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VISSCHERUBLAD

RED ACTIE  EN BEHEER : 
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A B O N N EM EN TEN : Binnenland: 1 jaar: 1Q0 fr.
M aderiand: 10 gulden.
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i

W e fisfcben Sehoefte aan een cïe- 
ge lifk  Vakblad !

V/e htbötn behoefte aan het 
wckeiijksch verschijnen van een 
tijdschrift, dat de breedste lagen 
van or.s Volk en zijn leidende 
krachten inlicht nopens de meest 
verschillende aspecten van een j 
der belangrijkste takken van onze 
Nationals Economie.

Een blad dat do Zeevisscherij 
w il verdedigen, haar heropstan- 
dsr.g in de hand werken, haar 
ruimer wi! doen worden.

Een blad welke de reeders, de 
visschers, de handelaars en al de
genen welke van ver o f nabij iets 
m et het bedrijf te maken hebben, 
op de hoogte wi! houden van wat 
voor hen gedaan wordt en w at nog 
verder in elks belang kan ustge- 
werkt worden.

Daze krant steekt thans van 
wal...

Onze gedachten gaan naar de . 
N ijverheid. Nog steeds de trots van | 
W est-Vlaanderen’s kust. Het “u it
sluitend erfgoed van het Maritie 
m3 Vlaanderen m et zijn belang
rijke visscharijhavens : Oostende,; 
Zeebrugge, Nieuwpoort en B la n -1 
kenberge. Haar haar lastig verle
den, haar bloei, haar tegenspoed ! 
en, ondanks alles, haar rijke toe- | 
homst.

A is we een halve eeuw achteruit : 
blikken, zien we de kloeke doch! 
lompe sloepen, uitsluitend dcor de 
zeilen voortbewogen, met de trage 
handspii, en dan later de donkey, 
welke voor het ophalen van het 
vischtuig een geweldige verlichting 
bracht.

We zien de tegen rampspoed 
strijdende reederijen, de afgeeloof- 
de visschers, levend van een zeer | 
karig loon, met armoede als be- 1 
looning voor hun afbeulend werk. 
We zien de verouderde bedrijfs- 
instellingen, dokken, vischmijnen. 
■Alles was nog te doen : verzeke- i 
ring van manschappen en kooten, ; 
techniek, opleiding, enz.

Een heropleving kwam tot stand ; 
met de stoomtreilers. De uitbating 
ervan leidde tot aanzienlijke ver
beteringen : hat vormen van be
kwaam viseeherijpersoneel, het nie
der ni se eren der uitbatingsmetho- 
des, het uitbreiden van den viseh- 
handel, het regelmatig bevoorra
den van binnenlandscha en ook 
van vreemde markten.

Toen kwam da eerste wereld
oorlog die diepe bressen sloeg. 
Toeh deden de atoemtreilers in de

SngeSsche havens een rijke erva
ring op. Voor hst Belgisch vissche- 
rljpersoneel werd daar een keur
bende gevormd.

De periode na den W apenstil
stand werd gekenmerkt door de 
w :sseling v^n voor- en tegen
spoed. Verdw ijn ing van reederijen 
en opko en van enkele zeer be
langrijke nréuwe ondernemingen. 
De sf50 o . • j  ; der geheele vis- 
sofrerijvlot!. «w rd in betrekkelijk 
kurten tij ..;workt; slechts een 
santal C- C. vaartuigen hielden 
nog sia>iu.

i .ï< .1er ae 'angrijkste ge
beurtenissen geweest in de wissel
vallige geschiedenis van de zee- 
v.8schcri,'. x ij deed onze visscherïj- 
vioot in aanzien stijgen. Gepaard 
met aSe.iianue verbeteringen : 
nieuws vissuherijhavens en instel
lingen aangepast krediet- en ver
zekeringswezen, betere beroepsop
leiding, sociale wetgeving, Hooger 
Raad voor dö Zeevisscherij, On- 
dersccke-aad voor de Scheepvaart, 
vormde dit tijdstip  een gelukkig 
ïcgenhanger van het weinig ver
kwikkend uitzicht onzer zeevis- 
achenj van vóór een halve eeuw.

Da geweld ige economische in
zinking, die van 1930 af is ont
staan, waardoor de visscherij, zoo- 
ais trouwens alle andere nijver
heden werd geteisterd —  zoo erg 
was het dat met de algemeene 
stillegging der vloot werd gedreigd
— kon toch dank zij de stevige in
richting en de naar waarde ge
schatte tusschenkomst der open
bare besturen gelukkig gedempt 
worden.

Daarop kwam de tweede wereld
brand. Vele mooie vooruitzichten 
werden door het oorlosgeweld ver
gruisd. Ten gepasten tijde schrij
ven we wel enkele rubrieken over 
n t trag sch hoofdstuk onzer vis- 
geherijgeschiedenis.

badert da bevrijding wacht een
it -'eij ' i  visscherijprogramma op 

verwezenlijking ; want spijts de 
isefkiaeht waarvan het bedrijf ge
tuigenis aflegt, stellen de vissche- 
r.jvraagstukken zich scherper dan 
OOit.

Door de samenwerking van alle 
belanghebbenden blikken we naar 
aan ri.'ke toekomst.

„Het Nieuw Visscherijblad” zal 
zijn aandeel bijbrengen, opdat de 
zeevisseherij een groote n;jverheid 
worde, opdat one zeemansras be
waard blijv».

DE REDACTIE.

Technische Dienst
van het Zeewezen overlast

W s stellen vast dat de techn i
sche diensten van ons Zeewezen 
te Oostende zoo overlast zijn, dat 
de ta lrijke aangelegenheden, de 
visscherij aanbelangend, er m oe
ten b lijven  haperen.

Het vertrek van den heer inge
nieur D elattre heeft de zaken nog 
verm oeilijkt.

Het ontbreekt nochtans niet aan 
goeden w il en hulde dient terecht 
gebracht aan den heer Ingenieur- 
directeur Cadron voor de practi- 
sche w ijze waarop hij en zijn  
inspectiediensten zich van hun 
taak kwijten.

De visschers van hun kant moe
ten ook begrijpen, dat w aar zij 
soms weken en maanden verwaar- 
Ioozen een aanvraag in regel te 
doen, n:et alles naar hun w il in 
enkele dagen kan geregeld.

Zoo eenerzijds de technische 
diensten m et een paar goede jonge 
ingenieurs zouden kunnen ver
sterkt, en anderzijds de reeders de 
reglem enten volgden, dan zou veel 
bereikt kunnen worden om de 
nooden, gesproten uit de .talrijke 
schadegevallen en m iseries van 
den oorlog uit den weg te ruimen.

Aan M inister Rongvaux om hier 
een duwtje te geven.

R E M E M B E R . . .
De tragische gebeurtenissen in 

de visscherij hebben zich sinds het 
uitbreken van den oorlog en ook 
na de bevrijd ing met een spijtige 
regelm aat opgevolgd...

O ngetw ijfe ld  gaat er geen maand 
voorbij, o f een o f ander visschers- 
gezin herdenkt den treurigen  ver
jaardag, waarop teergeliefden  hen 
plotseling door het oorlogsgeweld 
werden ontrukt.

Naarm ate de verjaardag aan
breekt, zullen we de treurige ge
beurtenissen der oorlogsjaren in 
herinnering brengen, ter nage
dachtenis van hen, die n iettegen
staande de ta lrijke  gevaren welke 
hen langs alle zijden beloerden, 
hun leven gewaagd en verloren 
hebben to t instandhouding van 
hun gezin en landgenooten.

Treurige herinneringen... die 
echter een lichtend beeld zijn, 
waarvoor w ij slechts bewondering 
en eerbied kunnen toonen.

lan • Zl f PZ rs ri I rrleerierg
De aandacht van onze lezers en 

adverteerders wordt er op geves
tigd, dat « Het Nieuw Visscherij- 
Sïfad » niets gemenns heeft n#et het 
locaal blaadje « De Zeevisschci' », 
uitgegeven door de HH. L. Aspe- 
slasrh en E. H. pastoor Chie4ens.

«  Het N ieuw  Visscherijblad »  zal 
uitsluitend een vakblad zijn, welke 
buiten en boven alle p o litek e  aan
gelegenheden, alleen de algemeene 
vakbelangen van visscherij. viach- 
handel en de wetenschappen er 
mede verwant, zal behartigen.

De abonnem ertspr'js van «  Het 
VS**aH#w*bi*/i »  tot einde 

IfMS is va3t£e»teld op 103 fr., te 
ßtnrten or» Po*tr<>Ven'ng N® 10S026 
Deprave *  God^mont, Oostende

Het verlies of de vernieling van de goederen 
een ACTUEELE KWESTIE | van Zeelieden

De ta lrijke scheepsrampen, w el- j 
ke we te betreuren hadden, stelt 
de kwestie van vergoeding voor 
het verlies o f de vern ieling van 
de goederen opnieuw op den voor
grond.

We werden hierover langs ver
scheidene zijden geraadpleegd en 
achten het b ijgevolg n iet overbo
dig de zaak op punt te stellen.

RECHT OP VERGOEDING JS 
VERZEKERD

Art. 44 der we.t van 5 Juni 1928 
bepaalt uitdrukkelijk, dat het ver
lies o f de vernieling van de goede
ren der zeelieden ten gevolge van 
schipbreuk, brand aan boord o f 
andere voorvallen van overmacht, 
ten laste komt van den reeder.

Het is van groot belang hier 
tevens aan te stippen, dat deze 
bepaling van algemeene toepassing 
is en n iet alleen kan ingeroepen 
worden voor de zeelieden welke 
aan een zeeramp ontsnapt zijn, 
m aar insgelijks moet toegepast 
v/orden, wanneer de zeelieden om
kwamen ten gevolge van een zee- 
vaartram p. Men moet immers aan
nemen dat de goederen der zee
lieden welke op zee verongelukken 
zooveel waarde hebben voor hun 
rechthebbenden als voor hen zelf, 
indien zij aan een ramp ontsnap
pen.

Deze opvatting wordt trouwens 
gedeeld door de Handelsrechtbank 
van Antwerpen, die bij vonnis van 
26 Juni 1934 deze zienswijze 
staafde.

BESLECHTING der GESCHILLEN
Indien  de reeder weigert in  te 

gaan op de rechtm atige eischen 
van de belanghebbenden, moeten 
deze laatsten  z!jph eerst wenden 
to t den Waterschout, die een m in
nelijke schikking zal trachten te 
bewerkstelligen. Ind ien  defce po-
r>OOQ99Ct

Woekerhandel te De Parme
Ons bereikt het nieuws dat er 

te De Panne aan zwendel en woe
ker op groote« schaal wordt) ga- 
daan inzake verkoop van haring.

Deze visch zou niet in de m ijn 
verkocht worden, m aar recht
streeks aan opkoopers-woekeraars, 
die nog vóór "t  daglicht aan het 
strand rondloopen, m et als ge
volg :

1) dat geen enkel Inwoner van 
De Panne aldaar nog visch kan 
koopen;

2> dat de gemeente een groot 
verlies ondergaat door het niet 
ruien o>r mijnwet nten;

3) dat de Schatkist wordt be 
nadeeligd wegens afwezigheid van 
faktiiurta^e en belasting op de 
verwezenlijkte winst.

W aarop wachten de bevoegde 
liensten  om d t  schandaal te doen 
ophouden ?

O f heeft het M in^t^rie  van R a - 
’ita illeerfng tfe reglem enteering 
ifgescha ft om deze praktijken ln 
'e hand ie  werken ?

ging geen uitslag oplevert, kan het 
geschil verder door den W erkrech- 
tersraad afgehandeld worden.

W ERK VOOR DEN BEROEPS- 
RAAD DER ZEEVISSCHERIJ

Vóór den oorlog heeft deze P a r i
taire Commissie verschillende ta 
rieven voorgesteld welke als grond
slag móesten dienen voor de vast
stelling der vergoeding, uit hoofde 
van verlies o f vernieling van zee- 
goed. Rekening werd gehouden 
m et de verschillende beroepscate
gorieën en soort vaartu igen in de 
visscherij. Deze voorstellen w er
den echter nooit door een w ette
lijke tusschenkomst bekrachtigd. 
De beroepsraad zou thans deze 
kwestie opnieuw moeten aanvat
ten en de fo rfa ita ire  vergoedingen 
aanpassen aan den huldigen le 
vensstandaard.

Aai! de lazers in Nederland

Onze lezers in Nederland, welke 
van heden a f regelm atig ons blad 
wenschen te ontvangen, mogen 
zich rechtstreeks tot ons wenden 
o f de som van tien gulden storten 
op giro 431.332 van Jan Spaander
man, postbox IS, IJmuiden, m et 
verm elding : « Abonnement Nieuw 
Visscherijblad Oostende » .  A lle ad
vertenties en de bedragen hiervoor 
te storten, mogen insgelijks aan 
bovenvermeld adres overgem aakt 
worden.

Hoogwater te Oostende
(G reenw ich tijd )

MAAND DECEMBER 1915

1 Zaterdag 10.21 u. 22.38 u.
2 Zondag 10.58 23.14
3 M aandag 11.25 23.41
4 Dinsdag 11.56 —
5 Woensdag 0.12 12.28
6 Donderdag 0.45 12.59
7 Vrijdag 1.18 13.37
8 Zaterdag 2.01 14.15
9 Zondag 2.47 14.48

10 M aandag 3.27 15 58
11 Dinsdag 4.21 16 33
12 Woensdag 5.10 17.33
13 Donderdag 6.19 18 52
14 Vrijdag 7.33 20 05
15 Zaterdag 8.41 21.07
16 Zondag 9.40 22 03
17 M aandag 1030 2255
18 Dinsdag 11.16 23.39
19 Woensdag — 12 04
20 Donderdag 0.26 12 47
21 V rijdag 1.13 13 35
22 Zaterdag 2.04 1421
23 Zondag 2.54 15.11
24 M aandag 3.43 16 06
25 Dinsdag 4.36 16 5«
26 Woensdag 5.29 17.49
27 Donderdag 6 31 18 56
28 V rijdag 7.35 20 05
2S Zaterdag 8.40 21.05
30 Zondag 9 34 21.58
31 M aandag 10.29 22.44
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Betreurenswaardige beslissing
Ir.voer van 1.200.000 kg. Groerdandsche kabeljauw van sbehte 
kwaliteit. —  De nefaste werking van enkeie Importateurs

Vorige week vergaderde in  het 
M inisterie van R avita illeering de 
Consultatieve Commissie, waarop 
geen enkel reeder te r visscherij 
uitgenoodigd werd, m aar integen
deel verschillende invoerders deel 
van  uitmaken.

Alleen de heer Velthof, D irec
teur der visschershaven, belet, 
maakt deel uit van deze commis
sie.

Daar werd de beslissing van 
vrijen  invoer getroffen , waarvan 
verder in  ons blad wordt gewag 
gemaakt, en waaruit b lijk t dat 
elkeen voortaan m ag visch in 
voeren.

Gelukkig dat het Beheer van 
het Zeewezen den invoer van ha
ring hee ft verboden, daar eerst de 
nationale industrie dient be
schermd. D it standpunt werd toen 
door het M inisterie van R av ita il
leering gedeeld.

De heer Van de Bernden, van 
Antwerpen, deelde d it standpunt 
n iet om dat volgens hem de B elg i
sche bevolking n iet graag ijle  ha- 
rinp eet en haar voorkeur geeft 
aan ingevoerden haring. Volgens 
hem  zou deze invoer de Belgische 
visscherij n iet schaden, gezien de 
m ogelijkheid van uitvoer. In tegen 
deel zou de invoer zeer groot m oe
ten zijn , w il men de bevolking 
haring leveren aan redelijke prij - 
zen van 7,50 à 8 fr. voor gerookten 
haring.

De heer Van den Bemden ver
ga t den M inister te zeggen, dat de 
visschers h ier n iét m eer vragen 
dan 4 fr. per kg. en dat het de in
voerders w ein ig kan schelen dat 
de nationale n ijverheid  naar de 
Tfaantj.es, gaat, jös ' zij m aar mogen

invoeren. De invoerders hebben 
immers, zooals altijd, geen ris ico ’s. 
Z ij z ijn  «facteurs».

Deze heeren waren van oordeel 
dat de invoer van Noorschen h a 
ring moest verhaast worden, zoo- 

«dat tijdens de eerste 15 dagen van 
December, deze ons land zou kun
nen bereiken.

De heer Stalars deelde tenslotte 
de toekomstige aankomst van
1.200.000 kgr. Groenlandsche ka
beljauw aan.

H et is gebleken dat deze kabel
jauw van  aeer slecht gehalte is 
en dat ze best n iet aan de B elg i
sche bevolking zou verkocht, w il
len we onze menschen geen afkeer 
van visch doen krijgen.

Een vraag :
W aarom  wordt de ingevoerde 

visch n iet langs onze havens in 
de vischm ijnen gebracht en pu
bliek door de bevoegde overheden 
verkocht ?

Zoo zou veel van die dure visch 
wat m inder kosten dan thans, 
daar door sommige invoerders te, 
gem akkelijk  gespeculeerd wordt 
met ingevoerden visch op de te 
korten bij dagen van storm en 
geringen aanvoer.

M ijnheer de M inister, daar zit 
het groote kwaad !

Huis Raph. Huysseune
:  IM PO RT EX P O R T ;
• VISCH - GARNAAL
• •
S Specialiteit gepelde garnaal £
;  H. R. 2151 Tel. Privé 513.39 •

• (1) V ischm ijn 513.41 •
• •

Te Waterlatäng van de "ROSA i l

Bevoegdheden van den Zeevisscherijdienst

Vorige week werd, in aanwezig
heid van m inister Rongvaux en D i
recteur Generaal Devos, op de 
w erf .te Brugge een prachtig 
vrachtschip te w ater gelaten.

Een ta lrijke m enigte had er aan 
gehouden de tew aterlating bij te 
wonen, waaronder verschillende 
m aritiem e en burgerlijke overhe
den. Het tewaterlaten had even 
vóór 15uur plaats in  de beste om
standigheden. Na een korte en za
kelijke toespraak van dén heer 
Hermans, antwoordde de m inister 
m et de belofte al het m ogelijke te 
doen om de Nationale vloot te 
steunen.

Die «  Rosa »  voldoet aan de hoog
ste vereischten der Internationale 
voorschriften  voor zeeschepen ter 
lange omvaart. H aar draagverm o
gen beloopt 1.450 Ton. Het vaartu ig 
wordt voorzien van een m otor Ca- 
rels van 1350 PK . m et drie hulp- 
m otoren A.B.C. van 66, 33 en 22 PK . 
De winches werden geleverd door 
het huis Brusselle van Nieuwpoort.

M et den bouw ,yan dit vaartu ig 
wérd in Novém ber 1939 aangevan
gen.

H et schip werd door den benetter 
aangeslagen, m aar bleef door sa
botage vier jaa r lang onafgewerkt.

D it vaartu ig werd gebouwd voor 
de reederij Hermans, die tijdens 
den oorlog 82% van haar tonne- 
m aat verloor.

Hefc ontbreekt haar echter n iet 
aan moed en reeds werd een eerste 
opdracht gegeven voor den bouw 
van zes vaartuigen. Aldus zal de 
scheepsbouw te Brugge ineens ten 
volle ontplooien.

Victor Rousseau gehuldigd

Te  dezer gelegenheid werd in 
intiem en kring, de heer V ictor 
Rousseau, bestuurder van de w erf 
en technisch raadgever der reede
r ij Hermans, gevierd voor 25 jaar 
trouwen dienst.

De heer Rousseau was oorlogs
vrijw illige r 1914-18 en werd tijdens 
de bezetting 1940-1944' ook ia  het 
gevang opgeriote».

Als scheepshersteller w ist hij 
m oeilijke reparaties, die door des
kundigen slechts uitvoerbaar ge
acht werden te Rotterdam  o f A n t
werpen, toch te Brugge suksesvol 
te voleinden.

H ij moderniseerde door uiterst 
geslaagde ombouwen verschillende 
oudere schepen en rustte voor de 
IJszee de «  Lestris > uit, het eenige 
Belgisch vaartu ig dat ooit derge
lijke vangst waagde.

Door het bouwen van de «M a r 
cel »  en de «  Rene > verw ierf de 
S A.B.A.R.N. in het buitenland een 
zeer goede faam  en h ij redde door 
zijn  behendigheid de «R o s a »  t i j 
dens de bezetting uit de handen 
van den bezetter.

Aan den knappen directeur en 
de reederij Hermans, wenschen we 
nog veel voorspoed.

'V  ~ INVOER van 
Zee- en Zoetwatervisch

T o t en m et 15 November 1945 
werden volgende hoeveelheden ver
sehe zee- en zoetwatervisch uit 
Denemarken en IJsland ingevoerd:

Zeevisch  uit Denemarken IJsland 
P lad ijs 393.422 kg. 10.704 kg.
Sc.helvisch 853.752 17.866
Kabeljauw 400.010 133.369
Tongen 368 800
Tarbot 3.325
Makreel 23.941
Zeewolf 270 4.242
Geep 2.159
Mooie meid 447
Leng 315 14.290
Koolvisch 105
Scharren 2.032
Vleugels 1.264
Koningen 99.727
Heugelrog 440
Heilbot 8.779

Zoetw atervisch : 
Forellen  17.125 
Pa ling 215.101

Algem een
Totaa l 1.H8.9S1 «1«.464

Ten  einde onze lezers in staat te 
stellen zich rechtstreeks te wenden 
tot de personen in w ier bevoegd
heid de verschillende zaken liggen  
die de Zeevisscherij aanbelangen, 
en hen daardoor veel onnoodige 
moeite te  sparen, geven w ij in deze 
rubriek de namen der ambtenaren 
en beambten van den Dienst voor 
de Zeevisscherij, m et de bevoegd
heden van ieder dezer:

M. Carlier E., wd. Directeur. A l- 
gemeene leid ing van den dienst.

W ij nemen aan dat de heer Car
lier, die tevens W aterschout der 
Kust is, genoegzaam in  de vis- 
scherijm iddens gekend is, en ach
ten het overbodig onze lezers na
der met dezen am btenaar in kennis 
te brengen. W ij raden echter aan 
voor zaken die rechtstreeks den 
Zeevisscherijdienst aanbelangen, 
zich te wenden to.t de bureelèn : 
Zuidstraat 16, tel. 713.62.

M. Michielsen C., bestuurssecre- 
taris.

Ontvangt de bezoekers alle werk
dagen van 9 to t 12 u. Zaken van 
algemeen belang, nieuwbouw, om -

Een voorraad textielwaren, klee- 
deren, wol, schoenen enz. toebehoo- 
rende aan den socialen dienst van 
de Regie van het zeewezen in En
geland is onlangs te Antwerpen 
aangekomen. De heer M in ister van 
Verkeerswezen heeft beslis.t deze 
waren te verdeelen tusschen de 
noodlijdende gezinnen der zeelie
den ter koopvaardij en te r vissche
rij. Een gedeelte ervan zal b ijgevolg  
den weg naar de kust volgen en 
aangewend worden to t len iging 
van den nood in sommige beproef
de visschersgezinnen.

M et het oog op de rechtm atige 
verdeeling werd in den schoot van 
den zeevisscherijdienst te Oosten
de, onder de le id ing van den heer 
Carlier, wd. Directeur, een Com-

CARROSSERIE

We L. Brackx en Zonen
231, Torhoutsche Steenweg, 231 
OOSTENDE (14)

bouw, inbouw, verkoop van vis- 
schersvaartuigen, rapatrieering van 
schepen in het buitenland, huur
geld, deblocage.

M. Depoorter H., opsteller.
Dezelfde zaken <als de heer M i

chielsen. B ij afwezigheid van den 
eene is a ltijd  de andere ter p laa t
se. M oet er een nieuw bewijs van 
deugdelijkheid o f m eetbrief ver
kregen worden, dan dienen aller
eerst de h ieraan verbonden rech
ten bij den heer Depoorter te wor
den betaald, alvorens deze docu
menten bij den heer W aterschout 
a f te halen.

Bouw Uw
Ijzeren Visschersvaartuigen

op de
BOOMSCHE SCHEEPSBOUW 

M AATSCHAPPIJ
Expert : L IE V IN  M AES, Lange 
N ieuwstraat 56, Antwerpen. (8)

missie gevormd, die zich m et het 
toezicht en de werkzaam heden zal 
gelasten. Verscheidene instanties 
zullen hieraan hunne medewerking 
verleenen. De eerste m aatregelen 
werden genomen opdat alles zeer 
vlug van stapel zou loopen.

De werking moet voortgezet en 
uitgebreid worden.

Veel in nood verkeerende vis
schersgezinnen, welke gedurende 
den oorlog in  Engeland verbleven, 
zullen ongetw ijfe ld  m et voldoening 
terugdenken aan de werking van 
den socialen dienst van de Regie 
van het Zeewezen, die in de ver
schillende havens werd ontplooid. 
Dààr, w ààr er werkelijk  nood be
stond, werd op een doelm atige 
w ijze hulp verleend. De Engelsche 
overheid sprong m ogelijks in ver
scheidene gevallen  in  de bres.

Ons inziens kan niets beletten 
dat de Sociale dienst van het Zee
wezen deze werking in  Belgie 
thans zou voortzetten en nog ver
stevigen. In  het belang van de zee
lieden zal de Sociale Dienst in ta l
rijke gevallen heel gepast kunnen 
optreden.

Allerlei
GOED WERK VAN DE BELGISCHE  
MILITAIRE VERBINDING  
IN DUITSCHLAND

Vernoemde Dienst heeft in de 
haven van K ie l Z. 64 «  A lice Léon »  
toebehoorende aan de «  Aurora »  
teruggevonden. H et vaartu ig lig t  
gezonken en schijnt geen averijen  
te hebben ondergaan boven de 
brug.

Het is n iet uitgesloten dat de 
motor nog bruikbaar is.

***

GEEN BEVOORRADINGSBON  
VAN DOEN

In  den nacht van 18/19 Nov. 1945 
hebben dieven het slot opengebro
ken van het logist a/b van 0.129, 
gemeerd in het eerste handelsdok 
te Oostende, en er ten nadeele van 
den schipper een paar nieuwe 
rubber laarzen weggenomen,

*#*

ONTPLOFFING MIJN?
Op 22 November 1945, rond

16 u. 30 deed zich in de nabijheid 
van het visschersvaartuig «H e n 
drik »  N  814 ex. N. 31 een hevige 
on tp lo ffing vóór, waarsch ijn lijk  
veroorzaakt door een m ijn.

G elukkiglijk  werd niemand aan 
boord gekwetst.

Het vaartu ig werd echter lekge
slagen en vischtuig verloren.

**»

STEAMTRAWLER 0.80
van de Pêch. à Tapeur «  Duchesse 
de B rabant» werd m et een Brltsche 
bemanning naar Antwerpen ge
bracht.

##*

«D E  VISSCHERIJWERELD »
Onze kon frater «  De Vissoherij- 

wcreld »  is ook opnieuw in Holland 
verschenen en wel te Den Haag, 
Nobelstraat, 27

De abonnementsprijs voor h e i 
Buitenland bedraagt 17,SO gulden 
per jaar.

De gulden wordt berekend aan 
16,66 fr.

De jongste nummers bevatten 
zeer interessante vakartikels over 
de toestanden bij onze (Noorderbu
ren. D it tijdschrift versch ijnt w e
kelijks en is uitstekend verzorgd.

De Invoer van Vervangings- 
stukken voor Motoren

Ons wordt gemeld dat de invoer 
van vervangingsstukken voor mo
toren aan a llerlei form alite iten  
onderworpen is en dat het drie 
maanden duurt vooraleer deze de 
belanghebbende bereiken.

Inderdaad, de aanvraag m oet ge 
daan te Brussel, w aar men inge
schreven wordt met een Im m atri- 
culatienummer bij het WSisselinsti- 
tuut.

Daarbij komt dan de vraag voor 
een voorrangsvergunning en dan 
de invoervergunning bij het M inis-' 
terie van Economische Zaken.

A l deze verschillende form ali
teiten nemen zooveel tijd  ta  be
slag dat men gedwongen is de 
stukken te trachten binnen te- 
'smokkelen ofw el m oet... 3 m aan
den gewacht.

Hopen we dat de M inister van  
Economische Zaken al spoedig 
deze form alite iten  over boord zal 
werpen, tot heil van de indus- 
fcrieele middens.

De Inschrijvingen 
in de HYPOTHEFKAKTE
H et is onze lezers bekend dat 

voortaan alle n ieu^bc’iw  in de 
Hypotheekkas te Antwerpen m oet 
ingeschreven worden.

Voor deze inschrijving m oet aan ; 
den hypotheekbewaarder het koop- 
o f bouwkontrkt plus een kopij er
van, gestuurd, alsook de m eetbrief 
en een kopij ervan.

De kopij van den m eetbrief m oet 
aangevraagd bij den scheepsmeter 
Mr. Foucquet, KoninkWjke straat 
14, Oostende. Deze moet gemcild 
worden voor welke doeleinden d i« 
kopij moet dienen. De betaling er
van m oet geschieden in de han
den van den h. Depoorter, V is- 
scherijdienst, Zuidstraat 14, Oos
tende.

Om kopij te krijgen, moet dft 
origïmeele m eetbrief ingedragen; 
worden.

BORSTELS
VOOR DE ZEEVISSCHERIJ

Men meldt dat de A fdeeling Zee
visscherij, Zuidstraat 16, een zeker 
contingent borstels hee ft kunnen 
bekomen aan zeer voordeelige 
voorwaarden, nam elijk : 
Schuurborstels Fr. 25,—
Bezems (type baya) 85,—
Schrobbers (type baya) 60,— 
Vaagborstels (type coco) 50,—  

De aanvragen kunnen gedaan 
worden ten  bureele, waar stalen 
beruiten.

A lleen de reeders komen in aan
merking.

WERKSCHOENEN
VOOR VARENDE VISSCHERS

Van heden a f mogen aHe varen
de visschers zich op onze bureelen 
aanmelden om een aanvraag in  te 
d iene* to t het bekomen van werk
schoenen. H ier zal moeten aange
duid worden o f het gaa t over lage- 
o f .hooge »choenen.

Om in  het bezit te kom en van 
een aankoopm achtiging voor 
schoenen, moet ieder vlsscher, wo
nende op het grondgebied Oostende 
zijn  rantsoeneeringskaart voor niet 
eetbare Produkten aan z ijn  reeder 
aigeven, die ons deze kaarten 
zal overmaken, gesteund door den 
monsterrol.

Voor de visschers die in andere 
gem eenten gehuisvest zijn , dient 
de rantsoeneeringskaart vervangen 
te worden door een verk laring a f
gegeven door de gemeente van hun 
verblijfp laats, w aarbij bevestigd 
wordt dat in het laatste jaa r aan 
belanghebbenden geen beroeps- 
schoenen toegekend werden.

Men vestigt in ’.t b ijaon ier de 
aandacht van de belanghebbenden 
op het fe it  dat de reeder, o f  zijn  
gevolm achtigde sich m oet aanbie

den om de aanvragen in  te dienen 
in naam  van de bemanningen.

De aanvragen kunnen voorgelegd 
worden iedere voorm iddag, tus
schen 9 en 12 uur.

FIRM A

Jules Haerinck & Zonen
SCHEEPSWERF

Werfkaai 17 —  ZEEBRUGGE
(18)

Op zoek naar 
Visschersvaartuigan

Het is onze lezers bekend hoe 
de vaartu igen welke van Holland 
terugkeeren in Delifezeil nagezien 
en gesch ift worden volgens de ha
ven waartoe ze behooren.

De heer Carlier werd er begin 
vorige week, vergezeld van den h. 
P itte ljon  van Zeebrugge, heen ge
zonden. De h. Piitteljon is. inder
daad een uitstekend mekanieker 
en kent vooral goed de vaartuigen 
van de Oostkust.

De havenkapitein van D elftzeil 
had ondertusschen gemeld, dat 
een tien tal vaartuigen, waarvan 
de identiteit niet vaststond, naar 
IJm uiden waren gestuurd, zoodat 
de reis naar IJmuiden ging, waar 
men op «ee r  vriendelijke en be
hulpzame w ijze ontvangen werd 
door h. Vanderveer, van het Vis- 
schershavenbedrijf. De tien  vaar
tuigen in kwestie zijn  echter Hol- 
landsche leggers.

Toch werd een stoom treiler van 
onbekende nationaliteit opgemerkt 
welke thans dienst doet als sleep
boot: deze h ee ft echter zulkdanige 
w ijzig ingen  ondergaan, dat men 
m oeilijk  z ijn  orig ina lite it zal te 
weten komen.

H et onderzoek wordt dan ook te 
Oostende voortg æt.

Textielwaren voor de noodlijdende 
Visschersgezinnen



H t r  NIEUW VlSóCHüRIJoLAJ 3

Notariëele 
aankondigingen

Studiën van de Notarissen

Maurice Quaeghebeur
te  Oostende, Kerkstraat 43, en

Maurice Sebrechts
K are i Janssenslaan 35, te Oostende

Op Dinsdag 4 Decem ber 1945, te
15 u. in het lokaal Prins Boude- 
w ijn , S int Sebastiaanstraat 22, te 
Oostende:

TOESLAG  van

t. HET HOTEL PA CIFIC
Hofstraat 11 (m et ingang in de 
M aria  H ofstraat) te Oostende.

Oppervlakte 360 m2.
Bevattende nam elijk : groote eet

zaal, leeszaal, salon,, o ffice , hall, 
kleedkamer, bureel, garage, dienst
ingang, 59 kamers, 8 badkamers 
en andere afhangen. Centrale ver
warm ing, Ascenceur.

Genot: drie maanden na toeslag.
Bezoek: D insdag en V rijdag  van

14 tot 16 u.
Ingeste ld : 1.100.000 fr.

II. De «CAFE LA  TURBIE»
Steenweg op Torhout 46, te Oos
tende.

M et overdekte bolbaan.
Oppervlakte: 320 m2.
Verhuurd to t 31 Juli 1946.
Bezoek: iederen dag.

Ingeste ld : 530.060 fr.

III. Een beschadigd Huis
vroeger dienende voor café 

\$sscherskaai 9, (hoek St. Paulus- 
straat) te Oostende.

Oppervlakte 105 m2.
Ingeste ld : 320.000 fr.

IV. Een beschadigd Huis
vroeger dienende voor handelshuis 
VHsscherskaal 10, te Oostende.

Oppervlakte: 106 m2.
Ingeste ld : 201.000 fr.

Recht van sam envoeging voor 
koopen I I I  en IV .

A lle  rechten op eventueele ver
goeding voor oorlogsschade wordt 
medeverkocht.

A lle  nadere inlichtingen te b e 
komen ter studie van de verkoo- 
pende notarissen. (7)

Kleine aankondigingen

•  2 Ijzeren visschersvaartuigen 
casco, lengte 23 m., breedte 6,20 m. 
diepgang 3,20 m., gebouwd onder 
klas Veritas en voorzien v. 2 mas
ten  en galgen. Leverbaar in drie  
maanden. Prijs  2.300.000 per st.uk. 
In lich tingen  bureel blad. (1)
•  1 VisschersTaartuig in ljser : 
lang 31 m., breed 6.50 m., diep 
3.59, Casco sonder dek of stuur
huis, dus enkel de romp, wrtke on
der controle van Veritas her
bouwd. P rijs  1.300.00® fr. In lich 
tingen bureel blad. (2)
•  1 Motor zeesleepboot, gebeuwd 
onder Germanish Lloyd. Lengte
24.50 m., breedte 6.25, diepte 2.60, 
voorzien ïjan een motor Diesel - 
werkspoor’ 400 HP. D irekt om keer
baar. 325 toeren, 4 takt, 6 cylïa - 
dera. Schip en m schien: NIHUW.
3.700.000 fr. In l. bureel blad. (3)
•  1 Motor zeesleepboot in ijzer, 
Vang 22.40 m., breed 5.10 m., diep
2.35 m„ voorzien van mator werk
spoor 290 P.K . 4 cylinder, 4 takt, 
325 teoeren m et keer-koppellng. 
Schip e »  m achien n ieu w  P rijs  :
2.606.000 fr. In l. bureel blad. (4)
•  1 Garnaalvisschersboot in ijzer, 
alles nieuw. Lengte 10 m., breedte
3 m., diepte 1 m. M otor L ister 40 
P.K. P rijs  380.00« fr. In lichtingen 
bureel blad. (5)
•  1 Vissehersvaartuig in  ijzer, 
lang 21.50, breed 5.40 m., diep 2.50 
m. Casco. P rijs  2.300.030 fr.

A lles leverbaar op 3 maanden:
' ~voor de nieuwe schépen, zullen 

plans en volled ig bestek geleverd 
worden. (6)
•  T e  koop: splinternieuw visch- 
korrenet voor vaartu ig 150 à 200 
P.K. Adres bureel blad. (7)
•  Te koop: Z,26. M o t o r Claeys 20
F.K. Gebouwd in  ÏI42 Lengte 10,50 
m. in  kiel. Adres, bureel blad. (8)
•  T e , too«?»: fijne, bruine laarzen 
Nr. '42. Adres bureel blad. (9 ).

R U S T O N
, 4-----  DIESELMOTOREN

 ̂ De voornaamste Engelsche Motorenfabrick
I  ALGEMEENE VERTEGENWOORDIGERS, 
h V A L C K E  G ebr. N. V. Oostende (5)

Vaststelling der IJle Haringprijzen 
voor Export

Donderdag nam iddag werden de 
voorzitters der reeders en visch 
handelaars op het bureau van den 
heer Carlier, D irecteur van den 
Visscherijdienst, bijeengeroepen.

Het in itia tie f in  deze aangele
genheid ging uit van het Beheer 
van het Zeewezen en het M in is
terie van Ravita illeering, welke op 
deze vergadering tegenwoordig 
waren.

Men weet dat de O.C.C.R.A. ge
last is met den invoer naar 
Duitschland, Tcheco-S lowakije en 
Frankrijk  en dat Noorwegen m et 
alle m iddelen za l trachten zijn  
haring daar a f te zetten.

Vooraleer naar de bovenverm el
de landen zal uitgevoerd, worden 
de betrokken reeders verzocht hun 
vaste prijzen  te laten  kennen, 
welke ze hiervoor w illen  on tvan
gen. Z ij m oeten dit binnen de acht 
dagen laten geworden.

Men weet dat zij in Augustus 
een voorstel gedaan hebben van 
drie frank per kg.

Z ijn  de gestelde prijzen  te hoog, 
dan va lt er n iet aan te tw ijfe len  
dat O.C.C.R.A. bestelt in Noorwe
gen.

Anderzijds stelt zich voor de 
handelaars de vraag: wie zal de 
betaling van de gedane leveringen 
garandeeren en wanneer zullen die 
plaats hebben ?

Terecht wordt opgemerkt, dat 
Gutit een groot deel van de gelden 
geblokkeerd heeft en dus de han
del voor haar aankoopen gehan- 
dicapeerd is.

Van den Staat wordt een krediet 
van 600 m illioen frank verzocht 
om een garantie te hebben bij 
eventueele niet-betaling.

Hierdoor zou de Staat veel ge

makkelijker de door deze landen 
verschuldigde sommen kunnen re- 
cupereeren.

Eigenaardig is het dat de be
trokken middens steeds voor vaste 
prijzen  geprotesteerd hebben.

Nu de handel vrij is, vraagt 
men de hulp van de Openbare be
sturen. T ijdens den corlog was ze 
n iet v r ij en men wou ze vr ij heb
ben. Hoe een dubbeltje rollen kan!

W ij zijn  daarom  overtuigd dat 
m et w at goeden w il van beride z i j
den en m its de prijs  äan den vis- 
scher op v ier frank  zou gesteld 
worden, niemand zal te klagen 
hebben, eens het haringseizoen 
volop in  gang is.

Op te merken va lt dat deze u it
voer n iet vóór Januari zou begin
nen en moest zij kunnen plaats 
hebben, onze nationale n ijverheid 
er goed bij zou gediend worden.

Aan de betrokken middens thans 
de daad.

Zoo pas werd de Vakraad voor 
Zeevisscherij in ’t leven geroepen. 
Z ij heeft hier de gelegenheid haar 
eerste nut te bewijzen.

Visschersvaartuigen 
in Noorwegen

Men meldt ons, dat er w aar
sch ijn lijk  in Noorwegen ook Bel
gische visschersvaartuigen liggen. 
W ie kan ons inlichten ?

Het vraagstuk is dringend om
dat de w inter voor de deur staat 
en houten schepen in deze Noor
delijke wateren veel te lijden  zou
den hebben, zoo aij vóór Januari 
er n iet weggehaald zijn.

K an  ons Beheer van Zeewezen, 
dat reeds goed werk verrichtte, 
ook h ier een handje toesteken ?

Het herstel van onze Visschersvloot
Het is onae lezers bekend hoe de 

beroepsre’edervereeniging «H and in 
Hand »  te Zeebrugge onder voorzit
terschap van den heer Pierloot, en- 
ke|e wekfcn ^'geleden krachtdadig 
protest aanteekende om dat door 
het Fransch-Belgisch akkoord het 
toegelaten werd o> onze werven 
Fransche visschersvaartuigen te 
zien bouwen, waar nog minstens 
106 Belgische visschersvaartuigen 
op reparatie wachten.

H ieruit spruit een m inderen aan
voer van visch voor, dan d « vloot 
wel bij m achte is en een veel groo- 
teren invoer van visch.

Het kan dan ook slechts betreurd 
worden dat de betrokken vertegen
woordigers der reeders van Oosten
de, op 21-6-45 in een vergadering 
door den heer D irecteur-Generaal 
Devos bijeengeroepen, geen princi- 
pieele bezwaren tegen den bouw 
voor den vreemde hebben inge- 
braaht, al v ro ege » z ij priorité!* 
voor de geteisterden.

Dat de scheepsbomwers n iet be
ter v ro ege » spreekt vanzelf, gezien 
de bestellingen uit het Baitenland 
en vooral uit F ra »k r ijk  voor deze 
veel voordeeliger zijn.

De Belgische reeders op 11 Juli 
1945 door het Beheer van  het Zee
wezen verzocht hun aanspraken te 
doen gelden om  vast te stellen 
welke het aantal schepen voor de 
Belgen te bouwen, bedraagt, zoo 
boden zich toen geen tw in tig  ree
ders aan.

De Fransche bestellingen welke 
geboekt werden in Belgie, bedroe
gen 6 houten en 12 stalen treilers, 
te leveren binnen de 12 maanden 
na de levering der grondstoffen en 
nog 12 binnen de 16 maanden 
daarna.

Toen had men echter de énorme 
herstellingen niet voorzien, welke 
zouden spruiten uit den terugkeer 
vari de uitEngeland en den vreem 
de terugkeerende vaartuigen.

In  Juli stelde de heer Directeur 
Generaal De Vos aan den m in ister 
voor de nieuwbouw te schorsen. 
De m inister ging h ier n iet o *  in

en wou dwangm aatregelen aan de 
werven opleggen, welke achteraf 
n iet practisch bleken.

Tenslotte werd om trent de grond- 
stoffen-levertng m et het M inisterie 
van Economische Zaken een ak
koord getrofien , waardoor alleen 
m etaal en heut zal a fgeleverd  wor
den aan de werven die in het be
zit z i j »  van een toela ting van  het 
Beheer van he.t Zeewezen on» om 
bouw o f nieuwbouw te ondernemen.

U it een besprekin* tusschen dê 
zeevaartinspectie en de scheeps
bouwers, is gebleken dat deze aan 
herstelling n iet genoeg verdienen 
kunnen en z ij neodzakekjk nevens 
deae, aan nieuwbouw moeten doen.

W ij ku nne» deze ziensw ijze n iet 
deelen om dat w ij van oordeel z ijn  
dat in ’t belang van ’s lands eco
nom ie eerst op de snelst m ogelijke 
w ijze de geavarieerde vaartuigen 
dienden gerepareerd en hiervoor 
kredieten door den S taat dienden 
ter beschikking gesteld en daarna 
alleen nieuwbouw diende toegela
ten aan geteisterden m et de gelden 
van V.O.Z.O.R. en goedkoop kre
diet.

Te  veel oorlogswoekeraars » j n  
thans de plaats komen innemen 
van w at w ij eens het puik van ons 
visschersras mochten noemen.

Deze arme sukkels zooals men 
er te Zeebrugge —  Heist verschil
lenden vindt, mogen thans lijdend 
toezien om dat ze nóch schip, noch 
geld, noch kredieten, noch w elw il
lendheid b ij Hoogere instanties 
hebben, ontmoet.

B ij het ter pers gaan vernemen 
we, dat de m inister zijn  akkoord 
heeft verleend op het voorstel in 
October door het Beheer van het 
Zeewezen gedaan om voorschotten 
te betalen aan de reeders der van 
tim e-charter vrijgegeven  schepen.

’t  Is  goed gewerkt!
W anneer zullen echter, ziï die 

door den bezetter hun vaartu igje, 
verloren, ook door V.O.Z.O.R. w at 
jnffldd&diger behandeld worden ?

V I S C H  A F S L A G
Aan de HH. Reeders 

van Zeebrugge, Heist, Blankenberge
Het bestuur uwer beroepsveree- 

niging, steeds uwe persoonlijke 
belangen voor o ogen houdende, 
heeft beslist haar écorage te Oos
tende ze lf in  te richten om aan 
haar leden een maximum van 
waarborg en goedkoope bediening 
te verzekeren.

Onderhandelingen hebben geleid 
tot het opdracht geven aan de 
M otorvisscherij N. V., Zuidstraat 5 
te Oostende, deze verhandeling uit 
te voeren.

Voor de ijle  haring zal de a f
slag verzekerd worden tegen 1 fr. 
% en voor de visch tegen 1,25 
fr. %. Op deze bedragen zal na 
dekking der onkosten belangrijke 
teruggave gegeven worden.

A lle Reeders van Zeebrugge, 
Heist en Blankenberge worden dan 
ook verzocht, in hun eigen belang 
en in de geest van solidariteit w e l
ke te Zeebrugge to t zulke prach
tige resultaten geleid heeft; zich 
uitsluitend voor den afslag tot den 
vertegenwoordiger der M otorvis
scherij te wenden. D it vana f he
den.

Z ieh ier het reglem ent te Oos
tende voor het komende harin *- 
seizoen in  voege:

1) Beurtregeling voor den ver
koop volgens aankomst in  het dok.

2) Verkoop op staal van m in
stens 10 kg. en voor de gansche 
vansgt. Een verschil van  10 %  m et 
het opgegeven gew icht is rege l
matig.

3) De kooper levert de bennen.
4) Er is geen verkoop op Zon

dagen, Kerstdag en Nieuwjaardag.
5) Verkoopuren: 1. In  de Visch- 

m ijn : om 7.30 u„ 10 u., 12 u.; 2. is  
de G arnaalm ijn : om 3 u., 4 u. en 
5 u. ’s namiddags.

Het Bestuur:
De Voorzitter, M. P ierloot; de 

Secretaris, R. Gobert; de Techn i
sche Raadgever, P. Vandenberghe.

De leden van den Beheerraad: 
Petrus Latruwe, Jan Dobbelaere, 
Henri Cattoor, Pros Everaert, Art. 
Vanthorre, Emiel Haerinck, P ros». 
Vanhulle, Valère Ponjaert, Gust. 
Monteyne, Flor. Deconinck, J a »  
Serce.

Oprichting 
van den Bedrijfsraad

H et Belgisch Staatsblad van 19- 
20 Novem ber 1945 publiceert het 
m in isterieel besluit dd. 20-10-45, 
houdende op rich tin g  van den B e
drijfsraad der Zeevisscherij en der 
In r ich tin g e n  voor de be- en ve r
w erking van en den nanael in  
visch en anaere eetbare zeepro- 
ducten.

Ten behoeve onzer lezers laten  
we h ieronder den v o llc iig e n  tcks'. 
volgen :

M IN ISTE R IE E L BESLUIT

houdende oprichting van den B e
drijfsraad der Zeevisscherij en der 
Inrichtingen  voor de Be- en V er
werking vàh en den Handel in 
Visch- en andere eetbare Zee- 
producten.

De M in is ter van Econom ische 
Zaken,
De M in ister van Verkeers
wezen,

Gelet op het besluit v a »  16 No
vember 1044 houdende voorloopige 
inrichting van ’s lands bedrijfs
leven en, inzonderheid, artikel 1 
van dat besluit;

Na raadpleging van de meest 
representatieve personen van de 
zeevisscherij, van de bedrijven 
voor het kweeken, het in leggen en 
het bewaren v a »  visch, schaaldie
ren, weekdieren en andere eetbare 
zeeproducten, alsmede van, den 
handel in viech en in die produc
ten;

Overwegende dat het noodig is 
voor de zeevisscherij en de inrich
tingen voor de be- en verwerking 
van en den handel in  visch en an
dere eetbare zeeproducten een or
ganisme op te richten tot o ff i-  
cieele vertegenwoordiging van die 
bedrijfstakken;

Beslu iten :

Art. 1. —  Een bedrijfsraad wordt 
opgericht onder de benam ing «B e
drijfsraad der Zeevisscherij en der 
Inrichtingen  voor de be- en ver
werking van en den handel in  visch 
en andere eetbare zeeproducten».

Art,. 2. —  De Bedrijfsraad der 
zeevisscherij én der inrichtingen 
voor de be- en verwerking van en 
den handel in visch en andere 
eetbare zeeproducten vertegen
woordigt al dé natuurlijke of 
rechtspersonen die zich bezighou
den: m et de visscherii in zee of 
.in de zeewateren; - m et h et telen of 
het kweeken van visch, schaal- o f 
weekdieren: m et het bereiden, het 
bewaren o f het in leggen van visch 
o f andere zeeproducten; ■ me\,,den.

in - en uitvoer van en den groot- eu 
kleinhandel iJn visch en andere 
eetbare zeeproducten.

Art. 3. —  De Bedrijfsraad der 
Zeevisscherij en der in rich tin ge » 
voor de be- en verwerking v a »  en 
den handel in visch en andere 
eetbare zeeproducten is verdeeld 
in secties welke overeenkomen 
m et de verschillende en in  verte
genwoordigde bedrijfstakken en 
specialiteiten.

Visscherij:
1. Kustvisscherij,
2. M iddelslagvisscherij,
3. D iepzeevisscherij.

Vischkweekers, Kweekers en Telers 
van Schaaldieren:

1. Forellenkweekers,
2. Vischkweekers,
3. Kweekers en telers van schaal

dieren.

In rich tin gen  voor i e  be- en ver
werking van visch en andere eet

bare zeeproducten :
1. Rookerij,
2. Bewaarinri«hting,
3. In leggerij.

Groothandelaars en handelaars m  
visch en andere eetbare zee

producten :
1. Grosâers-expediteurs,
2. Kïeingrossiers-expediteuM,
3. Grossiers-invoerders van ver

sehe visch en visscherijprodu»- 
ten,

4. Girossiers^invoerders van be
werkte visch,

5. Grossiers-invoerders van mosse
len,

6. Grossiers-invoerders van inge
legde visch,

7. Grossiers-witvoerders,
8. Grossiers-verdeelers.
9. Kleinhandelaars.

Art. 4. —  Overeenkomstig de be
palingen van art. 15 van voorm el
de besluitwet dd. 16 November ’44, 
worden de h. Kuypers, directeur 
bij het M inisterie van Economi
sche Zaken, en de h. J. L. G. Pluy- 
mers, ambtenaar bij het M iniste
rie van Verkeerswezen, voorlooplg 
aangewezen om de verbinding tus
schen den Raad en respectievelijk 
het M inisterie van Economtech» 
Zaken en hét M inisterie van Ver- 
keérswezén té verzekeren.

Art. 5. —  D it besluit treedt in 
werking den dag waarop het in 
het Staatsblad is bekendgemaakt.

ÄDVERDEEJIT in
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Verbond der 
Middensiagreeders

De visschers-reeders, leden van 
het Verbond der M iddenslagvis- 
scherij, hebben tijdens de alge- 
meene vergadering van 16 dezer 
een protestbrief opgesteld behel
zende de volgende punten :

a ) de onder sekwester gestelde 
visschersvaartuigen verkoopen hun 
vangsten gedeeltelijk  op de zwarte 
m arkt;

b ) geteisterde reeders waarvan 
het vaartu ig tijdens de bezetting 
werd aangeslagen, klagen over de 
vertrag ing ondergaan bij de u it
betaling van de hun verschuldigde 
vergoedingen en dringen aan op 
een voorschot berekend naar rato 
dezer vergoedingen;

c ) de Staat zou dienen tusschen- 
beide te komen bij de groote her
stellingen die moeten gedaan aan 
de visschersvaartuigen die terug 
te r  beschikking gesteld worden 
van de eigenaars;

d ) de vervangingswaarde zou 
dienen toegepast voor visschers
vaartu igen die wegens oorlogs- 
fe iten  zijn  verloren gegaan.

Verandering van Àdres
De regie van het Zeewezen, die 

destijds te Londen werkte, wordt 
overgebracht naar de W etstraat 86, 
te Brussel.

De D ienst voor Zeevisscherij te 
Oostende werd overgebracht naar 
de Zuidstraat 16. Tel. 713.62.

CSrooter Invoer van Visch

De Aanveer van Visch
In  den loop der maand October 

1945 heeft onze visscherijvloot 
2.178.135 kg. visch aangevoerd voor 
een waarde van 80.255.060 fr. 
OOSTENDE 2.120.541 kg.
m et een waarde van fr. 59.116.341 
B LANKENBERG E 69.992 kg.
m et een waarde van  fr. 1.711.037 
ZEEBRUGGE 508.009 kg.
m et een waarde van fr. 12.737.886 
N IEU W PO O RT 279.593 kg.
m et een waarde van fr. 6.689.795 

W at zou d it zijn, moest de gan- 
sche vloot, welke op reparatie 
wacht, reeds gereed zijn  ?

Medewerker gevraagd voor 
Nieuwpoort en 

Blankenberge
Schrijven  BureelVoorwaarden 

van ’t Blad.

Tijdens de Bezetting 
aangeslagen en... 

verdwenen
Op 6 October 1940 werden te 

Zeebrugge door tusschenkomst van 
heer Meulemeester, havenkapitein 
te Antwerpen, een aekere Schmidts 
en Borrevoets, verschillende vis
schersvaartuigen jte Zeebrugge aan
geslagen na het gebruik van a ller
lei listen en mooie beloften om als 
lichtboeien op de Schelde te dienen. 
Gedurende de bezetting werd aan 
de reeders h iervoor de arm zalige 
som van 6 R ijksm ark per dag be
taald.

M et de verdw ijn ing van de vamr- 
tu 'gen  in Juli 1944, werd aan die 
mensehen geen cent meer betaald.

De H  3 van V lietinck P ieter 
H36 van Vlietinck Prosper 
H45 van Meyers P ietsr 
H4® van Vantorre Achiel 
H47 van W e Vantorre-Vande- 

putte
Z30 van Savels R ichard 

sdjn totaa l geteisterd en hsfcben 
Biet het minste inkomen.

Deze mensehen hebben tijdens 
den oorlog ook nooit over de m id
delen beschikt om een nieuw vaar
tu ig  aan te leggen.

Z ij kunnen het nu evenmin, daar 
a lj over geen geldelijk  inkomen be
ach'kken en er niemand zal .te 
v!nden zijn  om hen deae te  leenen.

De toestand van deze mensehen 
ls betreurenswaardig. Sommigen 
onder hen zijn  te oud om zich nog 
to t over de ooren in de schuld te 
steken en als belooning zullen ae 
Biet de vervangingswaarde maar... 
de geringe verzèkerde som w aar
voor ae vóór den oorlog verzekerd 
waren, ontvangen.

Mogen we de aandacht van het 
bevoêgd ministerie op deae betreu- 
renswaaadige gevail*n ve*igen?

M et ingang van 1 December 
eerstkomend wordt een toelating 
tot invoeren (priorite itscertificaat 
en vergunning) verleend aan ei
ken aanvrager, die in hoedanig
heid van vischhandelaar een 
regelm atige inschrijving in het 
handelsregister heeft genomen. 
De aanvragen beperken zich 
nochtans to t ta rie f 6 A. en 6 F. en 
moeten ingediend worden bij den 
Dienst «C on tingen ten  en Vergun
ningen »  W etstraat, 69-71, Brussel.

De vergunningen zullen geldig 
zijn  to t en m et den laatsten dag 
van de maand, tijdens dewelke zij 
afgeleverd werden, in  geval zij 
opgesteld zijn  vóór den 16en van 
de maand. Z ij zullen geld ig zijn  
tot het einde van de volgende 
m aand indien zij afgeleverd wer
den na den 15en van de maand. 
De vergunningefri kunnen frag 
m entarisch aangewend worden, 
d.i. naar keuze van den invoerder 
kunnen zij in één o f meerdere 
keeren uitgeput worden. De ver
gunninghouders zijn  er nochtans 
toe gehouden, binnen de vier en 
twintig uur na de aankomst van 
de producten de tol a an gifbe, vol
gens b ijgaand modjtel, te  zenden 
aan volgend adres:

Mini6teria van Ravitailleering 
Dienst Voedingshandel 

«  Vischinvoer »
St. Miehielstraat, 28 

BRUSSEL

Deze to laangifte  moet door den 
toldienst geldig verklaard worden. 
Er wordt aangeraden die aangifte 
in dubbel op te stellen, waarvan 
één exem plaar aan bovengenoemd 
adres gezonden en het andere 
door u bewaard wordt voor het 
opstellen van de factuur. Prin c i
pieel, in geval een vergunning

volled ig uitgeput is vóór den ver
valdag m ag een nieuwe worden 
aangevraagd.

Er is geen maximumhoeveelheid 
te verzoeken, die zij noodig achten. 
Aan den anderen kant echter 
wordt de invoervergunning gew ei
gerd aan elke firm a, die n iet bij 
machte zou zijrt, om1 de maand 
een minimum van 10 Ton te  be
reiken.

De vergunningen zijn  slechts 
geld ig voor volgende landen van 
herkomst : Denemarken, Noorwe
gen, Nederland, IJsland.

De belanghebbenden kunnen 
evenwel voor ieder dezer vier 
landen een vergunning aanvra
gen.

Slechts volgende tolkantoren ko
men in aanmerking ; Antwerpen 
en Oostende (voor den invoer 
welke over zee geschiedt). Putte, 
Wuustwezel. Esschen.

De M inister rekent op den goe
den w il en den ondernemingsgeest 
van de invoerders om, van de al
dus geschapen nijeuwe m ogelijk 
heden een ruim en dankbaar ge
bruik te maken en alzoo de be
voorrading van het land in visch 
en visscherijprodukten aanzienlijk 
te verbeteren. H ij is er van over
tuigd dat de bevolking zoowel op 
gebied van kwantiteit, kwaliteit 
als van prijs, bij dezen m aatregel 
baat zal vinden.

***
W e betreuren dat men op die 

w i.ze de visscherij w il helpen en 
we hadden liever vernomen dat m i 
nister Lalm and er zou hebben hel
pen voor zorgen, dat die visch door 
eigen vloot zou kunnen aange
voerd, door het snel doen repa- 
reeren van de geteisterde schepen 
en door het terleenen van kredie
ten om ctr (geteisterde' visschers 
te helpen?

Voor welk$ vaartuigen 4e 
fljle Haringvangsten I

Het is onze lezers bekend dat 
het Beheer van het Zeewezen eeer 
werkdadig optreedt en m et het oog 
op het aanstaande ijle  haring- 
seizoen een akkoord met de Fran- 
sche regeering w ist a f te sluiten, 
welke vooral voor de visschers
vaartuigen der kleine reeders zeer 
interessant i-s.

Deze overeenkomst vermeldt- :
1. Gedurende het haringseizoen 

1945-1946 wordt het verbod van 
het visschen in territoria le w ate
ren van beide landen opgeheven.

M ogen enkel van dit voordeel 
genieten, de vaartuigen waaryan 
de m otor de 200 P.K. nie.t over
treft.

2. B ij a fw ijk ing op de Belgische 
wetgeving zullen de vlss«hersvaar- 
tuigen ten  uitzonderlijken tite l ge
bruik mogen maken van planken.

3. Eventueel zal een haven van 
beide landen opengesteld worden 
om de vangsten door vaartuigen 
van het andere land te kunnen 
opnemen, waar een kontrooldienst 
door de m aritiem e overheden van 
dit land zal mogen ingerlcht wor
den.

4. Bij gebruik van die haven, 
-'.uilen de reglementen, toepasselijk 
op de vaartuigen van die haven, 
ook van kracht zijn voor de an
dere.

De bevoorrading «n de aanroer 
door de vreemde vaartuigen sullen 
slechts 'aan dezelfde taksen en 
rechten onderworpen aijn als deze

voorzien voor de visschers van dit 
land.

Be aanvoeren van de Fransche 
visschersvaartuigen in  Belgische 
havens, mesten naar Frankrijk
gevoerd.

Deze van de Belgische vaartu i
gen mogen fri F rankrijk  inge
voerd, tot beloop van de hoeveel
heid door de Fransche autoriteiten 
voorzien, m its betaling van de 
rechten, taksen en vergunnings
rechten in voege in Frankrijk.

5. Een commissie wordt gesticht 
tusschen belde pa rti;en, welke veor 
doel heeft:

a ) de technische voorv,'aarden 
van u itvoering van dit akkoord .te 
bespreken;

b) de haven van lossen der 
vreemde vaartuigen aan te duiden;

c ) het getal vreemde vaartuigen 
en de voorwaarden hunner aan
vaarding te bepalen, om de aan
geduide haven aan te doea;

d) de geschillen te regelen welke 
mochten ontstaan.

6. D it akkoord k in  vernieuwd 
worden na onderzoek en even- 
tueele w ijz ig ing der aangegane 
overeenkomst.

Bijzondere toelagen aan,sommige* 
slachtoffers van arbeidsongevallen

JtB SPAANDERMAN
V ISC H  IM PO RT - EX PO R T 

Postbox 15 - IJMUIDEN  
HOLLAND (10)

EN VOOR DE VISSCHERS?...

Een besluit van lö  ciober 1944 
van den M in ister van Arbeid en 
Sociale Voc. org e; • nt uitdruk
kelijk  den p ijn lijken  toestand, 
waarin sommige slue ‘.o ffers van 
een arbeidsongeval oi hun recht
hebbenden verkeeren. Daarom 
werden er in  hun voordeel pas
sende m aatregelen genomen waar
door de geringe v- -gcedingen, 
welke zij genoten, to t een seker 
peil verhooga werden.

D aar b leef het nog n et bij : een 
besluit van 13 October j.l. bracht 
een nieuwe verbeter; i.g  in den 
toestand, in o v e rw eg ^ g nemend 
dat het oogenblik gekomen is om 
de heraanpassing dooi te voeren 
van de vergoeding der schade 
voortspruitende uit arbeidsonge
vallen, berekend naar loonen die 
m et den huldigen levensstandaard 
niet meer overeenstemmen.

VOOR DE VISSCHERIJ NIETS...

W e zouden ons volled ig kunnen 
verheugen in den genomen m aat
regel, indien —  om geen uitzon
dering te maken op den gewonen 
regel —  de visschers, slachtoffers 
van een arbeidsongeval o f hunne 
rechthebbenden, van de voordee- 
len ervan niet waren uitgesloten.

Het besluit van 16 October 1945 
is immers uitsluitend van toepas
sing op de personen, die drager 
zijn  van een ren.tebrevet toege
kend voor een arbeidsongeval ge
regeld door een der door het Kon. 
Besluit van 28 September 1931 
samengeordende wetten. D it be
doelt dat de arbeiders te werk ge
steld in  de n ijverheid  aan wal h ier 
alleen in aanmerking komen, en 
n iet de zeelieden die voor een on
geval m et bestendige arbeidson
geval o f m et doodelijken afloop 
een rentebrevet bekomen krach
tens de wet van 30 December 1929.

DE NOOD BESTAAT

Als de slachtoffers van arbeids
ongevallen  in  de visscherij o f hun 
naastbestaanden vergeten werden 
o f eenvoudig over het hoofd gezien, 
kan dit zeker n iet toe te schrijven 
zijn  aan het fe it dat de vergoedin
gen, welke hen toegekend werden 
voldoende zijn  en het vastgesteld 
minimum bereiken. D at is aeker 
niet het geval. Deze vergoedingen 
werden voornam elijk vóór den 
oorlog vastgesteld op grondslag 
van verdiensten, welke thans niet 
aan den huldigen levensstandaard 
beantwoorden en aijn in vele ge
vallen  geringer dan de minimum 
bijdragen, vastgesteld door het 
onlangs genomen besluijt. We vin 
den het b ijgevolg  zeer menschelljk, 
dat men in de bevoegde kringen 
onverw ijld  zou nagaan o f de ge
tro ffen  m aatregelen, voorzien door 
het Besluit van 18 October '1. niet 
moeten uitgebreid worden ten 
voordeele der aee visscherij. W ij 
van onzentwege vinden het een 
volstrekte noodzakelijkheid en de 
belanghebbenden, die ki sommige 
gevallen aangewezen aijn op een 
aanvullenden ateun vanwege de 
Commissie van openbaren onder
stand o f op de openbare lie fdad ig
heid, aijn het heel eeker m et ons 
volled ig eeng om ten  m inete de
zelfde rechten op te  elschen als 
toegekend aan de arbeiders 
slachtoffers van « e »  arbeidsonge
val aan wal.

VERGOEDINGEN  
VERGEN GELDMIDDELEN

De noodige geldm iddelen voor 
de betaling der toelagea aan de 
slachtoffers van arbeidsongevallen 
aan wal o f aan hunne rechtheb
benden worden aan de Nationale 
Steun- en Voorzorgskas, die met 
de uitkeering la gelast, verschaft 
door:

1. een Jaarlljksche toelage ten 
laste van het M inisterie van A r
beid en Sociale Voorzorg;

2. een afhouding van 9 t.h. op 
dc prem ies betaald door de w erk
gevers in  de n ijverheden te lande, 
onderworpen aan de olgemeene 
ongevallenwet. Daarom  mogen de 
prem ies m et voorm eld bedrag 
worden verhoogd.

Het is k laar flat de zeevisscherij 
met evenveel recht eventueel bou 
m ogen aanspraak maken op de 
staatstoelagen, voorzien voor de 
nl.'verheid te lande.

Andersdjd* kan nagegaan wor
den o f de reeder* eouden geneigd

zijn  een percentage op hun pre
mie betaald aan de gemeenschap
pelijke Kas, aan de Nationale 
Steun- en Voorzorgskas te storten. 
Gezien echter de prem ies betaald 
voor de verzekering der werkon
gevallen  in  de visscherij veel hoo- 
ger ziin  dan in de andere n ijve r- 
Ueden en de bijprem ie van 5 t.h . 
veel belangrijker zou zijn  voor de 
reeders, ware het norm aal dat 
laastgenoemden eventueel een la 
gere bijdrage aan de Nationale 
Steun- en Voorzorgskas zouden 
storten.

M et betoog op de gedeeltelijke 
rtormaliseering van den benarden 
toestand van sommige slachtoffers 
van arbeidsongevallen in de zee
visscherij o f van hunne naastbe
staanden, is het van belang, dat 
deze kwestie onm iddellijk  zou 
worden aangevat. Im m ers nood 
dw ingt en die is in veel beproefde 
visschersgezinnen, grooter dan te 
lande.

M inister Van Acker, g ij hebt op 
sociaal gebied veel goeds verricht.

Vergeet echter den visscher 
niet, want ook g ij z ijt van dicht 
bij het zee...tje.

(Nadruk verboden).

Dit strekt tot oer aan de 
VISCHHANDELAARS
Men zal zich nog wel herinneren 

dat enkele dagen vóór het einde 
van den gereglem enteerden han
del in visscherijprodukten, m et 
geweldig veel m oeite een aanvoer 
van 450.000 kgr. versehe visch, 
welke te Oostende gelost werd, aan 
den man kon gebracht worden 
door de instanties te dien tijde 
met de verdeeling gelast. Zelfs 
werd door de reeders voor gesteld 
een deel van de visçh te laten  u it
voeren om de bederving te voor
komen, hetgeen trouwens toege
staan werd.

Sinds dezen tijd  nam  de aanvoer 
nog .toe en nochtans loopt de afzet 
zeer vlot van stapel. D it ls toe te 
schrijven aan het fe it dat de visch- 
handelaars, welke thans voor eigen 
rekening werken, in hun eigen be
lang de grootste aktlv ite it en zorg 
moeten aan den dag leggen om 
hun klanten te kunnen bevredigen.

De vlschhandelaars doen eer 
aan hun zaak en iedereen is er 
mede gediend.

BEORIÜFSRÂAD 
v^er de ZEEV ISSCH ERIJ

D ez« raad werd opgerlcht bij be
sluit van 20 November 1945.

Op V rijdag  23 dezer, te 14 u. 30 
had in de Conferentiezaal van het 
Bestisur van het Zeewezen de eer
ste vergadering plaats van het 
voorloopig Comité van den B e- 
drljfsraad  voor de ZeevisschiertJ, 
onder leid ing van den Heer H. De 
Vos, D irecteur-generaal, die het 
voorzitterschap waarnam.

De Heer Lucien Decrop werd tot 
Voorzitter benoemd.

M et algemeene instemming werd 
het secretariaat van den bedrijfs- 
raad vastgesteld als vo lgt: HH. 
Willems, Janssens, Van Th lllo  en 
Kerrenaans.

De Regeeringseommissarissen b ij 
dezen raad zijn  de HH. Kuypers, 
D irecteur kij het Departem ent van 
Economische Zaken en Pluymers, 
bestuurssecretaris bij het Departe
m ent van Verkeerswezen.

Er werd besloten het Secretari
aat uit te noodlgen alle nuttige ge
gevens te verzam elen om m et 
kennis van zaken het bedrag der 
b ijdragen te kunnen vaststellen.

De volgende vergadering, d it
m aal onder Voorzitterschap van 
M. Decrop en ln aamweaigheld van 
het nieuwbenoemd secretariaat, 
had plaats op V rijdag  30 dezer, te
14 u. 15 ln de conferentiezaal van 
het Bestuur van het Zeewezen, 90, 
W etstraat, te Brussel, m et als dag
orde:

A. Dringende m aatregelen voor 
inrichting van den Bedrljfsraad;

B. Bespreking van beroepscrite- 
ria;

C. Voorloopige bijdragen;
D. Goedkeuring der statuten.
Volgende week hopen wij hier

over meer te kunnen mededeelen.
Intusschen wenschen we het 

nieuw organisme veel bijval tot 
heil onzer nationale aee visscherij 
en al kare aanverwante nljverhe- 
dea.

)
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Wetenswaar dighed en
EK- EN OMBCUWEM

De aandacht van de reeders 
wordt gevestigd op het feit, dat 
b j om het even welke veranderin
gen ze aan hun V3artuig w illen 
brengen, ze h iervoor de toelating 
moeten aanvragen bij den Zeevis- 
scherijdienst. D it is vooral ook het 
geval bij het veranderen van m o
toren.

UITVOER VAN IJLEN HARING  
NAAH TCHEKOSLOVAKYE

Door het Departem ent van Bui- 
tenlandsche Zaken en Buitenland- 
sehen Handel word.t koortsachtig 
gewerkt opdat ijle  haring te ge
paster ti;de zou kunnen uitgevoerd 
worden naar Tchekoslovakye.

BINNENVAREN  
DER VAARTUIGEN

Het gebeurt dat visschersvaar 
tu igen welke moeten binnenvaren, 
scms één uur vóór de haven moe
ten b ll'ven  wachten.

K an  daaraan met wat goeden 
w il niet verholpen worden?

Visschers verlangen ook naar 
hun tehuis.

DE WET
OP DE ARBEIDSONGEVALLEN

Een bespreking over het ont- 
werp van besluit-wet, houdende 
tijde lijke  w ijzig ing der wet van 30 
December 1929 op de vergoeding 
der schade voortspruitende uit 
ongevallen, overkomen aan zeelie
den, door den beroepsraad voor de 
zeevisscheri', heeft plaats gehad 
op 30 dezer, te 14.30 u.. ten Stad- 
huize van Oostende.

Bid HET GODTSCHALCK  
INSTITUUT

Op M aandag 26 November werd 
te 15 u. een algemeene vergadering 
gehouden van den Beheerraad der 
S tichting H. & I. Godtschalck, te 
Oostende. Volgende punten werden 
onder meer afgehandeld:

a) goedkeuring van het verslag 
van de vergadering van 26 Juli 11.

b ) overzicht van den a ljem ee- 
nen toestand;

c) ontwerp van begrooting voor 
het jaa r 1946.

NOG TERUG
Op 16 dezer zijn  te Oostende 

aangekomen uit Cherbourg (F r.) 
N. 49 van Vercoutter Raphaël 
H. 44 toebehoorende aan Debra H.

Een dezer dagen gaat adj. w a
terschout Demulder naar Newhire 
om er de Z 2 van Louis Haeninck, 
O. 240 van de Soc. Anon. d ’A rm e- 
ment en de H.73 van Leon Desmldt 
terug te halen. D it laatste vaar
tu ig ligt, naar opzoekingen door 
den schipper ze lf gedaan, te Brix- 
ham.

*#*
Op 14 November is de H. 11 van 

Dewaele Leopold uit Engeland in 
onze haven aangekomen.

B irfien  kort zullen we ons kun
nen verheugen in den terugkeer 
van de 0.164 «  Jan De W aele ».

•**
Ook c’p H. 73 «  André-Robert- 

Denis »  .toebehoorende aan L. De- 
tn iidt van Heist is Zaterdag te 
Oogtende van Engeland tem gge- 
bracht.

«#*
Op 16 November zijn  de vis- 

schersvaartulgen Z.15 van Jan en 
P ieter Demeester en 0.63 van Van- 
toum out E. uit Antwerpen te 
Oostende aangekomen.

u;t bevoegde Engeleche bron ver
nemen wij dat de 0.240 «M arie -  
Antoinette », toebehoorende aan de 
Soe. An. d’Armement en de Z.72 
« Angèle Lisette » eerlang Oostende 
zullen vervoegen. Hoe rapper hoe 
liever.

AANWINST VOOR ONZE VLOOT

Op 3 November is de 0.186, van 
J. Room , vit Ingeland, te Oostende 
teruggekeerd.

! GÖ3D HSEUW3
I VOOR DS HAJÏÏNGUITVOERDERS

Sen akkoord sou dan toch einde
lijk  bereikt zijn  met de m ilitaire 
overheden om ijle  haring naar 
Duitschland uit te voeren.

Deze visch, die gedeeltelijk  gc- 
souten, gedeeltelijk  versch, heofd- 
zakelijk naar het Ruhrgebied zal 
verzonden worden, m ag op 5.000 T  
per maand en zulks gedurende 
? m., geschat worden.

Kwestie voor onze visschers is 
nu «h a r in g  te van gen »...

DE SAMENSTELLING VAN DE 
VI8SC HER ld VLOOT

Uit een onlangs gehouden te l
ling van het aantal voorhanden 
zijnde vaartu igen b lijkt, dat 321 
visscherijschepen zeewaardig w a
ren; daarentegen moesten nog 197 
eenheden herstellingen ondergaan 
vooraleer ze opnieuw voor het be
d r ijf zullen kunnen aangewend 
worden.

Indien de meest optim istische 
vooruitzichten werkelijkheid wor
den, zullen de laatste reeks vaar
tuigen binnen het tijdsbestek van 
10 maanden in de vaart zijn.

W e zullen echter in dit opzicht 
doen zooals destijds den apostel 
Thom as : het slechts gelooven als 
we het zullen zien en met veel be
langstelling de ontw ikkeling van 
den toestand volgen.

HET KOLENVRAAGSTUK IN DE 
VISSCHERId

De kolenbedeeling in de vissche- 
rij geeft in het algemeen den be
langhebbenden voldoening. Noch
tans wordt er door de bemanning 
van vaartu igen m et kleine tonne- 
m aat aangedrongen op een ver- 
hooging van het kolenrantsoen. 
Z ij beweren dat ze eenzelfde ruim 
te verwarmen hebben als vaartu i
gen met een grootere tonnemaat, 
die, verm its de verdeeling per P.K. 
geschiedt, een grooter kolenrant
soen ontvangen.

HET IdS GEEFT NOG GEEN  
V0LDOENING

Z#owel door de visschers als 
door de vischhandelaars wordt er 
over geklaagd dat de hoedanigheid 
van het ijs, dat m oet aangewend 
v/orden voor de bewaring van visch, 
veel .te wenschen overlaat. De vis
schers beweren dat het ijs  n iet 
lang genoeg bewaart en meenen 
dat het aan d it fe it  te w ijten  is 
dat de visch, na reizen van länge
ren duur som tijds nie.t meer versch 
genoeg is om nog als prim a kw a
lite it te kunnen worden aanzien.

De groothandelaars vinden ook 
dat de prijs van het ijs veel te 
hoog is. De vrees bestaat lnsge- 
11; ts  dat, voornam elijk gedvrende 
het aanstaande haringseizoen, er 
geen voldoende hoeveelheid zal 
voorhanden zijn, wat de handel 
ernstig zou kunnen belemmeren.

DE BEDRIdFSUITRU8TING VAN 
DEN VISSCHER

Voor de visschers heerscht er 
nog steeds grooten nood aan rub- 
berartikelen en oliegoed, die langs 
den regelmatigen weg om zoo te 
zeggen nog niet te verkrijgen zijn.

Een kleine troost ; de Fransche 
visschers klagen insgelijks over 
dezen toestand.

MATERIAAL VOOR 
DE CONSERVENMIJVERHBID

Tot op dezen dag heeft het Mi
nisterin van 'JBeonomlsche Zaken 
reeds een contingent van 48S Ton 
blik aan de viachnijverheld afge
leverd. Binnenkort »a l ongeveer 
een zelfde kwantum verdeeld 
worden tusschen de fabrikanten 
Men verhoopt, dat zoodra de In
voer van blik uit Amerika Iets ver
betert, men spoedig tot 1400 Ton

»a l geraken.

HET IJLE HARING AKKOORD!

Onze hoofdredacteur had een ge
sprek: met enkele Fransche vis
schers die hunne tevredenheid 
n iet konden verbergen dat het ak
koord betreffende de haringvis- 
scherij in  onze kustwateren op
nieuw ging afgesloten worden.

Onze Vlaamsche visschers zuilen 
er n iet vee! baat bij vinden, daar 
alleen Duinkerke kan dienen als 
haven en dan... nog n ie i veilig  is 
voor stalen schepen. Het ontru i
men der m ijnen in de haven zou 
slechts toekomend jaa r voltrokken 
worden.

Van de andere havens is er geen 
sprake: Gravelinnes, veel te veel 
beschadigd door de oorlogsom stan
digheden, en Calais, heelemaal 
voorbehouden voor het groot m ili
ta ir verkeer.

HET VERGAAN VAN DE N. 140
Over hejt vergaan  van de N. 140 

* Charles Velghe »  vernemen we 
het volgende : Op 22 dezer, rond 
7 u. 30 werd er aan boord van hoo- 
ger genoemd visschersvaartuig een 
geweldige schok waargenomen, 
w aarsch ijn lijk  was er op een wrak 
van een oorlogsschip gestooten, 
want een loop van een kanon zat 
dwars door logist en dek geboord. 
Dit gebeurde dwars van Oostduin- 
kerke.

De bemanning werd gelukkiglijk  
gered door schipper Potier Louis 
van Nieuwpoort, die met zijn  vaar
tuig de N. 702 ex, N. 6 langs zi; 
kwam en ze allen gaa f .te Nieuw
poort ontscheepte.

W aar gaat het heen als de Staat 
voor geen onm iddellijke behoor
lijke afbakening zorgt?

TE LA ROCHELLE,
Frankrijk, lig t nog steeds de 0.128 
«R e in e  des A n ges » waaraan ern
stige herstellingen dienen gedaan.

Zou de Hoogere Overheid niet 
kunnen tusschenkomen om deze 
zaak —  die reeds maanden in be
slag neemt —  een spoedige oplos 
sing te bezorgen?

DE HEER i’iONGVAUX,
M inister van Verkeerswezen, werd 
tot senator verkozen.

H et staat dus reeds vast dat hij 
niet meer zijn  adm inistratief werk 
bij de Regie van Te legra fie  & 
Telefon ie zal hernemen.

TERUGGEVONDEN?

Het b lijk t dat de 0.20, toebehoo
rende aan den Aalm oezenier van 
den Arbeid te Oostende, terugge
vonden werd te  Moldenort.

(Duitsahland.)
***

Het visschersvaartu ig N.4S bevindt 
zich thans te Gent.

IS HET TOCH DE H. 47

Het b lijk t dat de Belgische M i
lita ire  Verbinding een vaartu ig te 
K ie l heeft gevonden waarvan  de 
.'tenteekens zouden overeenstem 
men m et de H. 47 «Joseph  José
phine ».

CP ZOEK NAAR VAARTUIGEN

Door de Belgische Liaison Zen 
ding, werden te  Bremen, in 
Duitschland, schepen gevonden, 
waarvan enkele in slechten staat. 
Het valt te vermoeden, dat er wel 
visschersvaartnigen van ons land 
julien bijzijn.

F I S C A L E  L O G I C A
W ie zou durven beweren dat de 

fiscus veel vrienden te lt onder de 
handelaars? W ie onder deze laat- 
sten immers h ee ft nog geen kennis 
gem aakt m et cè vertegenwoordi
gers van dijt «noodzàkelijk  kwaad»? 
En met die kennismaking ging ge- 
woonlijk  een meeningsverschil ge
paard waarbij de goede belastings- 
betaler finaal aan ’t kortste eindje 
trok. W et is immers wet... en die 
wordt, hoe m enig spijsiger van de 
üfcaatskas er ook moge over den
ken, vastgelegd om te v/orden na
geleefd en toegepast.

Nu is h e t w aar dat de betaling 
der taksen doorgaans n iet ge
schiedt m et dezelfde spontaniëteH 
waarmede de wins.t opgestreken 
wordt, vooral n iet als een bepaalde 
taks zeer zwaar drukt op het leven 
en de ontw ikkeling van het bedrijf. 
Een dergeli.'k geval w illen  we van
daag even belichten en verklaren 
met de zoete hoop dat onze stem 
niet in de woestijn klinken zal.

H et M inisterie van Finances 
eischt de toepassing van een fo r
fa ita ire  taks van 9% als, m et het 
oog op het aanleggen van een 
stock b. voorbeeld, een partij visch 
wordt ingezouten. W ordt die visch 
naderhand gerookt o f in bocalen 
gebracht, dan vergt de fiscus nog
maals 9%. Zaak is nu te weten of 
inzouten, rooken, in leggen van 
visch een industrieele transform a
tie u itm aakt o f slechts een indu
strieele behandeling. Immers, 
wordt de eerste stelling aanvaard, 
en dat wordt door den fiscus ge
daan, dan is de toepassing van, 
vermelde taks gerechtvaardigd. 
B lijft  men integendeel bij de tw ee
de bepaling, en dat doen de geïn
teresseerden, dan is de taks niet 
verschuldigd. De lezer zal ons mis
schien niet gelooven maar... deze 
laatsten hebben gelijk. We zullen 
dit, naar best vermogen, in 't kert 
bewijzen.

W at is transform atie? W ij a n t
woorden: een operatie waaruit de 
grondstof wezenlijk veranderd te 
voorschijn komt. Op deze bepaling 
valt, ons dunkens, zelfs weten
schappelijk, n iets op te merken. 
Zoo moet, om bi; de visch te  b lij
ven, de bereiding van vischpastei 
onder zulke bewerkingen gerang
schikt worden. M aar inzouten? Is 
toch slechts een eenvoudige m ani
pulatie, die wein ig tijd  en geringe 
arbeidskracht vergt en waardoor 
nlleen een grootere duurzaamheid 
wordt beoogd. In leggen? Idem. En 
rooken? Insgelijks met daarbij 
een verhooging van de voedzaam 
heid inzonderheid door verm inde
ring van het % water. Voor een

ieder is het duidelijk dat in geen 
enkel der drie gevallen van een 
transform atie kan sprake zijn. A l
leen de fiscus ziet de zaak met een 
«  transform eerend »  oog.

Laat ons nu, tegen alle redelijk
heid in, aannemen dat dit oog 
ju ist ziet. Rooken is rooken, zal 
men dan zeggen, dus is het rooken 
van vleesch ook. een transform atie 
en moet... Stop dergelijke naleve 
redeneering want het rooken van 
vleesch, d ixit de fiscus, is niets 
meer dan een eenvoudige manipu
latie en derhalve is de forfa ita ire  
taks niet van toepassing.

Een stokvischkweekerij? A lw ie 
een wein ig m et het vak vertrouwd 
is weet dat zulke instelling een ta 
m elijke arbeidskracht mobiliseert, 
dat de bewerking verschillende da
gen in beslag neemt en gepaard 
gaat inet de aanwending van che
m ische producten. W e hebben h ier 
te doen met een bewerking, die 
veel ingew ikkelder is dan inzouten, 
rooken o f in leggen en toch gaat 
ze door als zijnde een eenvoudige 
behandeling.

Aangezien de visch, vooral ha
ring en sprot, in veel gevallen 
wordt ingezouten om slechts na 
verloop van een betrekkelijk lange 
periode te worden gerookt o f in 
gelegd is doorgaans de dubbele toe
passing van de forfa ita ire  9% ver- 
eischt. Dat u it der gelijken stand 
van zaken een aanzienlijke prijs- 
verhooging voortspruit vergt w ei
n ig uitleg. T ijdens de bezetting 
heeft men een korte berekening 
gemaakt, die uitwees dat de basis
prijs  van den haring bv. m et 48% 
werd opgedreven. W eliswaar zijn  
hierin de tweem aal 4,5% gewone 
overdrachttaks begrepen doch de 
dubbele fameuze «  transform atie- 
taks »  neem t vanzelfsprekend het 
grootste aandeel erin.

Men begrijp t aldus onm iddellijk 
hoe zeer deze taks de ontw ikkeling 
van onze vischindustrie in  den weg 
staat en hoe de logische a fschaf
fing  ervan een voorname stap zou 
beteekenen naar de verw ezen lij
king van een bloeiende nationale 
vischnijverheid, dank zij het alzoo 
groeiende afzetgebied, baat zou 
vinden.

Wij hopen dat d it pleidooi voor 
a fschaffing van deze forfa ita ire  
9% bij de Brusselsche rechters in 
gang vindt. Als die rechters nu 
m aar geen soort Salom on’s oordeel 
gaan vellen en de kwestieuze taks 
ook op het rooken van vleesch en 
het weeken van stokvisch toepas
selijk maken. De Staat heeft im 
mers geld noodig...

R. R.

Ongevallen

ONZE VLOOT GROEIT AAN...

Op S November kwamen de G.82 
van Peels & Vop en de H.76 van 
Th. Neyts uit Engeland terug.

Op 18 'November kwamen terug 
uit Spanje: 0.140 van  Rochus Cal- 
coen, 0.384 van Louis Decreton, en 
Z.8 van Vantorre Jozef.

TE KIEL

zou het Heistsche visschersvaar- 
tuig H. 47 «  Joseph-Joséphine »  van 
de We Vant-orre teruggevonden 
zijn.

AAN WIEN?

Te Wemeid)inghe, ïïo lland , lig t 
een vaartu ig gezonken. H et is niet 
de H. 46 «  Rachel-M arie », zooals 
aanvankelijk  medegedeeld, maar 
een Fransch visschersvaartuig. De 
H. werd in 1940 aangeslagen 
door de Duitsche m arine om als 
l ic h te c h t  d ien «t te doen op da 
Schelde.

W elke m oeilijkheden de eigen 
aars van de H. 4« opliepen om 
hun vaartuig te vinden, ’ toen ze 
een dezer dagen naar Holland af- 
reLsdea. vertellen we later.

B ij het naar Oostende varen, 
stelde H. Salliau Pieter. schippeJ 
van de de 0.118 «  Frans Denlje » 
vast dat een blad van zijn  schroef 
door een onbekende oorzaafe was 
afgeslagen.

*»*
Ook de N.153 «N icole M ona» ver

loor haar schroef en werd op sleep 
genomen door de B.64 «Salvator».

*#■*
Denzelfden dag ’s morgens, werd 

door 0.9 «N oé» aan de B.99«Bobby» 
schalde berokkend, terw ijl het vast
gem eerd lag.

Door den storm  die ’s nachts tus 
sehen 8-9 Novem ber aan de kust 
woedde, werd door de 0.21 «B elg i- 
ca», die langs de kleine garnaal- 
kaai gemeerd lag, schade berok
kend aan het achtersteven van 
0.180 «M arie-Anne-G u ldo».

’t  B lijft  echter in de fam ilie !

Op 9 dezer, tengevolge van het 
losgeraken van .N.77 «Jonge Frans 
IV », veroorzaakte dit vaartuig 
schade aan de N.75 «H ila ire  Hu
bert». De schade beloopt ongeveer 
9.000 fr.

Op 18 November, te 6 u. ’s m or
gens sloeg de 0.34 «S o n ja »  vast 
aan een wrak, m et het gevolg dat 
de boel verloren geraakte.

•H

Op 17 Novem ber 1945 had de 
0,77 «  Ecuador »  defect aan den 
motor en moest door de 0.354 
« Yvonne H enriette » naar de ha
ven Oostende binnengesleept wor
den.

Op 14 dezer, rond 8 uur 's avonds 
heeft de 0.203 «M bs Enfants»  
schade berokkend aan de 0.37
«  Frans Emma » tijdens het over

brengen van eerstgenoemd vaar
tuig van de kuischbank naar de 
nieuwe kaai. De schade is slechts 
gering.

Op 17 deeer, rond 6 u. 30 ’s m or
gens, toen de O. 126 «  Mascotte »  
ziek klaar m aakte om aee te kiézen 
vaarde 0. 118 plots tegen  de bak
boordzijde van eerstgeneemd schip 
zoodat er schade werd berokkend.

Bij Minister Lalmand
Zaterdag jl. werden de visschers 

Lib in  en R. en G. Deckmyn bij 
den m inister Lalm and ontboden.

Men gist de reden hiervan. Som
m igen  melden, drft de m inister zin
nens is nog 30 Ton gezouten h a 
ring te laten  invoeren. De m inister 
is hierm ede w at laat, nu m illioene* 
kg. op onze m arkt zullen gebracht 
•n  w ij ze lf alle m oeite zullen heb
ben de ijle  haring naar den 
vreemde uit te voeren.

Als de kwaliteit van den inge- 
voerden haring maar is, wat we 
lu ’t verleden kregen, dan mag men 
ze in ’t buitenland houden.

Kan de minister van bevoorra
ding er niet voor zorgen, dat de 
Staat geld leent om onze te repa- 
reeren schepen in de vaart te kun- 
ttea brengen.

Dat ware Interessanter dan in
voeren!

Men wil de ziekte van dure visch 
uitroeien, ©oed! Begin dan met 
onze menschen de mogelijkheid te 
verschaffen te herstellen en laat 
de Franschen niet toe op onze 
werven met onze grondstoffen te 
Iwuwen, waar wij wachten!
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MARKTBERICHTEN
O O S T E N D E

Over het algemeen waren de 
verwachtingen voor deze week 
wein ig belangrijk, b ijzonder wat 
het aantal der te verwachten 
schepen betrof. Was het aantal so
iling, dc aangebrachte vangsten 
waren des te belangrijker.

In  tegenstrijd  m et de vorige w e
ken. bestonden de vangsten van 
de Doggerbank uit meer kleine dan 
groote visch, zoodat de aanvoer 
van  kabeljauw en groote schel- 
visch m inder groot was. Van en 
rónd de «Bankjes», werden rekord 
hoeveelheden tongen binnenge
bracht, welke echter Woensdag een 
gévoelige prijsdaling ondergingen.

Deze prijsdaling der tongen be
ïnvloedde ook alle vischsoorten. 
zoodat sommige soorten den 
W oensdag 40 % goedkooper ve r
kocht werden dan den vorigen 
Maandag.

Een prachtvangst werd binnen 
gebracht door de N.78 van rond 
de «H inders», welke dan ook een 
prachtige besomming boekte.

De stemming cp de m arkt werd 
beheerscht door den m aatregel ge
tro ffen  door het Münisterie van 
Ravita illeering, en bij dewelke van 
a f 1 December de invoer van  alle 
vischsoorten vrij is. Deze m aatre
gel wekte in reederskringen een 
gevoel van onzekerheid op, want 
zoo het waar is dat invoer nu ge
rechtvaardigd is, zal binnen korten 
term ijn  de eigen vloot voldoende 
visch aanbrengen om de Belgische 
bevolking te voeden, en zal dan 
de invoer gestopt worden ? Een 
angstige vraag voor de reeders, 
welke zich nu zeer hooge onkos
ten getroosten om hun schepen te 
herstellen en u it te rasten.

Ook in  de handeiaarskringen 
?,x)n de m eeningen verdeeld w at 
aangaat de u itvoering en de ge
volgen van dezen invoerm aatregel, 
en wordt terecht gevreesd dat de 
invoerders van Antwerpen zooda
n ig  de binnenlandsche m arkt zul
len  bewerken dat d it een gevaar 
Vóor de bestaansm ogelijkheden 
der vischnijverheid te Oostende 
sou kunnen beteekenen.

Donderdag 22 Nov. 1345

kg. fr.
32.396 854.550,-0.87

0.860 . 1*1 4.454 189.570,—  
254 8.100.—

Vrijdag 23 Nov. 1945
Slechts één vaartu ig van de vis- 

scherij terug, die echter zijn  
vangst zal inhouden tot morgen.

Zaterdag 24 Nov. 1945
Vier vaartu igen lossen heden hun 

vangst zoodat er genoeg visch 
voorhanden is om aan de vraag 
te voldoen. Tong, rog, kabeljauw 
en platvisch werden aan vaste 
prijzen  afgezet. Er was een tekort 
aan tarbot.

kg. fr.
0.246 15.743 564.540,—
0.338 13.242 474.020,—
0.34 601 12.650 —
N.70 6.605 198.080,—

Maandag 26 Nov. 1945
Alhoewel slechte 8 vaartuiegn 

markten is de m arkt goed voor
zien, daar alle vangsten doorgaans 
om vangrijk  zijn. Mooie partij 
schelvisch, kabeljauw, tong en rog 
die, to t aan de eindbeurt, aan 
vaste prijzen  werd afgezet.

kg. fr.
0.36 ? 12.896 379.980,—  
N.78 11.980 367.350,—
0.93 15.953 490.210,—
0.295 35.418 1.082.540,—
0.287 27.483 789.320,—
B.30 7.152 230.510,—
0.151 13.760 473.370,—
0.48 2.842 80.350,—

Dinsdag 27 Nov. 1945
De m ijn  is wederom  voorzien 

van eeen mooien a an voer. De be
schikbare soorten om vatten tong, 
schelvisch, platvisch, groote en 
klt?!ne ronde visch, rog en een 
zestigtal bennen haring die één 
kooper vonden aan 1470 fr. de 
benne. De m arkt was zeer vast.
0.235
0.279
0.176
0.24
0.30
0.7 (ex. 0.85) 
0.295 
SS.0.158 
N.135

28.097
12.576
12.462
£.081
3057
8.938

SO
33.484
2.673

566.420,—  
352.060,— 
402.000,—  
140.1301,—  

83.240 —  
214.290,—  

1.530,—  
754.560,—  
90.870,—

Woensdag 28 Nov. 1945
9 vaartuigen boden hun vangst 

ter m ijn  aan. De aanvoer tongen 
m aakt heden het hoofdbestand
deel van den aanvoer uit. H et to 
taal gew icht aan tongen bedraagt 
ongeveer 25.000 kilos. De aanvoer 
der andere soorten visch was meer 
dan voldoende. De prijzen  zijn  
heden voor alle soorten m erkelijk  
gedaald.

Z.124
0.327
0.223
0.138
0.262
N.148
0.265
0.182
0.191

kg.
6.617
8.059

12.580
7.372
9.341
3.3S0

11.964
14.421
6.396

fr.
145.820,-
154.880,-
289.540,-
1551140,-
172.520,-
68.100,-

277.640,-
297.200,-
146.560,-

Donderdag 29 Nov. 1945

Heden werd de m arkt n iet ge
spijsd.

OPBRENGST EN AANVOER 
PER DAG

fr. kgr.
1.052.220,—  37.10422 Nov.

23 Nov.
24 Nov.
26 Nov.
27 Nov.
28 Nov.

1.249.290 —  
3.893.630,—  
2.605.100,—  
i .707.400,—

36.191
127.484
107.428
80.119

:  VERKO O P Ï
j  Schrijf- en Rekenmachines ;
S Onderhoud en Herstelling *
S ter plaatse S

A. VANDERN00T
S •  Maria Theresiastraat, 16 •
ï •  O O STEN D E-T e l. 72113 î

(4 )

Verwachtingen
VOOR DE VOLGENDE WEEK

Verm oedelijk  voor Zaterdag 1 
Decem ber: 0.244, 0.31, N.77, 0.194, 
0.50, N.93, N.53.

Voor Maandag o f Dinsdag 3 o f 
4 Decem ber: 0.312, 0.277, 0.48, 
0.290, 0.62.

Voor Dinsdag 4 o f Woensdag 5 
Decem ber : 0.292, 0.286, 0.267, 
0.188, B.2, 0.154, 0.131, 0.187 (ex - 
0.308), 0.78, H.37.

B R U S S E L

Prijs  per kg. der verschillende 
vischsoorten, verkocht ter visch- 
markt, gedurende de week van 17 
tot 23 November 1.1.:

G riet 27-61; kabeljauw 33-52; 
mooie meiden 13; schelvisch 21- 
33; zeehaai 5-28; haring 30-34 ; 
lengen 13-32; w ijtin g  21-32; p la t
visch 29-37; rog 17-32; roobaard 
25-41; tarbot 37-94; tong 54-88.

PRIJZEN PER K ILO  TO ECEKEN D AAN DE VERSCHEIDENE SOORTEN VISCH  

VERKO CH T TER STEDELIJKE VISCHM IJN VAN OOSTENDE - W EEK VAN 22-28 NOV. 1945

Soles —  Tongen, gr............................
3/4........................................
bloktongen ..........................
v/kl........................................
k l............................................

Turbot — Tarbot, g r ........................
m idd..................................
k l........................................

Barhues —  Griet, gr........................
m idd................................
k l......................................

Carrelets —  Pladijs, g r ...................
m idd............................. .
k l....................................

aiglefins —  Kchelvisch, g r ................
m idd...............................
k l.....................................

Colins —  Mooie meiden, gr............
m idd....................................
k l...................................

Raies — R o g .....................................
Rougets —  Roobaard .....................
Grondins —  K n o rh a a n ...................
Cabillaud blanc—  Kabeljauw  ...

k l....................
Lottes —  S teert (zeedu ivel) ........
Merlans —  W ijtin g  ..........................
Limandes —  Schar ..........................
Limandes soles —  T o n g sch a r ........
Emissoles —  Haal ...........................
Roussettes —  Zeehond ....................
V ives —  Arend (P ieterm an ) ........
Maquereaux —  M akreel ...............
Grondins rouges —  Soldaat (r. k.)'
Raeis —  K e ilrog  ........  ....................
Homards —  Zeekreeft ... ....... . :..
F lottes —  S c h a a t ........................... .
Congres —  Zeepaling ...............
Soles d ’Ecosse —  Schotsche schol
Hareng —  Haring ...........................
Tacauds —  Staenpost .....................
F létan —  Heilbot ............................
Charbonnier — Koolviech ... ... ...
Esturgeons —  Steur ... .........  ...
Htereng guais —  IJ le  häreng .. 
Litlgues . L en ge «

Donderdag V rijdag
49— 53 ............
56— 58 ............

59
58 ............
52 ............

44

28
30— 31
25— 30
28— 29
25— 27
23— 26

42— 50
22— 34

59
24— 27

36

26

Zaterdag Maandag Dinsdag Woensdag
43—48 42— 46 40— 44 27— 29
52— 54 46—49 44—45 28— 31
54— 57 50—53 47— 48 29— 31
52— 56 52— 53 48—49 28— 30
54— 55 49— 50 45— 46 26— 28
70— 95 75— 85 65— 80 50— 62
54— 58 41— 6i 43—61 45—49
38— 42
23— 26

31— 37 31— 40 26— 32

28— 29
24— 27

36 33— 34 20— 26

25— 26 18— 21 10— 15
.... . 25— 29 22— 24 13— 17

23— 28 19— 24 10— 17
35 25— 2?

26— 31 18— 27
23— 26 18— 23

23,40— 42 15,89— 23

23— 25 1»— 25 1»—34 16— 17
31— 36 34— 35 27— 36 20— 26

28— 30 24-26
37— 44 36— 41 29— 40 30— 37
27— 36 25— 36 15*— 27 90— 24

69
26— 29 23— 27 19— 22 15— 17

20— 28 19— 24 18
35

16— 20 19— 21 15— 17 15
16— 20 19— 21 IS— 17 15

61

24— 2§ 22—£4

25— 20 «•
26 U 1

108
31— 33

'.. ,Cv. • . » 125
7,40— 24 20,90— 24,90 25,30— 26,70 _ < .

31• ■ ... - (<■': ; j f’ ft-i- sü

II

O L I E G O E D  -  F A B R I E K

Huis "De Vier Seizoenen
H. D E C L E R C K  -- SPILLIERS  

Steenweg op Torhout, 156, Oostende

=  Xi

STOFFEN - MANS- en KINDERCONFECTIEN 
en naar maat.

Regenmantel - Specialiteit van Vricze- en 
Visscherskleeren - Roode en Blauwe Jumpers. 
Beste kwaliteit van Oliegoed. Telefoon 71820

X

1
X

i
X

I
X

1
X

1
X

!
X

I
X

Albert Raes-Ryzerhove
V IS C H H A N D E L -V IS C H  A FSLA G

SCHEEPS VERZEKER IN G  
Schuilhaven -  ZEEBRUCCE
____________________________________ (19)

Z E E B R U C C E

Zaterdag 24 Nov. 1945
Groote tongen 40-43; bloktongen 

46-48; fru ittongen 49-52; kleine 
tongen 51-54; platvisch 26,50-27,50; 
kabeljauw 37-39; w ijtin g  23-25 ; 
tarbot 65-70; rog 15-21; roobaard 
30-32.

Maandag 26 Nov. 1945
Groote tongen 41-43; bloktongen 

45-48; fru ittongen 50-53; kleine 
tongen 51-53; platvisch 26-29; ka
beljauw 37-40; w ijtin g  25-28; ta r
bot 60-70; rog 20-23; roobaard 
30-32.

Rotsaert en Crombez
Scheepsmotorenherstellers

Schuilhaven - ZEEBRUCCE
(17)

Dinsdag 27 Nov. 1945
Groote tongen 38-40; bloktongen 

38-40; fru ittongen 44-46; kleine 
tongen 42-45; platvisch 22-25; ka- 
belaujw 35-37; w ijting  22-25; ta r
bot 66-75; rog 15-18; roobaard 
32.

Woensdag 28 Nov. 1945
Groote tongen 25-27; bloktongen 

27-28; fru ittongen 29-31; kleine 
tongen 32-34; platvisch 13-14; ka
beljauw '28-32; w ijtin g  13-15; ta r
bot 52-65; rog 12-14; roobaard 24- 
26.

Donderdag 29 Nov. 1945
G roote tongen 28; bloktongen 

32-34; fru itton ge » 36-37; kleine 
tongen 37; platvisch 38; rog 16 ; 
w ijt fc g  18; tarbot 60; roobaard 25.

Leopold DEPAEPE
In- en U itvoer van 
V isch en Garnaal 

VISCHM IJN ZEEBRUCCE

EEN CENTRAAL BESTUUR DER 
BEROEPSVEREENIGINGEN VAN 
DE KUSTVISSCHERId

Zondagvoorm iddag had t<> 10 uur 
te Oostende een vergadering plaat* 
in het Café «  Norm andie »  V indic- 
tivelaan, waarop de verschillende 
afvaardigingen der beroepsbonden 
plaats namen.

W at de Kustvisscherlj betreft, 
werd besloten het centraal bestuur 
te vormen Hit drie afgevaardigden 
per beroepsbond en per haven. A l
dus zouden r ijft ien  afgevaardigden 
in het Centraal Bestuur van de 
Kustvisscherlj telen. Elk zou een 
p laatsvervanger hebben.

U it d it Centraal Bestuur zou een 
Bestendig Comité samengesteld 
worden en zouden de a fgevaard ig
den om in den tak Kustvisscherlj 
van den Bedrijferaad der Zeevis- 
scherij te zetelen gekozen worden.

Er werd orereengekom en Don
derdag 29 Nov. to t de defin itieve 
sam enstelling over ie  gaan.

Voor de hoeveelste m aal zal men 
tot de satnenstelliftg van een cen
traal bestuurovergaah?

B R IE F  U IT  H O LLA N D

De VÊssGherij 
te IJmuiden

Het verheugt ons reeds bij het 
verschijnen van ons eerste num
mer, een bijlage te kunnen publi- 
ceeren van onzen bijzonderen me
dewerker uit Nederland.

De oorlogsjaren hebben voor on » 
wrange herinneringen. Evacuatie 
van IJmulden begon December 
1942. W ij allen werden geëvacueerd 
in de om liggende plaatsen. De 
prachtige vischhallen van IJm ul
den werden voor 2/3 deel vanwege 
oorlogshandelingen gebombardeerd. 
De nevenbedrijven, o. a. I js fa b r ie 
ken —  Machinefabrieken m oeste* 
alle hun tol betalen. W at IJmulden 
ze lf betreft, w at gespaard is ge
bleven van de bombardementen, 
werd m oedwillig gesloopt, zoodat 
meer dan 5.000 woningen tegen den 
grond werden gegooid. D it a lle« 
v/as nog niet mooi genoeg, door 
groote diefstallen van de Duitsche 
W eerm acht werd ons de rest nog 
ontnomen.

Toen kwam de kapitulatle. 
Reeds dadelijk arriveerden Deen- 
sche kotters m et mooie ladingen 
versehe visch. Enkele weken daar
na arriveerden na een verb lijf van 
5 jaren in Engeland, de eerste 
Hollandsche stoom trawlers met 
enorme vangsten kabeljauw, schel
visch en schol, alle visch van uit
stekende kw aliteit en zeer groot 
van stuk. De vangsten varieerden 
van 1000 to t 1800 kisten van 50 kg. 
De enkele motors welke de inbe
slagname van de Duitsche W eer
m acht waren ontglipt, werden ter 
visscherij uitgezonden en kwamen 
met prachtige vangsten tongen en 
schol (200-300 kisten van 50 k g .); 
zoowel vangsten stoomtrawlers en 
m otortraw lers werden verwezen
lijk t ln  6 à 7 dagen uit en thuis 
stoomen.

De groothandel welke ëeae par
tijen  collectief verwerken, stondea 
voor groote moeilijkheden. Spoor
wegen waren ontwricht, m ateriaal, 
o.a. kisten om visch te verzenden, 
waren ons ontstolen. Zoo goed als 
het kon. hebben w ij alles bij m e
kaar gezocht en zijn  w ij begönne» 
m et als resultaat, dat reederijen, 
groot- en kleinhandel m et de n e
venbedrijven hieraan verbonden, 
wederom draaien. En er kan ge
zegd en geschreven worden, om- 
danks het gebrekkige m ateriaal, 
draait de zaak in IJmuiden vlot. 
want er worden nu wekelijks 8000- 
12000 kiafcen van 50 kg. verwerkt. 
Zelfs de uiterste hoeken van Ne
derland krijgen visch op tafel.

D it alles werd verwerkt in ge
bombardeerde hallen. M aar IJm ui
den weet w at strijd  is. IJmuiden 
steekt het hoofd alweer omhoog. 
IJmuiden gaat een groote toekomst 
tegemoet. Het zal h trrijzen, groo- 
ter, ruimer, dan het ooit geweest
lo.. . ..

Nu wekelijks meerdere traw lers 
uit Engeland worden vrijgegeven ; 
Nu trawlers niet meer naar Enge
land behoeven te bunkeren, kun
nen w ij voor de a.s. maanden nog 
grooteren aanvoer verwachten en 
n iet alleen van versehe visch, 
m aar tevens van de haring u itge
oefend door de dri;fnetvisscherij.

W ij hebben een achterstand op 
Oostende, m aar er wordt gewerkt 
om den achterstand volledig in te 
halen. •• . '

Zoo heb ik U dan een. k im *« 
schets gegeven van IJm uUen. -
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HET NIEUW VISSCHERIJBLAD

Zeebragge
ZITDAG

Eiken M aandag nam iddag houdt 
i e  heer Vandenberghe Pr., tech 
nisch raadgever van de Beroeps- 
reedersvereeniging «H and in Hand» 
te Zeebrugge zijn  zitdag van 14 to t
17 uur, voor alle reeders en vis 
schers van deze vereeniging.

D aar er op dezen zitdag steeds 
zeer veel personen zich aanbieden, 
worden de leden verzocht ziel) voor 
alle aangelegenheden, het bureau 
ze lf aanbelangende, ’s morgens o f 
op andere dagen van de week te 
komen.

ALLE LEDEN,
Reeders en Visschers van «Hand 
in Hand» Zeebrugge, nemen een 
abonnement op «  Het Nieuw Vis 
scherijblad »  Oostende.

Inschrijv ing bureau «  Hand in 
Hand »  te Zeebrugge.

Firma H. Debra
Groothandel in Visch
:: en Garnaal :: 
EX P O R T - iM PO RT 
Zout voor de visschers

(20)

HET BAGGEREN
V anaf M aandag zal het bagge

ren in de haven van Zeebrugge 
door twee Hollandsche baggerboo- 
ten voor rekening van de firm a 
Decloedt aangevangen worden.

Voorwaar, prachtig gewerkt !
Eens te meer ziet men hierin  de 

meesterhand van den heer P ierre 
Van Damme.

Zeebrugge-muur zal binnen en
kele maanden ook in orde zijn. 
Aldus werd h ier in een jaar tijds 
reuzenwerk verricht.

Max Desutter
ZEEVISCH —  GROOTHANDEL 
Schuilhaven - ZEEBRUGGE

Tel. 5513.44 —  513.94 (p r ivaa t) (15)

Heist
BURGERLIJKE STAND

Huwelijksaankondigingen:
Goor Roger, hotelier, en Vande- 
walle Henriette, z. b.

Huwelijken:
Piesen Jan, zeevisscher Heist, en 
Ruedisueli Helena, z. b. Oostende; 
C reyf Albert, zeevisseher en Ackx 
Irène, z. b.

Geboorten:
Vantorre Robert, Ramskapellestr. 
37, zoon van A lberic; Landuyt Lau
rent, Ram skapellestraat 173; Maes 
Edwige, Bakkerstraat 4; Gheselle 
Arlette, Onderw ijsstraat 6 , d. van 
Rene.

Overlijdens:
Neyts Eugenia, 76 jaar, echtg. van 
Vlietinck Leopold; Neyts Melanie, 
75 jaar, wed. van  Couwyzer Au
gust; Van Eeghem Cordula, 68 ja a r  
wed. van Lauwers Victor.

APOTHEKERSDIENST
Zondag 22 December van 9 to t 

12 en van 16 tot 19 uur: Maes J. 
Kursaalstraat.

EEN FLINKE ZOON
Alberic Vantorre, reeder der Z.125, 
werd vader van een knappen zoon 
Robert). «  Hand in  Hand »  wenscht 
aan zijn  lid  A lberic alsmede aan 
de gelukkige moeder harte lijk  pro
ficiat.

BEDEELING ZWARTE ZEGELS
De leden van «  Hand in Hand » 

worden er nogm aals atten t op ge
maakt, dat zij voor de volgende 
zegeibedeeling naar het stadhui* 
hunner woonplaats dienen te gaan 
om hun aegels a f te halen. D it 
tusschen den 1 en den 10 d. maand.

ZEEVERSLAGEN
Het bestuur vaa het Zeewezen 

deelt mede dat de reederg of 
stuurlieden die een zeeverslag bij 
het Waterschoutambt neerleggen, 
op hun aanvraag teriig ln het bezit 
lullen gesteld worden (van een 
dubbel. Aldus zullen veel klachten 
en moeilijkheden uit den weg ge
ruimd worden en zal een verslag; 
door den reeder kunnen overge
maakt worden binnen de 48 uren 
aan den agent der veraekering. 
Reeders opge le t dus

Voor de BESTE SCHEEPS- 
IN STALLAT IE S , wendt U tot

Maes & Marcou
P.V.B.A.

Vlamingstraat 61, H^IST-aan-ZEE
Accus -  D ynam o’s -  Herw indingen

MILITIE
De m iliciens behoorende to t de 

lichtingen 1943 en 1944, kunnen be
gunstigd worden m et een onbe
paald uitstel van m ilitiedienst, in 
geval z ij:

1) deel uitmaken van een gezin 
m et zes kinderen }n  leven en w aar
van nog geen m iliciaan begunstigd 
is geweest, krachtens art 10 der 
m ilitiewet.

2) de onmisbare steun zijn  van 
vader en m oeder o f één van bei
den —  o f zoo dezen overleden zijn, 
van zijn  grootouders o f één van 
beiden o f van één o f meer ouder- 
looze broeders o f zusters.

3) Vader o f weduwnaar z ijn  met 
één o f m eer kinders in leven.

De aanvragen moeten schrifte
lijk  gedaan worden aan den Heer 
Burgemeester vóór 30 Dec. 1945.

WILLEMSFONDS
Zondagvoorm iddag 2 Dec, om 9u. 

opent de bibliotheek «Ju les  Stroo- 
oandt ». Er is reeds een mooie keus 
van boeken voorhanden, die aan 
de leden zullen uitgeleend worden 
tegen 0,25 fr. per boek en per 
week.

Ook niet-leden zijn  welkom.

((HEIST SPORTIEF»
Alle leden worden vriendelijk  

uitgenoodigd to t het groot bal dat 
doorgaat op Zaterdag 1 December 
bij Th. Devos. Er z ijn  ta lrijke 
prijzen  te verloten en ook Flander 
Janssens zal er tegenwoordig zijn  
en w ellich t voor de verassing zor
gen. Nieuwe leden worden nog 
steeds aanvaard.

NIEUWE VUILNISHOEK
Terecht klagen de inwoners, wo

nende in de Knokkestraat, ter 
hoogte van de Visschersstraat, dat 
op het graspleintje allerhande 
vischafva l opgehoopt wordt. D it 
lokt de statieratten  uit hun schuil
plaatsen en verspreidt een verpes
tende geur. H ier dient een oogje iu 
t zeil gehouden te worden.

Blankenberghe 1  r 
tÜ' fe

HAVENNIEUWS
U it welingelichte bron wordt 

vernomen dat binnen àfzienbaren 
tijd  een regeling zal getro ffen  
worden, om te verhelpen aan den 
erbarm elijken toestand waarin  de 
visschershaven zich bevindt. Het 
in- en uitvaren, voornam elijk 
’5 nachts, levert groote gevaren 
op, gezien de volled ige verzanding 
van de havengeul. Onze visschers 
zijn  dan ook gedwongen naar 
Oostende o f NieuWpoórt te vertrek
ken, teneinde dé haringvangst te 
kunnen doen.

CI.'iêM AS
NOVA : « R io » ,  m et Basil Red- 

bone, V ictor M ac Laglen  en Sigred 
Curie.

CENTURY : « T e l  Père, tel F ils » 
m et W allace Beery, Robert Young 
en Olive Sullivan.

APOTHEEK DIENST
Apotheek «  De Zeemeeuw », 

Amery, Kerkstraat, Nieuwpoort. 
Open v. 9 to t 12 en v. 16 to t 18 u.

SCHEEPSDIEVEN
Ten nadeele van M aurits Blondé, 

eigenaar van N.723, werd een kuil- 
touw ontvreemd van 10 vadem 
alsook 15 vadem  gewoon touwwerk 
kurkzak, enz.

STEEDS MIJNEN
De N.31 van reeder August Cal- 

coen was Donderdag aan het vis- 
schen m et de vischkor buiten den 
«  Blekker », toen plots rond 4 u. 
een m ijn  ontplofte in de kor; het 
vaartu ig werd erg ontzet, m aar 
kon door het m oedig optreden der 
bemanning toch vlot gehouden 
worden en de haven van N ieuw
poort op eigen krachten binnen- 
loopen.

Oostende

Aïax Desutter
MAZOUT- EN OLIEHANDEL 

Vischafslag - 8LANKENBERGE  
Tel. 413.94 (16)

WERK VAN DEN AKKER
Het p laatselijk  comi*é van het 

W erk van den Akker, in het leven 
geroepen tijdens de bezetting, om 
aan de loden een stukje land  ter 
beschikking te stellen, hee ft beslo
ten, gezien de groote .verbetering 
inden toestand van de bevoorra
ding, z ijn  werkzaamheden stH te 
leggen. De personen, die nog een 
stukje land bewerken, magen dit 
verder gebruiken, zulks op eigen 
verantwoordelijkheid.

Nieuwpoort
EEN NIEUWE VISCHMIJN

Men m eldt dat begonnen zal 
worden aan de opbouw van een 
voorloopige vischm ijn, 112 m2 
<ïro0t en twee m agazijnen respec
tievelijk  28 op 6,25 m. en 30 op
d,50 meter.

BURGERLIJKE STAND 
Geboorten

Mary Constandt, dochter van 
Karei en Struyve Suaanne.

Sterfgevallen
Quiyo Allda, 48 j. ochtg v. Caret 

Henri.

APOTHEEKDIENST
Apotheker Beuselinck, Steenweg 

op Nieuwpoort 2, Oostende. Van 1 
tot 8 Dec. Zondag- en nachtdienst 
heel de week.

CINEMA’S
CORSO —  «  W ake Island »  (Sen

tinelle du Sud), met Brian Don- 
levy, M ac Donald Carey en Robert 
Preston.
R IO  —  « L e  G o u ja t»  (Th e  Xoun- 
d rel), m et Noël Coward, Julie Hay- 
don en Stanley Ridges.

R O X Y  —  «  P im pernel Sm ith », 
m et Leslie Howard.

CAMEO —  «M agie M usical», met 
A llan  Jones en M argaret Lindsan.

PALACE  —  «R a f f le s » ,  m et 
Jacqûes N iven en O livia  de Havil- 
land.

FORUM  —  «  Prisonniers de Sa
tan », m et Dana Andrews en R i
chard Conte.

ERNSTIG ONGEVAL  
IN DE VISCHMIJN

In  de vischm ijn deed zieh 
Woensdag een ernstig ongeval 
’.oor. Jeróme Legein, Caïrostraat 12 
Oostende, meesterknecht Van de 
vischlossers, v iel van een abri, die 
gebruikt wordt als pakhuis, te r
w ijl h ij bennen naar beneden 
wierp. Het slachtoffer, 49 jaa r oud, 
werd ' m et ernstige verwondingen 
opgenomen en naar de kliniek 
overgebracht.

BURGERLIJKE STAND  
Geboorten

16 Nov. Monique Warm oes v. 
Achiel en Josephina Deconinck, te 
Breedene. —  17. Rem i Ver Cleyen 
v. Petrus en Rachel De Rycke. 
Steene; Jean-Pierre Snauwaert v. 
Josephus en H ilda Van Eeghem, E. 
Laponstr. 5; Philippe Decrop van 
K are i en M arie Debra, Prinses Cle- 
m entinaplein 50. —  18. John Ran- 
schaert van  M aurice en Simonne 
Vercruysse, Torhoutstw . 404; R o 
sette Vanhoutte van Arthur en 
Rachel Ryckewaert, te L e ffin gh e; 
Baudouin de la  K ethu lle de Ry- 
hove van Jonkheer Christian en 
Anne G ilès de Pélichy, H. Serruys- 
laan  14. —  19.Marc Van Coillie v. 
Valère en Christiane Vroome, te 
Knokke; Eddy Levecke v. Carolus 
en G ilberte Vandecasteele, Leeu- 
werikkenstr. 68; Lucien Lus van 
Charles en A im a Laga, Fortuinstr. 
14; W ilfr ied  Gowy v. Petrus en 
Joanna Sleuyter, Dr Verhaeghestr. 
117; Bérénice Brackx v. M arcel en 
M arie Demmoor te Steene. —  20 
Edith Decoo v. Julien en Henriette 
Keters, Landbouwersstr. 18; G eor
gette Rys v. Edmondus en Agnes 
Bentein te Breedene; Jean-Pierre 
Van Duuren v. Georges en Dionyse 
Van Gaveren, De Panne; E lfrieda 
Kpegelaere v. Orrçer en M argarethe 
Vyvey, Torhoutstweg 51; Roland 
Verschelde v. R oger en Simonna 
Vanbiervliet, Nieuwpoortstw. 50S; 
Annie Dumarey v. Joris en Geor
gette Ameele, Jocob Besagestr. 54. 
—  22. R ia  D evelter v. Frans en 
Paula Van den Berg te Middelker- 
ke; R osette Van Renterghem  v. 
M aurits en Lucienne Carna, T a r- 
v/estr. 30; Monique Jacobs v. Pros
per en Jeannette Bots te Westende. 
Jozef Bom m erez v. André en Angèle 
B leyaert, Muscarstr. 9. —  23. M a
rie Dumarey v. K am ie l en Jeanne 
Vanh*oren te Breedene. —  24. D ina 
Van Geluwe ▼. Karel en Georgette 
Vanborsel, Zwaluwenrtr. 2.

r
MWME jjjj

De Visch wordt duur betaald !
Ter nagedachtenis van de bem an
n ing van het visschersvaartuig 
Z.5 «  Yvonne-M aurice  ».

Ze voeren uit. De zee was rustig.
V ijf kop was de bemanning sterk. 
Ruim iedereen was even lustig 
en klaar voor ’t harde visscherswerk.

Niets liet den zwaren storm vermoeden 
die man en muis zou doen vergaan.
W ie kan zijn eigen eind bevroeden 
als lachend ’t leven hem ziet aan.

W ie zal den harden kamp beschrijven 
van ieder visscher op zijn post ?
W ie lijkt in staat om te verdrijven 
den krop ter keel ? Ach wat niet kost

aan menschenlevens niet te tellen 
het vangen van den visch ter zee.
Koe moeten zich verwanten kwellen 
van wie geregeld varen mee ?

Niet één zal zeggen wat gebeurde —  
geen enkel visscher bleef gespaard —  
noch hoe de golven gulzig sleurden 
aan mast en want in woeste vaart.

Hoe lang het vruchtloos vechten duurde 
weet niemand van wie bleef aan wal.
En of men ook ter verte tuurde : 
men zag de meeuwen. Dat was al.

Maar dagen later, mijlen hooger, 
kwamen twee lijken aangespoeld, 
gezwollen, blauw, met doode oogen, 
het klamme haar met wier omwoeld.

Terzelfdertijd kwam aangedreven 
een plank van de vergane boot, 
waarop haar naam nog viel te lezen.
En dat was al wat overschoot

van vijf geliefde menschenlevens, 
de hoop en troost van hun gezin, 
die dagelijks den dood trotseerden 
voor weinig meer dan klein gewin.

W ie denkt daaraan bij ’t smaaklijk eten 
van visch, door menschen opgehaald 
met inzet van het eigen leven ? 
Voorwaar: de visch wordt duur betaafd.

W A L T E R  R IED IJC iC

Sterfgevallen
18 Nov. Octavie Danneel, 60 j. 

v;ed. Firm in Vanmol, Romestr. 69; 
Désiré De Roose, 56 j. echtg M arie 
Piot, Boncelles; Carolus Liebaert, 
88 j. 'w dr. M aria  Carroen, echtg. 
W ljlem s Ernestina, leper. —  19. 
M arguerite Vanslembrouck, 51 j. 
echtg. Benoni Verstraete, Steene.
—  20. A lbert Elleboudt, 40 j. echtg. 
Yvonne De Barse, Kapellestr. 83; 
Jacobus Rodenbach, 48 j. echtg. 
Helena Devriendt, Overvloedstr. 7.
—  21. Clementina Vigne, 80 j. wed. 
Henricus Ferdinande, Jozef II- str. 
18; Antoinette Wackens, 59 j. wed. 
Van weken aans Petrus, Christinastr 
108.

Huwelijken
21 Nov. Leslie Vaughan, zeeman 

en S ilvia  Decoster, naaister; R a y 
mond Pannell, eigenaar en Jeanne 
Delaruelle, z.b. —  24. Corveleyn 
Henri, daglooner en Vandichel G il
berte, z.b. ; De Ruest Henri, oorlogs
v rijw illiger en Verlege Angèle, z.b.; 
Jarvis Charles, marine-soldaat en 
Dewulf Irena, bediende; Simoens 
Prosper, werktuigkundige en Grie- 
schankowa Eugenia z.b. Renaudin 
Gustaaf, boorder, en Van Craey- 
nest V ictoire, strijkster; Valentijns 
Josephus, stadswerkman en De Ry
cke Georgette, werkster; Vercruyse 
Albert, werkm an en Degraeve Jo
sephine, werkster.

Huwelijksaankondigingen
29 Nov. Dudhall Alan, aannemer,

thans soldaat, w. Brom ley Kent, 
en De Buf Helena, z.b. Fortuinstr. 
3; Everaert Oscar, electrieker, w, 
te Breedene, en De Buf Eleonora, 
naaister, Fortuinstr. 3; Harding 
Norman, nieuwwasscher than* sol- 
ciaat, w. te Bournemouth, en Deco
ninck Yvonne, z.b. Sportstr. 12; 
Quartier Albert, mouleur, Raversij- 
destr. 114, en N illy  Pauline, sténo
dactylo, w. te Rem irem ont; Van- 
steenkiste Camillus, daglooner, 
Zwaluwenstr. 50 en De W ulf Laura, 
z.b. Zwaluwenstraat 50; Vanden- 
driessche Hendrik, autogeleider, 
Broederlijkheidsstr 56. en M ontey- 
ne Lucienne, modiste, M ariakerke- 
laan 59; Hollebéke Maurits, metser 
thans soldaat. Passchijnstr. 16. ea 
Decraeckere Simonna z.b. Schapen- 
str. 4; Claeys Désiré, brievenbe
steller Vereenigingsstraat 129, em 
Holm  Yvonne, z.b. Overvloedstr 58. 
Yeom an Lawrence ingenieur,.thani 
soldaat, w. Shepton M allet, Sum
merset, en Delahaye Henriette, z.b. 
Gr. de Smet de Nayerl. 8; Degroote 
Constant, bakker, Nieuwpoortstw. 
755, en Rossignon Marie, z.b. 
Nieuwpoortstw. 755; W ath iru  W il
liam, m ijnwerker, w. Glam, Zuid- 
Wales, en Vanhoucke Bertha, 
werkster, Molenaarsstr. 29; Don- 
nan Robert, kleermaker, w. te Ril-  
lyleagh, en Blomme Denise, z.b. 
Stuiverstr. 28; Van Moerkerke Ray
mond, bediende, Peter Benoïtstr. 34 
en M uyllaert M arie-José, bediende 
E lisabethlaan 399.



8 HET NIEUW VISSCHERIJ BLAD

B U I T
ENGELAND

HEROPBEURING DER 
VISSCHERIJ EN KREDIET

Zooals in  de andere landen, die
ln  den wereldoorlog betrokken ge
weest zijn  en die de zeevisscherij 
beoefenen, stelt zich h ier de m oei
lijke  vraag hoe de geteisterde 
vischnijverheid in  haar vroegeren 
bloei zal hersteld worden.

Visschersvaartuigen van alle 
grootte werden hier bij honderd
ta llen  door de N avy in  gebruik ge
nomen en de visschersvloot zoowel 
als hare bemanningen hebben ge
weldige verliezen geleden.
De belangstelling gaat vooral naar 
de ongeveer 17.000 kleine kustvis- 
schers om dat daarin, in  tijd  van 
nood, de beste helpers voor de 
kustbewaking gevonden worden. 
Het wordt met lede oogen aanzien 
dat bvb. na den oorlog 1914-18, in 
een enkel kustdistrikt, van de
2 000 visschers die ln  de vloot ge
diend hadden, slechts 200 naar de 
visscherij teruggekeerd zijn.

Aan de kleine kustvisschers die 
het bedrijf w illen hernemen, 
wordt thans, voor het bouwen van 
een nieuw vaartuig, de keus ge
boden tusschen eene S taatsgift 
van 33% der waarde, benevens een 
leen ing aan drie ten  honderd van 
56% der waarde, o fw el geen staats- 
toelage, m aar eene grootere lee
ning.

Door degenen die voor oorlogs- 
dienst gebruikt werden, wordt pri
orite it gevraagd voor het bekomen 
van oorlogsscheepjes die voor de 
visscherij kunnen dienen.

SCHEEPSBOUW VOOR IJSLAND

Te  Huil hebben twee voorname 
m achinefabrieken vanwege de 
IJslandsche Regeering een bestel
ling ontvangen van 18 machienen 
voor de 28 .trawlers die voor haar 
rekening te Selby gebouwd w or
den.

M. G isli Jonsson visscherijreeder 
en lid  van het IJslandsche parle
ment, schijnt erin  gelukt te zijn, 
zijn  regeering ervan te overtuigen, 
dat de tijd  voor IJsland aangebro
ken is om zijn  voornaamsten n ij
verheidstak, de zeevisscherij, op 
grootscheepsche w ijze uit te 
breiden.

Zeker is het, dat IJsland, w at de 
nabijheid van rijke vischgronden 
betreft, zich in  uitstekende voor
waarden bevindt om in zijn  in iti
a tie f te slagen.

PRIJSREGELING

Luidens verklaringen die h ier in 
het Parlem ent werden afgelegd, 
zal het nog geruimen tijd  duren 
vooraleer de vischhandel opnieuw 
volled ig vrij zal zijn.

Intusschen werden de maximum 
prijzen  voor den vischverkoop 
eenigszins verlaagd voor de komen
de w interperiode; de verm indering 
gaat van % d. per week to t 2 d. 
per pond volgens de soorten.

P latvisch  file tten  worden m et 
4 d. en rondvisch filetten  m et 1 d. 
per pond verminderd.

Bijzondere m aatregelen  werden 
getro ffen  in ’t  voordeel van de 
kleine kustvisschers. Roode en 
grijze  knorhaan nl. mogen in  de 
vrije  m arkt verkocht worden en 
de minimum lengte van makreel 
wordt van 9 op 8 inch gebracht.

Voor groot- en kleinhandel b lij
ven de prijaen voorloopig onver
anderd.

VISCHHANDELAARS-REEDZRS
Na lange besprekingen en aarze

lingen heeft een groep vischhan- 
delaars te Aberdeen een kapitaal 
van £  150.000 bijeengebracht om 
een gezam enlijke reederij te 
stichten.

Gezien hoe w ein ig men h ier he- 
dendaagsch m et dergelijk  kapitaal 
ln  de visscherij kan aanvangen, 
sch ijnt het een zeer voorzichtige 
stap te wezen.

De tijd  zal u itw ijzen  o f het 
meer b ijva l zal hebben dan de mis
lukte poging van reeders dezer 
haven die destijds getracht hebben 
den vischhandel voor eigen reke
n ing te drijven.

Tijdens den oorlog hebben de 
vlschverzenders van Huil vier 
traw lers aangekocht om hun eigen 
visch te vangen. De Hull Merchants 
Am algam ated Traw lers L td  heeft 
thans aan haar vier schepen de 
namen gegeben van «  A lam en  ».
«  Tobruk », «  D em a »  en «  Ben- 
ghaSi ».

L A N D
STAKINGEN EN ONRUST

In  verscheidene onzer visschers- 
havens hebben in  de laatste t i j 
den stakingen en opstootjes plaats 
gehad om verschillende redenen, 
nl. de aanvoer van vreemde visch, 
de arbeidsvoorwaarden, het her- 
naald stopzetten der kustvissche- 
rij door schietoefeningen, de on
voldoende afnam e van groote 
•vangsten (te  Looe z ijn  aanzien
lijke hoeveelheden pilchards op 
da kaai b lijven  liggen ) enz, enz...

In  het Parlem ent werd eene b ij
zondere Commissie opgericht ge
last de visscherijaangelegenheden 
te onderzoeken en voorstellen in 
te dienen.

Van hun kant wordt er door de 
visscherijm iddens naar gestreefd 
een nationale vereen iging tot 
atand te brengen om met de regee- 
ringsmiddens tot verbetering van 
het bedrijf mede .te werken.

Te Grimsby werd reeds besloten, 
dat er op Zondag n iet zou worden 
u itgevaren en dat de bemanning 
na een reis van 7 dagen o f meer, 
recht zal hebben op 36 uren ver
b lijf in de haven.

HARINGViSSCHERIJ  
IN EAST ANGLIA

Na eenigen tijd  door hevige 
stormen onderbroken te z ijn  ge
weest heeft onze herfstharingvis- 
scherij uit Yarm outh en Low e
stoft m et goed gevo lg  (ten volle 
hernomen.

De groote bezorgdheid der be
trokken middens is de m ogelijk 
heid om die reuzenvangsten aan 
voordeelige voorwaarden aan den 
man te brengen; een aanzienlijk 
deel van het vroeger afzetgebied 
in Duitschland en M idden-Europa 
is trouwens thans onder Russisch 
toezicht.

U.N.R.R.A., de Unie van piaties 
tot herstel en bevoorrading der 
verbonden landen, ite, n iettem in 
een der bijzonderste afnemers van 
'ïezouten haring.

VOORBEHOUDEN
KUSTWATEREN

Onze kustvisschers hadden stel
lig  gehoopt de grens der kustwa
teren, die zich totnogtoe to t op 
een afstand van drie zeem ijlen 
uitstrekte, to t op minstens v ij f  
zeem ijlen .te zien brengen.

Hun doel was de groote trawlers 
bulten de nabije wateren te hou
den, m aar bij gebrek aan desbe
treffende internationale overeen
komst, zou dergelijke wet enkel op 
Ængelsche traw lers kunnen toege
past worden, terw ijl niets de traw 
lers van andere landen zou belet
ten v r ije lijk  in die wateren te 
visschen.

D ergelijke toestand bestaat 
reeds sedert jaren in  de Schotsche 
Noray Firth, w at to t aanhoudende 
klachten vanwege de Engelsche 
sche visscherijm iddens aanleiding 
geeft.

DE KOUDKETTING EN DE VISCH

De overtu iging vindt h ier meer 
en meer veld  dat het bewaren 
van visch door bevriezing slechts 
dan volledige bevrediging zal ge
ven, wanneer de visch voortdurend 
op het gewenscht laag peil gehou
den wordt, van a f de vangst to t 
aan het afleveren aan den verbrui
ker.

Het heeft geen zin, zegt men hier, 
bij de spoorwegen aan te dringen 
opdat uitstluitend koelwagens voor 
het vervoer van visch te bezigen, 
zoo deze waar aan boord van de 
schepen o f in de m agazijnen der 
vischhandelaars een begin van be
derf ondergaan heeft.

Er m ag geen enkele schakel in 
de koelketting ontbreken; om d it 
te bereiken moeteh voortbrenger, 
groothandelaar, vervoerder en 
kleinhandelaars eendrachtig sa
menwerken en m oet elk de noodlge 
offers weten te brengen.

KISTEN EN BAKKEN

W aar de visch voorheen te 
Grimsby in  kisten van v i j f  stone 
gelost werd, worden daarvoor 
thans bakken van tien stone, 
grootendeels uit Noorsch hout 
vervaardigd, gebezigd. Aldus stelt 
Grimsby zich in lijn  m et de an
dere groote Engelsche havens wat 
de vergelijk ing der statistieken 
vergem akkelijkt. Een stone is 14 
pond.

Die zware bakken worden door 
m iddel van elektrische kranen op 
de kaai geheschen en zullen ook 
door electrische toestellen gewas- 
schen worden.

Zes maanden na het einde van 
den oorlog telde de Grlmsby vis
schersvloot 141 traw lers en een do
zijn  Seine visschers. M aandelijks 
komen een dertigta l traw lers in 
lijn  die oorlogsdienst verrich t heb
ben.

MODELVISSCHEP.SVAARTUIG

The Herring Industry Board, die 
h ier reeds vóór den oorlog werk
zaam was om naar afdoende m id
delen te zoeken ten einde onze 
haringvlsscherij vooruit te helpen, 
was reeds tot het besluit gekomen 
dat de vloot verouderd was en niet 
meer aan de hedendaagsche ver- 
eischten beantwoordde.

Ds spreuk indachtig « woorden 
wekken m aar voorbeelden trek
ken », hee ft de Board er thans toe 
besloten ze lf een paar modelsche- 
pen te laten  bouwen, die voor ver
schillende visscherijen moeten 
bruikbaar zijn, en zonder overdre
ven kosten kunnen u itgebaat wor
den met een beperkte bemanning.

W aar vroeger stoom gebruikt 
werd, wordt thans voor die model- 
vaartulgen de m otor verkozen, en 
zoo de proefnem ingen de verwach
te uitslagen opleveren, zullen de 
visschers, door tusschenkomst van 
de H erring Industry Board, goed
koop krediet kunnen bekomen om 
zich dergelijk  vaartu ig aan te 
schaffen.

VREEMDE VISCH

De visscherijm iddens leggen  hier 
m isnoegdheid aan den dag en tre 
den zelfs hardhandig op Jtegen de 
landing van zeevisch door vreemde 
visschersvaartuigen, nl. IJsland
sche, Noorsche en Deensche.

Voor onze vischhandelaars is 
deze vreemde visch echter zeer 
welkom en zij doen uitschijnen 
dat, zoo de Engelsche vaartu igen 
in korte dagen volle vangsten m a
ken, hun aanvoer niettem in onvol
doende is om aan de vraag te vo l
doen, gezien de schaarschheid van 
gering aantal visschende schepen. 
Te Huil ontbreekt nog ongeveer 
de h e lft der vloot.

De Regeering sch ijnt deze m ee- 
n lng ten volle te deelen, zij w il 
bovendien alle 'w rijving m et be
vriende naties verm ijden en ge- 
':eurlijke tegenm aatregelen  voor
komen,

Z ij heeft dus besloten de vreem 
de landingen en zendingen aan 
sn soort quota-systeem te onder
werpen en ze te  verdeelen over 
erscheidene districten (Aberdeen, 
Torth-Shields, Newcastle, Hull, 
rimsby, London, Glasgow, B ir- 

ningham, L iverpool en M anches- 
?r. Om aldus den last voor de 
brokken visschershavens drage- 

':ker te maken.
De handelshuizpn die vroeger 

m  specialiteit gem aakt hadden 
de afnam e van vreemde visch 

n evenwel met dezen m aatrege' 
et in hun schik.

; VOORBEHOUDEN VISSCHERIJ- 

GRONDEN

Groote belangstelling wordt h ier 
in de visscherijm iddens gewekt 
door de beslissing d e onlangs door 
de Regeering der Vereenigde S ta 
ten van Am erika genomen werd, 
en waardoor d it land zich het 
recht toeeigent, desvoorkomend in 
overeenstemming m et naburige 
landen, zekere vischgronden, al
hoewel zij buiten de territoria le 
wateren gelegen zijn, aan de na
tionale visscherij voer te behou
den, zoo dit van  nut ls voor het 
behoud o f de ontw ikkeling eener 
bestaande visscherij.

D it betreft voornam elijk  de 
zalm - en heilbotvisscherijen.

H et is bekend dat Japansche 
ondernemingen de zalm v sscherij 
op groote schaal bedreven, even 
buiten de grens der Noord-Amerl- 
kaansehe territoria le wateren, e~i 
hun vangsten daar bewerkten op 
drijvende fabriekea, w at natuur
lijk  me.t leede oogen aanzien werd 
door de uitbaters van vischconser- 
venfabrleken aan land.

WALVISCHVANGST

Te Londen vergaderde hier on
langs een walvischvangstconfe-en- 
tie waarop de volgende landen 
vertegenwoordigd waren : A rgen
tina, Australië, Denemarken, H ol- 
rsnd, Frankr'jk , G root B-etariJe. 
"'rland, Mexico, Newfoundland, 

'euw Zeeland, Noorwegen, Ver- 
on'Tde Staten en Zuid-Afrika.

Op te merken val£ dat verschei
dene landen zich thans voor het 
eerst aan de waiviscir. angst be
ginnen te interesseeren, terw ijl 
Duitschland en Japan die daar 
vroeger deel aan namen thans van 
het tooneel verdwijnen.

Holland, da.t eeuwen geleden een 
der baanbrekers van de walvisch- 
vangst geweest is, sch ijn t zich 
thans opnieuw in lijn  te w illen  
stellen, terw ijl Denemarken even
eens interesse betuigt, w at ver
staanbaar is gezien haar uitge
strekte kolonie Groenland in het 
poolgebied geiegen is.

DKSHSCHE VISCH TE BELLINGS
GATE

Op onze groote Londensche 
vischm arkt gr^ep op N ovenber 
een heugelijke gebeurtenis plaats 
toen, na eene onderbreking van 
zes jaar, een motorboot h ier op
nieuw visch aanbracht rechtstreeks 
uit Denemarken.

De lading bestond uit 20 Ton 
allerhande vischsoorten en werd 
door het visschersvaartuig Esbjerg 
272 aangebraeht.

De Deensche visch heeft, om 
haar prim a kwaliteit, te B llings- 
gate steeds grooten b ijva l geno
ten, evenals dit met boter, eieren, 
spek en hesp van Deensche a f
komst op Sm ith field  M arket steeds 
het geval geweest is.

De Deensche invoerders worden 
dan ook krachtig gesteund door 
de Engelsche handelaars, terw ijl 
onze nationale voortbrengers de
zen invoer trachten te belem m e
ren.

KREDIET BfJ SCHEEPS
BOUWERS

T erw ijl onze regeering de lang
dradige besprekingen voortzet met 
de kleine kustvisschers betreffen 
de het verstrekken van toelagen en 
goedkoop krediet voor het aan
schaffen van visschersvaartuigen, 
hee ft de Yorkshire Y ach t Building 
and Engineering Co Ltd  te B rid
lington eene reeks van tien vis
schersvaartuigen beginnen bou
wen, die aan betrouwbare en be
kwame visschers zullen afgestaan 
worden m et toelating ze a f te be
talen m et hun verdiensten.

Het zijn  vaartuigen van 50 ton, 
70 voet lang en voorzien van een 
120 P.K. Diesel motor, waarmede 
zij de Doggerbankvisscherij en 
andere Noordzeegron-Jen zullen 
kunnen bewerken.

NEDERLAND

DZBL3KKEERING
DER GELDMIDDELEN

Ten gunste der groothandelaars 
in visscherijprodukten en der con
servenfabrieken werden m aatrege
len genomen m et het oog op de 
deblokkeermg der geldmiddelen. 
Toen  de visscherij nog slechts in 
beperkten om vang werd uitgeoe
fend en de omzetten b ijgevolg  
klein waren, hadden de groothan
del en de industrie w ein ig hinder 
van de blokkeering hunner saldi en 
hunne kasmiddelen. Door de voort
durende toenem ing van de vang
sten en de noodzakelijkheid van 
sommige Produkten voorraden voor 
den w inter op te slaan, werd het 
dringend noodig dat handel en in 
dustrie weer over hun bedrijfska
p itaa l zouden kunnen beschikken.

De vergunning tot deblokkeering 
is geldig tot 1 Januari 1946.

EXPO RT VAN VISCH

In  de Nederlandsehe beroeps
kringen werden concrete voorstellen 
gedaan m et het oog op den uit
voer van visch en haring. Er werd 
er bij het Bedrijfschap op gewezen 
dat voorai de export van versehe 
visch zeer dringend was. M et de 
uitvoering van de plannen welke 
opgevat werden, kan onverw ijld  
worden begonnen.

De export en ook het afslu iten 
van de orders m ag uitsluitend ln  
combinatie geschieden. Daarmede 
zal worden belast een com m erci
eel lichaam  van de ondervakgroep 
export o f van de geheele vakgroep. 
Door marktonderzoek in  de landen 
van bestemming zal worden vast-, 
gesteld, welke soorten visch te 
p laatsen zijn  en .tegen welke p r ij
zen. H et Bedrijfschap voor Vis
scherijprodukten, ais monopolie
houder vopr export zal onder geen 
voorwaardg aan individueele ex
porteurs u itvoervergunningen a f
geven. Er wordt bekend gemaakt, 
dat het ongewenscht en daarom  
ook verboden is individueele o f
ferten  van welke soort visch- 
schaal- en schelpdieren ook naar 
het buiten land te maken Zulke 
o fferten  kunnen onderhandelingen 
o f besprekingen van offic ieele de
putaties doorkruisen en de zaken 
daardoor grondig bederven.

De Nederlandsehe vischhande
laars worden dringend verzocht 
zich van het maken van leder aan
bod naar het buitenland te ont
houden.
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j RE ED ERS-V ISSCH ERS !
•  W enscht U schepen te koopen o f te verfcoopen ?
9  W enscht U «  ANG LO -B ELG IAN  »  motoren te koopen ?
®  Wenscht U  in lichtingen van welken aard ook m et betrek 

op visschersvaartuigen ?

Wendt U fot :
R. BOYDENS, Schippersfraal 40, OOSTENDE

UÊcvosr H&riitg
In  den huldigen stand van de 

onderhandelingen, m ag verwacht 
worden dat vr ij aanzienlijke hoe
veelheden ijle  haring zullen kun
nen worden u itgevoerd naar 
Frankrijk, Duitschland en Tcheco- 
slovakije, in  de m ate dat de bin- 
nenlandsche behoeften voora f
gaandelijk  zullen kunnen bevre
digd worden.

M et het oog op het verzekeren 
van de bevoorrading van het land 
eenerzijds en van de belangen der 
reederijen en handelaars ander
zijds, zullen nochtans de uit te 
voeren hoeverlheden afhankelijk  
gesteld worden van een uitvoer
vergunning.

Ieder handelaar, in bez't van een 
defin itie f akkoord voor verkoop 
van ijlen  haring aan een buiten- 
landschen v'schfcooper, die de ver
antwoordelijkheid op zich neemt 
den uitvoer, waarvoor h ij aanbod 
aanvaardde, te financieerrn  en te 
organlseeren, zal binnen de pekken 
van de u itvoerm ogelijkheden van 
België en in  de rangorde van het 
indienen van zijn  aanvraag bij 
het Bestuur van Zeewezen, W et
straat 90, Brussel, kunnen in bezit 
gesteld worden van een toelating 
to t uitvoer.

Voor den uitvoer van ijlen  haring 
r.aar Duitschland ta l echter een 
bijzondere regeling dienen getro f

fen te worden, gezien de commer- 
cieeie onderhandelingen met Duit- 
sche handelaars uitgesloten zijn. 
Het kwantum dat voor uitvoer naar 
Duitschland door de bezettende 
m ilita ire overheden za l worden 
toegestaan, zal worden verdeeld 
tusschen de handelaars die z ch 
verbinden de voor dezen uit voer 
vastgestelden prijs na te leven en 
de verantwoordelijkheid van de 
f in a n c ie r in g  op zien te nemen.

G elet op het fe it  dat de m ilita ire 
overheden all#sh m et één orga
nisme wenschen te onderhandelen, 
nullen de handelaars dienen over
een te komen om een persoon o f 
een groep van personen aan te 
dubden die rechtstreeks alle on- 
Jerhandehfrgen betreffende den 
■uivoer naar dit land zouden voe
ren en verantwoordelijk  zouden 
zijn  tegenover deze m ilita ire over- 
■ituen.

C f ze daartoe in staat zijn, ia 
w at anders. Ze komen immers 
overeen als kat en hond !

l ’ ukktT?,-v.it g  evers:

H. D?grave & L. G odem ont

ttenw eg 44 - Oos tern i»

H. R. B ’ . 20 065 - F. Jt. 1080.25


