
LICHTEN

SEPT EM BER

1 M 4.55 18.29
2 D 4.56 18.27
3 W 4.53 18.25
4 D 4.59 18.23
; V 5.01 18 21
6 Z 5.03 18.18
r t z 5.04 18.16
K M 5 06 18.14
9 D 5.07 18.12

ll) W 5.09 18.10
11 D 5.10 18 0 /
12 V 5.12 18.05
13 z 5.i3 18.03
14 / 5.15 18.01
If: M 5.17 l r .5'’.
16 D 5.18 17.56
ï7 W 5.20 17.54
18 D 52i 17 51
19 V 5.23 17.49
20 z 5.25 17.47
21 z 5 26 17.45
22 M 5.28 :1A2
23 D 5.29 17.40
24 W 5.31 17.38
25 D 5.o2 17.36
26 V 5.34 17.33
27 Z 5.35 i7.ól
28 Z 5 37 17x9
2!) M 5.38 17.27
30 D 5.40 17.25

Deze tabel Qz Cf t
het wezenlijk uur
volgens de zon. . WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL _

HOOGWATER

SEPT EM BER

1 M 8.00 20.47
2 D 9 26 21.58
3 W 10.28 22.55
4 D 11.20 23.43
5 V — 12.03
6 Z 0.23 12.42
7 Z 0.59 13.17
8 M 1 35 13.50
d D 2.07 14.22

10 W 2.39 14.55
11 D 3 12 15.28
12 V 3.46 16.04
13 Z 4.25 16.48
14 Z 5.15 17.47
15 M 6.24 19.0”
16 D 7.50 20.31
17 W 9.08 21.39
18 D 10.05 22.30
19 V 10.52 23.13
20 z 11.34 23.54
21 z — 12.14
22 M 0.33 12.53
23 D 1.13 13.33
24 W 1.54 14.14
25 D 2.36 14.58
26 V 3.20 15.44
?n Z 4.09 16.37
28 z 5.69 17.45
29 M 6.26 19.12
30 D 7.56 20.38

De uurwerken
aan land vertoo-
nen twee uur
later.

Drukkerij en Bureel 
Telefoon: 73.758

NIEUWPOORTSTEENWEG, 44, OOSTENDE 
Postcheckrekening 1070.98 

Verschijnt eiken Vrijdag avond

A BO N N EERT  U  OP 
A D V ER T EER T  IN  

« H ET  V IS S C H E R IJB LA D  »

A BO N N EM EN T EN  :
BINN ENLAND  : Een jaar, 36 frank; 9 maanden, 27 frank; fl 
maanden, 18 frank; 3 maanden, 12 fr. BU ITEN LA N D : 60 frank.

Q ) e  H a r i n g v i s s c h e r i j

a a n  d e  f r a n s c h e  H o o r d k u s t

Onze lezers zullen in  «Het V isscherij
blad» reeds het belangrijk artike l ge
lezen hebben naar aanleiding van een 
bezoek aan een Noord-Fransche haven 
gebracht, met het oog op het zenden 
van een 36-tal visschersvaartuigen om 
er dezen w inter de haringvisscherij uit 
te oefenen.

Vorige week werd door den heer Eber
hardt, directeur van den Zeevisscherij
dienst te Oostende, een bericht uitge
vaardigd, de eigenaars, die zouden ver
langen aan deze bijzonder winstgevende 
visscherij deel te nemen, verzoekend zich 
te laten inschrijven.

N aar we in  Noord-Frankrijk ter be
voegd bureel vernemen, zou n en  er \o- 
rige week van Belgische zijde reeds zijn 
komen onderhandelen namens de Cor
poratie of de M arine, en deden deze 
onderhandelingen uitschijaen, dat ook 
van Fransche zijde, en wel van Bietagne. 
Fransche visschersvaartuigen zullen ge
zonden worden om den rijken Oogst in 
te palmen.

Daarom meenen we er in  a!le opzl h- 
ten den nadruk te moeten op leggen, dat 
het volledig verkeerd ware de visschers 
te w illen wijsm aken dat ze eiken dag 
of alle weken naar huis zouden mogen 
keeren met zooveel andere beloften er 
bij aan verbonden.

Het komt er op aan, om de zaak niet 
verkeerd te doen uitloopen, zich strik t 
te houden aan de inlichtingen en den 
raad door den heer Vandenberghe ge
geven, w il men veel visch in  ons land 
kunnen invoeren en w illen  anderzijds 
de visschers rijk e lijk  hun brood verdie
nen.

Dat de visschers twee of drie m aan
den daar moeten verblijven, moet b ij
zaak zijn, in  acht nemende dat daar een 
waterschout en dirigenten van de Cor

poratie hen zouden bijstaan en helpen.
Voor de inschrijving dient een be

paalde datum aangeduid en dienen de 
grootsten eerst gezonden. Ook dient het 
getal beperkt.

Verder zouden én de Corporatie én 
het Zeewezen best handelen, vooraleer 
om het even welke beslissing te nemen, 
deze te nemen in  overleg met de heeren 
die er hun tijd  en ondervinding aan be
steed hebben om ter plaatse alle voor- 
en nadeelen te overwegen van om het 
even welke mogelijkheden.

Zooals men het thans, na de belang
rijke vingerwijzingen van den heer Van
denberghe, opnieuw schijnt aan boord te 
leggen, loopt men kans van dit belang
rijk . ontwerp niets practisch te zien tot 
stand komen.

Vóór het te laat is, hebben we er aan 
gehouden deze enkele regels in  het m id
den te brengen.

Wij hebben nieuws van....
LO U IS  G H YS, reeder van de 0.187 

«Amelie Mathilde», die in  Ju li 1941 er
gens in  Engeland, tengevolge van een 
ongeluk, zou overleden zijn.

ALFO N S G H YS, broeder van den ree
der van de 0.187, die insgelijks in  Ju li 
1941 ergens dn Engeland, tengevolge 
van een ongeluk, zou overleden zijn.

Heden V rijdag had ter nagedachtenis 
van beide betreurde zeelieden een Ziele- 
mis plaats.

«Het Visscherijblad» biedt aan de we
duwen en de fam ilies zijn innig rouw
beklag aan.

A
PO PPE  PR O SPER , Fortu instraat 28, 

gestorven voor ’t vaderland in  Enge
land.

A
A. VAN EEC K H O U T E, destijds wo

nende Honoré Borgersstraat, 16, en ge
storven op 5 Ju n i 1941 in  Engeland.

A
Mevrouw H EN R IET T E  G RÜN EW ALD - 

P IL L U , overleden in  Engeland. H aar 
man, de heer P illu , wordt door het 
Roode K ru is opgekocht.

Mevrouw M A T H ILD E H O LLEB EK E ,
echtgenoote van Em iel Renaut, wonen
de M aria Theresiastraat, 12. Ook zij is 
in  Engeland overleden.

Aldus luiden de berichten welke ons 
langs het Roode Kru is deze week be
reikten.

De Toekomstige Organisatie 
van den Vischhandel in België

Boe& eeso  door ja n  v a n  h a l  •••••••••«<

Onze lezers weten dat de heer Ja n  Van Hal jarenlang secre
taris was van de propagandacommissie voor Vischverbruik 
en in die hoedanigheid een groote ondervinding opgedaan 
heeft over het vischverbruik te lande en in onze scholen.
Met het oog op een mogelijke reorganisatie van den visch
handel in België, geeft de heer Van Hal hiernavolgende be
schouwingen ten beste, waaruit voor de vischhandelaars zeer 
nuttige lessen te putten vallen.

V

i

De hoofdoorzaken van het onvoldoend 
verbruik van onze zeevisscherijproduc- 
ten waren, vóór den oorlog, te vinden in :

a) de gebrekkige organisatie van on
zen vischhandel;

b) de zeer onregelmatige prijzen welke 
voor de visch' betaald werden.

De visch was geen volksvoedsel meer, 
w ant volksvoedsel beteekent, goedkoop

vischverbruik zeker ten goede zal ko
men.

De ta lrijke ondervindingen door ons 
opgedaan hebben ons geleerd, dat er in 

'zake de gezondmaking van onzen visch
handel vanwege de belanghebbenden 

I niets te bekomen is; de versnippering 
! en de tegenstrijdige belangen in  den 
detailhandel spelen h ierin  een grooten

voedsel, en zulks was de visch zeker niet. rol; het in itia tie f van dergelijke oplos-__ _ , , . , t _ _ _ ™ „AA» 1A (\A(\ nr/-»vi

Een Kas van Leeningen
voor de ■ ■■
Gezinnen van Belgische Zeelieden

W ij hopen dus in  de eerste plaats er 
voor te zorgen dat de visch goedkooper 
weze; propaganda, beschouwingen over 
voedingswaarde enz., dienen tot niets, 
wanneer de visch te duur verkocht 
wordt; het vischverbruik zou onmiddel
lijk , en zulks in  zeer ruime mate toe
nemen, moesten w ij veel goedkoope 
visch op de binnenlandsche m arkten 
brengen.

Vóór den oorlog was zulks niet moge
lijk ; de reeederijen zaten doorgaans met 
te groote lasten, en hadden alle moeite 
van de wereld om hunne onkosten te

sing werd dus vóór 10 M ei 1940, geno 
men door de « Propagandavereeniging 
voor Vischverbruik».

Ons eerste werk was dan ook, een 
grondig onderzoek in  te stellen in  al de 
gemeenten van ons land.

W ij moesten ons in lichten om trent den 
economischen toestand van de gemeen
ten, hunne bevolking; ons vergewissen 
op welke m anier de plaatselijke visch
handel georganiseerd was; w ij gingen 
eveneens na welke de behoeften waren 
van den verbruiker, of de vischdistri- 
butie voldoening gaf, ten einde, indien

Opnieuw Visch in 
beslag genomen

«jsria»

Het gevaarlijk en n iet m inder laakbaar 
spelletje wordt voortgezet.

De Belgische Rijksw acht, die w aar
sch ijn lijk  lont geroken had, bracht deze 
week een bezoek bij F. D. in  de caie Ca
sablanca.

De hand werd gelegd op een buit 
van 164 kg. gewone visch, voortkomende 
van Oostendsche visschersvaartuigen.

Daarenboven werd, insgelijks te Oos
tende, 125 kg. visch in  beslag genomen. 
U it een onderzoek dat ingesteld werd, 
b lijkt dat deze afkomstig was van vis 
schersvaartuigen uit Nieuwpoort.

De wijze raadgevingen die van alle z ij
den gegeven werden en w aarbij «Het V is
scherijblad» n iet ten achter is gebleven, 
schijnen bijgevolg zonder goed gevolg 
gebleven voor sommige visschers en 
vischhandelaars, die er n iet voor terug
deinzen het voor hen en ook voor hunne 
makkers zeer gevaarlijk spelletje voort te 
zetten.

Zal men tenslotte toch te laat begrij
pen dat"deze laakbare handelwijze ten 
slotte zal leiden tot drastische m aatre
gelen, die een geweldigen weerslag zou
den kunnen doen gevoelen op de gan
sche visscherij...

Een Vlaam sch spreekwoord zegt: «Het 
is te laat den put gevuld als het kalf 
verdronken is>.

Laat ons hopen dat het ditm aal niet 
zal bewaarheid worden en dat onze vis
schers van nu af zonder een enkele 
uitzondering hun p licht tegenover de 
gemeenschap zullen begrijpen.

Ondertusschen heeft een eigenaar van 
een Oostendsch visschersvaartuig aan 
den lijve moeten ondervinden dat men 
niet straffeloos de reglementen met de 
voeten treedt.

H ij werd de toelating ontnomen om 
gedurende veertien dagen de visscherij 
uit te oefenen.

D it dient als voorbeeld. Dat onze vis
schers het goed voor oogen houden en 
zich niet leenen tot op het eerste zicht 
aanlokkelijke voorstellen.

EN  VOOR DE V ISSC H ER SG EZ IN N EN  ?
B ij besluit van 20 Augustus, versche- geval te verleenen voorschot, alsook

nen in  het Staatsblad van 31 dezer, over alle kwestie van dagelijksch be-
wordt een kas van leeningen aan de heer van de kas welke de voorzitter van
gezinnen van Belgische zeelieden onder den raad van beheer meent aan het 
den vorm van « delegaties » of van 
« voorschotten » opgericht.

De leden van den raad van beheerDie kas bezit rechtspersoonlijkheid ; 
zij is bekwaam om Mie h indelingen te 
verrichten, welke voor de vervulling van 
haar opdracht noodig zijn. H aar zetel 
is te Antwerpen gevestigd.

Die kas heeft tot opdracht rentelooze 
leeningen toe te staan aan de vrjuw en 
en kinderen ten laste van de zeelieden 
der Belgische koopvaardij welke buiten 
het land verblijven en in  dienst of ver
moedelijk in  dienst van Belgische sche
pen gebleven zijn, ofwel aan de bloed
verwanten in  de opgaande, de afdalen
de of de z ijlijn , die bewijzen dat de zee
man op 30 M ei 1940 hun eigenlijke kost
w inner was.

Die leeningen worden, volgens het ge
val, toegestaan op «delegaties» of on
der den vorm van «voorschotten».

Het bedrag van de leeningen-delega- 
ties wordt door den reeder opgegeven, 
overeenkomstig de te dien opzichte door 
den zeeman zelf gegeven onderrichtn- 
gen.

Het bedra© van] de leenngen-voor- 
schotten wordt bepaald rekening hou
dende met de door den afwezigen zee
man waargenomen betrekking, met de 
samenstelling en de behoeften van zijn 
gezin, alsook met de verm oedelijke in 
zichten van den afwezige.

E r  wordt afzonderlijk boekgehouden 
voor de leeningen-delegaties eensdeels, 
voor de leeningen-voorschotten ander
deels.

De kas wordt gestijfd :
1) door de bijdragen van den Staat;
2) door de bijdragen van de reeders;
3) door de giften en legaten, inzon

derheid door de giften van vereenigin
gen van zeeofficieren en van zeelieden 
of van alle andere organismen, welke 
in de opdracht van de kas belang stel
len. De opbrengst van die giften en le 
gaten mag voor bijzonderen steun ge
bruikt worden.

De kas wordt beheerd door een raad 
van beheer van tien leden, die benoemd 
en ontslagen worden door ’t m inisterie 
van verkeerswezen. Hun m andaat duurt 
drie jaa r en kan vernieuwd worden.

De raad van beheer keurt het bedrag 
en de m odaliteiten van toekenning der 
door de reeders voorgestelde leeningen- 
delegaties goed; h ij beslist in  beginsel 
over het bedrag en de m odaliteiten van 
toekenning van de aan de gezinnen der 
afwezige zeelieden te verleenen leenin
gen-voorschotten inzonderheid rekening 
houdende met de door deze laatsten 
waargenomen betrekking, met de sa
menstelling en de behoeften van het 
gezin, alsook met de gekende of ver
moedelijke inzichten van den afwezige.

De raad van beheer 4 ch t in  zjjn  
schoot een beperkt kom iteit op, samen
gesteld u it 3 leden, die onderscheiden
lijk  de reeders, de officieren of zeelieden 
en het bestuur vertegenwoordigen. Een 
voorzitter wordt door dat kom iteit ge
kozen.

Het kom iteit beslist, binnen de door 
den raad van beheer vastgestelde per
ken, over het bedrag van het in  ieder

onderzoek van den raad niet te moeten 
i voorleggen.

De leden van aen raaa van
over finan-

den detailhandel is hiervan de oorzaak.
Door de ongeregelde aanvoeren en de 

ongeregelde vraag schommelden de p rij
zen van visch veel te veel.

Met het vleesch was dat geheel an
ders: vleesch kostte maanden lang den
zelfden prijs. A l wie het betalen kon, 
kocht eiken dag vleesch; men bestelde 
het of men ging het halen, doch koopen 
deed men in  elk geval.

pen V rijdag  liep de huisvrouw een 
w inkel binnen, of ging naar de m arkt 
om eens te zien of er iets goedkoop ge
noeg voor haar keus te vinden was en, 
zeer dikw ijls, ging zij zonder visch naar 
huis.

Men zal hier doen opmerken, en ik 
ben het hiermede eens„ dat er a ltijd  
vischsoorten werden aangevoerd welke 
aan buitengewone lage prijzen verkocht 
werden, en in het bereik waren van 
ieders beurs (het was juist voor deze 
vischsoorten dat de «Propagandaveree
niging voor Vischverbruik » getracht 
heeft van nieuwe afzetgebieden te ope
nen en ik op m ijne zeer ta lrijke propa 
gandatochten, zeer dikw ijls, om niet te 
zeggen overal, moeten vaststellen, dat 
deze vischsoorten bij de detailhande
laars niet te verkrijgen waren. U it door 
m ij, op publieke volksvergaderingen ge
stelde vragen is gebleken, dat sommige 
handelaars doodgewoon verklaarden, 
dat deze vischsoorten, ofwel niet goed, 
ofwel n iet te verkrijgen waren; w ij zul
len verder op deze onbegrijpelijke men
ta lite it terugkomen.

Slechts door een degelijke organisatie 
van den detailhandel, zullen w ij er toe 
komen, van de visch een volksvoedsel te 
maken.

Deze handel zat, op de meeste p laat
sen, uitsluitend in  handen van leurders 
(geenvisch venters) die slechts dan met 
versche visch leurden, wanneer zij iets 
goedkoop genoeg hadden kunnen inkoo- 
pen ; zij verhandelden daarenboven 
zulke kleine hoeveelheden, dat zij, met 
het vooroorlogsch systeem nooit hebben 
kunnen medewerken tot het bereiken 
van een geregelden afzet van visch. ;

Langs den anderen kant kende ik, in 
ons land, slechts één w inkelier die zich 
toelegde op het princiep 
kleine winst».

Men mag gerust zeggen dat de visch, 
als handelsproduct, onder de gewone 
voedingsartikelen, een zeer bijzondere 
plaats inneemt, en daarom is de orga
nisatie om tot een grooten geregelden 
afzet te komen, hoogst noodig.

U it in  andere landen gedane proeven 
is duidelijk gebleken, dat het bij een 
degelijke organisatie mogelijk is, goede 
visch tegen belangrijk lage prijzen aan 
de verbruikers te leveren en dat dus 
de prijzen inderdaad hooger waren dan 
noodig was, afgescheiden nog van het 
feit, dat de kw aliteit der visch onder 
de vooroorlogsche wijze van verkoop 
sterk te lijden had.

Een degelijke organisatie van den 
kleinverkoop (w inkeliers en leurhande- 

zelfden zin, zooals door het besluit van j laars) moet het mogelijk maken, op 
20 Augustus bepaald en in  het Staats- ! groote schaal goedkoope soorten visch, 
blad van 30 Augustus verschenen, ook waaronder er zijn, welke bij onze bevol-

dekken; velen boekten zelfs verliezen, ’niet, te onderzoeken hoe hieraan kon 
wat niet aan te nemen is, als men na- worden verholpen, en, zoo noodig, de 
gaat dat de visch door den verbruiker middelen aanduiden waardoor nieuwe 
te duur betaald werd. afzetgebieden konden worden geopend.

De zeer gebrekkige organisatie van (D it onderzoek dat, spijtig genoeg, door

hebben recht van toezicht 
cieel beheer van de kas.

De kas treedt, binnen de perken van 
de door haar toegestane leeningen en 
van de reeders vóór haar werking recht
streeks betaalde delegaties en voor
schotten in  de rechteh, rechtsvorderin
gen en privilegiën welke haar steun- 
trekkenden ten aanzien van Belgische 
of vreemde reeders mochten doen gel
den wegens diensten door den zeeman, 
kostwinner, bewezen gedurende die 
steuntijdperken; diezelfde in  de plaats- 
tredingen worden door de kas verkre
gen w at betreft de rechten welke haar 
steuntrekkenden of dezer kostwinner 
gedurende de steuntijdperken mochten 
hebben verworven bij de door den 
Staa t opgerichte instellingen voor so
ciale voorzorg.

Onder voorafgaande m achtiging van 
het Hoofd van het m inisterie van Ver
keerswezen mag de kas haar werkzaam
heden uitbreiden tot de in  het land ge
bleven gezinnen van zeelieden van B e l
gische nationalite it in  dienst bij vreem 
de reederijen welke een bedrijfszetel in  
een Belgische haven hebben.

In  dat geval, zijn de bijdragen van 
die reederijen ten minste gelijk aan die 
van den Staat en worden de naar de 
bepalingen van d it besluit verhaalde 
sommen, waarbij de zeelieden van iedere 
reederij een afzonderlijke groep vormen, 
vooraf besteed tot terugbetaling van de 
bijdragen van den Staat.

Voor de toepassing van de bepalingen 
van het besluit van 29 Ju n i 1940 en van 
de daaropvolgende besluiten tot w ijz i
ging van dat besluit, worden de bij h ier 
hooger bedoelde vrouw of andere recht
hebbenden beschouwd alsof zij, met de 
kinderen ten laste van den afwezigen 
zeeman, een gezin vormen afzonderlijk 
van dat van andere personen die ; nder 
hetzelfde dak wonen.

En  voor de Visschersgezinnen ?
Elkeen weet dat 95 percent van onze 

visschersvloot ook afwezig is en dat in  
dit opzicht h ier ta lrijke  visschersfami- 
lies in  nood en zonder bestaansmidde
len verkeeren.

Zooals ailtijd en in  alle omstandig
heden, heeft men te Brussel wel aan 
de fam ilies van de zeelieden, m aar niet 
aan die van onze visschers gedacht.

Ook zij hebben m chtans recht op een 
men^chwaardig bestaan en hulp in  
tijden, waar d it best had Kunnen ge
bruikt worden.

Als we het goed voor hebben, dan 
werd tijdens den vorigen oorlog voor 
onze visschersgezinnen tijdens hun ver
b lijf in  een vreemd land een soort steun
en leengeld verleend.

W ie zal « r thans aan denken in  den-

voor onze in  nood verkeerende 
schersfam ilies iets te doen?

W ij stellen de vraag !

vis- king nog vrijw el onbekend zijn, tegen 
lage prijzen aan de verbruikers te ver
koopen, w at de verhooging van het

den oorlog diende te worden onderbro
ken, werd ingesteld in  al de gemeenten 
van de provinciën Henegouwen, Lim burg 
en Nam en).

Het verslag met de uitslagen van dit 
onderzoek lieten ons toe te besluiten, 
dat er slechts in  een zeer klein aantal 
gemeenten vischwinkels bestonden; ve
len dezer winkels werden dan nog ge 
houden door groentenhandelaars of han 
delaars in  specerijen, die de visch, een 
of twee dagen per week, verkochten als 
bijverdienste en die dus n iet waren in 
gericht om de versche visch te behan
delen z.a. het behoort; kw aliteit en ver 
zorging lieten dan ook op de meeste 
plaatsen veel te wenschen over.

In  ta lrijke  gemeenten waren de zee
visscherij producten totaal onbekend, 
zelfs het verbruik van haring (gerookt 
of gezouten) en stokvisch was uitge
sloten.

Op de meeste plaatsen was de visch- 
distributie in  handen van den leurhan- 
del; buiten een zeer klein aantal visch- 
venters, die met een stootkarretje rond
gingen en versche visch verkochten, 
was de leurhandel in  handen van groen
tenhandelaars die de visch verkochten 
als b ij-artikel, ofwel van leurhande- 
laars die haring (gerookt of gezouten), 
stokvisch en mosselen verkochten; z.a. 
zij met garen, schoensmeer, poetsmid
delen, spelden, zeep, schoennestels en 
andere kleine huishoudartikelen leur
den; deze handelaars waren gewoonlijk 
per fiets (bijzonder in  de Vlaamsche 
streken), de koopwaar waarmede zij 
leurden bevond zich in  houten kisten, 
gewoonlijk gemaakt van hout voortko 
mende van kisten w aarin citroenen of 
oranjeappelen verzonden werden ; on- 
noodig te verklaren, dat de visscherij 
producten op die m anier aan den man 
gebracht, alles behalve goed verzorgd 
waren.

W ij hadden hier gewoonlijk te doen 
met deze categorie 'van kleinhandelaars, 
die «buiten de wet» stonden, die nooit 
het bezoek ontvingen noch van de in 
spectie op de eetwaren, noch van deze 
van den gezondheidsdienst; deze han
delaars die meestal niets gaven om wet- 

«Gróote af zet, \ ten en reglementen, die geen taksen be- 
' taalden en die, in  sommige steden, het 
bestaan van de gevestigde vischwinkels 
hebben onmogelijk gemaakt; deze zwerm 
kleinhandelaars (? ) die niet het minste 
benul hadden om trent de gezondheids
leer, waren te vinden op al de wegen 
van ons land, gaande van deur tot deur 
om hunne koopwaar aan te bieden.

Het is de p licht van de bevoegde be
sturen, zonder dralen, aan deze toestan
den een einde te stellen. Het is noodig, 
dat dezen die het eerlijk  meenen, die 
ijveren voor den vooruitgang, dat zij die 
de wetten en reglementen eerbiedigen, 
bij het volbrengen hunner taak gehol
pen worden.

In  de vischwinkels welke w ij hebben 
bezocht, was de visch gewoonlijk van 
goede kwaliteit, doch er was nooit ge
noeg keuze; de «goedkoope» vischsoor
ten waren onbekend.

De groentenwinkels en magazijnen in 
koloniale waren zijn niet toegerust voor 
den verkoop van versche visch; van zoo
haast de visch toekomt wordt zij op de

straat tentoongesteld, de uitstalling be
staat u it een paar eenvoudige planken 
en n iet a ltijd  zuivere planken, welke 
geplaatst zijn op 2 of 3 kistjes in  hout; 
gedurende twee dagen, staat de visch a l
dus blootgesteld aan het stof en andere 
onreinheden van de straat, en zulks 
zonder het minste brokske ijs.

Men kan begrijpen, dat de handel in 
een product, dat op dergelijke manier 
behandeld werd, niet zeer winstgevend 
moet geweest zijn, vandaar dat deze 
soort handelaars zich natuurlijk  weinig 
bekommerden om trent de hygiënische 
voorschriften... ook heb ik dikwerf kun
nen vaststellen, dat de visch, die slechts 
gedurende 4 uren aldus was blootge
steld, met een laag vuilnis bedekt was.

Men mag dus zeggen dat de visch een 
duur voedingsartikel is, wanneer men de 
prijzen in acht neemt welke door den 
verbruiker betaald werden, en het is 
een feit, dat de verlaging van de klein
handelsprijzen een van de eens meest 
afdoende verbreidingsmiddelen zou zijn 
voor de zeevisch. De soms zeer hooge 
prijzen welke gemaakt werden in  de 
winkels, bevoordeelden noch den vis
scher, noch den reeder, noch den visch- 
verzender; de verantwoordelijken zijn 
hier de tusschenhandelaars en de klein
handelaars; deze echter hebben een 
verontschuldiging in te brengen : de 
visch is een zeer bederfelijk voedsel, 
iedereen heeft dus slechts een verlan
gen: er zich, zoo vlug mogelijk van te 
ontdoen en d it met de hoogst mogelijke 
winst. De detailhandelaar die vandaag 
zeer duur verkoopt, dekt zich voor het 
verlies dat h ij verleden week geleden 
heeft, door het feit, dat h ij al zijn visch 
niet heeft kunnen verkoopen.

Hoe kunnen w ij deze tegenvallers, 
welke den detailhandelaar noodzaken 
zijne prijzen zoo hoog te stellen, tot een 
minimum terugbrengen?

W ij moeten de handelaars opleggen, 
ieder volgens de belangrijkheid van' 
zijnen handel, een ijsbak of een koel- 
kamer te doen plaatsen, met de ver
plichting deze te gebruiken voor het oe- 
waren van de visch. In  Zwitserland 
(w aar geen visscherij-industrie bestaat) 
bezit iedere handelaar een dusdanige 
installatie; deze installaties zijn mees
tendeels zeer eenvoudig; een groote 
houten kist, langs binnen met zink oe- 
kleed en voorzien van een deksel met 
tegengewicht; in  deze kisten wordt de 
visch op een traliewerk gelegd, zonder 
met het ijs in  aanraking te komen, het 
ijs dient dus slechts voor de verlaging 
van de temperatuur.

De koelkamer is een ander middel om 
tot een betere prijsregeling te komen; 
men kan de visch, zonder haar te be
vriezen, gemakkelijk gedurende twèe 
weken bewaren; een temperatuur, even 
beneden nul, is hiervoor reeds voldoen
de. W anneer men de visch laat bevrie
zen kan zij gedurende maanden in goe
den staat behouden blijven; er zijn ver
schillende methoden -*van bevriezing, 
waaronder de systemen: Ottensen, P i
que, Taylor, Zarotchencheff, Dahl en 
Kjorstad de bijzonderste zijn. 
b.v., worden, bij groote vischaanvoeren, 
de vischvoorraden door de Regeering 
overgenomen; zulks wordt gedaan om 
den uitvoerhandel te ondersteunen. In  
1940 heeft bedoelde regeering aldus on
geveer 15.000 ton klipvisch overgenomen; 
deze voorraden worden eerst aan het 
buitenland verkocht, alvorens met den 
uitvoer van de nieuwe aanvoeren be
gonnen wordt.

In  1941 zal te Bergen een nieuwe koel- 
inrichting worden gebouwd, waarvoor 
een uitgave voorzien wordt van onge
veer 3.500.000 frank; het vriesvermogen 
dezer nieuwe inrichting bedraagt, per 
dag, 900 kisten visch of 30 ton ijs; ver
der wordt een opslagruimte voorzien 
van 15.000 kisten visch en 1 millioen 
ton ijs..

In  ons land zouden al de groote cen
tra over een koel-inrichting moeten be
schikken voor het bewaren van de zee
visch.

(w ord t vervo lg d ).

« H ET  V ISSC H ER IJB LA D  »
IS  V ER K R IJG B A A R  
B I J  A LLE  D AG BLA D VERKO O PERS
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EEN  T E R U G B L IK

De Reederij van den Reeder-Stuurman
in België

H aar geschiedenis is lang en niet m in aan hun vaartuig de voortbrengst van 
bewogen. hun handel of r.ijverneid te leveren,

j In  de middeleeuwen, was de stuurm an,1 D it systeem waarvan men gem akkelijk 
over het algemeen, zooniet uitsluitend, de ongemakken kan vermoeden, ging te 
dan toch grootendeels eigenaar van het niet, ten gevolge van eigen overdrijving. 

I vaartuig waarop h ij het bevel voerde. ;In  het begin van deze eeuw was het

Interessante 
Scheepvaartnieuwsjes

Fran k rijk ’s Handelsvloot nagenoeg 184.965 BRT ., Brazilië (86.822), België

(260)
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I M A N  O V E R  B O O R D  \
I idoor Hendrik Brys

x
(Vervolg)

Frans roept hem toe te zwemmen. Hard galmt zijn 
sm artelijk gevloek over de baren. Louis heeft een boei ge- x 
grepen en slingert haar naar het aangezicht van Boetje, 
dat nog vaag op de koppen der golven zweeft. Dan sjort 
h ij inderhaast den bezaansboom vast en leunt weer over 
de verschansing, het touw waaraan de boei is bevestigd 
in  de hand. De boei ziet h ij drijven, doch het gezicht van 
den knaap heeft zich met de druipende duisternis ver- 
smolten.

Nochtans tracht Boetje Daems zich, zwemmend, bo- x 
ven water te houden. Op een paar meter van zijn grijpen
de handen dobbert de wreede boei die h ij n iet kan be- x 
reiken. A l zijn levensdrift is gebald in  zijn klauwende 
handen. Sterven kan h ij nog niet. Z ijn  prille jeugd verzet x 
er zich tegen. Doch zijn oliebaaitje is zóó zwaar.

En  zijn armen zijn zóó moe. x
De Scherpen tracht zijn schip in den wind te steken 

teneinde onm iddellijk te keeren,. m aar de logge motor be- 
m oeilijkt het maneuver. De natte zeilen flappen als de |  
vleugels van reuzenvogels. De takelage kriept en steunt x 
als een hoop grienende oude w ijven. ||||

De boot verw ijdert zich meer en meer van Boetje. 
Wanhopig vecht de Scherpen tegen den vloed die het 
schip naar de kust d rijft. De afstand vermeerdert nog.
Louis loopt zenuwachtig aan dek over en weer. Van boeg 
naar roer, van roer naar boeg. H ij w il helpen. Iets doen 
om Boetje te redden. M aar h ij is machteloos.

In  razende d rift heeft de Scherpen zijn p ijp stukge
beten. Zoo tergend langzaam schuift die vervloekte boot 
naar de plaats waar de jongen in  het water viel. Regen 
en tranen verduisteren zijn oogen.

W acht ! Louis ziet den kleine !
Neen. ’t Is  slechts zijn hand die een vale vlek op de 

donkere golf legt.
Opeens hu ilt een rauwe klacht over de huiverende 

golven :
« Pa ! Ik  kan niet meer ! ! »
De Scherpen buigt voorover. Slechts de regen ziet h ij 

nog. Nu is het opeens stil. Klankloos de zee. Het sombere 
bruisen van het zwarte water verhoogt de onmenschelijke 
stilte.

De Scherpen is ijzig kalm  nu. H ij kruist met de boot 
over de plaats waar Boetje in  het water viel. Opeens 
schreeuwt Louis. H ij heeft iets gezien. Het is slechts een 
der klompen van den jongen die onder het kluifhout weg
d rijft op de zwoegende golven. Toch b lijft de Scherpen 
rondzwalpen. H ij kan zich van die plaats niet losmaken.

In  het Oosten komt er reeds een gat in de lucht. Een 
grauwe klaarte hangt over den vuurtoren waarvan de 
lichtbundels, thans fel ingekort, nog rondwentelen. Dan 
rich t Frans Demey, met een krop in  de keel, de steven 
naar de haven. Louis heeft de vlag halftop geheschen.
Frans heeft hem laten doen. H ij kan geen woord meer 
over de lippen krijgen. H ij denkt slechts aan Boetje. W at 
zal Mans je zeggen?

Vooraleer zij aan de kaai vastliggen, weet reeds het 
visschersvolk dat er een ongeluk is gebeurd. De boot is ook 
zoo laat binnengeloopen. En  dan de vlag. Dat zegt alles.

M ansje staat op het blauw arduin van de kaai. lîeu r 
halsdoek houdt zij kram pachtig op haar borst gedrukt.
Fiete van Fluppe Terry staat bij haar en k ijk t meewarig 
van Frans naar Louis. Als Frans aan wal klim t snakt 
Mansje zijn arm  vast en ziet naar hem op met smeekende 
oogen. Frans slaat de oogen neer. H ij ziet Boetje een 
tweede m aal verdrinken.

M ansje vraagt niets. Twee lauwe tranen rollen u it 
haar oogen naar haar mond. Een p ijn lijke klacht ontsluit 
haar lippen, w ijl zij wegglijdt naar den grond.
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Het gelijktijd ig  beheer van de vissche- 
' rij en den verkoop was voor hem gemak- 
: keiijk.
j Het vervullen van die dubbele rol werd 
echter bem oeilijkt en kwam te koste
lijk  naarm ate de verkeersmiddelen en de 

j visscherijnijverheid zich ontwikkelden ; 
j de tijd  besteed aan het handelsbeheer 
j van de onderneming, verlaagde de kan- 
I sen van het welslagen van de visscherij.
' De splitsing van het werk drong zich als
dan op als een noodzakelijken vooruit
gang.

i L .  Verbrugghe w ijd t d it verschijnsel 
toe aan de verschijning van de boot, be
stemd voor de haringvisscherij, die ver
algemeend werd op de kusten van Ne- 

j deriand, tengevolge van de invoering van 
net kompas en het kaken van den ha- 

’ ring.
j Vanaf de XV e eeuw was het visschers- 
. vaartuig met kiel 52 voet lang, 17 voet 
' breed en een diepgang van 13 voet, de 
meest verspreide type.

, Het in  ae vaart brengen van deze 
groote «buis», sch rijft h ij, had zeer be- 
langrijke gevolgen. Tot dan, was het 
vaartuig familie-eigendom. Het was de 

i vader, die met zijn zoons en de dichte 
fam ilieleden de bemanning vormde, 

j Z ij gelasten zich zelf met den verkoop 
j van de visch. Het nieuwe vaartuig miek 
; dergelijke uitbating onmogelijk en van 
' dan af stelt men de verschijning vast 
van een tusschenpersoon die alleen, of 
met de medewerking van andere, de noo- 

! dige fondsen ter beschikking stelde voor vlug. 
het aankoopen van het vaartuig.

E r is h ier sprake van de «weerd» of 
«beschrijver» of rekenplichtige.Hij neemt 
het beheer van het vaartuig op zich en 

[wordt hiervoor vergoed door een aan- 
! deel van de opbrengst. De reeder ter vis- 
! scherij kwam aldus tot stand.
! Deze toestand ontwikkelde zich op 
zulkdanige wijze dat de splitsing tus
schen eigendom en werk weldra volledig 
tot stand kwam in  de ondernemingen 
voor de diepzee visscherij. D it was weldra 
insgelijks het geval voor de haring- en 
kabeljauwvisscherij en veel later voor een 
deel van de getijvisscherij.

De statistieken . 't  op het e.nd.î van de 
vorige eeuw iaten veronderstellen dat. de 
vaartuigen voor deze nijverheid  be
stemd, in  algemeenen regel, athingen van 
kantoren.

Vóór drie vierde eeuw, behoorde het 
zeilvaartuig te Oostende toe aan ver
scheidene personen, waaronder de ree- 
der-beheerder. A llen oefenden een han
del of nijverheid uit., v/elke met de vis
scherij verwant was, zo ,als scheepsbou
wer, zeilmaker, kuiper, lijndraaier, enz.

slechts bij uitzondering, dat de reeder 
niet alléén eigenaar was van zijn vloot, 
alhoewel h ij benevens d it beroep enkele 
aanverwante nijverheden uitoefende.

Deze inrichting der reederijen van zeil- 
visschersvaartuigen, die w ij «kapitalis
tisch» kunnen noemen, beheerschte n iet 
alleen de nijverheid te Oostende, wààr 
een honderdtal sloepen toebehoorden 
aan een zestal kantoren, waaronder één 
59 vaartuigen uitreedde. In  1843 stelden 
immers sommige kantoren van Blanken- 
oerge 21 vaartuigen in  lijn  met het oog 
op het bekomen van de aanmoedigings
premies, verleend aan de kleine kustvis
scherij; op een totaal van 51 vaartuigen 
oehoorde er geen enkel, hetzij geheel of 
ten deele, aan de personen die het be
daarden.

Te Heist waren alle reeders eigenaars 
van ten minste twee vaartuigen; in  deze 
gemeente vond men geen enkel schipper- 
jigenaar. D it was insgelijks het geval 
.vat betreft een tien ta l groote of kleine 
vaartuigen in  het bedrijf te Nieuwpoort.

Rond d it tijdstip  teekent zich een te- 
rugkeer af tot de oorspronkelijke in rich 
ting van de visscherijnijverheid. D it tee- 
xende zich eerst af langs de westkust, 
door het in itia tie f van M. Bortier, wiens 
-ïaam populair is gebleven bij de vis- 
jchers van de streek, en die de visschers 
/an De Panne aanzette zelf eigenaar te 
.vorden van de vaartuigen die ze bevaar- 
den. Dank zij deze gelukkige tusschen- 
_comst ontwikkelde hun nijverheid zich

(W ordt vervolgd).

gehalveerd
Op dit oogenblik beschikt F rankrijk  

over een actieve handelsvloot van 1 m il
lioen 516.745 BR T . B ijn a  evenveel scheep- 
ruim te ging door oorlogshandelingen 
verloren of kwam in  vreemde handen te
recht. Ziehier een staat der verliezen van 
de Fransche handelsvloot, opgemaakt in  
M aart jl.

B R T
Door oorlogshandeling tot zinken

gebracht .................................... 265.979
Sedert den wapenstilstand tot

zinken gebracht ....................  57.000
Door de Engelschen gekaapt ... 598.700 
In  vreemde havens geblokkeerd 410.500 
Als hulpschepen bij de m arine in  

dienst ........................................  33.000

De V.O.Z.O.R. 
en onze Visscherij

Onze lezers weten dat in  den beheer
raad van V.O.Z.O.R. vóór den oorlog 
twee vertegenwoordigers van de vis
scherij zetelden, nam elijk de heeren 
John  Bauwens en Hendrik Lambregt.

Deze laatste vertoeft thans in  Enge
land en nog is door de V.OZ.O.R. tot zijn 
vervanging niet overgegaan.

Daar de kustvisscherij thans een 
anderzijds belangrijse zaken de vissche
r ij aanbelangend, ook in  den schoot 
van d it organisme dienen behandeld, 
zoo ware het ten zeerste gewenscht dat 
de heer Lam bregt in  den schoot van 
John  Banwens en Hendrik Lambregt. 
vertegenwoordiger van de visspherij,
zooals de heeren Blondé, Ghys H enri of 

I Leopold Verbanck het best zouden kun 
Z ij legden zich er voornam elijk op toe nen doen.

Te samen 1.365.179 
Deze cijfers laten duidelijk uitschijnen 

dat de Fransche voorziening met produc
ten van overzee aanzienlijke m oeilijkhe
den ondervindt. Een uitbreiding van de 
vloot kan, zoolang de oorlog duurt, 
slechts in  een langzaam tempo geschie
den. Momenteel zijn op de Fransche wer
ven eenige snelle cargo’s in  aanbouw, 
alsmede koelschepen, twee pakketboo- 
ten en een groot aantal kleine vaartu i
gen.

De Amerikaansche Uitverkoop van 
oude Schepen

Blijkens een staat opgemaakt door de 
president van de U. S. M aritim e Com
mission hebben de Vereenigde Staten in 
den loop van 1940 en in  1941 tot nog toe 
285 oude schepen met een gezamenlijke 
tonnenm aat van 1.005.755 BR T . aan het 
buitenland verkocht. Het leeuwenaan
deel kwam natuurlijk  toe aan Groot- 
Bretanje, met 113 schepen metende 
415.302 BRT ., dan volgen Panam a met

(68.677), Canada (59.230), F rankrijk  
(49.219) en Thailand (11.292 BR T .). Veer
tien andere landen betrokken elk m in
der dan 10.000 ton scheepsruimte van de 
U.S.A.

Plannen voor gemeenschappelijke 
Zuid-Amerikaansche Reederij

Het m inisterie der buitenlandsche za
ken te Mexico onderzoekt momenteel een 
plan voor een Ibero Amerikaansche 
scheepvaartonderneming, w aarin alle Z.- 
Amerikaansche staten twees chepen zou
den inbrengen. Het aanvangskapitaal 
van de reederij, die den naam zal dragen 
van «Compania Naviera Latino Am eri
cano Simon Bolivar», zou 100 m illioen 
peso’s bedragen. M ogelijker wijze houden 
twee andere berichten verband met dit 
plan, volgens dewelke een regelmatige 
dienst zou ingericht worden tusschen 
Argentinië en Venezuela, alsmede tus
schen Brazilië, Columbië en Mexico.

Naar het heet, zal laatstgenoemde lijn  
ar bepaald komen en als aanleghavens 
zijn naast Santos en Rio de Janeiro  de 
voornaamste havens van Noord Brazilië, 
Guyana, Venezuela, Columbië en Mexico 
voorzien.

STENO-DACTYLOSCHOOL

CREMER
Marie-Joséplaats (boven Ribby)2bis,

SN EL EN  M A C H IN ESC H R IFT  - TALEN
COPYWERKEN

Heropening op 8 September. In lich tin 
gen en inschrijvingen ter school van 2 
tot 5 uur. Op alle andere uren bij Mej. 
rilmont, 6, Oude M ijnplaats. (351)

V IS S C H E R IJ
wetenswaardigheden
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Zoo gezond als een Visch I
Toch zijn visschen onderhevig aan verschillende ziekten

De uitdrukking «zoo gezond als een parasieten, die zich aan de huid hech- 
v)isch»j, die een hoogatfjn graad van ten, veroorzaken zij bij de visschen vaak 
licham elijk welzijn aangeeft, zou tot de doodelijk verloopende bloedarmoede. De 
gevolgtrekking kunnen leiden, dat de verzwakte weerstand m aakt de visschen 
visch een toonbeeld van  gezondheid dan een gemakkelijke prooi voor allerlei 
moet zijn, sch rijft «D e Standaard» u it zwammen en schimmels, die het vleesch^ 
Holland, waaraan we ook het v o lg e n d e , verteren, zoodat een bij levenden lijve» 
ontleenen. j ontvleeschde visch geen zeldzaam

De werkelijkheid ziet er heel anders schouwspel is, 
u it: de visch heeft zeer weinig weer- IN  H EET E ZO M ERS EN 

W IN T ER S
KO UDE
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stand en is aan ta l van ziekten onder
hevig, die gem akkelijk epidemisch wor
den. Door het water w aarin  zij leven, 
verspreiden zich bovendien snol schade
lijke  invloeden, waarvan zij alle zander 
onderscheid het slachtoffer kunnen wor
den —  niet in  de laatste plaats, omdat 
de menschen de stroomen gebruiken als 
natuurlijke afvoerkanalen voor hun af 
valproducten, welke daarin vergiftige 
gassen als zwavel-waterstofgas en moe
rasgas verwekken, die bij hun vorming 
bovendien zooveel zuurstof aan het wa- 

I ter onttrekken, dat de visschen er in 
! stikken. Vooral in  warme nachten is 
dat het geval, wanneer het lauwe water 
nauwelijks meer dan de helft van de 
noodige adem lucht bevat en de zuur 
stofvormende werking der waterplanten 

1 is onderbroken.
V ER SC H ILLEN

N atuurlijk  is de weerstand der vis
schen naar de soort verschillend. Zalm  
en forel sterven reeds in  zuurstofarm  
water, w aarin karper en zeelt zich nog 
uitstekend voelen. Op den duur zijn zij 
echter geen van alle bestand tegen de 
m illioenen micro-organismen, die zich 
door het w ater verspreiden, wanneer dit 
al te zeer door afvalproducten, welke op 
den bodem rotten, wordt verontreinigd, 

lln  vischvijvers heeft men vaak waarge- 
nomen, dat een overvloedige voedering, ! verklaard door het feit, dat slechts wei- 
die door de visschen niet wordt verwekt ! niS bloedvaten in de visschenhuid uit- 
—  w ant in  de natuur overeten de d ieren1 loopen, zoodat de mogelijkheid van een 
zich n iet —  op den bodem een bezinksel evenwichtsherstel tusschen lichaams- en 
vormde van organische stoffen, die op buitentem peratuur als bij alle koud- 
den duur ware broedhaarden van scha- j bloedige dieren ontbreekt, 
delijke microben werden. De visschen1 •**
stierven, ofschoon zij n iet te veel had
den gegeten, daarna toch aan overvoe-

Opleving in de Noorsche visscherij
Ongeveer twee vijfde deel van het 

Noorsche bedrijfsleven is gebaseerd op 
de visscherij, sch rijft «D er Deutsche 
Volksw irt », in  een artikel), waarvan 
«Economisch Nieuws» een uittreksel gaf. 
Tot voor enkele jaren werd de visscherij 
echter als een onoplosbaar probleem 
beschouwd en werden jaarlijk s  bedra 
gen, varieerend tusschen 17 en 20 m ill, 
kr., als steun aan dezen bedrijftak u it
betaald.

De voornaamste Noorsche vischsoor
ten zijn kabeljauw en haring. De kabel
jauwvangsten in  de W estfjord zijn b ij
zonder groot. Naar schatting bevinden 
zich h ier 400 m ill, kabeljauwen. De 
haringvisscherij, die in de w interm aan
den aan de westkust plaats vindt, heeft 
dit groote voordeel, dat in  deze m aan
den slechts in  de Noorsche wateren 
groote vangsten mogelijk zijn. M et een 
vischopbrengst van een m illioen ton en 
een vloot van 20.000 schepen behoort 
Noorwegen tot de grootste visscherij- 
landen ter wereld. H ierbij komt, dat de 
meeste visch dicht bij de kust wordt 
gevangen, zoodat de vangsten nog den
zelfden dag aan land gebracht en voor 
den uitvoer bewerkt kunnen worden. 
Sinds de Noorsche visch in  Duitschland 
en de andere Europeesche landen een 
loonenden afzet kan vinden, is de steun 
aan de visschers ingetrokken. De loonen 
en arbeidsvoorwaarden der a(rbeiders

W erkelijk  groote schade richten alle zijn opnieuw geregeld. Voorts zullen in
parasieten echter eerst aan, wanneer verschillende gebieden vakscholen voor
door verwarm ing, door het verrottings- visschers worden opgericht. Een bewijs
proces van afvalstoffen of door gunstige voor de opleving in het Noorsche vis-
temperatuursomstandigheden, hun toe- scherijbedrijf vormen de ta lrijke  nieu-
neming wordt bevorderd. Norm aal komt we ondernemingen voor de vervaardi
in  den baars steeds, zonder dat h ij daar ging van bijproducten u it vischafvallen
schade van ondervindt, Myxobolus Pfei- en -overschotten, als veevoeder, haring-
fer voor. In  den heeten zomer treedt olie, vischworst, vischleder, enz. Zeer
echter vaak een zoodanige vermeerde- belangrijk is verder de stijging van de
ring van dit nietige sporediertje op, dat productie van verzendbare versche visch
het op den door het warme water ver- De opleving, die de Noorsche visscherij
zwakten visch de overhand k rijg t en de thans doormaakt, is niet van tijdelijken
builenziekte veroorzaakt. M illiarden spo- aard. Ook na den oorlog zullen de Noor- 
ren komen door de openspringende als : sche visscherijproducten op het Euro- 
walnoten zoo groote builen in  het w ater ; peesche vasteland een ruim en afzet
terecht, w aar zij de andere visschen kunnen vinden.
besmetten en waardeloos maken, omdat 
hun vleesch galachtig, geel en bitter 
wordt.

Groote koude heeft weer andere ziek
ten ten gevolge, vooral wanneer zij 
plotseling intreedt. Geleidelijke tempe- 
ratuursovergangen verdraagt een visch 
vrij goed, m aar een plotselinge daling 
van 2-4 graden kan noodlottig zijn, 
doordat dan de huid kloven krijg t en 
in  ernstige gevallen het vleesch in  lap 
pen loslaat, zoodat het dier sterft. D it 
op zichzelf merkwaardige verschijnsel 
van het «kouvatten» der visschen wordt

D a t  ù c
Liever dadelijk een paar Aspirine-tabletten ge* 
nomen dan met een gevatte kou enkele dagen 
thuis te moeten blijven. Dat is ongetwijfeld beter 
en goedkooper. Van belang is het echter bij 
aankoop van Aspirine steeds op het Bayer kruis 
te letten.

A s p i r i n e
H E T P R O D U C T  V A N  V E R T R O U W E N !

A c v I V I M R  ‘ s o n sc^ac*e **i*c voor hart, maag en nieren.

ding, omdat zich gifstoffen buiten hun 
maag op den bodem van hun gemeen- 

j schappelijk element vormden. De zich 
1 in  zweervorming uitende uitslag van 
• zalm en forel, de schubziekte van de 
witvisschen, verooraakt door den B a c il
lus pestis astaci, de door een roode kleur 
van buik en flanken herkenbare rood- 
ziekte van de karperachtige visschen en 
een menigte andere ziekten, die meestal 
doodelijk verloopen, staan alle in  alle 
oorzakelijk verband met de door ver
ontreiniging van het water in  de hand 
gewekte vorm ing van micro-organis- 
men.

M aar behalve deze microscopische 
vijanden worden de visschen belaagd 
door ta l van met het bloote oog zicht
bare parasieten. Worm en en kleine 
kreeftjes behooren tot de gevaarlijkste 
en zij tasten met vernielzuchtige gretig
heid huid en darm kanaal aan. Zelfs in 
de oogen dringen de wormen en hun 
larven door, die zij tot op dei leege 
oogkas vernietigen, w aaru it als een wat- 
tige massa de verrottingszwamm en woe
keren. B ij een aal werden eens 270 wor
men in  de lens en 157 in  het glasachtig 
lichaam  van het oog gevonden. In  het 
darm kanaal van den karper leven 15 
verschillende parasieten, in  dat van 
den snoek 26. Deze laatste heeft ook een 
soort lintworm , die tw aalf meter lang 
kan worden. M aar de grootste parasie- 
tendrager is toch wel de aal, die 37 ver- 
sichillende soorten kan huisvesten en 
voederen. Tezamen met de oneigenlijke

j Een bijzondere groep van veel bij de 
i visschen voorkomende ziekten zijn ten
slotte de misvormingen, zooals de vis
schen met twee koppen of twee staar
ten. Hoe zij ontstaan, is duidelijk, wan
neer men bedenkt, dat men ze in het 
Xaboratorism gem akkelijk heeft ge
kweekt door de kiem schijf te beschadi
gen, iets, dat ook in  de natuur veel
vuldig zal voorkomen. Een lang leven 
is zulken invaliden natuurlijk  zelden 
beschoren, m aar toch heeft men vol
wassen visschen gevangen, die aan de 
meest onwaarschijnlijke misvormingen 
en vergroeiingen leden. Ruggegraatver- 
krommingen behoorden daarbij n iet tot 
de zeldzaamheden.

Als alle schepselen, is dus ook de 
visch aan ziekten onderhevig en het w il 
heelem aal niets zeggen, wanneer iemand 
verk laart zoo gezond als een visch te 
zijn. Hetgeen ongetwijfeld niets zal ver
anderen aan het taalgebruik.

Muziekinstrumentenfabriek
W Y N SBER G H E  IVAN  

Wettig gediplomeerd 
Garenmarkt, 30 -- BRUGGE
Eerste klasse fabrikatie —  A ller
hande herstellingen —  Groote 
keus, blaas-, snaarinstrumenten, 
accordeons, phono’s. ■

(132)
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De kreeft als weerprofeet
Een inwoner van Valparaiso heeft een 

weerprofeet ontdekt, die a ltijd  betrouw
baar is. Het is een kreeftsoort, welke 
alleen in  C h ili voorkomt. B ij helder 
weer is de schaal van deze kreeft geheel 
w it; wordt het weer slecht, dan vertoo- 
nen zich kleine roode vlekken. Houdt 
echter de regen aan, dan wordt de 
schaal bloedrood en eerst bij mooi weer 
verandert de kleur in  wit.

De natuurkundige verklaring voor dit 
verschijnsel berust w aarsch ijn lijk  op 
het feit, dat de schaal een m inerale stof 
bevat, welke de eigenschappen bezit om 
bij droge lucht helderwit te worden en 
bij vochtige lucht een roode kleur aan 
te nemen.

Oesterteelt in  Holland

ten verkoop kunnen worden aangebo
den. Een aanm erkelijke verhooging der 
prijzen zal niet lang kunnen uitblijven.

De Mossel-industrie
De bedrijfsgroepeering Weekdieren,

een onderafdeeling van de Hoofdgroe
peering Visch en Visscherijproducten te 
Brussel, zoekt in  verband met den in 
voer van mosselen u it Nederland con
tact met de bevoegde Nederlandsche in 
stanties. O f versche mosselen naar B e l
gië zullen worden uitgevoerd, is aan 
gerechte tw ijfe l onderhevig; over den 
uitvoer van inmaak-mosselen naar onze 
Zuiderburen worden thans onderhande
lingen gevoerd.

De maat op aal in Holland
Van den Ned. Bond van Vischrookers, 

Haring- en Vischhandelaren ontvingen 
w ij mededeeling, dat deze bond aan den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Landbouw en Visscherij per 
1 Ju li jl. een verzoekschrift heeft doen 
uitgaan om de m inim um m aat op aal te 
verlagen van 28 op 25 cm.

Genoemde bond was van oordeel dat 
door deze m aat-verlaging de aanvoer 
met 50 t.h. zou vermeerderen. De bond 
meende tot dat verzoek gerechtigd te 
zijn op de volgende gronden:

Door beperking van het aantal sche
pen alsmede van olie- en benzinever
bruik wordt het IJsselm eer m inder be- 
vischt dan vorige jaren, dus behoeft 
men niet bang te zijn voor leegvisschen 
van het IJsselm eer.

Het IJsselm eer wordt binnen afzien- 
baren tijd  toch grootendeels droogge
legd, zoodat de visscherij in het groot 
toch afgeloopen raakt.

Bereiding van gerookte visch 
in pasta

De voorzitter der groep Vischnijver- 
heid van het Eelgische bureau «Visch- 
en Visscherijproducten», de heer Augl 
Van den Abeele, vestigde onze aandacht 
op een nieuw procédé voor de bereiding 
van gerookte visch in pasta. Door m id
del van d it procédé zou het mogelijk 
zijn bepaalde m inderwaardige visch
soorten te revaloriseeren, doordat de 
visch ongeveer geheel verw erkt kan 
worden en het afval dus tot een m ini
mum wordt beperkt.

De octrooihouder van d it nieuwe pro
cédé, de heer Ansiau te Brussel, zou zich 
gaarne in  verbinding w illen stellen met 
een Nederlandsche onderneming of 
groep van ondernemingen om daarmede 
tot de exploitatie van het octrooi te 
kunnen overgaan, daar hiervoor de 
tijdsomstandigheden gunstig zouden 
zijn.

W ie hiervoor belangstelling heeft, kan 
zich wenden tot den heer Aug. Van den 
Abeele, Coupure 52-55, Brugge.

Vischverwerking in Spanje
In  de Noord-Spaansche havenstad Vigo 

is een fabriek opgericht voor de verwer- 
_  , .. . „ J  , king van vischafval. U it dezen afva l zal 
Dank zij de met medewerking van de i vischolie en vischmeel gewonnen worden 

Nederl. V isscherijcentrale vastgestelde : De vischolie zal als vervangingsmiddel 
prijzen, waardoor de fnuikende onder- van lijno lie aangewend worden, ook voor 
linge concurrentie werd voorkomen, kon j de fabricage van verf- en looistoffen zal 
mede door de levendige vraag naar het deze zeer geschikt zijn. Het vischmeel 
product, een betere geldelijke opbrengst ; zal een uitstekend vee- en vogelvoedsel 
verkregen worden, ontleent de N. R. C. zijn. B ij een dagelijksche vischvangst 
aan het verslag van de directie van de : van één m illioen kg. kan men op een 
Meulemeester en Co. Geleerd door de hoeveelheid afval van 330 000 kg reke- 
ervaring van den w inter 1939-1940 be- nen. U it dit kwantum kan dagelijks 
gon men al vroeg in het seizoen m et! 30.000 kg. vischolie en 60 000 kg visch- 
'l“  " " "  ----meel bereid worden.

Haringhandel in  Noorwegen

den verkoop van in  het voorjaar 1940 
geïmporteerde Fransche zaaioesters. Het 
gevolg er van was, dat d it jaa r b ijna 
12 m illioen consumptieoesters aan de 
m arkt werden gebracht tegen ruim  10 “  / ° 0rd'
m illioen in de campagne er voor. D e ! res®or1;ee^ n ,ond1fTr f,en
groei was bovendien heel goed te noe- j «Notfis
men. Eensdeels door de onmogelijkheid nnnri, J hLeJ 7° * ! L*ee£s ‘1?
van aanvulling van den voorraad F ran 
sche zaaioesters, anderdeels door het a f
sterven als gevolg van de winterkoude, 
zal in de a.s. verzendperiode slechts een 
geringe hoeveelheid consumable oesters

Pierre
LANNOYE-VANTYGHEM

ZEILMAKER
Gelast zich voor alle werk ; 

zeilen, zonnestoors, bachen, enz.

Overvloedstraat, 76 - Oostende
Handelsregister 9390

(25)

noodige toebereidselen getroffen heeft 
en nam elijk de « Sildesalslaget » in  het 
leven geroepen heeft met filia len  te Har- 
stad, Rorvik en zoo noodig te Tromso.

IJZERW AREN -
QUINCAILLERIE

Jack DELANGHE
Nieuwpoortsche Steenweg, 34

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

H. R. 3673 Tel. 72.072 
(27)



Notariëele en andere Aankondigingen zo e k u c h tje s

Kantoren van de Notarissen

R E N E  L IN G IE R
te Oostende, en

P H IL IP P E  C O LEN S
te Brugge.

Op DONDERDAG 11 SE P T EM B E R  1941
om 3 ure 30 namiddag, ter herberg 
«Prins Boudewijn» te Oostende, St. Se
bastiaanstraat, 22:

IN S T E L  met %  %  premie
van

STAD O O STENDE

Grooten Eigendom
genaamd «Café Flandria», Thouroutsche 
steenweg, nrs 32 en 32a, hebbende een 
voorgevel van om trent 13 m., met in r ij
poort en bijzondere ingang, oppervlakkig 
groot 220 m2.

V rij gebruik met 1 November 1941. 
Kan  iederen weekdag bezichtigd wor

den van 2 tot 4 ure namiddag. (375)

Kantoor van Notaris

Jacques GHYO O T
Koningstraat, 54, Oostende.

REC H T  VAN OPBOD

Studie van Meester

Pierre D EN IS
Dokter in de Rechten, 
Notaris te Nieuwpoort.

Opbrengsthuis en 
Woonhuis

te OO STENDE, Hofstraat, 13 en Maria  
Hofstraat, 11.

Gekadastreerd te Oostende-Oost w ijk  
A, nrs 569h6 en 56916, samen groot 129 m2.

Toegewezen bij verslagschrift opge
m aakt door notaris J .  GHYOOT, te Oos
tende, op 26 Augustus 1941, m its 138.000 
fr.

Eenieder heeft, gedurende veertien da
gen na de toewijzing, het recht om op 
te bieden. Het opbod mag niet lager zijn 
dan een tiende van de hoofdsom der toe
wijzing. Het wordt gedaan bij deurwaar
dersexploot dat aan voornoemden nota
ris beteekend wordt en het wordt den 
kooper aangezegd.

Zichtbaar: Dinsdag, Donderdag en Z a 
terdag, 2-3 u.. nam.

Nadere inlichtingen bij voornoemden 
Notaris. (400)

Studie van den Notaris

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

Op DONDERDAG 11 SE P T EM B E R  1941, 
om 3 ure namiddag, ter herberg «Prins 
Boudewijn», te Oostende, St. Sebastiaan
straat, 22:

IN ST E L  met
va ii

y3 %  premie

Op M AANDAG 8 S E P T EM B E R  1941, 
te 3 uur ’s namiddags, ter herberg «In  
’t Belgiënhof», bij M. K a re i Ramon, te 
Westende, Dorpplaats, 31:

TO ESLAG
van

G EM EEN T E W EST EN D E

Koop I :  EEN  G E R IE F L IJK

Woonhuis
met erf en afhangen, gestaan en gelegen 
te Westende Dorpplaats nr. 27.

Koop I I :  EEN  G E R IE F L IJK

Woonhuis
met erf en afhangen, gestaan en gelegen 
te Westende, Dorpplaats nr. 29.

Alles bekend bij Kadaster Sektie B, 
nummers 304-a en 304-b, groot samen 
2 aren 90 centiaren.

B ij  samenvoeging ingesteld: 62.500 fr.
Zichtbaar alle dagen. Verhuurd zon

der recht van pacht. Ingenottreding één 
maand na den eerstkomenden vervaldag 
der pacht.

Voor alle verdere in lichtingen zich 
wenden ter studie van Notaris D EN IS, 
Kokstraat, 9, te Nieuwpoort. (397) i

Studie van Deurwaarder

ED . D EM U LD ER
Frèren Fonteinstraat, 11, te Brugge.

B I J  REC H TSM A CH T 

HAVEN  VAN Z EEB R U G G E
OP M AANDAG 15 SEPT EM B E R  

om 2 uur stipt namiddag, 
in  den Zwaaidok der Haven van 

Zeebrugge

O PEN BA RE V ERK O O PIN G
in één enkele zitdag 

van het inbeslaggenomen

Visschersvaartuig 
“ Z .66 ANT1NEA

(vroeger B.7 Antinéa)

1941

toebehoorende aan de Haven van Zee
brugge, gebouwd in  hout te Brugge in 
1923, en onlangs gansch in  staat gesteld, 
metende Brutto  37 T  44 en netto 19 T 
15/100, met alles zich aan boord bevin
dende, nam elijk gedeelte losse stukken 
van een scheepsmotor, vischplanken en 
klein gedeelte benoodigdheden.

Na te zien den dag der verkooping 
vanaf 1 uur.

Voor verdere In lichtingen en inzake 
van het lastenboek zich wenden ’s voor- 
middags, ter studie van den werkenden 
deurwaarder.

OP KO M PTA N T ZO NDER KO STEN .
(417)

U W  W W W * ®  (
DRINGEND  GEVRA AG D : persoon die i 

leening zou kunnen doen van 7 tot » 
10.000 ir. om visscnersboot te herstellen! 
en in  gereedheid te brengen. Zeer ern- j 
stige, goede overeenkomst.

Zou den boot ook verkoopen met be- 
hoorigheden zoncier netten, met motor 
4 cyl. Ford 22 P.K . naphte. 8.000 fr. Zich 
wenden: 56, Franciscusstraat, Oostende, 
R . De Knuyt, van 11-12 en vanaf 5 u.

(419)
TE  KOOP P ER  OCCASIE: Scheeps

motor Moës, 15 P.K ., 400 jtoeren, gansch 
herzien, met keerkoppeiing en bronzen 
schroef. Beschikbaar in  twee weken. 
P rijs : 20.000 fr. Schrijven  bureel van 
t blad onder nummer 420.

T E  KO OP: Garnaalboot, ljengte 8,50 
m., breeate 2,25 m., diepte 1,40 m., met 
marinemotor Denzme van 14 P .K . merk 
Benz. Zien wenden bureel blad. (422)

G EVRAAGD  in  iedere West-Viaam- 
sche gemeente, ernstig vertegenwoor
diger, goea verkooper, zonder bijzondere 
kennissen. 2000 ir. per maand. Zien wen- 
aen: Frère O rbanstraat, 59, Oostende.

(416)
TE HUUR GEVRAAG D: K leine V illa  oi 

woning oi' klein pachthof met garage oi 
stalling, omstreken Gistel. Schrijven bu
reel Dlad J.E .F . 21. (430)

MEN VRAAGT Reiziger op commissie. 
Zeer goede verdiensten. Schrijven  bureel 
van ’t blad. (429)

!  Transportvoerders
♦  een gazogène

I GOHIN - Poulenc
T  met anthraciet.
&  Levert de kolen aan zijn koopers met contract 

A LG EM EEN E V ER D E ELE R  :

CSarage Maritime - Em. De Clercq
15A, de Smet de Nayerlaan OOSTENDE

(384)

MARKTBERICHTEN
VISCHAANVOER G ED UREN D E DE W E E K  VAN 24 TOT 30 AUGUSTUS

ZEE- BO UCHAUTE 
Vischsoort OO STENDE N IEU W PO O R T g jju G G E BLA N K EN 

B E R G E  Totaal

Studie van den Notaris

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

G EM EEN T E ST EEN E
Schoonen Bouwgrond
thans dienende tot hof, met afsluitings- 
muren, Sartlaan, hebbende een voorgevel 
van 16 m. 30 cm., groot 1323 m2 56 dm2. 
^ _____________ (403)

Studie van Meester

Pierre D EN IS
Dokter in  de Rechten 
Notaris te Nieuwpoort.

bij
Openbare Verkooping 

Onroerende Inbeslagneming

Den M AANDAG 8 S E P T EM B E R  aan
staande, om 3 uur namiddag in  het Café 
«Prins Boudewijn», St. Sebastiaanstraat, 
22, te Oostende:

IN ST EL
met gewin van % %  instelprem ie van

I.
STAD  O O STENDE 

EEN  SCHOON
Handelshuis

Kaaistraat 30a, met 3 verdiepen en 17 
plaatsen, groot 104 vm. N iet verpacht 
Ter beschikking van den kooper een 
maand nadat de toeslag definitief is.

Dagen van bezoek: Maandag, Woens
dag, Vrijdag, van 2 tot 4 uur.

I I .
G EM EEN T E  ST EEN E  

EEN  SCHOON
perceel grond

N ijverheidstraat 2, breed 6,50 m „ diep 
25 m., groot 162,50 v.m., gelegen op 34,95 
m. van den hoek van den Thouroutschen 
steenweg. P lan  ter inzage bij den nota
ris. (399)

Studie van den Notaris

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

R E C H T  V A N  O P B O D

gedurende 14 dagen te 
Augustus 1941, op den 
10.000 fr., van de

rekenen van 28 
toeslagprijs van

Op V R IJD A G  19 SE P T E M B E R  1941
te 4 u. ’s namiddags, ter Gehoorzaal van 
het Vredegerecht, Langestraat, te Nieuw
poort. i

Herberg

De Notaris P IE R R E  D EN IS, daartoe 
aangesteld bij vonnis verleend op 16 
Oogst 1941 door de Burgerlijke Recht
bank van Eersten Aanleg te Veurne, zal, 
ingevolge gezegd vonnis en de wet van 
15 Oogst 1854, in  tegenwoordigheid van 
den Heer Vrederechter van het Katon 
Nieuwpoort, openbaar verkoopen, bij on
roerende inbeslagneming, het volgend 
onroerend goed:

Gerechterlijk Arrondissement Veurne 
Gemeente Oostduinkerke 
W ijk  N IEUW PO O RT-BAD

Een onlangs nieuwgebouwd, wel
gelegen en modern 

O P B R E N G S T H U I S
thans dienstig als hotel-pension, 

genaamd :

Pension Forestoise,,
staande en gelegen te Oostduinkerke, 
W ijk  Nieuwpoort-Bad, groot 726 m2, be
kend bij Kadaster Sektie A, nrs. 2-p-58, 
en 2-q-58, palende of gepaald hebbende 
aan de Koninklijke Baan, Marcy-Moens 
te Brussel en M arcy M arie te Anderlecht,

genaamd «Vandendrinck» IJzerw egstraat 
3, te Steene Conterdam.

Het opbod moet ten minste van 1000 
fr. zijn.

Nadere inlichtingen te bekomen ter 
Studie. (412)

U

Mr Tedesco, de Wwe Charles Vandemaele ; den kooper.

Studie van den Notaris

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

O P DO NDERDAG 11 SE P T EM B ER  
1941, te 15 u. in  het lokaal Prins Boude
w ijn, St. Sebastiaanstraat, 22, te Oos
tende

IN ST EL
Met gewin van % %  instelpremie. 

van een voordeelig

perceel bouwgrond
te OOSTENDE-OOST (Opex) 

in de Aimé Liebaertstraat, op 32,50 m. 
van de Voorhavenlaan, gevelbreedte 
5,50 m., oppervlakte 115,16 v. m.

Onm iddellijk genot.
Geen verp lichting van bouwen voer i

Kantoor van Deurwaarder

Arthur D ’H O EST
te Oostende, Rogierlaan, 38. Tel. 72212.

B ij Rechtsm acht

TE KOOP : S T E R K E  V ISSC H ER S  
BOOT, dennenhout'. Gansch vernieuwd 
onder toezicht van een schipsbouwer. 
Lente 7,31 m., breedte 2 m., diepte 0,90 
m. Voorzien van een M ARINEM O TOR 
merk FERRO  taks 7 PK . gedreven door 
benzine. Keerkoppeling. Alies zoo goed 
als nieuw. Prijs: 22.000 fr.

Voor bijzonderheden en bezoek zich 
wenden: L. JA N SSEN S, 9, Ajuinlei (ach
ter Veldstraat) GENT. (415)

Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg.
G arnaal 12.660 5.650 8.173 6.064 4.531 37.078
Platvisch, schul en bot: 

le  soort 919 3.105 2.939 2.717 9.680
2e soort 949 3.900 1.495 — 1.582 7.926

Gr. platvisch: 417 321 1.283 — 715 2.736
Tong: 

le  soort 18 37 13 22 90
2e soort 13 51 23 — . 30 117
3e soort 8 235 39 — 20 302

Schul 603 847 1.232 — 374 3.056
Tarbot en griet: 6 2 5 — - 7 20
Rog: 48 84 — — ■ 4 136
Bot: 552 7.103 253 — 344 8.252
Poers: — — — — 15 15
H aai: — 17 — — ___ 17
Krabben: — — — 1.167 — 1.167
K reeft: — — — 1 — 1
Totaal aankoop- 

cijfer: fr. 176.174.90 282.746,60 179.856,50 62.673,— 117.093,25 818.544,25

STAD OOSTENDE
Openbare Marktplaats — Wapenplaats

Op ZATERD AG  13 SEP T EM B E R  19411 
om 10 ure ’s morgens:

W ENSCH  TE  KOOPEN per okkasie : 
een pupiter (sch rijfta fe l). Aanbiedingen 
bureel blad onder nr. 356. (356)

GO EDE DACTYLO vraagt plaats. — 
Voorwaarden opgeven aan het bureel 

I van het blad onder nummer (352)

O PEN BA RE V ERK O O PIN G
van

inbeslaggenomen 
mobilaire voorwerpen
w.o.: naaim achien (inslaande), merk 
« Singer », in  goeden staat; leuvensche 
keukenstoof in  goeden staat; winkelba- 
lans «Berkel» (wegende 15 kgr.); toog 
met etagere; weegschaal met koperen ge
wichten.

Op kontant en zonder verhoog. (432)

I T E  KOOP : Schoon dik spiegelglas, 
i grootte 150 cm. lang en 47 cm. breed. 
Z ich wenden bureel van ’t  blad. (288j

T E  KOOP aan voordeelige prijzen, ver
schillende loten bouwgrond, gelegen in 
de Honoré Borgersstraat. 1 lot, 100 m2; 
Leffingestraat, 1 lo t 240 m2; Tarw estraat 
1 lot 88 m2.

Voor in lichtingen te begeven:
18, KO N IN G IN N ELAAN , Oostende

(284)

Aantal vischdagen: 
Blankenberge 3.

Oostende 6; Nieuwpoort 4 ; Zeebrugge 3; Bouchaute 5:

Commissie van Openbaren Onder
stand —  Oostende

Op M AANDAG 15 SE P T EM B E R  1941, 
te 14.30 uur, zal de Commissie van Open
baren Onderstand, in  hare gewone z it
tingszaal Ed ith  Cavellstraat, 15, over
gaan tot de:

Openbare 
Aanbesteding

voor de levering van de volgende waren:
Lot 1 — 25 TONNEN B IE R  
Lot 2 — 600 Kgr. V ER SC H  RUND- 

V LEESC H
Lot 3 — 3000 lite r G E P A S T E U R IS E E R 

D E M ELK  
1500 lite r AFG ERO O M D E M ELK  
500 lite r K E R N M ELK  

Lot 4 —  D R U K W ER K EN  
Lot 5 —  K A N T O O R G ER IEF .

De hoeveelheden van loten 1, 2 en 3 
kunnen volgens de noodwendigheden 
van den dienst vermeerderd of vermin- ! 
derd worden.

De aanbiedingen, op formaatzegel, 
zullen u iterlijk  den Maandag 15 Sep
tember 1941, te 14.30 uur, ter zittings
zaal, Burgerlijk  Hospitaal, Ed ith  Cavell
straat, 15, alh ier afgegeven worden.

Voor lastenboeken en inlichtingen, 
wende men zich tot het Secretariaat, 
Ed ith  Cavellstraat 15.

Oostende, 28 Augustus 1941.
De Commissie van 

Openbaren Onderstand.
(414)

BRUSSEL
VISCHTO EVO ER

Verschillende vischsoorten verkocht 
in de m ijn te Brussel gedurende de week 
van 24 tot 30 Augustus:

kg

G ELD PLA A TSIN G , uitstekende w aar
borgen, hooge intresten. Schrijven  bu
reel van het blad. (256)

G arnaal
Gepelde garnaal 
Gerookte eilbot 
Bots 
Schar 
Poers: 

i Schol 
! Rog 
I Paling 
Tongen 
Forellen 

In  totaal werd

5.633
3-4
299

3.743
6.324

16
540
44

1.130
251

18.391 kg.

fr. 
78.587,40 

215,20 
8.815,05 

85.379,35 
102.787,90 

144,— 
15.327,50 

773,45 
34.035,65 
15.078,75 
16.486,55 

voor eene

Agence Ch. Seys
R o g ie r la a n , 21 Oostende

en kinderen, de Staatsdom einen en Henri 
Wester.

Met al het mobilair, onroerend bij be
stemming en dienstig tot de uitbating.

Ingesteld: 107.900,00 fr.
Alle dagen te bezichtigen m its toela

ting van den verkoophoudenden notaris, 
bij wie de sleutels berusten.

N. B .: W ET  VAN 15 OO GST 1854 : A r
tikel 93 :
— In  geval van verkoop na beslag of bij 
dadelijke uitw inning, heeft om ’t even 
wie, gedurende veertien dagen na de toe
wijzing, het recht om op te bieden.
— Het opbod mag niet lager zijn dan 
een tiende van de hoofdsom van de toe
wijzing.
— Het wordt gedaan bij een deurwaar- 
derseksploot dat aan den notaris, die tot 
de toewijzing is overgegaan beteekend 
wordt, en het wordt den kooper aange
zegd. De toewijzing ten gevolge van op
bod moet door denzelfden openbaren 
ambtenaar en op dezelfde wijze als de 
eerste toewijzing gedaan worden.
— Het is eenieder toegelaten mee te doen 
aan bedoelde toewijzing, die definitief 
zal blijven en waarna geen ander opbod 
meer kan gedaan worden.

Het lastenboek der verkooping lig t ter 
inzage van dé koopers ter studie van den 
verkoophoudenden notaris Denis, Kok
straat, 9, te Nieuwpoort, alw aar alle ver
dere inlichtingen kunnen bekomen wor
den.

( Alle nadere 
I ter Studie.

in lichtingen te bekomen
(413)

Studie van Meester

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

Leopoldiaan, 7.

RECHT VAN OPBOD

Blijkens verslagschrift van eindelijke 
toewijzing opgemaakt door voornoem
den notaris op 1 September 1941 werden:

STAD O O STEND E 

T W EE  P ER C EELEN

BO U W G RO N D
gelegen in  de Vrijheidstraat, nabij den 
Thouroutschen steenweg en de E lisa 
bethlaan, respectievelijk groot 94,50 v.m. 
en 350 v.m. 59 v.dm., toegewezen mits 
de prijzen van fr. 13.000 en fr. 38.000. j

Overeenkomstig artikel 92bis der wet I 
op de gedwongené onteigening h ee ft! 
eenieder het recht van ôp te bieden ge
durende 14 dagen na voormelde toew ij
zing.

Het opbod mag n iet lager zijn dan één 
tiende van den koopprijs. Het moet ge
daan worden in  de vormen voorzien 
door gezegd art. 92bis.

Alle in lichtingen ter studie van den 
verkoophoudenden notaris. .(421)

Rouwberichten
Men verzoekt ons het overlijden 

te melden van
M IJN H E E R

Louis-Benjam in G H YS
Reeder-stuurman

Echtgenoot van Mevrouw 
L Y D IE  M U S 

en M IJN H E E R  
Alfons-Arthur G H YS

Matroos bij het Staatsloodswezen
Echtgenoot van Mevrouw 

G ER M A IN E  D E LEY
Beide broeders zijn jam m erlijk 

verongelukt in  Engeland als slacht
offer van hun plicht.

Een plechtige dienst tot lafenis 
hunner ziel had plaats op V rijdag 
5 September 1941.

Vrienden en kennissen, die bij 
vergetelheid geen rouwbericht 
ontvangen hebben, worden ver
zocht dit als dusdanig te aanzien.

K are i Janssenslaan 29, Oostende.
(423)

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

E. Vanderstraeten
Metserssfraat, 18 —  Oostende 
Handelsregister Oostende 3040 

-■
C R O W N  C ITRO N

C R O W N  L IM O N A D E
C R O W N  O RANG E

Bijzondere prijzen voor 
verkoopers —

voort-

(126)

T E  K O O P :
Schoon Handelshuis, bij Kapellestraat.
Rapportvilla, Av. de la  Reine, 4 appart. 

Str. water. Gr. hof. 340 m2.
Handelshuis, bij Leopoldplaats.
Schoon huisje, Nieuwpoort stw., M aria

kerke. 205 m2.
Werkmanshuisje, Toekomststr. Breedene.
Schoon Heerenhuis, center van stad.
Schoone rapportvillas, Zeedijk biij Pal. 

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

45 kamers. Alle confort.
2 schoone villas, Mariakerke, 164 m2.
2 Werkmanshuisjes, Breedene, elk 1350 

m2.
Bouwgronden te Breedene, vanaf 18 fr.; 

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

T E  H U U R :
Moderne villa, center, alle confort.
Huizen: St. Sebastiaanstraat, St. Peter- 

burgstraat, enz.

DR ING END  T E  KOOP GEVRAAGD  :
Handelshuizen, burgershuizen, enz., 

groot en klein, in  en buiten stad.
(424)

Administratieve 
Rechtsmacht in 
Eersten Aanleg

waarde van 357.779,25 fr. verkocht.

De Gas-generatoren 
in de Noorsche 
Visschersvloot

VERSC H O O RE Léon,
slachter te TORHOUT, Oostendestraat, 
46, wordt bestraft met een geldboete van 
10.000 fr. (T IE N  D U IZEN D ), bekendma
king door inlassching in  de bladen, we
gens verkoop van vleesch boven de 
maximumprijs. (425)

De onderscheidene Noorsche instanties 
hebben zich met succes toegelegd op de 
aanwending van gasgeneratoren in  de 
scheepvaart. Om de belangstelling der 
vissehers hiervoor op te wekken, werd 
bepaald, dat de kosten veroorzaakt door 
de op proef geinstalleerde generatoren- 
inrichting bij den aankoop en bij het 
monteeren van de generatoren op de 
vaartuigen door de openbare middelen 
zullen bestreden worden. Ook zal een 
nader te bepalen aandeel in de uitgaven 
voor generatorenhout gedurende een 
tijdruim te van drie maanden door den 
Staat gedragen worden. Bovendien be
houden de vissehers tijdens de proef
periode hun olierantsoen.

De installatie wordt den vissehers dan 
voorloopig voor een jaar in  bruikleen 
afgestaan, en zij kan zonder eenige ver
goeding benuttigd worden. Op het einde 
van iedere maand moeten zij aan den 
directeur der visscherij een verslag doen 
toekomen over de bedrijvigheid van het 
schip.

E r wordt ook geprobeerd een oplossing 
te vinden voor de generatoren-kwestie 
voor de met benzine-motoren gedreven 
kotters. D it heeft bij de vissehers in 
Zuid-Noorwegen groote belangstelling 
gaande gemaakt.

GENT
V ISCHTO EVO ER

In  den loop der week van 26 tot en 
met 30 Augustus werden te Gent 5944 
kg. garnaal, 3000 kg. versche visch en 
200 kg. paling aangevoerd, welke aan den 
vastgestelden prijs door m arktleider A. 
Vandenkieboom verdeeld werd.

NIEUWPOORT
V ISC H TO EV O ER

Gedurende de week van Maandag 25 
tot Zaterdag 30 Augustus werden aan de 
Korporatie af geleverd:

Maandag 25 Augustus. —  Garnalen 
2126 kg. voor 21.260 fr.; visch 4401 kg. 
voor 60.446 fr. Totaal voor een bedrag 
van 81.706 fr.

Dinsdag 26 Augustus. —  Garnalen 
1031 kg. voor 10.310 fr.; visch 4397 kg. 
voor 63.045 fr. Totaal: 73.355 fr.

Woensdag 27 Augustus. —  Garnalen 
1488 kg. voor 14.880 fr.; visch: 4584 kg. 
voor 68.407 fr. Totaal: 83.287 fr.

Donderdag 28 Augustus. —  Garnalen 
885 kg. voor 8.850 fr.; visch: 2295 kg. 
voor 34.194 fr. Totaal: 43.044 fr.

Vrijdag 29 en Zaterdag 30 Augustus 
verd niet uitgevaren.

De totale aanvoer van de week be
droeg 5530 kg. garnalen en 15.677 kg. 
visch voor een bedrag van 281.392 fr.

Maandag 1 September —  Garnalen: 
1842 kg. voor 18.420 fr.; visch: 4.370,250 
kg. voor 62.799,25 fr.

Dinsdag 2 September. —  Garnalen : 
1.644 kg. voori 16.440 fr.; visch: 1.712,400 
kg. voor 22.736,50 fr.

«5 ÊK = sX ! ËXI = K==K =

HANDELAARS !!

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

Het Visscherijblad

B I J  ONZE V ISSC H ER S
Sedert 2 September varen er drie groe

pen ter vischvangst. De eerste groep be
staat uitsluitend uit vischkorders en 
wordt door het Duitsche wachtschip be
waakt. Groep twee bestaat u it acht 
vischkorders en v ijf garnaalvisschers en 
groep drie bestaat u it dertien garnaal
visschers. De twee laatste groepen wor
den door eigen wachtschip met Duitsche 
soldaten aan boord bewaakt.

In  tegenstrijd met hetgeen w ij verle
den week schreven, worden de herstel
lingen aan het schip N.12 «De Drie Broe
ders» van Jacobus Legein te Nieuwpoort 
uitgevoerd door scheepsbouwer Ju les De
nye van Oostende. De herstellingen vor
deren rap.

De motor is reeds nagezien en draait. 
Toekomende week komt het schip in  de 
vaart onder N.45. *»»

Het visschersvaartuig N.36 van Leon 
Deswelgh heeft onze haven verlaten en 
vaart terug te Oostende onder 0.136.

##»
Het visschersvaartuig 0.136 vaart nu 

te Nieuwpoort onder N.36, schipper P ie 
ter Legein.

•••
Onze visschersvloot zal nog van een 

aenheid vermeerderen: N.13 «La Lutte» 
van reeder Oscar Deny, stuurman K a 
m iel Desmidt.

BEER N A ER T  René,
slachter te ZED ELG EM , Steenweg op 
Torhout, nr. 61bis, wordt bestraft met 
een geldboete van 150.000 fr. (HO NDERD 
V IJF T IG  D U IZ EN D ), beroepsverbod en 
sluiting van zijn slagerswinkel zoolang 
de rantsoeneering duurt, bekendmaking 
door inlassching in  de bladen, aanplak
king ten huize en aan het gemeentehuis 
en afroeping door den Veldwachter, uit 
hoofde van sluik- en woekerhandel in  
vleesch. (426)

T A V E IR N E  Jules,
melkveehouder te ZED ELG EM , Kruis- 
h ille D.94, wordt bestraft met een geld
boete van 119.060 fr. (HONDERD-EN- 
N EG EN T IEN  D U IZEN D -EN -ZEST IG ), be
kendmaking door inlassching in  de bla
den en afroeping ter gemeente door den 
Veldwachter, u it hoofde van sluikslach- | 
ting, verkoop van vleeschwaren in  den ; 
sluikhandel tegen woekerprijzen, niet- | 

! leveren van zijn melkproductie, onwettig j 
vervaardigen van boter en valsche aan- j 

! gifte op de telling van 15 M ei 1941. (427) j

D EC O M BELE Gerard,
slachter te TORHOUT, Oostendestraat,1 
36, wordt bestraft met een geldboete van 
16.400 fr. (Z ES T IE N  D U IZEN D  V IE R 
H O N D ERD ), bekendmaking door in las
sching in de bladen, u it hoofde van den 
verkoop van vleesch tegen woekerprij- 
zen. (428) !

$

e

A. B. C. !
Diesel Motoren j
Anglo - Belgian Cy •
Nijverheidskaai, 39, GENT ©  Tel. 53265-53277 ®

Voor alle inlichtingen zich wenden tot den heer ^  
BOYDENS,Velodroomstraat,4,OOSTENDE ©
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De Haven van Gent VISSCHERS !
VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLINGEN EN 
NIEUWBOUW WENDT U TOT DE WERKHUIZEN

BANK VAN BRUSSEL
— NAAM LOOZE VENNO OTSCHAP — 
B1 JH U IS  O OSTENDE : 3, W A PEN PLA A TS 
Agentschap Petit Paris, 76b, Torhoutsche Steenweg 

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

ten of verzegelde kisten.

De Vischconservenindustrie 
in de Vereenigde Staten

Wendt U bij ST ER FG EV A L  tot

August Verburgh
Aannemer van Begrafenissen 
OOSTSTRAAT, 36 — OOSTENDE

M EK A N IEK E  TOUW-, GAREN  
EN N ET T EN FA B R IEK EN

Bandagen
Orthopædie

REEDERIJKAAI -  OOSTENDE
Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en 
O p e n b a r e  W e r k e n  
M a z c u t  « P u r f i n a »  

D IESEL  M OTOREN  « S U LZ ER  »

BREU K BA N D EN
naar maat en vol
gens geval.

BU IK BA N D EN
voor hangbuik, 
zwangerschap, na 
operatie.

O RTH O PÆ D IE
APPARATEN

voor ruggraat mis
vorming, beender 
ziekte.OM U W  KA N S NOOIT 

V ER LO R EN  T E  LA TEN  GAAN K U N ST BEËN EN
ln licht metaal.

hebt a ltijd  een b iljet 

of een vijfde van b iljet der

Loterij Winterhulp
(418)

7, H. SER R U YSLA A N  
O O S T E N D E

ONTVANQSTUREN : leder werkdag, va, 
9 tot 11 en van 3 tot • uur B

(29)

Stoommachienen - Motoren - Stoomketels
Industrielle des Pêcheries

Samenwerkende Vennootschap 
R E E D E R IJK A A I (rechtover de Slipways)

A LLE  M E K A N IE K E  V ER M A K IN G E N  ÈN  C O N STRU CT IES 
A lle smids-, plaat-, koper- en zinkwerk voor schepen
■ Levering van alle Benoodigdheden B

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

(37)

Brugge als Wereldhaven

Indien U meer vermoeid 
zijt bij het opstaan dan bij 
het naar bed gaan. Indien 
U draainissen hebt, neem 
a a ns t o n d s  een WIT 
KRU ISJE". U zult U wel
dra heerlijk frisch voelen 
en met vreugde uw dag
taak beginnen

Het lllit Kruis
HOOFD- en TANDPIJN - DUIZELIGHEID - SCHELE HOOFDPIJN - VERMOEID
HEID PIJNLIJKE MAANDSTONDEN - ZENUW- en RHEUMATISCHE PIJNEN

Omvang en 
Samenstelling van 

Finsche Handelsvloot

OOSTENDE


