
l ic h t e n

S E P T E M B E R

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
rr1 Z 5.04 18.16
8 M 5.06 13.14
9 D 5.07 18.12

1U W 5.09 18 10
11 D 5.10 18 0/
12 V 5.12 18.05
13 Z 5.i3 18.03
14 / 5 Ja ' 18.01
1C M 5.17 l r .5!>.
16 D 5.18 17.56
17 W 5.20 17.54
18 D 5 21 17 51
19 V 5.23 17.49
20 Z 5.25 17.47
21 Z 5 26 17.45
22 M 5.28 :1A2
23 D 5.29 17.40
24 W 5.31 17.38
25 D 5.o2 17.36
26 V 5.34 17.33
27 Z 5.35 i7..il
28 Z 5 37 17.t9
2‘J M 5.38 17.27
30 D 5.40 17.25

Deze tabel pxeft
het wezenlijk uur
volgens de zon. -WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL L

HOOGWATER

SEPT EM BER

1 M 8.06 20.47
2 D 926 21..58
3 W 10.28 22.55
4 D 11.20 23.43
5 V — 12.03
6 Z 0.23 12.42
7 Z 0.59 13.17
8 M 1 35 13.50
9 D 2.07 14.22

10 W 2.39 14.55
11 D 3 12 15.28
12 V 3.46 16.04
13 z 4.25 10.48
14 Z 5.15 1/.47
15 M 6.24 19.0”
16 D 7.50 20.31
17 W 9.08 21.39
18 D 10.05 22.30
19 V 10.52 23.13
20 z 11.34 23.54
21 'len. 12.14
22 -- 1.33 12.53
23 ',is 11.13 13.33
24 Vv* L54 14.14
25 D i .'\tj'6 14.58
26 V .0 15.44

Z 4.09 16.37
28 z 5.69 17.45
29 M 6.26 19.12
30 D 7.56 20.38

De uurwerken
aan land vertoo-
aen twee uur
later.

Drukkerij en Buree! : N IEU W PO O R T ST EEN W EG , 44, OOSTENDE 
Tmtafoon: 73.758 Pastcfceckrekening; 1070.98

Verschijnt eiken Vrijdag avond

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

« H ET  V IS S C H E R IJB LA D  »

A BO N N EM EN T EN *
B INNENLAND : Een jaar, 36 frank; 9 maanden, 27 frank; 8 
maanden, 18 frank; 3 maanden, 12 fr. BU ITEN LA N D : 60 frank.

Steun aan Visschersgezinnen
In  ons nummer van 5 September 1941 door onze vaartuigen in den vreemde 

meldden we hoe in  het Staatsblad van veel geld werd verdiend.
31 Augustus, een besluit van 20 Augus- W ie weet wordt door den man van 
tus verschenen was, de stichting vast- die ongelukkige vrouw en hare kinderen 
stellend \an een kas van leeningen aan geen groot geld verdiend? 
de gezinnen de Belgische zeelieden. | W ie  weet heeft h ij op de eene of an-

Die kas heeft tot doel rentelooze lee- dere bank niet reeds een schoonen
ningen toe te staan aan de vrouwen en 
kinderen ten laste van de zeelieden der 
Belgische koopvaardij welke buiten het 
land verblijven en in dienst of vermoe
delijk in  dienst van Belgische schepen 
gebleven zijn.

Het bedrag van die leeningen wordt 
bepaald, overeenkomstig zijn vroegere 
bediening.

DeZte ileenkas wordt gespijsd door : 
1) den Staat; 2) de reeders; 3) giften 
en legaten van vereenigingen, enz.

De opbrengst van die giften en lega
ten mag zelfsi dienen voor bijzonderfe 
giften.

Deze kas wordt beheerd door een raad 
van 10 leden, w aarin een beperkt co
mité uit 3 leden, samengesteld uit ree
ders en zeeofficieren, het dageiijksch 
bestuur waarneemt.

Naar we vernemen zou hiervoor thans 
een bedrag van v ijf m illioen beschik
baar gesteld zijn.

Dergelijke instelling kunnen we slechts 
nuttig vinden en het Beheer van het 
Zeewezen, dat d it tot stand bracht on
der leiding van secretaris-generaal 
Claeys, kan er slechts voor geloofd, om
dat het hier een sociale daad van groote 
beteekenis verricht.

spaarpot weggelegd, terw ijl hier vrouw
en kinderen om hulp vragen?

Z ijn  onze stoere vissehers dan ook 
geen zeelieden?

Z ijn  hun gezinnen in  ons sociaal be
staan, dan zoo te negeeren, dat ze zelfs

V isschersbooten 
en Ongevallenverzekering

ding geroepen worden voor de berokken
de schade tengevolge van een arbeids
ongeval.

De schadeloosstelling kan naar gelang 
de omstandigheden zeer hoog zijn  en

Te De Panne, St. Idesbaldus en Kok
sijde bedrijven enkele visschersbooten de 
visscherij. Ze beschikken over geen u it
geruste haven, m aar leggen op het 
strand aan. Ze worden noch door een
motor, noch door zeilen, doch enkel door zelfs het fo rfa ita ir bedrag, in  de onge- 
roeiriemen voortbewogen. vallenwet voorzien, overtreffen.

De vissehers, die op deze kleine open Het is bijgevolg aan te raden dat h ij 
de aandacht niet kunnen wekken van j bootjes het bedrijf uitoefenen, zijn zoo- ,'ïich door verzekering tegen dit risico 
hen die door het visch je en met den; wel als de andere aan arbeidsongevallen dekt.

H ij kan hiervoor zijn vrijwillige aan-

De ellende van veel 
gezinnen

visschers-

We kregen deze week op ons bureel 
een vrouw van een visscher. H aar man 
vertoeft in  Engeland en vaart er heel 
w aarschijn lijk, aldus de verkregen in 
lichtingen, met een Belgisch visschers
vaartuig. Z ij is hier alleen achterge
bleven met 3 kinders, waarvan het 
oudste, 16 jaar, 185 frank in  de week 
verdient, waardoor alle steun aldus u it
gesloten b lijft en zij met dit karig loon 
voor haar en haar drie m inderjarige 
kinders hoeft te zorgen.

Het is niet noodig over de m oeilijk
heid hiervan uit te wijden.

Ze heeft, om aan haar hoogst nood
zakelijke behoeften te kunnen voldoen, 
goudwerk, duurbare meubelstukken, tot 
zelfs haar trouwring moeten verkoopen.

Van de reederij is niets te bekomen, 
onder voorwendsel dat men daar niets 
officieels van den man en de vaartuigen 
afweet.

Kan  er dan niets gedaan ?
Het is ons allen bekend hoe tijdens 

den oorlog 1914-18, speciale steun werd 
verleend en elkeen weet ook dat toen

arbeid van den visscher rijk  geworden ! blootgesteld
zijn of een schoon bestaan er aan ver- j Men kan zich afvragen of ze insge- 
dienen? i lijks door verzekering hiertegen gedekt

Zou door het Beheer van het Zee- zijn. 
wezen, in samenwerking met de Corpo- t
ratie en de kustgemeenten, ook geen , W at zegt de wet ?
dergelijke kas zooals voor de andere
zeelieden tot stand kunnen gebrajcht ' De wet van 30 December 1929, die de 
worden? vergoeding der schade voortspruitende

Sedert jaren dringen we aan tot de uit arbeidsongevallen regelt, is toepas- 
oprichting van een groote sociale in- selijk op de vissehers. 
stelling voor onze visscherij, w aarin  Worden als vissehers beschouwd: alle 
tezelvertijd de verzekering tegen onge- personen die deel uitm aken van de be
vallen, de scheepsverzekering, het kre- manning van Belgische visschersvaartui- 
dietwezen, het pensioen en een sociale gen met zeilen of met mechanische 
afdeeling zouden kunnen tot stand ko- stuwkracht, daaronder begrepen der ree- 
men. ! ders-stuurlieden, die hun eigen schip in

Door ons en bevoegde ambtenaars j het bedrijf bezigen, hetzij alleen, hetzij 
werden, met het oog op de verwezen- met een bemanning wier leden al dan 
lij king van d it alles, reeds ta lrijke  sug- niet deelhebbend zijn.
gesties gegeven.

M aar tevergeefs!...
W ij doen eens te meer beroep op de 

Hoogere Overheid om in deze tijden van 
algemeene hervorming, toch ook iets 
goeds, iets duurzaams, tot stand te bren
gen voor de paria’s van onze samen- 
eving.

Het is onze taak hen te leiden, hen 
te vormen, hen te behoeden tegen al
lerlei aftroggelaars, die ook nu nog 
rondloopen om van hun rechtzinnigheid 
en onwetendheid m isbruik te maken en 
zich te verrijken.

Moest er m aar eendracht, leiding en 
organisatie bestaan, dan tw ijfelen we 
geen oogenblik er aan, of we waren 
reeds oneindig verder gevorderd.

Straks zal de oorlog voorbij zijn en al 
de m oeilijke problema’s zullen zich in 
eens stellen, met het gevolg dat van 
het verwezenlijken van een grootsch 
opgezet plan niets in  huis komt.

Mocht men d it alles vlug begrijpen 
vóór het te laat is!

Mocht men inzien dat het niet in de 
politiek, m aar wel in  de bekwaamheid 
en den ernst waarmee men een taak 
aanvat, men de toekomst bouwt, dan 
zou nog veel nuttigs kunnen verwezen
lijk t worden.

M aar wanneer?
W ij stellen de vraag !

P. Vandenberghe.

Aanbouw van 
Visschersschepen

Ito
B E R IC H T  AAN D E SC H EEPSBO U W ER S

E r wordt aan de belanghebbenden 
nogmaals herinnerd dat voor het bou
wen of ombouwen van een vaartuig of 
het inbouwen van een motor een aan
vraag in 4 exemplaren moet ingediend 
worden bij den Zeevaartinspectiedienst 
te Oostende (V ind ictivelaan 25). De ver
eischte form ulieren «Aanvraag tot bou
wen van een schip» en «Aanvraag tot 
vervangen of inbouwen van een motor» 
zijn nu aldaar te bekomen.

B ij deze aanvragen dienen gevoegd :
1) 1 volledig plan van motor;

.  2) 1 beschrijving van motor (prospec
tus);

3) teekening op schaal van het vaar
tuig, in 4 exemplaren, bevattende

a) làngsscheepsch zicht met mast en 
zeil;

b) langsscheepsche doorsnede met 
juiste ligging van den motor en van de 
schotten;

c) bovenzicht (1/2 dekzicht, 1/2 bin
nenzicht, aantal slaapkooien en hun a f
metingen) ;

' d) doorsnede op grootspant, met aan- 
dui^mg van de zwaarte van alle onder - 
deelen: kiel, zaathout. wrangen, spanten, 
kim en zalkwegers, huiddikte, zandstrook, 
kim en berghoutsgang, balken, dakplan- 
ken alsook de verschillende houtsoorten;

e) de titel, in  een rechthoek van 
27,5 cm. x 20 met er op verm eld: naam 
van schip, naam van eigenaar, naam van 
scheepsbouwer, hoofdafmetingen (lengte 
breedte, holte), motor: merk, kracht, 
schaal der teekeningen; uitrusting, aan
tal en gewicht der ankers.

Voor de ijzeren schepen gelden dezelf
de onderrichtingen. E r dient hier even
wel rekening gehouden met den aard 
van den bouw, en bij het verstrekken 
der inlichtingen, zal d it ook in acht ge
nomen moeten worden.

Een modelplan kan op aanvraag ter 
inzage voorgelegd worden op het kantoor 
der Zeevaartinspectie te Oostende.

Het Districthoofd.

OORLOGSSCHADE
Berich t aan de m ilitairen, die oor
logsschade geleden hebben door 
het verlies van persoonlijke voor
werpen, die ze tijdens de periode 
der krijgsverrichtingen van 1940 

bij zich hadden
Het Com m issariaat-Generaal voor ’s 

Lands Wederopbouw deelt ons mede 
hetgeen volgt:

Ta lrijke m ilitairen en gewezen m ili
tairen (krijgsgevangenen, gedemobili- 
seerden) verloren na 10 Mei 1940 een 
aantal persoonlijke voorwerpen tijdens 
en tengevolge de krijgsverrichtingen.

Barakken en andere voorwerpen,waar 
;ij deze voorwerpen achterlieten, wer
den door brand, bominslagen of artille 
rievuur vernield; andere werden na den 
aftocht geplunderd; kamions en wa
gens, waarop deze voorwerpen geladen 
waren, werden door bezettende legers 
buit gemaakt, enz.
De aanvragen tot vaststelling en schat

ting van deze oorlogsschade zijn u it den 
aard der zaak zeer ta lrijk  en beantwoor
den bijna aan eenzelfde type. Het gaat 
telkens om betrekkelijk geringe aanvra
gen, terw ijl de meeste aanvragers slechts 
zeer onvolledige inlichtingen kunnen 
verstrekken over de oorzaak of het ju is
te tijdstip  der schade. Daarenboven 
kunnen de meesten niet op afdoende 
wijze het bewijs leveren, dat zij werke
lijk  in het bezit waren der door hen 
aangegeven voorwerpen. Daar deze aan
vragen door hun aantal en het bijko
mend onderzoek, dat ze vaak vereischen, 
de commissies voor vaststelling en schat
ting ernstig dreigen te overlasten, wordt 
op d it oogenblik door de bevoegde in 
stanties een meer doelmatige procedure 
ontworpen.

Een nieuwe practische regeling zal 
dan ook binnenkort door de officieele 
organen, alsook door de pers en de ra- 
dio-uitzendingen worden bekend ge
maakt.

Inm iddels en tot nader order worden 
de belanghebbende m ilitairen en gewe
zen m ilitairen dan ook uitgenoodigd 
geen verdere form aliteiten te vervullen.

D it geldt ook voor de vissehers die in

Alle eigenaars van visschersvaartuigen 
met zeilen, stoom of motor, zijn ver
p licht zich, met het oog op de verzeke
ring der bemanning tegen arbeidsonge
vallen, bij de Gemeenschappelijke Kas 
voor de Zeevisscherij aan te sluiten.

Deze wettekst op de letter toegepast 
laat toe onbetwistbaar te besluiten, dat 
de ongevallenwet, waarvan hooger spra
ke, niet toepasselijk is op de open roei
booten en de uitbaters n iet verp licht 

jZijn zich bij de Ongevallenkas aan te 
sluiten.

Is  de algemeene wet op de arbeids
ongevallen van toepassing ?

Voor de toepassing dezer wet is ver
eischt dat het slachtoffer van een ar
beidsongeval met de onderneming ge
bonden zij door een arbeidscontract.

De rechtsleer en rechtspraak, alsook de 
verklaringen in  het Parlem ent, waren 
het eens dat de vissehers die gewoonlijk 
op aandeel varen, niet moesten be
schouwd worden als verbonden door een 
arbeidscontract, m aar als deelgenoot, 
waarvan het werk eerder geregeld werd 
door een vereenigingsovereenkomst, dan 
door een dienstverhuringscontract.

Vandaar dat onze vissehers sinds 1903 
tot 1930 verstoken bleven van de voor
deelen van een verplichte verzekering 
tegen arbeidsongevallen verm its de alge
meene wetgeving op de arbeidsongeval
len op hen niet toepasselijk was. Het 
was te danken aan het in itatie f en de 
werking van den heer Baels, destijds 
M inister van Landbouw met de Zeevis
scherij in  zijn bevoegdheid, dat een ver
plichtend verzekeringsstatuut voor de 
vissehers tot stand kwam. Men merkt 
thans op dat deze bijzondere wet, zoo
als hooger uiteengezet, op de bemanning 
van roeibooten niet toepasselijk is.

In  het geval dat ons bezig houdt, heb
ben de beweegredenen die er toe beslis
ten, dat de algemeene ongevallenwet 
niet toepasselijk is, een bijzondere 
draagkracht.

De visscher van een roeiboot kan als 
vergoeding voor zijn arbeid op niets an
ders aanspraak maken dan op een deel 
der vangst. De verhouding tusschen hem 
en den uitbater van de boot berusten op 
een overeenkomst van maatschap, w aar
in  de een zijn arbeid, de andere zijn 
goed heeft ingebracht; van onderge

sch iktheid , eenerzijds, gezaguitoefening, 
anderzijds, kan in dergelijk geval n iet 

plicht sprake zijn.
Geen mogelijke vergoeding ?

Voor de Huurgelden en Inbeslagname 
onzer Visschersvaartuigen

of...
Naar Rotterdam moeten wij reizen

sluiting vragen bij de Gemeenschappe
lijke' Kas voor de Zeevisscherij, die zijn 
verantwoordelijkheid zal dekken.

Deze instelling, overeenkomstig hare 
m aatschappelijke rol, zal heel zeker de 
vrijw illige aansluiting van de uitbaters 
van roeibooten in  de hand werken.

Anderzijds, opdat alle w illekeur zou uit 
den weg geruimd worden en alle slaqht- 
offers van een arbeidsongeval een recht
matige vergoeding zoude krijgen, die niet 
onafhankelijk zou gemaakt worden van 
bijzondere omstandigheden, zooals be- 
taalkracht van den uitbater, zijn wel
willendheid, enz. ware het misschien 
raadzaam dat van Hoogerhand m aatre
gelen zouden genomen worden, waardoor 
de uitbaters van open roeibooten zonder 
zeilen, evenals de eigenaars van vaartu i
gen met zeilen, stoom of motor verplicht 
zijn zich bij de Gemeenschappelijke Kas 
voor de Zeevisscherij aan te sluiten.

De vrijw aring  van de belangen van 
onze vissehers die trachten, spijts groote 
gevaren hun dageiijksch brood te ver
dienen en nog medehelpen tot de be
voorrading van ons volk, eischt dat.

Het volstaat de wet van 30 December 
1929 in  den voorgestelden zin aan te 
vullen.

W . C.

Het is ons allen bekend hoe nog ta l
rijke visschersvaartuigen verhuurd zijn, 
hoe andere hier of daar in een haven 
verlaten liggen en hoe nog andere, in  
dienst van andere mogendheden, soms 
tengevolge van oorlogsfeiten en derge
lijke  zonken.

Dat in  d it alles in  ’t belang van zoo
veel kleine reeders, klaarte diende ge
schapen, hoeft geen betoog.

Die menschen zelf hun zaken laten 
behartigen en aan hun lot overlaten, 
stond gelijk met, net zooals vóór den 
oorlog, ze verzenden naar een of an
deren aftroggelaar of schurk, zooals we 
er in de visscherij hier of daar kennen, 
met als gevolg dat de vissehers tot slot 
van rekening niet verder zijn dan voor
heen en daarenboven er enkele duizen
den franken aan toegeschoten hebben.

Voor
Sprot- en Haringfabrikanten

Dezer dagen worden door de zorgen 
der Hoofdgroepeering form ulieren u it
gezonden om de cijfers in  te winnen van 
de hoeveelheden sprot door de rooke
rijen  inleggerijen en conserverijen ver
werkt gedurende de seizoenen 1937-38-39.

Belanghebbenden welke binnen de 8 
dagen geen form ulier ontvangen, kun
nen er een aanvragen aan het adres der 
Hoofdgroepeering: 163, W etstraat, Brus
sel.

KEURING VAN VISCH?
E r werd hier wel meermalen over het 

inrichten van een nieuw slachthuis ge
sproken, d it w il zeggen dat we op een 
betere vleeschkeuring mogen hopen, 
maar over visch werd er voor zooveel 
ik weet nog niet gerept. Zou dan visch 
een m inderwaardig voedsel z ijn? Of zou 
het dan een zoo gezond voedsel zijn dat 
het nooit hoeft gekeurd te worden ? 
Beide vragen mogen met een N EEN  be 
antwoord worden. Visch-vleesch is ten 
minste gelijk te stellen met slacht- 
vleesch. Gezond voedsel is het ook, m aar 
zooals onze huisdieren, zijn de visschen 
onderhevig aan menige ziekten en kan 
ook hun vleesch, éénmaal dood, beder 
ven. Daarom ook zou vischvleesch moe 
ten gekeurd worden. In  ons land wordt 
de vischhandel geregeld door het K . B. 
van 27 September 1899; het spreekt prak
tisch niet over de keuring zelf; alle 
m acht wordt dus overgelaten aan de ge
meente. Zoodus dat deze het in itia tie f 
zou moeten nemen, en de keuring or- 
ganiseeren.

Om U het belang hiervan te doen be
grijpen, w il ik de twee bovengemelde 
punten breedvoeriger behandelen.

I. — H O ED A N IG H EID  VAN V ISC H  
A LS VO ED SEL.

W a t de belangrijke vetstoffen betreft 
zijn er eenige vetrijke visschen, name
lijk : zalm met 13,53 t.h. vet, haring met 
7,63 t.h., m akreel met 8,85 t.h., aal met 
27,48 t.h. vet.

De hoeveelheid eiw itstof is nagenoeg 
dezelfde als bij slachtvleesch : doorn- 
visch bevat er 23 t.h. met 8,5 t.h. vet, 
heilbot 18,53 t.h. met 5,16 t.h. vet, snoek 
18,42 t.h. met 0,53 t.h. vet.

Het eiw itstofgehalte schommelt prak
tisch tusschen 17 en 21 t.h.

W at de samenstelling der beide eiw it
stoffen betreft is er b ijna geen verschil.

zalm, gebraden jong kieken, gebraden of 
gekookt rund vleesch, gekookte hesp: 3 à 
4 uren;

Gezouten en gerookte haring, gebra
den duivej ongen, gebraden kalfsvleesch, 
gerookt rundvleesch: 4 à 5 uren.

Daarenboven is de verteering der ei
w itstoffen van visch veel vollediger; ze 
is van 98 t.h. in schelvisch, 97 t.h. in 
zalm, 92,9 t.h. in  drogen haring, 95,35 
voor droge labberdaan.

Conclusie: de voedingswaarde van 
visch en van het vleesch van onze 
slachtdieren stemt overeen. Daarbij is 
het verbruik van sommige vischsoorten 
goedkooper.

II. IS  V ISC H  A L T IJD  ZONDER 
G EV A A R ?

W anneer de wet van 24 December 
1903, noch van 30 December 1929 niet 
toepasselijk is, kan de schadeloosstelling 
bij arbeidsongevallen geschieden over
eenkomstig de beschikkingen van het ge
meen recht. Deze gem eenrechterlijke re- 
gelen worden vastgelegd in art. 1382 en : hjke reuk doen ontstaan. B ij haaivisch

Eigenlijke giftige visschen worden 
meestal in  tropische zeeën aangetroffen, 
ze interesseeren ons dus niet. Toch mo
gen we zeggen dat wanneer gedurende 
de vangst of de behandeling het bloed 
van paling, zeepaling, rivierprik, tonijn, 
karpel, zeelt en snoek in aanraking komt 
met open wonden, zeer giftige verschijn
selen kunnen voorkomen. Bloed van pa
ling kan zelfs oogontsteking teweeg 
brengen. Laa t ons bijvoegen dat d it 
bloed, langs den mond ingenomen, on
schadelijk is, d it g ift wordt door hitte 
schadeloos.

Het verbruik van visch is in  ’t alge 
meen m aar schadelijk als deze in  staat 
van bederf of ziek is. Sommige gezond 
heidsstoornissen worden wel eens teweeg 
gebracht, bij bepaalde personen, door het 
eten van visch, mosselen, garnalen of 
in  een ander gebied van aardbeziën. Men 
zegt dat die menschen gevoelig zijn aan 
visch, mosselen, enz... Men kan deze 
alarmeerende, m aar toch n iet zoo kwade

___  _________verschijnsels verm ijden door een kleine
Soms kan er wel bij visch zekere geur- j hoeveelheid van de kwade stof b.v. één 
stoffen aanwezig zijn, die een eigenaar- ! garnaal een ha lf uur vóór het eigenlijk 
dige, voor sommige personen onverdraag-1 maal te eten.

volgende van het Burgerlijk  Wetboek 
over m isdrijven en oneigenlijke mis
drijven.

Krachtens deze bepalingen verplicht 
elke daad, nalatigheid of onvoozichtig- 
heid van den mensch, waardoor aan een 
ander schade wordt veroorzaakt, den- 
gene door wiens schuld de schade ont- j

Nu, het bepalen of visch eigenlijk be
en rog tre ft men ook zekere stoffen, die dorven of ziek is, kan m aar geschieden
na den dood vroegtijdig ammoniak tot 
stand brengen.

De m inerale bestanddeelen in  visch 
zijn van 1 à 1,5 t.h.; het zijn hoofdzake* 
ïijk  .calcium-, forfoor- en ijzerverbin- 
dingen.

W at jodium betreft is vischvleesch
staan is, deze te vergoeden. i heel w at rijker dan slachtvleesch. In-

Overeenkomstig art. 1384 is bovendien derdaad:

in  b ijzijn van een bevoegden dierenarts
W ij w illen besluiten met enkele ken

merken van versche visch te geven; zijn 
die kenmerken er niet, laat dan maar 
de visch gerust liggen en koopt liever 
iets anders te eten.

Versche visch is levendig, zilverglan- 
zend. Pigm enta tie is duidelijk zichtbaar. 
Versche visch verspreidt een frisschen

eenieder verantwoordelijk voor de scha- 1 kgr. kalfsvleesch levert 22 duizend- ; reuk. De oogen zijn goed gevuld; ze moe
de door de daad van personen voor wie sten m illigr. jodium; 
h ij moet instaan of van zaken die h ij 1 kgr. rundvleesch levert 53 tot 80 dui- 
onder zijn bewaking heeft. , zendsten m illigr. jodium;

Volgens het gemeen recht moet het 1 kgr. haring levert 1700 tot 2000 milli- 
slachtoffer van het ongeval het bewijs Sr- jodium;
leveren dat er een fout aanwezig is, dat 1 kSr- kabeljauw levert 1200 duizend -
er schade werd aangebracht en dat er sten m illigr. jodium, 
een oorzakelijk verband bestaat tusschen 
de fout en de schade.

ten helder, glanzend en doorzichtig zijn. 
De m uil en het kieuwdeksel zijn geslo
ten en bieden een zekere weerstand als 
men ze w il openen of oplichten. De kieu
wen moeten levend rood zijn en mogen 
niet met slijm  bedekt zijn. Het spier- 
vleesch heeft een w itte, grijze, roode of

Verder is vischvleesch een belangrijke gele kleur met een glazig uitzicht. Z ijn
bron van vitam inen A en C, in  kleiner consistentie is vast. Na het koken kan
mate van B . de huid van versche visch in  haar ge-

De verteerbaarheid van vischvleesch heel van het vleesch los getrokken wor-
_  is gelijk of ietw at grooter dan die van den.
De uitbater van de open roeibooten slachtvleesch:

Hoe kan men het risico dekken ?

militairen of maritiemen dienst waren. 1 kan zooals hooger blijkt ter verantwoor-I Gekookte forel, steur: 2 à 3 uren; Dr. R. Distave.

' Dergelijke toestanden kenden we vóór 
den oorlog bij ons en kennen we nog, 
vooral te Heist-Zeebrugge, waar iemand 
op groote schaal die menschen uitbuit 
en er zich zelf op beroemt schepen vrij 
te kunnen krijgen op voorwaarde dat... 
h ij vooraf een commissieloon van 5000, 
ja 10.000 fr. ontvangt voor de te leveren 
prestatie?

De arme visscher-reeder, die hunkert 
aaar zijn schipje, zou hier wel opnieuw 
in de val loopen, moesten de talrijke 
voorbeelden uit het verleden en de 
waarschuwingen van «H et V isscherij
blad » en andere eerlijke menschen, hen 
niet doen terugschrikken.

D it weze terloops gezegd als inleiding, 
daar ons weeral ta lrijke onverkwikke
lijke geldaftroggelarijen ter kennis wor
den gebracht, zooals die zich m aar al 
te dikw ijls aan de Oostkust voordoen.

De verhuurde visschersvaartuigen 
van de Oostkust

Door bemiddeling van private perso
nen, werd einde September 1940 den 
vissehers van Heist-Zeebrugge verzocht 
hun vaartuig te w illen verhuren voor 
een prijs die minstens 10 R.M. zou be
dragen.

D it was, aldus Havenkapitein Meule- 
meester van Antwerpen, de vergoeding 
welke er voor zou uitbetaald worden.

Achteraf werden huurkontrakten in 
voege gebracht en werden er betaald 
aan 10 R.M., anderen aan 6 R.M.

De betalingen en kontrakten bleven 
echter eenigen tijd  uit, zoodat sommige 
vissehers, izooals naar gewoonte, zich 
naar private personen, die niets hier
tegen vermogen, wendden om alles te 
zien opklaren en uitbetalen.

En  die opklaring is inderdaad ge
schied, in  zooverre dat van de 6 R.M., 
welke ze in plaats van 10 R.M. ontvan
gen, er door eiken eigenaar aan hun... 
weldoener 1250 fr. per jaar of 312,50 fr. 
per drie maand daarvan als commissie
loon dient afgestaan. Op een 24-tal 
vaartuigen was d it een schoone wedde.
Goed werk van Schepen P. Van 
Damme te Brugge en advokaat 

De Gheldere te Heist
Ten einde raad zijn de vissehers bij 

een advokaat te rade gegaan en, alhoe
wel de zaak zeer troebel zijnde, heeft 
deze gansch d it zaakje, in  samenwerking 
met Schepen Pierre Van Damme van 
Brugge, en de gemeentebesturen van 
Heist en Brugge, opgeklaard en dus voor 
de vissehers goed werk verricht.

Door hen werd bekomen dat voortaan, 
na indiening van de rekeningen, de be
talingen regelmatig zullen geschieden 
langs de heeren Burgemeesters der ge
meenten Heist en Brugge om.

Aldus zal dit voor eiken visscher een 
som van 1250 fr. per jaar uitgespaard 
zijn.

Zich verder om de belangen van hun 
stadgenooten bekommerend, werd door 
die heeren met ons een onderhoud be
legd, waarop de zaak in al zijn puntjes 
overwogen werd.

Naar Rotterdam  moeten wij 
reizen

Deze week voeren met het oog op een 
algemeene bespreking van deze zaak, 
Schepen Pierre Van Damme, advokaat 
De Gheldere, d.d. waterschout Pockelé 
en ondergeteekende naar Rotterdam.

’s Morgens vroeg werd aangezet langs 
Oostende, Heist, Knokke, Gent, Antwer
pen. Alleen in  de provincie Oost-Vlaan- 
deren, heeft men te klagen over den 
slechten toestand van de wegen, zooals 
d it ten andere altijd  het geval is ge
weest.

W e naderen de Hollandsche grens. 
Door Belgische en Duitsche douanen 
worden papieren onderzocht en alles in 
orde bevonden.

Op te merken va lt dat men slechts 
100 fr. per dag op zak mag hebben. W il 
men meer hebben, dan moet hiervoor 
sen speciale aanvraag ingediend wor
den, de redenen opgevend waarom dit 
zoo is.

Pas zijn we de grens gepasseerd of 
alles getuigt van schoonheid en pracht 
van de wegen, de huisjes, de dorpen met 
hunne practisch aangelegde scholen en 
kerkgebouwen.

Alles is er kraakzindelijk en net en 
onze architecten kunnen er w aarlijk  
iets leeren.

D it alles getuigt niet alleen van prac
tischen zin, maar ook van een hoog
staand kultureel en vooruitstrevend volk.

Het is 10.45 uur als we op de K.M.D. 
te Rotterdam  ontvangen worden en de 
besprekingen onmiddellijk een aanvang 
nemen.

De verhuurde vaartuigen en de 
betalingen

Het zou ons te ver leiden, moesten we 
hier in  alle bijzonderheden al weerge-
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ven wat daar in  verband met deze kwes
tie besproken werd.

W ij kunnen ons bepalen met te zeg
gen dat de besprekingen er een zeer 
gunstig verloop hadden en dat sedert 
1 Ju li de vaartuigen in  drie verschillen
de kategorieën onderverdeeld z ijn  en 
wel als
1) Kotters betaald à 6 R.M . per dag;
2) Loggers betaald à 12,50 R.M . per dag;
3) Trawlers betaald à 16 R.M . per dag.

Alle vroegere betalingen op voet van
andere aangegane kontrakten, worden 
als vernietigd aanzien.

Daarop deden we uitschijnen, dat on
der de gehuurde vaartuigen er b ijna 
geen enkel als kotter kan aanzien wor
den, daar allen winchen aan boord had
den en dus minstens tot de categorie 
der loggers dienden te behooren, terw ijl 
de vaartuigen van 150 P.K . en meer, als 
traw ler dienen bestempeld.

De zaak zal opnieuw herzien worden 
met het oog op de rangschikking der 
vaartuigen.

Bekomen werd ook dat de betalingen 
regelmatig m aandelijks voor alle vaar
tuigen zullen geschieden.

De reeders die vaartuigen hebben wel
ke opgeëischt of verhuurd zijn, moeten 
er bijgevolg zorg voor dragen dat de 
Visscherijdienst in  het bezit is van een 
afschrift van het kontrakt en elke 
maand tegen den 20en een factuur laten 
geworden van de verschuldigde vergoe
ding.

Het vrijgeven der vaartuigen van 
de Oostkust

Aangedrongen werd op de vrijgave 
voor de visscherij van de niet gebruikte 
Belgische vaartuigen of van die, in wel
ker plaats Hollandalche of Fransche 
visschersvaartuigen zouden kunnen ge
bruikt worden.

Deze kwestie zal het voorwerp uitm a
ken van verdere besprekingen met de 
betrokken diensten.

De heeren Van Damme, De Gheldere 
en w ij, zullen onm iddellijk het noodige 
doen om ook hier klaarheid te scheppen

De besprekingen in  zake de beta
lingen, de verhuringen en de ver

loren gegane vaartuigen
Hierop is een bespreking gevolgd 

welke ta lrijke  vaartuigen aanbelangt en 
w aarvan we hierna enkelè korte gege
vens weergeven.
H.18 van Constant Vlietinck.

Heeft op 10-6-1941 zijn kontrakt ont
vangen. H ij moet om betaald te worden 
zijn rekeningen bij de K.M .D. te Rotter
dam indienen en zal betaald worden op 
voet van 6 R.M . per dag.
H.23 van Ignaas Ackx.

Bekom t 15 R.M . per dag tot 30-6-41 
en zal van 1-7-41 op voet van 6 R.M . 
uitbetaald worden.
H.51 van AugusT 'Vandierendonck.

Over d it vaartuig is er nog niets te 
Rotterdam  bekend. De noodige in lich 
tingen werden gegeven en het dossier 
dezer zaak zou aan de K.M .D. te Bo r
deaux gevraagd om onderzocht en mo
gelijks betaald te worden.

Hetzelfde geldt voor de H.55 van Leon 
Ackx, H.60 van Frans Devooght, H.71 
van Louis Vlietinck, H.64 van Gerard 
Jonckheere, Z.4 van Louis Haerinck.

Deze betaling zal binnenkort geregeld 
worden. Facturen dienen m aandelijks 
ingediend.

De H.65 van Johan Dobbelaere ont
vangt regelmatig zijn geld van 6 R.M . 
per dag.

Voor de H.75 vari Alberic Cattoor en 
H.80 van Leon Vandierendonck, is de 
zaak dezelfde als van die van de H.64.

Voor de Z.6 van Willem Rammeloo 
werd een afschrift van de inbeslagname 
overhandigd. Deze zaak zal thans ten 
spoedigste geregeld en uitbetaald wor
den.
Z.7 van Louis Haerinck.

D it vaartuig moet voor de 22 dagen 
dat het vaartuig verhuurd was aan den 
Seenotdienst, door deze zejlf aan den 
prijs van 10 R.M . per dag uitbetaald 
worden.
Z.23 van Henri Cattoor.

Afschrift werd gegeven van de be
staande dokumenten. Ook deze zaak 
wordt in  orde gebracht en binnenkort 
uitbetaald.
Z.29 van Louis Vandierendonck.

Werd betaald tot en met Ju li. Vanaf 
den 1 Oogst 1941 wordt voorloopig 6 R.M.

Voor de N.40 van de Gebr. Zwert- 
vaegher, de 0.40 van Frans Debrock, de 
0.93 van Albert Huys, de 0.43 van Henri 
Logghe, de 0.46 van Richard Verburgh 
en de 0.68 van M. Germonpré, dient de 
zaak geregeld zooals voor de Z.39.

De 0.109 van A. Viaene wordt onder
zocht. De eigenaar wordt verzocht zich 
aan te bieden bij den Zeevisscherijdienst 
te Oostende.

Van de inbeslagname der 0.163 is niets 
bekend.

Het geval van de 0.182 van J.  Aspe
slagh is af te handelen met den m ili
tairen bevelhebber.

De 0.192 van Raphael Nyville en de 
0.236 van Henri Laplace worden regel
matig aan 13 R.M . uitbetaald.

Voor de 0.238 van Karei Lycke moe
ten de rekeningen ingestuurd worden, 
alsook voor de 0.326 van Aug. Vileyn.

De hiernavolgende gevallen worden 
aan een bijzonder onderzoek onderwor
pen: 0.300, 0.306, H.55, H.51, H.60, H.64, 
£.71, Z.4, Z.23, Z.41.

Nuttig werk
Hiervoorgaande uiteenzetting geeft 

jen kort overzicht van de uitgebreide 
bespreking welke voor alle vaartuigen 
in  voor elk geval in ’t bijzonder, plaats 
nad.

Ze was niet zonder groot nut en zal 
weldra zijn practische gevolgen doen 
.cennen.

W ij brengen dan ook graag hulde aan 
de offervaardigheid van Schepen Pierre 
/an Damme en advokaat De Gheldere.

Thans zal getracht worden deze zaak 
;ot een goed einde te leiden, dank zij 
de medewerking van de gemeentebestu
ren van Brugge en Heist, w aar in  deze 
-aatste stad burgemeester Goetinck ook 
aog nuttig werk zal w illen leveren, en 
dank zij in  ’t bijzonder ook de activiteit 
van den plaatselijken Zeevisscherij
dienst.

De Sardinenvangst in Portugal
De sardinenvisschers van Vigo vingen 

in  den loop van Augustus jl. ruim  v ijf 
m illioen kg., die 7,5 m illioen peseta’s op
brachten. Deze cijfers liggen ver onder 
die van Augustus 1940, hetgeen toege
schreven moet worden aan het geringer 
aantal scholen van deze vischsoort. De 
oorlogsgebeurtenissen zullen hier niet

uitgebreid al waren ze dan aan een voor
waarde, die trouwens soepel te noemen 
was, gebonden.

In  Ju n i en Ju li was de weersgesteldheid 
voor de visscherij oneindig veel beter, 
desondanks gelooven we stellig, dat Au
gustus een recordvangst heeft opgeleverd, 
al spreken we ons ten opzichte hiervan 
niet positief uit. Een fe it is het echter, 
dat sedert de mosselzaadvisscherij op de

vreemd aan zijn, temeer daar zij ook Waddenzee een aanvang heeft genomen,
inmiddels voor duizenden guldens mos
selzaad van onderscheidene kwaliteiten 
naar Zeeland is gevoerd.

De heer Pockelé bij den Zee
visscherijdienst gevoegd

Inderdaad, sedert een week werd de 
heer Pockelé tijde lijk  aan dezen dienst 
gevestigd om alle hangende zaken on
der leiding van directeur Eberhardt tot 
een goed einde te leiden.

Den reeders raden we dus eens en 
voor a ltijd  aan hun zaken te laten be
redderen door den Zeevisscherijdienst 
of door menschen zooals hierboven ver
meld, die zich gansch belangloos ten 
hunnen dienste hebben gesteld.

Aldus zal nuttig werk kunnen verricht 
en vanaf heden alles in  ’t klare kunnen 
getrokken worden.

P. Vandenberghe.

in  sterke mate het norm aal verloop van 
dit bedrijf beinvloeden.
De Bevordering van de Visscherij 

in  Bu lgarije
De Bulgaarsche m inister van finan 

ciën deelt mede: alle m aterialen en 
werktuigen, welke u it het buitenland 
moeten ingevoerd worden ten behoeve i 
van de binnenlandsche visscherij en bij-; 
komende takken (teelt, vischconserven, ; 
vischnetten, enz.) zijn vrijgesteld vani 
belastingen en inkomende rechten, voor| 
zoover zij niet in  het land zelf vervaar- ; 
digd worden. Het betreft voornam elijk: ■ 
draad, netten, touwen, kurk en voor-' 
werpen uit kurk, im pregneer-stoffen,1 
verven, vischhaken, verschillende werk-i 
tuigen, machines, motoren voor vis- ; 
schersvaartuigen, smeerolie en motor
brandstoffen, blik en plaatijzer, con- 
servenblikjes, tin, bokalen, m etalen slui
tingen of deksels, gummi-ringen, enz...

70 %  van de visch moet in 
Roemenië ingemaakt worden

B ij beschikking van het Roemeensche 
onderstaatssecretariaat voor de bevoor
rading werd bepaald, dat voortaan 70 t.h. 
van de tien aangevoerde vischsoorten, 
welke dagelijks door de visscherij bedrij
ven van den staat gevangen worden, voor 
den inm aak moeten dienen. De p rijs van 
de versche visch zal op voorstel van de 
visscherij-directie van den staat om de 
tien dagen door voornoemd onderstaats
secretariaat vastgesteld worden.

Alle hoeveelheden van ingemaakte of 
nog onder eender welken vorm te conser- 
veeren visch, worden geblokkeerd, en zij 
kunnen slechts met vergunning van 
voornoemde instantie verkocht worden.
De Mossselzaadvisscherij op de 

Waddenzee

VAN DER HEUL & 
VAN DER VALK

Haring- en Zeevischgroothandel

VLA A RD IN G EN  ( H O L L A N D )

»  verzoeken uiterste prijsopgaaf 
@ voor flinke quantums ledige 
® haringvaten. (461)

Men schrijft uit Harlingen:
De mosselzaadvisscherij in  Augustus 

stond in  het teeken van de intensivee- 
ring, doch de weersgestedheid werkte be
lemmerend. D it heeft derhalve het be-, 
paalde doel om in  Augustus een record- zicht, waarbij ook de directeur en de

Van de Zeeuwsche stroomen
De handel in plant-oesters is weer aan

gevangen en met een goeden prijs. Voor 
een-jarige bakoesters worden prijzen be
steed, die doen vermoeden dat de Zeeuw
sche oesterkweekers geen im port uit 
F rankrijk  durven verwachten. Een goede 
w illige m arkt, met veel vraag en weinig 
aanbod.

Aangenomen wordt er ongeveer 2 m il
lioen 500.000 kleine bakoesters zijn ; de 
prijs is nu 20 gulden per 1000, met de 
verwachting dat die voor den w inter 25 
gulden zal bedragen.

Visscherijschool te IJm uiden
Verleden week was het 25 jaa r geleden, 

dat de gemeentelijke visscherijschool te 
IJm u iden geopend werd. Deze school 
heeft in  die jaren een groot aantal leer
lingen voor de visscherij en de zee- en 
binnenscheepvaart afgeleverd. Geduren
de de eerste 16 jaa r was directeur de h. 
G. Duyckinck Tander, oud-luitenant ter 
zee le  klas, de laatste 9 jaa r is de h. 
P. J.  Verwayen directeur.

In  verband met de tijdsom standighe
den is het feit alleen herdacht in  een 
samenkomst van de commissie van toe

aanvoer te bereiken niet in  de hand ge
werkt. Teneinde d it te bewerkstelligen 
werd bepaald dat óók voor het transport 
motorbrandstof beschikbaar werd gesteld 
terw ijl bovendien het aantal vaartuigen, 
dat de mosselzaadvisscherij op de W ad
denzee mocht beoefenen, belangrijk werd

Transpo rtYoerders Volgens ministerieel besluit 
moeten er 1000 VRACHT
W AGEN S P E R  MAAND met 
gasgeneratoren uitgerust 
worden. A A RZEL N IE T  EN  
VERSCH AF U EEN

GOHIN - Poulenc
(Kolen geleverd per contract)

H ET  IS  D E E EN IG E  M A N IER  OM T E  B L IJV E N  R IJD EN .
A LG EM EEN E V E R D E ELE R  :

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

(384) ♦

De Ongevallenvergoeding 
onzer Visschers

H O EV EEL BED RA A G T  ZE ?
Een besluit van 30 September 

stelde de gemiddelde verdiensten van de 
visschers vast in  de verscheidene reek
sen van visschersvaartuigen.

Deze gemiddelde verdiensten zijn ge
steund op de opbrengsten van 1939. 

per dag betaald. De rekeningen dienen ! Ze bedragen voor de reeksen vaartui- 
m aandelijks ingediend tot het schip ; gen die thans de visscherij uitoefenen: 
vrijgegeven wordt. i Motorvisschersvaartuigen van 36 P.K. tot
Z.37 vciTi Richard UttcrwulçjhG. j 100 P.K. iTil)6QT6'p6Ti

met bestendige arbeidsonbekwaamheid 
of doodelijken afloop worden op dezelfde 

1940 grondslagen berekend.

De eigenaar schijnt verwaarloosd te s chipper: 
hebben, verslag uit te brengen over het j Motorist 
in  huur geven van zijn vaartuig, dat Matroos:
ergens op de Schelde ligt.
Z.39 van Raphaël Huysseune.

D it schip in  beslag genomen zijnde 
door de pontonniers, zoo moet deze zaak 
met den M ilita iren  Bevelhebber voor 
België en Noord-Frankrijk afgehandeld 
worden.
Z.41 van denzelfden reeder.

Ook hierom trent is niets bekend en 
zal het dossier gevraagd worden aan de 
K.M .D. te Bordeaux.
Z.48 van Leon Latruwe. ! kunnen bedrijven: 

Deze moet zijn rekening mdienen j stuurm an :

897 fr. per maand 
897 fr. per maand 
717 fr. per maand 

Lichtm atroos: 448 fr. per maand
Scheepsjongen: 269 fr. per maand
Motorvisschersvaartuigen van 1 tot 35 
P.K., open of half gedekte vaartuigen 

Schipper, motorist: 581 fr. per maand 
Matroos: 540 fr. per maand
Jongen: 166 fr. per maand

Anderzijds zijn de gemiddelde verdien
sten der bemanning van de vaartuigen 
die over geen ingerichte haven beschik- 

j ken of die niet onafgebroken de visscherij

vanaf den 4-12-1940 en zal betaald wor
den op voet van 6 R.M. per dag. A f
schrift van zijn kontrakt moet h ij aan 
zijn waterschout laten geworden.
N.l van Pol Vanhoutte.

Hetzelfde geval als de Z.39.
N.20 van August Beyen.

W erd vanaf 5 Februari 1941 in  beslag 
genomen. Deze zaak k rijg t ook binnen
kort zijn verloop en komt thans in  orde.

Voor de N.43 van Henri Devoghel en 
de P.2 van Isidoor Popieul, moet aan de 
K.M .D. te Rotterdam  geschreven wor
den, hoe de zaak in  elkaar zit. Een on
derzoek zal daarna onm iddellijk inge
steld worden.

Hetzelfde geldt voor de N.46, toebe
hoorende aan Raphael Vercouter.
N.48 van Louis Calcoen.

Deze zaak moet door de V.O.Z.O.R. ge
regeld worden, /zijnde oorlogsschade,.

Hetzelfde geldt voor de N.55 van Hen
ri Vanhoutte.

De N.51 van Georges Desaever en de 
N.54 van de Gebroeders Ryssen moeten 
ln  denzelfden zin als de Z.39 geregeM 
worden.
0.2 van de Gebroeders Dasseville.

D it vaartuig werd op 1 April 1941 in 
beslag genomen en de eigenaars bekwa
men hun kontrakt op 6-8-1941. Zoodra 
de eigenaars hun rekening aan 6 R.M. 
per dag indienen vanaf 1 April 1941, 
zullen ze uitbetaald worden.

De 0.18, eigenaar Louis Vercruysse, 
ontvangt regelmatig zijn huurgeld aan 
6 R.M. per dag.

396,68 fr. per maand 
Matroos: 282,—  fr. per maand

Deze gemiddelde verdiensten dienen als 
grondslag voor de berekening der ver
goedingen uit hoofde van ongeval.

Rekening houdend met de bepalingen 
der wet op de arbeidsongevallen, bekomt 
men als dagelijksche vergoeding uit 
hoofde van volledige tijdelijke arbeids
onbekwaamheid de volgende bedragen: 
Motorvisschersvaartuigen van 36 P.K. tot 

100 P.K.
Eerste 28 

dagen 
per dag 

Schipper: 13,52
Motorist: 13,52
Matroos: 10,81
Lichtm atroos: 6,75 
Scheepsjongen: 4,05 
Motorvisschersvaartuigen van 
P.K., open of half gedekte vaartuigen 

Eerste 28 Vanaf den 
dagen 29en dag 

per dag per dag 
Schipper-m otorist: 8,75 11,67
Matroos: 8,14 10,85
Scheepsjongen: 3,13 4,18
Vaartuigen die over geen ingerichte 
haven beschikken of die niet onafge
broken de visscherij kunnen bedrijven:

Z ijn  deze vergoedingen voldoende?
Men kan m oeilijk staande houden dat 

de hierbovenvermelde vergoedingen de 
door een arbeidsongeval getroffen vis
schers toelaten zelfs tijd e lijk  voort in 
het onderhoud van hun gezin te voor
zien, zonder beroep te moeten doen op 
andere geldmiddelen.

Deze vergoeding is thans aanzienlijk 
kleiner dan hetgeen thans officieel als 
steun aan de behoeftige gezinnen, die 
over geen inkomsten beschikken, wordt 
uitbetaald.

E r b lijk t dat deze steun thans 11 fr. 
voor den man, 4,50 fr. voor de vrouw, 
3,25 fr. voor elk kind m inder dan 15 jaar 
en 4,50 fr. voor elk kind van meer dan 
15 jaa r bedraagt.

Men merkt op dat bij ongeval aan de 
slachtoffers geen gezinstoeslag wordt 
uitbetaald.

Deze steunbarema’s zouden het slacht
offer toelaten, terw ijl h ij vergoeding van

leeraren der school aanwezig waren.

Verkoop van zaai-oesters in 
Holland

De z.g.n. panneboeren te Yerseke ru i
men hun zaai-oesters van het vorige 
jaar, bekend onder den naam  van «bak- 

! kegoed» op. De prijs loopt op tot ƒ 25.— 
j per duizend, een prachtige prijs.
I In  het komende seizoen mogen geen 
oesters beneden een gewicht van 55 kg. 
per 1000 worden verzonden met dien ver
stande, dat geen enkele oester van m in
der dan 50 gram in  de sorteering mag 
voorkomen.

Mosselverzending
i Het centrale verkoopkantoor voor mos
selen te Bergen op Zoom heeft aan de 
mosselkweekers bericht, dat sedert 10 
September mosselen worden geleverd.

De kwaliteiten zullen, evenals verleden 
jaar, verdeeld zijn in drie variëteiten: 
B . mosselen van 16 tot 22 kg., B. 22 plus 
en B . extra en A. mosselen. In  afw ijking 
met verleden jaa r zal echter thans voor 
de bepaling van het vischgewicht worden 
uitgegaan van de bruto hoeveelheid, 

j Prijzen worden nog niet genoemd, 
j doch zullen spoedig worden bekend ge
m aakt. E r wordt toe aangespoord, aan 
de kw aliteit dit seizoen de meest moge- 
liijke zorg te besteden. Mosselen met 
meer dan 12 t.h. tarra zullen worden a f
gekeurd.

Mosselzaad
In  de eerste week van September wer

den van de Waddenzee te Yerseke aan
gevoerd ruim  .7000 tonnen mosselzaad, 
verhandeld voor ƒ 1.30 tot ƒ 1.55 en ƒ 2.05 
per ton naar kwaliteit. Van de Zeeuw
sche stroomen werden nog ongeveer 2500 
tonnen zaad aangevoerd.

In  die week werden te Bruinisse aan
gevoerd ongeveer 2500 tonnen mossel
zaad u it de Waddenzee. P rijs  eerste soort 
f  2.05, tweede soort f 1.55, derde soort 
f 1.30. Van de Ooster-Schelde werden 
aangevoerd 300 tonnen mosselzaad eer
ste soort.

De Aflevering van 
Zoetwatervisch in Holland

Met ingang van 10 September is in 
Holland het besluit in  werking getreden, 
waarbij bepaald wordt dat de zoetwater- 
visschers verplicht zijn hun geheele 
vangst aan zoetwatervisch af te leveren 
aan groothandelaars of door dezen daar
toe aangewezen opkoopers.

Het is hen verboden hun vangst recht-

Bij V.O.Z.O.R.
In  het Belgisch Staatsblad is een be

sluit verschenen, gedagteekend van 25 
Augustus 1941 waarbij beslist werd dat 
in den raad van beheer van de Vereeni
ging voor Onderlinge Zeeverzekeringen 
tegen Oorlogsrisico (V.O.Z.O.R.) de m an
daten van de uittredende leden voor een 
term ijn van vier jaa r werden vernieuwd.

Uittredende leden waren: A. G risar, 
M. Alexander, J.  Bauwens, J .  Depiere en 
A. Engels.

Brievenbus
— «k—

AAN J. RAM M ELO O, DOEL.
We hebben uw schrijven overgemaakt 

aan den verkooper van den motor. H ij 
zal w aarsch ijn lijk  met U rechtstreeks in 
verbinding traden.
AAN R. DEGRO OT, A N TW ERPEN .

De plaatsing van een aankondiging 
voor het verkoopen van een boot kost 
20 fr.; de som moet gestort worden op 
postcheckrekening 1070.98. G elief ons 
tegelijkertijd  den tekst óver te maken.

f5» * *

i f l. B . C . \
9

Diesel Motoren

Anglo - Belgian Cy
Nijverheidskaai, 39, GENT ©  Tel. 53265-53277
M F *  Voor alle inlichtingen zich wenden tot den heer 

BOYDENS,Veiodroomstraat,4, OOSTENDE

9

9
•
9
9

9
9

M M tM H tM M M tM N M N m C O S M M M M e M C M M M tN I

ï De Toekomstige Organisatie
van den Vischhandel in België

(Vervolg)

door JA N  VAN H AL

wege de verzekering geniet, de uitbeta- ■ streeks aan kleinhandelaars of consu 
ling te vragen van een bijkomenden menten te leveren

Vanaf den 
29en dag 
per dag 

18,02 
18,02 
14,41 
9,— 
5,40 

1 tot 35

Stuurm an:
Matroos:

Eerste 28 
dagen 

per dag 
5,98 
4,25

Vanaf den 
29en dag 
per dag 

7,97 
5,67

De vergoeding u it hoofde van ongeval volgen.

steun, daar zijn inkomsten onder het 
w ettelijk vastgesteld maximum zijn.

Beantwoorden deze vergoedingen 
nog aan de werkelijkheid ?

B ij een oppervlakkig overzicht van de 
opbrengst b lijk t dat de verdiensten van 
de bemanning van de kustvisschersvaar- 
tuigen in  ruime mate hooger zijn dan in 
1939 een bij uitstek crisisjaar voor deze 
visscherij.

De in 1941 vastgestelde loonen beant
woorden bijgevolg n iet meer aan de 
werkelijkheid. Een aanpassing dringt 
zich op. D it zou voor gevolg hebben dat 
de slachtoffers een grootere vergoeding 
zouden genieten, die m in of meer aan het 
w erkelijk loonsverlies zou beantwoorden.

De herziening der loonen zou ten an
dere overeenstemmen met de bepalingen 
der wet van 30 December 1929, die voor
ziet dat onder de winst, welke tot grond
slag dient voor de vaststellingen der 
vergoedingen verstaan wordt de gemid
delde zuivere w inst per maand voor 
iedere categorie, gedurende het jaa r dat 
aan het ongeval voorafging.

Men zou er bijgevolg kunnen voor zor
gen dat ten minste vanaf 1 Jan u ari a.s. 
de gemiddelde loonen beantwoorden aan 
de werkelijke verdiensten van onze vis
schers die thans worden vastgesteld.

De vergoedingen zullen deze loonen

Z ij die in  1939 en 1940 hun visch aan 
den afslag leverden, moeten het nu ook 
doen. j

De commissiekooper, groothandelaar 
of grossier in  zoetwatervisch, zijn ver- 1 
p licht de door hen ontvangen zoetwater
visch zooveel mogelijk af te leveren aan j 
afnemers, waarvoor zij in  1939 en 1940 j 
zoetwatervisch afleverden en in  verhou
ding tot de in  die jaren af geleverde hoe- ! 
veelheden.

Z ij moeten hiervan wekelijks een op-1 
gave doen aan de Nederlandsche Vis- j 
scherij centrale met naam, hoeveelheid 
en gemaakten prijs.

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  O RANG E

Bijzondere prijzen voor 
verkoopers —

voort-

(126)

De gewone detailhandelaar heeft, noch 
den tijd , noch het geld om zoover te 
gaan Zonder nochtans veel geld u it te 
geven aan de enkele plakbrieven of uit- 
stallingskaarten welke h ij gebruikt, kan 
h ij toen zijn best doen om ze proper en 
aantrekkelijk te doen voorkomen.

Zinspelen op de kw aliteit van het pro- 
dukt, is in  ons land, voorzeker van groot 
belang voor den afzet van de visch. Uwe 
uitstailingskaarten moeten dus de kwa
lite it aanduiden van de producten 
waarop zij betrekking hebben. De oude 
methode, waarbij het volstond zeer vlug 
een prijs te krabbelen op een vu il stuK 
karton, zal er nooit toe bijdragen om den 
viscnverkoop te verhoogen; deze wijze 
van aankondiging heeft eerder iets af- 
stootends in  zich en zij geeft zeker geen 
aanleiding om de kw aliteit van de koop
waar te doen uitkomen.

In  de lokale papierwinkels is er vast 
en zeker mogelijkheid w it papier te be
komen, dat gebruikt wordt voor p lak
brieven en n iet zeer duur is, of wel kar
ton voor het maken van uitstallingskaar- 
ten; welnu koopt een kleine voorraact 
van deze soorten papier en karton; dit 
is het begin van alle gezonde publiciteit.

Zelfs voor de beste kunstenaars is het 
zeer m oeilijk een schoone plakbrief te 
ontwerpen op een vu il blad of een stuk 
inpakpapier. Koopt eveneens w at veri 
welke men gebruikt om letters te schil
deren, deze is te bekomen in  zeer kleine 
noeveelheden; de gewone inkt komt niet 
duidelijk genoeg u it en de chineesche 
inkt komt te duur voor een veelvuldig 
verbruik.

Het uithangen van een bord met de 
prijzen van al de vischsoorten welke in 
den w inkel te bekomen zijn, is eveneens 
een gewoonte welke bij onze vischhan
delaars is vastgeankerd. Is  er iets moei
lijk e r om lezen? Op deze borden is iedere 
vischsoort in  oorlog met de voorgaande 
of de volgende en geen enkele trekt de 
aandacht van den voorbijganger.

De vischhandelaars moeten trachten 
een weinig variatie in  hunne uitstal- 
kaarten te brengen: variatie  in  den tekst 
en in  de bewerking. D at zij het eens be
proeven met enkele schetsen, dusdoende 
kunnen zij zien welke tekst en teekening 
de beste uitslagen geven.

Deze die niet kunnen teekenen zullen 
in  sommige tijdschriften vele teekenin- 
gen vinden welke kunnen uitgesneden 
worden en op de uitstalkaarten of p lak
brieven geplakt, ik heb persoonlijk kun
nen nagaan dat zulks de meest verheu
gende uitslagen oplevert. In  de aankon
digingen moet zooveel mogelijk, het orde
woord worden ingelascht van de propa
gandacampagne ten voordeele van het 
vischverbruik. Hoe ta lrijke r de hande
laars zullen zijn die d it ordewoord ge
bruiken, hoe gemeenzamer het zal wor
den en hoe dieper het bij het publiek 
zal inwerken. « Eet visch, visch op iede
ren dag ! » moest in  groote of kleine let
ters voorkomen op alle plakbrieven en 
uitstalkaarten.

Voor de hoofdingen van plakbrieven en 
uitstalkaarten, moet men inslaande tek
sten bezigen: een zinspeling op de ge
zondheid, den smaak, enz... Deze teksten 
moeten echter de belangstelling kunnen 
opwekken; zij zullen beschrijvend zijn 
en de vereischte in lichtingen geven. De 
huisvrouwen zijn a ltijd  bekommerd te 
weten welken schotel zij op den aan
staanden m aaltijd  zullen opdienen; ik 
ben overtuigd dat zij zeker voor den w in 
kel zullen blijven staan w aar volgend 
bericht te lezen is:

U W EET  N IET  W AT U VOOR DEN 
AANSTAANDEN M A A LT IJD  M OET 

G ER EED M A K EN  ?
Ziehier enkele raadgevingen:
« De dokters zetten ons er toe aan 

visch te gebruiken. Zeer rijk  aan voeden
de bestanddeelen. Versche visch goed 
toebereid, is malsch, lekker en stelt de 
grootste fijnproevers tevreden. »

Hier kan men de verschillende visch
soorten opnoemen welke te koop gesteld 
worden, met voor iedere soort een korte 
beschrijving of raadgeving en de prijs. 
De huisvrouw zal zich dusdoende ge-

W Y N SBER G H E  IVA N  
Wettig gediplomeerd 

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

(132)

m akkelijk en volledig kunnen in lichten; 
zij kan de lijs t vluchtig doorlezen en de 
prijzen vergelijken; zii zal veel gemakke
lijk er en vlugger worden ingelicht, dan 
met de vele uitstalkaarten welke zeer 
d ikw ijls in de grootste wanorde verspreid 
liggen. Niets belet de vischhandelaars, 
buiten een algemeene lijst, de beschik
king te hebben over een of meer afzon
derlijke uitstalkaarten, waarbij de aan
dacht getrokken wordt op zekere speciale 
vischsoorten, en kaarten w aarbij sprake 
is over de visch in  het algemeen. Doch de 
algemeene lijs t met berichtgeving, hier- 
voren bedoeld, is onontbeerlijk.

Nog vele goede raadgevingen kunnen 
aan onze vischhandelaars worden gege
ven, doch wanneer zij slechts geneigd zijn 
welke hier werden aangehaald, te aan
vaarden en in  de p raktijk  om te zetten, 
mogen w ij ons ten zeerste voldaan ver
klaren; zij zullen er op die m anier veel 
toe bijdragen om het vischverbruik in  
ons land te verhoogen.

*\
Niet alleen is de vischhandel in  ons 

land niet georganiseerd,doch het is tevens 
een fe it dat zeer weinig vischhandelaars 
op de hoogte zijn van hun vak; een verge
lijk ing  maken tusschen wat men bij ons 
vischwinkels noemt en de magazijnen van 
t buitenland is onmogelijk; van de vele 
winkels welke ik, sedert 1928, betreden 
heb, zijn er b itter weinig in  het bezit van 
.ïtroomend water; in  de meeste gevallen 
is het gebruik van ijs onbekend; in  som
mige steden wordt de visch vóór den w in
kel op een paar planken tentoongesteld; 
in itia tie f om klienteel te trekken, ont
breekt totaal; gaat U  m aar eens de u it
stallingen na.

Hoe kan het anders, geschoolde visch
handelaars hebben w ij o.t.z. niet; velen 
weten zelfs niet hoe zij er toe gekomen 
zijn vischhandelaar te worden, vroeger 
immers waren zij: schrijnwerker, dag- 
bladverkooper, groentenhandelaar, post
bode of iets anders; de eene hebben ech
ter van een goeden vriend, die sedert en
kele weken in de visch doet, vernomen 
dat met den vischhandel grof geld is te 
verdienen; de anderen doen het om iets 
bij te winnen; bij de installatie van wat 
zij hunnen w inkel noemen, trachten zij 
de kosten te herleiden tot een minimum 
en, op een bepaalden dag, openen zij 
hunne zaak onder de leuze: «zoo weinig 
mogelijk af zetten, aan de grootst moge
lijke winst». Zulks was de toestand vóór 
Jen  oorlog en, indien men niet ingrijpt, 
zal zulks na den oorlog voortduren. (Ik  
houd m ij ter beschikking van dezen die 
.neenen deze bewering te moeten logen
straffen en ik zal hen bewijzen, dat ik 
bij deze uiteenzetting in  niets overdreven 
heb, doch integendeel ver beneden de 
brutale waarheid ben gebleven).

W il men er bij den vleeschhandel toe 
komen tot het scheppen van gezonde toe
standen, dan dient, eerst en vooral, het 
bedrijf te worden geregeld; men moet het 
in stand houden van het bedrijf of han
del ondergeschikt maken aan een m ini
mum afzet en het voldoen aan alle hy- 
gienische voorwaarden verplichtend ma
ken; de politiereglem enten op de markten 
sn op de eetwaren moeten worden ge
wijzigd of aangevuld en zeer streng toe
gepast; vischkeuringen moeten kunnen 
worden ingericht en verplichtend ge
m aakt; (w ijziging of afschaffing van art. 
! van de wet van 15 M ei 1870, op den 
erkoop van versche visch ); de verpak- 
:ing voor het vervoer en den verkoop 
-an visch en visscherijproducten moet 
rarden geregeld; de officieele benamin
gen van de vischsoorten moeten worden 
/erplichtend gemaakt; de oneerlijke me- 
Jedinging moet worden uitgeschakeld 
ioor de invoering van een gezonde prij- 
senpolitiek, enz., enz...

W illen  w ij het vischverbruik op onzen 
buiten doen ingang vinden, dan dienen 
,vij de bevolking er aan te gewennen de 
versche visch in  hare voeding te brengen, 
voor het meerendeel houden de landbou
wers zich aan het gebruik hunner eigen 
producten (vleesch en eieren); onze bui
tenlieden zijn gewoonlijk groote vleesch- 
verbruikers (varkensvleesch), omdat zij 
in de meening verkeeren, dat zulks hen 
meer bestand m aakt tegen den zwaren 
veldarbeid.

(S lo t volgt).

IJZERW AREN -
QUINCAILLERIE

Jack DELANGHE
Nieuwpoortsche Steenweg, 34

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

H. R. 3673 •  Tel. 72.072
(27)
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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 ER  1941 
om 3 ure 30 namiddag, ter herberg 
«Prins Boudewijn» te Oostende, St. Se
bastiaanstraat, 22:

TO ESLA G
van

STAD  O O STENDE

welgelegen Eigendom
genaamd «Café Flandria», Thouroutsche 
steenweg, nrs 32 en 32a, hebbende een 
voorgevel van omtrent 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. (373)

Kantoor van Notaris

Jacques GHYO O T
Koningstraat, 54, Oostende.

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 E R  1941<
in het lokaal «Prins Boudewijn», St. Se
bastiaanstraat, 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.
Alle nadere in lichtingen te bekomen 

ter Studie. (439)

Studie van den Notaris

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

Op DONDERDAG 25 SEP 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

ZOEKUCHTJES
D IEN STM EID  gevraagd, nu voor Den 

Haan, later voor Oostende: Pylizer, 45, 
Van Iseghemlaan. (458)

PA R FU M ER IE . Men zoekt handelsre- 
gisternummer over te nemen voor par
fumerie, met of zonder koopwaren: P y 
lizer, 45, Van Iseghemlaan. (459)

ZA K KEN  EN EM BA LLA G E  (oude en 
nieuwe). Men vraagt te koopen: Afval, 
dèches. Veldstraat, la . (455)

MEN KOOPT
Veldstraat.

K O N IJN EN V ELLEN : la , 
(456)

K IN D E R R IJT U IG  te koop. Zich wen
den bureel van het blad. (454)

BOOT TE  KOOP in  zeer goeden staat, 
volledig uitgerust, nieuwe mazoutmotor 
van 11 HP., twee garnaalkorren. S ch rij
ven bureel van het blad onder nr. 449

TE 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)

TE HUUR GEVRA AG D : K leine V illa  of 
woning of klein pachthof met garage of 
stalling, omstreken Oostende. Schrijven 
bureel blad J.E .F . 21. (430)

H ERV ERK O O PIN 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 Za
terdag, 2-3 u., nam.

Gebracht op fr. 151.800.
(434)

Studie van den Notaris

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

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
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.
n.

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)

MEN VRAAGT Reiziger op commissie.SchoonenBouwgrond
thans dienende tot hof, met afsluitings- Zeer goede verdiensten. Schrijven bureel 
muren, Sartlaan, hebbende een voorgevel! van ’t biad. (429)
van 16 m. 30 cm., groot 1323 m2 56 dm2. '

Ingesteld: fr. 57.000.
(403)

Kantoor van Deurwaarder

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

U it oorzaak van Sterfgeval

STAD OOSTENDE
Kaaistraat, 30A

1941,Op D IN SD A G  23 SE PT EM B ER  
om 2 ure namiddag:

O PEN BA RE V ERK O O PIN G
van

zeer schoone 
meubelen en mobilaire 

voorwerpen
zooals : een schoone volledige slaapka
mer «Louis XV » in  massieven eik; een 
stijlvo lle eetplaatsgarnituur in  elk; een 
brandkast, hoogte circa 1.10 m., merk 
«Vanden Broeck - Brussel»; een schoone 
keukenmenagere «F.B.»; schoone lusters; 
radio «PH IL IP S»  in  meubel; verders 
nog: keukenmeubels, al het keukenge- 
rief, lijnw aad en slaapgerief, ook gias- 
en gleierswerk.

Daarbij nog: ..wee stopsel macmen en 
voor w ijnaftrekkers, waaronaer eén zco 
goed als nieuw, merk -«Jos. Mnrraey - 
Gent»; ook nog ^en bierperskraan met 
4 distributoren, enz., enz,..

Op kon tant en gewone voorwaartien.
(457)

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 blad onder nr. 356. (356)

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

ZEE- BO UCH AUTE BLAN KEN - 
Vischsoort O O STENDE N IEU W PO O R T g fju G G E B E R G E Totaal

Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg.
G arnaal: 11.194 4.024 6.271 6.543 3.296 32.003
Platvisch, schul en bot:

le  soort 3.695 1.135 1.293 — 1.331 7.455
2e soort 2.600 1.248 865 — 674 5.388

Gr. p latvisch: 1.180 142 199 — 176 1.697
Tong (kleine) : 520 — — — — 520

le  soort 45 9 11 — 47 112
2e soort 21 25 34 — 45 125
3e soort 34 211 86 — 72 403

Groote schul: 630 691 421 — 166 1.908
Tarbot en griet: 6 3 — — 1 10
Rog: 51 68 — v — — 119
Groote bot: 340 3.230 98 — 142 3.811
Poers: — 
Soldaten-

knorhaan: —
Kleine w ijting : 421
G ul: 2
Zeehond-haai: —
Krabben: —
Totaal aankoop-

cijfer: fr. 226.912,50

79

37
1.184

500
2

37
1.184

145.638,— 103.191,50 67.059,—  67.203,30 616.788,40
Van het strand werd 675 kg. garnaal, 2 kg. platvisch en 1 kg. groote bot aan
gevoerd, verkocht voor 6.784,10 fr.
Aantal vischdagen: Oostende :; Nieuwpoort 2 ; Zeebrugge 2 ; Boekhoute 5; 
Blankenberge 2.

BRUSSEL
V ISC H TO EVO ER

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

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

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

(448)

Studie van den Notaris

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

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

TO ESLA G
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.

Gebracht op: 8.000 fr.
(451)

STAD OOSTENDE
Openbare Marktplaats —  Wapenplaats

Op ZATERD AG  20 SE P T EM B ER  1941, 
om 10 uur ’s voormiddags:

O PEN BA RE V ERK O O PIN G
van

inbeslaggenomen
meubelen

en

mobilaire voorwerpen
zooals: 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 waar
borgen, hooge intresten. Schrijven  bu
reel van het blad. (256)

IK  BET A A L DEN HOO GSTEN 
P R IJS

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

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

Vischsoorten verkocht in de m ijn te
Brussel gedurende de week van 7 tot 13
September:

fr.kg.
G arnaal 878,500 12.255,10
Gerookte heilbot 279,500 8.382,15
Haring 10.774,500 158.385,15
Zeehond 29,600 225,—
Schar 1.521,200 28.037,15
W ijting 81 615,60
Platen 2.439,800 51.196,70
Rog 55,500 960,20
Paling 1.441 53.158,55
Poers 5,900 53,10
Bots 2.836,800 64.679,10
Tongen 252,200 17.578,40

Totaal: 20.595,500 395.526,20

ANTWERPEN
VISCH TO EVO ER

Bedeeling van visch in  de m ijn te Ant- 
werpen, gedurende de week van 8 tot 13
September:

Kg. fr.
Belgische visch: 3.379,20Bot 176

Plad ijs
Rog
Schar

1.338,5
23,5

30.156,—
338,40

4.217 51.913,20
Tarbot 4 96,—
Tong 298,1 14.705,40
G arnaal 2.160 24.840,—

Totaal : 8.217,1 125.428,20
Vreemde visch :

1.731,—Krab 577
Forel 238 7.187,60
Paling 2.880 80.496,—
Brasem 62 713,—

GENT
VISCH TO EVO ER

Aanvoer van visch en visscherijpro
dukten te Gent gedurende de week van 
7 tot 13 September:

Garnalen 7.518 kg.; krabben 1.361 kg.; 
kokhanen 8.150 kg.; versche visch 1.232 
kg:; ingelegde poss 3.067 bokaaltjes van 
250 gr.

OOSTENDE

IK
OF

W ENSCH  OVER 
TE  HUREN ;

TE  NEMEN

Café of Brasserie
MET H A N D ELSREG ISTER

Schrijven bureel 
letters K.K .K .

van het blad,
(433)

Totaal: 3.757 90.127,60

Het Scheepsbouwkundig Proefstation
Bijzonderheden over de Schepen der

Toekomst
Na dezen oorlog — men kan d it reeds terlijnenteekening en daarna afgestoken 

nu wel voorspellen —  gaat de zeescheep- en glad geschrapt; spiegelglad.
Het m iniatuurschip gaat varen

Is  het model geheel gereed en afge
werkt, dan gaat het naar de sleeptank. 
De tank- of bassinlengte wordt bepaald 
door de hoogste snelheid die het te be
proeven scheepsmodel moet varen. B ij 
het begin van de vaart is een aanloop
tijd  noodig om tot een bepaalde con
stante snelheid te komen, daarop volgt

vaart een periode van grooten bloei te
gemoet. De vraag naar grondstoffen uit 
« de andere wereld » zal enorm zijn en 
voorloopig, zullen de te verzenden hoe
veelheden de beschikbare tonnage wel 
verre overtreffen.

Derhalve zullen ook de aan de zee
vaart verwante bedrijven —  in  het b ij
zonder de scheepswerven —  veel werk
aan den w inkel krijgen. Onze scheeps- ; . . . . .  . .___
bouwers zijn paraat en ook nu leggen ze ;de tljd ’ wa^ lTi  „ Ï S Ï i m  tPn" hot w art pr Tïiot hH stante snelheid worden verricht en ten

slotte eindigt de vaart met een rem tijd

Agence Ch. Seys
Rogierlaan, 21 Oostende

Studie van den Notaris

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

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

TO ESLAG
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 verplichting van bouwen voor 

den kooper.
Alle nadere inlichtingen te bekomen 

ter studie. (440)
Ingesteld: 13.000 fr.

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

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

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

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

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

m2.
Bouwgronden te Breedene, vanaf 18 fr.; 

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

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

burgstraat, enz.

DRINGEND TE KOOP GEVRAAGD  :
Handelshuizen, burgershuizen, enz., 

groot en klein, in en buiten stad.

het werk er n iet bij neer. Neen, ze gaan 
onverstoorbaar door met de voorberei
ding van hun bouwplannen en met hun 
proeven.

Hieronder volgt nu een korte populaire 
beschrijving van het Scheepsbouwkundig 
proefstation te Wageningen. D ààr wor
den reeds thans in  m iniatuur, de sche
pen der toekomst gevormd !

W aar komt het bij een schip, 
dat Oceanen doorklieft, in  de 
eerste plaats op aan ?

Men weet, dat de scheepsvorm de gun
stigste waterweerstand heeft en dat de 
vorm van de schroeven of voortstuwers 
zóó gekozen is, dat bij een zoo laag mo
gelijk machinevermogen een gevraagde 
snelheid kan worden verkregen. Het is 
de combinatie van beide eischen, zoo wei
nig mogelijk weerstand en de beste voort
stuwing, waar het bij een schip op aan
komt. Die combinatie wordt nauwkeurig 
onderzocht in  een sleeptank.

Een sleeptank
Het Nederlandsch Scheepsbouwkundig 

Proefstation te Wageningen beschikt over 
een tank, w aar met modelschepen de noo
dige proeven kunnen worden genomen. 
Tank is eigenlijk geen goed woord; men 

I kan beter spreken van een sleepbassin,
I een badkuip van enorme afm etingen, n.l.
1160 m. lang, 10,50 m. breed en 5,50 m.
, diep. Het bassin zelf is zoo eenvoudig 
I mogelijk gebouwd, n.l. op den grond in 
I plaats van in  den grond. De wanden zijn 
slechts dun en worden aan den buiten
kant gesteund door betonspanten, die tot 
aan het dak zijn opgetrokken; twee te
genover elkaar staande betonspanten zijn 
onderling verbonden door stalen I-lig- 
gers, waarop tevens het dak rust. Deze 
I-liggers vangen dus alle spanning van 
het water (ruim  9200 m3) op.

NIEUWPOORT
V ISC H TO EVO ER

Gedurende de week van 8 tot 13 Sep
tember was de aanvoer van visch ge
ring en werden aan de Korporatie af- 
geieverd :

Maandag 8 September. —  Garnalen 
2040 kg. voor 20.400 fr. Visch: 3198 kg. 
voor 49.070,10 fr. Totaal: 69.470,10 fr.

Dinsdag 9 September. —  Garnalen: 
1984 kg. voor 19.840 fr. Visch: 3678 kg. 
voor 56.337,90 fr. Totaal: 76.177,90 fr.

De volgende dagen tot Zaterdag 13 
September werd niet uitgevaren.

De totale aanvoer van de week be
droeg 4024 kg. garnalen en 6876 kg. 
visch, te samen 10.900 kg. voor een be
drag van 145.684 fr.

Tot 17 September zijn de schepen niet 
uitgevaren.

tam
STENO-DACTYLOSCHOOL

CREMER
2bis, Marie-Joséplaats (boven Ribby)

SN EL EN  M A C H IN ESC H R IFT  
C O PYW ERKEN

TALEN

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)

Interessante
Scheepvaartnieuwsjesi

om ’t model tot stilstand te brengen. Na 
grondige experimenten is gebleken, dat 
met een bassinlengte van 160 m. de 
scheepjes met een snelheid van 30 km. 
kunnen worden beproefd.

Het pleit voor de bouwers van het bas
sin, dat de waterspiegel practisch niet 
daalt door lekkage. Leiding voor schoon
maken is in  de tien jaar, welke het bassin 
bestaat, nog niet noodig gebleken, of
schoon aanvankelijk vermoed werd, dat 
d it om de twee jaa r zou moeten geschie
den. Een aantal goudvisschen houdt het 
water vrij van muggenlarven en w ater
insecten en voedt zich blijkbaar ook met 
de weinige aan de wanden groeiende 
lagen.

De sleepwagen
Als de proef begint, wordt het model 

onder de sleepwagen gelegd. Dat is een 
soort van dubbele brug over de geheele 
breedte van ’t bassin, die door middel 
van vier wielen op ra ils over de bassin- 
wanden loopt. Het doel van deze wagen 
is veelzijdig: allereerst dient h ij om een 
te onderzoeken scheepsmodel op de 
vaart door het bassin te begeleiden, het 
op koers te houden, op snelheid te bren
gen, op constante snelheid te houden ge
durende het meten, af te remmen aan 
het einde van de vaart en het model 
weer terug te brengen naar het begin 
van het bassin. Vervolgens zijn op deze 
sleepwagen de verschillende meet- en 
registreerapparaten aangebracht.

Ook de schroeven voor de scheepsmo
dellen worden in  het scheepsbouwkundig 
proefstation te Wageningen zelf vervaar
digd.

Op het oogenblik, nu er van de Neder
landsche werven niet zoo veel koop
vaardij- en passagiersschepen van stapel

De Ordening 
van den Kleinhandel

• u a ( Min Visch
— B —

Om de misbruiken te keer te gaan, 
werd onlangs door een onzer bevoegdste 
stedelijke ambtenaars van stad en wel 
door üen heer Louis Reilzen, de vroegere 
commissaris-hallchef onzer stedelijke 
vischhalle, een reglement opgemaakt 
welke de reglementeering beoogt van 
den verkoop in  ’t klein in  onze stad.

D it ontwerp, w aarin we thans een 
k ijk  kunnen nemen hebben, is uitste
kend cpgevat en zou tot basis kunnen 
dienen van een verdeeling welke de 
gansche stadsbevolking zou ten goede 
komen.

Daarin is voorzien een reglement 
voor winkeliers, leurders of leursters.

Het grondgebied der stad is in  blok
ken verdeeld om de bevolking om de 
beurt van de toegekende bevoorrading te 
laten genieten.

Daar de leurhandel nog alleen aan 
de kust mogelijk is, tengevolge van den 
bijzonderen en begunstigden toestand 
waarin w ij in dat opzicht verkeeren, 
iaat dit ontwerp toe, een einde te stel- 
ien aan bestaande toestanden die het 
smokkelen en de verdwijning van den 
visch en garnaal te Oostende, zoo ge
m akkelijk maken, waardoor de bevol
king er weinig of zelden van kan ge
nieten.

W e komen op d it ontwerp volgende 
week terug.

Pierre
LANNOYE-VANTYGHEM

ZEILMAKER
Gelast zich voor alle werk : 

zeilen, zonnestoors, bachen, enz.

Overvloedstraat, 76 - Oostende
Handelsregister 9390

EDC=
(25)

De Verdeeling 
van

Visch en Garnaal
Door de hoofdafdeeling van de Cor

poratie wordt naar het schijnt op het 
oogenblik een ontwerp van verdeeling 
van visch en garnaal over het land 
voorzien.

Alhoewel we overtuigd zijn dat de 
Corporatie te Brussel deze verdeeling 
300 juist mogelijk zal doen, toch hopen 
we dat men met den bijzonderen toe
stand van de kust aldaar zal rekening 
houden, waar de goede voeding een 
hoofdvereischte is voor alle menschen 
die in  het spergebied wonen en veel 
minder rust genieten dan de bevolking 
/an het binnenland.

Het zal ten andere niet volstaan een 
verdeeling te maken over alle steden en 
dorpen van het land, daar waar de aan 
gevoerde hoeveelheid veel te klein is om 
3lke stad behoorlijk ervan te kunnen 
laten profiteeren.

Ook dorpen dienen uitgeschakeld, om
dat men in  de dorpen nog gemakkelijker 
iets kan bekomen, dan in  groote steden, 
waar de toestand in  veel opzichten 
gansch anders en het leven op verre na 
niet zoo goedkoop is.

W ij hopen dat hieraan allem aal is 
gedacht en dat de verdeeling aldus geen 
onbenulligen en onpractischen handel 
zal in het leven roepen.

INGEZONDEN

De Rechte^Lijn Î

DE SC H EEPVA A RT  W O RD T G E 
CO NCENTREERD  IN  B K A Z IL IL

De Braziliaansche Commissie voor de 
Handelsmarine, heeft, naar de bladen 
melden, beslist dat 10 Braziliaansche 
schepen van den kustdienst naar de dooi
de Braziliaansche Lloyd exclusief uitge
bate inter-am erikaansche lijnen  zullen
overgeplaatst worden ter versterking./
H O O G ERE M O LEST -PREM IES IN  

DE VAART VAN U IT  
N ED ERLAN D SC H -IN D IE

Nederlandsch-Indië verhoogde de ver
zekeringspremie tegen oorlogsgevaar 
voor het vrachtverkeer op de Japan- 
route met 7,5 t.h., op die van Sjanghai " vcxl iuu‘J va“  “ losseien 
met 4 t.h., Singapore 3 t.h., Thailand ° ° 5. ,?e"
3 t.h., Ph ilipp ijnen 1,5 t.h., Engeland 
10 t.h., U.S.A. via De Kaap 5 t.h., West- 
Am erika via Pacific  2 t.h. en die voor 
de oostkuèt via de Pacific  met 2,5 t.h.
Ook Indo-China vermeerderde de mo- 
lest-premie van 3 op 5 t.h. De premie 
voor de vaart tusschen de Indo-Chinee- 
schè havens werd van 2 op 3 t.h. ge
bracht.

Het gerucht doet hier te Charleroi en 
omstreken de ronde dat er kortelings, 
ondanks alle tegenstrijdige berichten, 
toch op den invoer van mosselen uit 
Nederland zal mogen gerekend worden.

In  het algemeen belang der verbrui
kers is het dus te hopen dat de door 
de leiders der bedrijfsgroepeering Week
dieren aangeknoopte onderhandelingen 
met de bevoegde Nederlandsche mid
dens, weldra met bevrediging zullen be
kroond worden.

Ook de beroepsvischhandelaars stellen 
hun vertrouwen in  een goeden uitslag, 
temeer, daar de verkoop van mosselen 
op strenge en geordineerde wijze, een 
m erkelijke verzachting aan hun maan
denlange neteligen toestand brengen 
zou.

Ten andere, de verkoop van mosselen

« 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 L LE  D A G BLA D V ERKO O PERS

S.
••••®®®®®®®®®®®®®«®©®8»®©©«s0»

i Studio Lionel
106, Nieuwpoortsteenweg, 10&

i

7 p p^ h p n p n  v a n  n n rn ffin p  ! l ° ° P en. is het in  Wageningen niet bijster Zeeschepen van paralline druk Maar tQch wordt er regelmatig
De scheepsmodellen, waarmee de proe- doorgewerkt. Onze scheepsbouwers hou- 

ven worden genomen, zijn voornam elijk den rekening met de toekomst, als onze 
gegoten van paraffine. Deze harde was- zeehandel zich weer gaat herstellen. Ze 
soort heeft in  vergelijking tot hout het werken door en versagen niet. 
groote voordeel van gemakkelijke be- ; 
werkbaarheid in  alle richtingen, terw ijl 
het gereedschap niet gauw bot wordt. B ij 
modelwijzigingen kan op eenvoudige 
m anier een gedeelte aan het model aan
gegoten worden. Na gebruik kan men de 
paraffine opnieuw smelten voor het gie
ten van een ander model. Het m ateriaal 
voor de scheepsmodellen is van w itte 
paraffine met een smeltpunt van 60 tot 
62 graden, waaraan omstreeks drie pro
cent bijenwas is toegevoegd om broos
heid tegen te gaan. Het model wordt 
ruim  gegoten (om dat de paraffine krim pt 
na het gieten), gefraisd volgens een wa-

9

Specialiteit van K IN D ER- en 
H U W EL IJK SP O R T R ET T EN

(452)

A M ER IKA A N SC H E R E E D E R IJ 
V ER PLA A T ST  HOOFDKANTOOR 
IN  H ET  V E R R E  OOSTEN NAAR 

M A N ILLA
De Am erican President Lines hebben 

haar hoofdbureau in  het Verre Oosten 
van Hongkong naar M an illa verlegd. Het 
personeel is Zondag aan boord van het 
tot de m aatschappij behoorende m ail
schip President G arfield  te M an illa aan
gekomen. De bedienden die nog in  China 
achtergebleven zijn, zoo wordt tevens 
bekend, zullen van u it Sjanghai de za
ken met China verder afhandelen.

JA PA N SC H E R E E D E R IJE N  V E R 
LATEN  LA  PLATA-CO NFERENCE

Drie Japansche scheepvaartmaatschap
pijen, de Kawasaki Kisen Kaisja, de 
Osaka Sjosen K a is ja  en de Jam asjita 
K isen K a is ja  zijn u it de La  Plata-vrach- 
ten-conference, waarvan zij tot nog toe 
deel uitm aakten, uitgetreden. D ienvol
gens zullen de Japansche zaken met 
Zuid-Amerika voortaan zonder overeen
stemming met de concurreerende reede
rijen  van andere landen en enkel met 
het oog op de Japansche belangen ge
dreven worden.

rookten haring en alle visscherijpro
ducten) komt onbetwistbaar, vooral in 
de huidige m oeilijke omstandigheden, 
uitsluitelijk de beroepsvischhandelaars 
ten goede, want de beperkte toevoer 
van versche visch, alhoewel welkom, 
iaat geen enkel hunner toe — er zijn 
altoos uitzonderingen —  zich van ver
val te vrijwaren.

Mosselen, gezouten en gerookten ha
ring! D it zijn ju ist de visscherijproduc
ten waarop velen die met het ware 
vischhandelaarsbedrijf niets gemeens 
hebben met ongeduld loeren, die door 
hun inmenging alle gedragslijnen in 
beuken en de vischhandelaars in hunne 
beroepsfierheid krenken.

Voorzeker kan er altoos aan zulken 
drang verholpen worden. Het is dus 
toegelaten te veronderstellen, dat de 
bevoegde leiders der Hoofdgroepeering 
en bedrijfsgroepeeringen die voorzeker 
de «miserie» der beroepsvisch(klein)han- 
delaars kennen, steeds rekening willen 
houden met de behoeften hunner vak- 
genooten en op tijd  en stond alle vriend- 
jesinvloed zullen weten ter zijde te zet
ten om slechts het algemeen belang te 
dienen en de beroepsvischhandelaars toe 
te laten de armzalige korst brood te 
verdienen, die gevaar loopt hun te ont
snappen.

De leiders der Hoofdgroepeering heb
ben de kans een reuzenwerk te verrich
ten. Het komt er op aan de rechte lijn  
te volgen: Visch en visscherijproducten 
(ook mosselen en gerookte haring) ver
koopt men bij de vischhandelaars... en 
nergens anders!

Dat is ernstig streven... dat is ernstige 
ordening!

Nu of nooit ! Estar.



De Haven van Gent
(Zie «Het Visscherijblad» «an 5-22 Sept.)

O N TLED IN G  VAN H ET  V E R K E E R

De aldus bepaalde hoofdtrekken van 
het eigen havenkarakter kunnen de en
kele cijfers die thans volgen, hun vollen 
zin verleenen. Als m aatstaf om terdege 
te beoordeelen welke vlucht de haven van 
Gent na den oorlog heeft genomen, kie
zen w ij het jaa r 1913, eensdeels omdat 
het een periode afsluit van pas beëindig
de verbeteringswerken, anderzijds omdat 
dat het laatste normale uitbatingsjaar 
was vóór de wereidramp.

In  1913 werd de haven bezocht door 
1398 schepen, met in  totaal 1.061.425 
netto Moorsom tonnemaat, terw ijl de a l
gemeene goederenbeweging, dus in- en 
uitvoer, 4.021.046 metrische ton bedroeg.

Daar nu de voor de juiste waarde en 
beteekenis van een haven de beweging 
der goederen een nauwkeuriger aanw ij
zing verstrekt dan het totaal van in- en 
uitvarende schepen, voegen w ij hierbij 
dat, in 1937, het aantal dezer laatste 
2218 eenheden metende 2.273.479 netto 
Moorsom ton, bedroeg.

De goederenbeweging beliep in  het 
recordjaar 1930 tot 9.939.967 metrische 
ton en in  1937 tot 8.818.050 metrische ton.

Deze cijfers bevatten, naast den in- en 
uitvoer per zeeschip, eveneens het in ter
nationaal verkeer voor de binnenvaart, 
b.v. den invoer van kolen uit het Ruhr- 
gebied, den uitvoer van benzine naar 
Zwitserland, per Rijnkas. De Belgische 
en Nederlandsche Rijnzeehavens zijn 
w ellicht de eenige in  Europa die soort
gelijk internationaal binnenvaartverkeer 
Kennen.

Voor de nationale economie heeft het 
dezelfde beteekenis als de per zeeschip 
in- en uitgevoerde goederen en men kan, 
ook niet benaderend, de handelsbedrij
vigheid in  de Gentsche haven niet waar- 
deeren zonder met de binnenscheepvaart 
rekening te houden.

De totale goederenbeweging van 1937, 
alhoewel 11 t.h. lager dan in  1930, is toch 
nog 120.000 ton hooger dan in  1929 en 
m aakt ten slotte een omzet uit, die met 
362 t.h. dien van 1913 overtreft.

M et haren goederenomzet per zee a l
leen, nam de haven van Gent in  1937 den 
24en rang in  onder de 1170 Europeesche 
haens.

H ierna volgen de cijfers:
Ja ren  Totaal der Schepen Totale

Tonnem aat
1913 1.398 1.061.425
1920 758 532.051
1925 1.755 1.543.242
1930 2.761 2.938.775
1931 2.540 2.573.813
1932 2.117 2.139.641
1933 1.785 1.960.374
1934 1.929 2.057.922
1935 1.755 1.928.118
1936 2.068 2.172.496
1937 2.218 2.273.479 
1937 1.816 1.944.330

Goederenbeweging :
Jaren Invoer Uitvoer Totaal

(M etr. Ton)
1913 2.413.106 1.607.940 4.021.046
1920 1.151.990 786.519 1.938.209
1925 2.691.836 1.803.094 4.494.930
1930 6.879.209 3.060.758 9.939.967
1931 5.249.246 3.287.026 8.536.272
1932 3.980.341 2.619.689 6.600.030
1933 3.768.259 2.101.741 5.870.000
1934 3.714.856 2.324.518 6.039.374
1935 3.512.629 2.307.767 5.820.396
1936 3.982.478 2.861.735 6.844.213
1937 5.463.459 3.354.591 8.818.050

BO N D IG E O N TLED IN G
Een bondige ontleding van d it verkeer 

nu toont, dat de hoofdschotel van den 
invoer over Gent wordt gevormd door de 
verschillende m inerale producten: steen
kool, ijzererts, petroleumolie, kalkfosfaat, 
ijzerslakken, enz.

D it verkeer, voor hetwèlk Gent zijn u it
rusting heeft gespecialiseerd, beliep tot 
6.927.507 metrische ton in  1930 en tot 
7.001.315 metrische ton in  1937.

Steenkool nam  vroeger de aanzienlijk- 
ste plaats in. In  1931 echter werd deze 
invoer van vreemde kolen belemmerd 
door het treffen van contingenteerings- 
maatregelen aan Belgische zijde.

Het ijzererts komt uit Zweden, Noor
wegen, Portugal, Canada en Britsch 
Indië. Het is vooral bestemd voor de Bel 
gische en Luxemburgsche hoogovens, als 
ook voor die van het Ruhrbekken. Spaan 
sche erts kwam, sinds het uitbreken van 
den burgeroorlog in Spanje, slechts karig 
Dinnen.

De petroleum inrichtingen werden in  
hoofdzaak langsheen het K anaal van 
Terneuzen opgericht. Ze zijn er uitste
kend gelegen en beschikken over uitge
strekte gronden, waar zij haar honder- 
de tanks hebben gebouwd die als opslag- 
gelegenheid bieden voor 250.000 ton d i
verse oliën.

Een ander van de oudste en voornaam 
ste trafieken van de Gentsche haven is 
het hout. De overgroote meerderheid van 
het hout, dat over de haven van Gent 
wordt ingevoerd, is afkomstig u it de B a l
tische landen en Noorwegen. Hoofdzake
lijk  gaat het om m ijnhout voor de kolen
bekkens van de Borinage, het Centrum 
en Noord-Frankrijk.

In  de laatste jaren kwamen eveneens 
kostbare houtsoorten uit Belgisch Congo 
en Am erika binnenloopen.

Katoen en vlas zijn twee andere vete
ranen onder de goederen te Gent inge
voerd.

W at den uitvoer betreft, zijn de me
talen en de metalen voorwerpen de voor
naamste koopwaren.

De Snelvriesconservenindustrie 
in Duitschland!

(W ordt vervolgd).

H* M . G. Scheeps-Dieselmotoiren

18-300 PK .
SO LID E - EEN VO U D IG  - BETR O U W BA A R  en Goedkoop

S p o e d i g  l e v e r b a a r  
Vertegenwoordiger v/d visscherij 4, Savornin Lohm anlaan, 4 
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Palingvel voor Leerbereiding
Onderzoekingen van Dr. J .  Olie Jr .

Meer dan ooit is het onder de tegen
woordige omstandigheden zaak zorgvul
dig na te gaan of afvallen nog weer op 
een of andere m anier te gebruiken zijn 
en dus waarde kunnen hebben. Het 
nijpend gebrek aan leder heeft tot ge
volg, dat allerwegen gezocht wordt naar 
vervangingsmiddelen voor rundleder en 
naar methoden en grondstoffen om 
kunstleder te fabriceeren, sch rijft dr. J.  
Olie ' Jr., directeur van het Nederland
sche Visscherijproefstation te Utrecht 
in  « Onze Zoetwatervisscherij ».

Toen ik, vervolgt dr. Olie, enkele 
maanden geleden bij den heer A. Nefkens 
te Baarloo aan de M aas was voor de 
chromeering van zijn kuil, welke door 
een aantal belangstellende Limburgsche 
visschers werd bijgewoond, kwam toe
vallig  de kwestie van het afstroopen der 
palinghuiden ter sprake en vroeg ik hem, 
met het oog op de mogelijkheid, dat deze 
huid bij een doelmatige prepareering 
w ellicht een bruikbare leersoort zou kun
nen leveren, m ij eens een aantal huiden 
van dikke paling voor onderzoek toe te 
zenden. K o rt na m ijn bezoek ontving ik  
van den heer Nefkens een zending hu i
den, welke dadelijk na het villen  waren 
ingezouten en in goede conditie over
kwamen.

De huiden werden aan verschillende 
looiproeven onderworpen, waarbij bleek, 
dat vooral de zgn. chroomlooiïng een 
bijzonder gunstig effect had. De op deze 
wijze gelooide huid was buitengewoon 
sterk en had een goed uiterlijk , n.l. lich t 
blauw-groen op de blanke deelen met 
een mooie nerfteekening over het geheel.

A
Om een idee te geven van de sterkte 

kan ik mededeelen, dat de breekkracht 
van een strookje van de gelooide huid 
van 1 cm. breedte en ongeveer 1/2 mm. 
dik, gemiddeld 25 à 30 kg. bedroeg.

Nu moet een paling w erkelijk zeer dik 
zijn, w il men uit de huid voldoende 
groote stukken voor bijv. damesschoen- 
tjes, taschjes, portemonnaies, enz. kun
nen snijden; en zulke dikke paling 
komt niet veel voor.

M aar er is een andere mogelijkheid 
om ook de huid van dunnere paling en 
aal, die wel in  groote hoeveelheden ge
vangen en ten deele als ze voor directe 
consumptie of voor inm aak bestemd is, 
gevild wordt, te benutten.

A
Voor de bereiding van kunstleersoor- 

ten wordt als grondstof lederafval of 
vezelafval gebruikt, welke met een ge
schikt bindmiddel tot platen wordt ge
perst. Nu zal zich w aarsch ijn lijk  ook de 
huid van de dunne aal en paling heel 
goed leenen voor deze fabricage. E r  zul
len h i die richting naar aanleiding van 
onze bevindingen met de looiïng van 
palinghuid door de industrie proeven op 
grooter schaal worden genomen. B ij

slagen hiervan is het wel zeker, dat, wat 
tot nog toe grootendeels als afval weg
geworpen werd, waarde zal krijgen.

In  afwachting van het bekend worden 
der uitkomsten van het onderzoek — 
w aarschijn lijk  zal wel vrij spoedig b lij
ken of het m ateriaal voor het beoogde 
doel bruikbaar is — zou ik w illen aan
raden de versche, natte vellen in  te zou
ten en te bewaren.

Mocht de huid van de dunnere paling 
en aal voor de looierij en kunstleder- 
industrie van geen beteekenis blijken, 
dan is er not een kans, dat de lijm - 
industrie dit m ateriaal kan gebruiken. 
Onzerzijds zal een onderzoek daarnaar 
worden ingesteld.

Om trent de bruikbaarheid van de ge
looide huid van dikke paling bestaat wel 
haast geen tw ijfel, maar, zooals reeds 
gezegd, exemplaren van zoodanige groot
te, dat de schoen- en luxe-lederwaren- 
industrie daaraan wat heeft, komen niet 
zoo veelvuldig voor. Sorteering van de 
huiden naar grootte zal in  elk geval ge
wenscht zijn, want de opbrengst van de 
groote huiden zal uit den aard der zaak 
hooger kunnen zijn.

Zeer belangrijk 
Bericht

Betreden van den Zeedijk, Albert I  
Promenade, de Visscherskaai en 
de Duinen gedurende de duisternis

(Vervolg)
Naast deze overkoepeling en hergroe- 

peering van de productie- en verkoops
organisatie met centrale verwerking der 
afvallen, kan het invoeren van de snei- 
vriesconserve het middel zijn tot het ook 
weer in  érn opzet bereiken van een 
tweede doel: nl. de beperking van de 
overbezetting met winkeliers in  den 
detailhandel van deze branches, en wel 
door het opzetten van een nieuw ratio 
neel systeem van districtsgewijze d istri
butie, met m inder gewichtsverlies en be
derf aan levensmiddelen, en op den duur 
daardoor ook weer kleinere winstmarges 
op den weg van producent tot consu
ment. D it laatste zal eerst worden be
reikt, wanneer uitsluitend op zorgvuldig 
en rationeel gekozen of aangewezen dis
tributiepunten in  de steden de voor den 
verkoop van snelvriesconserven ver
eischte installaties worden geplaatst, en 
wel zoodanig, dat, evenals in  de Veree
nigde Staten van Am erika, de bruto- 
winstmarges voor den detailhandel later 
bij stijgende omzetten geleidelijk worden 
gereduceerd (in  Duitschland is de marge 
25 pCt. van den inkoopsprijs).

Het spreekt vanzelf, dat dit voorname
lijk  een rol gaat spelen in  die plaatsen, 
die, wat de voorziening met visch, groen
te, zacht fru it en vleesch betreft, voor 
een belangrijk deel zijn aangewezen op 
toevoer u it verafgelegen productiegebie
den.

Zoo kan men voor Duitschland dezen 
nieuwen bedrijfstak zien als een geheel 
nieuwe methode van een volgens plan 
opgestelde productie- en afzetregeling tot 
aan den consument, zoowel de verbruiker 
in  het groot (restaurants, ziekenhuizen, 
scheepvaartm aatschappijen) als die in  
het klein.

Als derde, w ellicht belangrijkste, doel 
dient bezien te worden, hoe deze nieuwe 
opzet, met het systeem van vaste p rij
zen, thans ook voor deze artikelen dienst
baar zal worden gemaakt aan het qua- 
litatief en quantitatief opvoeren van de 
productie. E r kunnen nu ook voor ver
sche groente, zacht fru it, visch, vleesch 
en gevogelte, volgens een meer centraal 
toegepaste prijsschaal en met fijnere 
differentiatie naar qualiteit vaste p rij
zen worden vastgesteld, met de buffer
voorraden als regulator. W anneer men 
weet, hoe de betaling van melk naar 
vetgehalte, reinheid, enz., van varkens 
naar baconqualiteit, e.d., geleid heeft tot 
een massale verbetering van het ras en 
van de behandeling, dan ziet men hier 
bij een verdergaande gradeeringsdiffe- 
rentiatie van vleesch, groenten en zacht 
fru it vérstrekkende perspectieven voor 
het geven van leiding aan de producen
ten. Men denke aan het overnemen op 
centrale punten van koeien, naar rato 
van het percentage vet, het uitgesneden 
gewicht aan biefstuk, ossehaas, lapjes, 
enz., die elk voor zich als verpakt merk
artikel in  gestandaardiseerde éénmans- 
porties den consument zullen bereiken. 
In  denzelfden geest zal een objectief 
controleerbare qualiteitsgradeering voor 
eerste soort groenten en zacht fru it kun
nen worden ingevoerd, w aarnaar de pro
ducent betaald wordt en w aaruit de 
consument kan kiezen. In  deze richting 
z ijn  reeds voorbereidingen getroffen.

D it leiding geven aan den teler, resp. 
fokker, het aldus centraal invoeren van 
meer productieve variëteiten en rassen 
van rationeeleren verbouw en aanfok en 
van gemechaniseerde oogstmethoden, zal 
in  Duitschland een der middelen moe
ten zijn tot het bereiken van een groo
tere productie ook op deze gebieden. De 
ontwikkeling in Am erika, en de massale

opzet, resp. de centrale positie van het 
project in  Duitschland, wijzen op deze 
mogelijkheden, die bovendien, naast 
voortschrijdende mechanisatie, kunnen 
voeren tot verm indering van het ver
schil in  welvaartspeil tusschen stad en 
land, welk verschil het gevolg is van 
de ontwikkeling van de « prijsschaar » 
tusschen landbouw- en industrieproduc
ten.

Tenslotte was, u it m ilitaire en devie- 
zentechnische overwegingen, van groot 
belang het voordeel, dat, in  plaats van 
D lik  (staal en overzeesch tin ) of glas, 
papier of cellophaan als verpakkingsm a
teriaal kon worden gebruikt.

D it thans bijzonder zwaar wegende 
motief kan ook na den oorlog van w aar
de blijven met het oog op de dan te ver
wachten groote behoefte aan metalen 
en glas ten behoeve van den herbouw en 
den opbouw in  het algemeen. Na den 
oorlog zal ongetwijfeld een terugslag 
worden gevoeld, m aar de groote inves- 
teeringen, voornam elijk der beide groote 
concerns, evenals de in  het vorige a r
tikel aangevoerde gronden, wettigen de 
verwachting, dat het artikel ook onder 
normale verhoudingen zijn weg zal vin 
den.

De directe productiekosten van de 
snelvriesconserven behoeven niet veel 
hooger te liggen dan die der blikconser- 
ven. Het gevaar bestaat intusschen, dat 
de indirecte kosten, als gevolg van den 
geforceerden groei onder oorlogsomstan
digheden, te hoog stijgen. De dominee- 
rende positie van de twee groote con
cerns, gepaard met de door deze bijzon
dere verhoudingen hooge investeerings- 
kosten, zou daartoe kunnen leiden. Het 
zou intusschen zeer te betreuren zijn, in 
dien deze factoren, gecombineerd met 
re latief hooge verkoops-, distributie- en 
algemeene onkosten, de opkomst van 
deze hoogwaardige producten in  den weg 
zouden staan.

U it het bovenstaande b lijkt duidelijk, 
welke belangen voor Duitschland — en 
wellicht voor geheel continentaal Euro
pa — verbonden zijn aan de ontwikke
ling van een goed georganiseerde snel- 
vriesconservenindustrie. D it vraagstuk is 
dan ook met kracht ter hand genomen 
in Duitschland zelf (visch en groente), 
in  Frankrijk  (visch, groente en fru it), 
in  Nederland (visch, groente en fru it), 
in  Noorwegen (visch) en vooral ook in 
Ita lië  (visch, groente en fru it). In  Au
gustus 1940 waren in  Duitschland alleen 
reeds 74 snelvriesinstallaties in  bedrijf, 
terw ijl er bovendien nog 67 in  aanbouw 
waren. Menig deel van de hierboven ge
schetste plannen is al tot uitvoering ge
bracht. Typeerend is hierbij, dat, even
als in Am erika het geval is geweest, de 
distributie-organisatie en vooral ook de 
outillage van den distribuant den sleutel 
voor de ontwikkeling vormen. In  het 
Duitsche plan schijnt ook de organisa
tie van de distributie van versche levens
middelen te zullen worden beïnvloed.

Een en ander vergroot het belang, dat 
ook Nederland heeft bij de ontwikkeling 
van dezen nieuwen industrietak en de 
belangstelling, die daarvoor ook hier te 
lande bestaat. Een volgend artikel zij 
dan ook aan de positie van Nederland 
ten opzichte daarvan gewijd.

( ’t Vervolgt).

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

gelezen weekblad van de Kust.

EEN  T E R U G B L IK

De Reederij van den Reeder-Stuurman
in België

Op verzoek van de Duitsche Overheid 
m aakt de heer Burgemeester volgende 
beschikkingen bekend:

1. Het is aan de bevolking verboden, 
de Visscherskaai, de Albert I  Promenade 
en den Zeedijk, alsook de Duinen ge
durende de duisternis te betreden, u it
gezonderd voor de personen die aldaar 
wonen.

2. Voor de maand September wordt 
als duisternis aangezien de tijdruim te 
van 8 uur ’s avonds tot 7 uur ’s mor
gens.

3. Voor degenen die wonen langs de 
wegen, waarvan sprake in 1, is het be
treden er van, gedurende de duisternis, 
slechts toegelaten voor zoover het gaat 
over het vervoegen of het verlaten van 
de woning. D it moet langs den kortst 
mogelijken weg geschieden en de in 
woning door de identiteitskaart worden 
bewezen.

4. Reeds bestaande regelingen van 
m ilitaire diensten blijven van kracht.

5. Overtredingen worden met een 
boete tot 1000 Rm. of met een hechtenis 
tot 4 weken bestraft.

6. Deze verordening treedt in  werking 
van heden af.

(Vervolg)
Een meer overwegende vooruitgang 

kwam tot stand dank zij de kredietver- 
leening.

« Het Kred iet aan de Belgische Zee
visscherij », waarvan de zetelplaats te 
Oostende gevestigd is, begon zijn rol 
sinds 1923 door het toekennen van lee
ningen voor den bouw van visschers
vaartuigen en den aankoop van moto
ren.

Den 31 December 1938 had deze m aat
schappij het mogelijk gemaakt dat 160 
vaartuigen op Belgische werven gebouwd 
werden. Deze schepen hadden een ge
zamenlijke tonnem aat van 7.206 ton, 
vertegenwoordigende een waarde van 
42.653.000 fr. Een derde van deze voor
schotten, hetzij 13.036.300 fr., kwam 
voort van het m aatschappelijk bezit; 
het overschot werd voorgeschoten door 
de Algemeene Spaar- en Lijfren tkas; het 
was gewaarborgd door scheepshypothe- 
ken of andere waarden.

Een tweede instelling voor krediet aan 
de zeevisscherij werd te Oostende in 
1927 gesticht onder de benaming van 
«Krediet aan de Zeevisscherij» in den 
vorm van een samenwerkende vennoot
schap. Tot den 30 September 1938, be
droegen haar voorschotten voor 78 cre- 
dietverleeningen de som van 4.663.242 fr.

Deze vereenigingen kunnen beschouwd 
worden als de pionniers der modernisee- 
ring van onze visschersvloot en haar 
mechanische ontwikkeling.

De reeders-stuurlieden trokken voor
deel u it deze voorschotten en deden over 
het algemeen eer aan de door hen met 
de kredietm aatschappijen gesloten over
eenkomsten. De tekortkomingen, indien 
er vastgesteld werden, waren hoofdzake
lijk  in  den beginne te w ijten aan den 
gebrekkigen bouw van sommige moto
ren en het gemis aan kennis van den 
schipper, w at belref* de iev jn g  en het 
onderhoud van deze laatsten, en einde
lijk  aan de onzekerheid van de hypothe- 
kaire panden.

Wanneer het Parlem ent de 'nternatio- 
nale overeenkomst op de scheepshypo- 
theken den 10 April 1926 bekrachtigde, 
waardoor verscheidene voordeelen wer
den toegekend die er een lokaas van 
maakten, liet het na de toïwetgeving in 

! overeenstemming te brengen met het be
oogde doel. De geldschieters worden niet 
beschermd tegen de inbeslagname die 
somtijds kan voortspruiten u it de uitoe
fening van de visscherij in  verboden 
wateren, noch tegen de verbeurdverkla
ring te w ijten aan smokkel, waartoe de 
eigenaars die in  moeilijkheden verkee- 
ren zich kunnen leenen.

In  Holland wordt de voorrang erkend 
van de hypothekaire schuld tegenover 
den fiskus. Engeland is iets m inder v r ij
gevig: een boete, vastgesteld rekening; 
houdend met de tonnemaat, is het maxi- j 
mum van de straf. De leening van denj 
hypothecairen geldschieter wordt erkend, i 
zooniet gedeeltelijk beschermd. Frankrijk
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past, zooals België, het uitzonderingsre- 
gime toe waarvan hooger gewag ge
m aakt werd.

De hypothecaire scheepsleeningen wor
den aan den visscher verleend tegen een 
intrest die over het algemeen het bedrag 
niet overtreft dat door de Algemeene 
Spaar- en Lijfren tkas vastgesteld is voor 
de gewaarborgde voorschotten, hetzij 
3,65 tot 4 t.h. D it dank zij een nauwge
zette verdeeling van de tusschenkomst 
van de openbare besturen. !

De uitslag van het samenwerkend kre
diet, alsook de voorspoed van de vissche- ( 
rij gedurende bepaalde tijdstippen, heb
ben er toe geleid dat de visschers in 
ruime mate konden aanspraak maken 
op het gewoon bankkrediet. W e bezitten 
geen juiste gegevens nopens de werking 
van de drie bankinstellingen die in  d it 
gebied zijn tusschengekomen. Men schat 
de tusschenkomst echter op het dubbel 
van de kredietverleening door de samen
werkende vennootschappen. i

Voegen we daar nog bij dat de buiten
gewone begrootingen voor de jaren 1936, 
1937 en 1938 kredieten ter beschikking 
stelden van het beheer van het Zeewe
zen, aan te wenden voor den bouw van 
visschersvaartuigen. De gedane voor
schotten zijn terugbetaalbaar binnen 
een tijdperk van vijftien  jaar m its de 
kw ijting van een intrest van 2 t.h. U it 
de verstrekte in lichtingen kan men af
leiden dat de reeders-schippers nog geen 
voordeel getrokken hebben uit de voor
deelige voorwaarden besloten in  de 
Staatsleeningen. i

Men mag nochtans de hoop koesteren 
dat de wet van 1 Februari 1939 zal toe
laten een nieuw domein te openen, in  
het levensbelang’ van de visscherijnijver- j 
heid.

Inderdaad, de Staat mag de terugbeta
ling waarborgen tot beloop van 375 m il
lioen fr. als hoofdsom, intresten en an
dere kosten van de leeningen verleend 
door openbare kredietinstellingen aan de 
reeders en reedersvereenigingen met het 
oog op de ontwikkeling van de Belgische ; 
koopvaardij- en visschersvloot.

W at meer is, met het oog op de ver- j 
m indering van den last der betaling van 
de intresten, kan de Staat tot beloop 
van 11.250.000 fr. per jaar, aan de genot
hebbers van de leeningen, subsiden ver
leenen die 3 t.h. van de kapitalen niet 
mogen overtreffen.

De algemeene Spaar- en Lijfren tkas 
is gelast met de kredietbewerkingen te 
doen die door de wet beoogd worden. |

De oorlogsomstandigheden hadden 
voor gevolg dat de door de wet verleende 
voordeelen nog niet tot uiting kwamen. 
We hopen dat onze visscherij, bij den 
heropbouw van onze vloot, een ruim  aan
deel zal krijgen. Het zal er bijgevolg op ' 
aankomen dat deze belangrijke tak van 
’s lands nijverheid in  den schoot van 
het comité, dat met de uitvoering zal 
gelast zijn, op afdoende wijze zal ver
tegenwoordigd zijn. ;
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