
LICHTEN
O K TO B ER

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 6.32 16.20

Deze tabel Btcft
het wezenlijk uur
volgens de zon. _ WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEU*

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 22.15

De uurwerken
aan land vertoo-
nen twee uur
later.
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Drukkerij en Bureel : NIEUWPOORTSTEENWEG, 44, OOSTENDE 
Telefoon: 7Ï.758 Postcheckrekening 1070.98 

V e rsc h 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 E M E N TE N  t
B IN N EN LA N D  : Een iaar, 36 fra n k ; 0 maanden, 27 fra n k ; 8 
maanden, 18 fra n k ; 3 maanden, 12 f r .  B U ITE N L A N D : 60 frank.

Visschers-Reeders !
Vanaf heden hebt gij uw eigen
verzekering S|Ujt er w bij aan

De Massa-Vergadering van Zondag 5 October

SLAAN 
D E
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n

(29)
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Zondag 5 October ging, zooals aange
kondigd, te Heist en te Oostende een 
algemeene vergadering door.

vVaar te Heist een v ijftig ta l reeders j 
samen gekomen waren bij Charles Louis {

De heer Vandenberghe werd door 
pleegd en gevraagd z ijn  medewerking 
te verleenen.

Het antwoord luidde spontaan:
« Ik  heb U  steeds met raad en daad

Gezelle op de Leopold I I  laan, was te geholpen. Sedert meer dan één jaar 
Oostende in  de «Stella Maris», een nok- ïben ik  op de bres om vele kleinen hun 
volle zaal tegenwoordig om de stichting schipje terug te bezorgen. Waarom zou

ES

Z .
95
7)

en het in  werking treden van de onder 
linge verzekering «Hulp in  Nood» bij te 
wonen.

De heer Prosper Wauters, der firma 
Beyers en Wauters, op het laatste oogen
blik voor belangrijke zaken, de verzeke
ring aanbelangend, te Antwerpen weer- 

I houden, kon niet tijd ig genoeg meer 
Oostende bereiken, zoodat h ij door den 
h. Vandenberghe verontschuldigd werd, 
den reeders Delovend dat weldra het 

' oogenblik zou aanbreken waarop één en 
dezelfde machtige organisatie sou tot 

I stand komen, door een reeder zelf voor
gezeten.

D E R E D E  VAN D EN  H E E R  
V A N D EN BER G H E

Daarop sprak de heer Vandenberghe 
• de reeders toe.

H ij wees er hen op hoe h ij, twaalf 
jaar geleden, voor het eerst met de v is- 
scherskringen kennis maakte en hoe h ij 

: als jong mensch al spoedig al het wel 
' en wee van onze wroeters der zee on
dervond.

Steeds was de visscherij als een paria- 
f t  ,j verheid behandeld en vooral de v is- 
, ichers dienden om enkele menschen te 

errijken met het zweet van hun hard 
i  ïbeur.

’t Was niet voldoende, dat de visch 
goedkoop afgezet werd, maar al wat de 
visscher zelf moest bekomen, betaalde 
h ij met dubbele munt.

En dat was nie  ̂ moeilijk, omdat bijna 
alle reeders, op een paar reederijen na, 
ongeletterde menschen waren, 48 uur 

1 thuis op een 15-tal dagen en van zaken 
' :iets afwetend.

Geldleeningen, verzekeringen en aan 
* -.oopen werden gedaan in  soms fantas- 

ische omstandigheden.
Van de visschers-reeders van B lan- 

: kenberge en Zeebrugge-Heist vooral w is- 
,ten we hoe z i j  uitgezogen m,isleid en 
^bedrogen werden; hoe een schipje thans 
laan hooge prijzen gekocht volgend jaar, 
'na er soms honderdduizenden franken 
iaan besteed te hebben, teruggenomen 
werd.

We wisten hoe z ij in  de klauwen zaten 
van enkele zoogezegde geldverschieters 
of verkoopers, die hen verplichtten bij 
een bepaalde verzekering, bij een be
paalden leverancier en bij een bepaalde 
scheepsherstelling alles te laten uitvoe
ren.

Cprecht walgelijk, z ijn  de staaltjes en 
schurkenstreken toen ten koste van den 

.goïdzakkigen, onwetenden visscher u it
gehaald.

Maar toen kwam het oogenblik van 
het ontstaan van «Het Visscherijblad», 
waarin één voor één deze praktijken in  
het ware daglicht werden gesteld.

Het krediet bestond alleen voor hen, 
die er mee wisten te gcochelen.

Dat kon en mocht niet blijven duren. 
Reorganisatie van het bedrijf en van 

al wat er mee verband hield, was vol 
strekt noodig, wilde men het sociaal be 
staan van reeder en visscher mogelijk 
maken.

Maar dat was en is  nog niet gemak- 
w  W|kelijk te verwezenlijken omdat z ij  die 

hun gemakkelijke prooi aldus zien ont 
glippen met alle mogelijke eerlijke en 
oneerlijke middelen deze reorganisatie 
tegen zullen werken.

Een krachtdadige leiding, een mach
tig reedersverbond laai te wenschen 
over.

Te veel woorden worden er den nek 
^igekraakt zonder dat men van reeders- 
w.'üijde tot daden overgaat en hier treft 
rfïhet verw ijt vooral diegenen die hun 
^minder intellectueele broeders kunnen 
Whelpen en leiden.

Waar z ij aan hun eerste plicht tekort 
-yomen, hebben de kleinen de handen 

7 ;̂it  de mouwen gestoken, en even vóór 
$ A;en oorlog kenden we te Oostende het 

gw ^.ntstaan van een cooperatieve van ree- 
1 1 ^üers onder leiding van Pol Verbanck en 
U  $|!ian de Oostkust een onderlinge verze- 
■ 1 «óTering onder leiding van Karei Giese 
a i «Jte Blankenberge, bijgestaan door enke- 
“ “ reeders van Heist, Zeebrugge en 

j, .’ïlankenberge
Met het uitbreken van den oorlog, 

^l'verd een jaar gewacht om in werking 
|te treden omdat men steeds hoopte, dat 
|Van hooger hand een reddende hand 
ou komen.
Weliswaar werd reeds veel geblaft, 

^ maar niets verwezenlijk*-.
V , Dat kon niet blijven duren !

ik  nu aan die voor 
zaak geen reddende 
ven ? »

De handen werden u it de mouwen ge-

U  zoo belangrijke 
hand helpen ge-

De Uitbetaling der 
Visscherspensioenen

Vanaf de maand October, en dit voor 
den duur van zes maanden, zullen de 
visscherspensioenen zooals voorheen u it 
betaald worden. Aldus lu id t de beslissing 
Zaterdag jl.  door den behéerraad van 
de Voorzorgskas ten stadhuize genomen.

De eerste betaling zal geschieden op 
Vrijdag 31 October, te 14 uur ’s  namid
dags, ten stadhuize.

Z i j  die van de Commissie van Open
baren Onderstand een Steungeld ont
vangen, kunnen geen hulpgeld van de 
Visscherskas genieten.

Al wie in  een vreemde stad woont, zal 
z ijn  hulpgeld toegestuurd worden na 
opzending van een:

1) bewijs van verb lijf aldaar;

2) bewijs dat ze van den Openbaren

ZO O J U IS T  I S  V ER SC H EN EN :

S C H E T S E N
UIT HET

Visch m i j n b e d r i j f
------------  door H EN D R IK  B R Y S  ---------

stoken en de verzekering die door het Onderstand niet genieten.
Staatsblad van 24 April 1940 bestaans
recht had gekregen, in  werking gesteld.1 Voor alle verdere inlichtingen, wende

H ij bespreekt verder de voorwaarden men zich tot het Bureel der Voorzorgs- 
van de onderlinge verzekering, hoe alle kas, Rentenierstraat, 7, Oostende, 
reeders aldus verzekerd zijnde, een ei
gen spaarpot vormen, welke later, wan- ; a b t  .æ w  M r  a 
neer z ij meenen een verdiende ru st te 
kunnen genieten, het hunne zal z jjn , 
waar het geld thans als de sneeuw ge
smolten was en verdween.

Een herverzekering werd aangegaan 
bij de vier sterkste verzekeringsmaat
schappijen van Europa aan voorwaar
den die prachtig mogen genoemd wor
den.

Ta lrijk e  toekomstplannen, z ijn  in  
voorbereiding en spreker drukt de hoop 
uit, dat het weldra in  samenwerking 
met de Hoogere Overheid tot één en 
dezelfde machtige organisatie van ree
ders onderling verzekerd, zal komen.

H ij en de agenten van «Hulp in  Nood» 
stellen zich verder ter beschikking van 
al wie inlichtingen wenscht.

Z i j  die bij anderen verzekerd z ijn  en 
wenschen deze op te heffen, mogen zich 
tot den beheerraad wenden met hun 
polis. E r  zal hun kosteloos goeden raad 
gegeven worden.

« « T IA *
Genoegiijk vertelt H. B ry s  over 
het dagelijksch leven in  de visch
m ijn. B i j  velen zal dit werkje 
oude herinneringen wakker roe
ven.

W ij kunnen dan ook niet genoeg 
onze reeders, visschers, handelaars 
en alle personen die om en in  de 
vischmijn leefden, aanraden dit 
boekje, verlucht met drie pentee- 
keningen van René Demey, te 
koopen.

------  P r i j s  : 8 fra nk -------------

Te verkrijgen 
ROGIERLAAN,

bij
23

den schrijver: 
- OOSTENDE

!ÏZ

v.

oe|

W IJZ IG IN G E N
De heer Karei Giese, als eerste voor

zitte r van «Hulp in  Nood», w ijst daarop 
op de in  gang zijnde wijzigingen aan 
den beheerraad en de statuten en haalt 
enkele staaltjes aan van wat de gelde
lijke  gevolgen van een onderlinge ver
zekering van reeders zal beteekenen.

TO EK O M STP LA N N EN
De heer Vandenberghe s lu it  z ijn  toe

spraak met de reeders te wijzen op de 
zoo noodzakelijke samenhoorigheid, die 
steeds gebrekkig was en daardoor aan
leiding gaf tot wantoestanden zooals ze 
thans nog bestaan.

Thans ook nog speelt de politiek in  
gansch de visscherij een groote ro l en 
’t is  voldoende om tot een bepaalde po
litieke kliek te behooren om een leiders- 
postje te bekleeden.

Zoolang hieraan geen einde gesteld 
wordt, zal er van vooruitgang geen 
sprake kunnen zijn .

B i j  het slot van de vergadering wer
den ta lrijke  vragen beantwoord, waarna 
verschillende personen onmiddellijk hun 
aansluiting vroegen. -

De medewerkers die er op tegenwoor
dig waren, gaven de noodige in lic htin 
gen, zoodat thans reeds kan gezegd dat 
niet minder dan 37 reeders aangesloten 
z ijn , wat voor een begin een prachtig 
sukses kan genoemd worden.

Breedene»»» en de Toekomst

Een nieuwe Visschershaven 
aan de Vlaamsche Kust

Onze Visschers op de Bres voor “ Winterhulp „
Woensdag 1.1. heeft het eerste schip zee gekozen, voor Winterhulp. Aan de 

bemanning van de 0.37 viel de eer te beurt om dien dag als eersten hun netten 
op te halen, als aandeel in  den grooten kamp tegen nood en in  den str ijd  voor 
het behoud van vele menschenlevens.

Winterhulp dankt de bemanning van de 0.37 voor den edelmoedigen steun 
die z ij  verleend hebben aan de armsten van onze beproefde stadsgenooten.

Ruim honderd Kgr. garnalen en visch kon bedeeld worden in  de wijken 
«Nieuwe Stad» en «Oude Stad» en de vreugde van de noodlijdenden was zoo 
groot dat de medewerkers eenparig dien dag betitelen als de schoonste sedert 
hun werking in  Winterhulp.

Doch van meet af werd dit werk van de zuiverste naastenliefde getorpe-* 
deerd. Door sommige lieden die w ij, als ze zoo voortgaan, met naam en toe
naam, ongenadig aan den schandpaal zullen spijkeren, werden valsche ge
ruchten onder de visschers verspreid aangaande «Winterhulp» en de bestem
ming van de visch.

Dank z ij de spreekwoordelijke hulpvaardigheid en volksverbondenheid van 
den Oostendschen visscher, werd dit opruiïngswerk in  de kiem gedood. Onder 
hen ontdekte «Winterhulp» een man die den nood en de ellende zijne r stads
genooten diep aanvoelt en zich v rijw illig  aangeboden heeft om als voorvechter 
en kampioen van de noodlijdenden op te treden. Die stadgenoot die z ijn  leven 
en z ijn  vaartuig ten dienste stelt van onze in  nood zijnde broeders is  H E N R I 
L IB IN  van de 0.183.

W ij verhopen dat alle visschers zich rond hem zullen scharen om bij 
iedere vaart z ijn  onbaatzuchtige daad te steunen door een schep garnalen of 
visch voor te behouden voor de bennen van « W IN TE R H U LP  ».

Visschers ! Geven is  het voorbeeld van een machtige, van een rijke . Uw 
leuze weze: «Van ieder vangst, een deeltje, een schepje garnalen en visch 
voor de noodlijdende broeders », en iederen dag zu lt ge u de machtigste en 
de rijk ste  voelen van Oostende. De dankbetuigingen van honderden zullen uw 
vaartuig vergezellen.

Schaart U rond uw kop-

(Van onzen plaatselijken medewerker)
De fraaie kustgemeente Breedene-aan- 

Zee, die als randgemeente van de Konin- 
ginne der Badsteden in  normale tijden 
hoofdzakelijk op het seizoenbedrijf was 
aangewezen en op dit gebied reeds een 
zekere vermaardheid had verworven, 
heeft door een nieuw in itia tie f dat met 
sukses bekroond werd, er voor gezorgd 
dat een nieuw lokaal bedrijf in  het leven 
werd geroepen: de Zeevisscherij !

Een woordje geschiedenis

Zoudt gij kunnen gelooven waar w ij 
ons thans bevinden waar vroegier niets 
was dan water: de zee met haar breed- 
deinende baren ?

Het lage land, onze Vlaamsche provin
cies werden eenvoudig veroverd op de 
macht van de golven.

Dag en nacht werd geworsteld tegen 
het machtige water. Wie de stormen kent 
welke af en toe onze kust bedeigden, kan 
gemakkelijk aannemen welken zwaren 
arbeid dit heeft gevergd.

Later ontstonden in  de duinen ver
schillende dorpjes, die heden prachtige 
gemeenten z ijn  met mooie lanen, deftige 
v illa ’s, hotels en tal van aantrekkelijkhe
den.

In  1750 werden op het S lijke n s zaag
molens opgericht om allerhande hout
soorten te bewerken, het is  nog steeds op 
deze uitheed dat de houtnijverheid u it
gestrekte stapelplaatsen bezit.

I Het is  eveneens in  die jaren dat er 
veel werk werd gemaakt van de sassen 
cm de vaart naar Brugge te vergemak
kelijken •

Strandvisscherij

K o rt na de kapitulatie werd de toela
ting verleend om de strandvisscherij te 
beoefenen en dagelijks ziet men ruim 
v ijft ig  visschers in  lie t zeewater kruien 
om wat garnaal, die aan de plaatselijke 
bevolking ten goede komt,wat naderhand 
nie.t steeds gebeurde.

Doch steeds werd er geijverd om de 
visscherij in  de gemeente u it te breiden.

Roeibooten varen u it
Dit liep echter van geen leien dakje, te 

meer daar Breedene van verre of van 
bij geen visschersplaats kon genoemd 
worden.

Oostende, Nieuwpoort, Zeebrugge, 
Blankenberge waren ook voor het u it
breken van den oorlog visschershavens 
en wanneer tot het hervatten van de 
zeevisscherij werd besloten kwamen ook 
deze havens slechts in  aanmerking. Ook 
De Panne kreeg toelating om met roei
booten uit te varen, zelfs Koksijde, daar 
het bewezen werd dat er ook voor 10 Mei 
J940 uitgevaren werd.

Met Breedene echter was het een an
der geval, de heer R. Hubrechsen die het 
in itia tie f hiertoe genomen had, onder
vond dan ook heel wat moeilijkheden, 
die hem somwijlen ontmoedigden.

Toen het idee werd vooropgezet om 
van Breedene u it te varen werd den raad 
gegeven om dit van u it Oostende te doen 
doch opgedane or dervindingen hebben 
bewezen dat de kleine bootjes alras in 
een groote haven niet op hun plaats 
zouden z ijn  en moeilijk zouden kunnen 
visschen.

dit feit werd plechtig gevierd en een 
schip met hout geladen voor de zaagmo-

RA A D PLEEG  O NZE M E D E W E R K E R S  ! ! l6I1S r̂oeg volSend opschrift:
„  , , „ j « A ls Marie ons Graavinne was,
De reeders die verlangen in  alle on- « Soo ermaekt het S lijke ns Sas 

afhankelijkheid op te treden, die hun 
eigen spaarcenten willen behouden voor 
hun ouden dag, sluiten zich aan bij 
«Hulp in  Nood» en raadplegen: j In  de 19e eeuw beleefde men moeilijke
te N IEUW PO O RT: Alfons Dumon, Kaai- jaren, doch velen volgden de mode van

: En was prins Karei Goevemeur,
: Soo voer het eerste schip daer deur !

straat 3;
te OOSTENDE: Maurice Verbeke, V laan-'te ondernemen, en geest en spieren wat 

derenstraat, 33; I afwisseling te bezorgen. Ze lfs veel vreem-
te BLA N KEN BERG E : Karei Giese, de delingen vereerden onze gemeente met

Smet de Naeyerlaan, 6;
te H E IS T :  Meester Gobert, Albertplein, ; er was daar gedurende die dagen iets 

31. . . .
Alle inlichtingen worden kosteloos 

verstrekt, omdat het in  de eerste plaats 
gaat om het welzijn van onze reeders, 
om hun toekomst en hun broodwinning.

Ook «Het Visscherijblad» zal paraat 
staan om mee te helpen tot de verwe
zenlijking van dit voor onze reeders 
maatschappelijk ideaal.

In  1758 waren de sassen kant en klaar * De heer Hubrechsen kon tenslotte be- n bö aren de sassen kant en klaar, reik en dat een vergadering zou belegd
worden met de bevoegde Duitsche over
heid en den heer burgemeester van Bree
dene, heer Zwaenepoel.

De plaatselijke Vischcorporatie be- 
reKktiei tenslotte het beoogde doel en 
eerstdangs — waarschijn lijk nog deze 
week — zullen de roeibooten in  zee ste
ken.

Over de «Home Astrid» bevindt zich 
de aanlegplaats.

Gezien de kolenschaarschte zal de aan- 
gebrachte gamaal in  gezamenlijk over
leg met de Corporatie van Visch- en V is- 
scherijprodueten in  gemeenschap ge- 
gekookt worden. Ook de kru ie rs kunnen 
hiervan genieten.

De visschers dienen de garnaal slechts 
te ziften en te kuischen wat hun heel 

j wat kosten en werk zal besparen.
Visschers die pei roeiboot wenschen 

j  uit .te varen djenen zich te wenden tot 
den heer Roger Hubrechsen, Aankoop
centrale van de Vischcorporatie, Golf-

V IS S C H E R S  ! Allen op de bres voor W inte rhu lp , 
rnan L IB IN  en geeft rechtstreeks aan W interhulp.

Goed heil ! Goede vangst ! God zegene u en de uwen voor de offertjes en 
het gevaar die ge zu lt trotseeren om uw broeders ter hulp te komen.

Wanneer en in  welke mate zal de Visch-aankoopcentrale het voorbeeld 
onzer visschers volgen ? Gezien de groote winst die er geboekt wordt, ver
hopen w ij een gunstig en spontaan antwoord, niet onder vorm van beloften, 
maar met onmiddellijke daden.

W IN TE R H U LP  wacht en waakt !

den dag: een wandeling naar Breedene,

een bezoek. Om de waarheid te zeggen

wonderbaars te zien.

Een zekere heer Peret had zich ge
specialiseerd in  het opzetten van vogels 
en dieren u it onze streken; h ij legde 
de hand op ta lrijke  merkwaardigheden 
en z ijn  natuurhistorisch museum ver
wierf een buitengewone vermaardheid.

HANDELAARS !!

Ze lfs buitenlandsche geleerden waren st ra a trss  të Breedenë-'aan-Zei;*die~aÏle
verdere inlichtingen zal verstrekken.

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

Het Visscherijblad

vol lof voor het museum van den heer 
Peret.

Wellicht vinden de hedendaagsche 
menschen zooiets onbenullig, verwend als 
ze z ijn  door dierentuinen, foorwonderen 
en andere wetenschappelijke bioskoop- 
vertooningen.

Breedene breidde zich steeds meer uit, 
met haar zeven duizend inwoners was 
het een der mooiste badplaatsen aan 
enze 56 Km . lange kust.

Toen kwam de oorlog in  1940. Het sei
zoen werd lam gelegd, men stond voor 

1 de brute werkelijkheid.

Indien de visschers behoorlijk hun 
plichten vervullen, z ijn  w ij er van over
tuigd dat de garnaal- en vischaanvoer 
ter plaatse m erkelijk zal verhoogen. De 
bevolking xan er slechts wel bij varen.

D it is  in  de huidi-ge omstandigheden 
de hoofdzaak.

Het dient vermeld dat de heer Roger 
Hubrechsen, als een stille  werker heeft 
aangetoond dat er altoos onbaatzuchtige 
personen te vinden z ijn  die het goed 
meenen met de visschersbevolking !

V. C.

De Mosselbedeeling 
te  Gent

Hieronder volgt in  breede trekken het 
gevolgd systeem der mosselbedeeling 
aan de bevolking.

Het toegekend kwantum van 375.000 
kg. voor de 12 komende weken vertegen
woordigt 1 3/4 kg. per hoofd voor de 
gansche bevolking van groot Gent. Door 
eenzelfde groep kleine reeders geraad- 
het verlies aan gewicht gedurende de 
transport wordt slechts rekening gehou
den met 1 1/2 kg.

Ten einde deze bedeeling rechtmatig 
en aan alle rechthebbenden te kunnen 
geven, werd te werk gegaan per agglo
meratie of voorstad, en dit in  samen
werking met den heer Burgemeester van 
ieder dezer voorsteden, die er dan ook 
voor zorgde door plakbrieven de bevol
king van z ijn  gemeente te verwittigen 
van dag en uur van den verkoop. Elke 
gemeente wordt alzoo voorzien van zoo
veel mosselen als noodig z ijn  om ieder 
inwoner met 1 1/2 kg. te bedienen.

Deze verkoop geschiedt door de aan
geslotene in  deze agglomeratie wonende 
viüchhandetaary, die dan naar gelang 
de ligging van het magazijn of het 
kwartier waarin z i j  wonen, een min of 
meer grootere hoeveelheid te verkoopen 
krijgen. Het is  van geen belang of een 
handelaar 5-10 of 20 zakken mosselen 
verkoopt; de verwezenlijkte w inst wordt 
onderling in  gelijke parten verdeeld on
der ai de handelaars.

Wat het uur van den verkoop betreft, 
deze geschiedt gewoonlijk vanaf 5 uur 
s avonds, teneinde de menschen die 
over dag werken ook in  de gelegenheid 
te stellen zich te bedienen.

Om te beletten dat zekere hoeveel
heden aan de bevolking door onze han
delaars zouden onttrokken worden en 
om den winkelier het werk te verge
makkelijken, wordt door de welwillende 
medewerking der aangesloten leden zelf, 
bij ieder winkelier een concurrent als 
controleur toegevoegd, die dan ook de 
rantsoeneeringskaarten der klanten af- 
teekent en tezelvertijd een l i j s t  op
maakt der verkochte hoeveelheden en 
het getal gediende personen per gezin.

Na uitverkoop worden deze lijste n  ter 
nazicht bij den marktleider binnenge
bracht. D it stelsel heeft tot nu toe het 
beste resultaat opgeleverd in  afwach
ting dat de vischkaart in  voege treedt.

De vischkaart
De vischkaart waarvan schema hier

b ij, is  niet maandelijks, maar van on- 
beperkten duur en werd door de stad 
of gemeente afgeleverd.

Deze bevat, benevens een strook voor 
naam, adres, nr. van den eigenaar:

80 zegels, waarvan 20 geteekend G 
voor garnalen, genummerd van 1 tot 20; 
20 geteekend V voor versche visch, ge
nummerd van 1 tot 20; 20 geteekend W 
voor weekdieren (mosselen), genummerd 
van 1 tot 20; 20 geteekend B  voor be
werkte produkten, zooals heilbot, pekel- 
of ingelegde haring enz., genummerd 
van 1 tot 20.

De waarde dezer zegels is :  V en G 
ieder zegel 250 grammen; W ieder zegel 
500 gr.; B  voorloopig geen vaste waarde, 
deze zal bepaald worden volgens het be
schikbaar artikel.

Deze uitstekende regeling te Gent al
dus in  voege gebracht, mag tot voor
beeld dienen van vele gemeenten.

De Gebr. Dasseville 
te  Dieppe

De heer Vandenberghe is  Maandag 
met de gebroeders Dasseville naar Diep
pe afgereisd, waar de jongens in  het be
z it  werden gesteld van hun schipje, 
waaraan men nog aan het repareeren 
was.

Z i j  stellen het zeer goed en werden 
door de K . M. D. van eten en bedden 
voorzien. De Kriegsmarine helpt hen 
zeer veel en w ij z ijn  overtuigd dat de 
0.2 binnen veertien dagen de Oostend
sche haven zal aandoen.

De Vischverdeeling 
te  Nechelen

Men sc h rijft ons:

Aangezien de t ijd  opdringt elkaar te 
helpen, en dat er door iedereen een ra- 
tSoheejle vterdöelflngi van visch en vijs- 
scherijproducten gevraagd wordt, neem 
ik  de vrijheid U  ter kennis te brengen 
hoe er hier .te Mechelen uitstekend ge 
werkt wordt met speciale zegels.

Deze regeling hebben w ij te danken 
aan de welwillende medewerking van 
het Beheer der Hoofdgroepeering Visch 
en Visscherijlproducten. den heer burge
meester en het Beheer van P rijzen  en 
Loonen. Ze werkt als volgt:

Bladen zegels, genummerd van 1 tot 
100 werden uitgereikt op vertoon der 
rantsoenkaarten dewelke afgetetempeld 
werden.

De rantsoenen z ijn  vastgesteld als 
volgt :

Zegel n r 1 geeft recht op 1/4 kg. gar
naal.

Zegel n r 2 geeft recht op 1/4 kg. visch.
Zegel n r 3 geeft recht op 1/4 kg. mos

selen, enz.
A ls er bijv. 60.000 bladen zegels uitge

geven werden, zou er een aanvoer van 
15.000 kg. noodzakelijk z ijn  om iedereen 
z ijn  rantsoen te laten genieten. Wan
neer dus na een periode ongeveer 15.000 
kg. is  bedeeld is  geweest gaan w ij over 
naar eten ander beschikbaar nummer. 
Zoo ook voor visch, zonder onderscheid 
te maken tusschen*'dure en goedkoope, 
zoodoende kan iedereen koopen naar ge
lang de mogelijkheid z ijne r beurs.

In  geval de kwaliteit niet zou toelaten 
de visch gedurende een ganschen dag 
u it te stallen zou de verkoop zonder ze
gels toegelaten worden.

Na den verkoop worden de zegels ge
plakt op borderellen, en overeenstem
mend met het ontvangen gewicht — 
10 t.h. gewichtsverlies, als kontrole aan 
den heer Marktleider afgegeven.

Met voldoening stellen we vast, dat 
dit uitstekend werkt en de gansche goed
keuring verworven) heeft der vischver- 
koopers en zeker der verbruikers

Hopehde de vischhandelaars en de be
volking )hiermede een dienst te bewij
zen, teeken ik  met de meeste hoogach
ting.

Een Mechelsche Vischhandelaar.
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Bewaring van Effecten —  Verhuring van Brandkasten — 
Bewaring van kostbare waarden, onder omslag, in  pakket

ten of verzegelde kisten.

Interessante
Scheepvaartnieuwsjes

Nieuwe Italiaansch-Dalmatische 
Reederij

Op in itia tie f van den gouverneur van 
Daimacië werd te Genua een scheep- 
vaart-maatschappij voor de kustvaart in 
Dalmatië opgericht. Voorzitter van den 
raad van beheer is  de reeder Andreas 
Marsano. De nieuwe reederij heet Dal- 
mazia en vooralsnog zal z ij  met vier 
stoomschepen van Venetië en Ancona 
u it den dienst op de Dalmatische ha
vens verzekeren. B i j  de nieuwe onder
neming z ijn  ook Dalmatisthe financiers 
geïnteresseerd.

U it  de Argentijnsche Scheepvaart
Door een gevoelig tekort aan tonnage, 

voornamelijk van Engelsche en Noord- 
amerikaansche, welke een groot gedeelte 
van z ijn  verschepingen voor hare reke
ning nam, heeft Argentinië bij het 
voortduren van den oorlogstoestand, 
steeds meer aandacht moeten besteden 
aan de vorming van een voldoend groote 
eigen handelsvloot. Teekenend voor den 
drang naar zelfstandigheid op dit gebied 
is  het feit, dat op 1 Augustus j l .  voor 
het eerst een Argentijnsch stoomschip 
van Buenos-Aires naar Kaapstad uitge- 
loopen is. Het betreft hier de José Me- 
nendez van de Compania Importada y 
Exportadora de la Patagonia. Aan boord 
bevinden zich 30 passagiers en 3.000 ton 
vracht, bestaande u it wol, huiden, le
vensmiddelen en diverse landbouwpro
ducten. Van Kaapstad zal het schip naar 
Durban gaan om van daaruit de terug
re is aan te vatten. Onlangs werd hier 
vernomen, dat de haven van Durban 
momenteel geheel verstopt is, daar er 

•niet genoeg scheepsruim te meer voor
handen is, om de export-artikelen der 
Unie van Zu id-A frika  te transporteeren.

Nieuwe Noorsche
Scheepsverzekering-mij.

Te Bergen werd onlangs een Noorsche* 
vrachtschepqnverzekering opg;ericht. <

Hierb ij hebben zich onmiddellijk ree
ders met in  totaal 117 vaartuigen, hetzij 
voor een gezamenlijke waarde van 
4.262.000 kronen, aangesloten. De nieu
we maatschappij w il niet alleen de car
go’s van z ijn  aangesloten leden verze
keren, maar z ij w il ook nog andere r i 
sico’s overnemen, vooral in  de Noorsche 
kustvaart. (

t
Nieuwe Spaansche Trampreederij

Samen met enkele groot-industrieelen 
hebben de drie groote Spaansche banken 
Hispano, Banesto en Central te Madrid 
eèn nieuwe reederij opgericht. De onder
neming, welke met een kapitaal van 15 
millioen peseta’s van wal steekt en Co- 
aesa heet, zal drie stoomschepen van 
de vroegere Naviera Bidasao, samen 14 
duizend B R T , overnemen en al naar ge
lang het ladingsaanbod in  de vaart 
brengen.

IJZERWAREN -
QUINCAILLERIE

Jack DELANGHE
Nieuwpoortsche Steenweg, 34

A LLE  HU ISHO U D A R T IK E L S  
— EN  ALAAM —
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Q  A l  d e z e  w e e kwT m Groot Sukses

BRIGITTE HORNEy 
WILLY BIDCEL

Onze Echo’s
Kreiskom m andantur

Brugge - Oostende

E r  wordt ter kennis gebracht van de 
bevolking dat van 3 October 1941 af, de 
bureau’s van de Kreiskommandantur 
Brugge'-Oostende, nl. 'de m ilita ir Stab, 
van de Spanjaardstraat 9 naar de 
Tw ijnstraat 4a, en de Verwaltungsgrup- 
pe, van de Spanjaardstraat, 14, naar de 
Ridderstraat, 11. Brugge, werden overge- 
bacht.
__ .*. — ... . * ... _ . . . . ___ ik 1 .*. _**■

H E T  H U IS

E. DEHAESE
B R IL L E N  en F O T O A R T IK E L E N  
Westhelling Ku rsa a l (vroeger Ka 
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)

; X i = H =

(489)

De Invaliditeitspensioenen van de onder 
de wapens geroepen zeelieden

K ; iX  = IX i i K = X  =
Grootscheepsch plan voor koel- 

in richtingen in  Roemenië
Het Roemeensche ministerie van eco

nomische zaken werkt momenteel een 
plan u it strekkende tot de oprichting 
van koelinrichtingen in  de voornaamste 
productie- en consumptiecentra van het 
land.

Vooral in  de havens van den beneden- 
Donau en van de Zwarte zee zullen 
groote koelhuizen voor het conserveeren 
van visch gebouwd worden. Voorts is  de 
oprichting van groote koel-installaties 
voorzien in  plaatsen met een belangrijke 
kaas-voortbrengst alsmede in  de groen
ten- en fruitstreken en bij de groote 
slachthuizen.

Ook voor het bewaren van eieren zu l
len in  bepaalde steden koelinrichtingen 
gebouwd worden. Te  Temesjvar en in  
andere grensplaatsen voorziet het plan 
de oprichting van speciale koelinstalla
ties met het oog op den uitvoer van 
vleesch en andere levensmiddelen. Koel- 
wagons alsmede riv ie r- en zeeschepen 
met koelinstallaties voor het transport 
van voedingsmiddelen ln  binnen- en 
buitenland staan eveneens op het pro
gram. Reeds werden bij verscheidene 
binnenlandsche fabrieken de orders voor 
de koelwagons geplaatst.

Het ministerie van economische zaken 
is  in  contact getreden met de vertegen
woordigers van de belanghebbende k r in 
gen u it het nationale zakenleven, en 
naar verluidt zou het plan op den steun 
van alle betrokken kringen mogen reke
nen. De koelinrichtingen zullen door den 
Staat met steun van particulier kapi
taal gebouwd en aan particuliere onder
nemingen in  concessie gegeven worden. 
De technische uitrusting zal grooten
deels u it het buitenland en met name 
u it Duitschland betrokken worden. Bo
vendien zullen deskundigen u it het R i jk  
hunne medewerking verleenen bij de 
verwezenlijking van onderhavig plan.

In  de eerste plaats zullen te Boeka
rest nieuwe hallen gebouwd worden. 
Deze zullen installaties bevatten voor de 
industrieele verwerking van dierlijke 
producten (haar, bloed, darmen, horens, 
hoeven enz.), verkoopstands, alsmede 
koelinstallaties voor vleesch, melk, eie
ren, visch, groenten, fru it, boter enz.

De ontwerpen voor deze inrichtingen 
worden door deskundigen in  Duitsch
land bestudeerd.

Exp ort van vischconserven
boden

Oprichting van een bijzonderen 
dienst

Het Staatsblad van 6-7 October publi-

Een belangrijk en uitvoerig besluit tot 
wijziging of tot aanvulling van het be
s lu it  van 10 September 1940, en van het 
besïuit van 20 September 1940, betrek
king hebbende op de invaliditeitspen
sioenen. U it  het nieuw besluit ontleenen 
w ij het volgende:

Het organisme, waarvan de inste lling 
bij artikel 8 van het besluit van 2 Sep
tember 1940, betreffende de u it den oor
log van 1940 voortvloeiende m ilita ire 
pensioenen en tegemoetkomingen voor
zien is, wordt «Dienst voor Inva lid ite its
pensioenen» (D.I.P.) genaamd, en is  ge
vestigd in  een gemeenjte u it de B russe l
sche agglomeratie.

De D.I.P. bestaat u it een hoofddirectie, 
administratieve commissies, medische 
commissies en administratieve secreta
rieën.

Het onderzoek der aanvragen

De aanvragen worden in  eerste in 
stantie onderzocht door administratieve 
commissies van eersten aanleg, die be
slissen of ze u it administratief oogpunt 
ontvankelijk en gegrond z ijn  •

De aanvraag is  u it administratief oog
punt gegrond indien:

ver- A. —  Wat betreft de inva lid ite its
pensioenen.

1. De aarivrager m ilita iren dienst ver
richt heeft na 9 Mei 1940;

2. De aard en de aangehaalde oorzaak 
van de invalid iteit nauwkeurig blijken 
u it een geneeskundig attest, u it beschei-

Te  hooge palingprijzen in  Holland den eener gezondheidsinrichting, amb
telijke verslagen — w «

U it  Lissabon wordt gemeld dat voor
taan iedere export van vischconserven 
van de Azoren naar Portugal verboden 
is.

Visschers en handelaars; beboete 
De groote vraag naar aal en paling 

heeft verscheidene handelaars en v is
schers er toe gebracht, in  Holland p r ij
zen te gaan berekenen die boven de 
vastgestelde maximumprijzen uitgingen.

Van overheidswege wordt hiertegen 
irachtig opgetreden. Dat ondervonden

verklaringen, getuige
nissen of besluiten van onderzoeken, ge
gevens die den tijd , de plaats en de om
standigheden dienen te bepalen waarin 
de kwetsuren en de kwalen tijdens den 
dienst en door den dienst werden opge
daan of verergerd z ijn ;

3. U it  de administratieve gegevens en 
de overgelegde bewijsstukken b lijk t, in

negentien handelaars en visschers, die zoover he.t tegenovergestelde niet b lijk t 
dezer dagen door den inspecteur voor u it de medische gegevens dat deze in 
de Prijsbeheersching veroordeeld z ijn  validiteit opgedaan werd of verergerde
cot boeten varieerende tusschen de 20 
en 50 gulden. Een van hen kreeg zelfs 
een boete van 150 gulden.

Van de Zeeuwsche stroomen
Visschen van mosselzaad.

De inspecteur der visscherijen in  het 
2e, 3e en 5e district heeft bepaald, dat 
de openstelling van de Waddenzee voor 
het visschen van mosselzaad wordt ver
lengd tot 31 December. Deze visscherij 
zou oorspronkelijk op 30 September wor
den gesloten.

Muziek instrumentenfabriek
W Y N S B E R G H E  IVA N  

Wettig gediplomeerd 
Garenmarkt, 30 — BRUCCE

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

(132)

WascUaqe*, _

* ijiL  q toaw iiijkj
Nu bent U in de warme en vochtige a t
mosfeer van het waschhuis, dan weer in 
de koude van buiten. Deze herhaalde 
tem peratuursveranderingen zijn verw ek
kers van rheumatiek en verkoudheden.

Daarom neemt een verstandige 
huisvrouw haar voorzorgen en 
maakt steeds een tijdig gebruik 
der A s p i r i n e -  tabletten.

Â S P I R I N B
H E T  PR ODUCT  VAN V E R T R O U W E N
Tube met 20 tabl.Fr.10.-, kleine verpakking,
Fr. 3,75 Beide ver'~, , ! -----  1 * •

» kruis als
Fr. 3,75 Beide verpakkingen dragen het 

‘ i kenmerk van echtheid.

na 9 Mei 1940, gedurende en door den 
m ilita iren dienst.

B. — Wat betreft de aanvragen om 
pensioenen of tegemoetkomingen 
van weduwen, weezen of andere 
rechthebbenden.

1. De persoon wiens dood aangehaald 
wordt, miltairen dienst volbracht heeft 
na 9 Mei 1940;

2. U it  de administratieve gegevens en 
de overgelegde bewijsstukken b lijk t  dat 
op het in  de ingezonden stukken aan
gegeven tijd stip  de m ilita ir waarlijk een 
kwaal of verwonding opgedaan of een 
ongeval ondergaan heeft, onder den 
dienst en door den dienst, waarvan ie  
gevolgen z i;n  overlijden veroorzaakt 
hebben;

3. De aanvraagster of de aanvrager de 
hoedanigheid bezit van weduwe, wees 
of ander rechthebbende van den m ilita ir 
en zich in  de vereischte voorwaarden 
bevindt om gebeurlijk aanspraak te kun
nen maken, alleen of met andere recht
hebbenden. op het pensioen of de tege
moetkoming;

4. In  geval van overlijden van den 
m ilita ir, nadat deze naar zijne haard-

! stede teruggezonden was, de aanvraag 
vergezeld gaat van een geneeskundig 
verslag, zooals voorzien bij artikel 15, 
laatste alinea, der samengeordende wet
ten op de m ilita ire pensioenen.

Art. 8. Een administratieve commissie 
van beroep verdeeld in  verscheidene ka
mers, beslist in  graad van beroep of de 
aanvragen ui.t administratief oogpunt 
ontvankelijk en gegrond zijn .

De aanvrager die niet opgeroepen 
wordt kan v rijw illig  verschijnen om alle 
uitleggingen te verschaffen welke h ij 
noodig zou achten; te dien einde zal de 
administratieve secretarie hem dag, uur 
en plaats mededeelen waarop z ijn  zaak 
onderzocht wordt.

E r  zal op de oproeping of op het voor 
vrijw illige verschijning overgemaakt ad
vies gemeld worden of de afgevaardigde 
van den Staat tot de inw illig ing of de 
verwerping van de aanvraag besluit.

Indien h ij daartoe den wensch bij z ijn  
verschijning te kennen geeft, zal aan 
den verzoeker een tijdsbestek van acht 
dagen toegestaan worden om bii de ad
ministratieve secretarie een geschreven 
memorie of verdediging in  te dienen.

Beroep tegen de beslissingen der ad
ministratieve commissie van eersten 
aanleg staat open bij de administratieve 
commissie van beroep voor den aanvra
ger, het lid  van de administratieve com
missie 'van eersten a\anleg, dat den 
Staat vertegenwoordigt en den voorzit
ter van den D. I, P .

Om ontvankelijik te z ijn , moet het be
roep ingediend worden binnen den ter
m ijn  en op de wijze hierna bepaald:

Het beroep van den aanvrager moet 
sch rifte lijk  gedaan en gemotiveerd z ijn  
tfri per jaangeteekehden \brief gericht 
worden aan de administratieve secre
tarie, welke de beslissing genotificeerd 
heeft, binnen de maand na kennis ont
vangen te hebben van de betwiste be
slissing.

De aanvrager wordt ten huize onder
zocht wanneer h ij,  door een gemoti

veerd attest van z ijn  behandelend ge
neesheer, gericht aan de administratie
ve secretarie, die hem het oproepingsbe- 
vel stuurde, bewijst dat het hem onmo- 
gelijk is  aan de hem gezonden oproeping 
gevolg te geven.

Ieder aanvrager die door een admini
stratieve commissie opgeroepen wordt, 
of er v rijw illig  verschijnt heeft het recht 
zich te doen bijstaan door een op de 
balie ingeschreven advokaat of door een 
raadsman zijne r keuze voor zoover deze 
laatste aangenomen is  door den voorzit
ter van de commissie.

H ij mag kennis nemen van z ijn  dos
sier en wendt zich te dien einde tot de 
administratieve secretarie welke die 
commissie bedient. Voor de medische 
commissies mogen de aanvragers zich 
laten bijstaan door een geneesheer hun
ner keuze of door een raadsheer aan
vaard door den voorzitter der commis
sie. Die genees- of raadsheer mag ken
n is nemen van het medisch dossier het
z i j  b ij de commissie zelf op het oogen
b lik van het medisch onderzoek; hetzij 
op voorhand, bij de administratieve se
cretarie, welke de commissie bedient.

In  dit laatste geval moet de aanvrager 
daartoe een verzoek indienen bij de se
cretarie en den geneesheer of raadsheer 
aanduiden welke kennis zal nemen van 
het dossier.

De aanvrager mag nooit mededeeling 
krijgen van het medisch dossier.

De voor de commissie v rijw illig  opge
komen aanvragers verplaatsen zich op 
eigen kosten. De kosten van vervoer, in  
3e klas per spoorweg en in  2e klas per 
buurtspoorweg worden terugbetaald aan 
hen, die door de commissie opgeroepen 
zijn .

Indien de aanvrager zich in  de onmo 
gelijkheid bevindt zich te verplaatsen 
zonder begeleider, zullen dezes vervoer- 
kastçh ej/eneens kuri(nen terugbetaald 
worden op voorstel van den D. I. P.

M arktberichten

Voor onze kro o strijke  
visschersgezinnen

Het Bestuur van het Verbond der 
Kroostrijke  Gezinnen van België heeft 
de eer z ijn  leden ter kennis te brengen 
dat het P laatse lijk Comité in  het bezit 
is  van de lidkaarten voor het aanstaan
de dienstjaar 1942. Deze kaarten z ijn  
geldig vanaf 1 October. Ieder lid  wordt 
vriendelijk uitgenoodigd zich aan te bie
den op het secretariaat op de volgende 
zitdagen: bureel le verdiep, Ieperstraat 
24a; den Donderdag van 14 tot 16 uur; 
den Zondag, van 10 tot 12 uur.

Het lidmaatschap bedraagt 15 frank. 
Nieuwe leden mogen zich laten in sc h rij
ven.

Het Verbond is  er van overtuigd dat 
de leden zullen begrijpen dat er niet, 
overgegaan worden tot het inrichten 
van tombola, feest- of algemeene verga
dering. De huidige toestand, de rantsoe
neering, het wegvallen van toelagen en 
andere oorzaken beletten ons deze wer
king.

Indien g ij echter w ilt, dat:
1. De Kroostrijke  Gezinnen voort her

kend blijve, hun voorrang bewerkstel
lig t en hun rechten verdedigt;

2. De gezinsvergoedingen regelmatig 
uitgekeerd en aangepast worden aan het 
loon en de levensduurte;

3. De vermindering op de buurtspoor
wegen behouden blijven, en er aange
drongen worde bij de Nationale M ij der 
Belgische Spoorwegen opdat de vermin
dering ten bate van het Groot Gezin 
opnieuw zou in  voege gebracht worden;

4. Het Weduwen- en Weezenfonds. he.t 
Studiefonds enz. hun werking kunne in  
stand houden;

5. De rechten in  zake belastingen en 
erfenisrechten geëerbiedigd blijven;

6. De voorrechten bij Winterhulp, 
Rantsoeneering, Bevoorrading enz. steeds 
verder doorgevoerd worden.

7. Het familiaal statuut, dS± in  de toe
komst de grondslag van onze werking zal 
uitmaken om de familie op een hooger 
peil in  de samenleving te brengen, vol
ledig voorbereid worde en aan stevige 
grondslagen vastgelegd,

Dan moet g ij lid blijven van uw bond
Dan zu lt ge bewijzen het uwe b ij te 

brengen tot het algemeen w elzijn  van 1e 
groote gezinnen !

Organisatie van de 
binnensleepvaart

Het «Staatsblad» publiceert een be
s lu it  betreffende de organisatie van de 
binnensleepvaart waarbij een met rech.ts 
persoonlijkheid bedeeld organisme, ge
naamd Belgische Sleepvaartgroepeering» 
opgericht wordt. Alle Belgische eige
naars van booten, bestemd voor het 
sleepen van binnenvaartuigen.- z ijn  ver- 
plicnt zich daarbij aan te sluiten.

Van deze verplichting z ijn  vrijgesteld 
de openbare besturen, de uitbaters van 
vergunde sleepdiensten, de eigenaars van 
booten die uitsluitend gebruikt worden 
voor het sleepen van materiaal bestemd 
voor de uitvoering van werken en de ei
genaars van opduwers, voor zoover deze 
alleen dienen tot het voortstuwen van 
de aan deze eigenaars .toebehoorende 
schepen.

I Studio Lionel
106, Nieuwpoortsteenweg, 10&

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

(452)

Groot-Duitschland en de Zee

Te München werd deze week door 
Groot-Admiraal Raeder de tentoonstel
ling «Groot-Duitschland en de Zee;> 
plechtig geopend .

Schoolschepen naar B ra z ilië

Dei Portugeesche schoolschepen «Sa- 
gres» en «Albuquerque» z ijn  deze week 
uitgevaren en hebben een groote reis 
over den Atlantischen Oceaan begonnen, 
die hen naar B ra zilië  zal leiden.

Voor de visschers
De visschers moeten voorzien z ijn  van 

een tofekenningsboekje voor mirfprale 
olie. D it boekje zal hun aangerekend 
worden aan den ko stp rijs van 5 frank.

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

E. Vanderstraeten
Metsersstraat, 18 —  Oostende
Handelsregister Oostende 3040 

■
CROW N CITRON

CROW N LIM O NADE
CROW N ORANGE 

■
Bijzondere p rijzen voor voort- 
----------------  verkoopers ----------------
___________________________  (126)

ANTWERPEN
V ISC H TO EV O ER

Bedeeling van visch in  de m ijn  te 
Antwerpen gedurende de week van 29 
September tot 4 October:

Belgische visch:
Kg. fr.

Bot 881,5 16.924,80
Pladijs 446 10.704,—
Rog 3,5 50,40
Schar 10.178 162.934,80
Tong 321 8.742,—
Garnaal 23.871 274.516,50
Kokhaan in gelatine 114 1.140,—
Kokhaan in zuur 183 1.066,20
Haring in  zuur 1.065 37.886,40

Totaal 37.063 513.965,10

BRUSSEL
VISCHTOEVOER

Vischsoorten verkocht in  de Stedelijke 
Vischmijn te Brussel, gedurende de week 
van 28 September tot 4 October:

Garnaal
Tong
Tarbot
Rog
Platen

Kg.
19.363

545,6
3

138,2
12.544,6

fr.
270.113,85
32.330,20

126,30
2.440,80

262.209,75

Totaal 32.594,4 567.620,90

GENT
VISCHTOEVOER

Aanvoer en verdeelingen gedurende de 
week van 28 September tot 4 October: 

Garnalen 6.567 kg.; krabben 1.183 kg.; 
versche visch 6.995 kg.; kokhanen 7.500 
kg.; bewerkte visch 2123 bokalen.

NIEUWPOORT
V ISC H TO EV O ER

Gedurende de week van Zondag 28 
September tot Zaterdag 4 Oktober wer
den aan de Aankoopcentrale af geleverd:

Zondag 28 Sept. — Garnalen: 2761 kg. 
voor 27.610 fr. Visch: 13.955 kg. voor 
177.925 fr. Totaal: 205.535 fr.

Maandag 29 Sept. — Garnalen: 1924 
kg. voor 19.240 fr. Visch: 12.508 kg. voor 
177.171 fr. Totaal: 196.411 fr.

Dinsdag 30 Sept. — Garnalen:' 1347 
kg. voor 13.470 fr. Visch: 10.682 kg. voor 
149.892 fr. Totaal: 163.362 fr.

Woensdag 1 October. — Garnalen: 582 
kg. voor 5820 fr. Visch: 3904 kg. voor 
58.851 fr. Totaal: 64.671 fr.

Donderdag 2 Oct. — Garnalen: 1795 
kg. voor 17.950 fr. Visch: 7051 kg. voor 
94.778 fr. Totaal: 112.728 fr.

Vrijdag 3 Oct. — Garnalen: 2493 kg. 
voor 24.930 fr. Visch: 3135 kg. voor 
45349 fr. Totaal: 70.279 fr.

Zaterdag 4 October werd niet uitge
varen.

De totale aanvoer van de week be
droeg 10.902 kg. garnalen en 51.235 kg. 
visch, te samen 62.137 kg. oor een waar
de van 812.986 fr.

Vernietigt uw oud papier niet. 
Onze papiernijverheid heeft het 
noodig. Het dient hun als grond
stof voor het vervaardigen van 
nieuw papier en karton.

Bijzonder bericht voor de leden 
van den Bond der K ro o str ijk e  

Gezinnen

W ij ontvangen zoo ju is t  van de Hoofd
groepeering «Aardappelen» de mededee- 
lng dat z i j  de Aardappelencentrale ge
last heeft vanaf de maand October den 
voorraad Winteraardappelen te bezorgen 
aan de leden van onzen Bond die de stad 
Oostende bewonen.

Form alite iten: Ieder belanghebbende 
zal zich aanbieden op het secretariaat 
van den Bond: Ieperstraat, 24a, le ve r
diep, op den specialen zitdag welke zal 
gehouden worden op Zondag aanstaande 
12 October, van 15 tot 17 uur.

De volgende inlichtingen moeten nood
zakelijk opgegeven worden: 

Samenstelling van het gezin, nummer 
van de ravitailleeringskaarten, naam en 
adres van den winkelier waarbij de be
langhebbende is  ingeschreven, aange
vraagde voorraad •

Ieder begunstigde zal onmiddellijk bij 
den ravitailleeringsdienst van Oostende 
z ijn  aardappelkaarten inwisselen tegen 
een vervoerbewijs in  3 exemplaren.

De Bond houdt) er echter aan, op 
voorhand te verwittigen dat z i j  geen 
verantwoordelijkheid jnoch risico’s op 
zich kan nemen, ten aanzien van het 
tijd stip  der levering of van de kwaliteit 
van de koopwaar.

Na 12 October kunneh geen aanvragen 
meer in  aanmerking komen.

De Staat en ondernemer

De Duitsche Staat trekt zich terug uit 
de deelneming aan de groote Duitsche 
reederijen Hajag en Lloyd. Alzoo zullen 
ceze reederijen wederom in  particulier 
bezit overgaan. D it bericht heeft overal 
sterk de aandacht getrokken .

Door eene intensieve terugwin
ning van papierafval en oud pa
pier zullen wij een belangrijke tak 
van onze nationale economie, na
melijk de « Papiernijverheid », in  
werking houden. Vervult dus uw 
plicht.

De strandvisscherij zal 
worden

verboden

Naar we u it zeer goede bron komen te 
vernemen zou op bevel van de Corpora
tie van Visch en Visscherijproducten te 
Brusse l, öe strandvisscherij aa)i de 
Belgische kust verboden worden.

De voornaamste reden hiervoor zou te 
vinden z ijn  in  het fe it dat 90 t.h. der 
aangevoerde visch en garnaal in  den 
woekerhandel terecht komt, zoodat de 
normale bevoorrading der bevolking er 
geenszins door geholpen wordt •

De kontrolediensten zullen nagaan 
in  hoeverre de strandvisschers hun 
plichten tegenover de Vischcorporatie 
vervullen, desnoods zal deze visscherij 
die over de gansche kust veel beoefe
naars telt verboden worden.

Het zou betreurenswaardig z ijn  indien 
zulksi moest gebeuren vooral voor dege
nen die hun vangsten volledig afleveren 
en dit slechts naar aanleiding van de. 
handelingen van enkelingen, die meenen, 
de zwarte markt te moeten bevoorraden. I

Verplaatsing
De heer Louis Reilzen, hallchef onzer 

visschershaven, die zich zoo verdienste
l i j k  maakte bij de herinrichting van den 
vischleurhandel te Oostende, werd thans 
op z ijn  verzoek, door het Oostendsch 
Schepencollege terug naar de Inkw ar- 
tieringsdienst gestuurd, waar h ij onder 
de bevoegde leiding van den heer Van- 
decasteele, even verdienstelijk werk zal 
verrichten, althans voor den duur van 
den oorlog.

Nachtvisscherij
Te Dieppe heeft met het oog op de 

nachtvisscherij Donderdag een alge
meene vergadering plaats gehad.

Men weet dat de bezettende macht er 
alles in  het werk stelt om er de v is
scherij te bevoordeeligen.

Hopen we dat men hier in  ’t belang 
van deze groote seizoennijverheid (sprot 
en haring) ook tot dezelfde verstand
houding moge komen.

Bericht aan de na 15 Ju n i 1940 in  
v rijh e id  gestelde krijgsgevangenen

E r werd besloten aan de na 15 Juni 
1940 in  vrijheid gestelde krijgsgevange
nen de soldij u it te betalen welke hun 
voor den duur hunner gevangenschap 
toekomt.

Met het oog hierop worden de belang
hebbenden verzocht in  de bureelen van 
het Gemeentebestuur Oostende-Militie- 
bureau een formulier en een steekkaart 
aan te vragen welke z ij naar de daarop 
voorkomende aanduidingen moeten in 
vullen.

Het ingevulde aangifte-formulier en 
de steekkaart, welke gelden als aan
vraag voor het trekken van de achter
stallige soldij, moeten door den gewezen 
krijgsgevangene bij het gemeentebe
stuur Oostende worden ingediend.

De aanvragen moeten worden inge
diend binnen de 30 dagen na den terug
keer in  z i j "  haardstede van den in  v r i j
heid gestelde geyangene.

Gezien echter het groot aantal ge
rechtigden en ter voorkoming van elke 
belemmering welke den goeden gang der 
betalingsverrichtingen zou kunnen scha
den, moeten de aanvragen der m ilita i
ren die voor den datum dezer aankon
diging in  vrijheid gesteld werden inge
diend worden naar onderstaande volg
orde en tijdstippen:

a) Gewezen krijgsgevangenen, vader 
van 3 kinderen en meer: binnen de acht 
dagen na den datum van deze mededee
ling;

b) Gewezen krijgsgevangenen met 1 
of 2 kinderen: tusschen den negenden 
en den twintigsten dag na den datum 
van deze mededeeling;

c) Gewezen krijgsgevangenen, gehuwd, 
uit den echt gescheiden, weduwnaren 
zonder kinderen .ongehuwd, alsmede z ij 
die tot de vorige categorieën behooren 
doch hun aanvraag niet tijd ig hebben 
ingediend: tusschen den één en tw in
tigsten en den veertigsten dag na den 
datum van deze mededeeling.

De aandacht van belanghebbenden 
wordt er op gevestigd dat het opstellen 
van formulieren en steekkaarten uiterst 
nauwkeurig moet geschieden en dat deze 
mededeeling alleen de soldijtrekkende 
gewezen m ilita iren betreft die krijgsge
vangenen werden gemaakt en na 15 Juni 
1940 in  gevangenschap gehouden wer
den.

De soldij nog verschuldigd aan de 
soldijtrekkende gewezen krijgsgevange
nen vóór het tijdbestek dat de gevan
genneming voorafgaat, zoomede aan de 
vóór 16 Juni 1940 vrijgelaten soldijtrek
kende gewezen militairen, zal zoo spoe
dig mogelijk worden vereffend. Het is  
niet noodig dat daartoe stappen worden 
gedaan.

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

i H E T  V I  8 8 C H E  R I J B  L  A D »



Studie van Meester

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

Leopoldiaan, 7.

van

B i j  onroecende beslaglegging 
O PEN BA RE V ERKO O PIN G

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 V illa  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 rrede te brengen.

(472)

Studie van den Notaris

D E  G H E L D E R E
te Heist-aan-Zee.

B IJ  STER FG EV A L

O PEN BA RE V ERKO O PIN G
van een GOED

Motor-Visschersvaartuig
genaamd « Marie-Jeanne », genummerd 
H.30 der Haven van Zeebrugge, met den 
inventaris aan boord zijnde. Netto ton
nemaat: 5.74 %. Motor: Otto Deutz van 
50 HP.

De boot bevindt zich in  goeden staat 
ter haven van St-Vaast (F r.) ; alle kos
ten van vervoer, mogelijke herstel, enz. 
z ijn  ten laste des koopers.

EEN IG E Z ITD A G  :
MAANDAG 27 O KTO BER 1941, om 

14.30 ure stipt te Brugge, in  het Huis 
der Notarissen, St-Janstraat, nr. 16.

(490)

ZOEKLICHTJES
W IE  H E L P T  ONS ?

De Vlaamsche Zeepadvinders, zoeken 
voor hunne Jeugdboekerij een kamertje. 
Welke goede ziel kan onze jongens daar
aan helpen? Een lokaaltje in  een be
schadigd huis kan ook dienen, w ij doen 
er ze lfs alle herstellingen aan. Nadere 
inlichtingen op ons secretariaat: R. De
clercq, Veldstraat 41bis. (482)

Z E E R  M O DERNE PIANO te koop. 
Adres bureel van ’t blad. (491)

CAFE «F LA N D R IA » over te nemen. 
Zich te wenden: Torhoutsteenweg, 32 
(dichtbij Leopold I  plaats), Oostende.

(487)

T E  KOOP. — Garnaalboot, lengte 8.50 
m., breedte 2,90 m., diepte 1,75 m. met 
nieuwe mazoutmotor, merk Deutz-Die- 
sel van 11 P.K. en alle visschersbenoo- 
digdheden, alsook twee garnaalkorren, 
alles in  goeden staat. Zich wenden: 62, 
Leffingestraat, Oostende. (492)

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

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

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

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

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)

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

P E S C A TO R
Maatschappelijken Zetel: Reederijkaai, 

35, te Oostende. 
Handelsregister van Oostende n r 175.

De Heeren aandeelhouders worden u it
genoodigd op de jaarlijksche algemeene 
vergadering welke zal gehouden worden 
op Zaterdag 25 October 1941, te 11 uur 
’s morgens, te Oostende, Hendrik Ser
ruyslaan, nr. 62.

DAGORDE: 1) Verslag van den raad 
van Beheer en Toezicht; 2) Goedkeuring 
der bilan en der verlies- en winstreke
ning over het boekjaar 1940-41; 3) Ont
lasting te verleenen aan de Beheerders 
en Toezichters; 4) Statutaire benoemin
gen.

Om aan deze vergadering te kunnen 
deelnemen, (Art. 33), gelieven de aan
deelhouders hunne tite ls neder te leg
gen, v i jf  volle dagen voor de vergade
ring, op de Bank van Brussel, Wapen
plaats, Oostende, of op 62, Hendrik Ser
ruyslaan. (485)

Adm inistratieve  
Rechtsmacht in 
Eersten Aanleg

D E V R E E S E  Camiel,
veehouder te OOSTKAMP, Leegeweg, 24a 
wordt bestraft met een geldboete van 
119.000 fr. (honderd negentien duizend) 
verbeurdverklaring der inbeslaggenomen 
dieren, afroeping door den Veldwachter, 
aanplakking ten gemeentehuize en op 
5 andere plaatsen en inlassching in  de 
bladen, om een aanzienlijke hoeveelheid 
melk achter te houden en in  den s lu ik 
handel te verkoopen tegen woekerprij
zen, één koe en één stierka lf niet aan 
te geven en de opbrengst er van in  den 
sluikhandel tegen woekerprijzen te ver
koopen.

Z I E K T E B L A A SD E R
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  

D ER 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 ge.ven voor welke 
ziekte, want er bestaat een bijzonder 

brochuur voor ieder. (475)

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

GOHIN - Poulenc
(Kolen geleverd per contract)

H E T  IS  DE EEN IG E M ANIER OM T E  B L IJV EN  R IJD EN .

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 STEN D E

(384)

e e r s t e  R e is
door Hendrik B R Y S

Het was Paaschmaandag. Z i j  waren beetje schuw nog kroop ik  heelemaal

M A Y A E R T Julien,
pasteibakker te A SSEBRO EK, Wagner- 
straat, 97, wordt bestraft, met een geld
boete van 38.000 fr . (acht-en-dertig dui
zend), slu iting van z ijn  inrichting met 
beroepsverbod gedurende Z E S  MAAND, 
bekendmaking door aanplakking der 
beslissing ten huize, gedurende voor
melde periode, en inlassching in  de bla
den, wegens sluikhandel in  tarwe.

'i L Y C K E  Camiel,

Studie van Meester

P IE R R E  D E N IS
Dokter in  de Rechten 
Notaris te Nieuwpoort.

NA OPBOD 
Openbare Verkooping b ij Onroe

rende Inbeslagneming

I K  B E T A A L  D EN  HO 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)

Agence Ch. Seys
Rogierlaan, 21 Oostende

Op MAANDAG 27 O KTO BER 1941, te 
3 uur ’s namiddags, ter Gehoorzaal van 
het Vredegerecht, Langestraat te Nieuw
poort.

De notaris Pierre D EN IS, daartoe aan
gesteld b ij vonnis verleend op 16 Oogst 
1941, door de Burgerlijke Rechtbank van 
Eersten Aanleg te Veurne, zal, ingevolge 
gezegd vonnis en de wet van 15 Oogst 
1854, in  tegenwoordigheid van den Heer 
/rederechter van het Kanton Nieuw

poort en na opbod gedaan gelijkvormig 
art. 93 van gezegde wet, eindelijk toe- 
v/ijzen bij onroerende inbeslagneming, 
het volgend onroerend goed: 
Gerechterlijk Arrondissement Veurne

Gemeente Oostduinkerke 
W ijk  N IEUW POORT-BAD

Een onlangs nieuwgebouwd, wel
gelegen en modern 
O P B R E N G S TH U IS

thans dienstig als hotel-pension 
genaamd :

‘Pension Forestoise,,
;taande en gelegen te Oostduinkerke, 
Wijk Nieuwpoort-Bad, groot 726 m2, be
kend bij Kadaster Sektie A, n rs  2-p-58 
cn 2-q-58, palende of gepaald hebbende 
uan de Ko n inklijke  Baan, Marcy-Moens 
',s Brussel en Marcy-Moens te Ander- 
.3cht, Mr. Tedesco, de Wed. Charles Van- 
demaele en kinderen, de Staatsdomeinen 
n Henri Wester.
MET AL H E T  M O BILA IR  onroerend 

bij bestemming en dienstig tot de u it
bating.

Gebracht na opbod op 313.500 fr. 
Alle dagen te bezichtigen m its toela

ting van den verkoophoudenden nota- 
:is, bij wie de sleutels berusten.

Het lastenboek der verkooping lig t ter 
i izage van de koopers ter studie van 
den verkoophoudenden notaris D EN IS, 
kokstraat, 9, te Nieuwpoort, alwaar alle 
verdere inlichtingen kunnen ingewonnen 
v.orden.

De koopers worden verzocht zich te 
oorzien van hun trouwboekje of een 

uittreksel hunner geboorteakte.
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f ■ -■■■! Pierre ;

T E  K O O P :

Hotel-Pensioen bij Zeedijk. Alle confort.
Met oorlogsschade.

Café-Pensioen, Breedene-Zee, 660 m2. 
Prachtig landgoed bij Brugge, 2 Ha. 

6000 m2. V ischrijke vijver enz. P r i js :  
600.000 frs.

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

S tr. 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 :

Nieuw poort

H E T  W RAK VAN DE N.2

De pogingen om het wrak van de N.2 
te lichten z ijn  tot heden niet geslaagd. 
Naar w ij vernemen zullen de werkzaam
heden hernomen worden.

De Panne

P LEC H TIG E L IJ K D IE N S T

naar de m is geweest in  de SS. Petrus 
en Pauluskerk. Hun mis. De jaarlijksche 
visschersmis, die door al de vissehers, 
op weinige uitzonderingen na, bijge
woond wordt.

Dan wordt immers het volk herdacht 
dat op zee bleef. Hun volk.

En  dan gaan z ij  ’s middags niet naar 
huis natuurlijk. Nu al de maats bijeen 
z ijn  moet het verdriet weggespoeld wor
den.

Zoo komt het dat Boeten Lambercy 
met Schoe Verbiest, Lange Sjarlo, B run 
ten en de Kop om v ijf  uur nog altijd 
pinten zitten zuipen in  het «Keuntje», 
waar er thans nog niet gedanst wordt.

Hoe z i j  daar binnen gelaveerd zijn , 
weten z ij zelf niet. Maar ’t is  hun dag. 
En daarmee basta. Al de staminets heb
ben z i j  nu al aangedaan, slechts bij 
Bubbeline in  het Boonenstraatje z ijn  
z ij  nog niet geweest. Dat houden z ij 
echter voor het laatst.

Z i j  z ijn  allen reeds ferm door den 
neus, en halen thans oude herinnerin
gen op. Hoe beschonkener men wordt, 
des te meer g rijp t men naar het ver
leden, om het weëe dronkemansverdriet 
onder jeugdfratsen te camoufleeren.

landbouwer te A SSEBRO EK, Astridlaan
335, wordt bestraft met een geldboete ___  ____ ____ ________ > ___
van 7.304 fr. (zeven duizend driehonderd I schout der haven van Nieuwpoort met 
en vier), bekendmaking door aanplak- j al het beschikbaar personeel, het Be- 
king ten huize en ten gemeentehuize en stuur van de Kustvisscherijcentrale van 
inlassching in  de bladen, wegens niet Nieuwpoort en de gansche bemanning
levering van rogge en het vervoederen 
er van als dierenvoeder.

IN G EZO N D EN  (Charleroi)

van de Nieuwpoortsche visschersvloot.

hoofden z ijn , die tegen w il en dank 
koppig en onbezonnen hunne goesting 
denken te mogen doen, is  het ie vree
zen dat z ij  vroeg of laat, van hunne, 
kleingeestigheid de gebroken potten' 
zullen betalen.

De leiding is  in  goede handen. In  ver
houding der mogelijkheid is  er versche 
visch, garnaal, rolmops, haring, mosse
len en wat al meer, doch er z ijn  er nog 
velen, die geen rekening schijnen te 
houden met de moeilijke omstandig
heden, die de taak der leiders onder
schatten, die het altoos beter weten of 
willen, doch vergeten dat tusschen we- 

Huizen: St. Sebastiaanstraat, St. P e t e r - D O E N ,  oneindig veel ver-

DE RECHTE LIJH !
De ordening van den vischhandel gaat verkoopen, dan kunt gij ook de pijp aan 

z ijn  normalen gang en alles laat voor- Maarten geven voor wat in  de toekomst 
zien, dat er weldra overal orde en tucht gerookten en gezouten haring en reepen 
heerschen zal. En  hoe kan het anders! betreffen. E r  z ijn  immers altoos men- 
De aangestelde verdeelers dienen zich schen, die niet tevreden z ijn  met een 
streng te gedragen volgens de vo o r-: E I, en... er het kieken bij willen. E r  
schriften der leiders der Algemeene z ijn  er altoos die droomen zich r i jk  te 
Groepeering en bedrijfsgroepeeringen, j spelen aan andermans tafel en er op 
en de beroepsvisch(klein)handelaars we- j den koop toe den naam nog willen bij 
ten waaraan zich te houden. De Rechte i hebben het vaderland te dienen. Dat is  
L ijn  komt langzaam maar zeker van j een kwaal die w ij samen dienen u it te 
toepassing en zoo er tusschen de eenen roeien. De rechte l i jn  is  het eenige ge- 
of anderen misschien nog eenige hest- neesmiddel. Ieder z ijn  vak: het vleesch

burgstraat, Maria Theresiastraat. 

DRIN G EN D  T E  KOOP GEVRAAGD :

Handelshuizen, burgershuizen, enz., 
groot en klein, in  en buiten stad.
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S ta d N IEU 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:

lannoye-vantyghem
ZEILM AKER

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

Overvloedstraat, 76 - Oostende
Handelsregister 9390

(25)

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

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

c) minstens 18 jaar oud en hoogstens 
JO 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.
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schü bestaat. Het algemeen belang der 
verbruikers staat op het voorplan en 
zoo de vischhandelaars beweren, dat 
men ook hun toestand in  aanmerking 
dient te nemen, dan hebben z i j  voor 
opperste plicht, eerst en vooral, het 
hunne bij te dragen om de leiders on- 
voorwaarde*lijk in  hunne werking te 
steunen, niet met woorden, doch met 
daden. Om te oogsten moet men zaaien!

Nu, om zoo te zeggen de verkoop van 
visch en visscherijproducten bijna u it- 
s lu ite lijk  aan de door de Algemeene 
groepeering erkende beroepsvisch (klein) - 
handelaars toevertrouwd is, komt het er 
op aan dit vertrouwen waardig te z ijn .
Dat z i j  vooral niet vergeten, dat door 
het uitschakelen van al diegenen, die 
tot andere groepeeringen behooren, er -^Vverllelu l 11 u tuuuen eei
voor de ware vischhandelaars nu eenige vollen rang te verheffen die h ij werke 
kans bestaat, een ruimer aandeel visch
en visscherijproducten te mogen ver
hopen en enkel dit fe it op zich zelve 
beschouwd, is  van aard de geringe be
paalde winst (de eeuwige struikelsteen) 
grootendeels te vergoeden.

Ten andere, naarmate de tijd  vordert, 
zal ook de winstkwestie een oplossing 
vinden. DE BEV O LKIN G  BEVOORRA
DEN, dat is  heden het groote doel, en 
de prijzen moeten bereikbaar z ijn  voor 
de werkende klas. Al de rest is  voor
loopig slechts een kwestie van geduld, 
van innerlijke orde en vooral: verstand
houding. De vischhandelaars hebben 
voorzeker onbetwistbare rechten... maar 
z ij hebben ook plichten te vervullen 
tegenover de gemeenschap, niet enkel 
beroepsplichten, maar ook zedelijke en 
stoffelijke plichten, hetgeen zeggen w il: 
gewetensvol D IENEN, in  den rechten zin  
des woords.

Beroepsvisch (klein) handelaars, het 
komt er op aan voet b ij stek te houden 
en volgens de vereischten uw ro l be
hoorlijk  te vervullen. Door aan uw ver
plichtingen te falen, loopt g ij gevaar 
A LLE S  te verliezen, want denkt nu niet 
dat de uitgeslotenen, zooals b ij voor
beeld kruideniers, groentenhandelaars, 
restauratiehouders(, fr itu r ie rs , enz., er 
zoo maar goedwillig het hoofd zullen bij 
nederleggen. Ver van daar: «Argumen
ten» die noch kop noch staart hebben, 
zullen z ij met takt weten op te disschen 
om zich zooals in  het verleden, een deel 
van UW EN handel toe te eigenen. Enkel 
orde en tucht in  uw rangen, kan het ver
wekken van een «voorgaande» te keer 
gaan, want zoo men «eens», aan de f r i -  
tu rie rs b.v., toelaat versche mosselen te

Woensdag laatst werd in  de O. L.
Vrouwkerk van De Panne een plechtige 
lijkd ienst gezongen tot zielelafenis van 
visscher Louis Vyaene, jam m erlijk op 
zee vergaan den 30 September j l .  door 
het ontploffen van een m ijn  in  de kor 
van het schip N.2.

De ruime kerk was proppensvol. Be- En Boeten vertelt van z ijn  eerste reis 
nevens ta lrijke  familieleden en vrienden gij weet wel in  den tijd , toen
en bekenden u it De Panne, bemerkten ' , , . . , . ’

I w ij den heer M. Lehouck, d.d. Water- de schipjes soms voor drie maanden
naar F ra n k rijk  trokken, op sprot- en 
haringvangst.

Ik  was amper negen jaar toen m ijn  
vader m ij meenam naar zee. Ik  was de 
school immers al lang beu, en ’k hield 
van ’t zeetje. Van de «barse» was ik  niet 
weg te slaan, ik  zat altijd onder ’t sta
ketsel te zoeken naar krabben. Onze jol 
kon ik  al gemakkelijk over de haven- 
geul wrikkelen, als de t i j  niet te sterk 
verliep.

Voor dat w ij vertrokken bepootelde 
moeder m ij, deed m ij beloven braaf te 
z ijn  en alle vijven en zessen meer. De 
Ouwe werd er zenuwachtig van. H ij zou 
wel op den kleinen passen. Hem ver
zorgen ook, en voorzichtig met hem zijn , 
ja. ja. i

W ij waren nog niet goed buiten het 
«Hoofd» of ik  kreeg al een draai om 
de ooren, omdat ik  over de verschansing 
bleef kijken.

Vader schold m ij voor lu ierik. Maar 
aan z ijn  stem hoorde ik  wel dat het 
niet gemeend was; daarom ook bleef ik  
loeren naar het staketsel, waarlangs de 
golven steeds ‘ hooger klommen, tot ik  
niets meer dan water zag.

De wind zat goed. De zeilen trokken 
strakgespannen de masten vooruit. En 
ik  genoot als nooit te v;oren. Vader 
schopte m ij echter vroeg naar kooi. 
Voor ik  evenwel op m ijn  stroozak in 
slaap viel, hoorde ik  nog de zware klom
pen van den Ouwen, hol op de steile 
trap naar het logiest afdalen. Het was 
nochtans z ijn  beurt niet om te komen 
slapen. Vooraleer h ij echter goed en wel 
beneden was sliep ik  reeds.

’s Anderendaags werd ik  reeds, met 
de eerste grauwe klaarte die in  het lo
giest doordrong, ruw u it m ijn  kooi ge
haald en, nog slaapdronken, op de bank 
aan de tafel gezet. De Ouwe had reeds 
enkele boterhammen gesneden. De kof
fie stond op de warme kachel. Voor de 
rest moest ik  m ijn  plan trekken en ma
ken dat ik  in  v ijf  vloeken aan dek kwam.

En ’k stond rap aan dek ook. Nu moe
der er niet bij was slokte ik , als een 
gulzige genke, m ijn  boterhammen naar 
binnen. Enkele minuten nadien stak ik  
m ijn  ongewasschen kop reeds door de 
kap.

Louis Bulteel, die meevoer als ma
troos, zat op de luiaardsbank te gapen 
met z ijn  mond zóó wijd open, dat ik  
het lelletje in  z ijn  keel kon zien. Een

voor de beenhouwers... de kaas voor de 
ratten... de r i j s t  voor de pap... dit laat 
ons allemaal onverlet, maar... DE VISCH 
'en V ISSC HERIJPRO DUC TEN  VOOR DE 
VISCHHANDELAARS! Dat is  het m ira
kel waar w ij reeds jaren lang op wach
ten. I s  het in  aantocht? Allen te zamen, 
vissehers, invoerders, inleggers, rookers 
en kleinhandelaars hebben hun aandeel 
in  den strijd . Ieder z ijn  taak, aan ieder 
het deel dat hem rechtmatig toekomt. 
D it geldt ook voor de aangestelde ver
deelers, die fe ite lijk  de «manometers» 
z ijn  der handelsordening, die de eersten 
zouden moeten wezen om orde en tucht 
te doen handhaven en vooral de ver
plichte verkoopprijzen te doen eerbie 
digen. Sp ijtig  genoeg z ijn  er nog enke
len, die hun ro l niet goed verstaan en 
ondanks de voorschriften, het recht den
ken te hebben te blijven voortgaan met 
zich zelven het leeuwenaandeel der 
mosselen bij voorbeeld toe te eigenen 
om ze... in  ’t klein te verkoopen... en 
de V E T T E  w inst op te strijke n  ten na
deele hunner eigene vakgenooten. Tu s
schen alle koren is  kaf !

E r  dient een oog in  ’t zeil gehouden 
te worden... en wie niet hooren w il moet 
voelen. Onder dit oogpunt is  alle ver
trouwen onze leiders toegezegd.

D E R EC H TE  L IJ N  in  alles en voor 
allen. Dat is  de eenige gedragslijn om 
in  de toekomst de visscherijhandel en 
nijverheid in  ’t algemeen tot den eer

l i j k  verdient.
Allen in  ’t  gelid voor één zelfde doel: 

de visch en visscherijproducten voor de 
vischhandelaars !

Nu of nooit !
E  s t a r.

A .  B .  C .

Diesel Motoren
Anglo - Belgian Cy
IMijverheidskaai, 39, GENT ©  Tel. 53265-53277

Voor alle inlichtingen zich wenden tot den heer 
BOYDENS,Velodroomstraat,4, OOSTENDE
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aan dek.
Het stroopnet was reeds uitgezet. De 

sloep lag voor den stroom op anker.
De koude lucht beet in  m ijn  oogen. 

Ik  zou er wel aan wennen, zei vader, 
maar ik  kan u verzekeren dat ik  blauw 
was van de kou toen het net ingehaald 
werd.

Ik  was dan ook b lij dat er een briesje 
opstak en er zwel in  het water kwam, 
zoodat de Ouwe het visschen staakte en 
naar Grevelingen voer.

Voor ik  m ij echter bij de kachel mocht 
warmen, moest ik  eerst het dek helpen 
afspoelen.

M ijn  vingers tintelden van de kou en 
toch riep vader m ij om de zeilen te hel
pen reven, toen w ij de haven binnen
liepen. G ij kunt denken dat ik  veel hielp.

Enfin , nadien was het toch gezellig in 
het warme logiest. Zotte Louis, onze 
tweede matroos, vertelde allerlei grap
pen. De eerste dagen schold vader wel 
een beetje als h ij te ver ging, doch na
derhand gaf h ij geen acht meer op m ij. 
Ik  behoorde thans voor goed tot de be
manning.
j Enkele weken nadien, vader was ju ist 
iber trein u it Oostende teruggekeerd met 
Versch ondergoed, was de bemanning 
van de 0.16, die langszij van ons lag, 
bijna verstikt. De visscher die de wacht 
bij de stoof had, was waarschijn lijk in 
gedommeld.

Vader, die op onze boot van wacht 
was, had gestadig hooren hoesten en 
kreunen. H ij was dan ook eens aan dek 
gaan kijken wat er scheelde. Daar h ij 
rook u it de kap van de 0.16 zag komen, 
dacht h ij eerst dat er brand in  het lo 
giest was ontstaan.

H ij vloekte ons wakker. Allen moesten 
helpen de mannen van de 0.16 aan dek 
halen. Inmiddels was h ij zelf reeds ln  
hun logiest gekropen, dat vol rook stond 
die van onder u it de kachel sloeg.

Drie uren hebben w ij moeten pompen 
om den Tjoerel weer bij te brengen.

Nu, als w ij twee maanden later naar 
huis zeilden, kon ik  al even goed vloe
ken als Zotte Louis die nochtans twee 
koppen grooter was dan ik.

Toen moeder m ij zag was z ij  als van 
de' hand Gods geslagen. Zoo zegde z ij 
ten minste huilerig. En nijd ig ging z i j  
vader tekeer De Ouwe mompelde iets 
tusschen z ijn  tanden en maakte dat h ij 
wegkwam.

Lamenteerend en scheldend zette moe
der twee groote ketels water op het vuur. 
Z i j  zou m ij eens schrobben zooals het 
hoorde. Maar vader kreeg er van langs. 
H ij had m ij laten vervuilen, weende z ij. 
Nu, het was aan boord ook veel te koud 
om je te wasschen en de Ouwe zegde er 
toch niets van.

Ik  was nog maar pas weer aangekleed 
als Meetje eens kwam kijken hoe ik  het 
op de sprotvangst gesteld had. Die be
gon ook al te schelden, maar op moeder.

Hoe kon z ij  in  Godsnaam een kind 
toch zóó vu il laten rondloopen!

Moeder werd groen van nijd. Z i j  had 
m ij immers pas gewasschen. Toen sloeg 
Meetje haar handen in  haar schoot en 
gaapte m ij aan. Jezus-Maria! Hoe is  ’t 
Godsmogelijk! En steeds herhaalde z ij 
dezelfde woorden. Het ging haar ver
stand te boven.

Van zoodra z ij een beetje van de alte
ratie bekomen was, ging Meetje naar 
een apotheker een potje zalf halen, om 
het vu il te verwijderen dat aan m ijn  vel 
gekast was.

’s Middags, aan tafel, was de Ouwe 
weinig van zegs. H ij had niets te ver
tellen De lucht in  de keuken was niet 
zuiver genoeg. Met moeder schold h ij 
liever niet. Haar mond was hem altijd 
de baas.

Maar toen ik  het vcrneukeld stukje 
vleesch zag dat moeder op m ijn  telloor 
legde, werd ik  nijdig. Ik  was geen kind 
meer en woedend kletste ik  m ijn  telloor 
op den grond. Ik  moest meer vleesch 
hebben, ’k Zie moeder nog onthutst naar 
vader kijken.

« Jezus-Maria-Jozeftje! Hebt gij m ijn  
kind zulke manieren geleerd! » stamelde 
z ij,  bevend van verontwaardiging.

Met moeilijk bedwongen lach, ver
klaarde de Ouwe dat ik  geen kind meer 
was, aan boord kreeg ik  immers eten 
naast de mannen.

Moeder heeft dan, een beetje eigen
aardig, naar m ij gekeken en aarzelend 
nog, m ijn  bord gevuld. Ik  kreeg bijna 
zooveel als vader.

slaat Boeten op z ijnEn schaterend 
breede bil.

« Da’ was m ijn  eerste re is ! »

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.
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De beteekenis van Noorwegen 
in de Europeesche Visscherij

(vervolg)
De afzonderlijke takken van de 

visscherij
Het zou interessant z ijn , na deze p rin- 

cipieele uiteenzettingen een korten b lik 
op de alzonderlijke, belangrijkste tak
ken van de visscherij in  Moorwegen te 
werpen en de resultaten, die zu lk een 
ontwikkeling moet hebben aan deze con
crete voorbeelden te toetsen.

De Noorsche haringvisscherij, vooral 
de winterharingvisscherij in  de eerste 
maanden van het jaar, had reeds voor 
den oorlog een zeer nauwe samenwer
king met het belangrijkste afnemersr 
land Duitschland. Tengevolge van de 
omstandigheid, dat in  het lste kwartaal 
haring in  belangrijke hoeveelheden al
leen in  Noorwegen wordt gevangen, 
heeft Duitschland reeds sinds jaren er
naar gestreefd door de afsluiting van 
omvangrijke verdragen met vaste p r ij
zen en zekere leveringsvoorwaarden een 
behoorlijk grooten invoer u it Noorwegen 
voor zien te reserveeren. Voor de D uit
sche haringverwerkende industrie zal 
ook in  de toekomst gedurende deze pe
riode van het jaar de Noorsche toevoer 
belangrijk z ijn , vooral voor de produ
centen van gerookte en gemarineerde 
visch. De mogelijkheid bestaat den u it
voer van versche haring ook in  het 
voorjaar te verhoogen.

Daarnaast zal de uitvoer van haring
meel evenals voorheen van groote be
teekenis z ijn . Het is  reeds gebleken, dat 
het vischmeel in  de veevoederproductie 
een des te grootere ro l speelt naarmate 
men voor varkensvoer van het eiwit 
houdende voeder granen op aardappe
len overgaat, die weliswaar op een ge
lijk e  bodemoppervlakte veel hoogere op
brengsten aan koolhydraten, maar ge
ringere opbrengst aan eiwit opleveren.

De huidige Voedselvoorziening van 
Noorwegen bewijst voldoende, welk een 
groote waarde aan de omvangrijke ha 
ringmeelproductie toe te kennen is, ge 
heel afgezien hiervan, dat door de mo
derne vetbewerkingsindustrie de hierbij 
vrijkomende haringolie als grondstof 
voor de productie van voedingsvetten 
steeds meer beteekenis heeft verkregen.

Ook de productie van vischconserven 
zal, aangenomen dat de moeilijkheden 
bij de aanschaffing van hulpmiddelen 
l(blik, olie, tomatensaus) overwonnen 
kunnen worden, voor de Europeesche 
levensmiddelenvoorziening noodig en 
daarom belangrijk z ijn , maar ook hier 
staat de verbetering van de kwaliteit 
als eerste eisch voorop. Men kan echter 
wel aannemen, dat de geschetste eco
nomische ontwikkeling binnen aifpien- 
baren tijd  de moeilijkheden, die de 
Noorsche vischconservenindustrie ten
gevolge van de Engelsche en Noord- 
Amerikaansche markt in  de laatste de
cennia had te overwinnen, zal uitscha
kelen.

Van bijzonder belang zal de nieuwe 
toestand z ijn  voor de Noorsche vissche
r i j  van versche visch, vooral van kabel
jauw. Voor haar hebben de nadeelen 
van een ver verwijderde afzetmarkt tot 
dusver in  bijzonderen omvang gegolden, 
daar z i j  hoofdzakelijk in  het Noorden 
van het land bij de Lofoden en verder 
Noordelijk plaats vindt. Daarbij vindt 
de belangrijkste Noorsche kabeljauw
vangst nog in  een periode plaats, waar
in  normaal ook andere landen, vooral 
Duitschland, groote eigen vangsten heb
ben. De afzetmogelijkheden voor de 
kwalitatief hoogstaande producten van 
de Noordelijk Noorsche visscherij wor
den hierdoor belangrijk beïnvloed. Van 
de groote vangsten in  deze noordelijke 
gebieden en van de daar nog voorhan
den zijnde uitbreidingsmogelijkheden 
voor de visscherij zal echter niet kunnen 
worden afgezien en daarom zal hier de 
invoering van de modernste conservee
ringsmethoden bijzonder noodzakelijk 
z ijn . Met de oprichting van moderne be- 
vriezingsinstallaties is  hiervoor in  het 
laatste jaar reeds een veelbelovend be
gin gemaakt. Een installatie is  voor kort 
in  gebruik genomen. Verscheidene in 
stallaties z ijn  in  aanbouw. Deze snel- 
vrlesinstallaties leveren een voor opslag 
vatbaar artikel, de bevroren file t op 
waarin de kwaliteit van de versche visch

I van de Noorsche vangplaats tot aan den

1 consument in  het centraal Europeesche 
Dinnemand wordt behouden.

jje  omvangrijKe inrichtingen voor be- 
W fciic ing, transport en verkoop bij deze 
bewei'Kuigs- en afzetmethocten vragen 
een reijatief nooge kapitaal belegging. 
Aan zuiK een vergrooting van de Kapi- 
caai-aanwenüing ln  de Noorsche v is- 
scnerij z ijn  eenter ook algemeen eco
nomische en politieke gevolgen verbon
den, die aan het totaal karakter van 
aeze noordelijke gebieden een volkomen 
nieuw aanzien kunnen geven en daar
mede tot oplossing van een van de moei- 
njkste interne Noorsche problemen zu i
ien bijdragen.

Naast deze aanwending van de mo
dernste bevriezingstechniek op het ge- 
oied van de visscherij, zal de verbete
ring van de tot dusver gebruikte ver- 
pakkings- en transportmethoden verder 
nog zeer belangrijk z ijn . E r  z ijn  reeds 
van de zijde van de Duitsche versche- 
vischimporteurs vergaande maatregelen 
(opleiding en scholing van verpakkers, 
Kwaliteitscontrole enz.) genomen. P r in 
cipieel moet het echter ais een taak van 
den Noorschen Staat worden beschouwd 
zelf alle mogelijkheden voor de verbe 
tering van de kwaliteit te scheppen om 
dat voor Noorwegen een vergrooting van 
den uitvoer van verschj visch van het 
grootste belang is  en principieel altijd 
het uitvoerland en niet het invoerland 
zich met de kwaliteit van de exportgoe
deren moet bezig houden

Welke mogelijkheden voor verbetering 
van den economischen toestand van 
Noorwegen u it deze ontwikkeling kun
nen voortvloeien, hebben de beide laat
ste jaren, vooral dit voorjaar in  sterke 
mate vertoond. Het aandeel van de in  
verschen staat verzonden visch, n l. de 
in  i j s  gelegde visch in  de gezamenlijke 
kabeljauwvangsten in  de afzonderlijke 
jaren is  — telkens tot de 3e Aprilweek 
gerekend — van gemiddeld 6,6 % in  de 
jaren 1932 tot 1939 tot 21 % in  1940 en 
30 %  in  1941 gestegen. Het is  gemakke
l i jk  na te rekenen welke groote inkom
sten voor den visscher deze vergrooting 
met zich heeft medegebracht, zonder 
dat h ij z ijn  vangsten behoefde te ver
hoogen. Het bestemmen van de visch 
voor den verschen vischexport betee
kent tegenover de verwerking tot k iip - 
en stokvisch één of iixeerdere óre per 
kg. hoogere opbrengst, die volledig den 
visscher ten goede komt.

Wat het gevolg van deze omstandig
heid kan z ijn , b lijk t  hieruit, dat het 
verlies, dat de Lofoden-visscher in  dit 
voorjaar tengevolge van de verstoring 
van den versche-vischuitvoer naar 
Duitschland leed, ongeveer 5 tot 600.000 
Noorsche Kronen bedroeg. Deze hoogere 
opbrengst had verdiend kunnen worden, 
zonder dat de Lofoden-visscher 1 kg. 
visch meer ving als niet de verwerking 
tot hangen en zouten (glip- en stok
visch) tengevolge van de transportbe- 
lemmering voor den versche-vischuit
voer had moeten worden uitgebreid.

Het lijd t  geen tw ijfe l, dat Noorwegen 
in  een op geheel Europa ingesteld v is- 
scherijbedrijf een zeer belangrijke ro l 
te spelen zal hebben. De voorwaarden 
hiertoe zullen op zeer belangrijke ge
bieden eerst moeten worden gecreëerd. 
D it zal echter gelukken als zich tus
schen de Duitsche en Noorsche vissche
r i j  een nauwe en vriendschappelijke sa
menwerking ontwikkelt, die door beide 
door een deelnemen aan de gemeen
schappelijke Europeescne belangen wordt 
gedragen. De ontwikkeling tot deze sa
menwerking is  reeds in  vollen gang, het 
b lijft  te hopen, dat z i j  spoedig volkomen 
zal worden. i

Tot zoover het artikel van Dr. K a rl 
Vogt. W ij meenden er goed aan te doen 
dit tn z ijn  geheel te plaatsen, omdat 
eruit b lijkt, welke omvangrijke plannen 
op het gebied van de visscherij in  Noor
wegen blijken te bestaan Moge de ken
nisneming dezer plannen voor ons Bel
gisch bedrijf een stimulans vormen om 
met alle kracht, die in ons is, te trach
ten, de plaats, die Belgie inneemt in  de 
Europeesche visscherij en vischhandel 
te behouden en, zoo mogelijk u it te 
breiden ! (Red.)

De Beteekenis van de Haven van Gent 
in de Nationale Economie

Wat w ij U van de Gentsche haven zeg
den, kan reeds volstaan om het eigen 
karakter en ro l er van, grondig ver
schillend te achten van die der overige 
Belgische havens, en wie hierb ij eenige 
systematiek zou willen nastreven, kan 
Antwerpen en Gent stelselmatig tegen
over elkaar plaatsen: Antwerpen met 
z ijn  stukgoederenverkeer en Cient met 
z ijn  vervoer van zware en belemmeren
de goederen; Antwerpen dat enorme 
hoeveelneden en verscheiidenneid van 
z ijn  trafiek voordeelige vrachten kan 
Dieden en Gent onze snelheidsnaven ; 
Antwerpen onze nijverheidsmetropool en 
Gent onze nijverheidshaven !

Daaruit zou ju is t  b lijken dat z ij  elkan
der u it een oogpunt van nationale eco
nomie moeten aanvullen: beide kunnen 
vooruitgaan en groeien zonder hun res
pectievelijke belangen te schaden.

£ir werd wel eens vooruitgezet dat on
ze Belgische havens te ta lr ijk  z ijn , dat, 
bij voimaakte rationalisering, aiie Bel
gische zeevaartinrichtingen Konden sa
mengetrokken worden op een punt van 
net grondgebied met het na tu u rlijk  ge
volg dat ae zorg van den Staat erusei 
en alleen zou moeten geiden de bevor
dering en begunstiging van een eenige 
nationale haven.

Deze opvatting dunkt ons niet verde
digbaar.

Duitschland, Engeland, Nederland — 
en w ij zelven — leveren de onweerspre
kelijke tegenproef van de gewraakte be
wering; in  ai deze landen b lijk t zonne
klaar de welvaart van een land in  recht- 
streeksche verhouding te staan tot het 
aantal z iin e r kleine, middelbare en 
groote havens.

L ig t het nationaal belang niet vooral 
daarin, dat het gansche land zoo voor
spoedig mogelijk weze ?

Is  het geen gemeenplaats in  de Staat
huishoudkunde, dat elk gemak, verleend 
aan het vervoer, een der eerste elemen
ten vormt van den rijkdom  ?

Het is  toch vanzelfsprekend, dat, wan
neer goederen over een gansche, uitge
strekte landstreek te verdeelen vallen, 
hoe dichter ze bij hun eindbestemming 
kunnen gebracht worden, hoe minder — 
steeds duurder geworden — vervoer te 
lande er te verrichten en te bekostigen 
valt. En wanneer een land het g-roote 
voorrecht bezit over eenige dergelijke 
verdeelingscentra te beschikken, is  he.t 
ontegensprekelijk dat de verspreiding 
der goederen geschiedt met meer ge
mak en matiger kosten.

Daarbij ware het een illu sie  te geloo
ven dat noodzakelijk het vervoer aan 
de kleine havens ontnomen, zich als 
vanzelf naar de eenig behouden groot- 
haven zou begeven.

E lk  onzer Vlaamsche havens bedient 
voor haar grooter of kleiner aandeel een 
landstreek van een bepaalde economi
sche bedrijvigheid; elk harer bezit haar 
eigen klienteel, haar specialiteiten, haar 
markten, haar achterland. De verschei
denheid van haar inrichtingen en de 
mededinging zelve der bijzondere voor
deelen die ziji aanbieden, leveren voor 
den internationalen handel een ruimer 
keuze en z ijn  van dien aard, dat ze het 
maximumverkeer verzekeren aan het ge
heele havencomplex van ons land. Haar 
samenbestaan — verre van een zwakheid 
u it te maken — is  integendeel een ze
kere voorwaarde voor de ontplooiing der 
Belgische zeevaartbedrijvigheid.

Hoe kan het een kwaad z ijn  wanneer 
Belgische havens, die er naar streven 
zich te specialiseeren, en onder elkan
der het zeevaartverkeer te verdeelen vol
gens elk geografische ligging, volgens 
haar nijverheldsstreken, en voor een 
zeker aandeel tegenover elkander in  
mededinging komen te staan.

Deze mededinging beteekent niet 
noodzakelijk enggeestigen naijver; het 
is  veeleer een weldoende wedijver, die 
aan België toelaat de grootst mogelijke 
partij te trekken van zi;'n eocnomische 
bewerktuiging, om met den meesten bij - 
yal het internationaal handelsverkeer 
aan vreemde landen te betwisten.

Geen beter bewijs voor de onbetwist
baar eigen en national ro l door Gent 
vervuld, dan wat de praktische onder
vinding ons heeft geleerd.

Het is  inderdaad treffend dat, tijdens

het jam m erlijk ongeval dat zich in  1930 
aan de( groote zeesluis te Terneuzen 
voordeed en de havenbedrijvigheid ge
durende drie wekefri lam legde, onge
veer 60 t.h. der schepen, voor Gent be
stemd, — maar belet er te geraken, — 
afgeleid werden, niet naar Antwerpen, 
maar naar vreemde havens en wel naar 
Duinkerke, naar Rotterdam en zelfs 
naar Hamburg. De overige 40 t.h. gingen 
slechts naar Antwerpen bij gebreK aan 
orders, omdat dit toevallig de dichtste 
haven was en omdat de Gentsche ma
kelaars alle moeite inspanden om de 
schepen te adresseeren aan hun Ant
werpsche filia len of correspondenten.

D it eenvoudig feit toon.t ontegenspre
ke lijk  dat uitschakeling der Gentsche 
naven meestendeels geen voordeel zou 
brengen aan eenig andere Belgiscne ha
ven, maar aan den vreemde. Het dient 
tevens als bewi.s dat, in  tegenstelling 
met hetgeen sommigen hebben beweera, 
Uent een hem eigen trafiek bedient en 
dien het aan geen enkele andere naven 
verschuldigd is. Het is  onze bescheiden 
meening dat België er alle belang bij 
neeft z ijn  zeevaarthandel te ontwikke
len langs alle daartoe opengestelde we
gen en hiervoor gebruik te maken van 
al de middelen, die te zijnen dienste 
staan.

E i n d e .
(Zie «Het Visscherijblad van 5, 12, 19, 

en 26 September 1941).

Steun aan de Visscherij 
in  Denemarken

! De Deensche m inister van landbouw 
I heeft onlangs weer één millioen kronen 
1 bewilligd voor de uitrusting van v is- 
1 schersbooten met motoren aismede voor 
het verstrekken van voorschotten bij 
den bouw van nieuwe trawlers. Het ge
bruik dat van dezen staatssteun ge 
maakt wordt toont duidelijk aan, hoe 
deze maatregel van de regeering welkom 
is  bij de betrokkenen. To t het bekomen 
der bouw-subsidie werden meer dan 140 
verzoeken ingediend, voor de tusschen
komst bij het monteeren van motoren 
166. Slechts 61 aanvragen tot het be
komen van voorschotten op leeningen 
bij nieuwbouw alsmede 84 verzoeken be 
treffende laatstgenoemd object konden 
in  aanmerking komen.

NOREN VAREN U IT

Grondleggers 
van den 

Noorschen Roem

OUD PAPIER GEEFT ONS BZ 000 ARBEIDERS 
MET VROUW EN GEZIN WERK EN BROOD.

Vlaamsche 
Visscherskolonie 
op de Azoren

Dat de Azoren, die thans in  het mid
delpunt der belangstelling staan, vroe
ger den naam van «Vlaamsche eilan
den» droegen, zullen velen onzer lezers 
wellicht niet weten.

De eilandengroep, op dewelke thans 
iedere week garnizoensversterkingen 
door de Portugeezen worden aange
bracht, daar waar de Amerikanen zoo 
graag zouden willen landen, heeft deze 
naam te danken aan de eerste kolonis
ten die er hun tenten opsloegen, en die 
u it Vlaamsche visschersfamilies afkom
stig waren.

In  het begin van de 14e eeuw werden 
de Azoren ontdekt door Portugeesche 
zeelieden die op het eiland Santa Maria 
de vlag van hun vaderland heep/chen 
en het Oostelijk en het middengedeelte 
der eilandengroep in  bezit namen. Eerst 
twintig jaar later ontdekte Diego de 
Teive de Westgroep.

Een der eerste Vlaamsche kolonisten, 
Jacome van Brugge, die den bijnaam 
« Terceira » droeg, gaf aan een eiland 
van het midden z ijn  naam. Evenzoo 
werd het Zu id e lijk  daarvan gelegen ei
land San Jorge naar den Vlaming W il
lem Vanderhaeghe en de stad Horta 
naar Josse Van Hurtere genaamd.

Door de samenwerking van Vlaam
sche, Portugeesche, Genueesche en Bre- 
toensche kolonisten, bloeiden weldra de 
Azoren tot een der waardevolste be- 
standdeelen van het Portugeesche ko
loniale r i jk .

Berust de naam «Vlaamsche eilanden» 
op een geschiedkundigen ondergrond, 
zoo is  de naam «Azoren» u it een m is
verstand van den ontdekker gesproten. 
Als h ij voor de eerste maal de eilanden
groep naderde, stegen van de steile kus
ten zwermen gieren op die de Portugee
zen evenwel voor adelaars (Portugeesch 
«açor») hielden.

Tha ns z ijn  n a tu u rlijk  de namen van 
de eerste kolonisten geheel u it het 
spraakgebruik verdwenen, doch men kan 
nog gemakkelijk u it de verlatijnschte 
namen de oorspronkelijke germaansche 
woordstammen herkennen.

In  den grooten atlas «Theatrum Orbis 
Terra rum » van Abraham Ortelius, u it
gegeven in  1571, een der eerste en 
grootste kartografen u it den nieuwen 
tijd , komen 0 .4  een kaart met het 
hoofdeiland Tercëira voor. Nevens deze 
kaart staat een verklarende tekst die de 
geschiedenis van de «Vlaemsche Eylan- 
den ofte Asores» beschrijft. H ie rin  wordt 
echter verkeerdelijk de ontdekking van 
dlie eilanden toegeschreven aan Brug
gelingen.

VISSCHERSi
VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLINGEN EN 
NIEUWBOUW WENDT U TOT DE WERKHUIZEN

Bandagen
Orthopædie

(300)

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
D E V O LLED IG E O PBREN G ST  

der

Loterij Winterhulp
dient u itslu ite lijk  tot 
LEN IG IN G  D ER  ELLEN D EN  
onzer medeburers.
D O ET EEN E  GOEDE DAAD! 
W A A G T  U W  K A N S !

(486)

BREUKBANDEN
naar maat en vol
gens geval.

BUIKBANDEN
voor hangbuik,
zwangerschap,
operatie.

ORTHOPÆDIE
APPARATEN

voor ruggraat mis
vorming, beender 
ziekte.

KUNSTBEËNEN
ln licht metaal.

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

ONTVANGSTURÏN : leder werkdag, vâ  
9 tot 11 en van 3 tot • uur B

(28)

Herfstbuien jagen over het onruste 
water van de Oslofjord, gescheurde wol
ken trekken rap daarover heen. Ver
trouwd staart de oude vesting Akershus 
van haar breede zware walmuren op het 
leven in  de haven, een beeld van ver
gane macht.

In  de onmiddellijke nabijheid gebeurt 
echter een zakelijk heen en weer ge
loop. De tentoonstelling «Noormannen» 
is  geopend. Z i j  verhaalt den Noren van 
het werken en scheppen van de groote 
mannen buiten de heimat.

De tentoonstelling is  gelukt, men be
speurt er in  groote trekken: van den 
Vikinger Olav Kvike; Ganger Rolf, den 
veroveraar van Normandie; Le if E r ik -  
son tot Roald Amundsen!

De reliefbeelden van veertien der be
roemdste Noren, waaronder ook Grieg, 
Ibsen en Björnson, versieren de slanke 
SUilen der voorplaats met den rond- 
draaienden wereldbol in  het midden. 
Deze hall is  karakteristiek voor de ge
heele tentoonstelling: z i j  begint doch 
met uitgesproken sterke individualisten, 
en zoo k lin k t het door Noorwegen’s ge
schiedenis tot op onze dagen. Het waren 
immer alleenstaande mannen die den 
roep van het land over de gansche aarde 
droegen. Dat i s  misschien een groote 
tragedie voor Noorwegen als volk en i 
staat, maar daarop rust toch z ijn  gan- ! 
sche roem. 1

Een zwerftocht door de lokalen vàn ! 
de tentoonstelling laat werkelijk de at
mosfeer van dezen emigratietijd voelen, j 
die wonderbaar door een Cleng Peder- ] 
sen u it Hestehammer tot uitdrukking 
komt. Men noemt hem den vader der j 
Noorsche Amerikavaarders en vertelt 
van hem ta lrijke  sagenrijke geschiede
nissen, meestal door avontuur en prai- 
rieleven verworven. H ij ging als jongen 
naar Zweden en hoorde in  Göteburg 
van Amerika. Een Peer Gynt, als h ij 
was, bracht Cleng kort daarop met een 
paar kronen op zak naar buiten om j 
eerst na drie jaar terug te Stavanger te 
komen als Peerson! U it  een Cleng Pe
dersen was een Peerson geworden, en 
daarin lig t het noodlot van de goede 
oude moeder Norge.

Nog in  hetzelfde jaar dat Cleng Pe
dersen terugkeerde, stak op 4 Ju li 1825 
de «Restaurationen» met 45 passagiers 
en 7 man bemanning u it de omgeving 
van Stavanger in  zee. Na drie maanden 
bereikten ze New-York om daar Cleng 
Pedersen aan te treffen die hen voor
gezeild was. In  Ill in o is  richtten ze de 
eerste kolonie op en sinds dezen dag 
vloeit de stroom der emigranten zonder 
onderbreking verder.

Het eigenlijke doel van deze tentoon
stelling is  het scheppen der mannen 
bekend te maken die niet in  het buiten
land een nieuwe heimat zochten, maar 
buiten voor hun land werkten en daar
mee het aanzien van Noorwegen ver 
over de grenzen heen droegen.

Het vergelijk is  opvallend, dat de ver
houding der scheepsruimte tot het be
volkingscijfer aantoont; h ie ru it volgt 
dat de scheepsruimte, die één Noor toe
komt, onbereikbaar tegenover andere 
landen staat. Weliswaar d^wingen de 
geografische verhoudingen bevelend tot 
zeevaart, maar dat alleen maakt toch 
nog geen volk van zeevaarders uit. De 
Noorsche vlag waait toch reeds sedert 
vele jaren ononderbroken in  alle havens 
van de wereld en deze bestendigheid is  
een teeken van onverzwakte koophan- 
delsenergie, die Noorwegen’s goede naam 
mee vastgrondde.

Laat men den b lik verder doorheen. 
de zalen dwalen, zoo weet men niet of i 
men eerst bij het bewonderingswaardige ! 
driegesternte Nansen, Sverdrupp en : 
Amundsen of bij de heldengeesten van ‘ 
Henrik Ibsen, Björnstjerne Björnson en I 
Knut Hamsun of bij de komponisten j 
Ole B u ll, Grieg en Sinding verwijlen zal. ! 
Hun roem is  vast, te rw ijl het m oeilijk 
en onder harden str ijd  veroverd werd. 
Doch menig ander staat aan hun zijde!

Het is  het goede van die tentoonstel- ' 
ling dat niet alleen groote mannen ver- ' 
tegenwoordigd z ijn , maar z ij  die steen
tje voor steentje bijdroegen om Noor-1 
wegen’s roem te vestigen en op wie het 
spreekwoord toepasselijk is :  «Onze Eer,! 
onze Macht, brachten ons d it w itte 1 
zeil ».

I
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