
I. ÏCHTEN

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 /
I z 5.04 18.16
ö M 506 13.14
9 D 5.07 18.12

lu W 5.09 18.10
11 D 5.10 18 or
12 V 5.12 18.05
13 Z 5.13 18.03
14 / à.là 18.01
IE M 5.17 l r .5t>.
16 D 5.18 17.56
17 W 5.20 17.54
18 D 521 17 51
19 V 5.23 17.49
20 z 5.25 17.47
21 z 5 26 17.45
22 M 5.28 I l  A2
23 D 5.29 17.40
24 W 5.31 17.38
25 D 5.S2 17.36
26 V 5.34 17.33
27 Z 5.35 17.31
28 Z 5 37 1729
29 M 5.3ö 17.27
30 D 5.40 17.25

Deze tabel gaeft
het wezenlijk uur
volgens de zon. -WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDELS

HOOGWATER

SEPT EM BER

1 M 8.06 20.47
2 D 9 26 21.58
3 W 10.28 22.55
4 D 11.20 22.43
5 V — 12.03
t> z 0.23 12.42
/ z 0.59 13.17
y M 1 35 13.50y D 2.07 14.2210 W 2.39 14.55il D 3 12 15.2812 V 3.46 16.0413 Z 4.25 16.4814 z 5.15 IT  47

15 M 6.24 «.O '716 D 7.50 20.3117 W 9.08 21.3918 D 10.05 22.3019 V 10.52 23.1320 z 11.34 23.5421 z — 12.1422 M 0.33 12.5323 D 1.13 13.3324 W 1.54 14.142b D 2.36 14.5826 V 3.20 15.44"1 z 4.09 16.3728 z 5.C9 17.4529 M 6.26 19.1230 D 7.5C 20.38
De uurwerken

aan land vertoo-
nen twee uur
laf er.

Drukkerij en Bureel 
Telefoon: 73.758

NIEUWPOORTSTEENWEG, 44, OOSTENDE 
Postcheckrekening 1070.98 

Verschijnt eiken Vrijdag avond

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

« H ET  V IS S C H E R IJB L A D  >

A BO N N EM EN T EN  t
BINN ENLAND  : Een jaar, 36 frank; 9 maanden, 27 frank; 6 
maanden, 18 frank; 3 maanden, 12 fr. BU ITEN LA N D : 60 frank.

Het Vervoer der 
Vischvangsten op de Schelde

D E V E R Z E K E R IN G  VAN H ET  PER SO N EEL  
T EG EN  A R BEID SO N G EV A LLEN

Een paar eigenaars van visschersvaar
tuigen in  het bedrijf op de Westerschel
de, wierpen de voigende kwestie op. Daar 
ze van algemeen belang is, lichten we ze 
hierna nader toe :

« W ij oelenen thans niet meer de vis 
scherij op de Westerschelde uit, m aar ha 
len met onze vaartuigen de vangsten op 
de Schelde af. W e hebben steeds één of 
twee personen, leden van de Hoofdgroe
peering «Visch en .Visscherijproducten» 
aan boord, die niet op de monsterrol 
voorkomen.

Kunnen we ons personeel tegen ge 
beurlijke arbeidsongevallen verzekeren 
bij de Gemeenschappelijke Kas voor de 
Zeevisscherij, ingesteld krachtens de wet 
van 30 December 1929 tot vergoeding der 
schade voortspruitende uit arbeidsonge
vallen ? »

Bespreking
De volgende vragen moeten beant

woord worden:
1. Is  de wet van 30 December 1929 op 

de vergoeding der schade voortspruiten
de uit arbeidsongevallen toepasselijk ?

2. Welke instelling — Gemeenschappe
lijke Kas voor de Zeevisscherij of die der 
Koopvaardij — ingesteld in  uitvoering 
van de voornoemde wet, moet de verze
kering verstrekken ?

3. Welke is de toestand van de leden 
van de Hoofdgroepeering «Visch en V is
scherijproducten», die zich aan boord be
vinden ten opzichte der verzekering te
gen arbeidsongevallen ?

De toepasselijkheid der wet van 
30 December 1929

Deze wet regelt de verzekering tegen 
arbeidsongevallen van alle Z EEL IED EN  
en V ISSC H ER S.

Worden beschouwd als zeelieden ter 
koopvaardij : A lle personen met om het 
even welke gage, die op de monsterrol 
der Belgische koopvaardijschepen zijn 
ingeschreven, met het oog op de uitvoe
ring van een arbeidsovereenkomst we
gens scheepsdienst, met inbegrip van den 
reeder-schipper, die zijn eigen schip in 
bedrijf neemt, hetzij alleen, hetzij met 
een bemanning, w ier leden al dan niet 
deelhebbend zijn.

Worden daarenboven voor de toepas
sing dezer wet beschouwd als zeelieden 
ter koopvaardij, de personen die recht
streeks met den reeder of zijn aangestel
den verbonden zijn door een contract van 
dienstverhuring, een arbeidsovereen
komst of een dienstverband om een 
dienst aan boord te verrichten, zij we
zen al dan n iet aangeworven om later 
aan den zeetocht deel te nemen.

Worden beschouwd als visschers, alle 
personen —  welke ook de vorm en het 
bedrag van hunne bezoldiging wezen — 
die deel uitm aken van de bemanning van 
Belgische visschersvaartuigen met zeilen 
of met mechanische stuwkracht, daaron
der begrepen de reeders-stuurlieden, het
zij alleen, hetzij met een bemanning, 
wier leden al dan niet deelhebbend zijn.

De wet van 5 Ju n i 1928 houdende de 
regeling van de arbeidsovereenkomst we
gens scheepsdienst, bepaalt in  haar art. 
1, 2° nader de hoedanigheid van- «zee-| 
man». I

Door deze algemeene benaming wordt 
elke persoon bedoeld die aangenomen is 
voor den dienst van een schip en op de 
monsterrol is ingeschreven.

Welnu, de bemanning van een vaar
tuig, dat op de Schelde in  het bedrijf is 
voor het vervoeren van de vangsten,heeft 
met den eigenaar een arbeidsovereen
komst gesloten om een werk aan boord 
te verrichten. Z ij is als dusdanig inge
schreven op de monsterrol, die de a r
beidsvoorwaarden regelt, en zij worden 
als «zeelieden» beschouwd.

Uit de voorgaande wetteksten kan men 
afleiden dat de wet op de vergoeding der 
schade voortspruitende uit arbeidsonge
vallen overkomen aan zeelieden toepas
selijk is.

Welke der Gemeenschappelijke 
Kassen moet de verzekering ver

schaffen ?
De vaartuigen die zich uitsluitend bezig 

houden met het vervoer der vischvang
sten op de Schelde kunnen niet meer 
aanzien worden als visschersvaartuigen, 
daar hunne bedrijvigheid niets met de 
visscherij te maken heeft.

Art. 18 der wet van 30 December 1929 
luidt:

« Onder de reeders ter visscherij en 
reeders-stuurlieden wordt, onder de be
naming van Gemeen,schappelijke Kas 
voor de Zeevisscherij een m aatschappij 
van onderlinge verzekering tegen de be- 
roepsgevaren der zeevisschers ingesteld.

Welnu, als reeder ter visscherij dient 
alleen beschouwd h ij die een visschers

vaartuig onder Belgische vlag uitrust. 
(A rt. 2 eindalinea).

E r kan bezwaarlijk gezegd worden dat 
de reeder, die zijn vaartuig aanwendt tot 
uitsluitend doel de produkten der vis
scherij te vervoeren, zijn vaartuig heeft 
uitgerust voor de visscherij.

W ij besluiten bijgevolg dat de reeders 
niet moeten aangesloten zijn bij de Ge
meenschappelijke Kas voor de Zeevis
scherij, zoolang ze deze bedrijvigheid 
uitoefenen.

Deze reeders zijn bijgevolg verplicht 
zich bij de Gemeenschappelijke Kas voor 
de Koopvaardij aan te sluiten. Deze in 
stelling is gevestigd: Lange Nieuwstraat, 
17, Antwerpen.

Dat het vervoeren van vischvangsten 
in het verleden als koopvaardij be
schouwd werd, b lijk t u it het fe it dat, 
vóór den oorlog, de bemanning van een 
vaartuig van een plaatselijke firm a, die 
zich gedurende een bepaald tijdstip  van 
het jaa r er op toelegde haring van ons 
land naar het buitenland te vervoeren, 
insgelijks tegen arbeidsongevallen ver
zekerd was bij de Gemeenschappelijke 
<as voor de Koopvaardij.

Toestand van de leden van de 
Hoofdgroepeering « Visch en V is
scherijprodukten » die zich aan 

boord bevinden
E r b lijk t dat deze personen niet op de 

monsterrol van het vaartuig zijn inge
schreven. H ieru it leiden we af dat ze 
niet in  dienst staan van den reeder, 
m aar w aarsch ijn lijk  namens de Hoofd
groepeering toezicht uitoefenen.

De wet van 30 December 1929 is hier 
niet toepasselijk.

W aarsch ijn lijk  zal de Hoofdgroepee
ring de vereischte verzekering van haar 
personeel verstrekken.

We moeten er nochtans de aandacht 
op vestigen dat de bedienden van den 
Staat — de hoofdgroepeering «Visch en 
Visscherijprodukten» is een R ijksinstel
ling — niet door een bediendencontract 
gebonden zijn (art. 29 van de wet van 
7 Aug. 1922), hetgeen vereischt is om de 
toepassing der algemeene wet op de a r
beidsongevallen te kunnen inroepen.

Ze zijn diensvolgens uitgesloten van 
de voordeelen der wet, alhoewel de 
Hoofdgroepeering zooals we hooger zeg
den, h ierin  wel kan voorzien.

In  elk geval draagt de reeder in  het 
aa,ngehaalde geval geen verantwoorde
lijkheid.

W . C.

De N.20 ook terug Wij hebben nieuws van....
1. Kap itein  P IE R R E  LU SY N E  en zijn 

Op hunne reizen naar Frankrijk , had- ! vrouw Rosa De Roo, in Engeland verb lij
den de heeren Eberhardt, Vandenberghe vend. Z ij melden de blijde geboorte van 
en Pockelé, in M aart van d it jaar, het een zoon Eddy.
vrijkom en van de N.20, te Boulogne ver- j 2. R EN E  LU SY N E  en zijn vrouw Edith  
blijvend, te Bordeaux bewerkt, m aar j Lauwereins, die bevallen is van een 
achteraf kon door bijzondere omstandig-| dochter. Z ij waren in  Mei 1940 vertrok- 
heden de terugkeer van d it vaartuig n iet; ken aan boord van de 0.255 en verblij-

In de Corporatie voor Visch en Visscherijproducten 

De moeilijke Bevoorrading van Visch

verkregen worden
Den 4 Oogst, het schip nog niet vrij 

zijnde, zoo heeft de heer Vandenberghe 
de zaak onm iddellijk bij de bevoegde 
overheid aanhangig gemaakt te Bor
deaux, van waar hem thans bericht 
werd dat het schipje begin Augustus 
reeds zou vrijgegeven en het binnenkort 
de haven van Nieuwpoort zou binnen
loopen.

Zondag 7 September verliet de N.20 
«Marie-Roland», toebehoorende aan Aug 
Beyen, de haven van Boulogne en kwam 
denzelfden avond te Nieuwpoort aan, na 
bij het binnenkomen tengevolge van het 
vastloopen lichte avarij te hebben oy- 
geloopen.

Een gelukkige 
Benoeming

We vernemen de benoeming van den
heer Lafère Jozef, kapitein ter lange om
vaart en sedert zes jaa r in  dienst van 
de Belgische Staatsm arine als zeeloods, 
tot zeevaartinspecteur.

De heer Lafère zal dus, samen met den 
heer Delattre, de plaats innemen van de 
zeevaartinspecteurs die voorloopig in  E n 
geland vertoeven.

De h. Lafère studeerde in  zijn jeugd 
aan het K on in k lijk  Atheneum te W 's- 
singen, Rotterdam  en Oostende, is oud- 
leerling van het schoolschip «L’Avenir», 
vaarde 12 jaar als officier op onze Congo- 
booten en verw ierf zijn diploma als ka
pitein ter lange omvaart.

Toen de oorlog uitbrak, was h ij schip
per aan boord van loodsboot Nr. 7.

Thans is h ij geroepen om onze vis
schers en hun vaartuigen te leidon op 
gebied van zeewaardigheid, hen voor te

ven thans te M ilfordhaven.
3. P IE R R E  G USTA A F en zijn vrouw, 

nog altijd  in  goede gezondheid verb lij
vend in  Engeland.

4. R O B ER T  PO PPE, motorist aan 
boord van de 0.85 en zijn vrouw G a
brielle, die met hun zoon M arcel en nog 
een tweede kind, onlangs aldaar gebo
ren, in  goede gezondheid verkeeren.

schrijven wat op d it gebied moet en niet ! mandaatgebieden, evenals naar de
mag.

De heer Lafère weet wie onze visschers 
zijn. H ij kent hun inborst en we zijn 
overtuigd, dat h ij op korrekte en w aar
dige wijze onze visschers in  hun zware 
taak zal bijstaan, nu zij meer dan ooit 
een raadgevende m aar tevens gebiedende 
stem noodig hebben.

Deze aanstelling kan ons dus slechts 
verheugen en we wenschen den heer 
Lafère Jozef en zijn fam ilie er harte lijk  
geluk mede.

— mmmg i

Postverkeer 
met het Buitenland

B E L A N G R IJK  B ER IC H T
Ons steunend op een verkeerde in

lichting, hebben we in ons nummer van 
27 December 1940 medegedeeld, dat het 
iangs een Postbox in Lissabon mogelijk 
was briefwisseling met Engeland te voe
ren. We spreken dit bericht hiermede 
uitdrukkelijk tegen en verwittigen een
ieder, zelfs geen poging te doen, over de 
bedoelde postbox of welkdanige pcstin- 
stelling in andere landen, om briefwis
seling te voeren met het aan Duitschland 
vijandelijk buitenland.

Die aldus toch zouden te werk gaan, 
stellen zich aan zware straffen bloot.
B R IE F W IS S E L IN G  MET HET V IJA N D E 

L I JK  BU ITEN LAN D
Door het nazicht van de briefwisseling 

wordt steeds opnieuw een verboden brief
wisseling van Belgische onderdanen met 
het vijandelijk buitenland vastgesteld.

Deze overtredingen berusten grooten
deels nog steeds op de onvoldoende ken
nis der bepalingen over het Postverkeer 
met het buitenland.

Daarom wordt opnieuw de aandacht 
gevestigd op de verordening betreffende 
het Postverkeer (verordening van den 
militairen bevelhebber), waardoor van 
België uit, alle postverkeer naar Enge
land, zijn koloniën, protectoraten en

Do-

Bevoorrading in brandstof en het 
bouwen van schepen

! minions Kanada, Australië, Zuid-Afri- 
kaansche Unie met hare mandaatgebie
den en Nieuw-Zeeland, naar het onbezet 
Frankrijk met inbegrip van zijn bezittin
gen, koloniën, protectoratene en man
daatgebieden, Nederlandsch Indië, Suri- 
namo en Curaçao, Belgisch Kongo en de 
mandaatgebieden Ruanda-Urundi, Egyp
te, Soudan en Irak, verboden is.

Deze bepaling verbiedt eveneens het 
verzenden van schriftelijke mededeelin
gen door bemiddeling van derde perso
nen in andere landen of door postinstel- 
lingen.

De bijzondere aandacht wordt er op 
gevestigd, dat iedere inbreuk op de ver
ordening streng gestraft wordt.

Tegenover de andere staat de Hoofd
groepeering «Visch en Visscherijproduc
ten» beslist in  een m inder gunstige po
sitie.

Z ij beschikt inderdaad over zeer weinig 
visch om te verdeelen, en ieder w il ge
nieten van alle aanwezige voedingswa
ren. M aar er valt op te merken dat de 
verbruiker van visch niet zoo hooge 
eischen mag stellen, als voor andere 
voedingswaren. Inderdaad, vóór 10 Mei 
1940, hadden de visschers en vischhan
delaars alle moeite van de wereld om 
van hun waar af te geraken, zoodat het 
vischverbruik het geringe bedrag bereikte 
.van 4 kg. 5 per hoofd en per jaar.
I  Een rechtm atige verdeeling van de 
voorradige visch is zeer ingewikkeld, en 
de Hoofdgroepeering moet zich in  ’t a l
gemeen beperken tot de grootsteden en 
nij verheidscentr a.

In  de laatste dagen heeft de zee onze 
visschers kwade parten gespeeld. Met 
den wind in  het kwade gat, was er 
stormweer en er viel n iet aan uitvaren

te denken. Van garnaal en versche visch 
was er dus weinig of geen spraak.

De onderhandelingen met het buiten
land zijn m oeilijk en de exportsvergun- 
ningen zijn niet gem akkelijk te verkrij
gen. Nochtans zijn er onderhandelingen 
met F rankrijk  voor invoer van gezouten 
sardienen en makreel, en er bestaat veel 
kans dat de Fransche Regeering een 
exportvergunning zal toestaan.

U it Noorwegen zullen in totaal 1.500 
kisten bevroren haring toekomen. Reeds 
werden er 300 kisten te Antwerpen te 
coop gesteld. Eerlang zullen de overige 
kisten ovêr de groote centra verdeeld 
worden. E r wordt onderhandeld over den 
invoer van 1.370 kisten haring.

U it Denemarken betrokken w ij 9.280 
kg. paling welke onder Brussel, Antwer
pen en hun voorsteden verdeeld werden.

W at de mosselinvoer betreft, worden 
nog steeds onderhandelingen gevoerd, 
nochtans zijn de vooruitzichten niet be
moedigend, daar Nederland deze week
dieren voor eigen verbruik verwerkt.

Ter drukkerij 
verkrijgbaar

van “ Het Visscherijblad „

H ET  BO U W EN  VAN SC H EPEN
Aan belanghebbende visschers en ree

ders wordt medegedeeld dat, gelet op de 
bestaande beperking van de voorraden 
brandstof, er voorloopig geen toelating 
tot uitvaren meer zal gegeven worden 
àan visschersvaartuigen, tenzij zij reeds 
in de vaart geweest zijn vóór 15 Ju li 
i-941 of tenzij zij toelating tot bouwen 
3f ombouwen verkregen hadden.

De aandacht van de belanghebbenden 
vordt nogmaals uitdrukkelijk gevestigd 
lp het bericht van 9 M ei 1.1. van de 
Scheepvaartinspectie, dat voorschreef 
edere aanvraag tot bouwen of ombou- 
.ven van visschersvaartuigen door de be
voegde Staatsdiensten te doen goedkeu- 
:en vóór den aanvang der werken.

DE FO R M A L IT E IT EN  D ER  
AANVRAAG

In  ons nummer van 18 Ju li deelden 
ve mede dat elke vraag tot nieuwbouw 
)f herbouw van visschersvaartuigen, in- 
oouw van motor of iets dergelijks moest 
vorden voorgelegd aan de Bezettende 
Vlacht door bemiddeling van den Zeevis
scherijdienst, die een grondig onderzoek 
ia l moeten instellen om trent het nut der 
ingediende aanvraag.

Ingevolge de scheepsbouwverordening 
van 27 November 1940, dient daaraan het 
volgende toegevoegd:

1) Zooals voorheen moet in  uitvoering 
der wetten en besluiten op de veiligheid 
der schepen, een aanvraag tot bouwen of 
ombouwen, gericht worden tot den Zee- 
vaartinspektiedienst (V indictivelaan, 25,
Oostende) met bijvoeging van de ver- 
ïischte plans en teekeningen.

2) De door dezen toezichtsdienst goed
gekeurde bescheiden moeten vervolgens 
door den belanghebbende worden voor
gelegd aan den Zeevisscherijdienst (Oud- 
Station, Oostende), die te adviseeren bespaard.

heeft in  zake bedrijfswaardigheid en be- 
drijfsnut der vaartuigen

3) Om door den Zeevisscherijdienst te 
kunnen worden onderzocht en voorgelegd 
aan den Schiffahrtssachverstândige 
(Scheepvaartexpert) des M ilitarbefehls- 
habers in  Belgien und Nord-Frankreich, 
voor beslissing ingevolge de scheepsbouw
verordening van 27 November 1940, dient 
bij iedere aanvraag te zijn gevoègd:

a ) een plan: algemeen zicht van het 
vaartuig:

b) een plan: langsscheepsche door
snede;

d) een plan met volledige beschrijving 
van den motor.

Voorzichtigheid is dus geboden !

Bij de Aankomst van de 
Oostendsche 

Visschersvaartuigen

1. Belgische Visscherij alm anak 1939 ................... ..... 25,—
2. Officieele L ijs t Visschersvaartuigen 1940 ........ .... 10,—
3. Duin- en Strandverdediging, van C. Loontiens 15,—
4. Grondbeginselen der Océanographie .............. .... 15,—

SO C IA LE V ER PL IC H T IN G EN

1. W erkhuisreglem enten.................................................. 3,—
2. Loonkaarten ......................................................... ....... 0,50
3. Inschrijvingstafels Personeel .............................. ...... 0,25
4. Inschrijvingstafels der uren en overuren ........ ...... 0,25

Dit alles kan verkregen worden mits storting van het bedrag op 
postcheck 1070.98 van «Het Visscherijblad-», plus de portkosten.

y Er keeren nog 
Visschersvaartuigen terug

Dat de terugkeer van de in  M ei 1940 
gevluchte visschersvaartuigen, steeds ge
noegen doet, vooral bij de eigenaars, laat 
geen tw ijfe l over.

D at het meer en meer zijn economi
sche beteekenis heeft in de voeding van 
de bevolking, bewijst de huidige aan
voer van visch en garnaal reeds, dage
lijks door meer dan 150 kustvisschers- 
vaartuigen verzekerd.

De visschers verdienen hun brood en 
veel verbruikers irunnen genieten van 
een gezond voedsel.

Het is dan ook niet te verwonderen 
dat zij die voor de eene of andere reden, 

GEEN  ORDE ^beslagname, ’t zij verhuring, ,’t
~ zij onmogelijkheid hun vaartuig te be-

o Ü S i , ™ . .  .nd<;rden, menschen zoeken, thans al doen w at mogelijk is
om in  het bezit te komen van een vaar
tuig, dat thans meer dan ooit zonder 
tegenslag een goede broodwinning kan 
zijn.

Dat de terugkeer of het terug krijgen

Beboeien afgekapte 
netten

Daar het in de laatste weken reeds 
meermalen gebeurd is dat visschers hun 
netten moesten kappen wegens het op
halen van m ijnen of het vastloopen aan 
wrakstukken van schepen of vliegtuigen, 
wat dan iederm aal gepaard ging met 
groot geldelijk verlies, zal er met de 
H USt. alhier w aarsch ijn lijk  de volgende 
regeling kunnen getroffen worden:

Schippers die wegens een of andere 
oorzaak hun netten moeten kappen, mo
gen er een blauw boeit je (vlotter of 
vaatje) aan vastmaken en zullen de vol
gende dagen weer naar zee mogen om 
te beproeven ze weder op te visschen. 
H ierbij zal hen eventueel hulp verleend 
worden door een der bewakingsschepen 
zelf.

Aldus zal goed werk verrich t worden 
en onze visschers van grootere schade

de aankomst bij van de vele kustvis- 
schersvaartuigen, die thans nog een ge
zond en lekker voedsel kunnen aanbren
gen.

We begrijpen dat elkeen graag er rond J^a,u ^  „ „ „ „ „
komt en met begeerige blikken visch en van die vaartuigen altijd  van geen leien 
garnaal in  t oog houdt, m aar de kon- dakje loopt, hoeft ook geen betoog. We 
trool en het lossen zouden veel nuttiger hebben dit in  «Het Visscherijblad» reeds 
minnen geschieden, moest elkeen er van dikw ijls kunnen doen uitschijnen, te 
weggenouden worden tot op de hoogte meer omdat zij die d it reuzenwerk be- 

,van ae Zeestatie aan de eene zijde en ( werkstelligen meestal op eigen kosten 
ae tram statie aan de andere zijde. en vervoermiddelen aangewezen zijn en 

DE SLU ISK N EC H T EN  j dat is in  de huidige omstandigheden ver
Thans werken vier man meer aan de van een gem akkelijk karweitje, 

sluizen, 2 per ploeg, om het versassen te 1 Moest de Reedersvereeniging van in 
bespoedigen. den beginne zich gansch dit zaakje aan-

De stadsbediende Alfons H enri le ve rt! getrokken hebben en op haar kosten er 
er het bewijs van veel in itia tie f en plicht- ieen paar Personen alle zaken hebben 
besef. Van in  den vroegen morgen tot laten afhandelen, dan zou misschien alles 
’s avonds als de vaartuigen de sluizen ziin reeds een afgedane zaak zijn geweest,

____ ____________  • 1 . .  * —- n  T-, /-,/v VI i  r\+- V \n +  ( V n lr n  1 i n  n n  Vi a  +doorgevaren, is h ij er op post om alles 
stiptelijk te regelen.
HET SAM EN STELLEN  DER G RO EPEN

Stemmen gaan op om het samenstellen 
der groepen te wijzigen, in  groep 1 de 
overdekte en in  groep 2 alleen de niet 
overdekte vaartuigen te groepeeren.'

Men beweert dat bij zekere getijden, 
het versassen vlugger zou geschieden, 
waardoor m inder moeilijkheden zouden 
ontstaan thans door twee versassingen 
teweeggebracht.

De proef is m isschien het nemen waard. 
Aan de bevoegde instanties naar verbe
teringen te zoeken.

HET SM O K K ELEN  G ESTRA FT
De 0.213 werd voor 14 dagen uitgeslo

ten, omdat een groote hoeveelheid kleine

waar dit nu nog niet het geval is en het 
eens te meer een bewijs is dat het Ree- 
dersverbond wel op papier, m aar in  wer
kelijkheid niet bestaat.

Gelukkig dat de visschers en vooral 
de kleine kustvisschersreeders steeds ge
hoor hebben gevonden bij den heer Van
denberghe, die voor allen even behulp-

visch en ook andere aa r de Corporatie 
niet geleverd werden.

Nog andere zouden deze week volgen 
en wel de 0.68, 0.37, 0.22, 0.1, 0.33 en 
de 0.136, allen om zich niet naar de ge
geven onderrichtingen van de Corporatie 
gedragen te hebben en dus visch buiten 
haar om aan duurder prijzen verkocht 
te hebben.

zaam en even onbaatzuchtig is opgetre
den, daar w aar h ij hun belangen kon 
helpen beredderen.

H ierin  werd h ij dikw ijls door ons Zee
wezen en een paar zijner agenten ge
steund, zoodat we met vaste overtuiging 
mogen zeggen dat, als thans het getal 
teruggekeerde visschersvaartuigen reeds 
zoo groot is, het alleen te w ijten is aan 
de toewijding van deze heeren die gansch 
belangloos en zonder veel lawaai steeds 
m aar voort het eene vaartuig na het an
dere terugbrengen.

Anderm aal op reis
Verleden week zijn de heeren Vanden

berghe en waterschoutsagent Pockelé, 
ditm aal met den reeder-stuurman Pol 
Vanhoutte, anderm aal naar Frankrijk  
afgereisd om te trachten de N .l terug te 
brengen, aan dezen laatste toebehoo
rende.

Beide heeren hadden een onderhoud 
met de bezettende adm iraliteit in een 
fransche havenstad van de Calvados en 
vertrokken vandaar naar Cherbourg en 
G ranville om er met de bezettende over
heid aldaar de teruggave van het vaar
tuig te bekomen. »

Een bezoek werd gebracht aan het 
vaartuig, nagegaan welke reparaties die
nen gedaan en op welke wijze de terug
keer zou kunnen bewerkstelligd worden.

Dank zij hun bemoeiingen, zal de N .l 
binnen een paar weken vrijgegeven wor
den en de reeder hiervan schriftelijk 
verwittigd.

De terugkeer van de Z.50 
« Lydie-Suzanne »

Onze lezers weten dat dit vaartuig te 
Le Havre lag en alhoewel pas 3 jaar oud 
er erg beschadigd werd door oorlogs- 
feiten.

Een aanvraag tot overbrengen naar 
België werd aldaar ingediend en getracht 
zal worden het vaartuig te sleepen.

Te dien einde hadden de heeren Van
denberghe en Pockelé een onderhoud met 
de bezettende en Fransche overheid te 
Le Havre, waar van de «Adm inistrateur 
de l’inscription Maritim e», de h. Monges, 
bekomen werd dat het noodige touwwerk 
zou aan boord gedaan worden voor de 
sleeptrossen.

Tevens wordt een som van 239.500 fr.



onm iddellijk ter beschikking gesteld van 
den reeder bij het afhalen van zijn schip 
om er de noodige reparaties te Kunnen 
aan uitvoeren.

H ier werd dus op kranige wijze voor 
de belangen van reeder-visscher Prosper 
Everaert gezorgd.

De romp van het schip is uitstekend. 
Motor en dekwerk zullen verschillende 
groote reparaties vergen.

Binnen 14 dagen zal zonder tegenslag 
ook d it vaartuig zijn thuishaven bereikt 
hebben en kan het nog vóór den aanvang 
van het haringseizoen de visscherij be
ginnen bedrijven.

De Z.49 « Albatros » van Baron de 
Brouwer

Zooals reeds vroeger werd gemeld, ver
keert de Z.49 te St. Vaast in een gansch 
verwaarloosden toestand en zal het vaar
tuig verscheidene duizenden franken re
paraties noodig hebben, vooraleer het de 
thuishaven zal kunnen bereiken.

D it schip was aanzien als oorlogsbuit, 
m aar door den slechten toestand w aarin, 
het vaartuig zich bevindt, werd door de 
overheden te Cherbourg een voorstel tot 
vrijgave van het vaartuig ingediend.

Ondertusschen zullen de noodige her
stellingen worden uitgevoerd.

Een verdiende belooning... 
of de 0.2 vrij

Onze lezers weten hoe de Gebroeders 
Dasseville maanden naeen alleen te 
Dieppe vertoefden, er de Belgische vis
schersvaartuigen bewaakten, het water 
er u it hielden en er hun laatste centjes 
verteerden om toch met hun schip je te 
kunnen terugkeeren.

Toen alles bewerkt werd en de veertien 
vaartuigen te Dieppe, dank zij het toe 
doen van de heeren Eberhardt, Vanden 
berghe en Pockelé vrijkwam en, moest 
alleen de 0.2 blijven liggen en konden 
de gebroeders Dasseville aiieen zonder 
hun vaartuig terugkeeren.

’t W as een treurige belooning voor al 
het goede dat ze voor hun maats gedaan 
hadden.

Eens te Oostende terug, rustte elkeen 
zich uit, nam men anderen aan boord, 
m aar net aie twee werkers aan hun lo i 
over.

ondankbaarheid is ’s werelds loon... 
ue  neer Vanden berghe, die met dis ' 

andere heeren wist wat die jongens voo r! 
ue makkers gedaan hadden, lie t h e t1 
uaarbij niet en trachtte het vaartuig ■ 
0.2 v rij te krijgen. j

isa veei geioop en onderhandelingen 
is h ij met den heer Pockelé daarin th an s1 
gelukt.

f De Toekomstige Organisatie 
van den Vischhandel in België

door JA N  VAN H AL

(Vervolg)
Nog een ander middel om de prijzen

zijn gebracht? Onnoodig onkosten te 
doen indien de fabrikant, halfweg ge- 

. . . . , , . . komen, het moet laten steken, 
ue o  2 lie t te Dieppe was lek geslagen van zeke*e vischsoorten te regelen is het 6 Is  het nieuw artikel in  staat een 

^ epp5 :.^ “  51Slage?  rooken; de üngelschman verbruikt zoo- oud artikel te vervangen of dient het
veel visch omdat h ij, lederen morgen bij gjg^ts om bij de concurreerende arti-
het ontbijt, een schotel schelvisch, wij- ; kelen te worden gevoegd?

7. Hoe kan de detailhandelaar zijne

on is door nun tusschenkomst tnans in 
.eparaue. V ier tim m erlieden en twee 
ocmiders werken aan boord. Het vaar
tuig werd reeds op de kuischbank onder 
.vater gerepareerd en geschilderd. Een 
-ueuwe nokkenas is bij de firm a Krom- 
nout in  oestening. Aiies worat m gereed - 
.±eiu gebracnt om het m goeden staat 
_,an ae eigenaars terug tt  geven en ae 
.-Administrateur de l'inscription M ari- , 
âme» te Dieppe, M. Biot, werd gemach- 
.igd de overnamepapieren der nuur te 
.seKenen. j

Aldus zal vóór het einde van de maand oug 
en zonder veraere ongelukken het schipje 
van ae Dassevine's in  goeüen staat te
ruggeschonken worden, zonder dat het 
nun een cent kost. .

't is  een kieine, m aar verdiende be- 
loomug voor die jongens, die al genoeg 
verloren hebben.

legen  net einde van de maand mag 
onze visscherij dus weer eens vier een- 
neden in het iand terug verwachten, 
wat aan de schippers en de bevolking 
een groot plezier zal doen. i

Door beide heeren werd verder te 
Dieppe een onderzoek ingesteld naar den 
ooestand van de motoren der 0.93 en 
0 .200, waarvan net wenschelijk ware ze 
ook naar België terug te brengen.

Hierbovenstaande gegevens geven eens 
te meer een duidelijk beeld van het nut- 
ag werk op deze laatste reis verricht door 
menschen die onbaatzuchtig voortwerken 
voor de welvaart en het brood van ons 
visschersvolk. s

ting of haring vindt; onder den naam 
« haddock » dient men daar n iet alleen 
scheivisch op, m aar ook «mooie meisjes» 
en lile ts van koolvisch.

Laat m ij hier even opmerken dat deze 
laatste visensoort, in  Uuitscniand, zeer 
in  waarde is gestegen; de Kooiviscn, im 
mers, worat er geuruiKt om een im itatie 
van zaïm te vervaaraigen, in  semjven, 
en wei op zoo'n degeiijKe wijze, dat net 

van een desKundige nooaig is, om 
net verschil op te merKen.

I j-»e gerooste en gezouten vischsoorten, 
z.a. ae narm g b.v., vanen bij net v o I k  
net meest in  den smaaK om aat zij zoo 

1 gemaKKenjK zijn om bereiaen; een 
gioote veischeiaenheid van visensoor- 
ten is trouwens voor het rooken ge- 

1 scnikt. in  uuitschiand rookt men aiie 
soorten piatviscn, de vleugeis van rog
gen, de Kieine rooabaard, de engelscne 
soiaaat, ae knorhaan, enz...

n e t laten bevriezen, het opleggen en 
het rooken van ae visch zijn dus zeer 
geschikte middelen om den vischhandel 
te reguiariseeren. De üetailhandeiaar 
zou, ane dagen, de hoeveelheid visch 
weiKe h ij nooaig heeft Kunnen ontvan
gen; het gevaar, van door slechte ver- 
Koop, met een gedeelte zijner koopwaar 
te Diijven zitten, zou gedeeltelijk ver- 
a wij nen en n ij zou een regelmatige en 
redelijke w inst kunnen nemen. De ver- 
oruiker zou zeiser zijn, bij zijnen hande-

hulp verleenen bij het op de n a rK t tren  
gen van het artikel?

Ind ien al deze vragen op bevredigende 
wijze zijn beantwoord, mag r;.en er toe 
besluiten het artikel op de m arkt te 
brengen.

In  den detailhandel is ook niet het 
m inste verband; zoo had ik de gelegen
heid, in  een onzer groote steden, een 
vischwinkel te bezoeken waar, op d it 
oogenblik, 9 w inkeljuffrouwen werkzaam 
waren; ik vroeg hen inlichtingen om
trent de tentoongestelde waren (ver
sche, gerookte en gedroogde visch en 
conserven) ; niemand echter was in  staat 
m ij op afdoende wijze te woord te staan, 
en aangezien de patroon, voor zijne aan- 
koopen, naar Oostende was, vroeg men 
m ij, in  den namiddag terug te komen.

Het grootste gedeelte van het w inkel
personeel is niet voldoende op de hoogte 
van de artikelen welke door het huis 
rorden te koop gesteld en met dit doel, 
in de u itstalling geplaatst zijn; d it ge
brek aan voldoende kennis is oorzaak dat 
de klient, die met de beste inzichten be
hield, het magazijn is binnengetreden, 
/eel van zijne belangstelling voor het 
bewust artikel verliest. En  het is noch
tans zoo gem akkelijk het personeel ver
trouwd te maken met de m anier waarop 
de artikelen moeten worden verkocht. 

Afzonderlijke afdrukken van de aan-

De Snelvriesconservenindustrie 
in Duitschiand

In  de Econom isch-Statistische Berich 
ten van 21 Mei j.l. zet Mr. H. J .  Onnes 
zijn artikelenreeks voort. In  de vorige 
nummers van «Het Visscherijblad» heb
ben w ij een overzicht gegeven van de 
ontwikkeling, welke de snelvriesindustrie 
in korten tijd  in Am erika heeft vertoond. 
Thans volgt een beschouwing over de 
ontwikkeling in  Duitschland.

Begrijpelijkerw ijze heeft men in  het 
Duitsche R ijk  voor deze nieuwe conser- 
veermethode en haar invloed op het eco
nomische leven groote belangstelling. 
Het Am erikaansche voorbeeld lokt daar 
sterk tot navolging, uiteraard in  gewij- 
zigden, aan de geheel andere economi
sche en sociale verhoudingen aangepas- 
ten vorm.
D E SN ELV R IESC O N SER V EN IN D U ST R IE  

IN  H ET  V IER JA R EN PLA N
Het staat vast, dat in Duitschland, op 

basis van sinds 1936 getroffen voorbe
reidingen, aan de in  snelle opkomst z ijn 
de, van overheidswege gepropageerde 
snelvriesconservenindustrie de taak is 
toegewezen om door het vormen van buf
fervoorraden de prijsregelingen voor snel 
bedervende levensmiddelen, zooals groen
ten en zacht fru it (frambozen, aardbeien, 
kersen en bessen), m aar ook voor visch, 
vleesch en gevogelte, te helpen verwezen
lijken. Met het oog op de bijzondere 
kw aliteit van het eindproduct komen 
uiteraard uitsluitend volkomen versche 
grondstoffen van de allerhoogste kw ali
teit voor verwerking in  aanmerking. An
dere w ijzen van conserveering zullen 
daarnaast blijven bestaan. Gezien de 
ontwikkeling in  Am erika lig t het intus
schen voor de hand, dat de system ati
sche invoering overeenkomstig het vier-

laar, alle dagen viscn te vinaen aan mm !i0ncjiging ten voordeele van het «artikel
G.
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Interessante
Scheepvaartnieuwsjes

SL IN K EN D E  B E D R IJV IG H E ID
IN  ZW EED SC H E H AVENS

In  een officieel verslag over de scheep- 
vaartbeweging in  de Zweedsche havens 
in  den loop van 1940 wordt gezegd, dat 
overal een gevoelige achteruitgang viel 
w aar te nemen. Zoo is het scheepsver
keer in  de haven van Stockholm met 5,3 
tot op 6,3 m illioen ton verm inderd, hetzij 
een inkrim ping met 46 t.h. Göteburg 
kende een achteruitgang van 15,7 op 6,3 
m illioen ton (— 60 t.h.) en Malmö een 
van 8,8 op 2,9 m illioen ton, w at een in 
krim ping is met niet m inder dan 67 t.h. 
In  de haven van Helingborg is de scheep- 
vaartbeweging met 5,1 m illioen ton ach
teruitgegaan.

De eenige Zweedsche haven die een

toeneming in het verkeer mocht boeken, 
is de ertshaven Lulea, w aar het scheeps
verkeer met circa 30 t.h. toegenomen is.
jJE D E N K E L IJK E  S IT U A T IE  IN  DE 

Z W IT SER SC H E  
M EREN SC H EEPV A A RT

De ongunstige situatie in  het Zw itser
sche vreemdelingenverkeer, alsmede de 
toenemende brandstofschaarschte heb- 
oen de Zwitsersche binnenscheepvaart, 
//elke vooral op de meren bedrijvig is, in 
ïiet gedrang gebracht.

De ontvangsten, welke in  1929 nog 
i-ieer dan 8,5 m illioen ZF. bedroegen, zijn 
-oor het eerste oorlogsjaar op 3,9 mil- 
.ioen geslonken. Deze geweldige achter
uitgang heeft geleid tot nieuwe beper
kingen in  het bedrijf. M aar de -ongun
stige situatie bij de Zwitsersche scheep
vaartm aatschappijen is n iet alleen een 
gevolg van den oorlogstoestand; gedeel
telijk  spruit zij ook voort u it den hoogen 
ouderdom van de schepen. De vloot be
staat u it 67 stoomers en 45 m otorvaar
tuigen. Men verwacht een opleving van 
net vreemdelingenverkeer na den oorlog 
cn van het toegenomen binnenlandsch 
r eizigersverkeer.

ó E  ZW EED SC H E SC H EEPSVER- 
L IE Z E N  T IJD E N S  DEN OORLOG

Men becijfert de verliezen die de 
Zweedsche scheepvaart in  den loop van 
dezen oorlog ondergaan heeft op in  to
taa l 265.000 ton, wat ongeveer neerkomt 
op 16 t.h. van de in  September 1939 voor
handen zijnde scheepsruimte. Momenteel 
zouden de Zweedsche werven orders in  
nota hebben tot een gezamenlijken om- 

visch. Het is een voor de vetmesting van vang van 600.000 ton. Het grootste ge-
kracht- Veelte ervan komt voor rekening van

De Visschenhuid al$ 
Grondstof

KRAC H TVO ER, M ESTSTO FFEN , L IJM  
EN  THANS OOK LED ER  LE V ER T  Z IJ  OP

C irca 45 t.h. van de in de drie groote 
visschershavens Wesermunde, Cuxhaven 
en Altona, geloste vischaanvoeren ten 
beloope van eenige honderden m illióenen 
kilogrammen wordt tot vischfilet ver
werkt. Hierdoor blijven groote hoeveel
heden visschenhuiden over, welke als 
krachtvoer, meststof, lijm  en thans in 
toenemende mate ook als leder aanwen
ding vinden. Zooals het overige visch- 
afval wordt ook de visschenhuid gedeel
te lijk  verwerkt bij de m eelwinning uit

varkens buitengewoon geschikt 
voer. Als meststof vindt het vooral aan
wending op de wijnbergen.

Reeds vóór den oorlog was men er in 
geslaagd lijm  te trekken uit visschen
huid, welke deels van zeer goede kw ali
te it was en ook kon worden geëxporteerd.

De vervaardigingstechniek leverde aan
vankelijk  groote m oeilijkheden op, zoo
dat het verwerken van visschenhuid tot 
leder niet vlot van de hand ging. Eerst 
nadat men er in  geslaagd was een vol- 
komeïi nieuw looi-procédé te ontwikke
len, kon men de fabricage van leder uit 
visschenhuid op groote schaal ter hand 
nemen.
• D aar visschenhuiden, voor zoover zij 
tot leder verwerkt worden, gemakkelijk 
een hoogen p rijs verrechtvaardigen, 
werd reeds vóór het uitbreken van den 
oorlog een herziening der prijzen door
gevoerd. De bijslag wordt aan een com- 
pensatiefonds overgemaakt, w aaru it de 
middelen geput worden voor de opdrij
ving van de vangst en voor den invoer 
van vischafval.

M et de meer algemeene industrieele 
benutting van de visschenhuid is het ver- 
deelingsprobleem van de voorkomende 
visschenhuiden actueel geworden. In  de 
betrokken kringen beoordeelt men even
wel d it probleem op niet al te pessimis
tische wijze, voor zoover een dienover
eenkomstige organisatie in  het leven ge
roepen wordt.

Zweedsche opdrachtgevers.

Definitief benoemd

of meer vaste prijzen; van d it oogenblik 
a i zou de visch onüer de normale, regel
matige voedingsartikelen z.a. het vleesch, 
de eieren, enz., kunnen gerangschikt 
worden.

De vischhandelaars kunnen in  zeer 
' groote mate het hunne bijdragen tot het 
oekampen van de vooroordeeien welke 
oorzaaK zijn, dat de zeevisch op onze 
taieis de piaats niet inneem t welk zu 
veraient.

noe moeten w ij deze vooroordeeien be
kampen en noe Kunnen de vischhanüe- 
laars ons nierbij benuipzaam zijn?

D  Door üe verscnilienae visensoorten 
te üoen kennen en üe m anieren van be- 
xeiden te verueteren;

2) uoor üe viscnschotels te doen op 
pn js stenen;

ó) Uoor net doen verbruiken van de 
z.g. «geineene visensoorten»;

■i) uoor het viscnverbruik te verhoogen 
en door net inpianten van üe gewoonte 
op andere dagen aan üe «magere da
gen» viscn te eten.

ue viscnhanüfciaars zijn zeer goeü ge
plaatst om ons d ij  üe voornchung van 
aen veroruiker oenuipzaam te zijn en 
nein de verschillende vischsoorten te 
doen kennen; er zijn veel meer visch- 
aan vieescnsoorten, met inbegrip van 
net gevogeite en net wild. Iedere visch- 
ùoort heeit haar eigen smaak en er be
staan taiiooze recepten om ze op de lek- 
Kerste m anier te oereiden.

Ue vischhandelaars zouden recepten- 
Diaadjes te hunner beschncking moeten 
neboen voor al oe visensoorten welke te 
üoop worüen gestelü, en üe vischhande- 
iaar zou aan de huisvrouw het blaadje 
overhandigen met de recepten welke be- 
trekKing hebben op de aangekochte 
vischsoort.

W ij moeten het verbruik bevorderen 
van de z.g. « gemeene vischsoorten ». 
vVaarom beperken de meeste vischhan- 
üeiaars zich tot üen verkoop van tong, 
tarbot, kabeljauw, rog, pieterm an en 
schelvisch? Waarom  bieden zij ons geen 
haring, knorhaan en w ijting? Waarom  
maken zij geen reklaam  voor het ver
bruik van ae schol, steenpost, klipvisch, 
makreel, enz.? Zooveel vragen, zooveel 
vraagteekens.

In  België wordt de fijne vischsoort be
schouwd als een weeldeartikel en de ge
wone vischsoorten worden verkocht als 
voedsel voor de arme menschen; een 
middelweg is er n iet en bijgevolg ook 
geen massaal verbruik.

De verbruiker zegt gewoonlijk dat visch 
duurder is dan vleesch, omdat h lj ge
woon is aan de soorten welke in  de kate
gorie «fijne visch» worden gerangschikt 
en h ij weet niet, dat er vele vischsoorten 
bestaan welke a ltijd  aan zeer goedkoope 
prijzen verkocht worden.

De vischhandelaar moet dus de «visch 
van den dag» ter beschikking van zijn 
klienteel stellen, t.t.z. de vischsoort 
w aarvan de prijs de voordeeligste is, en 
de kliente die zich, bij haar gewoon 
vischhandelaar, knorhaan of versche ha
ring zal hebben aangeschaft, welke zij 
lekker zal hebben gereedgemaakt, dank 
aan de te harer beschikking gestelde 
receptenblaadjes, zal ze zeer d ikw ijls 
koopen; hetzelfde voor w at betreft de 
andere gewone vischsoorten.

In  Jan u ari 1938 had ik  aan de visch
handelaars voorgesteld «speciale visch
dagen» in  te richten, gewijd aan het ver
bruik van de goedkoope vischsoorten; 
deze vischdagen welke, te beginnen van 
de maand Februari, alle Woensdagen 
moeten gehouden worden, zouden wor
den georganiseerd door: a) de Propa- 
gandavereeniging voor Vischverbruik ; 
b) de Syndikale Kam er van den V isch
handel in  België; c) de Nationale Fede
ratie der Hotelhouders van België ; ü) 
üe Syndikale Kam er der Hotelhouders; 
e) het Nationaal Verbond der Koffie- 
huishouders, Hotelhouders en Restaura
teurs van België; f) de Groot-Waren

van den dag» moeten zich op alle toog- 
banken bevinden; de verkoopsters moe- j 
ten weten welke artikels zich in  de uit- j 
stalram en bevinden.

De vischhandelaars dienen ook b eter, 
hun uitstallingen te verzorgen; het vol- i 
staat een grootwarenhuis te bezoeken ; 
om vast te stellen welk belang gehecht ; 
wordt aan de uitstallingsplakkaten. A l
tijd  worden nieuwe middelen beproefd 
om de koopwaar belangrijker, aantrek- j 
kelijker en aanlokkelijker te doen u it
komen. De grootwarenhuizen beschikken 
zelfs over een bijzonderen dienst welke 
voor taak heeft deze kaarten te ontwer
pen, er iets nieuws aan te geven, iets dat 
de aandacht trekt. I

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 

■
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  ORANGE

Bijzondere prijzen voor 
verkoopers —

voort-

(126)

rest en gebruikt 
een gazogène

♦
__________ „ z „  _____ J _____  Bem int uwen inte-

♦

!
❖

I  
♦
♦
❖
♦
♦
♦
♦
♦

WOEKER

Transportvoerders 
GÖHIN - Poulenc
met anthraciet.
Levert de kolen aan zijn koopers met contract 
A L G E M E E N E  V E R D E E L E R  :

Garage Maritime - Em. De Clercq
I5A, de Smet de Nayerlaan OOSTENDE

(384)

Prijzen en Loonen van den Visscher

Vroeger hebben we gemeld dat üe heer huizen; g) het M inisterie van Lanüsver- 
Arthur Eberhardt voorloopig den Vis- deüiging. 
scherijdienst zou waarnemen in  vervan 
ging van den h. A. Aspeslagh, den vroe

Alle partijen  waren akkoord, behalve... 
de vischhandelaars, w aar de versnippe- 

.. ‘ring van belangen oorzaak was, dat het
geren directeur, thans op pensioen ge- uitwerken van d it voorstel, waarvan zij
steld.

Thans is de heer Eberhardt in  de hoe 
danigheid van D irecteur van den

I nochtans, in  de eerste plaats de voor
deelen zouden hebben opgedaan, niet

Oos- werd doorgevoerd.
. , . Tr. . . . . .  , ...........  De detailhandelaar is, a priori, detendschen Visschenjdienst, defin itief •• - ’
aangesteld.

■ vijand van al wat nieuwigheid is; vraag 
m aar eens aan de handelsvertegenwoor

We kunnen deze benoeming welke een ,digers hoe m oeilijk het is, bij den detail- 
knappen Oostendenaar te beurt valt, ^andelaar, een nieuw artikel geplaatst 
slechts toejuichen e» z lj„  overtuigd ' * * *
h ij aan de visscherij nog groote diensten Het weze m ij toegelaten de conserven-
zal bewijzen.

Muziek instrumentenfabriek
W Y N SBER G H E  IVAN  

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

(132)
45i$e®»®4Kï'9«s '̂3im<NK»»eee<w»e@»©»

fabrikanten, rookers en detailhandelaars 
er op te wijzen, dat men bij de commer- 
cieele ontleding van een nieuw artikel 
met volgende punten dient rekening te 
houden:

1. W aarin  bestaat de nieuwigheid van 
i het artikel en zijn overwicht op de reeds
bestaande artikelen?

2. Van welk belang kan het nieuw ar
tikel zijn voor den klient?

3. Is  de kw aliteit van het artikel in  
verhouding met de gebeurlijke prijsver- 
hooging?

4. Is  het nieuw artikel belangrijk ge
noeg om een bevoorrading bij den detail
handelaar te verrechtvaardigen?

5. Zal de fabrikant het kunnen uit- 
houden tot het artikel in den handel zal

Het herhaalde malen in  beslag nemen 
van tam elijk groote hoeveelheden visch, 
die zeker niet bij de eerste poging tot 
sluikhandel onderschept werden, kan 
niet anders dan de m entaliteit die som
mige vissehers nog bezielt in een schril 
daglicht stellen.

Deze handelwijze kan ook niet anders 
dan een blaam werpen op de tot nu toe 
a ltijd  geroemde eerlijkheid der vissehers. 
Het schaap, de paria van vroeger, is de 
wolf van heden geworden en snauwt 
mede met den woekeraar zijn dorstigen 
beet naar den levensader van de bevol
king. Het kan deze enkelen geenszins tot 
eer strekken, te meer nog daar zij eer
lijke collega’s het dreigend gevaar van 
harde tegenmaatregelen boven het hoofd 
haalt. W ant het ware spijtig indien men 
in  de visscherij eens moest ervaren dat 
een woekeraar, al woekert h ij in  visch 
of iets anders, een woekeraar is. Zeker, 
overal tiert de sluikhandel, doch de vis
scher zou er fier moeten op zijn niet 
aan dit, door laag egoïsme ingegeven 
menschonteerend werk, mede te doen.

Hierboven hadden we het over woeker, 
en het is vanzelfsprekend, als we het 
over woeker hebben, dat we de vraag, 
of de visscher genoeg verdient of de 
visch duur genóeg betaald wordt, dienen 
te beantwoorden.

Zonder aarzelen en met gerust gewe
ten kunnen we antwoorden; de prijzen 
die voor visch en garnalen worden be
taald moeten zoowel den visscher als den 
verbruiker kunnen voldoen.

De visscher heeft recht op een goede 
verdienste. De verbruiker heeft recht op 
een voedingswaar, die voor een armza
lige kilo niet het geldelijk resultaat van 
een dag arbeid opslorpt.

En  hier richten we ons nog eens tot 
den woekeraar-visscher en steller, hem 
de vraag of h ij het zou aandurven uit 
de eeltige hand van zijn volksgenoot: de 
arbeider, zijn gansche dagloon te aan
vaarden in  ru il van een kilo visch? N a
tuurlijk , gewoekerde visch wordt slechts 
door menschen gegeten die over een goed 
gevulden geldbeugel beschikken. W ellich t 
werd die geldbeugel ook door woeker
handel aangedikt.

Toch dient de visscher goed te begrij
pen, dat de benoodigdheden, de brand
stof, die hem wordt toebedeeld, slechts 
gegeven wordt om hem toe te laten een 
eerbaar werk in  dienst der bevolking te 
verwezenlijken en niet om woekeraars 
een bestaan te geven en hen te voeden.

We schreven hierboven dat de prijzen 
van den visch zoowel den verbruiker als 
den visscher moet kunnen voldoen. W e l

lich t zal de verbruiker denken, dat zij 
wel een weinig hoog zijn, doch hier kun
nen we hen naar de uitbatingskosten, 
die we hier een veertiental dagen gele
den lieten verschijnen, verwijzen. H ier 
stippen we aan het risico van het be
d rijf en tenslotte verwijzen w ij den ver
bruiker naar de rouwkleeren die steeds 
het deel van vele visschersfam ilies zijn 
geweest.

H ier w illen we nog even een bijzender 
punt aanraken. We w illen eens vluchtig 
tot een zekere diepte onze huidige vis
scherij ontleden. We hebben de huidige 
prijzenregeling verdedigd en we houden 
het er bij, dat de visscher die in  de te
genwoordige omstandigheden goed en 
leven op het spel zet, recht heeft op een 
goed loon; en w aar sommigen van het 
zware risico van het oogenblik nog niet 
zouden overtuigd zijn, verwijzen w ij hen 
even naar de V.O.Z.O.R., die het noodig 
acht zijn premies, sedert den oorlog is 
begonnen, met meer dan 500 %  te ver
hoogen.

W e schreven het h ier reeds: de vis
scher verdient goed zijn brood. Daar is 
men over 't algemeen zeker van; doch 
het is een feit, dat er voor het oogenblik 
nog vele vissehers zijn, die met moeite 
de beide eindjes kunnen aaneenknoopen. 
En  hier verw ijzen we naar de vele tien 
tallen kleine open bootjes die sinds den 
oorlog van hier en daar komend, onze 
havens zijn komen verlevendigen. Deze 
bootjes kwamen er omdat er gemis aan 
vaartuigen is, en op de scheepjes varen 
menschen die ook het hunne bijdragen 
om den tafel van den volksgenoot te he l
pen bevoorraden. Ook deze vissehers 
stellen dagelijks hun leven in  de waag
schaal en verdienen geen dik gesmeerden 
boterham. Doch hier komen we allich t 
voor een problema te staan dat m aar 
later zijn oplossing krijgen kan. Echter 
staat reeds vast, dat de m arktordening 
bij den aanbouw der visschersvaartuigen 
zal dienen doorgevoerd te worden en dit 
zoo spoedig mogelijk.

A. N

IJZERW AREN -
QUINCAILLERIE

Jack DELANGHE
Nieuwpoortsche Steenweg, 34

A L LE  H U ISH O UD  A R T IK E L S  
— EN  ALAAM  —

H. R. 3673

II ïlt

Tel. 72.072 
(27)

jarenplan het middel zal zijn tot het 
verwezenlijken van zeer vérstrekkende, 
deels in  betrekkelijk verre toekomst lig 
gende doeleinden, waarvan een viertal 
mogelijkheden hier nader bezien zullen 
worden.

Enkele van deze doelstellingen liggen 
in  de lijn  der Duitsche economische po- 
ntiek, en deels zijn zij al aangekondigd, 
resp. verwezenlijkt.

V ER W ER K IN G S-  EN  BEW A R IN G S-  
O U T ILLA G E

Allereerst vereischt de systematische 
mvoering van het snelvriesprocédé het 
ocheppen van een nieuw, rayonsgewijze 
uit te zetten verwerkings-, bewarings- en 
aistributie-apparaat. E r  moet een zoo
genaamde « vriesketting » worden tot 
.cand gebracht, waaraan van producent 
i,ot consument geen schakels mogen ont- 
jreken. De artikelen moeten nam elijk 
geconsumeerd worden binnen 15-24 uur 
aa het verlaten van vriesruim ten, wasir 
j.e tem peratuur op — 18" C. is gebracht.

Om het goed uit de fabrieken, vaak 
„ver lange afstanden, naar de consu- 
.ïenten te brengen, en om den tijd  tus- 
.chen productie en consumptie te over- 
.ruggen, heeft men derhalve behoefte 
àan goed geisoleerde transportm iddelen, 
„ooals vrachtauto’s, treinwagons, laad- 
-isten («containers»), voorts aan vries- 
opslagruimten in  koelhuizen, bij grossiers 
_n bij groote verbruikers, alsmede aan 
vrieskasten met tem peraturen van — .18 
tot —20° C. (zooals voor roomijs gebrui
ke lijk ) bij den kleinhandel. Voor een 
vlotte herziening bevorderlijk —  hoewel 
..iet absoluut noodzakelijk — zijn verder 
vries- of desnoods ook fcoeZkasten (boven 
j °  C.) bij den verbruiker in  het klein, 
die het product in  zulk een koelkast tot 
3 dagen kan bewaren. E r zijn en worden 
daartoe, als onderdeel van het vierjaren
plan, snelvriesinstallaties voor het op de 
verwerkingsplaatsen « invriezen » gecon
strueerd en vrieshuizen gebouwd en ver- 
uouwd, geschikt voor den opslag der 
jaarvoorraden in  productie en/of ver- 
oruikscentra,. In  de verbrujikscenti a 
worden bovendien groote en middel- 
groote vriesdepots gebouwd (— 15 tot 
—20° C.) bij den «handel», de «Verteiler», 
die de grootverbruikers bedienen, zooals 
ziekenhuizen, restaurants, bedrijfskeu- 
kens e.d., voor zoover die althans n iet 
direct u it üe vrieshuizen worden voor
zien. En  ten slotte zijn er in  de steden 
middelgroote en kleine vriesconservators 
(250 lite r m inim um ) geplaatst bij syste
m atisch gekozen detaillisten, die aan de 
kleine verbruikers en particulieren leve
ren.

De zeer belangrijke kapitaalinvestee- 
ringen, noodig voor het scneppen van het 
transportapparaat en het lanaelijk  ge- 
spreiüe üetaiiüistributie-apparaat, leiüen 
voorloopig practiscn tot een sterit ovei- 
wicht van twee groote concerns. M et in- 

'scnakehng overigens van ook Kleinere 
 ̂onüernemingen, zai getracht worüen üe 
' onüerlinge prijsconcurrentie van boven 
' a l te leiüen en te controieeren, benalve 
voor zoover zij üe proüuctiemetnoüen en 
üe qualiteit betreft, uaarm eüe zuiien üe 
aan üeze concurrentie vroeger verbonüen 
extra Kosten van verKoopsorgamsatie- 
üoubiures en reclame woroen voorKom en.

Aan üe proüuctiezijde zullen bestaande 
conservem abrïeKen aan de hand van de 
„cnm aai gegroeide teelt-, aanvoer- eu 
*i'ansportomstandigheden voigens een 
*ationeel pian worden uitgerust met 
«irosters» unvriesinstaliaties) van üezj 
twee groote concerns. De eigen verKoops- 
organisaties üezer conservenfabrieKen 
tornen üaarmeüe te vervaiien.

ue positie van üe beiüe concerns in  
combinatie is aaarmeüe op het gebied 
van üen gronüstoffeninKoop, üe voor be • 
v/eiking, en vooral op het geoied van den 
aizet aer producten, voiKomen dominee - 
rend, z ij beheerschen immers de door 
nen uit te rusten distributiepunten en 
zijn hierdoor, en ook door üe uitgebreide 
reclame, weiKe zij kunnen maKen m 
staat het publiek aan hun merkproduc
ten te binüen. Dientengevolge nemen zij 
wat den inkoop der verscne artikelen 
van allereerste kw aliteit betreft, een be
voorrechte positie in, hetgeen w ellicht 
üeeis verband houdt met üe ooriogsom- 
standigheden. Thans reeds worden ook 
hier te lande de versche tuinbouwproduc
ten, na de voorziening van de versche 
m arkt, van overheidswege het eerst aan 
üe vrieseoncerns toegewezen en pas 
üaarna aan andere verwerkers, zooals 
blikconservenfabrieken, inm akers en dro
gerijen. Dientengevolge is het optreden 
van nieuwe snelvriesbedrijven nauwelijks 
anders mogelijk dan onder auspiciën van 
en werkend ln loon voor deze concerns 
tenzij voorzoover, dat zij zich voorname
lijk  op üe groote verbruikers richten

Wanneer men als een der meest vér
strekkende doelstellingen voor de bevor
dering dezer snelvriesindustrie aanneemt 
de poging om de verwerking van visch, 
gi oente, zacht fru it en vleesch te over
koepelen, dan is het n iet in de eerste 
plaats de meerdere of mindere mate van 
inmenging door overheidsinstanties, 
m aar vooral deze centrale, massale opzet 
onder leiding van de twee groote con
cerns, welke tot dat doel zou kunnen 
leiden. Imm ers aldus zou een aan de 
ontwikkeling, speciaal van het transport, 
aangepast verwerkings- en verkoopsap- 
paraat rationeel worden uitgezet en 
nieuw opgezet. D it zou dus beteekenen 
het volledig, centraal in de hand nemen 
van deze nieuwe, tevoren m oeilijk te be
heerschen en daardoor ook tot nu toe 
het m inst « geleide » verwerkingsindus
trie. En  het beteekent tegelijkertijd  het 
centraliseeren van een ander, even moei- 
ijk  te beheerschen, of althans te be- 

invloeden, mechanisme, nam elijk de dis- 
tributie-organisatie van snel bedervende 
versche levensmiddelen.

B ij diverse artikelen kan dan tevens 
de centrale verwerking der afvallen wor
den ingevoerd (visch, vleesch, gevogelte) 
of ook verbeterd (groenten), waarbij de 
steeds toenemende bereiding van kost
bare pharmaceutische preparaten uit a f
val (vitam ine- en hormoonpreparaten) 
een groote rol kan gaan spelen. Men rea- 
liseere zich, dat, al naar seizoen en 
woonbuurt, van 5 tot 25 pCt. van het 
stadsvuil bestaat uit, als veevoer of in- 
dustriegrondstof, waardevol afval van 
groente en fru it. En  men bedenke daar
bij, hoeveel voor den consument onnut 
gewicht eerst van den voortbrenger via 
de handelaars naar hem toe is vervoerd, 
om later als afval door den reinigings
dienst, of, zooals dat sinds kort georga
niseerd is, door den ophaaldienst te wor
den afgehaald. Door centralisatie van de 
distributie van snel bedervende levens
middelen, zoowel versch als in verduur
zaamden toestand, zou derhalve een zeer 
belangrijk bedrag aan kosten voor ver
voer van het afval kunnen worden be
spaard, zulks nog ongeacht het feit, dat 
over groote afstanden aleen het netto 
product zal worden vervoerd. Tot welk 
een besparing aan wagons, en in het 
algemeen aan ruimte, d it leidt, is in het 
vorige artikel, handelende over de Ame
rikaansche toestanden, reeds aangestipt.

Ct vervolfft).



Notariëele en andere Aankondigingen
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 25 SE P T EM B E R  1941 
om 3 ure 30 namiddag, ter herberg 
«Prins Boudewijn» te Oostende, St. Se
bastiaanstraat, 22:

TO ESLAG  
van

STAD  O O STENDE

welgelegen Eigendom
genaamd «Café Flandria», Thouroutsche 
steenweg, nrs 32 en 32a, hebbende een 
voorgevel van om trent 13 m.; groot 220 
m2.

V rij gebruik met 1 November 1941.
Ingesteld: fr. 261.000 

Kan  iederen weekdag bezichtigd wor
den van 2 tot 4 ure namiddag. (37-3)

Kantoor van Notaris

Jacques GHYO O T
Koningstraat, 54, Oostende.

H ER V ER K O O P IN G  W EG EN S  OPBOD

EEN  Z ITD A G : Op Dinsdag 23 Septem
ber 1941, ter herberg «Prins Boudewijn», 
St. Sebastiaanstraat, 22, te Oostende.

Opbrengsthuis en 
Woonhuis

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

Aaneenpalende gebouwen, gekadas
treerd w ijk  A, nrs 569h6 en 569i6, samen 
groot 129 m2. Voorzien van gas, electri
citeit, stadswater, regenwater en W .C.’s.

Genot binnen de maand. Zie de plak
brieven.

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

Gebracht op fr. 151.800.
(434)

Studie van den Notaris

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

Op DONDERDAG 25 S E P T EM B E R  1941 
om 3 ure namiddag, ter herberg «Prins 
Boudewijn», te Oostende, St. Sebastiaan
straat, 22:

TO ESLAG
van

G EM EEN T E ST EEN E

SchoonenBouwgrond
thans dienende tot hof, met afsluitings- 
muren, Sartlaan, hebbende een voorgevel 
van 16 m. 30 cm., groot 1323 m2 56 dm2.

Ingesteld: fr. 57.000.
(403)

Studie van den Notaris

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

Studie van Meester

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

Leopoldlaan, 7.
Den M AANDAG 22 S E P T EM B E R  aan

staande, om 3 uur namiddag in het Café 
«Prins Boudewijn», St. Sebastiaanstraat, 
22, te Oostende:

TO ESLAG

RECHT VAN OPBOD

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.

Ingesteld: 200.200 frank.
II.

IN ST EL
van

Een groot woonhuis
met aanhoorigheden

ZAAILAND, W E ILA N D  en BOSCH
te R O K SEM  (Gaffelhoek) 

te samen groot 3 Ha. 52 a. 65 ca., ver
deeld in  4 koopen.

Voor de verdeeling van de koopen, plan 
en ligging, zie affiche.

Alle in lichtingen zijn te bekomen ter 
studie van den werkenden notaris. (436)

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

STAD O O STENDE 

T W EE  PER 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.

I Overeenkomstig artikel 92bis der wet 
! op de gedwongene onteigening heeft 
eenieder het recht van op te bieden ge
durende 14 dagen na voormelde toew ij
zing.

Het opbod mag niet 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)

ZOEKLICHT J ES
W A S S C H E R IJ vraag goede en halve 

strijksters op hoogte der stiel. Goed loon. 
z. w. Van Bel, 10-12, Paulusstraat, Oos
tende. (446)

TE  KOOP: Motor Deutz van 20 P.K ., 
in  zeer goeden staat.

Adres Bureel blad. (438)

MARKTBERICHTEN
VISCHAANVOER G ED U REN D E DE W E E K  VAN 31 OOGST TOT 6 SEPT .

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

T E  HUUR G EVRA AG D : K leine V illa  of 
woning of klein pachthof met garage of 
stalling, omstreken Gistel. Schrijven  bu
reel blad J.E .F . 21. (430)

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

Studie van den Notaris

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

Den M AANDAG 15 S E P T EM B E R  aan
staande, om 3 uur namiddag, in  het café 
«Prins Boudewijn», St. Sebastiaanstraat, 
22, te Oostende:

2e Z ITD AG  VAN VERKO O P
van

G EM EEN T E  ST EEN E  

EEN  SCHOON
perceel grond

Nijverheidstraat 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.

Ingesteld: 6.000 frank.
(435)

Studie van Meester

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

Openbare Verkooping 
bij Onroerende Inbeslagneming 
Op V R IJD A G  19 S E P T E M B E R  1941
te 4 u. ’s namiddags, ter Gehoorzaal van 
het Vredegerecht, Langestraat, te Nieuw
poort. *

Studie van den Notaris

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

Op DONDERDAG 25 SE P T E M B E R  1941
in het lokaal «Prins Boudewijn», St. Se- 
oastiaanstraat, 22, te Oostende:

D E F IN IT IE V E  TO ESLA G  
ten gevolge van Opbod van:

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

Oppervlakte 80 m2.
B ij opbod gebracht op fr. 11.000.
Aile nadere in lichtingen te bekomen 

ter Studie. (439)

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, 
Mr Tedesco, de Wwe Charles Vandemaele 
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-l 

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 uitwinning,, 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 de koopers ter studie van den 
verkoophoudenden notaris Denis, Kok- 
straat, 9, te Nieuwpoort, alw aar alle ver
dere inlichtingen kunnen bekomen wor
den.

Studie van den Notaris

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

Op DONDERDAG 25 SE P T EM B ER
1941, te 15 u. in  het lokaal Prins Boude
wijn, St. Sebastiaanstraat, 22, te Oos
tende

TO ESLAG
van

van een V O O R D EELIG

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 voor 

den kooper.
Alle nadere in lichtingen te bekomen 

ter studie. (440)
Ingesteld: 13.000 fr.

Studie van Deurwaarder

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

B I J  REC H TSM A CH T

H AVEN  VAN Z E EB R U G G E
OP M AANDAG 15 SE P T EM B E R  1941 

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

Zeebrugge

O PEN BA RE V ER K O O PIN G
in  één enkele zitdag 

van het inbeslaggenomen

Visschersvaartuig 
“ Z .66 A N T IN EA

(vroeger B.7 Antinéa)

Kantoor van Deurwaarder

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

B ij Rechtsm acht

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

GO EDE DACTYLO vraag.t plaats. — 
Voorwaarden opgeven aan het bureel 
van het blad onder nummer (352)

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

I T E  KO OP aan voordeelige prijzen, ver
schillende loten bouwgrond, gelegen in 
de Honoré Borgersstraat. 1 lot, 100 m2; 
Leffingestraat, 1 lot 240 m2; Tarw estraat 

I 1 lot 88 m2.
Voor in lichtingen te begeven:

18, KO N IN G IN N ELAAN , Oostende
(284)

ZEE- BO UCH AUTE 
Vischsoort O O STENDE N IEU W PO O RTgRU G G E

BLA N K EN 
B E R G E .Totaal

Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg.
G arnaal 
Platvisch, schui

8.169 
en bot:

7.682 4.205 5.210 5.735 31.619

le  soort 785 2.125 3.792 — 4.641 11.343
2e soort 871 2.317 2.399 — 2.781 8.368

Gr. platvisch: 
Tong:

371 296 212 — 549 1.428

le  soort 6 23 — — 12 41
2e soort 8 30 10 — 16 64
3e soort 4 201 11 — 18 234

Groote schui: 639 1.100 2.236 — 960 4.935
Tarbot en griet: 2 11 — — 1 14
Rog: 20 702 7 — 2 731
Groote bot: 195 4.451 32 — 273 4.951
Poers: — 26 5 — 3 34
lek: 114 — — — — 114
Zeehond : — 134 — — — 134
H aai: — 36 — — - — 36
Kabeljauw : — 2 — — — 2
Krabben:
Totaal aankoop-

‘ 1.095
"

1.095

cijfer: fr 123.932,50 241.580,75 149.645,40 54.687,— 165.014,70 741.040,35
Van het strand werd 618 kg. garnaal aangevoerd, verkocht voor 6.180 fr.
Aantal vischdagen: Oostende 3; Nieuwpoort 5; 
Blankenberge 4.

Zeebrugge 2; Bouchaute 4;

STAD OOSTENDE
Openbare Marktplaats —  Wapenplaats

Op ZATERD AG  20 S E P T EM B E R  1941, 
om 10 uur ’s voormiddags:

O PEN BA RE V ERK O O PIN G
van

inbeslaggenomen 
meubelen

en

mobilaire voorwerpen
zooais: eetplaats garnituur in  eik, kas
ten, bedden, tafels, stoelen, canapé’s, ta 
pijten, enz., enz.

Verder nog: Radio «Telefunken», mé
nagère stoof «Godin», naaim achine «Sin
ger», enz.

Op kontant en zonder verhoog. (447)

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

IK  BET A A L DEN H O O GSTEN  
P R IJS

voor rijtu igen, 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)

VERLOREN
BR A C ELET  met naam van persoon op. 
De eerlijke vinder wordt verzocht het 

aan de belanghebbende terug te bezor
gen. Goede belooning. C. W ittewrongel, 
Kerkhof Nieuwpoortsteenweg. (437)

Agence Ch. Seys
Rogierlaan, 21 Oostende

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

Str. water. G r. 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 big' Pal. 

hotel. A lle 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, M ariakerke,'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.

DRINGEND  TE  KOOP G EV R A A G D :
Handelshuizen, burgershuizen, enz., 

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

BED A N K IN G
Mijnheer A. LO UF en familie 

bedanken welgemeend vrienden en 
kennissen voor de talrijke blijken 
van deelneming, hun betoond bij 
het afsterven van

Mevrouw LO U F
geboren Leontine R EY N A ER T  

Gistel, 27, Nieuwpoortsche Stw. 
Oostende, V indictivelaan.

(441)

GENT
V ISCHTO EVO ER

De aanvoer van visch en visscherijpro
ducten te Gent, van 31 Augustus tot 6 
September, luidde:

Garnalen 4.532 kg.; krabben 918 kg. ; 
kokhanen 10.000 kg.

ANTWERPEN
V ISCHTO EVO ER

Bedeeling in  de m ijn. —  In  de week 
van 1 tot 6 September werden 5.256 kg. 
visch verkocht voor 105.893,60 fr., w aar
onder 1.811 kg. vreemde visch verkocht 
voor 46.361,60 fr.

OOSTENDE
---- ■----

IK  W ENSCH  OVER TE NEMEN 
OF T E  HUREN :

Café of Brasserie
M ET H A N D ELSR EG IST ER

Schrijven bureel van het blad, 
letters K .K .K . (433)

NIEUWPOORT
V ISC H TO EV O ER

Maandag 1 September. — Garnalen : 
1842 kg. voor 18.420 fr.; visch: 4370 kg. 
voor 62.799,50 fr. Totaal 81.219,25 fr.

Dinsdag 2 September.—  G arnalen: 1644 
kg. voor 16.440 fr.; visch 1712 kg. voor
22.736,50 fr. Totaal 40.176,50 fr.

Woensdag 3 September. —  Garnalen: 
1231 kg. voor 12.310 fr.; visch 1517 kg. 
voor 21.531,50 fr. Totaal 33.941,50 fr.

Donderdag 4 September. —  Garnalen: 
1493 kg. voor 14.930 fr.; visch: 1031 kg. 
12.927 fr. Totaal 27.857 fr.

Vrijdag 5 September — Garnalen: 1462 
kg. voor 14.620 fr.; visch: 2836 kg. voor 
43.766 fr. Totaal: 58.386 fr.

Zaterdag 6 September. —  N iet uitgeva
ren.

Maandag 8 September. — Garnalen : 
2040 kg. voor 20.400 fr.; visch: 3198 kg. 
voor fr. 49070,10 fr.

Dinsdag 9 September. — Garnalen : 
1984 kg. voor 19840 fr.; visch 3678 kg. voor 
56.337,90 fr.

Brievenbus
AAN M EVR. A LID A  VAN BEL.

Uw brief werd overgemaakt aan den 
eigenaar van het te verkoopen visschers
vaartuig, die met U rechtstreeks zal 
onderhandelen.

J L
\\

STENO-DACTYLOSCHOOL

CREMER
2bis, Marie-Joséplaats (boven Ribby)

SN EL EN  M A C H IN ESC H R IFT  - TA LEN
C O PYW ER K EN

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

VISSCHERIJ
Mi

wetenswaardigheden !
ÈK =  K i iXÊ

«Stervende Paling»

weaanea

Administratieve 
Rechtsmacht in 
Eersten Aanleg
K EER EM A N  Cyriel,

groothandelaar in  confiserie, wonende te 
BR U G G E, Scheepsdaelelaan, nr. 27, 
wordt bestraft met een geldboete van
300.000 fr. (D R IE  HONDERD D U IZEN D ), 
bekendmaking in  de bladen, om als 
groothandelaar ten koste van den ver
bruiker een aanzienlijke woekerwinst 
verwezenlijkt te hebben op den verkoop 
van confiserieartikelen en pralinen.

(442)

Nieuwpoort
— ■— —

M IJN  IN  D E K O R
Donderdag van de verleden week was 

het visschersvaartuig N.31 «Hendrik» van 
August Calcoen ter visscherij uitgevaren.
Gekomen bij de boei van Nieuwpoort 
Bank  in  het West Diep werd de beman
ning, die vooraan op het dek aan het 
kaarten was, plots tegen het dek ge
smeten. Daarna hoorden zij een gewel
dige ontploffing. Het schip werd achter 
u it het water geheven en dook voor. De 
motor viel gelukkig niet stil en het schip 
voer door. De waterleidingen van den 
motor waren afgerukt en gezien de mo
tor verwarmde, werd er langzaam naar
de haven gevaren. E r werd vastgesteld, —  — ---  . -
dat het schip water maakte aan bak- J ten in  Holland, heeft een der raadslede , 
boordzijde en dat de mazouttank van zelf visscher van beroep, er de aandacht 
dezelfde zijde die uit de staanders ge-1 op gevestigd, hoe zich den laatsten tijd  
rukt was ook lek was. Het elektrisch op het I J s s e lm e e r  practijken hebben ont- 
schakelbord was door het venster van wikkeld, welke n iet alleen aan de ver- 
het stuurhuis geslagen. i schillende gemeehten langs de IJssel-

Het groene water bij Urk
Verleden week bereikte ons het bericht 

over een sterfte van paling in  de haven 
en wateren rond Urk, als gevolg van het 
fe it dat deze wateren met een circa 10 
cm. dikke groene laag waren bedekt.

Oorzaak een microscopisch 
blauwmiertje.

Het geheim van deze groene plaag, 
waarmede U rk werd bedreigd, is thans 
opgelost.

Men zond, meldt de Telegraaf, een 
fleschje vol kwalijkriekend havenwater 
ter onderzoek naar het Gem. Biologisch 
Laboratorium  te Amsterdam, en Mevr. 
dr. W ibaut-Isebree Moens, die een spe
ciale studie m aakt van de flora in  het 
IJsselm eer, deelde weldra mede, dat een 
microscopisch blauwm iertje de oorzaak 
is van den groenen schijn en den slech
ten geur van het water.

De warme periode, die w ij d it jaar had
den en het overvloedige zonlicht zijn 
w aarsch ijn lijk  debet aan den voorspoe- 
digen groei van d it m iertje, dat de orga
nische stof in  het water, waarvan het 
leeft snel opgebruikte en toen ging af
sterven. Nu ligt het weg te rotten; het 
is reeds verdwijnende, m aar een of an
dere onvriendelijke wind heeft het sa
mengedreven en op de Urkerkust ge
worpen.

Dat de visch in  de kaar van in  de ha
ven liggende botters «flauw» worden on
der deze laag, en zelfs sterft, is n iet te 
verwonderen. De zuurstof wordt p laat
selijk weggenomen uit het water en zon
der zuurstof kan visch niet leven.

B ij ons niet alleen !
In  de raadsvergadering van Bunscho-

In  deze raadsvergadering is aange
drongen op meer politietoezicht op het 
IJsselm eer.

De Mosselzaadvisscherij
De visscherij op mosselzaad in  de W ad

denzee, wordt thans zeer intensief be
oefend, met vrij uiteenloopende resul
taten. Gemiddeld worden wekelijks 20 
duizend tonnen van de Wadden ge
haald. De kw aliteit is goed.

Loonende Haringvangst in  Neder
land

Te IJm u iden werd de eerste haring 
aangevoerd. Het vangst-resultaat beliep 
ca. 35 à 40.000 stuks. De besomming be
droeg ongeveer 14.000 fl w at neerkomt 
op een prijs van nagenoeg 35 cents stuk.

Maandag werden te IJm u iden de eer
ste m aatjes haring van d it jaar ver
kocht.

Deze jonge, vette haring, is een sma
kelijk  en daarom zeer gezocht voedings
product.

Hollandsche Oesters
Door de Nederlandsche Visscherijcen

trale is thans definitief vastgesteld, dat 
de verzending van oesters niet mag aan
vangen voor 15 October a.s.

Over het algemeen valt toe te juichen, 
dat deze maatregel is genomen. De oes- 
terstand is zeer beperkt en ntf kunnen 
we rustig den groei dezer schelpdieren 
afwachten.

Als we ons niet vergissen zal de voor
raad oesters spoedig geruimd zijn. Na 
N ieuw jaar zal niet veel meer verzonden 
worden.

De oesterverzending had reeds een aan
vang genomen; doordat een verbod ont
brak, waren de eerste oesters reeds ver
zonden naar vischwinkels en hotels in 
Den Haag. D it is nu natuurlijk  afgeloo- 
pen.

De handel in  plant-oesters is weer 
aangevangen en met een goeden prijs.

SC H IP  OP H ET  ST A K ET SEL

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 N D ER KO STEN .
(417)

DE PR EE , M ichel,
herbergier te ST. K R U IS , Dampoort- 
straat, nr. 109, wordt bestraft met een 
geldboete van 20.000 fr. (T W IN T IG  D U I
ZEN D ), bekendmaking door iniassching 
in  de bladen en aanplakking ten huize, 
u it hoofde van sluikslachting van een 
varken en vervoer van aardappelen be
stemd voor den sluikhandel. (443)

VAN H U LLE , Gebroeders,
landbouwers te D U D ZELE, Dorp, die on
bekommerd om het lot van anderen en 
hun p licht tegenover de gemeenschap 
vergeten, terwijl zij een hoeve van onge
veer 40 Ha. bebouwen, verschillende ge- 
krepeerde dieren in  de stallen lieten 
liggen welke aldus een groot gevaar voor 
besmetting der andere dieren mede
bracht, hun geheele hoeve en landerijen 
verwaarloozen, volledig aan hun leve- 
ringsplichten tekort kwamen, 

worden, bij beslissing dd. 28 Oogst 
1941 van de Adm inistratieve Rechts
m acht in  Eersten Aanleg voor Brugge- 
Oostende, het recht ontzegd om nog 
eenig landbouwbedrijf zelfstandig uit te 
baten, d it te beginnen met 1 October 
1941 en zoolang het regime van de ran t
soeneering der eetwaren duurt, bekend
making van de beslissing met aanduiding 
van naam, door aanplakking, iniassching 
in  de bladen en afroeping ter gemeente 
door den Veldwachter. (444)

j meerkust groote schade berokkenen, voor een-jarige bakoesters worden prij- 
doch tevens den bonafiden vischhandel zen besteed, die doen vermoeden dat de 

* kapot maken. De spreker had hier het heeren oesterkweekers geen import uit
Het visschersvaartuig N.20 « M aria- QOg op de groote partijen  visch, welke ~ ...........

Ro land» van Beyen August, dat bij het bulten eenige veiling of vischafslag om,' 
uitbreken van den oorlog naar F ran k rijk  het x jsseimeer worden verhandeld, 
vertrokken was, kwam Zondag laatst van ; waarbij uit den aard van de zaak ook 
Boulogne naar onze haven terug. Slecht j n contr0le kan zijn op ondermaatsche 
ingelicht te Boulogne over het uur van j v jSCh
hoog water te Nieuwpoort en ook on- ' Visschers varen
wetend dat de haven zoo droog is, stak 
Beyen de haven binnen langen tijd  na 
hoog water en het schip liep vast tus
schen de staketsels. D aar bleef het ste
ken tot wanneer het water vloeide. Dan 
werd het schip tegen het staketsel ge
jaagd waartegen het anderhalf uur 
beukte. Tusschenin viel de motor ver
scheidene malen stil en eindelijk wan
neer er voldoende water was, gelukte 
visscher Beyen er in, het schip veilig 
aan de kaai t.e brengen. Door het beuken 
tegen het staketsel werd er groote scha
de veroorzaakt.

Het schip wordt hersteld en zal nu 
varen onder N.49.

D E W R A K K EN
Op aanvraag van de Kustvisscherij

centrale van Nieuwpoort S. V. zullen de 
wrakken door de bezettende overheid a f
geboeid worden.

D it zal een schoon werk zijn, want ge
durende de laatste dagen hebben veel 
vaartuigen aan wrakken vastgeslagejn, 
boel verloren, korrestok gebroken of ge
scheurd.

« H ET  V IS S C H E R IJB L A D  »
IS  V E R K R IJG B A A R
B I J  A LLE  D A G BLA D V ERKO O PERS

visschers tegemoet.
Als voorbeeld werd genoemd Spaken

burg, w aar onlangs meer dan de helft 
van den totalen aanvoer van paling bui
ten de vischveiling om werd verhandeld. 
Duizenden kilo’s paling werden daar aan 
het havenhoofd gelost, zonder dat er op 
deze paling controle op m aat en prijs 
werd uitgeoefend, en zooals te Spaken
burg gaat het in  alle visscherspTa&tsen 
langs het IJsselm eer. De vischventers 
gaan met bootjes het IJsselmeer op, 
praaien daar de visschers en bieden hun 
hoogere prijzen voor den visch dan zij 
op de veiling krijgen. Het zijn niet zoo
zeer de bonafide handelaren, die zich 
met deze practijken inlaten, doch de ge- 
legenheidshandelàars, die er den laatsten 
tijd  in  grooten getale zijn bij gekomen, 
nu er bij de bevolking veel vraag naar 
visch is.

Vooral over eenige weken, als de visch
vangst m inder wordt, zal het euvel zich 
geducht doen voelen, want dan zal er 
geen sprake meer zijn, dat er ter veiling 
voldoende aanvoer voor den bonafiden 
handel is, daar alles reeds op het water 
wordt weggekocht. Deze verkeerde prac
tijken, welke blijkbaar slechts m oeilijk 
zijn te onderdrukken, leiden er welis
waar toe, dat de visscher hoogere prijzen 
voor zijn artikel maakt, doch de consu
ment wordt de dupe en moet meer be
talen dan een redelijken prijs.

Frankrijk  durven verwachten. Een goede 
willige m arkt, met veel vraag en weinig 
aanbod.

Aangenomen wordt dat er ongeveer
2.500.000 kleine bakoesters zijn: de prijs 
is nu 20 gulden per 1000, met de ver
wachting dat die voor den w inter 25 gul
den zal bedragen.

Hollandsche Mosselen
Een dezer dagen wordt bekend, wan

neer de handel in  mosselen zal worden 
geopend, en men weet nog niet hoeveel 
;nosselen er naar België zullen mogen, 
wat Nederland zal kunnen gebruiken, of 
Frankrijk  wat k rijg t en of Duitschland 
het restant w il hebben.

Verm oedelijk kan 15 September met 
het pellen en inleggen worden begonnen, 
m aar vast weten we nog niets.

De kw aliteit der mosselen begint aar
dig bij te komen. Onder Veere en op 
sommige andere plaatsen zijn ze al heel 
goed.

Pierre
LANNOYE-VANTYGHEM

ZEILMAKER
Gelast zich voor alle werk : 

zeilen, zonnestoors, bachen, enz.

Overvloedstraat, 76 - Oostende
Handelsregister 9390

(25)



BANK VAN BRUSSEL
— NAAM LOOZE VENNOOTSCHAP 
B IJJU U IS  O OSTENDE : 3, W A fE JN F L A A T S  
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 Haven van Gent
DE REG IO N A LE, DE C O M M ERC IEELE EN  DE 
IN D U ST R IE E L E  FU N C T IE  D ER  HAVEN  •

EEN  T E R U G B L IK

De Reederij van den Reeder-Stuurman
in België

j  (Vervolg)
W e ii ï '^ ljd  nadien, breidde deze be- 

wegmfptj j ’i  langs de Kust uit. De telling, 
die if „  r' Æ eeaaan werd, wees u it dat 
er opt,, n totaal van 426, 229 vaartuigen 
toebfo, io ren aan reeders-stuurlieden, het
zij meèr dan de helft. D it was het geval 
voor 35 eenheden op 40 te De Panne, 82 
op 86 te Nieuwpoort, 16 op 16 te Oost- 
auinkerke, 19 op 31 te Blankenberge. Te 
Oostende, op een totaal van 147 zeil- 
vaartuigen, oehoorden er slechts 44 aan 
den stuurman. ** »

In  1913, bijgevolg korten tijd  vóór den 
oorlog, stelde men een stilstand vast van 
het aantal reeders-stuurlieden, zoowel 
langs de Oost- als langs de Westkust. In 
derdaad m erkt men op, dat het aantal 
reeders-stuurlieden van gedekte zeilvaar - 
tuigen geslonken is tot 204 op een totaal 
van 41b. W at de gedekte of open vaar
tuigen betreft, 157 behoorden toe aan 
reeders-stuurlieden en alleen 20 aan 
derde personen. Gedurende dit tijdstip 
bestond het krediet aan de Zeevisscherij 
om zoo te zeggen niet.

In  1919 stelde men vast, dat de vroe
gere verhoudingen een grondige w ijz i
ging hadden ondergaan. Het totaal der 
zeiivaartuigen was verm inderd tot op 
242, waaronder 117 en 125 wederzijds toe
behoorden aan stuurlieden-eigenaars en 
andere.

De verliezen welke werden vastgesteld 
waren om zoo te zeggen gelijk in  de 
twee reeksen; zij werden daarentegen 
vergoed door een vermeerdering van het 
aantal haifgedekte of open vaartuigen. 
N iet m inder dan 220 stonden ónder het 
bevel van den eigenaar en 55 behoorden 
toe aan reeders.

Van dan af, niettegenstaande er op 
een zeker oogenblik een tien tal reede
rijen  bestonden die zeil- en m otorvaar
tuigen uitbaatten, groeit het aantal ree
ders-stuurlieden regelmatig aan en op 
zekere tijdstippen zeer vlug, om in  1933 
zijn hoogtepunt te bereiken met 320.

Een geweldige achteruitgang doet zich 
in  1934 gevoeien; men vindt enkel nog 
242 vaartuigen waarop de eigenaar het 
bevel voert. Verder zijn de schommelin
gen niet meer zoo geweldig en men heeft 
op het einde van 1938, 230 eenheden.

Deze gegevens stemmen overeen met 
de beweging in  den tegenovergestelden 
zin, alhoewel n iet zoo geweldig, in de 
reeks der niet varende reeders: 159 in 
1920. In  1933 va lt hun aantal op 132 om 
vervolgens opnieuw te klimmen tot 219 
op het einde van 1938.

Gansch anders is de ontwikkeling van 
den toestand der haifgedekte- en open 
vaartuigen. In  1919 vindt men er 220 in 
handen van reeders-stuurlieden en 55 in  
andere handen. In  1938, door een voort- 
durenden achteruitgang, dalen deze c ij
fers tot 37, wat de eerste reeks betreft, 
en tot 1 wat de tweede aangaat.

Oorzaken der Schommeling
Men weet dat gedurende den wereld

oorlog onze vaartuigen de w ijk  namen 
naar vreemde hvens, voornam elijk En 
gelsche, w aar de nijverheid werd voort
gezet, in  de door de omstandigheden op
gedrongen voorwaarden met een te be
treuren verlies aan menschenlevens en 
m ateriaal. Anderzijds was het m ateriaal 
in  de havens van onze kust, blootgesteld 
aan beschadiging.

Het is bijgevolg niet te verwonderen, 
dat een jaa r na den wapenstilstand, men 
slechts 243 gedekte vaartuigen voorhan
den had.

De stoutmoedige werkkracht van de 
visschersbevolking legde er zich op toe 
tot den heropbouw van onze vloot. Ver
m its op d it oogenblik het geld al zoo 
zeldzaam was als de beschikbare vaar
tuigen, stelde men in  lijn  al w at men 
voorhanden had. Het waren om zoo te 
eeggen uitsluitend open en haifgedekte 
vaartuigen met beperkte mogelijkheden, 
m aar nochtans met een economisch ren
dement dat tijd e lijk  hoog was, gezien de 
rijkdom  van den vischgrond.

Deze werkkracht ontwikkelde zich ins
gelijks bij de visschers, die er in  ge
slaagd waren gedurende de vier jaren in 
de vreemde havens w at spaarcenten te 
verzamelen.

Ook werd het geld, wegens oorlogs
schade uitbetaald bij toepassing der wet 
van 10 M ei 1919, somtijds in  de visscherij 
belegd, tegelijkertijd  met voorschotten 
van vrienden en fam ilieleden.

W at de oorlogschade betreft, past het 
h ier op het volgende te w ijzen:

Art. 2 der wet van 10 M ei 1919 be
paalde uitdrukkelijk, dat men slechts 
aanspraak kon maken op schadevergoe
ding voor zekere en m aterieele schade 
teweeggebracht op Belgisch grondgebied 
aan roerende en onroerende goederen 
tengevolge van een oorlogsdaad.

De schade teweeggebracht aan vaar
tuigen binnen de Belgische territoriale 
wateren, beperkt tot drie m ijl van de 
kust, viel dus onder de toepassing van 
deze wet, m aar de andere schade, be
langrijk  en ta lrijk , teweeggebracht bui
ten deze grens, in  volle zee of in  de w a
teren van een vreemd land, vielen ten 
laste van de eigenaars. D it is een nieuw 
voorbeeld van de wijze waarop de b ij
zondere beiangen van de zeevisscherij 
somtijds uit het oog verloren worden bij 
het maken van onze wetten met alge
meene draagkracht.

Gelukkig werd in  1921 onze nijverheid 
op krachtdadige wijze verdedigd door 
een volksvertegenwoordiger van Oos
tende, goed op de hoogte van de econo
mische en technische behoeften van de 
visscherij. Den 8 M aart 1921 ontwikkelde 
de heer Baels een ondervraging, die bui
tengewoon goed gedocumenteerd was en 
die betrekking had op het recht op oor
logschade van de eigenaars van zeilvis- 
schersvaartuigen, tot zinken gebracht of 
vernietigd door oorlogsfeiten, buiten de 
territoriale wateren.

Deze ondervraging leidde tot de wet 
van 28 Ju li 1922 op de vergoeding der 
schade overkomen aan zeilvisschersvaar- 
tuigen in  de hoogervermelde voorwaar
den.

vreemde havens verblijvend, konden deze 
vaartuigen voldoende verzekerd zijn te
gen oorlogsrisico en de w ettelijke scha
deloosstelling van de ondergane verlie
zen, had slechts ten goede gekomen van 
de verzekeraars. i

Dezelfde mogelijkheid had niet be
staan voor de zeilvisschersvaartuigen die 
in  de meeste gevallen toebehoorden aan 
reeders-stuurlieden. Dank zij de wetten 
van 10 M ei 1919 en.28 Ju li 1922, te danken 
aan het in itia tie f van M. Baels, trokken j 
112 geteisterden, grootendeels stuurlie- > 
den-eigenaars van zeilvisschersvaartui
gen, de vergoeding van de oorlogschade 
tot beloop van een totaal bedrag van 
3.502.000 fr.

Het was de eerste stap tot den herop
bouw en de ontwikkeling van den eigen
dom van visschersvaartuigen na den 
oorlog.

( ’t Vervolgt).

(Zie «Het Visscherijblad» van 5 Sept.)
Een ontleding van de essentieele ha

venbedrijvigheid verraadt ook h i0r de 
drie voorname economische functies, die 
alle havens m in of meer vertoonen, nl. 
de regionale, industrieele en commer- 
cieele functies.

In  de meeste havens treedt een of an
dere functie duidelijk op den voorgrond; 
zoo ook te Gent, alwaar de regionale en 
de industrieele functies het meest ont
wikkeld zijn; de commercieele factor is 
er ondergeschikt.

U weet het: de regionale functie van 
een haven wordt bepaald door haar in 
vloedsfeer m.a.w. haar hinterland.

Een blik op de landkaart volstaat om 
er zich van te overtuigen dat het achter
land der Gentsche haven niet bepaald 
b lijft tot het nationale gebied, m aar 
verre buiten ’s lands grenzen uitstrekt.

Door zijn ligging is Gent de natuur
lijke in- en uitvoerhaven, niet alleen 
voor het westelijk gedeelte van het land, 
m aar ook voor een groot gedeelte van 
W allonië.

W aar men dus hoort verklaren dat 
voor het rijke Belgische industrieland 
het verkeer over Gent van geen beteeke
nis zou zijn, mag die bewering beslist 
tegengesproken worden!

Vergeleken echter met het nationale 
hinterland van de Gentsche haven, is 
het buitenlandsche van veel grooter be
lang. In  de eerste plaats dient daartoe 
gerekend: Noord-Frankrijk tot Parijs, 
West-Duitschland, Noord-Oost F rankrijk

Brugge als Wereldhaven
(Zie «Het Visscherijblad» van 22 en 29 Augustus en 5 September).

Een erpose besteed aan Brugge als 
wereldhaven zou onvolledig zijn, indien 
we ons de vraag niet stelden: hoe werden 
ae zaken in  de X lI Ie  en in  de X lV e  eeuw 
ue Brugge behandeld?

Een gedeelte van de scheepsladingen 
die in  de voorhavens terecht kwamen 
werden op lichters naar Brugge zelf 
langs de Reie gebracht, op een van de 
kaaien of in  de W aterhalle op de M arkt 
gelost en ter plaatse opgestapeld of ver- 
Kocht. Andere ladingen vertrokken van 
uit de vooorhavens op karren naar ver
dere bestemmingen, terw ijl w at voor 
Gent bestemd was —  o.m. de wol voor de 
lakennijverheid —  sedert de tweede helft 
der X lI Ie  eeuw op lichters vervoerd werd 
langs de Lieve, het kanaal, dat de Gente
naren tusschen 1251 en 1262 aangelegd 
hadden om hun stad met Damme te ver
binden. iviaar we weien het reeds, een 
zeer groot deel, zoo niet het grootste deel 
van de aangebrachte waren ging in  de 
voorhavens zelf u it de handen van een 
buitenlandschen im porteur in  de handen 
van een exporteur over, die tot een an
dere nationalite it behoorde.

Deze vreemde kooplieden verrichtten 
hun zaken gewoonlijk te Brugge zelf. Z ij 
vonden er overigens al het noodige : 
Brugsche makelaars en «hosteliers» die 
hen met elkaar in  betrekking brachten, 
agenten van de groote Italiaansche 
oankfirm a’s, Noorditaliaansche geldlee- 
ners (gewoonlijk « Lombarden » ge
naam d), inheemsche wisselaars voor de 
geldverrichtingen.

Nevens de buitenlanders traden overi
gens ook Vlam ingen en meer bepaald 
Bruggelingen als kooplieden op, o.m. als 
importeuren van koren of van grond
stoffen voor de nijverheid; m aar toon
aangevend waren meer en meer de bui
tenlanders. Men was zoo zeer op hen 
aangewezen, dat zij over een gemakke
lijk  middel beschikten om een drukking 
uit te oefenen, in  geval van konflikt met 
de overheden of met de Brugsche burge
rij : het volstond voor hen zich u it Brug 
ge terug te trekken. Aldus zijn de han- 
zeaten verschillende keeren naar Aar- 
denburg en later naar Dordrecht uitge
weken en hebben eindelijk hun pro
gramma doorgedreven, in  de eerste

als «terminus» van hun reis. De oorlog 
van graaf Lodewijk van Male tegen 
Brabant in  1356, de annexatie van A nt
werpen bij Vlaanderen in  1357 en de zeer 
ruwe behandeling van de stad door de 
Vlam ingen hebben echter den achteruit
gang van Brugge tegenover Antwerpen 
een halve eeuw vertraagd.

Aldus k rijg t men in  de XV e eeuw den 
indruk dat Brugge nog in  vollen bloei is. 
En  inderdaad is zij steeds een zeer voor
name handelsplaats. De geldhandel en 
de invoer van producten uit de zuidelijke 
landen blijven uiterst aktief; Portugee
sche kooplieden importeeren nu zelfs 
waren uit Noord-Afrika en u it de ten 
Westen van d it werelddeel gelegen eilan
den. De rol van de vreemde kolonies is 
grooter dan ooit; de «huizen» die ze op
richten, zooals dat van de Genueezen 
(1399) en vooral dat van de Hanzeaten 
of Oosterlingen (1478) zijn als een uiting 
van hun rijkdom  en van hun kracht. 
Onder hun leden ontmoet men merk
waardige personaliteiten: een Albert 
Bischop, koopman uit Lubeck, die langen 
tijd  aan ’t hoofd stond van de Duitsche 
kolonie te Brugge, en waaraan een beeld 
in  den Dom van zijn geboortestad herin 
nert; de Lukkeees G iovanni Arnolfinl, 
im porteur vàn aluin en van zijde, dien 
Ja n  van Ëyck voorgesteld heeft met zijn 
vrouw in  een schilderij w aar realisme 
en ingetogenheid op m eesterlijke wijze 
verbonden zijn; de vertegenwoordigers 
van de groote Florentijnsche bank en 
handelsfirm a der M edici: Angelo Tani 
en, na hem, Tomosa Portinari. Deze twee 
Florentijnen hebben respectievelijk aan 
Hans Mem linc en aan Hugo van der 
Goes de gelegenheid geschonken een van 
hun beroemdste meesterstukken te schil
deren.

In  verband met de rol van de vreemde 
kooplieden dient nog aan één fe it herin 
nerd, nl. dat Genueezen, Florentijnen en 
Venetianen, die hun « huizen » nevens 
elkaar hadden, de gewoonte aannamen 
hun zaken te behandelen op de plaats 
die er voor lag. Daar het « huis » der 
Venetianen de vroegere woning was van

plaats de vrijstelling  van de verplichte 1 de fam ilie Van der Burse, uit het Brug-
tusschenkomst der Brugsche m akelaren 
in  hun handelsverrichtingen. Noch Aar- 
denburg, noch Dordrecht boden echter 
de voordeelen aan die zij te Brugge ge
noten en van een bestendig verb lijf a l
daar kon geen spraak zijn : overigens 
slaagden de Bruggelingen er gedurende 
de X lV e  eeuw in, Aardenburg aan hun 
gezag te onderwerpen en het elke ern
stige mededinging op gebied van groot
handel voor goed onmogelijk te maken.

De buitenlandsche kooplieden vorm 
den echte koloniën, die hun eigen over
heden hadden. Men telde te Brugge in 
de X lV e  eeuw o.m. de koloniën van Duit- 
schers of «Oosterlingen», van de Engel- 
schen, van de Schotten, van de Genuee
zen, de Florentijnen, de Lukkeezen, de 
Sieneezen, de Venetianen, de Span jaar
den, de Biskaaiers. Froissart vertelt in 
zijn beroemde kronijk dat er ook ta l
rijke Portugeesche kooplieden in  Brugge 
verbleven.

Het is natuurlijk  zeer m oeilijk zich een 
idee te vormen van den omvang der be
handelde zaken. Gewoonlijk treft men 
in  de bronnen slechts vage inlichtingen 
aan. Het toeval w il dat men van tijd  tot 
tijd  een meer konkreet gegeven ontmoet, 
zooals de passage uit Froissart w aarin 
verteld wordt dat in  1382, na den slag

sche patriciaat, heeft men deze regel 
matige bjieenkomst van kooplieden de 
« beurs » genoemd. Het is de naam  van 
d it Brugsche geslacht en van deze Brug 
sche instelling, die op alle latere beurzen 
als technische benaming overgegaan is, 
o.m. op de veel belangrijker Antwerpsche 
beurs in  de 16e eeuw. De Brugsche beurs 
is overigens uitsluitend een Italiaansche 
beurs gebleven: de kooplieden u it ande
re landen of u it Vlaanderen zelf, namsp 
geen deel aan haar werkzaamheden.

Het einde naderde. De verzanding van 
het Zw in maakte de scheepvaart steeds 
m oeilijker: verder dan Sluis raakten de 
zeeschepen niet meer. W eldra zouden ze 
Slu is slechts met moeite bereiken. D aar
enboven heeft zich Brugge m oeilijk we
ten aan te passen bij de nieuwe eischen 
van het klienteel, aan wie te Antwerpen 
veel meer vrijheid  van handelen werd 
gelaten. En  al heeft Brugge van de H an
ze verkregen dat zij van 1442 af aan haar 
leden het handeldrijven in  de Nederlan
den slechts in  onze stad toeliet, niette
m in hebben zich ta lrijke  Hanzeaten in 
Antwerpen gevestigd. Laa t ons eindelijk 
niet vergeten dat Brugge met het verval 
van de Vlaamsche lakennijverheid een 
groot deel van de beschikbare terug-

met Elzas-Lotharingen, het Groot H er
togdom Luxemburg, Zw itserland; alle 
n iet alleen sterk geïndustrialiseerde, 
m aar ook dicht bevolkte gebieden met 
nagenoeg onbeperkte productiemogelijk
heden: ze kennen reusachtige behoeften 
aan grondstoxfen voor bevolking, n ijve r
heid en landbouw.

N atuurlijk  scheidt geen duidelijke 
grens het hinterland van het Gentsche 
van datgene der naburige havens; in  ze
kere streken bestrijkt de respectieve in 
vloedsfeer van Antwerpen, Gent, Ro tter
dam, Duinkerke en Kales dezelfde ge- 
oieden. Toch mag wel even vermeld dat 
net vervoer, door de Gentsche haven uit 
net economisch zoo belangrijke Noord- 
Fran krijk  tot zich getrokken, geenszins 
ontroofd wordt aan Antwerpen, m aar wel 
aan Duinkerke, dat evenals Gent massa- 
goederenhaven is.

H ier lig t tevens het zwaartepunt van 
het nationaal belang van onze tweede 
jrïelgische haven: geografisch, te water 
en te lande verkeert Gent in  de gunstig
ste positie om de Fransche mededinging 
net hoofd te bieden.

Anderzijds behoort ook, door den R ijn , 
vVest-Duitschland tot het hinterland van 
Gent. H ier nochtans werkt de aardrijks- 
Kundige ligging in  het voordeel der 
Nederlandsche groothavens. Niettem in 
noudt Gent zich sinds jaren  goed als 
vierde buitenlandsche d.w.z. n iet D u it
sche R ijnhaven. In  1937 zelfs kwam zij 
als dusdanig voor Amsterdam te staan.

De commercieele functie van een ha
ven m aakt deze tot een stapel-, verkoop
en distributieplaats, tot een handels
m arkt dus van de geimporteerde goede
ren.

Na den oorlog vooral is, in  den in ter
nationalen handel, de strekking opgedo
ken meer en meer tusschenpersonen uit 
te schakelen, wat de eigenhandel in  de 
groote havens deed slinken. Heden ten 
dage vervullen vele moderne havens nog 
enkel de rol van omslag- en doorvoer
haven, terw ijl de eigenhandel naar de 
verschillende voortbrengstcentra werd 
verplaatst.

De commercieele functie der havens 
wordt dan herleid tot die goederen, 
waavan zij de m arkt wisten te behouden 
of te veroveren.

D it lot heeft vooral die havens getrof
fen, w aar hoofdzakelijk zware goederen 
worden verscheept.

Het laat zich dan ook begrijpen dat 
te Gent de commercieele functie enkel 
van secundair belang is.

Nochtans heeft onze haven siich sinds 
1920 weten te ontwikkelen als verdee- 
lingscentrum  van bepaalde grondstoffen. 
W ij denken daarbij in  de eerste plaats 
aan de katoen. Gent, als voornaam cen
trum der katoenindustrie, begon in  1908 
een groot deel van de katoen, waaraan 
het voor de plaatselijke nijverheid be
hoefte had, rechtstreeks u it Am erika in 
te voeren. Vandaar ging de ontwikkeling 
verder en verder en werden krachtige 
pogingen aangewend om te Gent een 
katoenstapelplaats en -markt te schep
pen, die de voorziening met grondstoffen 
zou verzekeren, niet enkel voor de p laat
selijke industrie of die der onm iddellijke 
omgeving, m aar ook voor de overige tex
tielcentra van België en Noord-Frankrijk.

Ruim e opslagplaatsen, waar 260.000 
balen katoen in onder te brengen zijn, 
werden vólgens de meest moderne bouw- 
beginselen opgetrokken. Gent kan bogen 
op modelmagazijnen —  w aar de koop
waar gelost, opgeslagen, behandeld en 
weder verzonden wordt —  volledig be
schut voor weer en wind. Ook als ver- 
deelingscentrum voor vlas en hout heeft 
het zich flink  weten staande te houden.

De industrieele functie stempelt de 
haven tot een centrum van omvorming 
van ingevoerde producten, van zooge
naamde « veredelingsindustrie », omdat 
aangebrachte ruwe grondstof, door be
werking ter plaatse, een waardeverm eer
dering ondergaat.

Zware en belemmerende goederen, die 
als grondstoffen, om w ille van hun be
trekkelijk geringe waarde, de kosten van 
een lang vervoer n iet zouden kunnen 
dragen, komen zich nij voorkeur opsta
pelen in  een goed bewerktuigde en gun
stig gelegen zeehaven. Alvorens hun 
eindbestemming te bereiken, worden ze 
er dan omgewerkt tot voortbrengselen, 
die onder kleiner volume een grooter 
waarde bezitten.

In  tegenstelling met Antwerpen, waar 
toch de industrieele functie weinig bij- 
draagt tot den bloei der huvon, is in 
tegendeel te Gent de nijverheidsfunctie 
van overwegend belang. Deze functie 
stempelt de bedrijvigheid van de haven 
met haar bijzonder kenmerk en bepaalt 
het karakter onzer tweede nationale 
haven.

Reeds voor den oorlog was zulks dui
delijk naar voren getreden: na den we
reldram p is Gent meer en meer die af- 
geteekende richting opgegaan. De groot
nijverheid kwam zich vestigen langsheen 
het K anaa l van Terneuzen en op de 
kaaien van de nieuwere havengedeelten.

G ent is in het laatste decennium u it
gegroeid tot een nijverheidshaven in  de 
volste beteekenis van dat woord.

D it is n iet alleen te merken aan het 
groot aantal nijverheidsgestichten die 
zich rond de havenkommen hebben ge
schaard, m aar ook aan den aard der 
goederen die te Gent worden verhandeld 
en welke de haven van Gent maken tot 
een overslaghaven bij uitstek voor zware 
goederen en volledige ladingen.

D it bijzonder karakter dankt zij stellig 
aan haar ligging in  het midden van zeer

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

BELIABD-CRIGfimC

. _ vracht verloor. Antwerpen zorgde inte-
bij het Beverhoutsveld, de Gentenaren ! gendeel voor andere nijverheidsproduc- 
niet slechts Brugge, m aar ook Damme ! ten, die de insgelijks in  verval geraakte
innam en en in  laatstgenoemde stad Brabantsche draperie als terugvracht ___  _____________________________________
meer dan zes duizend vaten w ijn  u it het konden vervangen. Tegen het einde van drukke nijverheidsstreken. Van grooter 
Zuidw_esten_van Frankrijk , bij de vreem- de eeuw heeft Brugge opgehouden een gewicht nog is een verschijnsel, dat te-

wereldhaven te zijn : de opstand tegen genwoordig in  de ontwikkeling van de 
M axim iliaan heeft het den genadeslag groote nijverheid  algemeen en overal 
gegeven; de vreemdelingen hebben in  wordt waargenomen: de drang naar zee 
massa de stad verlaten en aan onder- d.w.z. de neiging aan de industrie om 
houds- of verbeteringswerken van het zich, voor haar bijzondere behoeften, bij 
Zw in kon men noch tijd  noch geld be- voorkeur aan de oevers van groote zee
steden. In  de 16e eeuw is Brugge nog 
een derderangshaven gebleven.

Een hanzeatische kantoor bestond er

de —  lees: Duitsche —  kooplieden in  be 
slag namen. In  1369 werden ca. 23.000 
stuks Vlaam sch laken —  ca. 20 m. lang 
— in Lubeck geimporteerd, die ongetw ij
feld over Brugge verzonden waren ge
worden. D it geeft een idee van den vo o r. 
den tijd  enormen omvang van het han
delsverkeer in  de Brugsche haven.

Al behoort de X lV e  eeuw nog tot de j

vaartwegen — de aders voor het zee- 
vaartverkeer —  zoo dicht mogelijk bij de 
uitvoerhaven op te richten.

De havenindustrialiseering staat inbloeiperiode van de Brugsche wereld- tot 1545; ook de Spanjaarden onderhiel- - - -------------------- = --- -
haven, faktoren en teekenen van verval den er een zekere bedrijvigheid en hun nauw verband met de algemeene ten- 
waren toen reeds herkenbaar. Ten eerste,: «konsulaat» bleef er gevestigd. Men deed dentie van het verkeer, m inder te lu is
de ta lrijke  oorlogen, burgeroorlogen ' en poging op poging om de bevaarbaarheid teren naar geografische noodwendighe- 
onlusten, die voor den handel uiterst on- j van het Zwin te herstellen, echter te ver- den dan zich te richten naar den goed
gunstig waren en meer dan eens de geefs. In  de tweede helft van de eeuw is koopsten weg: men tracht de transport- 
vreemde kooplieden er toe dwongen de Brugge een half doode stad geworden. kosten tot een minimum te herleiden, 
stad te verlaten. Vervolgens de mede-. W ilskracht standvastieheid en zelf- Vooraanstaande economisten erkennen 

S S S Ï Ï Î Æ ; ^ v e Z S „ U b “ w X  « "•  wanneer ae industrie sich in een 
ven van Antwerpen, er heerschte aldaar sedert het einde van de 19e e^iw  en in  haven vastzet, daardoor een vaste en 
meer orde, meer rust en de behendige het begin van de 20e eeuw uit ziin slaan zekere basis ontstaat voor het verkeer, 
politiek van de hertogen wist hun land ?s o n t w a a k t  Sinds den wapenstilstand is het aan-
S t f S t m  PB s&sr**"*1* Kœ œ s&œ ss;

Wendt U bij ST ER FG EV A L  tot

August Verburgh |
Aannemer van Begrafenissen 
OOSTSTRAAT, 36 — OOSTENDE

M E K A N IEK E  TOUW-, G AREN 
EN N ET T EN FA B R IEK EN

N. V.
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 o u t  « P u r f i n a »  

D IESEL M O TO REN  « S U L Z E R  »

h/l/iWrmer\ naast 
U hoest

ln alle apotheken en drogerijen:6en10frank

Bandagen
Orthopædie

(300)

W AT U OOK W IN T
een m illioen - 200.000 - 100.000 

50.000 - 25.000 of minder,
betaalt de Loterij W interhulp 

steeds,
ZONDER de M IN ST E  AFH O UD IN G  

DE GEW O N NEN  SOM.
Volgende trekking begin Oktober.

(432)

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

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

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

na

O RTH O PÆ D IE
APPARATEN

voor ruggraat mis
vorming, beender 
ziekte.

K U N ST BEEN EN
ln licht metaal.

7, H. SERRU YSLA A N  
O O S T E N D E

O N TVAN G STUREN  : leder werkdag, va, 
9 tot 11 cn van 2 tot S uur ■

(28)

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 EN  EN C O N STRU CT IES  
Alle smids-, plaat-, koper- en zinkwerk voor schepen 
■ Levering van alle Benoodigdheden ■

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

(37)

a a n 4  /V

Het ID if Ktüiü»
heeft geen ziekte, heeft geen enkel ongemak ooit de 
frischheid van haar tint verslenst.

X PIJNLIJKE MAANDSTONDEN • HOOFDPIJN - SCHELE 
HOOFDPIJN .  ZENUW PIJN  - DUIZELIGHEID - VER
MOEIDHEID . G R I E P  * RHEUMATISCHE PIJNEN

H E T  W I T  K R  U f S
€ e * i 'k tu u A  cnM k tU h t—

■ S S I N A P O T H E K E N

(U it de Vlaamsche Gids).

konflikten te laten betrekken 
Men stelt dan ook vast dat voor den 

transitohandel tusschen Engeland en 
R ijnland-W estfalen —  Keulen, Soest, !

_  . _____ . J  Dortmund, Munster — de Scheldestad in  !
Deze termen van beperkenden aard de X lV e  eeuw meer en meer in de plaats 

vragen een nadere toelichting. De treedt van Brugge- de Brabantsche n ii 
stoomvisschersvaartuigen en de koop- verheid, die m inder dan de Vlaamschê U  hebt succes met een Advertentie 
vaardijvaartu igen waren formeel uitge- van sociale onlusten te lijden heeft ver- in  « H E T  V IS S C H E R IJB L A D »  
sloten voor zooveel zij met op Belgisch zekert een goede en o v e rv lo e ie r terus u \  v
grondgebied getroffen waren, hetgeen vracht; de Venetiaansche galeien ver- 4 meest verspreide en meest 
slechts bij uitzondering voorkwam. In  kiezen dikw ijls Antwerpen boven Brugge gelezen weekblad van de Kust.

gaat het dapper en hoopvol de toekomst in rich tinsen rondom de haven van Gent 
tegemoet. nagenoeg verdrievoudigd. Thans zijn 72 ;

nijverheidsondernemingen, en daaronder 1
de belangrijkste van het land, in  de om- 

! heining der haven gevestigd (8), o.m. 
; cokesovens, chemische nijverheden, pe- 
troleum nijverheden, papierfabrieken.

, Z ij beslaan groote oppervlakten, u it
stekend gelegen voor de rechtstreeksche 
ontvangst van grondstoffen en de her- 
verzending van ^afgewerkte producten 
per zeeschip, binnenschip en spoor.

d iesel-i e i i i !
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Gebr. n. v.


