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7.22 15.41
7.23 is:4o
7.25 15.40
7.26 15.39
7.27 15:39
7.28 15i38
7.30 1S.38
7.31 15.38
7.32 15.38
7.33 15:37
7.34 15.37
7.35 15.37
7.3« 15.37
7.37 1S.37
7.38 15.37
7.39 15.37
7.40 15:38
7.40 15.38
7.41 15.38
7.42 15.39
7.43 15.39
7.43 15.40
7.44 15.40
7.44 15.41
7,44 15.41
7.44 15.42
7.45 15.42
7.45 15.43
7.45 15.41
7.45 15.45
7.45 15.46
tabel ff soft

\vjezenlijk uur
,tns de zon.

1 M
2 D
3 W
4 D
5 V
6 Z
7 Z
9 M
9 D
10 W
H D
12 V
13 Z
14 Z
15 M
16 D
17 W
18 D
19 V
20 Z
21 Z
22 M
23 D
24 W
25 D
26 V
27 Z
28 Z
29 M
30 D
SI W

0.18
0.50
1.24;
1.58
2.32
3.11
3.50
4.41
5.41
6.51
8.03
9.07

10.05
10.58
11.49

0.14
1.03
1.52
2.40
3.26
4.15
5.07
6.06
7.12
8.21
9.22

10.14
10.59

23.06
23.44
12.01
12.34
13.07
13.40
14.14
14.50
15.30
16.15
17.10
18.16
19.27
20.36
21.36
22.32
23.24

12.39
13.27
14.15
15.02
15.51
16.40
17.35
18.40
19.46
20.53

'21.49
22.37
23.19

De uunoerken
aan land vertoo-
nen twee uur
later.
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Drukktrii «n BurMl: NIEUWPOORTSTEENWEG, 44, OOSTENDE
TELEFOON 72.558 - PoJtch«kr«k«ninf 1070.98

Verschijnt eiken Vrijdag avond
ADVEHTEE

« HET VISSCHERIJBLAD »

ABONNEMENTEN»

BINNENLAND: Een laar, 36 frank; 8 maanden, 27 frankj «
maanden, 18 frank; 3 maanden, 12 fr. BUITENLAND: 60 frank.

II. — Het Loon van den Visscher
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)it is een fel omstreden vraagstuk dat
Jds menigmaal op den voorgrond is
Ireden, zoowelin plaatselijke als in
lemeehe aangelegenheden en tot aller-

zoiiderünge toestanden aanleiding
Itt gegeven, maar nog steeds op één
foendè oplossing wacht.

zeeyisscher kan m zake loonrege-
. en wat ermede verband houdt, on-
'eer als een «outlaw», een buiten de
, aanzien worden.
)it woord is niet te sterk als men bvb.

t dat, toen de wet van 1903 „voor-
ireef ;dat aiie-werklieden dié met een

Jas eeftó'^geschreven of ongeschreven
Irkoveréénkomst hébbeulaangegaan, op
V k^tiéh^mpete^.yénïeÈei'drzJJn tegen

! gevolgen: van arbeidspii'gèyalién, de
lïisschers van dit voordeel uitgesloten
Irderi, dus niet vergeten, .maar uitge-
>.en! : : ^-- ' , : :- ;

:V. ,. -/:r:r ' v--
ttoe durmpgelijk is In een land waar
| grondwet verkondigt, dat alle Belgen
Jijk zijn voor dé"wet?
oodeenyoudig, -wegens de- manier

arop de visscher voor zijn -werk be-
.nd ;wprdt. ; '•' ; ..:. .- ' . ' - ' • • . : . > . . .
Jiiet Vergeten -werd hij,; schreven wij^-

•rre zij; van daar: -vroede1 senatorskan
llksvertegënwpördigérs hebben lange
pevoeringeh uitgesproken om. dezen die
J mochten aan twijfelen ±e overtuigen,
Jt de visscher geen -werkman is zooals

andere, maar eerder als een deel-
Inoot van den werkgever, een. soort
trkend aandeelhouder in de zaak, moet
Inzien worden,
JEeuwen. geleden was dit wel feitelijk in
•il gevallen zoo: varensgezellen legden

opvatting gehuldigd, dat al wie, voor het
verrichten van een werkzaamheid, onder
het toezicht en hét gezag staat van een
persoon die de werkzaamheden regelt en
beveelt, moet aanzien worden als werk-
nemer welke ook het bedrag weze van
zijn loon en onder welken vorm dit hem
pok moge worden toegekend.

Als er een werkman bestaat, die onder
het toezicht én het gezag van een werk-
leider arbeidt, dan is dit zeker wel de
visscher. Zijn arbeidsovereenkomst is
steeds geschreven en wordt vóór de in-
scheping geboekt bij de Zeevaartpolitie
Van dan af en nog vóór hij aan boord
van het schip is, staat hij onder het
gezag van den schipper-werkleider en
staat hij voor. overtredingen, die in lan-
delijke ambachten zonder gevolg' blijven,
blootgesteld aan straffen waarvan in
geen enkel bedrijf ter wereld — behalve
de koopvaardij, die andere zeevaarttak
—- de weerga kan gevonden worden.

Tot vóór enkele jaren werd de vis-
scher die niet op tijd OP een yarensklaar
vaartuig,aanwezig was,-daar door de po-
litie tegen wil en dank hardhandig naar-
tpéfgèbrachti,.ja soms .gefleurd, en voor;
'j5Qinn^fV^4)^Kd^geU''yan-vhet:Sc>heèp§:ii
regiement'' kon' ëén opvarende in"dé
boeien worden geklonken.

Men zou moeilijk een andere onderne-
ming dan de zeevisscherij kunnen noe-
men, waar de deelgenoot of aandeelhou-
der pp zulke manier door of namens den
zaakvoerder behandeld wordt! j

Dat de visscher, zelfs al wordt hij met
eeh overeengekomen procent op de bruto
opbrengst der vangsten betaald of aan-

Teleurstellende Uitslagen eter

Haringvisscherij in Holland
- .',*&?-.._

l

I.S

koopen en deelden-winst en verlies
n de onderneming zooals het onder
hte yennopten behoort.
Toen.' later de visschersvaartuigen

ieestal individueel eigendom geworden
ren, bleef het; in de drijfnetvisscherlj

ig regel, dat elk zijn stel nétten mede-
icht en een deel bekwam in de vang-
en in verhouding''. met zijn aandeel in
vleet, zooals men in de drijfnet-

iringvisscherij de lange reeks aaneen-
;hechte rechtstaande netten noemt, die
h soms over verscheidene kilonieters,

«trekken en dóór het niet den wind
gzaam achteruitdrijvend vaartuig aan
oppervlakte van het water worden'-

«gesleept.
Die drijfnetvisscherij werd meest door

e visschers van den Westhoek bedreven,
laar is .thans zoo goed als uitgestorven.
Over een veertigtal jaren, toen de eer-
e algemeene wet op de Verzekering yan
irbeidsongevallen in België ter sprake
am, en de Oostendsche visschersvloot

>g overwegend uit zeilsloepen bestond,
as het op deze vaartuigen weliswaar

log meestal het gebruik, dat er van hét
andèèl van de visschers in dé opbrengst
|an de vangst, door den reeder een deel
erd afgehouden om na een gestelden

in, veelal op het einde eener visch-
ampagne, te worden aangewend tot
iekking yan zekere schadeposten en nor-
nale uttbatuigskosien yan het schip.
In den Oosthoek, 't is te zeggen te

'lankenberge en te Helst, de eenige 'toen
'aar bestaande visschershavens — als
en zoo de plaatsen noemen mag, waar

k vaartuigen, bij gebrek aan haven, hun
'angsten op het strand moesten landen
- moesten de visschers eveneens tus-
ichenKomen in verscheidene min of meer
fclangrijfce uitgaven die de uitbating van
iet vaartuig betroffen.
Die afhoudingen van het loon der vis-
'hers waren doorgaans zeer ingewikkeld
n voor de meestal ongeletterde visschers
"oeilijk om verstaan, en 't is dan OOK
'iet zonder reden dat men langs de kust

verwarde uiteenzetting, een «Blan-
'enbergsche rekening» noemt.
In 1903 waren te Oostende weliswaar

teds verscheidene stoomtrellers in ge-
*uik, op dewelke het loon van de be-
lannlng, met uitzondering van den
chlpper, voor het grootste deel uit een
aste gage bestond, aangevuld door een
*ring ten honderd In de bruto opbrengst
an de vangst* ten einde den vlijt der
pvarenden aan te wakkeren.
Dat in algemeenen regel de tusschen-

;omst van de bemanning in de ultba-
'ngskpsten van hun schip omstreeks
003 overal in onbruik was gevallen,

it bij de toenmalige wetgevende,
acht geen gewicht in de weegschaal te

'ebben gelegd; de visscher moest aan-
chouwd worden niet als arbeider in
'lenst van een werkgever, maar als deel-'
;enoot i.ri de onderneming jtenzelfden
ftcl als de scheepseigenaar of de aan-
'celhouders in de reederlj. Zelfs de on-
'cduidende procentsgëwljze aanmoedl-

r<ng, die de bemanningsleden van de
ptoomtreilers genoten, volstond in de
wen van den Wetgever van dien tijd,
°m aan die arme sjouwers het karakter
[Jan werknemer'te ontzeggen en ze van
(Oc- vpordeeleh van de.wet pp de arbeids-
IcnKwailèh-'iilt-fe-sïuiten;^'''':11-. - ^,'->'"->

Thang wordt in bevoegde middens de

Onze wekelijksche overzichten betref-
fende de hierboven genoemde visscherij
kunnen-we nu weer beëindigen. Nog een
klein aantal schepen heeft deze week
naar haring gevischt en aangezien de
resultaten bedroevend slecht waren, zal
het in de volgende week wel geheel ge-
daan zijn.

Het is jammer, dat het zoo geloopen is.
Tal van schepen zullen de gemaakte

kosten niet met hunne besomming goed
kunnen maken. Enkelen zijn er, die op
werkelijk goede resultaten kunnen bo-
gen. Dat zijn die schepen, die geprofi-
teerd hebben van de goede vangsten, die
er in een kort tijdsverloop van ongeveer
veertien dagen gedaan \yerden. Niet al-
leen voor de reederijen, ook voor de be-
manningen is hét teleurstellend ge-
weest. Immers mét gevaar is het bedrijf
uitgeoefend én ondanks dit welbekende
gevaar heeft men zee gekozen. Gaarne ;
zouden wij gezien hebben, dat er ook in'
het algemeen iets extra's verdiend was!
geworden. Het is nu bij enkelen geble-j
ven, zooals' we hierboven reeds zeiden.

En nu gaat een gedeelte van deze,
schepen weer ter trawlvisscherij varen,.
maar ook een gedeelte zal weer gaan i
stilliggen, omdat lh de eerste plaats niet'
alle schepen voor het .trawlen zijn in-
gericht en in de tweede plaats de moge-
lijkheid om te gaan trawlen niet vóór
allé schepen bestaat. Er zijn bezwaren
Van^ëtschillèïideri; iaard i"-die :-hier>rüet
alle óp te sómrnen.zijn. *

pan was er nog de sardinevisscherij,
waarmede men zich zou kunnen bezig
houden. Maar ook hiervoor zijn Onze
stoom- en motorloggers njet ingericht.
Vooral het daarvoor benoodigde vischtuig
ontbreekt en onder de tegenwoordige om-
standigheden is het moeilijk de ver-
ejschte netten aan te schaffen. En dan
zijn de resultaten van deze visscherij in

schiepen stilliggen, en we vragen ons af
tQtjWannëer? Veel zal er spoedig moeten
veranderen, wil het tot haringvisscheii
iniföen aanstaanden zomer komen. Naar
ptizë meening, voor zoover het mogelijk
isVclaarover te oordeeüen, zal het wel
weer najaar worden voordat er spiako
Vaïi:haringvisscherij kan zijn. Misschien
ïfati er dan weer een paar weken vroeger
j?'è|jprinen wordjsnj Maar (hierover kan
nog lang genoeg beraadslaagd worden.

Naamkaartjes

mogen nog geleverd worden, tot
uitputting van den huldigen
voorraad, tot 31 December 1941
door de

DRUKKERIJ VAN DIT BLAD

Een laatste gelegenheid dus om
U te bevoorraden. ,

door de wet yah 1903 op de arbeidson-
gevallen had dienen besqhermd te zijn,
scheen zeventien jaar later nog niet
duidelijk te zijn geworden, vermits in
December 1929 een bijzondere wét het
licht zag, waardoor de reeders ter koop-
vaardij en ter visscherij op hun beurt
verplicht werden hun scheepsvolk tegen
de hadeelige gevolgen van. arbeidsonge-
vallen te verzekeren in voorwaarden, die
nochtans hier en daar afwijken van de
algemeene wet yan 1903.

Het is hier de plaats niet om die wet
met haar voor- en nadeelen te bespre-
ken, dit zal een afzonderlijk hoofdstuk
van deze Toekomstplannen uitmaken.

Wij hebben het hier méér bepaaldelijk
over het loon der visschers en willen nog
met een ander voorbeeld bewijzen dat
zij, wegens de manier waarop zij be-
zoldigd worden, als buiten de wet staan-
de aanzien worden.

In 1930 werd de kindertoeslag ten bate
van alle arbeiders wettelijk ingevoerd;
ditmaal waren de visschers niét verge-
ten geweest, ze waren wel degelijk onder
de rechthebbenden begrepen, wat in feite
een veroordeeling In zich draagt van de
bijzondere wet van 1929 op de arbeids-
ongevallen aan zeevarenden overkomen;

Ditmaal had het bevoegd Ministerie
van-Arbeid en Sociale Voorzorg voor de
toepassing der wet zelfs een onderscheid
meenen te moeten maken tusschen de
vaartuigen die de garnaalvisscherij be-
drijven en de andere.

Zonderling onderscheid, voorwaar, als
men bedenkt, dat heel wat schepen beur-
telings de garnaalvangst en de visscherij
op sprot, haring, allerhande vlsch, ja
zelfs op mosselzaad, bedrijven.

Om de weerspannigheid te fnuiken van
zekere schipper-eigenaars van kleine
vaartuigen, die beweerden dat hun eigen
loon niet meer bedroeg dan dat van de
twee andere opvarenden, nl. 20 t.h, van
de bruto-verkoop der vangsten, en dat
het bijgevolg niet billijk zou zijn, dat
zij een deel van hun loon. zouden moe-
ten afstaan om een kindertoeslag aan
hun varensgezellen. te betalen, had het
bevoegd Ministerie er In tegestemd de
opvarenden dier kleine vaartuigen te
aanzien als onafhankelijke arbeiders, die
elk voor zich zelf zouden bijdragen tot
de Nationale Kas waaruit zij een loon-
toeslag zouden kunnen bekomen in ver-
houding met het aantal hunner kinde-
ren.

Daar die bijdrage berekend werd oi>
de huurwaarde van de woning door de
belanghebbende visschers betrokken, Is
het klaar voor al wie weet hoe bekrom-
pen de meeste onzer kroostrijke vls-
schersgezlnnen gehuisd zijn, dat er geen
visscher zou, gevonden geweest zijn, die
niet bereid ware geweest een geringe bij-
drage tot de Nationale Kas te betalen
om daaruit onder vorm van kindertoeslag
eeh veel grootere som terug te ontvan-
gen.
.Het is dan ook bijna niet te gelooven

dat deze regeling hardnekkig is bekampt
geworden door zoogenaamde werkmans-
vrïendën, dléMrï Hun politieke vlag het
slagwoord yoeren;.«'( Is de baas die 't al
betaalt»! ' - ' • - . •*SOM-. .

i terend. Dat animeert niet tot het maken
van veel kosten.

En dus gaat straks weer een aantal

Bericht aan de

VLAGGEN EN TE VOEREN LICHTEN
DER VISSCHERIJ- EN WACHTSCHEPEN

Ieder ter vischyangst uitloopeiid vaar-
tuig moet een wit licht voeren, dat bij
donkerworden in top te hijschen is.

Dé 6 wachtbooten voeren buitendien
ter herkenning ook een blauw licht.

Het uitvoeren van dit bevel treedt on-
middellijk in werking en zal door de
kontrole nagezien worden.

Het Vliegwezen in dienst van

de Zeevisscherij

vcrvolgr Uft<h> 2).

De aanwezigheid der sprotbanken'
wordt dikwijls aan de visschers aange-
duid door talrijke benden zeemeeuwen,

, dié dezen kleinen zwerfvisch vervolgen; i
. In October is deze laatste nog op de
Schotsche kust en in November Is hij
reeds op onze kust, om in Januari tot
het volgende jaar te verdwijnen. Het
wraakzuchtige zeevarken maakt ook.
jacht op de sprot. Ook beloert hem de"
visscher om de plaats te kennen, waar
zijn voedsel in groote hoeveelheid te.
vinden is. De visschers verliezen som-1
tijds een kostbaren tijd om te weet te
komen waar de massa sprot zich ver-
plaatst heeft. Een aanzienlijke hulp wa-
re hem verleend, indien men op de eene
of andere wijze belangrijke groepen'
visch kan ontdekken. Zou de luchtvaart
zulk^een kleinen visch onder water kun-
nen opsporen ? Onze visschers zouden
voorzeker voordeel trekken uit de. op-
zoekingen In dezen zin gedaan.

NIETS NIEUWS !

Verscheidene vluchten werden be-
proefd, In Frankrijk, voor de schardijn
en In Engeland voor den haring.

Langs de Westkust van Frankrijk, In
de Golf van Cascogne, van Rochefort
tot aan het eiland Yen, werd de schar-,
dijn ontdekt, maar door middel van een j
luchtschlp «Zodiac Z. D. 3» door den
bevelhebber en zijn zes officieren. De
aftocht had plaats te 7.50 uur. De schar-
dijn werd onder het water bemerkt, ten
Zuiden van het eiland Yen, langs de
kust, ter hoogte van «Sables d'Olonne»
en In de «Pertuis Breton». De waarne-
ming eindigde te 16.15 uur. Er moet op-
gemerkt worden dat de waarnemingen
gedaan werden tijdens de groote equi-
noxtljden en bij zeer lage zee, wat toe-
liet de ondiepten te ontdekken, besche-
nen door de zon, toen tamelijk hoog aan
de kim. In deze baai Is daarenboven de
helderheid van het water zeer groot.

Een tweede waarneming werd gedaan
te 15 uur, aan boord van den tweedek-
ker Doran. Ditmaal was het zeewaarts
van St Malo, van St Lemalre en van de
baal van Cancale, dat de vluchten heen
en terug gedaan werden. Het vliegtuig
was op een hoogte begrepen tusschen
1000 en 1.500 meter. Met een luchtschlp
dat trager vooruitgaat, Is het niet noo-
dig zoo hoog te stijgen. De schardijn
werd gedurende deze waarneming ver-
scheidene malen erkend, met andere
visch zopals de «pllchardv

De uitslag dezer tochten was gunstig
en heeft bewezen dat het mogelijk% op
desse plaatsen practlsche toepassingen
te doen, ... :.; . • • - . • ' . • ; . ; • ; . - v . . • ; . ; - , . ".•/:.

Maar in Engeland hebben de talrijke

proefnemingen, die gedaan werden, geen
uitslag opgeleverd.

Het visscherijbestuur van Groot-Bre-
tagne heeft doen overgaan tot waarne-
mingen met watervliegtuigen in de na-
bijheid van Felixtown en van Ply-
mouth, met het doel de vischbanken op
te sporen. De proefnemingen hadden
geen den minsten uitslag.

Het zeevisscherijbestuur van Schot-
land wilde op'zijn beurt dezelfde opzoe-
kingen beproeven, ten einde de zeer be-
Jangrijke haringvisscherij ter hulp te
komen. Bij de eerste proefnemingen lie-
ten de omstandigheden niet toe, het ont-
worpen werk te verrichten. Nadien wer-
den nog 32 vluchten ondernomen; hun
gemiddelde duur was van 4 tot 5 uur.
Zekere uitvaarten werden in de duister-
nis gedaan; er werd echter vastgesteld
dat boven de drijfnetvisschersvloot vlie-
gen buitengewone moeilijkheden ople-
verde, en dat de uitslag steeds twijfel-
achtig zijn zou.

Een proefneming werd elk uur van
den dag gedaan. Bijzondere werktuigen
werden aangewend om de watervlakte
der onderzochte strook, gelegen In de
St. Andrewbaal en zeewaarts van Troup
Head (Moray-Firth), te bespeuren. In
weerwil van de krachtinspanning, vol-
harding en wilskracht der drie beproef-
de waarnemers, aan boord van het wa-
tervllegtulg, werden de werkzaamheden
te vergeefs gedaan; geen enkele haring
kon onder het water opgemerkt worden.
Nochtans vlogen de watervliegtulgen bo-
ven de vloot in volle haringvisscherij;
de visch was bijgevolg wel degelijk ter
plaatse; op verscheidene hoogten werd
er geen enkele op gewone diepte opge-
merkt. Het verslag door de waarnemers
opgemaakt voegt er bij dat men mis-
schien, met een luchtschlp, hetzelfde
punt langer zou kunnen bekijken en er
somtijds verschil in de waterkleuring,
door de vischbanken teweeggebracht,
ontdekken.

Wat besloten uit deze belde proefne-
mingen, schijnbaar zoo tegenstrijdig ?
Zij werden ondernomen door officieren,
vooral zeelieden, maar. ook luchtvaar-
ders, officieren gewoon rap de omstan-
digheden te beoordeelen, die in de zee
voorkomen, en gewoon zekere feiten, in-
gevolge de waterkleur, te voorzien.

In Frankrijk, In weerwil van de vol-
doende uitslagen der proefnemingen,
werd geen practlsche toepassing er van
gedaan en In Qroot-Bretagne was dé
uitslag der proef eer ongunstig, wat be-
treft de Inrichting van een dienst voor
dergelijke opzoekingen, . • '

Hoeyer de proefnemingen In België
doorgedreven werden, zullen we In een
volgend artikel nagaan.

W. C.

Premies

voor verzekerde

visschersvaartuigen

afgeschaft
Sedert vele jaren werden aan de vroe-

ger bestaande verzekeringsmaatschap-
pijen voor al de vaartuigen, die hen ver-
zekerd waren, teruggaven óp de premies
gedaan, zoodat de bij deze maatschap-
pijen verzekerde visschers, een terugga-
ve op de premie bekwamen.

Naar we vernemen, zou de Staat thans
beslist hebben deze premies af te schaf-
fen en zullen deze maatschappijen op
denzelfden voet gesteld worden als de
andere verzekeringsmaatschappijen, die
als onderlinge verzekeringen er niet
konden van genieten.

Dit is voor de yisschers-reeders, waar-
van de verzekeringspremiën al hoog op-
loopeii een groote tegenslag, daar de
vérdiensten thans zeer gering zijn ten-
gevolge van het weinig uitvaren.

Zouden we den Staat mogen verzoe-
ken zijn besluit te willen herzien en
deze premie weer in voege te brengen
op voorwaarde, dat de reeders in hun
eigen onderlinge verzekering verzekerd
zijn, waarvan het doel beantwoordt aan
de eischen door den Staat gesteld ?

't Zou voor den reeders een schoone
vermindering zijn der lasten, welke
thans nog op hen wegen en voor de
verzekeringen, die op dézen leest ge-
schoeid zijn, een aanmoediging van be-' ' ' ' ' ' ' " ' ' '

Teruggeven van

vuile Olie

Het is bekend dat al wie nog olie wil,
de vuile moet teruggeven.

Alleen de reeders van twee tactmcto-
ren moeten geen vuile olie teruggeven.

Groote afnemers moeten nochtans
voor zichzelf de aanvragen doen en dit
aan de Centrale voor Petroleum-en Teér-
prodiikten. Aarlenlaan, 113, te Brussel.

Een goede Zaak
voor

Reeders -Visschers

In het vervolg moeten reeders-vis-
schers geen taxezegels meer plakken voor.'
alle visscherijbenoodigdheden, petro-
leumprodukten (smeerolie, mazout, ben-
ine.) aanbelangend. -. '~
Dat wil dus zeggen dat noch trans-

missietaxe noch faktuurtaxe dient ge--
plakt.

Dit beteekent voor elk vat van deze
producten een besparing van 30 tot 40
fr.

Dit initiatief .hebben we te danken-
aan den heer "Lammens, afgevaardigde
van de B~ï P., daarin gesteund door den;
heer Soudan. ^

Naar Cherbourg j

De Z.53 en Z.7 komen terug. — De 0.210, N.44 en Z.63

als reddeloos verloren te aanzien. - De H.30 en H.16

kunnen, hersteld, spoedig terugkeeren

Uit het relaas in ons vorig nummer
weergegeven, is eens te meer gebleken
hoe reizen in de huidige omstandighe-
den, ver van plezant is en hoe dikwijls
groote moeilijkheden ondervonden wor-
den bij de repatrieering van vaartuigen,
die voor de visscherij en hun eigenaars
thans van onschatbare waarde zijn.

Daarom kunnen we het werk van den
heer Vandenberghe en zijn medehelpers
des te verdienstelijker vinden omdat zij
„ansch hun tijd en krachten aangewend
fiebben om dergelijke reuzentaak ten
koste van veel moeilijkheden en zonder
belang tot een goed einde te brengen.

Het is ons hier in deze kolommen
moeilijk weer te geven, wat nog zoo al-
lemaal afgelegd werd, maar 't doet ons
altijd genoegen te kunnen melden, dat
dit werk steeds nieuwe en goede resul-
taten, is het niet rechtstreeks dan on-
rechtstreeks teweegbrengt.

TE ST VAAST LA HOUGUE
Aan St Vaast la Hougue zijn voor

veel van onze visschers en in 't bijzonder
voor de Heistenaars en de Zeebrugge-
naars veel droeve herinneringen ver-
bonden.

't Was niet alleen de verblijfplaats
van een 50-tal Belgische visschersvaar-
tuigen, maar 't was ook het einde van
sommigen hunner en de plaats waar
gansche fortuinen door stelen en roof
verloren gingen, bij gebrek aan bewa-
king eenerzijds en een leidende Belgi-
sche hand anderzijds.

Hier verblijven nog Jozef Savels met
de Z.53 en zijn huisgezin, alsook Phili-
bert Cordenier met zijn gezin, zonder
van zijn broer Odilo te spreken, die er
thans een soort restaurant op na houdt
voor Duitsche soldaten.

Savels en Philibert Cordenier hebben
reeds getracht verscheidene malen met
hun schipje terug te keeren en 't lukte
niet.

Thans werden door het Zeewezen
en de hoeren Vandenberghe en Pockelé
nieuwe voetstappen aangewend, temeer
dat de vaartuigen te La Rochelle ver-
toevend, er ook weg moeten en binnen-
kort de reis naar België zullen aan-
vangen. •

De Jongens hebben er moed op en bij
het ter pers gaan, vernemen we dat In
datum van 7 December, Savels Inder-
daad toelating gekregen heeft om met
Cordenier en hun kroost terug te kee-
ren naar België.

De reis zal waarschijnlijk aangevan-
gen worden samen met de Z,7, van Louis
Haerinck, waaraan men hard aan 't
werk Is.

't Is inderdaad Roger Demey, de flin-
ke mekanleker van het huis Valcke, die
de motor herstelt en geen rust kent.

Zijn taak is hard en moeilijk, daar
hij niet genoeg over de noodige mate-
rialen beschikt, maar nu de heer Van-
denberghe met Louis Haerinck tuig mee-
gebracht hebben, hoopt hij tegen deze
week gereed te komen.

Daarna moet hij nog de H.30, ver-
leden maand aan den heer Renaud De-
cortè verkocht, herstellen en dat Is geen
klein blèr. >

Hij wordt In zijn zware taak door
Maurlce Van Dlerendonck»en jan.Oher
selle, alsook Louis Haerinck zelf, bijge-

staan en de jongens zijn er ook geen
duts op;

Ze krijgen van tijd tot tijd van Ma-
dame van het hotel een «sigaar» omdat
ze te laat binnenkomen om té soupee-
ren. Deze dénkt dat ze dan in de «bis-
trp's» gezeten hebben, wanneer ze iri
feite nog werkten tot laat in den avond
aan boord.

Toen we hen bezochten, dit was des
avonds rond 7 uur, waren ze nog aan
't werk met eeri groote lamp.

Ja, de Belgen zijn werklustige kerels
en staan kop en schouder boven onze
Fransche vrienden.

We bezoeken verder de O.210 van Au-
gust Ponjaert, van Oostende.

Arme man! Hij heeft er alles bij ver-
loren, want de Fransche maritieme
macht heeft het schip op de bank laten
omslaan, toen het voor herstelling op-
gelegd en nog gemakkelijk repareerbaar
was.

Nu zal hij er voor oorlogsschade ont-
vangen, maar zal dit opwegen tegen de
groote schade hem aldus toegebracht?

Ook de N.44, van Louis Christlaen,
schijnt er reddeloos verloren en ook
hiervoor zal met den Franschen Staat
verder dienen onderhandeld.

Dit is, meenen we, een zeer gewich-
tige zaak waaraan ons Zeewezen wel zijn
volle hulp zal weten te geven. Het gaat
hier toch immers om het brood van den
kleinen man, die geen bureel en bedien-
den heeft, die niet genoeg geletterd is
om die moeilijke kwesties tot een goed
en rechtmatig einde te leiden.

Vernomen wordt nog dat de O.249 van
Louis Decrop in Lorient de vischvangst
zou bedrijven met vier. Fransche vis-
schers aan boord en dat de H.16 «Emma
Leon» van Jozef Vlietinck te Cherbourg
ligt en er zou mogen teruggehaald wor-
den.

De Z.63 van Ackx Ignaas, ligt volledig
vernield te St. Vaast en van repareeren
Is er geen sprake meer.

Met het terugkeeren van de Z.53, de
Z.7 en de H.30, zal een reeks van reizen
naar St. Vaast ondernomen, een einde
nemen in afwachting dat over het lot
van de andere aldaar vernielde vaar-
tuigen beslist wordt.

TB ROUEN
's Middags vertrok de heer Vanden-

berghe terug van St. Vaast, ditmaal tot
aan Rouen, waar hij tegen vijf uur aan-
kwam op de Krelskommandantur, die
echter 's.namiddags gesloten is.

's Anderendaags 's morgens zette hij
er de besprekingen in voor de betaling
van de schadevergoeding uit te keeren
aan de O.93, reeder Albert Huys. -

Alles laat voorzien dat ook deze ree-
der binnenkort de schade voor zijn vaar-
tuig uit te betalen, zal ontvangen, zoo-
dat ook hier nog een reeder voldoening
zal bekomen hebben.

BIJ de verdere terugreis gansch alleen
van den h. Vandenberghe, welke In an-
derhalyen dag verwezenlijkt werd, had
geen enkele bandbreuk noch moeilijk-
heid plaats. Eens te meer heeft hij
nuttig werk verricht voor het welzijn
van kleine reeders, die zonder zijn hulp,
reeds veel zouden zijn kwijt gespeeld
van wat thans als van onschatbare
waarde dient aanzien te worden. ;



« HET VISSCHBRIJBLAD »

Toekomstplannen

(Vervolg van bladzijde 1)

Zij schenen er niet eens aan te den-
ken, dat het aan den baas, — in dit
geval den schipper-reeder — zou vol-
staan aan zijn bemanning een half-pro-
centje minder toe te kennen in de bruto
opbrengst van de vangsten om den hem
opgedrongen kindertoeslag ruimschoots
in te winnen.

En er bestond in gansch het arsenaal
der Belgische wetgeving niet de minste
tekst, die hem dit had kunnen beletten:

Maar dit is nog niet alles: op de Oost-
kust bestond een reederij, die zich lieevi
door de opzichters van den arbeid vooi
het gerecht liet dagen, dan den door de
wat vporzienen kindertoeslag aan de be-
manningen harer visschersvaartuigen ,tt
betalen.

Voor de rechtbank hield die reederi.
staande, dat een visscher die betaalt
wordt met een procent óp de bruto op-
brengst van de vangst, niet kon aanzien
worden als werknemer en dat de wet op
den kindertoeslag ten bate van kroost-
rijke werknemers bijgevolg niet toepas-
selijk is op de zeevisschers.

Zij beriep zich op het bestaan van d;
bijzondere wet van 1929 tot vergoeding
der schade voortspruitende uit arbeids
ongevallen aan zeelieden overkomen, we.
die niet had moeten uitgevaardigd wor
den, zoo de algemeene arbeiderswettei.
op de zeevisschers toepasselijk waren.

En de reederij werd door de rechtbani
in 't gelijk gesteld, wat natuurlijk gee:
aansporing was voor de andere reeder;
om nog langer kindertoeslag aan hui
scheepsvolk te betalen.

Niet waar dat men de zeevisschers al:
«outlaws» mag beschouwen, 't is te zeg
gen als buiten de wet levende, en dit
enkel wegens de manier waarop zij be-
taald worden voor hun zuur en gevaar-
lijk werk.

Wat het bedrag van dit loon aangaat,
zal het volstaan te verwijzen naar het
leitmotief dat in Heyerman's roerend
tooneelstuk «Op Hoop van Zegen» als
een vermaledijding weerklinkt: «De visch
wordt duur betaald!»

Ja gewis, maar niet door dezen die
hem koopen of verbruiken, maar wel
door den armen visscher die d,ag en
nacht, Winter en Zomer, op gevaar van
zijn leven en ver van de zijnen de zee
bevaart, om na hard labeur ten behoeve
van zijn medemenschen, de «Zegen der
Zee», zooals het dichterlijk genoemd
wordt, aan land te brengen.

Of hij daarvoor loon naar werken ont-
vangt ? Die vraag werd door de arbei-
dersvertegenwoordigers reeds herhaalde-
lijk opgeworpen in de zittingen van den
in 1937 gestichten Beroepsraad voor de
Zeevisscherij. waarbij het stelsel van be-
taling bij middel van een aandeel jn de
bruto opbrengst der vangsten ter bespre-
king kwam.

Eenvoudig kan de zaak heel zeker niet
genoemd worden als men bedenkt, dat er
noch stelregel noch vasi gebruik bestaat
betreffende het procent dat door den ree-
der aan zijn bemanning wordt toegekend.
, Niet alleen verschilt dit procent van
haven tot haven, maar men zou bijna
mogen zeggen van schip tot schip. Bp-
vendien wordt nergens wettelijk bepaald
wat door .bruto opbrengst der vangsten
dient verstaan te wórden. Naarmate de
reeder mild of schraapzuchtig is, trekt
hij al dan niet, vooraleer die zopgezegde
bruto opbrengst onder zijn scheepsvolk
te verdèélen, daarvan min of meer gropte
bedragen af voor het gebruik van-aller-
hande scheepsbenoodigdheden. Het staat
zelfs vast ,dat sommige rèeders niet aar-
zelen van de bruto besommingen de bij-
dragen af te houden, die zij alleen we-

deze zaak hangende was, heeft zijn
werkzaamheden niet hernomen. Hij zou
het trouwens bezwaarlijk kunnen, zonder
verscheidene zijner bijzonderste leden te
vervangen die thans in den vreemde ver-
toeven of gestorven zijn. Valt ook nog
te zien of de samenstelling van dezen
raad, op basis van de vertegenwoordiging
van politieke partijen, beantwoordt aan
de thans geldende beginsels.

De gansene zaak valt onder de be-
voegdheid van den Heer Dr. Leo Wou-
ters, die onlangs werd aangesteld tot
generaal-gevolmachtigde voor arbeidsre-
glementeering, bijgestaan door komitei-
ten van sociale deskundigen, waarvan de
leden van werknemérszijde uitsluitend
door de Unie der Hand- en Geestesarbei -
ders U.H.G. worden voorgesteld. Het g^
val der talrijke schipper - eigenaars
schijnt hier een bijzondere regeling te
zullen vergen.

Persgesprekken die in de bladen zijn
verschenen, verkondigen dat Dr Leo Wou-
ters uit eene arbeidersfamilie gesproten
is en de nooden van het werkvolk kent,
dat hij zijn oordeel zal steunen op een
juiste klassificeering naar waarde van
eiken arbeid en van eiken arbeider, daar
de kunde en de inspanning de bepalende
faktors moeten zijn om aan den arbeider
de overtuiging te geven, dat eenieder
rechtmatig voor de geleverde prestatie
betaald wordt. •'

Volgens Dr Leo Wouters hoeft trou-
wens gansch het statuut van den arbeid
in ons land degelijk te worden uitge-
werkt. Zooals we hierboven betoond heb-
ben, is er onder dit oogpunt op vissche-
rijgebied nogal wat in den haak i,
brengen, zoodat er hier voor den Heer
Generaal-gevolmachtigde voor Arbeids-
reglementeering een gewichtige taak is
weggelegd. Wij wenschen dat hij ze, in
's lands belang, tot een goed einde moge
brengen !

MARKTBERICHTEN

VISCHAANVOER GEDURENDE DE WEEK VAN 23 TOT 29 NOVEMBER

VISCHSOORT OOSTENDE NIEUWPOORT ZEEBRUGGE BOEKHOUTE BLANKENBERGE STRAND Totaal

1.257
684

Garnaal 18.297
Platvisch, schul en bot:

Ie soort
2e soort

Groote platvisch
Tong:

3e soort .-
Groote schul
Rog ..
Groote bot
Wijting: groote

kleine
kabeljauwGul en

Sprot ..
Haai, poers, enz

Visch dagen:
Totaal aankoopcijfer:

l
403

47
2.470

329
21
6

3
236.596,

8.695

. 20.964
22.344

24

3
16.461

318
9.383

46.940
. 8.623

8

4.006

6
1.528.656.50

185

20

12

4
1.516
• 40

1.942

4
33.186 —

6.363

3.142

5
87.790,—

19
3

14

5.832
1.275-

2
1.411

5
76.437 —

2.612

74
181

351

30
6.585

360
3

1.540
50

36.182

22.334
23.209

24

4
17.241

9.464
63.343
10.627

34
8.041
4.056

116.267,55 2.078.933.05

Transportvoerders

Volgens ministerieel besluit
moeten er 1000 VRACHT-
WAGENS PER MAAND met
gasgeneratoren uitgerust
worden. AARZEL NIET EN
VERSCHAF U EEN

NIEUWPOORT

Oesterkweek in

Belgische

(Vervolg)

VISCHTOEVOER
Gedurende de week van Maandag" l

tot Zaterdag 6 December werd slechts
twee dagen uitgevaren.

Op Woensdag 3 December voerde men
aan: 747 kg. garnalen en 12.148 kg. visch
voor een totaal bedrag van 151.819 f r.

t ! Zaterdag 6 December. — Garnalen:
l 257 kg. voor 2570 fr. en 2709 kg. visch

A j voor 32.804 f r. Totaal: 35.374 f r.
i j De totale aanvoer van de week be-

;' droeg 1004 kg. garnalen en 14.857 kg.
•.visch. Te samen: 15.861 kg. voor eene
i waarde van 187.193 f r.

VISCHAANVOER GEDURENDE DE
MAAND NOVEMBER 1941

Gedurende de maand November 1941
" werden aan de Korporatie afgeleverd :
28.378 kg. garnalen voor een bedrag van

; 2831780 f r. Voor de sprot boekte men:
: 222.492 kg. tegen .1.776.216 f r. Aan. visch
Iteekendé men 628.582 kg. voor 1.353.500
! f r. Te samen: 879.452 kg. voor een waar-
de van 3.413.500 fr.

Tegen in dezelfde maand .1939 werden
in de Stedelijke Vischmijn aangevoerd:
12.378 kg. garnalen voor 26.218 fr. Visch
en sprot.te samen: 170.334 kg. gemijnd

w ^ • ^. ^ ,7 ,,-, -r, tegen 581.002 fr. De totale aanvoer be-
(Verordemngsblad van den Mil. Bev. droeg: 182.676 kg. voor.een bedrag van

GOHIN - Poulenc

(Kolen geleverd per contract)
HET is DE EENIGE MANIER OM TE BLIJVEN RIJDEN.

ALGEMEENE VERDEELER :

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

(384)

Verordening
VAN DEN MILITAIREN BEVELHEBBER
VAN 10 NOVEMBER 1941 BETREFFEN-
DE DE INBESLAGNEMING EN DE IN-
LEVERING VAN GUMMIBANDEN VOOR

RIJTUIGEN

M.V.C.H. van 19 November 1941).
Met betrek op par. 5 der voormelde

607.220 fr.
In de maand ï^ovpTYïtïf*!* 1Q41 lc#*Tid^

- ̂ SS^^S^^^S^ veró;denïn£Vo"eteTde^nVbe8'.ag Pno- mSn' een"me"eraanvoer van: 696.776 kï
De eerste proeven werden gedaan door l^val van welslagen zii eeen voorran" men banden, voor zoover zij zich niet met een meerwaarde van -2.806.280 -fe

•-- - -—j- - - •sa.'ïïbKïïfs sus£ ssa ̂ TSr.«±ï„HrsKsm ln heM'de tiwstlp im

gens wettelijke)* sociale
moeten betalen.

verplichtingen

Dit zijn dan die zoogenaamde Blanken-
bergsche rekeningen, waaraan de een-
Vóudige visscher doorgaans weinig of
niets verstaat. '

.Het hoeft geen betoog dat de belang-
hebbende rèeders niet erg veel voelden
voor het stelsel der vaste loonen met een
klein aandeel in de opbrengst tot aan-

middel van kaders, naar de opvatting
van den heer Vreeswijck, uit Nieuw-
l-oort, en waarop de oesters op rekken
ter plaatse gehouden werden door mid-
del van metaal rasterwerk.

Deze kaders, vertikaal opgehangen in
het water, op een kleinen afstand de
eene van de andere, vormden aldus, door
vertikale lagen, de oppervlakte die wij
missen om de oesters uit te spreiden op
den grond in de waterdiepte, zooals dit
gewoonlijk het geval is. Vanaf het begin
lieten deze proeven het beste verwach-
ten. Men moest er zich niet over ver-
wonderen. Men weet inderdaad sinds
lang dat de streek rond Njeuwpoort
steeds de verbetering en den groei van
de oesters in de hand werkte.

Benieuwd over het feit dat een parti-
culier uit Nieuwpoort een hoeveelheid
kweekoesters had gekocht te Yerseke.
kwamen de leveranciers, de heeren Vla-
ming -gebroeders en Nollet, zich te
Nieuwpoort rekenschap geven Van dte
bekomen uitslagen. Zij waren een wei-
nig verrast over het feit dat de oesters
blijk gaven van groeikracht op een tijd-
stip, gedurende hetwelk zij gewoonlijk
gelijk blijven. Na een tweede proef, even
bemoedigend, stelden zij voor aan de
Bijzondere Commissie deel te nemen aan
de proeven. Zij waren bereid deze
eigen kosten en risico's te doen.

op

gische oesterbanken voor de voortzetting
van de onderneming.

Op dit oogenblik waren de Belgische '
oesterkweekers, die geraadpleegd wer-
den, niet geneigd het risico te deelen
r.iet hun noorderburen. Eerstgenoemden ,
stelden bovendien geen vertrouwen in '
den goeden afloop der proeven.

Het is in deze omstandigheden dat de '
heeren Vlaming gebroeders en Nollet M.
uit Yerseke, die de toelating verkregen
hadden om in het dok oesterkweek--
proeven door opeenstapeling te doen, in
Maart-April 1932 te Nieuwpoort, ,meer •
dan 3.000 kaders lieten maken van het;
type Vreeswijck. Zij hingen ze iri het . vn/nxï?a
water, nadat ze op de boven elkaar ge- De onderofficier -Wilhelm ZIMMER
plaatste rekken oesters hadden gelegd, wordt sinds 27 November 1941 vermist,
uit Nederland afkomstig. Hij werd op 6 December 1941 in-het

oesters zelf'bosch van. het domein «De Bulscamp»

STENO-DACTYLOSCHOOL

CREMER
2bis, Marie-Joséplaats - Oostende

inleveringsbureau's.
De inleveringsbureau's voor banden in

het Arrondissement Brugge-Oosten de,
zijn de volgende:
Fa. Desloover A., 8 rugge, St. Pieters-

kaaï, 88; •
Fa. bewilde, Garage Centrale, Blanken- • (boven Ribby)

berge, Weststraat. i SNEL-EN MACHINESCHRIFT
Fa. Defever Jules. Oostende, Torhout- T A L E N •

steenweg, 131; ! r n P T T W F R K F W
Fa. Dëmeyer, Torhout, Burgplaats. f - -^ « r u w ü. -K- Jl . H W

*» Inlichtingen en inschrijvingen ter school
t : (528)

MOORD

HAMBURG
WEEK EINDIGEND OP 30 NOVEMBER

jaei sberibeiujier van ue uesteis zuii : ." •---• .— ,r~ ... ,„„-„„„-„: De markttoevoeren hebben zich onbe-
was niet hooger dan in Zeeland; de groei vermoord gevonden In uitoefening van langrijk verminderd. Dit was vooral het
daarentegen, was heel zeker grooter en, den dienst der ]ach,,beschermlng werd geval met de zoetwatervisschen. De zee-
.niettegenstaande de schelp een wejn.ïg hij dpor onbekende dBders, vermoprd >n .yischtoevoeren.tppnen toch sterke schom-

" °° " ' Ivf,^»"?.'-ölSfe Delingen aan .In/dit jaargetijde zijn der-
gelijke schommelingen niets -nieuws,

. voornamelijk bij zeevisch. Bovendien

.
dun was, vormde een gropte hoeveelhed Beroofd
oeste i he ' welke de

deed
oesters in het begin van den heffst'een
verkoopbare waar. Op dit oogenblik ,be- NEM , WAARDAMME. ,
kwamen de uitbaters van Belgische oes- ST JORIS TEN DISTEL omvat
terputten den voorrang met prijsvèr- Het slachtoffer werd van bijna zijn

'mag) men niet uit het oog verliezen dat

mindering voor het aanschaffen van de geheele uitrusting en
oesters gekweekt in het dok te Nieuw- . v»n waarde, alsook •'•"
Iioort. Dit ontketende oogenblikkelijk papieren beroofd,
met de leveranciers uit Zeeland een

Het voorstel boezemde natuurlijk be- prijzenooriog^op'd'ë Bê"lgische""markl
lang m, gezien de gelegenheid welke ge- waaruit de handelaars zeker profijt ge-
boaen werd om zich rekenschap te ge- trokken hebben
ven van de mogelijkheid oesters te kwee-
ken op opeengestapelde lagen en in be-

nioediging, stelsel dat reeds bij de stoom-_ langrijke^ hoeveelheden; dit zonder kos-

De uitbaters van Belgische oesterban-
ken waren thans van gedacht dat 'de
proeven te Nieuwpoort niet van han

Onderstaande voorwerpen ontbreken:
1. Jachtgeweer (met haan kal. 12);.
2. Pistool met gordelriem en pistool-

tasch;
3. Duitsch legerrijwiel (merk Meister-

door den oorlogstoestand verminderd
alle voorwerpen ; Vischruim schadelijker werkt op het win-
zijn legmmatit- • terseizoen als in den Zomer wanneer het

weder bestendig is. -
Schelvisch was er maar zeer gering.

hoofdzakelijk Ie en 2e categorie. De toe-

Stu

irtigge.

Oj

— — • - - - . --- -Tt^--«7-— "i~~ ~ 7' ~; '~~~~.— ~~,.'^. uiuevcii te J^ICUWUULUD jiit;i/ van aitui-
treiters bestaat en waarvan de veralge- j ten^ voor de Commissie^die natuurlijk delsbelang ontbloot waren; er werd hun
rrjeening door de vertegenwoordigers der j niet over de noodige middelen beschikte
werknemers met klem werd voorgesteld.
. Voor wie de toen in ons land bestaan-

de gezindheden en wrijvingen kent, lijdt
het ook geen twijfel dat politieke naij-
ver, overvraging van den eenen, hals-
Starige tegenkanting van den anderen
kant, hier het treffen eener overeen-
komst waarbij het algemeen belang tot
zijn recht zou komen, bemoeilijkt hebben

Wellicht ligt de oplossing in het be-
houd van een billijk aandeel in de op-
brengst, mits het waarborgen van een
minimum loon.

Wat er ook van weze, er was nog geen
oplossing voor het vraagstuk gevonden
geweest, toen ons landje. in den maal-
stroom van den wereldoorlog medegerukt
en onze visschersvloot naar wijd en zijd
verstrooid werd.

Dit is nu meer dan anderhalf jaar ge-
leden, en geleidelijk hebben weer een
aantal kleine vaartuigen en open booten
de visscherij hernomen in de smalle
kuststreek en op de Schelde, waar ze
door de Bezettende Macht wordt toege-
laten, met het gevolg dat het vraagstuk
van het loon der visschérs en hun maat-
schappelijk statuut dat daarmede zoo
nauw verbonden is, opnieuw onopgelost
op den voorgrond .treedt.

De Beroepsraad der Zeevisscherij waar

om proeven van dergelijken omvang aan
te vajngeri. Het feit dat ze zouden geleid
v/orden door ondernemende, in het vak

handelsmaatschappij 'te
stichten, waarin de vreemde medewer-
kers . zich zouden moeten tevreden stel-
len met het beschikbaar aandeel, dat

Bielefeld, nr. 1181328 •;
4. Duitsche legerverrekijker 6x30

301430);
5. Veldmuis;
6. Rugzak;
7. Zilveren horloge;
8. Soldij boek, enz.

(nr

Naar Greveling<

Woensdag-bezochten de heerèh'i
hardt, H. WUlems, J. Pockelé, (i.
en R.- Bauwèns, de haven van
Unes om er de noodige maatregelen
treffen met het oog op de Karint»,
scherij welke er zal plaats hebben
; Reeds 38 vaartuigen werden voor d
visscher i j ingeschreven en het laat v&
zien. dat hét initiatief, destijds door
Zeewezen en den heer Vandenben.
genomen, een volledig' sukses'tegeml
gaat, waaruit voor de bevolking en f
't bijzonder voor de rèeders goede
volgen kunnen voortspruiten.
: Naar het schijnt zullen alle vaartj
gen, die de reis meemaken, tegen ge
en oorlogsrisico moéten verzekerd

Maximumprijzen vo(

Sprot en Zeebliek|

in Holland

, Ook in Holland werd sedert 4 DeceJ
ber een maximumprijs voor sprot
bliek vastgesteld. Deze luiden:

1. De prijzen, tegen welke
sprot en zeebliek ten hoogste mog
worden verkocht en afgeleverd'door
schers, groothandelaars .en ••kleinhan<j
laars zijn de volgende:

Sprot,. grooter dan 10 cm:, max. ve
koopprijs voor den visscher per kg. f o.J
max. verkoopprijs voor den groothal
delaar, franco plaats van bësternmij
per kg. f 0.49, max. verkoopprijs vo
den kleinhandelaar netto & contant
kg. f 0.65;

Sprot, kleiner dan 10 cm., resp. f o.jj
f 0.29 en f 0.40 per kg.;

Zeebliek, resp. f 0.20, f 0.29 en f o.l
per kg.

Voor zeebliek geldt bovenstaande pr
slechts in zooverre zëebuek een leng
van tenminste 10 cm. hééft, en- voor
consumptie" bestemd Is.- "• '-i1' '-

Indien een gemengde partij sprot
zeebliek wordt aangevoerd, - mag do
visschérs en groothandelaars ten ho
ste de prijs worden berekend, welke
yormd wordt door de som vam.de p
ducten van het aantal kilogrammen \
elk dier soorten en den prijs van
desbetreffende soort. . • .-;..-.>.

De vergoeding, welke de commissij
kooper -van sprot en zeèbliek'ten.hc
ste zijn opdrachtgever In rekening i
brengen, bedraagt -f 0.01 -per kg.;
dezen prijs zijn>de "eventueele-.vrachj
kosten niet begrepen.

Indien de verkoop • van partijen spr
of bliek over meer dan één grootha
delaar loopt, moeten de groótliahdelaai
de groothandelsmarge onderling deelei

2. De prijzen, tegen welke gezoutet
gerookte of gestoomde en gefileerd
sprotten zeebliek ten hoogste r
worden verkocht en afgeleverd do
zouters, rpokèrs'èri kleinhandelaars 21
de volgende :a

Sprot, grooter dan-10 cm.,- max. vei
koopprijs van gezouten sprot voor de
zouter franco plaats van bestemmitij
incl. verpakking enz., per kg. f 0,61%

max. verkoopprijs van gerookte.of ge
stoomde sprot voor den. ropker af ;
tion van verzending, per kg. f 1.35;

max. verkoopprijs van gerookte of gel
stoomde sprot voor den kleinhandelaan
per kg. f 1.75; \. l
- Idem, kleiner dan 10 cm., respectiel
velijk: f 0.42, f-1;-^--en f-1.30;' :-
. ;.Sprot- gefileerd respectievelijk! --ï^itl
en f 3.60. . .'

De prijs van gezouten^ gerookte oï
gestoomde, en gefileerde •zèebitëfc tei
weder-verkoop aan den kleinhandelaar
betrekt van den rooker, moet de-rpokei
den groothandelaar een korting var
5 t.h. op den verkoopprijs toestaan.

Af levering van producten .van sprol—
of zeebliek, die een andere bewerking f/
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voer aan wijting bleef onveranderd, ka-
beljauw was minder op de markt, ver-
geleken bij de vorige week, evenals fi-

dan zouten, stoomen, rooken' of filéereq
hebben ondergaan, mag slechts geschie
den, nadat calculaties van de verkoop

gespecialiseerde personen, was insgelijks tegen"gëenienkele^voorwaarde'i4öTn zou i Pe bevolking wordt dringend verzocht...-„.. „ — ,._ i„i ---- ' 'niet zonder belang. mogen overtreffen.
Men moest natuurlijk de toelating be-|'"Bezë maatschappij zou niet alleen de

Proeven te Nieuwpoort gedaan voortzet-'

bij*
het Beheer van Bruggen

Wegen. Dit laatste gaf blijk van de

de opheldering van
werken.

deze misdaad

grootste belangstelling voor de pogingen
die een nieuwe nijverheid langs onze
kust konden scheppen. Het stelde noch-
tans aan de uitbaters, die de proeven
zouden wagen, de volgende rechtmatige
voorwaarden:

a) betaling van de in zwang zijnde
bijdrage voor het bezetten van
staatsdomein;

b) verbod instellingen op te richten
die zouden kunnen het gebruik van de
Handelskom belemmeren;

c) ontlasting van den Staat van al
de schade die door de handelsscheep-
vaart aan de oesterkweekproeven zou
kunnen veroorzaakt worden.

ten, maar zou de voorkeur hebben om
mede te werken aan al de proeven die
de Commissie in de toekomst zou on-
dernemen.

De naamlooze vennootschap Ostrea.
die met dit doel gevormd werd, omvatte
alle Belgische oesterkweekers: A. Ver-
meersen, P. Devriendt, A. Rau, de S. G.

een. «La Marée» uit Oostende, een groep nij-
! veraars uit de streek van Charleroi en
de drie oesterkweekers uit Zeeland: B.
Vlaming, M. Vlaming en M. Nollet.

De N. V. Ostrea, voorgezeten door

in geval het Beheer van Bruggen en
V/egen dit zou noodig oordeelen.

Niettegenstaande het risico, dat deze
voorwaarden behelsden, behielden de
voornoemde Hollandsche oesterkweekers
hun aanbod vqpr medewerking aan de

Eug. Lefèvre, -uit Gilly, hernam vanaf
: 1933 de proeven te Nieuwpoort. • Waren
j de algemeene onkosten van deze maat-
f schappij te hoog, koos zij niet het ge-
. schikt oogenblik voor den verkoop van
hare oesters' ? Dit zijn beschouwingen,

.; waarvan de Bijzondere Commissie zich
niet moet gelegen laten.

Wat vast staat, is dat de jonge oesters
in 1933 uit Zeeland ingevoerd, zich veel
minder goed gedroegen dan in 1932; de
goede hoedanigheid van het -.vater te
Nieuwpoort kon geen meester worden
over de geheimzinnige ziekte, waarmede

CEMBER 1941, te 12 uur 's middags, de
daders niet gevonden zijn, zullen c'e
strengste maatregelen getroffen worden,
welke vele families onder de bevolking
groot leed zouden berokkenen. Een be-
looning van in totaal 10.000 fr. wordt
uitgeloofd voor 't bijbrengen van gege-
vens, die tot het identificeeren of de
aanhouding van de daders leiden, alsook
voor het bijbrengen van de gestolen
voorwerpen.

Mededeelingen welke het doel van de
opzoekingen dienen, worden vertrouwe-
lijk behandeld. Alle aanwijzingen — ook
de geringste — zijn belangrijk! Schrifte-
lijke of mondelinge inlichtingen moeten
gegeven worden aan de Kreiskomman-
dantur te Brugge, Twijnstraat 4-6, of
aan de Peldgendarmerie - Buitendienst
te Oostkamp, «Hotel Hof van Vlaande-
ren».

Gent, den 8 December 1941,
De Oberfeldkommandant:

von Claer, Oberst.
NOTA DER REDACTIE

Dergelijke krimineele daad kan slechts
ttjn strengste afgekeurd worderi, daar

de oesters uit Zeeland behept \varen7en, de lafaard die zulks bedreef, nieuwe tal
die er moest toe bijdragen om, na twee | rijke eerlijke families _in 't verdriet stort.
jaar, den bijna volledigen ondergang'van
de voortreffelijke oesterkweekerij

i Holland te voltrekken.

Geen enkel eerlijk/ mensen kan dit
van i bijtreden en hopen we in 'fc belang van

zooveel onschuldigen da.t de dader ten

Aspirine,

ons aller vriend . . .

Moeder neemt het bij hoofdpijn. Vader üls
rheurnatiek hem kwelt, broers en zusjes bij
tandpijn, do heele familie bij verkoudheid en
griep. Want Aspirine is volkomen zuiver en
onschadelijk. Het is een echt familicgenee»
middel dat eenieders vertrouwen waardig ia.

Werkzaam en onschadelijk
«en voortreffelijk geneesmiddel

HET ntODUCT VAW VKtntOUWZM

De tegenslag in 1933 was niet van aard
de Belgische leden van de N. V. Ostrea
aan te moedigen. Zij namen voor de eer-
ste maal deel aan een wezenlijke oester-
kweekerij en kenden het geweldig risico
niet dat dergelijke onderneming biedt.
De Nederlandsche leden deden nochtans
een aanbod in het begin van lï';J4 om de
onderneming op eigen risico voort te zet-
ten; zij lieten aan de N. V. Ostrea de
keus de' onderneming terug in handen te
nemen indien zij ze loonend /souden vin-
den. Intusschen waarborgen de HH. B.
en M. Vlaming 10 t.h. interest op het
Belgisch kapitaal.

Dit voorstel werd aanvaard en htt was
in deze voorwaarden dat de proeven In
1934 bij middel van jonge oesters uit Zee-
land en enkele kleinere oesters geboren
In 1933 Jn het dok te Nieuwpoort, voort
gezet werden.

(wordt voortgezet).
HM

Studio Lionel

106, Nieuwpoortsteeuweg, lOft

Specialiteit van KINDER- en
HUWELIJKSPORTRETTEN 'l

(452)

spoedigste gevonden wordt.

let. Er waren zelfs dagen dat de filet
heel ontbrak evenals de grauwe knor-
haan, rog en b'üt. De.schol bleef onge-
wijzigd. . . .

Uit de Oostzee kwam hoofdzakelijk ka-
beljauw en verschillende schakeeringen
op de markt. Verder wat bijvangvisch als
schol en but in kleine hoeveelheid. Bij de
zoetwatervischtoevoer had men slechts
kleine hoeveelheden aal, baars, snoek,
forel. roodoog en karper).

De toevoer van de beneden Elbe was
zeer gering en werd deels uit de hand
verkocht.

MEER DAN 60 MILLIOEN
werden reeds door de

Loterij Winterhulp

verdeeld.

Waagt uw kans bij de
T W A A L F D E SCHIJF

Super groot lot: EEN MILLIOEN
Vijf groote loten van 100.000 f r.

Acht loten van 50.000 fr.
Twaalf loten van 25,000 f r..
Twintig loten van 10.000 f r.

en 22.440 loten van 100 tot 5.000 fr.

Trekking :

Biljetten en

begin

vijfden

Januari

overal te

1942

koop

Zetel der Loterij - P. C. R. 247.17

Het biljet: 50 fr. Het vijfde: 10 fr.
(588)

A. B. C.

• Diesel-

I Motoren

| Anglo-Belgian C

f Nljverheidskaal, 39, GENT © Tel. 53265-53277^^^ • "
Voor a]Ie inlichtingen zich wenden tot den heer
èOYDENS,Velodroomstraat,4,OOSTENpE

centrale zijn ingediend.

Gazo's in serie voor schepen in
Nederland

De experimenten met gasgeneratoren
voor schepen zijn in Holland in zulk een
gevorderd stadium gekornen,- dat de,
aanmaak in serie van gazo's ter hand
kan worden genomen. Binnenkort zullen
meer dan 1.000 schepen met gasgene-
ra.toren uitgerust wórden. Als'voornaam-
ste brandstof komt anthraciet in aan-
merking. Een bepaald aantal motoren
zal evemvel vooralsnog niet een mengsel
van steenkool en 10 t.h. gasoil aange-
dreven worden. Dé kosten van Instal-
latie zullen drie tot vijf weken duren,
aoodat gegadigden tijd genoeg hebben,
opdat de bemanning mét het nieuwe
toestel vertrouwd gerake.

Schecpsbuit

Ten gunste van het Diütsche Rijk wer
den door het Prijsgerccht van Hamburg
twee Noorscne mosderschepen voor' de
walvischvangst als oorlogsbuit aanzien
en in beslag genomen. Het betreft hier
de «Solglimt» met 10.200 T. walvischolte
en 200 T. bunkerolie en de «Pelagos» met
10.862 T. walvlscholie en haar vloot van
vijf schepen voor de vangst. - "

Het risico in de Zeevisscherij

Gelet pp da wet van 30 December 1929
op de vergoeding der schade wegens ar-
beidsongevallen overkomen aan zeelieden
en namelijk de artikelen 12 en 25 hou-
dende inrichting der Gemeenschappe-
lijke Kas voor de Zeevisscherij; . '

Overwegende dat het risico In aan-
zienlijke mate heeft toegenomen en dat
het wegens de beperking, der visscherij-
uitbating tot de kuststrook hetzelfde i$
voor alle vaartuigen van minder dan l^1

P.K. die daar visschen of'varen;
Wordt besloten: . . . ,
Met terugwerkende kracht wordt, van-

af l October 1041, het pourcentage de?
bijzondere premie voor oortogsrlslco te
nemen op de forfaitair vastgestelde-b£'
sisloonen, vastgesteld op 2,45 p,h. voor
alle vaartuigen van minder dan 101 P,K.

it Vrede
fTen óy
:er Vree
jPlan en
bdie. ""

^
Kor

>rie
oö

Samenv
n I en

IJZERWAKEN-
QUINCAILLÉRl!

Jack DELANGHE

Nituwpoortich* Steenweg,; 3.4

ALLS HUISHODDARTIKEdS '
- . EN,AtAAM..._v.;.«':$.'

H. R. 3673 '•;,• Tel. .72.072J

- - 'i •:.*<;.•"(!}./*«•

H

chri



c HET VISSCHERIJBLAD »

Bei

én'
C.

roor i
ïatv,
doof]

Studie van den Notaris

P. PROOT
. Witte Leertouwersstraat, Ibis.

LANDAG 29 DECEMBER 1911, te s
IP. . -J stipt namiddag, te - Wenduine, Café
oedp Mde-Beurs», Marktplaats, bij M. Eü-

"We Decloedt: .

vaartB . :. INSTEt. ' ' -
van

WELGELEGEN

voj Qpbrengsthuis
250 m2 erf te Wenduine, op den hoek
[ Kerkstraat en Zeèvlllastraat,"- gëtee

in de Kerkstraat, nr. 83.
ivl geschikt -.yqör hot verhuren van

[Jartemeriten en' kan ook uitgebaat
den als handelshuis. •

ij één maand na den toeslag,
bezichtigen: den--Dinsdag en Don-

dag van 2 tot 6 ure namiddag.
den sleutel, zich wenden bij M.

l Denys. Jokstraat 7, té Wenduine.
I ('(. instelpenning te winnen. (587)
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WYNTER
te Oostende, Kerkstraat, 43.

ijs vo
taht

ï - ' f

n f 0.

'de pri
i 'leng
voor

iprot
ig doi
a hooi
elke _
-de pij
nen v:
van i.

amissii
n.hoog
ng ma
kg.; i
vrachi

n sprd
oothan
idelaaj
deeleiB

jzoutei
fileerd
mogei
i dod
ïrs zij

ïx. vei
>or dei

WOENSDAG ,24 DECEMBER 1941
|Ï5 ui in hét lokaal «Prins Boudewijn»,
\ Sebastiaanstraat 22, te Oostende:

TOESLAG
van een

Schoon

Opbrengstgeböuw
V Koningirinelaan 49

r~".-. . . te OOSTENDE
j)ppervlakte: 108 m2.
Centfale verwarming. Warm waterver-
jling.-"- : ' . - . . i - - ' ' . '.: - -:
Onmiddellijk-genot. . : '.-.-
Verhuurd met pacht tot 15 Februari
12. -'.:-..-. -' . . . ' . • - • ' • . ••• ;,-' -
Bezoek:- Maandag en Donderdag van
t o t 16-u;V • - '-•>•' • • ' - . . ' , . ' ' : •

,-,J . Slechts ingesteld: 228.000 fr.
/oor nadere. inlichtingen .zie -plakbrter'
i of zich bevragen ter studie. (596)

'. Studie van den Notaris

de GHELDERE
' te Heist-aan-zee.

INSTEL met premie
MAANDAG 15 DECEMBER 1941, te

ure stipt in het -«Huis der Notafissen»
Brugge, St. Janstraat 16, van:

HET ZOUTE-KNOKKE
! of gelet welgekende
af sta
35;

of ge
idelaad
i of gel
idelaafl

ipectieB10

Hötël-JPension

SGHEËRENS
.chtig: gelegen op .den'Westhoek- der

iBtlaari en Éïisabethiaan, gevende -op
• t.ii&aa^.ygrpot^volgens. meting

$fV.m'. - ' ' ' ' :;;• ., .-;
Verplichtende overname van: a) mO-
lair mits 45.000 f r.; b) centrale ve
irmingsinrichting mits 16.675 fr. .
In paclit bij'M. en Mme Verstringhe-
heerenis ,yoor 10 jaren, ingegaan den
AprU 1941, mits 4.00Q f r. 's j aars ge-
irende dëri oorlog, en 18.000 fr. 's j aars
n af erï met het eerste badseizoeh na

ïléereV' Vredesverdrag.
gg^igBren óyerstaari • van. den bevoegden
!r"kooD»er Vrederechter. - .. ' v ;, .'-' ]:.
?phpriMPlan en plakürieven; te bekomen tercn rj"idie, "" , . - (559)
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Koningstraat, 54, Oostende.
-T ' ' " S ' j '.—•-*-—---- V' * ' '" " ' '

Bjj Sterfgeval

IE

'l

DlfiSpAG" 23'DECEMBER 1941, te
u., ter herberg «Prins Boudewijn»,
Sebastiaanstraat 22, te Oostende: •

)rie Handelshuizen
.OOSTENDE MIPDENSTAD

Lot I. — HERTSTRAAT, nir 14, wijk
nr 21d, groot'45 m2. Verhuurd per
and. Regenwater, putwater, . stads-

iter, gas en electriciteit.
Ingesteld: 76.000 Ir.

Lot H. — HERTSTRAAT nr 16, wijk
nr 22b, groot 46 m2. Gedeeltelijk vrij
gedeeltelijk verhuurd per maand.

egenwater, stadswatef, gas en electrl-
'eit, r

: , .Ingesteld: 91.000 Ir.
Lot ƒƒƒ. — CHRISTINASTRAAT. nr 53,
'ik A, nr 937a/> groot-169 m2. Verhuurd
r maand. • Stadswater, gas en electrl-
:eit.. • • - . ' • ' • • . ' • - - • " - , ' • ' -

Ingesteld: 195.000 f r.
Samenvoeging voorbehouden voor lo-
n I en II.
Oorlogsschade:: Gebeurlljk recht op
'fgoedlng wordt medeverkocht.
Zichtbaar: Dinsdagen en Donderdagen
-12 u. en 14-16 u.
Raadpleeg de plakkaten. .Lastenkohler
(r Inzage b!j den Notaris. (590)

n.

Op DONDERDAG 18 DECEMBER 1941,
2 u. nam. (zeer stipt):

VERKOOPZAAL «FLORA»
Veldstraat, l, te Oostende

Huismeubelen,

Jchrijnwerkersgérièf
^rtkomend yan het sterfhuis Sorel,

meubileering van eetkamer, slaap-
iers en salon, piano, kleerkasten,

^enkasten, tafels en stoelen, bureel-
"is en tóllettafel acajou.-phonógraaf
-Platen, naalmachlen «Slnger», radio

<]Uips 1928» -en luidspreker,' nieuwe
wzulger «Premier», schilderijen, gar-
[turen, spiegels, glelswerfc eri glaswerk,
* els, gas- en haardvuren, beddegoëd,

enz. " ' > • • - • • ' • ' . ' ' ' . •
a^ers allerhande., «chrljnwerkers-
i;-.èn >. -gëflef,-, oliën," loten schüurr
', lijm, lijsten voor kaders, kaders,
,5ó groote alaamkast, .werkbank,

'eren lampen, enz. enz.'
'erkooplng met gereed geld en 16 %
Bosten. ' . , - - , , - ;
Pö berfcïitlgen' Iri voornoemde ver-

" ra>: de meubelen daags
" » kleinere «tukken

Studie yan den Notaris

Jean DE WYNTER
te Oostende, Kerkstraat, 43.

Op WOENSDAG 24 DECEMBER 1941
te 15 u. in het lokaal «Prins Boudewijn»,
St. Sebastiaanstraat 22, te Oostende:

TOESLAG
van een

Schoon Burgershuis
kunnende dienen voor HANDELSHUIS
te OOSTENDE, Kaaistraat, 53.

Oppervlakte 83 m2. .
De eventueele rechten op vergoeding

vóór oorlogschade zijn medeverkocht,
Onmiddellijk genot,
Bezoek: Dinsdag en Donderdag van

U'tot 16 u. •-" '
Slechts „ingesteld: 133.500 fr.

Voor nadere inlichtingen zie plakbrie-
veri of zich bevragen ter studie. .(597)

Studie van den Notaris

P. PROOT

ZOEKLICHTJES

GEVRAAGD: twee meisjes 16-18 jaar.
voor werk in een drukkerij. Zich te be-
vragen ter Drukkerij Artnur Dé Vriese,
Oude Molenstraat l», Oostende. .(589).

TE VERKOOPEN : een mazoutmotor
10 P.K., merk "Tuxham (Denemarken).
Zich wenden: Van Wulpen Alfons, Kem-
melbergstr. 39, Blankenberge. (539)

TE KOOP: Boot nog steeds in de vaart,
motor «Atler» 24 P.K. Lengte 10 m., 2,35
m. breed. Met alle toebehoorten. Zich
wenden: H. Borgerstraat 27, Oostende.

(573)

TE KOOP: een motor Anglo-Belge 10
P.K. in goeden staat met keerkoppeling,
stevenbus, schroefas met l schroef en
een dagtank voor de, som van 16.000 f r.
Te bevragen bij Edm. Crabeels, scheeps-
bouwer, Sas-Slijkeris, Oostende, (571)

NIEUWPOORT. — TE HUUR: twee
welgelegen werkmanswoningen, Anker-
straat 11-13, voorzien van gas, electri-
cïteit en water. Prijs: 100 fr. per maand.
Zfch wenden: Marktstraat 27, Nieuw-
poort. (562)

OORLOGSSCHADE: Geteisterden kun-
nen kosteloos alle inlichtingen bekomen,

* T, «r.« T t * * ,,,._• i nopens expertisen en het'indienen vante Brugge, Witte Leertouwersstraat, lbis.-hj,n dossieri den Maandag, Woensdag en
. ; Vfijdag van 10 tot 3 uur, bij

WOENSDAG 24 DECEMBER 1941, tel EP- ^PE VLIEGER^ Architect, Expert
3 ure stipt namiddag te Brugge, in het
«Huis der Notarissen», St. Jansstraat, 16
(Hamelsdaele):

TOEWIJZING
van

WELGELEGEN

Woonhuis
en 70 m2 ERF te Brugge, op den hoek
der Wulfhage- en Móerstraten, getee-
kend in de Wulfhagêstraat, nr. 24.

Het huis is voorzien van gas, electri-
citeïW' stadswater en stëëripütwatér. - ^

Bewoond door Mr.- A. Hermans mits
225 fr. te maande zonder geschreven
pachtvoorwaarden sinds l Augusti 1940.

Te bezichtigen den Donderdag en Za-
terdag namiddag, van 2-tot 4 ure, mits
bewijs van den notaris. . ' '

C : Ingesteld: 102.000 frank.
' ' (595)

Studie van den Notaris

de GHELDERE
te ;Heist-aan-zee.

Bij sterfgeval en om uit onverdeeldheid
_-.• • te treden

INSTEL met premie

op DINSDAG 16 DECEMBER 1941, te
3.'30 ure stipt namiddag, te Heist, in hét
«Café des Brasseurs», Hermaiis Liébaert-
straat,- bij Alb. Van Meenen, ̂  van :

: GEMEENTE IIÈIST '
: • Pmnestraat, nr. 13. ' . ' . ' ' . , . ' ' ' • -*1 . •"

Een WELGELEGEN

met afhankelijkheden en : erve, groot
volgens kadaster honderd zes en -negen-
tig vierJcanie 'meters. ' • • '•• •

Bewoond, zonder recht van pacht,
door M. Henri Steyaert. .(580)

Stuo^e van den Notaris

RenëLINGIER
te postende,. Koninginnelaan, 68

TOESLAG

Op MAANDAG 15 DECEMBER 1941, orn
3 ure namiddag, ter herberg «Prins Bou-
dewijn»," te Oostende, St. Sebastiaan-
straat, 22, van ". '

Gemeente STEENE .

Gerievi^ ;Wopnhuis
Molenaarstraat, 24; groot 137 m2.

Gelijkvloers gebruikt.door M. Markey,
Bovënveirdiep ongebruikt. i
Na te zien lederen Maandag en Woens-

dag van 2 tot 4 ure.
- " " . Ingesteld: 58.000 fr.

X577),

Studie yan Meester .

Pierre DENIS
Dokter in üe rechten,
Notaris te, Nieuwpoort.

18, KONINGINNELAAN, Oostende.
^ ; . (548)

'GEVRAAGD een oud ZEIL te koopen,
nóg kunnende dienen als beschutting.
Zich wenden bureel van 't blad onder
nummer 506. ;

.TE KOOP: l lot bouwgrond van 240
m2, gelegen Leffingestraat te Oostende.
Voor inlichtingen te begeven:
18, KONINGINNELAAN, Oostende.
; ^_ _^ ,(549)

WENSCH TE KOOPEN per okkasie :
een-pupiter (schrijftafel). Aanbiedingen
bureel blad onder nr. 356. (356)

GELDPLAATSING, uitstekende waar-
borgen, hooge intresten. Schrijven bu-
reel van het blad. (256)

Oud papier is grondstof. Spaar het op,
wij halen het af.

Agence Ch. Seys

Rogierlaan, 21 Oostende.

T E K O O P :
Schoon handelshuis, Langestraat.
Schoon Huis, 14 plaatsen, Nieuwpoort-

'stweg, Mariakerke-Northlaan. Prach-
! tig onderhouden.' ;

Prachtig landgoed bij Brugge, 2 Ha.
6000 m2. Vischrijke vijver enz. Prijs:
600.000 frs. ' .

Kleine Villa, Opex, 90.000 f r.
Schoon Heerenhuis, center van stad.
Schoöne rapportvillas, Zeedijk bia Pal.

hotel. Allé confpr t. 300.000 f r.
Prachtige Vitta, center Zeedijk.
Hptel-Pïensióén; Zeedijk,'"35 kamers.,
2' Stihporie y.ttlas,' Maria'kërke; " " " ƒ f
Burgershuis', Wéstènde, • gr. Baan.
Bouwgronden te Breedene, vanaf. 20 fr.;

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

T E H U ü E :

Huizen: St. Sebastiaanstraat, St. Peter-
burgstr., Peter Benoitstraat.

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

groot en klein, in en buiten stad.
(592)

Op MAANDAGEN J9 DECEMBER. 1941
en 12 JANUARI 1942, telkens om. drie
uur 's namiddags ier herberg «In. den
Casino» bij-d'heer Cyrille Couvreur,
Zeelaan te Wéstènde, respectieve U jken

INSTEL eri TOESLAG van:

GEMEENTE WÉSTÈNDE
Koop I. EEN GERIEVIG

Woonhuis
met inrljpoort en afhangen, gelegen te
Wéstènde, Lombartzijd'elaan, nr. 46, be-
kend bij kadaster secjle B deel van Nr.
311y3 voor eene grootte van,' 200 m2,
yoorhoofdënde de Lómbartzljrïelaah' en
palende d'heer Dewulf René te Westen-
de, d'heer Hector Coulier te, Lombart-.
zijde en baron de Crombrugf$e de Loo-
ringhe.

Koop II, EEN ZEER WELGELEGEN

perceel Bouwgrond
te Wéstènde,' Lombartzljdela!an, bekend
bij kadaster sectie B'deel van Nr'. 311z5
voor eene grootte van. 600 ,*n2. .•

Met gewin van % %; ins'telpremle. '
Zichtbaar: -alle;dagen., j \ . '-,
Voor de sleutels zich wenden, bij. Mij n-'

heer Marcel Levecque LonibartzIJdelaan,
66, te Wéstende. | ' ; {

Op den dag^der toewijding, hetzij den
12 Januari 194'J, om twee uut stipt 's na-|
middags ten sterfhuize yan de Weduwe
Philïppus Levecque-Bedert Lombartzljds-
laan; 46, te Wéstènde, zullen de volgehde

Meubels&Menagiegoederea
openbaar verkocht woïden: - \^J

l kleerkast — bed inet ressort en"nia;

tras — buffet — stoelen — tafels —
régulateur — spiegel — bulzestoof —
métfagère/—.kast —i zetel — bedden —
fornuis ~ drie ladiJors — waschkulp
— bascme — gleler.s, en», • - . . • .

> Gewone voorwaarden. Kosten 18 %.
'Voor alle verdere; Inlichtingen, zich
wenden ter studie pan Notaris DENIS

Kokstrapt, 9, te Nieuwpoort,

Rouwb r̂ichten

Men verzoekt ons het afsterven
te melden .van:

LEONIE GRASMICHEL
Weduwe van Adolf Verschelde

overleden in hét buitenland.
Een zielmis zal gehouden wor-

den op Maandag 15 December
1941, te 10 u. in de kerk van STE-
GODELIEVE, hoek Nieuwpoort-
steenweg en Overvloedstraat.

(5d£)

Men verzoekt ons het overlijden
te melden van

MIJNHEER
HENRICUS ZONNEKEIN
In leven Visscher-Stuurman

Echtgenoot van
Mevrouw Jeanne DEMUNCK

geboren te Adinkerke-De Panne,
den 9 Juli 1885 en godvruchtig
overleden te Oostende, den 11 De-
cember 1941.

De lijkdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaats hebben op
Maandag 15 December 1941, om
9 ure in de parochiale kerk van
S. JOZEF.

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

Oostende, 11 Dec, 1941.
Stockholmstraat, 31. (593)

Men verzoekt ons het overlijden
te melden van

MIJNHEER
Louis-Eugeen BOUKGAIN

Staatsgepenslonneerde
Echtgenoot van

Mevrouw Victorine LONCKE
geboren te Oostende, den 28 'Oc-
tober 1886 en aldaar schielijk over-
leden den 11 December 1941.

De burgerlijke begrafenis zal
.plaats hebben op Dinsdag 16 De-
c$mber 1941, om 2.30 ure.

Vrienden en kennissen die, bij
•vergetelheid, geen rouwbrief zou-
den ontvangen hebben, worden
verzocht dit bericht als dusdanig
te, aanzien. , (.

Oostende, 11 Dëc.!:ll94i.
Steenbakkersstraatv 9, ; .(594)

Heist

Kroostrijke Gezinnen.
De verminderingskaarten voor de

buurtspoorwegen van 1941 moeten naar
Brussel gezonden, om ze geldig te maken
voor 1942, Brengt ze.in, Kerkstraat 31,
samen met trouwboekje en 5 f r. voor
aegelrecht, vóór 20 December.

Voor nieuwe kaarten (kinderen die
drie jaar geworden zijn, of in vervan-
ging van versleten of vermiste) moeten
nieuwe fotos gevoegd worden.

Blijft trouw aan uw bond ! Betaalt,
spijts de. benarde tijden, uw lidkaart
voor 1942 !

Spreekuren: Eiken voormiddag tot
11.30 uur, bij Voorzitter H. Vandewalle,
Kerkstraat, '31.

Nieuwpoort

• Burgerlijke Stand.
Geboorten: Geen.

. Sterfgevallen: Geen.
Huwelijksafkondiging: Demeyer Benoit

arbeider te Nieuwpoort, met Demeester
Maria-Magdalena, dienstmeid te Rams-
kapelle.

• Wetenschappelijke
; voordracht.
De derde wetenschappelijke voordracht

in verband met de Zeevisscherij zal ge-
houden worden op Zaterdag 13 Decem-
ber te 15 u.

-Het is te hopen dat ditmaal de vis- \
schers van" de partij zullen kunnen zijn. i

• Derde Wetenschappelijke Cau-
serie in verband met de Zee-
visscherij.

De Directeur van den Dienst voor de
Zeevisscherij heeft de eer de heeren
Reeders, Visschers en al diegenen die
belang stellen in de zeevisscherij, mede
ta deelen dat de 3de wetenschappelijke
causerie, die moest plaats hebben op
Woensdag 24 December a.s., zal door-
gaan op Zaterdag 20 December a.s. te
10 u. 15 voormiddag, in de Kinemazaal
«Rex», Langestraat alhier.

heid chronisch wordt

Oostende

en Electriciteit.
Tarieven voor gas en electriciteit ge-

durende de maand December 1941: •
Electriciteit. — Verlichting en uit-

stallingen: 2,64 f r.; drijfkracht, lifts en
nijverheidsgebruik: .1,54 fr.; huishoude-
lijke gebruiken : tarief I en II, lage
prijs: :0,50 fc, hoogee - prijs: 1,54 fr.;
tarief III, IV en V: 0,63 f r.

Gas. — Gewoon verbruik: 1,31 fr.;
centrale verwarming: 0,77 f r.

• .Winterhulp - Bedeelingen.
In den loop dezer maand zullen er aan

al- de ondersteunden broodbons uitge-
deeld worden in de verhouding van twee
bons in de maand en per persoon voor
de dragers van groene kaarten en van
roze kaarten met 2 kruisjes en van één
bon;iri de ;maand en-per persoon voor
de dragers van roze kaarten met 2 kruis-
jes.

Kolen. — Bij de 120 kgr. kolen, welke
rëè'ds; uitgedeeld werden voor de maand
December zal er nog een aanvullend
rantsoen gegeven worden volgens de
officieele rantsoeneeringstabel.

•In-de scholen.— Deze week is men
begonnen met de uitdeeling van vita-
minen en van een lichte maaltijd voor
de meest ondervoede kinderen.

Het Kerstmanneke heeft ook beloofd
de waren-te brengen welke te laat aan-
gekomen zijn om door Sinter Klaas mee-
genomen te worden. Het heeft het Co-
mité reeds verwittigd dat er vijgen, cho-
colade en zoo meer in aantocht is tegen
Kerstmis.
' Oproep. — Het Comité van Winterhulp
heeft dringend een paar weegschalen
hoodig. Het doet een.beroep op de goeie
zielen die er een zouden kunnen missen
om het in bruikleen voor een tijd af
te staan. . . .

• .Loterij Wiiiterhulp.
Uitslag der trekking van 6 December

yan.de lle schijf 1941 der Loterij Win-
terhulp: •

Zïjn betaalbaar met 100 frank: de
20.000 biljetten waarvan het nummer
eindigt op 9. .

Zijn betaalbaar met 250 frank: de 2.000
biljetten waarvan het nummer eindigt
op' 36.

Zijn betaalbaar met 1.000 f r.: de 400
biljetten waarvan het nummer eindigt
opi248 en 607. '-•••-
•Zijn";betaalbaar-met' S'.OOO fr.: de .40

biljetten waarvan het nummer eindigt
op 5539 en 2010.
. Zijn betaalbaar met 10.000 f r.:, de 20
biljetten waarvan het nummer eindigt
o),- 7001.

Zijn betaalbaar met 25.000 fr.: de 12
biljetten waarvan het nummer eindigt
Op 17117 92846 21313 04825 34656 16805.

Zijn betaalbaar met 50.000 fr.: de 8
biljetten waarvan het nummer eindigt
Op 80012 84701 97927 74564.

Zijn betaalbaar met 100.000 f r.: de 5
biljetten' dragende de nummers 245284
260408 175640 237049 283542.

Is betaalbaar met 1.000.000 fr.: het
biljet dragende-het nummer 117496.

INKOOP VAN
GOUD - ZILVER - BRILJANTEN
• AAN HOOGSTE PRIJZEN •

|i Giften aan Wiuterhulp.
j Valcke Gebroeders 1000 f r.; Roelandts
i 150 f r.; Oostendsche Houtmaatschappij
5082 f n; Chaussures Maurice 300 f r.;
Drukkerij Vervaeke 1000 f r.; Wagons

jLlts 200 f r.; Holvoet 500 f r.; Gebroeders
Seghers 500 f r.; Fischer 300 f r.; Mylle

i 1,42 f r.; Van Coilile J. 5000 f r.; Omhaling
l Propagandadag 1500,45 f r.; Beliard-
'Crighton 3724,75 f r.; Van Rehterghem-
Ingelbrecht. 206 f r ; Buurtspoorwegen
2072 f r.; Severin 541,80 f r.; Gemeente-
bestuur 5792 fr.; S.E.O. 11.018 fr.; I.C.I.
750 f r.; Gemeentebestuur 320,75 f r.;
Wybo 200 f r.; Huwelijksbus 1272,15 f r.;
Van Rolleghem-Ingelbrecht 3000 f r.;
Èigenhaard 1000 f r.; Vanden Broeckc
1000 fr.; Vanden Bossche 500 fr.; Ver-
eenigde Magazijnen 1096 f r.; Van Em-
merik 2000 f r.; Ostend Stores 174 f r.:
Galeyn 1019.50 f r.; Van Coillie 203 f r.;
Van Cayseele 200 fr.

HPH: Pierre

LANNOYE-VANTYGHEM
ZEILMAKER

% Gelast zich voor alle werk :
zeilen, zonnestoors, .bachen, enz.

Cvervlosdstraat, 76 - Oostende
Handelsregister 9390

•au.
(25)

De Oprichting *

van een Orde der

Apothekers

.
Oud papier f» g«en yuilni»! Spaa
, wij halen het «tè "•• *""•'* '

in?
r, het

M X

13, Alf. Pieterslaan, 13 - Oostende
S c h a t t i n g k-o s t e l o o s

(524)

BURGERLIJKE STAND

GEBOORTEN
29 Nov. — Roland Zeebroeck van Mau-

ritius en Josephina Depoorter. Oost.
Haardstr. 28.

30. — Camiel Borgoo van Emilius en
Godelieve Costenoble, Jac. Besagestr. 55.

1 Dec. ^- Carlo Viaene van Gustavus
en Maria Cuppens, Gerststr. 40; Antucn
Lauwereyns van Joseph en Jeanne Am-
pe, Nieuwpoortstw. 128; Moniyue Uodde-
maer van Willy en Mariette Ifc-rmé, Fr.
Orbanstr. 60.

2. — André Lanckriet van Florent en
Lucie Lestabel, Torhoutstw. 361; Pierre
Rondelez van Marcel en Maria Belpaeme,
Vaartstr. 21; Edith Vanhuysse van Jack
en Marcelle Engel, Aartshertoginnestr. l;
Roland Lauwereyns van Roger en Maria
Beyen, Jozef II str. 26.

4. — Alain Mertens van Adolphe en
Jeanne Delahaye, Loutsastr. 8b.

£. — Fernand Viaene van Rogerius en
Anna Bauwens, Amsterdamstr. 76; Pros-
per Seys van Camillus en Juliette Cor-
veleyn. Vredestr. 49; Dierik Dehollander
van Albert en Rachel Vanslembrouck,
Nieuwpoortstrw, 673.

STERFGEVALLEN
29 Nov. — Petrus Allaert, 68 j., ongeh.,

Ed. Cavellstr. 15.
2 Dec. — Achille Van Hollebeke, 54 j.,

echtg. Augusta Bostyn, Peter Benoltstr.
12; Carolus Roose, 86 j., echtg. Maria
Hynderyckx, woont te Breedene; Her-
rnania Dyserlnck, 86 j., ongeh., Kristina-
straat 122,

3. — Joanna Dekesel, 82 j., wed. Ca-
rolus Martin, Groentenmarkt 12; Kamlel
Demeester, 57 j., echtg. Maria De Baets,
Spoorwegstr. 21.

5. — Pierre Verstraete, 61 j„ echtg.
Helena Parmentler, Vereenlgingstr. 89.
^ HUWELIJKEN,
6 Dec. — Alfons Coucke en Martha

Madelein; Cornelis Carrez en Reglna
Ver hulst; Joris Van Pamel en Magda-
Icna Zeebroek.

HUWELIJKSAFKONDIGIHGEN
7 Dec. — Depoorter Ernestus, soldeer-

der en Cloet Margareta; Vanderbeke Al-
bert, - loodgieter, Leeuwerlkenstr. N103 en
Poppè Yvonne, Leeuwerlkenstr. ;8l; Van-
roose Octavus, werkman, Clrkelstr. 11 en
Carton Güberte, vlaanderenstraat 44;
Cooïs iMaurilts, kok.en Doosscho Blanche,
Bföidêrlïjkhéldsfr. 44.

Een besluit' werd Op 26 November 1.1.
uitgevaardigd, houdende oprichting van
een Orde der Apothekers. Aldus wordt
een publiekrechtelijke instelling ge-
sticht, waarvan de leiders bindenda
voorschriften zullen uitvaardigen vooi-
de beoefenaars der artsenijbereidkünde.
i Gedurende verscheidene jaren werd in
de bëroepsmiddèhs van het geneeskun-
dig korps reeds gestreefd naar een op-
lossing .in. 'dezen zh). 'Zelf s. -werden -in
Kamer en Senaat besprekingen daar-
over gehouden, maar de beslissingen
werden, naar loffelijke gewoonte, op de
lange .baan geschoven, deels omdat Qe
vertegenwoordigers een onvoldoende on-
derlegdheid, in gespecialiseerde beroeps-
zaken zooals deze. hadden, alsmede een

i gebrekkig inzicht op de wantoestanden
i in de geneeskundige beroepen, maar ook
wel omdat het betrekkelijk klein aantal
apothekers geen zwaarwegend deel van
het kiezerskorps uitmaakte.

In -1938 werd weliswaar een wet ge-
stemd tot oprichting van een Orde der
Geneesheeren, eh was een gelijkaardig
ontwerp van Orde der Apothekers ge-
sukkeld tot in de kartons der nog te
bespreken dossiers in den Senaat. Maar
van de eerste voorstellen, die een gron-
dige en door de geïnteresseerde ge-
wenschte omvorming der geneeskundige
beroepen, bleef ten slotte een wetsont-
werp over, dat van 'de Apothekersord*?.
slechts een tuchtorganisatie maakte
voor het opleggen van tuchtstraffen aan
inbreuken op de beroepsplichtenleer.

De huidige verschenen nieuwe beslui-
ten brengen daarentegen een eigenlijke
ordening van het beroep van apotheker.
De .totnogtoe geldende wetgeving betref-
fende genees- en artsenijbereidkünde
hadden voornamelijk voor doel aan niet-
gediplomeerden het uitoefenen dezer
vrije beroepen te beletten, ofwel speci-
fieerden zij de technische en weten-
schappelijke eischen, waaraan de apo-
thekers elk voor zich zelf, alsmede de
geneesmiddelen moesten voldoen. Bepa-
lingen voor de regeling der onderlinge
betrekkingen der apothekers en der ver-
houdingen tusschen het apothekerskorps
en de gemeenschap ontbraken tot nu
toe. Vroeger handelden de apothekers
naar eigen goeddunken. Wel bestonden
er beroepsvereenigingen, maar de steun
der openbare besturen ontbrak, omdat
enkelingen zich steeds konden onttrek-
ken aan gemeenschappelijken vooruit-
gang.

Het is voor ons land zelfs een weinig
beschamend te moeten vaststellen dat
slechts thans hervormingen zullen toe-
gepast worden aan wetten en reglemen-
ten die merkelijk verouderd zijn en niet
meer toepasselijk zijn op den werkelij-
ken toestand in de geneeskundige be-
roepen, alswanneepfttf andere landen do
artsen! jbereidkunr' fèeüs sedert meer-
dere jaren op mr3Jme grondslagen be-
rust.
. Thans wachten de apothekers inév
kalme nleuswgierigheid de uitvaardiging
van de nieuwe maatregelen af, die op de
stichting der Orde zullen volgen, en die,
meer dan ooit, het karakter van vrij be-
roep zullen doen uitkomen. Benoemin-
gen van bekwame personen, behept met
ten hooge beroepskundige verantwoor-
delijkheldszin en een uitgebreid begrip
der huidige toestanden In de geneeskun
dlge beroepen en der gezondheidsbehoef-
ten van ons volk, worden verwacht (di&
zal misschien bij het verschijnen van
onderhavig bericht reeds werkelijkheid
zijn). Aldus -mogen wij verzekerd zijn
dat met de door te drijven ordening en
omvorming, de openbare gezondheid
niets dan baat zal vinden.

Het Is immers slechts deze gezonde en
reeds lang gewenschte ordening die het
geneeskundig korps zal toelaten met
eenparigheid zijn medewerking te ver-
leenen aan de openbare besturen vooi'
;de verzorging van de volksgezondheid,
die thans door de oorlogsomstandighe-
den In zeer groot gevaar verkeert.

En weldra zal het. ideaal der apothe-
kers. meer dan vroeger, verwezenlijkt
•2ljn: «Het apothekerskorps ten 'dienste
van de gemeenschap».

Apotheker Caenen.

• Wedstrijd der Vlaamsche
schrijvers.

De uitslagen van den wedstrijd der
Vlaamsche schrijvers, uitgeschreven door
den «Internationalen Boekhandel», Ad.
Buylstraat 33 en Kapellestraat 65, lui-
den als volgt:

Rangschikking der schrijvers: 1. Wies
Moans: 2. Filip de Pillecijn; 3, Alice
Nahon; 4. René de Clercq; 5. Karel Van
de Woestijne; 6. Ward Vermeulen; 7.
Stijn Streuvels: 8. Emanuel De Bom;
9. Maurits Roelants; 10. Pol De Mont;
11. Cyriel Buysse; 12. Frans Van Caü-
welaert; 13. Maurits Sabbe; 14. Pater
Hüarion Thans; 15. Antoon Vandevelde;
16. Herman Teirlinck; 17. Cyriel Ver-
schaeve; 18. Jules Persyn; 19. Jan Frans
Willems; 20. Pater Callewaert.

Ingezonden antwoorden: '360.
Hebben de volgende voorkeurstemmen

behaald: Streuvels 106; Buysse . 32;
Thans 4; Verschaeve 50; Nahon 21; Ver-
meulen. 17; De Clercq 3; Vandevelde 8;
De Bom 2; Pillecijn 11; Moens 8; Van-
dewoestijne 18; Roelants 7; De Mont 5;
Callewaert Pater 2; Sobbe 26; Persyn 1;
Teirlinck 16. De overige stemmen wer-
den gegeven aan schrijvers wier foto
niet uitgehangen was.

Lijst der winnaars en bedrag der
prijzen:

Van Dycke Pier: een bon voor 250 f r.;
Van Middelen Gilberte: 200 f r.; Scho-
ckaert Jules: 150; Simon Eduard, 100;
Boéi-jan Jozef: 50; Persin Hendrik 25;
Wed. Mahieu 25; Delanghe Jean 25; Van
Sieleghem Gust.: 25; Simon Jeanne: 25;
L'abeau Jaak: 10; Van Sieleghem Irma:
10; De Visscher P. Paul: 10; Schoon-
baërt Roger: 10; Lefèvre Denise: 10;
Depoorter Alice: 10; Devriendt Maurice:
3.0: Dobbelaere Roger 10; Van Sieleghem
Margueritë: 10; Broucksom Mady 10.

Hebben 5 ir. boeken gewonnen: Goet-
ghebeur Maurits, Scheut Jean, Derinck
Marcel, Van Sieleghem Hugo, Soete
Nora, Ryckwaert Jan, Clayssens Marie-
Thérèse, Devisscher André, Van Eygen
Maurice. Albreclit Iloger, De Coster Mo-
nique.

De gelukkige winnaars mogen hun
prijzen afhalen in den Internationalen
Boekhandel, Ad. Buylstraat 33.

OLIEGOED

Er is nog een laatste zending
OLIEGOED toegekomen, zoo-
als korte en lange jumpers,
schorten, S/Westers, enz...
De voorraad is klein
En de eersten zullen de besten zijn.

Jules Verpoucke
38, Schermplantenstraat, 38
MARIAKERKE (Tennisplein
Distellaan) - O O S T E N D E

(565)

Prijskampen en

Vermakelijkheden

TOPTAFEL
Op Zondag 14 December en volgende

dagen, prijskamp op nieuwe toptafel bij
Oscar Vandekinderen, Dorpstraat 160,
Breedene-Dorp. 100 fr. vooruit en het
inleggeld. l fr. de slag. 360 neemt deel
aan de 'kamping die zal plaats hpbbën
op Donderdag 25 December (Kerstdag)
om 2 uur.

CINEMA'S

P A L A C E
. 1. Aktualltelten üfa in Ie week.

2. Een dokumentalr.
3. Spiegel des Levens, met Paula Wes-

Eely en Attila Horbiger.

R I A L T O
1. Een dokumentalr.
2. Ufa aktualltelten In 1ste week,
3. De Vier Gezellen, met Ingrld Berg-

mann, Sabinè Peters.

R E X
, 1. Een dokumentalr,

2. Aktualltelten Ufa in Ie week.
3. Pctterson en Bendel, met Adolf

Jarr, Semmy Friedmann.

R I O
1. Een dokumentalr.
2. Ufa aktualltelten In 1ste week.
3. Mijn Loven lang, met Paula Wes*

sely en Joachlm Gottschalk.

R O X Y
, 1. Een dokumentalr.

2. Aktualltelten Ufa in ie week.
3, Paramatta, met Sarah Leander.

F O R U M ,
. l, Aktualltelten Ufa In ie week.

3. Wie kust Madeteine? met Magda
Schnelder.

C AM EO ,
1. Een dokumèntalr.

. 3. Saloonwaffen D.417, met Kate de
Nagy.



c HET VISSCHERIJBLAD »

De Toestand van onze Visscherij

na den Wereldoorlog

VOORTZETTING DER ONTWIKKELING
IN 1928

in 1928 heeft de Belgische zeevisscherij
na den betrekkelijken stilstand in het
voorgaande jaar vastgesteld, de dubbele
beweging hernomen sedert den wereld-
oorlog vastgesteld en uitloopend op de
aanwending van grootere schepen in de
stoomvaart, en van mindere vaartuigen
uitgerust me.t zeil en motor. Die beweging
blijft onder den invloed van economische,
zoowel als technische factoren.

Op zich zelf beschouwd is de vatbaar-
heid voor de aanprikkeling dezer invloe-
den reeds een bewijs van leef kracht; er
volgt daaruit niet alleen dat de nood-
wendigheden en belangen van het be-
drijf in het oog gehouden en begrepen
worden, maar ook dat in de visscherij-
kringen, onder vorm van kapitaalsver-
mogen, het vereischte levenssap rond-
vloeit, om dit bedrijf tot zijn huidige
bestemming op te werken.

Wat de stoomvisscherij betreft blijven
de schepen van min dan 20 Ton, in 1925
onder vorm van tot irawlers omgewerkte
drifters ingevoerd, sedert drie jaar in
hun getalsterkte onveranderd. Men kan
er uit afleiden dat, ingezien de onkosten,
deze bedrijfsvorm uit zijn aard zelveh
bestemd voor de bevissching van niet
ver afgelegen streken van de Noordzee en
het Kanaal, al de uitslagen niet opge-
leverd heeft ervan verwacht, of betrek-
kelijk geen betere uitslagen dan de vaar-
tuigsoorten gewoonlijk op dit gebied
werkzaam.

Dit wordt ook nog bevestigd door de
gestadige achteruitschuiving der stoom-
schepen van 40 tot 50 Ton. Deze houden
niet alleen geen stand, maar zijn in een
drietal jaren van 10 op 3 gevallen, ter-
wijl de middelmatige soorten, op één na,
onaangeroerd bleven, en de krachtige
stoomtrawlers van 80 .tot 100 T. en meei
drie eenheden aangewonnen hebben, dit

-alles zonder rekening te houden met een
af getuigd schip en vijf Oostendsche
stoomvaartuigen. die, zooals voorheen de
Fransche visschershaven Fécamp als
aanleg- en verkoopplaats verkozen heb-
ben.

•Even kenschetsend en belangrijk zijn
de schommelingen, die in de zeil- en
motorvloot kunhen waargenomen wor-
den. Het bedrijf neemt omvang in on-
cVernemingszin en in getalsterkte dei-
schepen, maar het vermindert wat de
tonnegehalte betreft. Van loutere zeil-
vaartuigen is er om zoo te zeggen geen
sprake meer, aangezien er nog slechts
twee van dien aard opgenomen worden.
Zeilschepen enkel van de stoomspil voor-
zien vallen zelfs bijzonder snel in on-
genade; op het einde van 1928 beston-
den er slechts nog 19. In een jaar wer-
den niet min dan zestig sloepen uitge-
schakeld of in motorvaartuigen omgezet.

De nijverheidszin l^eeft op het gebied
der kleinvisscherij, in 1928, he.t bewijs
.van buitengewone levendigheid gegeven;
het aantal ondernemingen is immers in
dit jaar van 303 tot 328 aangegroeid.
Niet min dan 25 nieuwe visscherijreede-
rijen zijn dus tot stand gekomen; sedert
vijf jaar werd een dergelijke vooruit-
gang niet meer waargenomen. In dit
opzicht spant Zeebrugge de kroon; men
komt er van 26 tot 40 ondernemingen.

Doch als men in acht neemt dat" "deze
aangroei slechts met de aanwinst van
5 vaartuigen gepaard gaat, moet men er
uit afleiden dat de verbrokkeling van
den scheepseigendom in he.t kleinzee-
visscherijbedrijf in vollen gang blijft,
zooals ten andere sedert den oorlog ge-
stadig opgemerkt werd.

Het is in deze voorwaarden verstaan-
baar dat de kleinere vormen van uit-
bating steeds de voorkeur genieten; dit
valt in het oog in het bedrag der ge-
zamenlijke tonnemaat. Deze laatste is
gedaald van 4644 T. op 4444 T. Deze
waarneming kan in alle visscherijha-
vens, behalve té Zeebrugge, gedaan wor-
den.

De wijzigingen hooger aangestipt ko-
men ten opzichte van den algemeenen
numerischen .toestand der gansene vis-
ji-nersvioot, dus alie vaartuigen mede-
gerekend, nierop neder, dat op het einde
van 5tst> vaartuigen tegen 561 in

in uitbating waren. Daar de voor-
uitgang zoowel m de middelmatige zoo-
i.vei als in de hoogere reederijen aange-
i/roïiea worat, is hij net aanstippen
waard,

iwordt vervolgd). W. C.

INGEZONDEN (Charleroi)

Het verschijnsel heeft niat alleen een
sociale beteekenis, het is ook nog in
economisch en zelfs in visscherijopzicht
uit te leggen. De technische hulpmotor
heeft de productiekracht van, het zeil-
vaartuig versterkt, door de verhooging
van dezes snelheid en gemak van ver-
plaatsing, door de verkorting en ver-
menigvuldiging der reizen en het heeft
tevens de mogelijkheid doen ontstaan
met kleine schepen betere uitslagen te
bekomen dan voorheen met groote. Om
de besproken strekking uit te> leggen,
hoeft men dus geenszins de noodzake-
lijkheid eener besparing in te roepen op
de bouwkosten, dank zij de verminde-
ring der afmetingen van hei schip, met
het doel de meerdere onkosten van uit-
reeding met den motor in te winnen.

Overigens zullen wij verder aanstippen
dat de wintervisscherij van haring en
sprot nabij de Belgische kust jaarlijks

De Rechte Lijn ! ̂
In plaats van met de armen over

jlkaar naar de sterren te kijken, heb
verleden week, dank zij «Het Vissche-

a j blad», de gelegenheid gehad met een
/ergrootglas kennis te nemen der «on-
aerrichtingen voor de sprotrookers» en
.echtuit gesproken op 't eerste zicht is
alles klaar en duidelijk, wel te verstaan
<oor de rookers.

Het is mijn inzicht niet hunne apo-
^hekersrekening te ontleden, doch men
xeei't goed te praten, het valt te bezien
f die onderrichtingen wel degelijk zul-

.en toegepast worden. Inderdaad som-

.nige punten en ook enkele aangehaalde
poscen voor het bepalen van de voor-
oopige verkoopprijs laten de beroeps-

vischKleinhandeiaars niet onverlet en
geven stof tot nadenken.

Men zal het mij dus niet ten kwade
duiden, wanneer IK verklaar vastgesteld
ce hebben, dat tot heden, het netto ge-
wicht der mandjes sprot NOOIT de
4 kg. 800 overtrof; in 't algemeen is het
gemiddeld gewicht 4 kg. 750 netto en
raar of zelden meer, maar wel minder,
en het zou wenschelijk en niet meer dan
oillijk wezen, dat het Commissariaat van
Prijzen en Loonen voor het vaststellen
van den verkoopprijs aan de verbruikers
van dit gewichtsverschil zou willen reke-
ning houden, tenzij er op het gewicht
der mandjes welke brutto ten minste
6 kg. 500 moeten wegen, een streng toe-
zicht zou worden uitgeoefend (een ledig
mandje met 't doorweekt papier weegt
minstens 500 gr.).

Een streng toezicht op het gewicht is
van het hoogste belang, want zelfs wan-
neer een mandje netto 5 kg. inhoudt, is
het den kleinhandelaar volstrekt onmo-
gelijk 5 kg. uit te wegen, vooral daar de
verkoop geschiedt met kleine hoeveel-
heden (100 gr.); het gewichtsverlies is
dus reeds merkelijk en het uitwateren
na het rooken is ook niet te onderschat-
ten. Twee maten en twee gewichten ko-
men hier niet van pas, ieder het zijne,
en wat voor de rookers gelden kan, komt
ook den kleinhandelaars ten goede.

Voor wat het terugnemen der ledige
mandjes «in goeden staat» betreft, dat
men vooral niet uit het oog verlieze, dat
meermaals de handvatsels er al afhan-
gen bij de ontvangst. Moesten er eieren
in de mandjes zijn, zou er misschien wat
voorzichtiger mede gehandeld worden.

Het valt- op te merken dat de onder-
richtingen het groote voordeel hebben
de rookers en de verdeelers te laten we-
ten waaraan zij zich te houden hebben;
die mannen hebben eenen voet in huis,
doch enkel de beroepsvischkleinhande-
laars tasten in de duisternis ('t is juist
alsof zij geen deel maken van de fa-
milie), en moeten zingen zooals de an-
deren fluiten. Nochtans zijn hun op-
merkingen dikwijls zeer gegrond. Zij
ook weten wat gewichtsverschil betee-
kent; zij ook weten wat 't gewichtverlies
hun kost, doch in meerdere gevallen
wisten zij niets met zekerheid nopens

doof HENDRIK BRYS

bedrijven is het
met hulpmotor

toenemen; Voor deze
kustvisschersvaartuig
uitstekend geschikt, en daar zij sedert
jaren, in het een of het ander opzicht,
goede uitslagen gegeven hebben, is het
niet wonderbaar dat dé aanbouw van
nieuwe schepen, bijzbnderlijk met het
oog op deze nijverheden, ruimschoots
berekend wordt.

Wat er ook van zij. de drang van dé
tonnemaat naar omlaag is in 1928 bij-
zonder krachtig geweest en dit voorna-
melijk ten behoeve der vaartuigen van
5 tot 8 Ton, wier aantal van 80 tot 105
de gehcele zeevloot gerezen is en sedert
1924 meer dan verdubbeld is.! Deze aan-
winst geschiedt ten nadeele van alle
hoogere geklasseerde soorten, behalve
die van 20 tot 25 T. die stand houdt;
zelfs de zinking der grootste eenheden
van 25 tot 50 Ton, in het voorgaande
jaar tot stilstand gekomen, wordt thans
hernomen.

Dat het aangehaald verschijnsel in
verband staat met de invoering van den
hulpmotor, blijkt hieruit dat volstrekt
al de gedekte vaartuigen van min dan
5. T. tot 8 T. van dezen laatste voorzien
zijn en dat er verder tot aan 20, T.
(Slechts een drfeïal uitzonderingen, op
het geheel voorkomen. Het is slechts in
die soorten van boven de 20 T. dat de
niotor nog niet algemeen bestaat. On-
dertusschen heeft de technische hulp-
dfljfkracht nog eens
Vooruitgang gemaakt;

een. geweldigen
he.fr. aantal ge

dekte motorschepen is, van 256 tot 330
gekjomnïen;. Men vergete nffefc dat er
niet meer dan 351 gedekte zeilsloepen
opgenomen worden.'

De opene of halfgedekte boot schijnt
uit het gebruik van de nieuwe drijf-
kracht hetzelfde: nut niet getrokken te
hebben als de, gedekte. Althans pleit
hunne afgaande beweging niet voor een
tegenovergestelde zienswijze. Deze be-
weging Is sedert 1922 In gang en heeft
zich dit Jaar opnieuw doen gevoelen,
bijzonderlijk wat het getal ondernemin-
gen aangaat; dit is van 157 op 132 ge-
vallen, terwijl h'et aantal vaartuigen
slechts daalde van 160 tot 154, waarvan
er 121 eigendom van een der opvaren-
den waren en 33 eigendom van een niet
varende. 22 opene of halfgedekte vaar-
tuigen waren op het einde van 1928 af-
getuigd.

het regelen der verpakking (de ledige
zakken bij voorbeeld). Over de extra ver-
voeronkosten die de verdeelers weken
lang zonder kioijtschrift in rekening
brachten, is het best voorloopig te zwij-
gen (sst! wij hebben misschien een aan-
deel in de winst).

Al die zoogenaamde kleinigheden van
groot belang drukken zwaar op de be-
perkte winst der kleinhandelaars en het
is dus klaar dat de «vastgestelde ver-
plichte verkoopprijs aan de verbruikers»
het neteligste vraagstuk is en blijven
zal. Eens zal die kwestie ook wel eene
oplossing vinden, doch heden staat het
algemeene belang der verbruikers op
het voorplan. De omstandigheden ver-
eischen inderdaad een weinig toegeving
en inschikkelijkheid van iedereen.

Doch dit alles wil niet zeggen, dat de
beroeps-vischkleinhandelaars zich in de
pekel moeten laten leggen. Inderdaad
het belangrijkste punt der onderrichtin-
gen voor de rookers is wel «paragraaf 6»:

«Het is den rooker streng verboden
rechtstreeks zelf sprot af te leveren aan
winkels (?) tenzij indien hij hiervoor
speciale toelating bekomen heeft van de
Hoofdgroepeering. De rooker mag alleen
afleveren aan de hem aangeduide ver-
deelers ».

A la bonne heure ! ! Maar... er is een
reukje aan, of beter gezegd een achter-
poortje, waarbij het te vreezen is dat
sommige platvossen zullen trachten te
glibberen, om er toe te komen de orde-
ning te saboteeren, en zooals voorheen
den warboel terug in te zetten, want het
vischhandelaarssurrogaat, bazars «&
«rayons multiplés», depothouders en alle
soort Heden die van alle hout pijlen ma-
ken, azen op bewerkte waren zooals, ge-
rookte sprot en haring om bij de eerste
gelegenheid de beste, het gras onder de
voeten van de vischklelnhandelaars weg
te maaien.

Het komt er dus óp aan dit... achter-
poortje... gesloten te houden, en daar er
in den schoot der. ..Algemeene groepee-
ring nog geen vafeV,?.-? peering «Beroeps-
vischkleinhandelaai-«, e{iestaat om een
oog In 't zeil te houden,-dienen alle vak-
genooten vertrouwen te stellen In de be-
voegdheid der leiders, die reeds lang on-
dervonden hebben dat er tusschen alle
koren kaf is, want zuiver garen spinnen,
daar Is nu ledereen nog niet voor opge-
wassen.

Laat ons dus verhopen dat vooraleer
de mannen van de Wetstraat een «spe-
(eiale toelating» zullen verleenen, er...
een aardbeving zal moeten plaats heb-
ben.

Dat de leiders der sectie «Warenbe-
werking» het hunne zullen bijdragen om
de RECHTE LIJN In eere te houden, valt
niet te betwijfelen, de rookers hebben er
ten andere alle belang bij, dat hun wa-
ren door mannen van het vak verhan-
deld worden, want zoo het leger der
vlschllefhebbers aangroeit, is dit niet
enkel te wijten aan... den toestand, maar
ook en vooral aan het feit dat visch en
vlsscherljproducten slechts verkocht
worden door vischhandelaars en ner-
gens anders.

Leiders en leden reikt-U de hand
en 't vlschje redt een land l \

„ i Estar.
Nota der Red. — Heel juist Estar.
Moest elkeen met denzelfden Ijver en

Een stijve bries spant het driehoekig
bezaanszeil van de O.210. Pito Ardaen
heeft beide handen noodig om dé kop
van het schip op de aanrollende zeeën
te houden. Het stuk spek helpt hem-de
goede richting te bewaren. De roerket-
ting kleppert op het ijzeren dek. ; Het
staand want trilt bij iedere zee. die te-
gen den boeg aanbeukt. Diep duikt de
sloep telkens in de zuigende kolken tus-
schen de schuimkoppen der zware .gol-
ven.

De motor is defect. En die stomme
motorist is er niet in gelukt den boel in
orde te brengen. Nu zwatelen zij reeds
acht-en-veertig uren rond op de zee, die
langzamerhand onstuimige baren naar
de visschersboot jaagt.

Er is storm op komst. De stormvogels
scheren krijtend over de wagende zeeën.
Pito Ardaen is niet gerust. Schrik heeft
ai j wel niet, maar hij voelt zich toch
niet op zijn gemak. Een onbestemde be-
vangenheid ligt als een pak op zijn
oorst. Hij ademt zwaar en ongeregeld.
Je onrust die hem bevangt kan hij niet
jepalen. Hij weet alleen dat hij liever
net vertrouwelijk getok van den motoi
zou hooren, dan het scherpe fluiten van
den wind in he.t want.

De golven schudden hun witgrijze
lokken uiteen. Ja. De schaapjes loopen
reeds.

Als zware floere gordijnen hangen de
wolken over den horizon. En geen schip
in zicht om hen te helpen.

Met strak gezicht kijkt Pito doorihet
natte venster van het stuurhok. Niets
echter breekt de duistere oneindigheid
van water en wolken, die ginds verre,
aan de kim, tot een grauw floers ineen-
schuiven. Slechts water en wolken, wis-
selend met het stampen en slingeren
van de boot.

De andere visschers liggen beneden in
hun kooi en slapen. Slapen is het eenige
wat zij doen kunnen. Aan dek valt er
toch niets te verrichten.

Het werk op de Witte-Bank is weer
eens lastig geweest, maar de vangst was
loonend en dat vergoedt alles.

Fons Vergote- kan echter niet slapen.
Onrustig ligt hij, gansch gekleed,- in
aijn kooi te woelen. Hij heeft het be-
nauwd. De lage weringen boven zijn
hoofd drukken als een ontastbare; last
op zijn borst. Hij kan het niet langer
in de bedompte atmosfeer van het lo-
gies uithouden. Hij moet aan dek.

Binnen een uurtje moet hij toch de
wacht op. Hij kan evengoed nu reeds
bij Pito in het stuurhok gaan staan.

Aan dek wordt hij veel rustiger. Zoo
ook Pito Ardaen. Met twee samen voelt
men zich veiliger. Men heeft schijnbaar
een houvast. Ieder tracht zich een hou-
ding te geven om den schijn te wekken
niet bang te zijn. -f°

Op een schip, waarvan de motor de-
fect is, kan een mensen zich aan a}les
verwachten hé! De anderen, beneden,
mogen lachen. Zelf zijn zij ook ba'ng,
maar zij durven het niet bekennen, v __

De twee bangerikken pompen zichzelf
moed in. Hun schrik willen zij veront-
schuldigen, wijl zij strak over de hooge
zeeën loeren. Doch geen schip is er te
bekennen. Slechts het witte schuim der
golven breekt de zware oneindigheid
rondom. ;,

En plots zegt Fons met van angst Jber
nepen stem: •£,'

«Als het veilig met ons afloopt ga ik
dienen naar het Kapelletje van Bree-
dene ».

«Ik ook», verklaart Pito spontaan,
en om O.L.V. nog meer voor hem. te
winnen, voegt hij er aan toe: «En 'k,zal
het scheepje offeren dat ik door Zander
heb laten maken». •;••:,

Fons is eerst overbluft. Hij heeft geen
maquette van de O.210. Doch hij wil
niet ten achter blijven. Hij moet O.L.V.
zedelijk verplichten hem te aanhooren.
En plechtig verklaart hij de bedevaart
te zullen doen met erwten in zijn schoe-
nen.

Dure en bedorven Haring

in Holland

Twee policieagenten hadden geconsta-
teerd, dat in verscheidene winkels te
Arnhem blikjes haring in tomatensaus
waren geëtaleerd, echter overal tegen
zeer hooge prijzen. Bovendien, waren er
tusschen de blikjes vele, die bol stonden,
een veeg teeken bij blikconserven, - dat
bijna altijd op een bedorven inhoud
wijst. Bij onderzoek van eenige In beslag
genomen blikjes door den keuringsdienst
van waren bleek dan ook, dat de haring
niet meer voor menschèlijke consumptie
geschikt was. De winkeliers, bij wle.de
voorraden in beslag zijn genomen, had-
den deze ingekocht bij een stucadoor of
bij een van diens tusschenpersonen tegen
prijzen van f 0.50 tot f 0.80 per stuk. Het
voortgezette onderzoek bracht aan het
licht, dat de blikjes oorspronkelijk af-
komstig waren van een Amersfoortschen
graanhandelaar. Deze had ze, onder me-
dedeeüng, dat ze nog slfechts geschikt
v. aren voor veevoeder, naar BarneveM
vtrkocht. Hier kocht de stucadoor ült
Arnhem er een 1000-tal voor prijzen va-
rleerende van 28 .tot 40 cent. Ook hem
v/erd gezegd, dat.de Inhoud niét deugde-
lijk was. Dit was voor den man echter
geen bezwaar om ze met hooge winst
van de hand te doen. De blikjes, welker
waarde nog geen dubbeltje was, kwamen
langs dezen weg In de Arnhemsche eta-
lages voor f 0.90 en f 1.—. De inspecteur
voor de prljsbeheerschlng te Arnhem
heeft den stucadoor een boete opgelegd.
De leveranciers en verscheidene andere
bij dezen handel optredende personen
kregen f 150.— boete met verbeurdver-
klaring van het bedorven goed.

bezieling werken als U, dan zou de stich-

ten, wendt U steeds tot voorzitter :.Van
den Abeelej 't Is een knap, eerlijk en

.. - —-— -, — — ~~ ~v.„.. vooral doordrijvend mensen, die .Voor
ting van uwe sectie, niet lang uitblijven, zijn af deeling groote diensten bewezen
van uit Kortrijk. reikt men U reeds de. heeft en door zijn breede. geestesopvat-

«r ."Ü" , . , I ting ook wel uw belang best zal begrljr
Wat d e rookers betref t, hebt gij klach-1 pen, • •

Pito aarzelt. Vergote loopt ,ook altijd
zóó. rap van stapel. Hij weet zeker niet
goed wat hij-zegt. 't Is stom. Maar hij
moet hetzelfde beloven-wil O.L.V. op
hun bede Ingaan. In: God's naam, dan
maar. Hij zal dan ook maar erwten in
zijn schoenen doen.

Belden voelen zich thans veel lichter.
Het pak is van hun borst. Wel blijft de
schrik nog een beetje om hun keel nij-
pen, maar allez, op zoo een belofte moet
O.L.V., ster der zee, wel ingaan.

En ingespannen gluren zij naar bui-
ten over het immer woester wordende
water. Zij moeten en zullen een schip
zien. Het kan niet anders.

Tevergeefs echter. De horizon blijft
goprangd in haar cirkel van water en
wolken. Moe zijn reeds hun oogen van
het strakke staren.

De wind raast koortsig tusschen het
want'en over het dek. Groote pakken
water kletsen over den boeg tot tegen
hét stuurhok. Vlokken schuim rillen een
ondeelbaar oogenblik op dek, dan spoelt
een versere stoirtzee het schip schoon

Pito Ardaen geeft het roer over aan
B'ons.-Hij kan echter niet naar beneden
gaan. Zijn blik blijft op den einder
rusten.

Over de golven kruipt de duisternis
reeds naar hen toe. Zou hun bede toch
olet verhoord worden. Hij is afgemat.
Zijn blik blijft op den einder rusten.
Zijn knieën zijn moe van 't danig
schooren. Het schip duikelt over de
hooge golven, als een bruinvisch. De
wind wordt strakker. En nog altijd
niets in 't zicht.

Doodop keert hij zich om. Hij zal toch
maar in zijn kooi kruipen. Een beetje
rust zal hem goed doen. Hij gromt-een
groet naar Fons, strekt zijn kop toch
nog even dicht bij de ruiten van het
stuurhok, en:

« Fons ! » roept hij schril en wijst met
strakke hand naar het Oosten.

Vergote schrikt op. Waarachtig! Als
een duikhaan jaagt daar een schip door
de zware zee. Pito rolt op zijn klompen
de trappen af naar het logies om den
stuurman te wekken.

« Een schip in 't zicht! »
Vreugde trilt in zijn galmende stem.
In vijf vloeken staat gansch de be-

manning aan dek,, in oliebaaitje en met
hun zuidwester op.

Het is een Hollandsche vischbak. De
noodseinen van de O.210 hebben zij
reeds opgemerkt. Te traag voor de on-
geduldige viiaschers nadert het achip.
De Hollanders trachten met hun boot
langszij van de motorsloep te komen.
De zware golven jagen de schepen van
elkaar. Een vanglijn kunnen zij echter
niet aan boord krijgen.

Van schip tot schip roepen de kapi-
teins raadgevingen en bevelen. Vergeefs
echter. De wind en de zee beletten elke
poging om dichter bijeen te komen.

De nacht begint reeds zijn zware vler-
ken over de worstelende schepen uit te
spreiden.

Boven de wilde geruchten van den
storm klinkt weer de grove stem van den
Hollandschen kapitein:

« Zet een boei uit! »
Snel wordt zijn bevel opgevolgd. De

boei wordt buitenboord gezet en met
een sterke tros aan 't spilop de O.210
vastgesnoerd. De wind en de stroom
slepen de boel onweerstaanbaar mee.
Slow vaart de vischbak naar de weg-
drijvende baken.

Eindelijk!
Zij hebben haar opgepikt. De kabel

gauw uitschieten! Nu slow vooruit. Het
gaat! Er komt vaart in de motorsloep.
De vischbak maalt sneller door. De
sleeptros houdt.

Met licht gemoed kruipt Pito Ardaen
in zijn kooi. Hij zal rustig slapen nu,
wijl de sloep snel voortschiet in het zog
van de Hollandsche vischbak, recht
naar IJmuiden.

Hét is een warme namiddag. De zon
tintelt over de daken en> ketst haar
stralen langs de hobbelige kelen van de
kaai.

De O.210 ligt op. Het schip zit op de
slip-way. De motor wordt gerepareerd,
doch ook de schroef as moet nagezien
worden.

Nu zij enkele dagen noodgedwongen
aan wal zijn en aan boord niets te
verrichten hebben, zullen Fons en Pito
gaan dienen.

Fons Vergote Is natuurlijk nog niet
klaar als Pito onder aan de trap op
hem roept. Waarschijnlijk heeft hij last •
met zijn vrouw. Die moet al even gek
hebben opgekeken als de zijne toen zij
hoorde dat hij zou gaan dienen met
erwten In zijn schoenen

Eindelijk ziet hij Fons de trappen af-
strompelen. Zijn schoenen spannen een
beetje, zegt hij met een zuur lachje op
de breede lippen. Beiden stappen op.
Hun beenen zwaaien zij voor vAch uit.
Licht buigen zij bij lederen sti-/ toor
de knieën. Hun gang is deze van rille
visschers die gewoon zijn recht te loo<-
pen op een .deinend vlak,

Fons echter mankt reeds, en zij zijn
pas In de Kerkstraat. Langs de kaal dur-
ven zij niet gaan. Hun maats zouden
hen kunnen zien en met de manke Ver-
gote spotten.

Alles-wat uit de normale alledaagsche
toon valt, geeft langs de kaal aanlei-
ding tot spot, en. schimp . En ongemeen
harteloos, zijn , de visschers voor alle
lichaamsgebreken.

Langs de Kerkstraat komen zïj toch
op de St. Jansbrug en vandaar op de
groote .baan naar Breedene.

Aan de Peperbus.se blijft Fons h.«l de-
voot staan. Om een gebed te lezen, zefct
hij. Terwijl hij voor de hel knielt, rus-
ten zijn voeten,

' XWdrdt vervolgd);
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CROWN CITRON

CROWN LIMONADE
CROWN ORANGE

•Bijzondere prijzen voor voort-
—— verkoopera • —
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Muziek instru men tenfabrie

WYNSBERGHE IVAN
Wettig, gediplomeerd

Garenmarkt, 30 - BRUGGE

Eerste klasse fabrikatie — Aller-
hande herstellingen —? Groote
keus blaas-, snaarinstrumenten,
accordeons, phono's. •
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MEKANIEKE ' TOUW-, GAREN
EN NETTENFABRIEKEN

N. V,
REEDERIJKAAI -

Alle benoodigdheden voor
Zeevaart, Zeevisscherij en
O p e n b a r e W e r k e n
M a zo u r « P u r f i n a »

DIESEL MOTOREN « SULZER »

BREUKBANDEN
naar maat en
gens geval.

BUIKBANDEN
voor hangbulk,
zwangerschap, n
operatie.

ORTHOP/EDIE
APPAQATEI

voor ruggra.it mii
vorming, beende]
ziekte.'

K1INSTBEENEN
In 'licht metaal.
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Stoommachienen -Motoren -Stoomketels

Industr ielle des Pêcheries

Samenwerkende Vennootschap
REEDERIJKAAI (rechtover de Slipways)

ALLE MEKANIEKE VERMAKINGEN;." EN CONSTRUCTIES
Alle smids-, plaat-, tcoper- en zinkwefk voor schepe'n
• Levering van alle Benoodigdheden • .

O|iè'n, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz., enz.
Tel. 71741 en 72781 Postcheck 99136 Handelsregister 05
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