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De Zeeongevallenwet
Kantteekeningen naar aanleiding

van een wetsvoorstel van onze 
Volksvertegenwoordigers

V ijf  Volksvertegenwoorigers, 
waaronder twee van de kust, heb
ben dus de aandacht van  de v is
scherij middens op hen gevestigd 
Sinds een oud-M inister, bij wien 
het zeevisscherijbelang steeds 
nauw aan het hart lag - getuige 
daarvan zijn  ta lrijke ; prestaties 
ten  voordeele van het algemeen 
visscherijbelang - vaarwel zegde 
aan de Parlem entaire bedrijv ig
heid, is er ongetw ijfe ld  in d it op 
zicht een leem te ontstaan. Zel
den wordt er nog in de W etge
vende middens een woord gerept 
over de nochtans zoo belangrijke 
tak van onze Nationale economie.

M et veel genoegen hebben w ij 
b ijgevo lg  opgemerkt, dat er ver
andering in deze handelswijze 
sch ijnt te komen; immers som
m ige Parlem entairen  hebben zich 
ingespannen ten opzichte van de 
brandende kwestie der verzeke
ring tegen arbeidsongevallen in 
de zeevisscherij. Actueele en drin
gende zaak, in acht genomen de 
onafgebroken reeks van zeer zw a
re ongevallen, welke w ij in de zee- 
visscherijm iddens te betreuren 
hebben en de m inderwaardige so
ciale verzekering der slachtoffers 
o f hunne rechthebbenden, w ier lot 
een onm iddellijke verbetering 
vergt. Vooraleer hierop nader 
in te gaan, drukken w ij den 
wensch uit, dat de activ ite it van 
onze volksvertegenwoordigers bij 
deze eerste stappen n iet zou be
perkt b lijven  en dat andere n iet 
siiin belangrijke visscherijzaken; 
insgelijks weerklank zouden v in 
den in  de Parlem entaire kringen.

Enkele critische beschouwingen

Spijts de waardeering, die w ij 
hebben voor het in itia tie f van de
H. H. Volksvertegenwoordigers, is 
hun wetsvoorstel nochtans niet 
v r ij te pleiten van alle critiek.

In  ons vorig  nummer hebben w ij 
gemeld dat er in den schoot van 
den Beroepsraad voor Zeevissche
rij een ontwerp van besluitwet 
werd besproken, uitgaande van het 
beheer van het Zeewezen, dat het 
zelfde doel nastreefde als het 
wetsvoorstel van de H. H. Volks
vertegenwoordigers. De verge lij
king van de beide ontwerpen leidt 
to t belangrijke vaststellingen .

I. —  Aanpassing aan de w et
geving tijdens den oorlog in En
geland uitgevaardigd.

Men weet dat in Engeland de 
slachtoffers van  zeeongévallen 
aan boord van Belgische vissche- 
rijvaartu igen  op een veel ruimer 
basis werden vergoed ; verbete
ring waarvan zij o f hunne naast- 
bestaanden bij hun terugkeer 
naar het • Vaderland nog steeds 
genieten. De m inderwaardige po
sitie van hen die na 10 Mei 1940 
in  België het s lach to ffer geweest 
z ijn  van een z<;eongeval, is ins
gelijks thans voldoende gekend.

Het ontwerp van Besluitwet op

gevat door het Beheer van het 
Zeewiveri is rad kaal : geen twee 
reeksen van slachtoffers voor het 
zelfde ongevallenrisico. In  België 
moeten de getro ffenen  o f hunne 
rechthebbenden, vana f den da
tum waarop ons land in den oor
log betrokken werd, van dezelfde 
voordeelen kunnen genieten, als 
degenen, welke in het buitenland 
het bedrijf hebben uitgeoefend.

Het wetsvoorstel van de H. H. 
Volksvertegenwoordigers strekt 
n iet zoo ver en beperkt er zich bii 
de voordeelen der w etgeving te 
Londen uitgevaardigd toe te pas
sen op de zeelieden in België g e 
bleven vanaf den 1 Januari 1945; 
de gevallen van gewone arbeidson 
bekwaamheid zi;'n zelfs door de 
eerstgenoemden uitgesloten, alhoe 
wel zij van n iet m inder belang 
zijn. Deze aanvangsdatum zou on
getw ijfe ld  terecht op een gewei • 
d ig verzet vanwege de belangheb
benden stuiten en zeker terecht.

2. —  Aanpassing aan de alge
meene wet op de arbeidsongeval
len  

Oók in d it opzicht is het on t
werp van Besluitwet van het Be-

(Z ie  vervolg blz.5)

Visschersvaartuigen 
in dienst van onze Marine
Door sommige reeders werd ons 

ter kennis gebracht dat er ietwat 
m isnoegdheid heerscht omdat som
mige reeders hun schip aangesla
gen zien door het Bestuur van het 
Zeewezen om voor dit Bestuur 
diensten te verrichten.

Het ware w ellich t m ogelijk  en 
redelijk  voor deze doeleinden, die 
schepen te gebruiken, welke onder 
sekwester werden geplaatst?

De aandacht van de bevoegde 
Overheid wordt hierop gevestigd.

Keeren de oude zeebonken 
naar Oostende terug?

Volgens betrouwbare berichten, 
bestaat er veel kans dat de oude 
zeelieden-kostgangers van het ge
sticht Godtschalck, dat tengevol
ge van de oorlogsgebeurtenissen 
moest ontruimd worden, binnen
kort haar hun vroeger rustoord 
zouden terugkeeren. Er bestaat im 
mers veel kans dat het gebouw, 
dat nochtans veel door de gebeur
tenissen heeft afgjezien binnen
kort door de Engelsche Overheid 
vrij gegeven wördt.

Onze oude zeebonken verblijven  
thans nog te Lede bij Gent. ; Zij 
verlangen allen naar de zee de ha
ven, de dokken, de schepen hun 
midden, Waar ze groot gebracht 
werden, w aar ze hard hebben ge
zwoegd.

B ij hun terugkomst zal het on
getw ijfe ld  feest zijn  !

Ijle Haringprijzen 
niet loonend meer?

De Visschers staken 
Waarom wordt niet uitgevoerd ?

DE OPLOSSIN G ?
Het is onze lezers bekend welke 

onzinnige prijzen  de haring gekend 
heeft in  zooverre dat ze voor kleine 
beurzen n iet te bereiken was. Dat 
dit spelletje n iet zou b lijven  duren 
en dat de visschers zich op den 
duur zouden mogen gelukkig ach
ten gedurende het gansche seizoen
3 à 4 fr. gem iddeld per kg. te be
komen, schreven we nog vorige 
week.

Dat de eerste hooge prijzen on- 
dertusschen een valsch beeld van 
den werkelijken .toestand in  regee- 
ringskringen hebben geschapen, 
staat buiten tw ijfe l.

Drie maanden reeds zijn  onder- 
handelingen aangeknoopt, m et het 
gevolg, dat het thans vast staat 
dat reeds 30 m illioen kg. ijle  ha
ring naar Frankrijk  kan u itge
voerd, evenveel naar Duitschland, 
zonder te spreken van Tchecoslo- 
vakije, Zw itserland en Centraal 
Europa.

W aar de handelaars ze lf alles in 
het werk hebben gesteld om die 
uitvoer m ogelijk  te  maken, bli;'ft 
het echter, naar we vernemen in 
regeeringskringen haperen, eener- 
zijds omdat geweigerd wordt de 
noodige waarborgen te verleenen 
voor w at de betaling betreft der 
groote bedragen uit den vreemde 
te recupereeren en anderzijds om
dat het m inisterie van bevoorra-

Voor een pijp- of een 
pruim tabak

De Visscherskas van Oostende 
was voor en tjidens den oorlog ver
p licht hare uitgaven zooveel m o- 
ge ljik  in te krimpen tengevolge 
van het gebrek aan geld. Aldus 
moeten de oude visschers die in  ’n 
gesticht verb lijven  de h e lft  van 
pensioentje, dat nochtans bitter 
klein is, afstaan. Z ij kunnen het 
im m er beter missen, dan deze, wel 
ke volled ig in  hun onderhoud moes 
ten voorzien. Nood dwingt... ook 
voor de Visscherskas . r

Tengevolge van de groote op
brengsten van de vaartuigen, moet 
de toestand van de Visscherskas 
zeker veel verbeterd zijn  en thans 
is het w el m ogelijk  aan de vis
schers van Godtschalck en andere 
gestichten de vo lle pree uit te be
talen. Het is  nog n iet genoeg voor 
hun tabak.

Leden van  de Commissies, doet 
iets voor deze oude visschers, zij 
zullen U hiervoor zeker dankbaar 
zijn.

ding de m eening is toegedaan dat 
de O.C.R.A. m et den uitvoer aan 
vaste prijzen  zou hoeven gelast.

Heden Woensdag hebben we met 
eigen oogen kunnen lezen hoe ver
schillende handelaars uit het Bui
tenland er naar verlangen haring 
te kunnen invoeren in  hun land, 
hoe van uit Zw itserland nl. een 
bestelling van twee m illioen kg. ge
rookte ijle  haring wordt gevraagd 
aan prijzen  die den leverancier 
toelaat, den visscher ter m arkt 4 
à 4,50 fr. te  geven.

Dat in regeeringskringen in deze 
kwestie getalm d wordt, begrijpen 
we niet, waar de consultatieve com
missie voor den invoer van visch 
anderzijds nutteloos deviezen weg
gooit om visch in te voeren tot ge
noegen van enkele importateurs 
die er voortel .te Antwerpen en 
Brussel nog steeds dezelfde prak
tijken  op nahouden als vóór den 
oorlog.

(Z ie  vervolg bladzijde 4)

Onze Vrageiïbus

W ie in lich tin gen  wenscht over de 
meest uiteenloopende v isscherij-  
kwesties: aanvraag vergunningen, 
bouw van schepen, repatrieering, 
uitbating, verzekering van vaartu i
gen, sociale aangelegenheden, vraag
stukken in verband m et den han
del, betrekkingen m et de Overheid, 
enz., mag zich gerust to t de Re
dactie van « H et Nieuw V isscherij
b lad » wenden.

We zullen zooveel m ogelijk  de 
vragen in  het blad zelf beantw oor
den, m et aanduiding van de begin
le tte r van naam en voornaam  van 
de briefwisselaars. Ind ien  deze 
laatsten het u itd rukkelijk  verzoe
ken, la ten  we alle aanduidingen na, 
die zouden kunnen aanleid ing ge
ven to t vereenzelviging. Van on - 
zentwege kan m en steeds rekenen 
op een volstrekte geheim houding.

Ind ien  om bijzondere redenen de 
vragen in  het blad n ie t kunnen be
handeld worden, zullen we ons 
rechtstreeks m et de briefwisselaars 
in  verbinding stellen.

M en gelieve b ij elke vraag 10 fr. 
in  postzegels te voegen, voorloopig  
vastgesteld to t dekking der onkos
ten.

DE RED AC TIE .

Het Compensatiefosids
W AT MET DE TWAALF  

MILLIOEN?
Korten  tijd  vooraleer h ij door de 

Duitschers uit zijn  ambt van voor 
z itter der Hoofdgroepeering zou 
worden ontslagen riep de heer L. 
De Crop het compensatiefonds 
der haringvisscherij in het leven. 
Het was inderdaad bij omzend - 
brief van 17-12-42 dat hij de stich 
ting van d it fonds aankondigde.; 
Het zou gespijsd worden door een 
brutoafhouding van 5 p. c. op de 
brutoopbrengst van elk schip, 
zoodra de besomming per maand
100.000 fr. overtrof.

Het weze in alle ob jectiv ite it e r
kend dat het in itia tie f van den 
heer De Crop w erkelijk  p rijzen s
w aardig was. Het werd in  de v is 
scherij middens vrijw el algemeen 
gunstig onhaald. Na zeer veel 
m oeilijkheden waarvan alleen 
deze die aan de besprekingen 
deelnamen een idee hebben, had 
een deel der beschikbare v loot in 
derdaad toelating gekregen om 
de haringvisscherij van uit Gre- 
velingen en daarna uit Duinker- 
ke te bedrijven. Nu waren de 
vooruitzichten voor deze haven 
veel gunstiger dan voor de B elg i
sche havens en, aahgezien aldus 
een ongelijkheid van kansen werd 
geschapen, kwam het er op aan 
de voordeelen van deze haring 
campagne zooveel als m ogelijk  te 
verdeelen.

Edoch zooals d it in  de vissche
rij veela l voorkomt, werden de 
vooruitzichten n iet bewaarheid 
en liet de haring zich even ge
m akkelijk vangen voor de B elg i

sche als voor de Fransche kust. 
Aldus miste ’t  compensatiefonds 
z ijn  doel en aldus berustten op de 
Hoofdgroepeering 12 .r.illioen Fr. 
waaraan een andere 'oe.iternnun^ 
diende gegeven.

A ls w ij het goed voor hebben, 
wordt dit fonds momenteel be
heerd door het Bestuur v.j.n h c . 
Zeewezen nadat het ingevolge ’t 
besluit van 8-II-44 eigendom g e 
worden was van de Schatkist.

Sinds maanden dringen de ge- 
interesseerden aan opdat de be
schikbare gelden eindelijk  zouden 
vrijkom en en opdat de veran t
woordelijke overheden er een fe i- 
teli;ke bestemming aan geven. 
Die bezorgdheid is gewettigd. De 
bedoeling van deze bijdrage is 
dan ook hun aandringen kracht 
bij te zetten en te gelijkertijd  on
ze persoonlijke meening te ken
nen te geven zonder hieraan 
nochtans het karakter van een 
praktisch voorstel te w illen to e 
kennen.

Een eerste vraag is de vo lgen 
de : «M oeten  de gelden met een 
economisch o f met een sociaal 
doeleinde worden aangewend ?». 
De tekst van den omzendbrief 
van den heer De Crop is hierom 
trent vrij onduidelijk. Er wordt 
alleen vermeld «... uitsluitend zal 
aangewend worden ten voordeele 
van de visschers». Naar den letter 
genomen kan men hieronder 
slechts de categorie der werkne
mers verstaan. Doch w ij zijn  over 
tuigd te doen te hebben met een 
ten onrechte gebruikten verkor-
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ten term, die de begrippen «ree- 
del', reeder-visatcher en visscher.» 
samenvat. Z ijn  bedoeling was in 
elk geval er een economische b e 
stemming aan te geven. In  da 
eerste plaats immers was z ijn  in i
t ia tie f ingegeven door econom i
sche overwegingen en overigens 
lie t de voorm alige hoofdgroepee- 
ring zich n iet in m et sociale aan
gelegenheden.

Steunt men zich bovendien op 
het besluit, volgens hetwelk de 
door de hoofdgroepeeringen ge
tro ffen  beslissingen worden be
krachtigd, dan m oet men wel aan 
nemen dati het fonds een econo- 
sche bestemming krijgen  moet.

Nochtans, indien men zich 
hiermede principieel akkoord ver
klaart, doet men automatisch a f
breuk aan de rechten van der. 
eenvoudigen visscher. Immers, 
,men craaie o f keere de zaak zoo
als men wil, m aar hem werd op 
zeer onrechtm atige w ijze een deel 
van z ijn  loon onttrokken. Als 
werknem er was hij nooit onder- 
hoorige van een hoofdgroepee- 
ring en het ware onverantwoor
delijk  en onlogisch hem als slacht 
o ffe r  te laten van een maatregel 
die te zijnen  opzichte getro ffen  
werd dcor een instantie, waarm e
de h ij geen uitstaans had. W ij 
z ijn  zelfs geneigd aan te nemen 
dat, indien reeders en reeders- 
vlssche^s bij den Likw idatiedienst 
van de N. L. V. C. een actie in 
spanden m et het oog op de terug
gave van. d it deel van het com- 
pensatiefonds dat het loon van ’t 
varend personeel vertegenwoor
d igt zij in hun opzet zouden sla
gen. Is het dus ongerijm d ook 
van een sociale aanwending van 
het fonds te gewagen ? En zou 
men uit wat voorafgaat n iet m oe
ten komen to t de logische g e vo lg 
trekking dat een dubbele aanwen 
ding van het fonds best zou voor
gestaan worden ? Het is deze op 
lossing die w ij genegen zijn.

En alzoo komen w ij tot een 
tweede vraag: « I n  welken zin 
ware dergelijke oplossing wen- 
schelijfc? »  Sedert verschillende 
jaren  rust in de kartons van het 
Beheer van Zeewezen een plan 
strekkende tot het invoeren van 
vervroegde pensioenneming op -55 
jaar. L ig t h ier geen gunstige ge
legenheid voor de hand om dit 
plan te verwezenlijken? W ij mee- 
nen dat geen enkel visscher hier 
tegen eenig bezwaar opperen zou 
H et kapitaal, dat hem werd ont
nomen, kan inderdaad op geen 
nuttiger w ijze worden besteed. H ij 
heeft, meer dan om ’t even wie. 
recht >p een «gerusten ouden dag» 
en nu men toch bezig is m et de 
verbetering van de sociale wetten, 
die hem moeten beschermen, ne
me men ook die kwestie ter p rak 
tische studie.

W at het tweede deel van het 
fonds betreft, dat aan de reeders 
visschers toekomt, het dient aan 
de eigenaars terüg bezorgd. W an
neer en op welke w ijze? Op gevaar 
a f enkele banbliksems naar het 
hoofd te krijgen, durven w ij toch 
onze m eening uiten. De uitbating 
van de visscherij kent momenteel 
geen ongunstig resultaat. En al 
wordt van overheidswege eenigs 
zins ge lan terfan t m et de voorbe
reiding van het haringseizoen (het- 
wdlk op het oogenblik da.t deze 
regelen verschijnen denkelijk  een 
aanvang zal genomen hebben) en 
inzonderheid m et de vaststelling 
van de uitvoerm ogelijkheden, zoo- 
dat een rendeerende exploitatie 
verzekerd weze, toch bestaat geen 
reden om de onm iddelijke toe
komst pessimisitsch te gemoet te 
zien. M aar... welke conjonctuur 
zal de kustvisscherij kennen eens 
dat alle schepen, welke thans op 
herstelling wachten, in  de vaart 
gebracht zijn? Zal het kapitaal, 
voortkom end van het compensa- 
tiefonds, alsdan n iet doelmatiger 
kunnen aangewend worden? V er
m oedelijk wel! W aarom  dan niet 
gewacht m et de uitkeering o f lie 
ver met de bepaling van de b e 
stemming der gelden tot men zich 
een idee heeft kunnen vorm en van 
de evolutie van de visscherij, in
zonderheid van de kustvisscherij?

W ij herhalen : het lig t niet in 
onze bedoeling een praktisch voor
stel te doen. W ij hebben aZleen 
onze bescheiden meening willen 
vooruitzetten, bovendien wel weten
de dat andere oVerwegfngswaar- 
dige gedachten over d it onder
werp kunnen neergepend worden. 
N iem and zal echter ontkennen dat 
bij bovenstaande u iteenzetting re 
kening wbrdt gehouden m et de 
rechten van beide partijen  en 
evenmin zal men betwisten dat 
het van eeii zekere voorzienigheid 
getuigt. R.R.

Een typisch Geval

In  sommige middens werd de 
vrees uitgedrukt dat terw ijl onze 
vloot zoo coed als het kan zal her
opgebouwd worden, ons land zal 
overstelpt worden door den aan
voer van vreemde visch.

In  het Nederlandsth tijdsch rift 
«D e Visscherij wereld» d.d. 22 April 
1943, vinden w ij het volgend ty 
pisch geval waarin  België, na 1918 
dei'gelijke overrom peling in de 
hand werkte

Na het sluiten van den W apen
stilstand,’ voer de Nederlandcshe 
V loot zooveel m ogelijk  uit, doch 
de beschikbare kolenvoorraden w a
ren toch zoo schaarsch, dat vele 
trawlers, noodgedwongen n iet aan 
de vissscherij konden deelnemen: 
Door een overeenkomst m et België 
kwam in  A pril 1919 h ier verande
ring in, waarbij de levering van be
langrijke hoeveelheden Belgische 
kolen werd verzekerd onder voor
waarde dat als contra-prestatie 
bepaalde hoeveelheid versehe visch 
naar België zou worden uitgevoerd.

Wetenswaardigheden
WIE HERKENT DIT LIJK?

In  de gemeente Rockanje is ein 
de September een lijk  aangespoeld 
w aarvan het signalem ent overeen
stem t m et hetgeen vo lgt: 
Ongeveer 55 j. lengte 1,70 m. m an
nelijk  geslacht, aan het gebit bo
ven rechts ontbreekt een snijtand 
terw ijl rechts onder 2 snijtanden 
ontbreken en 2 valsche kiezen aan
wezig zijn. «

Gekleed me.t een rood visschers- 
jas, blauw-wol zeemanstrui, groen 
windjack, w it gestreept overhemd, 
zwarte das, blauwe broek met op 
beide knieën een stuk stof ietwat 
donkerder.

A l w at h ij nog bezit: bruin le
deren geldtasch me.t enkele B el
gische zinken muntstukken, 1 B el
gisch bankbiljet van 50 fr. en een 
M ariabeeld je benevens een m eta
len p laatje, groot 3 cm. met het 
opschrift: «Je veux passer mon ciel 
à fa ire  du bien sur la terre ».

BEROEPSRAAD
V rijdag  14 Dec. e.k. houdt de be

roepsraad voor de zeevisscherij een 
vergadering, te 14.30 u. .ten stad- 
huize van Oostende.

De vergoeding wegens verlies van 
goederen en loon ten gevolge van 
schipbreuk zal er besproken wor
den.
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STOP NIEUWBOUW !!!
Onze havens liggen  vol m et te 

repareeren visschersvaartuigen. 
Van alle kanten wordt S.O.S. ge 
slagen omdat te veel nieuwbouw 
op stapel staat. Het is zelfs zoo ver 
dat geteisterde reeders, die een 
nieuw vaartu ig w illen  bouwen o f 
zij die hun vaartu ig w illen  repa
reeren, geen w erf meer vinden om 
binnen het jaar gereed te komen.

H et is het oogenblik voor ons 
verantwoordelijk  Bestuur van Zee
wezen om onmeedoogend in te 
grijpen  en geen enkel nieuwbouw 
toe te staan aan niet geteisterden 
en de scheepsbouwers te verplich
ten de beschadigde vaartu igen van 
geteisterde reeders voorrang te ver
leen en.
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De practijken van Verm osin 
I____ bij desi IMossetinvoer___ __|

De Belgische-Fransche 
Haringcommissie komt bijeen !

Zooals w ij vorige week meldden, 
heeft de m inister van rav ita illee- 
ring Vermosin, die het monopoli- 
um van den mosselinvoer bezit, 
op de vingers getikt.

Geklaagd werd ten andere dat 
üet ons ter beschikking gesteld 
kwantum mosselen nooit uitgeput 
werd en anderzijds dat men te 
Brussel 15 à 20 fr. per kg. vroeg.

Vorige week heeft er zich te Brus
sel een typisch staa ltje  voorgedaan 
varj den woekerhandel door Ver
mosin in de hand gewerkt.

Tot op heden hadden er twee 
groote invoerders het monopolium, 
en door elkeen, die vroeger mosse
len invoerde, het nu ook mag, had
den ze aan één dezer om hem te 
foppen, ongeveer 55.000 kg.mosse- 
len ineens op den nek gegooid.

De priizen aan den groothandel 
waren: 1,75 fr. té Antwerpen, 2 fr. 
te Mechelen en 2,25 fr. te Brussel.

D it alles aan de boot a f te ne
men en de kosten van taksen en 
lossen niet inbegrepen.

De verkoop per zak aan den 
kleinhandelaar geschiedde à 3,50 
fr. per kg.

De groothandelaar in  kwestie die 
m et een kleintje tevreden is, belde 
enkele groote warenhuizen op, 
stelde ze in kennis van den toe
stand en... in m inder dan geen tijd  
was het gansche lot verkocht.

Bon Marché, Sarm a en Cie had
den hun mosselen à 5 fr. per kg. 
aan den verbruiker äfgezet.

HOE HET "ANDERS TOEGAAT
M en beperkt den invoer to t een

paar schepen.
De winkelier, die veel visch. 

heeft, houdt n iet van te veel mos
selen en de invoerder, die ze .ten 
huize brengt, koopt op één o f twee 
zakken na, de w aar terug in  om... 
ze aan 8 à 10 fr. aan anderen af 
te zetten.

Daarenboven zi;'n de frituren gre
tige afnemers à 10 en 12 fr. en 
vandaar dat mosselen zoo m oeilijk  
te verkrijgen  zijn.

*#*
Deze week hebben de twee groot

ste invoerders n iet beter gevonden 
dan onze vischhandelaars te m el
den, dat z ijn  invoerkwantum be
perkt zijnde en vorige week ineens 
zijn  aandeel gehad hebbende, h ij 
er thans geen zal ontvangen.

En zoo wordt het publiek gefopt.
M ijnheer de M inister, g ij hebt 

reeds goed werk verricht; maar 
zult g ij dat spelletje met Vermosin 
nog lang laten duren, waardoor 
mosselen à 1,75 fr. per kg. inge
voerd voor 15 à 20 fr. te Brussel 
verkocht worden omdat enkele im 
portateurs van het binnenland het 
monopolium in  handen hebben?

Aan ons U in te lichten.
Aan U de daad!

D rukkers-u itgevers:

H. Degrave  & L. G odem ont 

Nieuwpoortsteenweg 44 - Oostende

H. R. O. 12.763 —  P. R .1080.26 
sM

Zooals overeengekomen, zal de 
Belgisch-Fransche haringcommis 
sie Dinsdag as. te Brussel te 10 u. 
bijeenkomen om er de u itvoering 
te bespreken van het akkoord tus- 
schen beide landen-jn October ge
tro ffen  en waarvan in  ons eerste 
nummer spraak.

De h. H. DevoS, directeur-gene- 
raal van de m arine zal deze b ij
eenkomst voorzitten, w at bewijst 
dat het hoofd van het Zeewezen 
een bijzonder belang hecht aan de 
doeltreffende bespreking van deze 
aangelegenheid, welke voor de 
Fransche en Belgische visschers 
van het grootste belang is.

H ij zal hiervoor b ijgestaan wor
den door de hh. Descamps, Pluy- 
mers, Carlier en G ilis Ch. van de 
Belgische Zeevisscherijdienst bij 
het Beheer van het Zeewezen en 
de hh. Decrop, Bauwens en Libin 
voor de reeders; H. W illem s en P. 
W illem s voor den vischhandel.

Daarenboven zullen voor de u it
voering van de genomen beslissing 
assisteeren: de hh. Lebon, inspec- 
teur-generaal der douanen en Mr. 
Antoine van de Nat. M ij voor Bel
gische Spoorwegen. Van Fransche 
zijde wordt de aanwezigheid ge
m eld van vertegenwoordigers van:
1 de directie der Visscherij bij de 
Handelsmsrine, nl. de hh. Alloy, 
onderdirecteur, Perier, dienstleider, 
Ancelle, algemeene waterschout.
2. de directie der douanen;
3. de zouters en vischhandelaars 
van Duinkerke en Boulogne;
4. de reeders van Boulogne en 
Duinkerke;
5 de N. M ij der Fransche Spoorw. 
6. de waterschouten der havens 
van Duinkerke en Boulogne.

In  deze z itting  zullen de leden 
aangeduid worden van het ge
mengd Belgisch-Fransch comité, 
welke gedurende het gansche ha- 
ringseizoen zal werken en alle mo
gelijke konflicten  zal oplossen w el
ke eventueel tusschen visschers 
kunnen voorvallen.

Ook het getal vaartu igen welke 
van Belgische zijde te Duinkerke 
en van Fransche zijde te Nieuw - 
poort zullen toegelaten worden.

In  verband hiermede weze het 
ons toegelaten  de vraag te stellen 
hoever men met de opruim ing van 
de haven en de reede van Duin
kerke gevorderd is.

Ook zal dienen opgelost de ravi- 
ta illeering der Fransche visschers 
en het vervoer van hun haring- 
aanvoeren naar Frankrijk.

Voor de vangsten ter plaats ver
kocht, stelt zich insgelijks de vraafe 
om trent de w ijze waarop de beta
lingen van de loonen en de leve- 
ringen za l plaats hebben. In der
daad, m ateriaal en handenarbeid

hier visch verkoopen ook in Bel 
gisch geld m oeten kunnen vergoed 
en d it geld moet kunnen omzetten.

Dezelfde vraag stelt zich voor de 
Belgische reeders, die eventueel te 
Duinkerke zullen verkoopen.

Tenslotte zullen de m odaliteiten 
van den uitvoer yan  Belgischen 
haring naar Frankrijk  ook dienen 
overwogen.

Woensdag 18 December zal de 
Fransche eri Belgische a fvaard i
ging te N ieuwpoort de te nemen 
schikkingen nagaan m et het oog 
op het aanleggen, lossen en ravi- 
ta illeeren der Fransche visschers
vaartuigen.

Het is onze lezers bekend op 
welke cordiale w ijze de Fransche 
autoriteiten de Belgische vertegen
woordigers .te Parijs  hebben ont
vangen. W ij z ijn  overtu igd dat 
onze m arine in d it opzicht niet zal 
w illen ten achter b lijven  opdat der- 
geli;ke gelegenheden zouden kun
nen te baat genomen worden om 
de betrekkingen op m aritiem  ge
bied ook nauwer toe te halen.

W ij z ijn  overtuigd dat onze M a
rine’s D irecteur-Generaal h iervoor 
de aangewezen leider is.

HERSTELLINGEN —  VERKOOP
van

Schrijfm achienen
Rekenmachienen

Bureelmeubelen

Fernand Schaeverbeke
25, Steenstraat, 25 BRUGGE

Oprichting van een 
Socialen Dienst voor de 

Visscherij

zal er VanT Bèlgische zijdé: 'dienen in verhouding mf 
geltevèth, ‘te rw ijl dè T^ränsehen die hetbedrijï verbon
tf awtrafH «Sa iT u o a sö ?  i f  ot.sra >

Eerste M inister Van Acker en 
M inister Van Glabbeke hebben de 
betrokken visscherijm iddens laten 
weten dat binnen enkele dagen 
aan den M inisterraad een ontwerp 
van Kon. Besluit houdende u itbrei
ding van de toepassing der sociale 
veiligheid  op de visschers zal voor
gelegd worden.

Anderzijds wordt door het B e
heer van het Zeewezen op het 
oogenblik gewerkt aan de u itwer
king van een p lan houdende het 
statuut van den visscher.

De besprekingen in deze kwestie 
schijnen ver gevorderd en het is 
te voorzien, dat binnen afzienbaren 
tijd  de parita ire commissie er de
fin itie f mede voor den dag zal ko
men. W aar Eerste M inister Van 
Acker aan den landelijken arbeider 
een sociaal statuut gaf, hopen we 
dât eindelijk  aan den visscher een 
sociaal statuut zal gegeven worden 
iri verhouding m et de gevaren aan 

verbonden.

TEWAJERLATING TE OOSTENDE
Donderdag 13 December werd op 

de werven van Achiel Hellebradt, 
de 0.88 St-Jean, tc-ebehoorende 
aan de wwt De Quick te water ge
laten. Benevens de fam ilie, waren 

*er verschiiHende vrienden tegen
woordig om het mooie vaartu ig, 
dat) voorzien zal worden van een 
m otor A.B.C. van 80 P.K. nieuw 
model, te bezich tigen

Alles zal in  het werk gesteld 
worden om het nieuwe viaartuig 
binnen drie weken gereed te k r ij
gen.

Aan Mevr. De Quick en haar 
ij\<erigen broer A lbert Huys, die 
m et h e t in  orde brengen van het 
vaartu ig gelast is, onze beste h eil- 
wenschen.

STEEDS MIJNEN S f
Op 4 dezer, rond 12.30 u. deed 

zich ter hoogte van De Panne, op 
ongeveer 40 m eter over stuur van  
de 'N.765 ex N.87 «  Zenobie »  een 
geweldige on tp lo ffing voor; het was 
een m ijn  die in  de netten was ge
raakt, m et het gevolg dat heel de 
boel, netten, enz. verloren was.

Gelukkig viel er geen andere 
schade te bespeuren.

Bedrijfsraad van de Visscherij, den 
Vischhandel en de 
Vischnijverheid

Op V rijdag  14 dezer, .te 14.30 u. 
stipt, wordt de 5e vergadering van 
dezen raad gehouden op den voor- 
loopigen zetel, W aterloolaan, 11 te 
Brussel.

DAGORDE: 1. Goedkeuring van  
het verslag der vorige vergadering.
2. U itvoer Criteria, meer in het 
bijzonder voor ijle  haring. Onder
zoek van de voorstellen der sec- 
tievoorzitters. Wensch. 3. Invoer 
Nota van dhr Van den Bernden. 
Onderzoek van de voorstellen der 
sectievoorzitters. Wensch. 4. For
m aliteiten  in zake voorloopige fi- 
nanceering. U iteenzetting van Mr.
P. Wllems. 5. Varia.

DE VERZEKERINGEN  
VERGADEREN

Heden Vrijdagavond te 18 uur, 
komen de verschillende verzekerin
gen bijeen om het ta r ie f voor op- 
sleepen vast te stellen, welke door 
alle m aatschappijen eenvorm ig zou 
toegepast worden.
OOK TERUG  

Op 7-12-1945 is uit Engeland te  
Oostende aangekomen: 0.228 M as- 
sabielle en Z.l.

LICHTEN a.u.b. TE NIEUWPOORT
Op 7 dezer, bij den u itgang der 

"lotkom , is de N.722 ex N.99 «  An- 
gèle-A line op eenige onder w ater 
zittende afgebroken palen b lijven  
zitten.

We dringen bij de bevoegde 
overheid aan, opdat deze onder- 
eesche hinderpalen zouden a fge

bakend worden.

PREMIE VERZEKERING  
VISSCHERSVAARTUIGEN

W egens niet betaling van de door 
hen verschuldigde prem ies voor 
verzekering van schip en beman
ning, staan een groot deel van de 
schepen die uit Engeland zi;'n te 
rug gekeerd, in ’t k rijt bij de R e 
gie van het Zeewezen.

Door het bevoegd Bestuur zullen 
ee,rlang wel m aatregelen getro ffen  
worden om de in gebreke b lijvende 
reeders er op te w ijzen  dat ze hun 
verplichtingen m oeten naleven.

HARINGUITVOER
FRANKRIJK

Door de bevoegde instanties is 
in principe beslist dat al de visch
handelaars die in het handelsre
g ister ingeschreven en aangeslo
ten zijn  bij den Bedrijfsraad der 
visscherij, versehe haring zullen 
mogen uitvoeren, zoodra de B el
gische m arkt genoegzaam  bevoor
raad is.

Alsdan zal het bewijs van een 
vaste bestelling vanwege den 
Franschen kliënt dienen voorge
legd.

W at de betalingen betreft, zullen 
de uitvoerders zich in verbinding 
dienen te stellen metj&het Belgisch- 
Luxemburgsch W issel Instituut.

BREUK EN BUIKBANDEN
Orthopedische Apparaten 
—  Kunstbeenen —

V E R D O N C K  - M I N N E
7 H. Serruyslaan O O S T E N D E

(36)
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Kleine aankondigingen

—  Te koop: voor H aringvangst- 
Visschersboot : 9,5 m. lang, 2,8 m. 
breed en 1,5 m. diepgang m et twee 
masten. 60 m2 zeil. 3.000 kg. bal
last (1500 kg. aan de kiel en 1500 
kg. in het schip). Rom p in eik, zeer 
goeden staat, m aakt geen w ater- 
gevaren in 1945. Daarbij 2 ankers,
4 m. en 60 m. ketting en verschil
lende sleeptouwen. M otor M arin- 
Ford (4cy l. 16 P K .) met keerkop- 
pelng, démareur, dynamo Delco- 
m otor van 1944.

In lich tingen  bureel blad (K  16)

0  Te koop: splinternieuw visch- 
korrenet voor vaartu ig 150 à 200 
P.K. Adres bureel blad. (7)

•  Te  koop: Z.26, M otor Claeys 20 
P.K. Gebouwd in 1942 Lengte 10,50 
m. in  kiel. Adres bureel blad. (8)

•  Goedkoope kisten voor vischver- 
pakking. Baeckelandt L., Massie- 
bergstr. 432, Oostkamp. (11)

•  M otor Lister-Blackstone, 4 cyl., 
160 P.K. op 600 toeren, reducteur 
1/2 300, op schroef. P rijs  575.000 fr.

'Leverbaar één maand na kontrakt. 
Adres bureel blad. (12)

•  Te koop: haringkorre voor een 
klein vaartuig. Zich wenden bureel 
«H and in H and» Zeebrugge. (13)

®  Te huur gevraagd: appartement,
4 plaatsen. Schrijven bureel blad.

(14)

•  Te huur gevraagd: burgershuis. 
Schrijven  bureel blad. (15)

De opbrengst der Ijle- haring- 
campagnes in het verleden

Campagnes Aanvoer (kgr.) Opbrengst gemid. Opmerkingen
fr. p. kgr.

1927-28 3.857.383,— 4.074261,— 1,06 fr.
1928-J29 12.121.953,— 11.605.255 — 1,96 fr. c:.U:tperkt~
1929-30 11.283.063 — 16.998.754,— 1,50 fr. uitvoer
1930-31 18.360.596,— 13.008.754. V I  fr. id.
1931-32 3.383.750,— 3.642.806,— 1,08 fr. bop. uitv.
1932-33 2.673.185,— 2.446.867,— 0,91 r. id.
1933-34 7.455.860,— 5.577.441,— 0,75 fr. id.
1934-35 12.322.990,— 3.856.044,— 0,31 fr. id.
1935-36 8.595.895,— £  5.328.754,— 0,62 fr. id.
1936-37 3.132.460,— ^•258.225,— 0,72 fr. id.
1937-38 807.425,— 774.629,— 0,96 fr. id.
1938-39 2.658.320,— 1.865.716,— 0,70 fr. id.
1939-40 60.880,— 11.570,— 1,82 fr. bep. vissch.
1940-41 — — —

1941-42 10.006.791,— 80.054.328,— 8,—  fr. (corporatie)
1942-43 51.894.746,— 352.533.395,— 6,78 fr. id.
1943-44 58.119.500,— 304.954.647,— 5,02 fr. id.
1944-45 31.846.602,— 167.044.272 — 5,02 fr. — id.

ENKELE BESCHOUWINGEN

Naar de gegevens van  de boven
staande statistische opgave, kan 
men afleiden dat, voor den oorlog 
in België de afzetsm ogelijkheden 
ren, verm its de haringprijs TMar 
gelang den aanvoer aan sterke 
schommelingen onderhevig was. 
B ij on ” .per* ' uitvi er v.’erden 'r. 
m elijk  hooge prijzen  geboekt zelfs 
m elijk  hooge prijzen  geboekt zelfs

bij een geweldigen aanvoer (zie 
1930-31). B ij beperkten uitvoer wer 
den daarentegen bij geringen aan 
voer zeer lage prijzen  geboekt (sie 
1938-39).

De c ijfers  geboekt gedurende den 
oorlog zullen w aarsch ijn lijk  n it 
meer bereikt worden. Van een m i- 
rakuleuse vschvangst gesproken.. 
hoeft men slechts, de aanvver en 
de besomming der vier oor'.'p.scam- 
pagnes in oogenschouw te nemen..

Notariëele Aankondigingen
Studie van den Notaris 

Maurice Quaghebeur
te Oostende, Kerkstraat, 43.

Op Dinsdag 18 Decem ber 1945, 
te 15 u. in het lokaal Prins Boude- 
Wijn, St. Sebastiaanstraat 22, te 
Oostende :

IN STE L M ET % %  PREM IE  
van

EEN PAKHUIS
Op en m et grond.

Hoek Vredestraat en Steensche dijk 
18. Façade Vredestraat 10,35 m., 
Steensche d ijk  17,15 m.

Oppervlakte 93,26 m2.
Onm iddellijk  genot.
A lle nadere in lichtingen te be

komen ter studie. (25)

Studie van den Notaris 

Maurice Quaghebeur
te Oostende, Kerkstraat, 43.

Op Dinsdag 18 Decem ber 1945, 
te 15 uur in het lokaal Prins Bou- 
dewijn, St. Sebastiaanstraat 22, te 
Oostende :

IN STE L M ET % PREM IE  
van een

Cerievig Burgershuis met hof
te OOSTENDE, Gerststraat 132.
Oppervlakte 192,50 m2.
Zeer gerievige schikking. N iet be

schadigd.
3 soorten water. Gas, electriciteit.
Genot: Kelderingen  en ge lijk 

vloers onm iddellijk  vrij. 1 verdiep 
verhuurd zonder pacht aan 225 fr. 
per maand.

Bezoek: Maandag, Woensdag en 
Donderdag, van 2 tot 5 uur.

A lle nadere in lichtingen te be
komen ter studie. (26)

Studie van den notaris 
MAURICE QUAGHEBEUR

te Oostende, K erkstraat 43.
Op Donderdag 27 December 1945 

te 15 u. in het lokaal Prins Boude- 
■wijn, St-Sebastiaanstraat, 22 te 
Oostende :

IN STEL M ET 1/2 % PREM IE  
van een

ZEER GERIEVIG HANDELSHUIS  
MET GARAGE

Hoek Ste Catherina Polderstraat 
14.en Duivenhokstraat.

Oppervlakte: 113 m2 —  N iet be
schadigd.

Gebruik: Verhuurd zonder pacht 
m its 600 fr. per maand.

Bezoek: M aandag en Woensdag 
van 2 tot 4 uur.

A lle nadere in lichtingen te  be
komen te r  studie. (30)

Vraagt onze publiciteitstarief !

Studie van den Notaris 
JAN B. de GHELDERE

te Heist-aan-zee 
T O E W I J Z I N G

Op W oensdag 19 December 1945 
om 16 uur, te Heist, in  het «  Café 
R oyal », hoek der Kerk- en K ard  
Mercierstraten, van:

BADSTAD  HEIST-AAIN-ZEE 
G eriev ig  WOONHUIS en erve, ge

legen langs den Statieslag, aldaar 
geteekend nr. 53, groot 220 m2.

Ingesteld : 52.000 fr.

Studiën van de Notarissen 
JAN B. de GHELDERE

te Heist en
A. VAN DAMME

te St-Andries 
T O E W I J Z I N G

Op M aandag 17 December 1945. 
om 15 ure stipt te Heist-aan-Zee 
in het «H o te l C en tra l», S tatie- 
plaats, van:

GEMEENTE HEIST-AAN-ZEE 
Koop één: bestaande uit 1. Smidse 

m et Bergplaats en Koer, aan- 
hoorigheden en medegaande 
erve, R idder de Vrièrestraat, 
groot 227 m2. 2. gerievig Woon
huis met erve, R idder de V ri
èrestraat 9 groot 86 m2.

Ingesteld : 120.000 fr. 
Koop twee: Perceel Bouwland, ge

legen langs de Statieslag, groot 
47 aren 30 ca. <

Ingesteld : 100.000 fr. 
Koop 1 gebruikt m its de maan- 

delijksche huurprijs van 35 fr.
Koop 3 beschikbaar m et de be

taling. (34)
Studie van M eester 

PIERRE DENIS
doctor in  de rechten, Notaris te 

N ieuwpoort 
UIT TER HAND TE KOOP 

Nieuwpoort-Stad
1) zeer welgelegen en onderhou

den handelshuis.
2) kloek werkmanswoonhuis.
3) goed gelegen bouwgrond groot 

215 m2.
Nieuwpoort-Bad 
Oesterput groot 1 Ha. 
Lombartzijde
1) Oesterput groot 3 Ha.
2) Cottage dienstig voor Café. 
Westende-Dorp
Handelshuis dienstig voor Pen- 

sionhuis.
Oostduinkerke 
1 Ha. 50 a. weide.
In lich tingen  ter studie.

te

Studie van M eester 
PIERRE DENIS

doctor in  de rechten, Notaris 
iNieuwpoort 

Op Vrijdagen  28 December 1945 
en 18 Januari 1946, telkens om 3 u. 
’s namiddags te r  herberg «  La  L i
berté »  bij Mr. Charles De Meyere, 
M arkt te Nieuwpoort, respectieve- 
li;k  INSTEL en TOESLAG van: 

STAD  N IEU W PO O RT 
Een zeer gerie flijk  Winkelhuis te 

Nieuwpoort, K erkstraat 2, groot: 
1 a. 91 ca.

1/2 % INSTELPREM IE  
Zichtbäar alle dagen; sleutels 

ten kantore.
Voor alle verdere i'njichtingen, 

zich wenden ter studie van voor
noemden Notaris Denis. (32)

Is de 0.97 “Jacqueline” 
te IJmuiden ?

N aar het schijnt zou he.t niet 
uitgesloten zijn  dat de 0.97 van de 
Pêch à Vapeur, door de Duitschers 
werd omgebouwd en zich te 
IJmuiden bevind, t

De machines zijn  uitstekend ver
zorgd, m aar het vaartu ig werd ge
heel omgebouwd.

H et staat thans ten dienste van 
de Nederlandsehe M arine, welke 
het voor diensten voor het M in i
sterie van Landbouw en Visscherij 
gebruikt.

H et is thans bekend, dat het 
vaartu ig in  Duitschland lag  en met 
Nederlandsehe treilers langs Delf- 
zeil werd gerepatrieerd.

B U I T E N L A N D
FRANKRIJK

HEROPBOUW DER VLOOT
M et dit inzicht had de reeders- 

corporatie reeds tijdens de bezet
ting een diep ingestudeerd plan 
optiworpen en  besloten de vaarf- 
tu igtypen te standardiseeren.

De huidige regeering heeft dit 
p lan goed bevonden; de twee groot
ste typen 68 m. lang m et m otor en
63 m. m et stoom, zijn  voor de verre 
visscherij bestemd. D aam a komen 
drie typen voor de groote diepzee- 
visscherij: 48 m. stoom, 42 m. m o
tor en 38 m. stoom o f m otor naar 
keus.

De Kleine Reeders en 
de Verzekeringsmaat
schappij “ DE STER ”

Onze lezers weten hoe vóór den 
oorlog de drie groote reederijen 
hun eigen verzekering hadden, 
welké zeer praktische i^sultaten 
opleverden, dank zij een w ijs be
heer.

Ook de m iddenslag o f m otorree- 
ders hadden een eigen verzekering 
opgericht, w aar men na enkelen 
tijd  een kleine scheuring in zag 
ontstaan voor redenen, welke van 
huishoudelijken aard waren.

Juist vóór den oorlog kwam, dank 
zij een in itia tie f genomen door de 
reeders van de Oostkust, waaron
der we thans nog Henri Cattoor 
en enkele andere moedige stich
ters terugvinden, een nieuwe on
derlinge verzekering .tot stand, 
waardoor voornam elijk  de kleine 
reediers ook1 behoorlijk  verzekerd 
worden.

De benam ing luidde : «  Hulp in 
Nood ».

Tengevolge van de verplichting 
door het Zeewezen opgelegd, alle 
vaartu igen tegen gewoon risico te 
verzekeren, kende «  Hulp in Nood » 
dank zij het kranig werk van zijn  
bestuur, weldra een zekeren bloei.

Andere maatschappijen, w aar
onder «D e  S te r », wilden toen ook 
de kleinen verzekeren.

Thans vernemen we, dat «  De 
S te r »  besloten heeft vana f 1 Jan. 
geen vaartu igen van m inder van 
50 B.T. m eer op te nemen, zoodat 
alle kleinen voortaan opnieuw op 
andere m aatschappijen zullen aan
gewezen zijn.

De beheerraad van «  Hulp in 
N o o d » heeft beslist, denzelfden 
weg n iet op te gaan en voort de 
kleine reeders te verzekeren, van 
het oogenblik dat het vaartu ig in 
kwestie, in goeden staat bevonden 
wordt.

De Oostkust en wel de reeders 
van Heist-Zeebrugge en Blanken- 
berghe, z ijn  op drie vaartu igen na, 
alle in  «  Hulp in Nood »  verzekerd 
en het m ag gezegd dat deze m aat
schappij aan de kleine reeders, 
reeds uitstekende diensten heeft 
bewezen.

W anneer zal de tijd  komen dat 
groot en klein zich in  één en de
zelfde vereeniging verzekeren, om 
eens te meer alle algemeene on
kosten tot een minimum te herlei
den?

Zooals in andere aangelegenhe
den, is het ook h ier de reeders hun 
eigen belang te doen begrijpen.

Voor de kleine diepzee visscherij 
zijn  twee typen voorzien: 32 m. 
motor en 28 o f 26 m. voor de be- 
nuttiging van bestaande m arine- 
motoren.

Op voorstel van de In terfedera le 
reedersvereeniging heeft het Be
stuur van Zeewezen besloten een 
m aatschappij to t stand te  brengen 
waarbij alle geteisterde reeders die 
zich wenschen een stalen visschers- 
vaartu ig aan te schaffen, aange
sloten zijn.

In  verband daarmede wordt het 
scheepskredie.t op langen term ijn  
m et hypothecaire waarborg herin
gericht en de geteisterden die den 
voorrang bekomen om een schip 
te bestellen, kunnen aldus tegen 
lagen interest de volledige som be
komen die hun mocht ontbreken 
o i »  het vaartu ig te betalen.

Er wordt tevens onder de be
langhebbenden een m utualiteit to t 
stand gebracht om de gebeurlijke 
verliezen te dekken.

Men schat dat er binnenkort een 
v ijft ig ta l treilers op de Fransche 
werven zullen in aanbouw zijn, 13 
z ijn  besteld bij Engelsche werven 
en 16 zouden bij Belgische werven 
besteld worden.

Er wordt verwacht dat al deze 
vaartuigen tegen einde 1946 zullen 
geleverd zijn.

ENCELAND
MOTORISEER ING

Groot-Bretagne was één van de 
landen dat het langst gedraald 
had met het plaatsen van motoren 
in zijn  visschersvaartuigen.

In  sommige middens werd de 
groote voorkeur die aan de stoom
machines gegeven werd, toege
schreven aan het fe it dat sommige 
reederijbesturen financieele belan
gen hadden in den kolenhandel.

Nu, onder den drang der regee
ring, naar m iddelen gezocht wordt 
om de visscherij te verbeteren, 
schijnt de motor sterk te zullen 
vertegenwoordigd zijn  in  onze ver
nieuwde visschersvloot.

Het is niet uitgesloten dat vrij 
nieuwe principes zullen in voege 
gebracht worden, er is nl. spraak 
van een betrekkelijk lichte en snel 
draaiende motor die op het dek 
zou geplaatst worden, w at veel 
meer plaatsruim te onder dek zou 
beschikbaar laten.

De ondervinding opgedaan met 
de landingsvaartuigen die in  den 
oorlog gebruikt werden, zou hier, 
schijnt het, zeer goed .te pas ko
men.

OP DE BRITSCHE 
SCHEEPSWERVEN

De Britsche scheepswerven zijn  
in volle bedrijvigheid  om de B el
gische, Nederlandsehe, Noorsche, 
Portugeesche en Fransche bestel
lingen uit te voeren.

Onder deze landen is Frankrijk  
de voornaamste klant.
EEN AUTOMATISCHE ZENDER

Op een verlaten eiland aan de 
Noordpool, ter hoogte van de 
Noordkust van Siberië, werkt een 
zender automatisch, zonder radio- 
groep Pooleilanden, nam elijk  de 
telegrafist. Deze zender werd on
langs opgericht door een speciale 
expeditie, die het «A lgem een  Be
stuur van den Noordelijken Zee- 
vaartw eg » gezonden had naar een 
eilanden der Izvestia, gelegen op 
400 km. ten Noorden van de Je- 
nisseemonding. _

Nieuwe Uurtabel Oostende-BrusseH en terug

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

VISCHM IJN ZEEBRUCGE  
Tel. Privé: Knokke 612.94 

Zeebrugge 513.30

(1)
(2) K aa i

Oostende * 5.58 6.55 7.58 8.33 10.40 11.00 12.00 14.22 14.50 15.15 17.15 17.40 18.55
Brugge A. 6.26 7.33 8.21 9.01 10.59 11.38 12.38 14.50 15.13 15.53 17.53 18.03 19.14
Brugge V. 7.35 8.23 11.01 11.40 15.16 15.55 18.11 18.05 19.16
Gent A. 8.17 9.02 11.38 12.50 15.55 17.55 19.22 19.21 19.53
Gent V. 8.20 9.05 11.40 12.53 16.00 17.10 19.30 19.30 19.5f'
Brussel Noord 20.59
Brussel Zuid 9.10 9.55 12.28 13.43 16.50 19.41 20.42

< x ) (2) 1
Brussel Zuid 7.20 7.40 9.30 12.35 14.00 16.40 18.04 19.40
Brussel Noord 6.35
G ent A. 8.46 8.09 8.23 10.19 13.24 14.43 17.29 18.53 20.29
G ent V. 5.50 8.50 8.12 8.25 10.22 13.27 14.45 17.32 18.56 20.32
Brugge A. 6.59 9.59 8.52 9.02 11.02 14.36 15.22 18.12 19.36 21.12
Brugge V. 5.00 7.05 8.02 10.20 8.54 9.04 11.04 14.38 15.24 18.20 19.40 21.14
Oostende 5.28 7.41 8.30 15.43 18.59 20.03 21.15 21.37 10.57 9.17 9.23 15.14

K aai
Vertrek uit Oostende 21.40 Brugge 22.14 —  Vertrek uit Brugge 20.47 Oostende 21.37.

(1) Neem t enkel reizigers op kom end u it Engeland. ■— (2) le  en 2e klas, plaatsbespreking verp lich t. ?—■ 
( x )  le  en 2e klas. Enkel den Maandag. Woensdag en Vrijdag.
NAAR TORHOUT: Een nieuwe tre in  uit Torhout om 13.02 u. werd ingelegd, aankomst Oostende 13.45 u. 

Alsook uit Oostende om 12.15 u., aankomst te Torhout 12.56 u.
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HET NIEUW VISSCHERIJBLAD

Consultavieve Commissie 
voor Vischinvoer

Woensdag 5 December vergader
de te Brussel de Consultatieve 
Commissie voor V ischinvoer in  het 
m inisterie van ravita illeering. 
W aren aanwezig:

HH. Stalars, W illem s (d irecteur 
der corporatie ), Pluymers en Van- 
loo van het Zeewezen, Janssens en 
Van Thillo, van de consultatieve 
commissie der visch, Coppieters 
’tW allan t van den O.C.R.A.; Cattie 
voorzitter van de Cooperative der 
vischhandelaars van Brabant; Per- 
segael, der Brusselsche hallen ; 
Neven, secretaris der vischwinke- 
liers van de om schrijving An tw er
pen; Verder de hh. V. den Bernden, 
Vandewouwer, Lambrechts, Ver- 
meersch, groothandelaars ; Leen, 
refendaris. ***

De heer Stalars m aakt bekend 
dat de Centrale Dienst der Contin
genten en Vergunningen de noodi- 
ge instructies ontvangen heeft om 
de bewerkingen bij het W isselin- 
stituut te  vergem akkelijken.

De h. Persegael w ijst er op dat 
alleen de invoer uit Denemarken 
is toegelaten.

Een der invoerders merkt op dat 
de douanen de talons der invoer- 
verklaringen n iet weergeven, w aar
op de h. VdeW ouwer m eldt dat h ij 
deze kwestie te Antwepen reeds 
geregeld  heeft.

De h. Stalars vraagt dat h ij per 
briefkaart om trent de ingevoerde 
kwantiteiten  zou ingelich t worden.

Door den heer Vdewouwer wordt 
opgemerkt, dat het nemen van 
kontakt m et de bevoegde autori
teiten van vreemde landen, zeer 
m oeilijk  is en dat o.m. de Deensche 
autoriteiten weigeren exportver
gu n n in gen 'a f te leveren voor pri
vate handelaars

N aar aanleiding van zekere han
delingen van (feen ifnvoerder van 
Brussel, die misbruik gemaakt 
heeft van zijn  invloed, verzoekt de 
h. Stalars de leden van de consul
tatieve commissie zich te onthou 
den van alle voetstappen in naam 
van het bevoegd departem ent bij 
vreemde autoriteiten.

De h. Lam brechts m erkt op dat 
bewuste invoerder vóór den oorlog 
alleen vervrozen zalm  invoerde.

De h. Stalars oordeelt dat de in 
voer van dit luxeartikel n iet ge- 
wenscht is en een verspilling van 
deviezen daarstelt. A lleen de be
voorrading van  de massa dient 
voor oogen gehouden te worden.

De h. Stalars kondigt ook aan 
dat voetstappen zullen aangewend 
om de invoerders gem akkelijker 
een paspoort aan te schaffen om 
zich naar het Buitenland te  kun
nen begeven.

De h. Stalars stelt ook de vraag 
welke de gem iddelde invoerprijs is, 
welke gem aakt werd en o f dien 
invoer nuttig en gewenscht zij voor 
kabeljauw, schelvisch, koolvisch, 
paling, forellen  en roobaard.

De vraag wordt ook gesteld of 
forellen als een luxeartikel dient 
aanzien. De h. Cattie is van oor
deel dat de invoer van forellen  een 
invloed heeft op de tongenprijzen 
door onze vaartu igen aangevoerd.

De heer Lam brechts is dezelfde 
meening toegedaan, waardoor men 
besluit de forellen  in te laten  voe
ren om de hooge prijzen  der ton 
gen te verlagen.

De vingerw ijzende prijzen  zijn : 
Invoer K leinh. Verbr.

schelvisch 
kabeljauw 
paling 
paling 
forellen

M eester W illem s 
vaststelling van 
prijs voor gerookten paling, ver
kocht aan overdreven prijzen.

H ij vraagt dat de kwestie zou 
onderzocht worden.

De h. Lam brecht doet opmerken 
dat paling rooken een groote 
werkkracht eischt.

De h. Stalars oordeelt nochtans 
dat de prijs van 150 fr. door de 
groothandelaars gemaakt, overdre
ven is.

Daar de vraag van m inder be
lang is, gezien het gering verbruik 
ervan, zal de zaak in een volgende 
zitting behandeld worden.

SCHAAL- EN WEEKDIEREN

De h. Stalars deelt mede dat op 
het departem ent ta lrijke klachten 
toekomen omtren.t de hooge p r ij
zen van mosselen en kreeften  en 
stelt de vraag o f het niet wensche-

15 20 35
16 21 45
25 39 70
34 42 70
39 47 65

stelt voor de 
een normalen

lijk  ware terug te keeren naar de 
vrije  concurrentie voor den invoer 
van mosselen.

De invoer van mosselen hangt 
thans uitsluitend van Vermosin af. 
De heer Cattie meent te moeten 
vooru itzetten dat het door een te 
kort is aan mosselen dat ze 15 à 
20 fr. per kg. genoteerd staan.

De mosselen door hem aan 3,50 
fr. gekocht, verkoopt h ij aan 5 fr.

Het zijn  voornam elijk de leur
ders en de handelaars langs de 
hallen geinstalleerd, die aan over
dreven prijzen  verkoopen.

De heer Coppieters heeft opge
m erkt dat de laatste jaren, door 
den w il van de invoerders de con
tingenten in te voeren mosselen 
nooit uitgeput werden.

De heer Neven zegt dat de Ant- 
werpsche handelaars voor d it ar
tikel w ein ig interesse hebben om
dat het n iet w instgevend genoeg is.

Daarop besluit de h. Stalars dat
1. redelijke prijzen voor den ver

bruiker dienen vastgesteld;
2. de invoer van mosselen dient 

verhoogd;
3. de afgevaardigden van Verm o

sin zullen bijeengeroepen.
Op een vraag o f de kreeften  als 

een luxeartikel dienen aanzien, ant
woordt de h. Vermeersch dat de 
invoerprijs 132 fr. per kg. bedraagt 
en de herverkoop aan 150 fr. ge
schiedt. Verder werden to t op he
den slechts 3880 kg. kreeft inge
voerd.

Men besluit b ijgevolg  de invoer 
ervan voort te  zetten.

Moest men het niet doen, dan 
zou deze w aar binnengesmokkeld 
worden.

SMOKKELHANDEL AAN DE 
BELGISCH-FRANSCHE GRENS

De heer Coppieters verm eldt dat 
een smokkelhandel van visch aan 
de Fransch-Belgische grens plaats 
heeft.

De douane zou onderrichtingen 
ontvangen hebben, de uitvoer van 
kwantiteiten  beneden de 25 kg. 
n iet te beletten. Verder wordt ge- 
meldi dat riie't-göbruïkte vergun
ningen terug moeten gestuurd en 
gaat h. Stalars n iet in op een ver
zoek van den h. VdenBemden 20 
kisten visch als stalen te mogen 
invoeren. De h. VdenBemden dringt 
aan, haring van uit Noorwegen te 
mogen invoeren  en doet de m atig 
heid van den prijs en de betere 
kw alite it uitschijnen vergeleken 
m et de ijle  haring op onze kust ge
vangen.

De h. Stalars is van oordeel dat 
geen nadeel aan de Belgische vis
scherij m ag berokkend, daar men 
nog n iet weet w at het seizoen zal 
geven.

De h. VdenBemden dringt tever
geefs aan en de zaak zal einde der 
maand hernomen worden nadat de 
resultaten door de Belgische vis
scherij geboekt, zullen gekend zijn.

PROPAGANDA VOOR EEN 
GROOTER VISCHVERBRUIK

De h. Stalars doet opmerken dat 
de kwestie van een groote visch 
propaganda dient aangevat.

H ij citeert de schitterende resul
taten  met de medewerking van de 
fceroepsscholen in Duitschland ver
wezenlijkt.

Tengevolge van het tekort aan 
vleesch en de betere kw alite it van 
den haring, is het oogenblik voor 
die propaganda thans het meest 
geschikt.

Mr. Cattie stelt de uitgave voor 
van brochures met recepten.

De heer Stalars is akkoord en 
meldt dat dit door het m inisterie 
van ravita illeering zou gesteund.

De hh. Cattie en Neven worden 
verzocht een voorstel in te dienen 
met het oog op het voeren van 
propaganda langs de radio en de 
pers en zich hiervoor ook de mede
werking aan te schaffen van G a
ston Clement.

Remember
Op 22 December 1944 betaalde de 

visscherij der Westkust 
een zwaren tol

De hernem ing der visscherij na 
de bevrijd ing ging gepaard met 
een onafgebroken reeks scheeps
rampen. T erw ijl het gevaar voor 
ons gelukkig geweken was, werd 
onm iddellijk  bewezen, dat het vis- 
scherijpersoneel nog steeds aan 
het zeer zwaar oorlogsrisico was 
blootgesteld.

De visscherij vaartu igen N.48 
«  M artha-Robert »  en N.59 «  Am e
lia - Justina. »  werden ten  gevolge 
van een m ijnon tp lo ffing  totaa l 
vernield.

Lam brecht Maurice, schipper- 
eigenaar, Delanghe Ferdinand, 
Lam brecht David, matrozen, Lam 
brecht Lucien, lichtmatroos, en 
Lam brecht Robert, scheepsjongen 
van ,N.48; Vandierendonck René, 
schipper, Danneels Albert, Vandie
rendonck Georges, matroaen, le 
den der bemanning van N.59, zijn  
ten  gevolge van deze scheepsramp 
om het leven gekomen. Het sto ffe
lijk  overschot van Lam brecht Da
vid werd te Nieuwpoort ontscheept.

Verscheidene leden van éénzelfde 
gezin werden plots weggerukt.

Treurige gebeurtenis, waarvan 
de vlijm ende sm art nog bij de 
naastbestaainden dïiep gevoeld 
wordt.

R U S T O N
DIESELM OTOREN

De voornaamste Engelsche
ALGEMEENE VERTEGENWOORDIGERS:

V A LC K E Gebr. N. V. Oostende

Motorenjabriek

(5) !
Ijle Haringprijzen 
niet loonend meer!

*  (V ervo lg  van bladzijde 1)

U it het verslag van de zitting 
welke elke week in het m inisterie 
van ravita illeering zetelt en welke 
alleen door importateurs, vertegen
woordigers van de O.C.R.A. en van 
het m inisterie van ravita illeering 
is samengesteld, b lijk t ten over
vloede hoe nefast de werking van 
dergelijke organisme werkt op de 
nationale n ijverheid  en handel.

EEN GEZONDE OPLOSSING?

W e weten dat het Beheer van 
het Zeewezen al het m ogelijke doet 
om den m ogelijken export te be
werkstelligen. W e weten ook dat de 
handelaars zelfs de waarborg van 
verschillende bankên hebben be-

De buitengewone Belasting 
op de uitzonderlijke Winsten

Huis Raph. Huysseune
IM PO RT EX P O R T •

VISCH - GARNAAL  
Specialiteit gepelde garnaal | 
H. R. 2151 Tel. Privé  513.39 J
(1 ) V ischm ijn 513.41 ;

In  ons vorig nummer hebben we 
de belanghebbenden aangeraden 
bepaalde richtlijnen in  acht te 
nemen, m et het oog op de even
tueele aangifte aan den controleur 
der belastingen van  de tekort aan
gegeven winsten gem aakt van den 
1 Januari 1940 tot 31 December 
1944.

W ij hebben er op gewezen, dat 
als de m ogelijk  tekort aangegeven 
winsten niet vóór 16 December as. 
worden aangegeven, men van de 
verm indering voorzien door de wet 
op de fiscale amnestie niet meer 
zal kunnen genieten.

Deze uiterste datum van aan
g ifte  wordt voorzien in de wet hou
dende extra-belasting op de u it
zonderlijke winsten.

In  de wet op de fiscale amnestie 
wordt daarentegen den datum van 
26 Januari 1946 vermeld.

De M inister van Financiën ver
klaarde diènaangaandie voor het 
Parlem ent : «  Ik  kan U verzekeren 
dat de Adm inistratie in  geen geval 
den term ijn, die bij de wet voor
zien is (16 December) zal inroepen 
en dat zij zonder bezwaren te  op
peren, de aangiften  zal aanvaar
den, die vóór 28 Januari 1946 zou
den gedaan zijn. »

De belanghebbenden-reeders en 
visschers- kunnen zich b ijgevolg, 
in  het voorkomend geval, to t de
zen uitersten datum in regel stel
len.

W ij geven hierna de opsomming 
van al de stukken welke den fis 
cus dienen voorgelegd te worden: 

huwelijksboekje ; 
huwelijkscontracten ; 
geboorteplaats en datum van 

alle personen bij U inwonend;
alle op 9-10-44 loopende verze

keringspolissen;
aÿe kctatrakten van levensver

zekeringen;
alle bew ijzen van stortingen op 

levensverzekering van 1940 tot 1944 
alle eigendom titels; 
alle; gegevens nopens aange

kochte en- verkochte eigendommen 
met namen, adressen, prijzen  en 
onkosten ;

alle gegevens en bewijzen no
pens bijbouwingen. veranderingen 
enz. m et namen, adressen, prijzen 
(architectskosten inbegrepen) 

alle bewijzen van beleggingen 
in m ateriaal, meubels, waarden 
enz. gedaan na 10-5-1940;

alle bewijzen van aankoop van 
tite ls en e ffecten  in uw bezit in 
1940 en 1944;

alle bew ïjzen  van aankoop en 
verkoop van tite ls van 1937 à 1944;

bewijzen van inning van op
brengsten van tite ls  van 1937 à 
1944;

bew ijzen van Oktober 1944 in 
gediende gelden op naam, op 
naam der echtgenoote o f der kin
deren;

bewijzen van aangegeven tite ls 
en e ffecten  door U o f door de bank

m aar op uw naam o f deze van uw 
echtgenoote o f kinderen aangege
ven;

alle bewijzen van gelduitleenin- 
gen en geldontleeningen en a fbe
ta lingen  m et alle gegevens van 
deze, bestaande op 10-5-40 en 9- 
10-44; '

bewijzen van loopende rekenin
gen;

postcheckuittreksels van 10-5-40 
to t 9-10-44;

spaarboekjes op post, bank en 
spaarkassen van 1940 à 1944 op 
eigen naam, deze der echtgenoote 
en der kinderen;

bankrekeningen van 10-5-40 en 
9-10-44;

bewijzen van erfenissen, g iften  
en bruidschatten enz.

schatting op 10-5-40 en 9-10-44 
van stock, tegoed van kliënten en 
schulden aan leveranciers;

alle belastingsbiljetten der ja 
ren 1935 à 1944 en de bew ijzen van 
de betaling van deze van 1939 to t 
1944 op eigen naam, echtgenoote 
o f kinderen;

volled ig zakencijfer van leverin - 
gen rechtstreeks o f onrechtstreeks 
aan den v ijand  gedaan;

ontvangen betalingen op de le- 
veringen aan den vijand; 

w instm arge op deze leveringen; 
a fsch rift der schatting der oor

logsschade;
m anier der berekening der w in 

sten 1935 à 1940.*#*
Indien een regelm atige boekhou

ding gehouden wordt, daarenboven 
gedetailleerde balans van 31-12- 

39 o f deze afgesloten  in 1939;
in kasso door de boekhouding 

aangegeven op 9-10-44; 
balansen 1935 à 1944 
gedetailleerde balans van 31-12- 

44 o f in 1944 afgesloten.

A FZ ET  IN HET W A LEN LA N D !

Sommige handelaars-harïngroo- 
kers gewagen het, zich m et volle 
ladingen naar Charleroi te bege
ven, met de hoop er zaken te doen. 
Helaas, velen hebben m oeten vast
stellen dat hun «  durven »  niet a l
toos de gewenschte u itslag ople
vert, en dit vooral bij gemis aan 
klienteel.

Om allen .tegenslag en vooral 
verliezen te voorkomen, hebben 
voormelde firm a ’s alle belang zich, 
alvorens de reis te ondernemen, in 
betrekking te stellen m et:

AERTS FRANS

Handelsvertegenwoordiger 
7 Avenue de W aterloo 7

CHARLEROI

die Afzet en Klienteel verzekert. 
Dit adres is goud waard!!!

(28)

komen om den uitvoer een m axi
mum van rendement te geven. K an  
dan öe iregeering het vergoeden 
van dien export door den vrijh an 
del n iet waarborgen w aar ze zoo
veel honderden m illioenen te r be
schikking heeft gesteld van den 
O.C.R.A. om ze lf aankoopen te 
doen en soms in  al te groote ver
liezen en aan veel m inder voordee- 
lige voorwaarden is tusschen ge
komen, w aar de handelsmiddens 
het er heel w at beter zouden a f
gebracht hebben.

Anderzijds m oet volstrekt een 
einde gesteld aan den invoer aan 
vaste prijzen langs Antwerpen 
naar gelang sommige (învoerders 
een noodkreet slaken.

A lle  visch welke ingevoerd wordt, 
zou enkel langs één haven dienen 
binnen te komen en ter vischm ijn 
van Oostende m et de andere visch 
openbaar dienen verkocht. N u  voe
ren enkele Brusselsche en Antwerp- 
sche firm a ’s Deensche kabeljauw 
in aan den p rijs  van 21,10 fr. aan 
den kleinhandelaar ter plaats.

Geen enkel verbruiker Kan mee- 
deelen dat h ij deze visch daarom 
goedkooper koopt.

Twee prijzen  aanrekenen voor 
eenzelfde w aar om dat zij van ver
schillende m arkten komen, gaat 
niet en is onlogisch.

W aar andere ons omringende 
landen ten allen prijze w illen  u it
voeren, gaan ten lande kostbare 
dagen verloren om hetzelfde te 
doen to t heil van de n ijverheid , 
den handel en het land; want ’t is 
van den u itvoer dat w ij m oeten 
leven.

Het is daarom  niet te verwon
deren dat de visschers het b ijltje  
er bij neerleggen, al moet erkend 
dat ook van deze zijde meer orde
lijkheid  en m inder blazoengeschal 
wenschelijk is.

Verzeker den visscher een m ini
mum prijs van 3 à 4 fr. en geen 
enkel hunner zal zich beklagen.

De prijzen  vân 1 à 2 fr. van  
thans zijn  onvoldoende.

Bouw Uw
Ijzeren Visschersvaartuigen

op de
BOOMSCHE SCHEEPSBOUW 

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

Hoogwater te Oostende
(G reenw ich tijd )

MAAND DECEMBER 1945

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 V rijdag 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 17.36
13 Donderdag 6.19 18.52
14 V rijdag 7.33 20.05
15 Zaterdag 8.41 21.07
16 Zondag 9.40 22.03
17 M aandag 10.30 22.55
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 14.21
23 Zondag 2.54 15.11
24 Maandag 3.43 16.06
25 Dinsdag 4.36 16.54
26 Woensdag 5.29 17.49
27 Donderdag 6.31 18.56
28 V rijdag 7.35 20.05
29 Zaterdag 8.40 21.05
30 Zondag 9.34 21.58
31 M aandag 10.29 22.44

\



H ET  NIEUW  V ISSG H ER Id B LA B

De Zeeongevallenwet
(V ervo lg  van bladzijde 1) 

heer van het Zeewezen te verkie 
zen. De H. H. Volksvertegenwoor
digers beperken zich bij de a f
schaffing van de steun voorw aar
den (ouders kunnen aanspraak 
maken op vergoeding van zoodra 
zij p ro fijt trokken uit het loon 
van hun zoon). Dit wordt door het 
Beheer insgelijks voorzien. De HH. 
Volksvertegenwoordigers voorzien 
geen w ijz ig ing in de m anier van 
berekening der renten. H iertegen 
werd gegronde critiek gevoerd. Het 
is overbodig er nu nog op terug te 
komen. Stippen w ij aan dat het 
Beheer van Zeewezen m et deze 
tekortkom ing rekening houdt en 
b ijgevolg  onverdedigbare toestan
den uitschakelt.

W eliswaar wordt een. verhoo- 
ging der begrafeniskosten van 
750,—  fr. op 2.500,—  fr. voorzien 
in tegenstrijd  m et het ontwerp 
van het Beheer, dat dë vergoeding 
zooals in Engeland, op 1.312,50 fr. 
vaststeit. D it is echter het logisch 
gevolg van de gezonde redeneering 
dat zoo het onbetwistbaar rech t
vaardig is dat de zeelieden, welke 
het) land n iet hebben verlaten op 
denzelfden grondslag behandeld 
worden, als degenen welke zijn  
uitgeweken, er aan de eerste reeks 
geen grooter voordeelen moeten 
worden toegekend.

3. —  De last van het wetsvoor- 
stef.

De H. H. Volksvertegenwoordi
gers voorzien in hun wetsvoorstel 
niet, w ie den zwaren last der v e r
hoogde vergoedingen zal dragen. 
Opm erkenswaardig is dat deze 
kwestie door het ontwerp van Be
sluitwet, dat door den Beroepsraad 
werd besproken, in een voor de 
zeevisscherij zeer voordeeligen 
zin  wordt opgelost. Er wordt im 
mers voorzien dat de Staat den 
last der verzekering za l dragen; 
indien de bijdragen, geind gedu

rende het tijdstip  dat de over
gangswet van toepassing is, on
voldoende zijn. Het staat vast dat 
deze bijdragen ruimschoots ontoe
reikend z ijn  en de Staat b ijgevo lg  
op een belangrijke tusschenkomst 
aangewezen is, ter ontlasting van 
het bedrijf. De belangen der bei
de partijen  - reeders en visschers 
- worden b ijgevolg door het ont
werp van het Beheer ruimschoots 
gediend......................

4. —  Een overgangsmaatregel.
W eliswaar wordt er bij de be

sprekingen van het wetssvoorstel 
van de H. H. Volksvertegenwoor
digers er op gewezen, dat er 
slechts sprake is van een over
gangsm aatregel. Nochtans wordt 
geen beperking van den duur der 
toepassing voorzien. De andere 
partij voorziet daarentegen een 
welomschreven tijdstip  : van 10 
M ei 1940 tot 31 December 1940. 
Men kan bezwaarlijk  de u itzon
derlijke voordeelige voorwaarden 
van de w etgeving te Londen op 
d it peil behouden. Z ij z ijn  te ver
rechtvaardigen in  uitzonderlijke 
omstandigheden, zooals w ij heb
ben doorgemaakt. De toestand 
moet vervolgens genormaliseerd 
worden en aangepast aan de alge
meen geldende principes ten op
zichte der verzekering der ar
beidsongevallen.

Besluit
Uit. deze critische ontleding van 

de beide ontwerpen leiden w ij ai 
dat het ontwerp van besluitwet 
van het Beheer Vc.n het Zeewezen 
technisch meer volm aakt is en b ij
gevolg den voorrang heeft., zon 
der daarom  te w illen  afbreuk doen 
aan de verdienste van het werk 
der hh. Volksvertegenwoordigers, 
dat getuigenis a fleg t van een bij 
hen ontluikende belangstelllin'g 
voor visscherijaangelegenheden.

(nadruk verboden)

De ontwikkeling 
van de Visscherijvloot
De toestand vóór den oorlog

In  ons vorig nummer volgden 
w ij de geleidelijke ontw ikkeling 
van een m otor van meer dan 150 
P.K. alsook der stoomvaartuigen.

W ij vervolgen thans onze uiteen
zetting :

De gedekte vaartuigen met 
motor van 101 tot 150 P.K.

LISTER - B L A ^ K  T  '  NP=

SCHEEPS-
van

EN H ULP-D IESELMOTOREN
8 P.K. tot 600 P.K. ::

Algemeen Agentschap:
H. DE BO ECK en 
P.V.B.A.

c. jO REN S
Boom

A G EN TSC H A P  DER K U S T ;
R. N E Y  T  
27, Cirkelstraat 

(22) Te l. 719.10
Oostende

Vreemde Nieuwbouw 
op onze W erven ?
VRAAG VAN 
DEMUYTER

KAMERLID

K am erlid  Demuyter heeft m i
nister Rongvaux er op gewezen, 
hoe België en zijn  kolonie er alle 
belang bij hebben zoo spoedig m o
gelijk  de heropstanding van onze 
vloot te zien bewerkstelligen.

In  deze omstandigheden vraagt 
het betrokken K am erlid  zich af 
hoe dit kan verwezen lijkt worden, 
zoo onze werven thans reeds voor 
27 duizend ton nieuwe bestellin
gen uit te voeren hebben voor den 
vreemde, hoe bevriend deze np,tie 
met ons ook moge wezen. .

De zaak is des te m inder onbe
grijpelijk , zegt het achtbaar K a 
merlid, dat de S taat een bestelling 
van aanvankelijk  40.000 ton op 
50.000 ton heeft doen brengen.

H ij verzoekt den m inister de 
m aatregelen  te laten  kennen, wel
ke h ij meent _te zullen moeten ne
men opdat /ieze onvereenigbaar- 
heid zou verm eden worden.

Het gezond verstand en de hoo- 
gere belangen van het land eischen 
dit.

ANTWOORD
MINISTER

VAN DEN

De bestellingen van schepen 
voor vreemde rekening, aan onze 
scheepswerven gedaan, werden 
aangenomen: 

eenerzijds, onverm inderd den 
bouw der schepen die ten spoedig
ste en bij voorkeur dient verwe
zen lijk t door dezelfde Belgische 
werven, voor het herstel van onze 
koopvaardij, alsook van onze diep

zee- en gebeurlijk m iddenslagvis- 
scherij, en

anderzijds, na ernstige in  over- 
wegingnem ing van de gepastheid 
het aanbod te aanvaarden dat ons 
gedaan werd to t het bouwen voor 
rekening onzer reederijen  op 
vreemde werven.

Bewuste bestellingen om vatten 
tot een om vang van ongeveer 
25.000 T. alleen de rompen van : 
2 vrachtschepen van 7.000 T., een 
paketboot van 8.000 T . en twee 
kustvaarders van 2.000 T. en daar
bij 12 m iddelm atige en 12 kleine 
visschersvaartuigen, en 12 houten 
visschersvaartuigen

Zij moeten uitgevoerd worden 
tijdens de jaren 1945-46.

Zij vertegenwoordigen slechts 
een klein percentage van de werk- 
capaciteit onzer werven, die de 
uitvoering ervan onderling ver- 
deelen; zij werden gelijk tijd ig  in 
geschakeld in  hunne werkpro
gram m a’s, die vooraf opgem aakt 
werden om aan onze nationale 
noodwendigheden te voldoen.

Het kwam er overigens op aan, 
deze gelegenheid niet te verliezen 
om voor onze reederijen  den weg 
te openen ter zake de handelsbe
trekkingen met den vreemde, die 
zij noodig hebben om, in een niet 
ver a fgelegen  toekomst, de voort
zetting hunner werking te verze
keren; deze soort uitvoer is overi
gens bijzonder voordeelig uit a lge
meen economisch oogpunt.

Deze verrichting heeft de u it
drukkelijke instem m ing verkregen 
van het Departem ent van Econo
mische Zaken en van het M in i
sterie van Buitenlandsche Zaken.

Deze vaartu igen beploegden de 
dichter b ijgelegen  visscherij gron
den: Oost, West, Kanaal, W ltte- 
Bank, enz.

Ziehier hunne 
dert 1930:

ontw ikkeling se-

1930:
1931:
1932:
1933:
1934:
Een

38 
49
55
56 
61

stijgende

1935
1936
1937
1938 
1939:

lijn  wordt

60
64
68
64
64

bijge-

Jaar: 1- 101- 151- 301-
100 P.K. 150 P.K. 300 P  K . 700

1930: 322 38 20 1
1931: 322 49 61 1
1932: 328 55 68 1
1933: ' 321 56 68 1
1934: 307 61 73 —
1935: 309 60 76 —
1936: 306 64 93 2
1937: 301 68 98 4
1938: 293 64 100 8
1939: 287 64 104 6

Totaa l: Totale
Tonnem aat (n.)

De Mosselhandel in het 
Binnenland

Van 10 September 1.1. af, datum 
waarop de m arkt van visch- en 
visscherijprodukten aan elke re- 
glem enteering ontsnapte, werd de 
invoer, alsook de distributie van 
mosselen door den M in ister van 
R avita illeering aan de Vereenlgde 
Mosselinvoerders, Vermosin, toe
vertrouwd.

En er werden mosselen Inge
voerd! En ze werden ook verdeeld! 
Maar denkt nu n iet dat dit bij u it
stek democratisch voedsel tegen 
i ito  prijzen kon aangeschaft- wor
den. Neen, men vroeg eventjes 15 
.1 20 fr. het kg. En di.t was n iet 
illeen  het geval te Brussel, doch 
jvera l waar die diertjes aan den 
aan werden gebracht.

Om afbreuk te doen aan de ge
woonte, duurde het lied je te lang, 
althans naar de m eening van den 
verbruiker. M aar toch kwam er 
een einde aan toen in  den loop van 
vorige week een invoerder het boel
tje  onbeschaamd en onbarm hartig 
saboteerde. Oh, die spelbreker! A l
dus dient h ij immers te worden 
gebrandmerkt want opeens waren 
te Brussel mosselen ter beschik
king van de bevolking tegen den 
ongewonen prijs van 5 fr. het kg.

En zóó eindigde een zaakje! 
Voorloopig althans, want nu moet 

I de spelbreker volharden.
R . R .

1930:
1931:
1932:
1933:
1934:
1935:
1936:
1937:
1938:
1939:

381
433
452
446
441
445
465
471
465
461

5.264
6.846
7.035
9.684
9.969
9.932

10.901
7.627
7.877
7.800

T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.

volg waargenom en to t in  1937. De 
verhooging is van groote beteeke- 
nis: 26 eenheden o f 68%. De op
brengst van het ijle  haringseizoen, 
voor hetwelk deze soort vaartu igen 
het best geschikt waren, heeft in 
het bijzonder haar invloed laten 
geldën. De vaartuigen, waarvan 
sprake, waren voorzien van m o
derne toestellen, die een voordee
lige u itoefening van het bedrijf in 
de hand werkten.

De gedekte kustvisscherij- 
vaartuigen

In  deze reeks worden de gedekte 
vaartuigen, voorzien van een m o
tor van 100 P.K. en min, gerang
schikt. De grootste onder hen be
dreven de vischvangst nabij de 
kust; de andere waren op de gar- 
nalenvangst aangewezen. Z ij be
oefenden allen de' seizoen vissche
rij, voornam elijk  op sprot.

Hun aantal volgde sedert 1930 
een dalende lijn :

1930: 322 1936: 306
1931: 322 1937: 301
1932: 321 1938: 293
1934: 307 1939: 287
1935: 309
De verm indering sedert 1930 be

draagt b ijgevo lg  35 eenheden of 
ongeveer 11%.

O ngetw ijfe ld  heeft deze reeks 
vaartu igen aan vangkracht n iet 
verloren. Deze bewering is gestaafd 
door de volgende c ijfers:

Vaartu igen m et m otor van
min dan 11 tot 60 tot

10 P.K. 59 P.K. 100 P.K.
1930 6 229 87
1931 — 220 102
1932 19 ,  207 102
1933 14 206 101
1934 1 207 96
1935 9 203 97
1936 10 189 107
1937. — 182 119
1938 — 170 123
1939 — 165 122

H et verlies der eerste twee reek
sen wordt goed gem aakt door de 
w inst van 35 grootere vaartuigen 
in  de reeks 3.

Dat ook in de kustvisscherlj een 
verschuiving van de paardekracht 
wordt waargenomen, is het gevolg 
der verarm ing van de visscherij- 
gronden, die steeds verder van de 
kust af moeten worden opgezocht, 
w at natuurlijk  grooter stuwkracht 
vereischt.

Belang der gedekte 
visscherij vaartuigen

Als w ij samenvatten, bemerken 
w ij dat de reeks gedekte m otor
vaartu igen de volgende schomme
ling heeft ondergaan:

Open- of half-gedekte 
vaartuigen

Deze n ijverheids vorm’, die niet 
langer aan de technische evolutie 
kon weerstand bieden, verloor 
jaarlijks aan belangrijkheid. De 
economische invloeden, die het ge
dekte vaartu ig bevoordeeligden, 
benadeeligden integendeel het on
gedekt schip. D it laatste, al b lijft 
het onder de kust, was n iet veilig  
genoeg om ’s ‘w inters de w inst
gevende seizoenvisschërijen ten 
volle uit te baten. Z ijn  lot was dik
w ijls  in het gure jaargetijde a fge 
tu igd te worden. Daarom  verloor 
deze visscherij steeds veld om zien- 
deroogen door hoogere bedrijfs
vorm en opgeslorpt te worden.

Ziehier de c ijfers  welke deze be
wering staven:

1930: 112 1935: 43
1931: 88 1936: 38
1932: 82 ' 1937: 38 
1933: 68 1938: 38
1934: 42 1939: 34
De tota le verm indering bedraagt 

b ijgevolg  78 eenheden o f ongeveer 
70%.

Gewapende Holle Baksteen 
Welfsels « I S O D A  L »
Vloeren in Céramique en 
Cim ent - Faiënce tegels 

Te bekomen b i j :

M. Royaux-Claeys
55, Cuido Gezellelaan, 55 
Tel. 325.09 - BRUGGE

(12)

Aangifte met het oog op 
de toepassing der Delasting 

op het kapitaal

W ij zouden tenslotte een samen
vattend overzicht kunnen geven 
van de tota le ontw ikkeling van 
onze visscherijvloot. W at van 
grooter belang is, is echter te heb
ben aangetoond, dat ze aan pro
ductiewaarde heeft bij gewonnen. 
Visscherijgronden, die voorheen 
niet bereikbaar waren, zooals 
Spanje, Portugal en IJsland voor 
de m otorvaartuigen, lagen in de 
lijn  der normale uitoefening van 
het bedrijf. De 700 paardenkrach- 
tige «  Rubens »  waagde het in 1938 
tot het «  Beer-E iland »  bij Spits 
berg, waar op een drie weken-reis 
100.000 kg. visch werd buitgemaakt.

De W itte-Bank was zelfs voor de 
m iddelm aat-vaartuigen een w inst
gevend werkterrein geworden.

Toch w illen  w ij aanstippen dat 
in 1930 529 vaartu igen werden op- 
geteekend tegen 509 in 1939. De 
verm indering is zooals reeds op- 
gemerkt werd, zonder beteekenis. 
Een vergelijk ing der totale scheeps- 
ruim te der gedekte vaartu igen —  
stoom en m otor —  w ijst ten  an
dere insgelijks uit dat er fe ite lijk  
een aanwinst is van 1.916 Ton  o f 
ongeveer 20%, w at genoeg p leit in 
het voordeel der geweldige evolutie 
onzer specifieke Vlaamsche n ijve r
heid: de Zeevisscherij. ,

Het bedrijf blikte naar een rui
mer horizont... De oorlog zou ech
ter zooveel schitterende vooruit
zichten vergruizelen.

D it tijdstip  wordt in  ons volgend 
nummer behandeld.

(Verboden nadruk)

Iedere natuurlijke o f rechtsper
soon is er toe gehouden vóór 30 
Januari 1946 aangifte in de be
lasting op het kap itaal te doen 
van zijn  goederen en activa —  
zooals zij op 9 October 1944 beston
den —  belegd in een n ijverhelds- 
o f handelsuitbating o f onroerende 
ondernem ing o f aangewend to t de 
uitoefening van een beroep, w an
neer de gezam enlijke waarde de
zer goederen en activa meer dan 
10.000 fr. bedraagt.

Om van de aan de belastings- 
'plichtigen ' wegens hun gezinstoe- 
stand (ech tgen oot(e ), kinderen, 
personen ten  laste) toegestane 
verm inderingen te kunnen genie
ten, moeten de betrokkenen even
eens een verk laring onderteekenen.

De verlilaringeln modten opge
m aakt worden op de formulieren, 
die van den 15 December 1945 af 
in de postkantoren te r beschikking 
van het publiek worden gesteld.

Behoorlijk  ingevuld, gedateerd 
en onderteekend, moeten deze ver
klaringen worden bezorgd aan het 
kantoor van de belasting op het 
kapitaal, in welks ambtsgebied de 
belastingsplichtige zijn  domicile of 
zijn  maatschappélijjken adlmini- 
stratieven zetel had op 9 October 
1944.

Een bijzonder kantoor voor de 
belasting op het kapitaal, wordt 
ingericht in het ambtsgebied van 
elk kantoor der successierechten. 
In  a fw achting dat de kantoren 
voor de belasting op het kapitaal 
ingericht zijn, m ag de voor die 
kantoren bestemde briefw isseling 
aan het kantoor voor de successie
rechten worden gestuurd, mits de 
verm elding «  Belasting op het ka
p itaal »  er op aangeduid is.

CARROSSERIE

We L  Brackx eu Zonen
231, Torhoutsche Steenweg, 231 
OOSTENDE (14)
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V o «HET NIEUW VISSCHERIJBLAD»

SR#*-

MARKTBERICHTEN
O O S T E N D E

Vrijdag 7 December 1945
Drie vaartu igen spijsden heden 

de m arkt m et ongeveer 13.000 kg. 
visch w at meer dan voldoende was 
voor een Vrijdagm arkt. A lle  p r ij
zen zijn  m erkelijk  gedaald.

Er was gezien het slecht weder, 
geen aanvoer van ijle  haring.

fr. kg.
0.36 171.900,—  5.240
0.191 115.030,—  3.510
Z.483 133.760,—  4.080

Zaterdag 8 December 1945
Slechts twee vaartu igen met een 

aanvoer van ongeveer 14.000 kg. 
versehe visch. A lle varieteiten  w a
ren voorhanden, doch met zeer 
kleine hoeveelheden. De prijzen 
waren tam elijk  vast. Twee vaar
tu igen die de ijle  haringvangst be
oefenen, hebben eveneens een 
schoone partij w ijtin g  ter m arkt 
aangeboden. Een dertigta l haring- 
vaarders brachten zoowat 175.000 
kg. ijle  haring te r  m ijn  welke ver
kocht werd aan prijzen gaande in 
stijgende lijn  van 370 tot 540 fr. 
per 100 kilos.

fr. kg.
0.138 243.340,—  8.099
0.223 193.750,—  5.540
0.46 4.190,—  226
0.186 11.710,—  569

Maandag 10 December 1945
Zooals verwacht was de aanvoer 

van versehe visch zeer klein en on
voldoende om aan de vraag te vo l
doen. De m arkt die werd ingezet 
aan prijzen  beter dan Zaterdag 
g ing voort in lichte stijgende lijn. 
6 vaartu igen brachten in totaa l on
geveer 73.000 kg. versehe visch ter 
markt. De beschikbare soorten om
vatten : 10.000 kg. tong, 6.600 kg. 
kabeljauw, 4.500 kg. w ijting, 4.200 
kg. rog, 31.700 kg. schelvisch, 1.200 
kg. tarbot, 230 bennen platvisch en 
kleine hoeveelheden steenschol, 
schar, leng, koolvisch, schaat, haai 
en zeehond.

De aanvoer ijle  haring bedroeg 
zoowat 180.000 kg.; deze haring 
werd afgezet tegen prijzen  schom
melende tusschen 360 en 470 fr. per 
100 kg.

Aan de garnaaltrap daalde de

ijle  haring to t 140 fr. per 100 kg.
De visschers dreigen met staking.

fr. kg.
0.279 281.490,— 7.626
0.295 733.620,— 27.011
0  265 243.820,— 6.980
0.209 5.690,— 252
0  241 529.520,— 18.620
0.132 220.390,—« 7.070
0.262 231.020,— 5.893

Dinsdag 11 December 1945
Slechts één stoom traw ler terug 

van de visscherij m et 19.000 kg. 
visch, bestaande hoofdzakelijk  uit 
kabeljauw, schelvisch en platvisch. 
Het fe it dat de aanvoer heden zeer 
beperkt is, heeft gunstig ingewerkt 
op alle afzetprijzen.

83 schepen brachten ongeveer 
300.000 kg. ij le  haring ter markt, 
die a fgezet werd aan prijzen  gaan
de van 300 tot 450 fr. per 100 kg. 
De vangsten van enkele vaartuigen 
die geen kooper vonden boven de 
300 fr. werden ingekocht door de 
Motor-Vissehers-Jteeders der kust. 
«  Hand in Hand ». De visschers 
weigeren hun vangsten onder de 
300 fr. per 100 kg. aan de koopers 
af te staan en hebben besloten te 
staken.

fr. kg.
0.158 572.130,—  18.954
0.277 7.050,—  307

Woensdag 12 December 1945
Buiten alle verwachtingen heb

ben heden 6 vaartuigen de m arkt 
gespijsd. De tota le aanvoer, welke 
tam elijk  keusrijk was, bedroeg zoo
w at 75.000 kg. De vraag was zeer 
onregelm atig hetgeen b lijk t uit de 
w ispelturige prijzen die m erkelijk 
gedaald zijn  bij gisteren.

Slechts 14.000 kg. ijle  haring 
werd aangeboden. Deze werd a f
gezet aan 550 en 590 fr. per 100 kg.

gedeeltelijk  verkocht, werden ter 
m ijn  aangeboden. De vraag is w ei
n ig levendig zoodat de prijzen  ge
voelig dalen.

Er was geen aanvoer van ijle  ha
ring.

fr. kg.
0.166 38.860,—  2.178
0.120 221.660,—  7.550
0  266 127.750,—  4.323

Aanvoer en opbrengst per dag  
gedurende de verloopen week

fr. kg.
V rijdag  7 Dec. 420.690,—  13.009
Zaterdag 8 Dec. 452.990,—  14.434
M aandag 10 2.245.550,—  73.452
Dinsdag 11 Dec. 579.180,—  19.261
Woensdag 12 2.065.910,—  75.570

tJie haringprijzen aan den 
Garnaaltrap

Zaterdag 8 Dec. 1945
175.000 kg. 2,90— 5,30 fr. 
M aandag 10 Dec. 1945
123.000 kg. 1,40— 4,50 fr. 
D insdag 11 Dec. 1945
250.000 kg. 2,10— 4,60 fr. 
Woensdag 12 Dec. 1945
14.000 kg. 5,80 fr.

***i

IJLE HARINGAANVOER  
TER VISCHMIJIN

fr. kg.
0.165 323.840,— * 13.383
0.266 446.090,— 17.814
0.235 430.660,- 17.457
0.247 342.070,— 12.613
0.249 197.150,— 5.788
0.166 326.100,— 3.515

Donderdag 13 December 1945
W ein ig versehe visch op de 

m arkt Twee vangsten benevens de 
overschot van 01166, die gisteren

datum kg. fr.
22 'Nov. 13.914 23,40— 42,00
23 Nov. 45.633 15,80 -23,00
24 Nov. 51.401 16,00-—23,90
26 Nov. 25.184 20,00-—24,90
27 Nov. 376 25,30--26,70
28 Nov. 6.134 20,80-—24,00
29 Nov. 43.624 21,70-—24,80
30 Nov. 61.017 18,80-—24,90
1 Dec. 31.281 20,10-—25,80
3 Dec. 56.536 21,70--28.00
4 Dec. 112.543 13,40--25,40
5 Dec. 130.615 4,80--11,90

Albert Raes-Ryzerhove
V IS C H H A N D E L -V IS C H A F S L A C

SCHEEPSVERZEKERING

Schuilhaven ZEEBRUCCE

(19)

PRIJZEN PER K ILO  TOEGEKEND AAN DE VERSCHEIDENE SOORTEN VISCH  

VERKO CH T TER STEDELIJKE ViSCH M IJN  VAN OOSTENDE - w e e k  v a n  7 DEC. - 13 DEC.

Vrijdag
Soles —  Tongen, gr...........................  42— 43

3/4........................................  46— 49
bloktongen ......................... 50— 51
v/kl........................................  51— 52
k l...........................................  50— 52

Turbot —  Tarbot, gr........................  84— 90
m idd...................................... 50— 56
kl............................................ 31— 36

Barbues —  Griet, gr........................................
m idd...................................... 34— 37
k l...........................................................

Carrelets —  Pladijs, gr. platen ... 20— 21
gr. iek ................................  23— 25
kl. iek ................................. 24— 26
iek 3e %lag .........................  25— 26
platjes ................................  22

Eglefins —  Schelvisch, gr................................
m idd.....................................................
k l...........................................................

Colins —  Mooie meiden, g r ............ ..........
m idd................ ....................................
k l...........................................................

Raies =r- Rog .....................................  22— 24
Rougets —  Roobaard ....................................
Grondins —  Knorhaan ... .............................
Cabillaud blahc —  Kabeljauw  ... 34— 38

Gullen ................................  27
Lottes —  Steert (zeedu ivel) ........................
Merlans —  W ijtin g  .......................... 25— 26
Lim andes —  Schar .........................................
Limandes soles —  Tongschar .......................
Emissoles —  Z e e h a a i.......................................
Roussettes —  Zeehond ...................................
Vives —  Arend (P ieterm an) ........................
Maquereaux —  M a k re e l..................................
Poors ...................................................................
Grondins rouges —  Roode knorh. ..........
Raies —  K eilrog  ............................... ..........
Homards —  Zeekreeft ...................................
F lottes —  Schaat .............................................
Z eeb a a rs .............................................................
Lom  .....................................................................
Congres —  Z eep a lin g .......................................
Lingues —  Lengen ..........................  ..........
Soles d ’Ecosse —  Schotsche schol ..........
Hareng —  Haring (vo lle ) ..............  29
Hareng guais —  IJle haring ........................
B o t s .........................  .........................................
Latour .................................................................
Tacauds —  Steenpost ....................................
F létan —  Heilbot ...........................................
Charbonnier —  Koolvisch .............................
Esturgeons —  Steur ........................................
Z e e w o l f ........... ...................................................

Zaterdag
48— 49
52— 54
54— 56
55— 56 
54— 56 
85— 91 
41— 50 
34— 37

47

26
24— 25 

26
25— 26 

24

Maandag
42— 54
50— 58
55— 59 
59— 60
56— 58 
92— 96 
50— 90 
32— 40 
40— 50 
38— 39 
30— 37
20— 25 
25— 27 
27— 28 
27— 28
21— 26 
35— 37 
25— 35 
21— 23

Dinsdag Woensdag Donderdag
50— 51 52— 54 50— 58

64' 49— 58 55— 58
69 54— 60 59— 61
67 55— 62 55— 56

52— 57 55
106 82— 96 102— 103

52— 69 45— 54 50— 72
43— 47 33— 42 31— 45

50 44

25— 27 16— 22 15 -16.50
27— 28 21— 25 19— 22
30— 31 23— 27 22— 25

29 25— 27 22— 28
18— 24 16— 17

41 34 16— 17
35— 43 25— 30 27— 29
20— 23 16— 24 17

23— 27 28— 33 34 30— 34 25— 27
32 23
28 23 19— 20

39— 42 40— 50 45— 53 39— 46 41— 43
32— 39 24— 37 ' 51— 53 24— 39 18— 33

64 64— 65
25 20— 25 23— 24 14— 16 14— 17

21 18— 19 16
32— 37 32

19 20— 21 23 21— 22 16
19 20— 21 23 21— 22 16

29
27— 30 30 28— 31

35

3,70— 5,40 1,40— 5,30 2,90— 4,50 5,50— 5,90

103
37— 38

69
18
118

CARELS
Diesel Motoren

AGENTSCHAP:

R. Bauwens &  C°
j  112, C H R I S T I N A S T R A A T  
'  O O S T E N D E  (27)

Verwachtingen
VOOR DE VOLGENDE. WEEK

Denkelijk  Zaterdag 15 o f M aan- 
aag 17 December: 0.154 0.131 

Verm oedelijk  voor M aandag 17 
o f D insdag 18 December:

0.290 0.87 0.191 
Voor D insdag 18 o f Woensdag 19 

December:
0.286 0.292 B.601 (ex. B.2) 
Zaterdag 22 Dec. 0.295

VERKO O P
Schrijf- en Rekenmachines
Onderhoud en Herstelling 

ter plaatse

A. VANDERNOOT
•  Maria Theresiastraat, 16
•  OOSTENDE - Tel. 72113

(4)

B R U S S E L

P rijs  per kg. der verschillende 
vischsoorten, verkocht ter visch- 
markt, gedurende de week van 1 
tot 7 December 11.

G riet 37-52; kabeljauw 28-54; 
schelvisch 20-36; schaat 31; 
haring 12-30; schar 24; w ijtin g  
18-32; platvisch 20-33; rog 18-30; 
roobaard 28-33; paling 40-41; 
sprot 0.30-15; tarbot 20-89; ton
gen 42-55.

T ijdens de week van 1 to t 7 De
cember werd 43.019 kg. visch ver
kocht voor 1.136.466 fr. De verzen
ders kunnen rechtstreeks naar de 
vischm ijn verzenden. De afhouding 
bij den verkoop is slechts één ten 
honderd.De betaling van den ver
kochten visch geschiedt nog den- 
zelfden dag.

Z E E B R U C C E

Zaterdag S December 1945
Gr. tong 46-48; tong 52-56; fru it- 

tong 60-61; kleine tong 60-62; ta r
bot 75-80; gr. platen 26-28; gr. iek 
30-31; iek 29-30; rog 26-28; kabel
jauw  38-40; w ijtin g  22-24; honden 
12-14; pieterm an 55-60; h a r in g 3.80

Maandag 10 December 1945
Gr. tong 45-47; .tong 50-52; fru it- 

tong 54-56; kl. tong 56-58; tarbot 
80; gr. p laten 24-26; gr. iek 22-30; 
iek 28-30; rog 24-26; kabeljauw 
40; w ijtin g  24; honden 12-14; ha
ring 1,90-2,10.
Dinsdag 11 December 1945

H aring 2,80-3.
W oensdag 12 December 1845 

Gr. tong 43-44; tong 50-52; fru it- 
tong 54-56; kl. tong 56-58; tartïot 
90-95; gr. platen 24-26; gr. iek  29- 
31; iek 28-30; rog 24-28; kabeljauw 
43-46; w ijtin g  20-22; honden 13-14; 
haring 2,10-2,90.
Donderdag 13 December 1945 

Gr. tong 46-47; tong 53-56; fru it- 
tong 62-63; kl. tong 65-67; tarbot 
90; gr. platen 24; gr. iek 28-30; 
kl. iek 28-29; rog 25-26; kabeljauw 
46-48; w ijtin g  18-20; honden 14; 
haring 3,70.

Firma H. Debra
Groothandel in Visch 
:: en Garnaal ::

EX P O R T iM PO RT

Zout voor de visschers
(20)

Bericht aan Zeevare »den
Nr. 240 - Jaar 1945. —  Peilingen 

z ijn  uit zee volgens ware richting, 
gerekend aan 0 g. (Noord ) tot 360 
g. over het Oosten. Lengte volgens 
Greenwich. De hoogte der lichten 
en seinen z ijn  gem eten van uit het 
gem iddeld hoogwaterpeil.

NOORDZEE
Kust Haven van Oostende
H avenlichten (Z ie  B.a.Z. Nr. 224 

van 1937).
Kop van het W esterstaketsel :
Op het uiteinde van het nog be

staande deel van het staketsel is 
een lich t op een ijzeren lichtop- 
stand geplaatst :
K leur : groen.
K arakter : vast.
Hoogte : 91 dm.
D raagw ijd te : 10 M.
L igg in g  : 51 g. 14’ 22” N.

2 g. 54’ 59” E.
Kop van het Oosterstaketsel :
Cp het uiteinde van het nog be

staande deel van het staketsel is 
voorloopig een lich t op den N.W.- 
hek van de seinloods, aldaar, ge
plaatst :
K leur : rood.
Hoogte . 97 dm.
Karakter : vast.
D raagw ijd te : 10 M.
L igg in g  : 51 g. 14’ 22” ,7 N.

2 g. 55’ 09” ,3 E.

M ISTSE INEN  (Z ie  B.a.Z. Nr. 176 
van 1929).

Westerstaketsel :
Een bel is in de onm iddellijke 

nabijheid van het groen haven
lich t opgesteld : —  
Karakteristieken : 1 slag per 30 s. 
Hoogte : 57 dm..
L igg ing  : 51 g. 14’ 22” N.

2 g. 54’ 59” E. 
Oosterstaketsel :
Een m isthoorn is in  de onm id

dellijke nabijheid van het rood 
havenlicht opgesteld : 
Karakterïstii,eken : Iedere 30 se

conden één stoot met lagen toon

van 4 seconden.
Hoogte : 113 dm.
L igg ing  : 51 g. 14’ 22” ,7 N.

2 g. 55’ 09” ,3 E.

SEINPOSTEN VOOR HET 
VERKEER OP DE HAVEN 
(B.a.Z. N r 213 van 1935).

Seinen, om het verkeer van de 
schepen der Navy te regelen w or

den vertoond op een aan den S.W. 
hoek van den seinpost opgerichten 
mast :
L igg ing : 51 g. 14’ 22” ,9 N.
L igg in g  : 2 g. 55’ 26” E.
De trafiekseinen worden herhaald 

door den seinpost van het station 
Londen-Istanbul :
L igg in g  : 51 g. 13’ 56” N.

2 g. 53’ 26” E.

VERSPERRING EN IN  DE 
HAVENGEUL

Dwars van de havengeul, van uit 
het Westerstaketsel tot ongeveer 
m idden der geul, zit het wrak van 
een baggermolen. Het Oostelijk uit 
einde van het wrak lig t aan den 
boord van het vaarwater en is 
aangeduid door een op een m astje 
geheschen lantaarn. Vast groen 
licht.

L igg in g  : 51 g. 14’ 14” N. en 2 g. 
55’ 01” E. ;

In  het vaarwater, ter hoogte van 
verm eld wrak, liggen  m enige ver
sperringen op den bodem verspreid 
die gedekt zijn  m et ten minste 42 
dm. (14 voet) water bij Laag Laag 
W ater Stroom tij.

VISCH H AN D ELAARS !
Betaal Uwe factu ren  voor de V er- 
eenigde Vischafslagers b ij de

B A N K  V A N  B R U S S E L  
Bureel : Vischmijn, Zeebrugge
Voor Uw gemak, opent, een 
PO S TC H E C K R E K E N IN G . (3)
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I Rouwbericht
Men verzoekt ons het overlijden 

aan te kondigen van den heer:

François-Marie-Victor Piers
echtgenoot van 

M evrouw Eugenie Nierinck 
Ridder van de kroonordel V oor
zitter van de bestuurraad der 
Bank «  Crédit Hypothécaire »  van 
Oostende, Beheerder van het N.V. 
Excelsior, L id  der K erk fabriek  Sint 

P ieter en Paulus 
Geboren te Oostende op 19-7-1882 

en er godvruchtig overleden op 7- 
12-1945, gesterkt door de HH. Sa
cram enten der H. Kerk. De li jk 
dienst gevolgd door de ter aarde 
bestelling in  de fam illiekelder op 
het stedelijk kerkhof zal plaats 
hebben op V rijd ag  12 December 
om 11 uur in de parochiale kerk 
van Sint Jozef.
Vergadering in de kerk om 10.45 u. 
D it dient .tot kennisgeving. 
Oostende, Rogierlaan, 44. (33)

Oostende

APOTHEEKDIENST

Zondag 16 Dec.: Apotheek H. 
Caenen, Nieuwpoortsche Stw. 42.

CINEMA’S

CORSO —  La Furie des Tropi
ques (T rop ic  Fury) met R ichard 
Arien  en Beverley Roberts. Nuits 
d ’H aw aï met Constance Moore en 
Johny Downs Aktualiteiten

R IO  —  L’Enfant de la Jungle, 
(E lephant Boy) een produktie van 
A lexander Korda. Aktualiteiten.

R O X Y  —  La Chanson de deux 
sous (Pennies from  H eaven) met 
B ing Crosby en M adge Evans. Ak
tualiteiten.

PALACE —  L’Inévitable Mr Du
bois, met Annie Ducaux en André 
Luguet. Aktualiteiten. \

FORUM  —  La fièvre du Pétrol, 
(Boom  Form ) met C lark Gable, 
Spencer Tracy en Claudette Col
bert. Aktualiteiten.

CAMEO —  Le Châtiment (you 
can ’t get away w ith  murder) met 
Humphrey Bogaert en Gale Page. 
Aktualiteiten.

BURGERLIJKE STAND

Geboorten

1 Dec.: Raym ond t ’Jonck v. Lu- 
dovicus en Helena Dehaemers Stee- 
ne; Jacqueline Clybouw van M arcel 
en W era Solowjewa, Arsenaalst. 15 
•— 2 Dec.: Diane Duvivier v. Edu- 
ardus en Jeanne Borgoo, Sterrestr. 
30; — 3 Dec.: An ita Opsomer v. 
Gerardus en Simonne Bronders, 
Fr. Orbanstr. 344; R 'ta  Vandeca- 
steele v. Andreas en Helena Mecjie- 
le, Noord-Eedestr. 35; Rudy Mas- 
senhove, v. A lbert en Helena Van- 
derputte, Ed. Laponstr. 33; —  4 
Dec. :, A lfred  Dezutter, v. August en 
Irène Vervaecke, Euphr. Beernaert- 
str. 16; —  5 Dec.: A lbert Ghijsel- 
brecht v. Ferdinand en Agnes Van 
Eessen, M iddelkerke; M arie-Rose 
David v. Gustaaf en Adriana Blom- 
me, Fr. Orbanstr. 8; Freddy M oy- 
aert v. Frans en Augustina Cosse- 
leez, Visschersplaats 9; —  6 Dec.: 
Julien Masson v. Adelson en Su
zanne Blondel, P latform str. 7; Fer
nand Lesaffre v. Maurice en M aria 
Beernaert, Fr. Orbanstr. 167; R ay 
mond Vandem oortele v. R igobert 
en M argaretha Verstraete, Fr. O r
banstr. 221 ; David Decerf v. August 
en D ionysia Vanstechelman, Kaï- 
rostr. 61; Robert Aspeslagh van 
Georges en Julienne Rosseel, W el- 
lingtonstr. 36.

Sterfgevallen

1 Dec.: Gerard Teetaert, 5 j. Fr. 
Orbnstr. 33; —  2 Dec. : Irena Dael- 
man, 23 j. ong. Madridstr. 6; Ca
rolus Vérkempinck, 39 j. ong. Bra- 
bantstr. 8; —  3 Dec.: Rom anie De- 
bruyne, 72 j. wed. Joannes Stuer, 
St-Jansstr. 27 Steene; —  5 Dec.: 
Emiel Dutron, 73 i. wdr Irm a Bul- 
cke, echtg. Angèle Haeck, Rogierl. 
53; —  6 Dec.: Helena Pincket, 50 j. 
wed. Léon Deceuninck, echtg. P ie 
ter Debra, V ingerlinckstr. 8; Ma- 
th ildis Verhuist, 97 j. wed. H en ri> 
Dewulf, Ka'irostr. 65; —  7 Dec.: 
Leopoldus Vollemaere, 59 j. echtg. 
Anna Sleyter, Ooststr. 36; Frans 
Piers, 63 j. echtg. Eugenia Nierinck, 
Rogierlaan 44; Leopold Dewitte,
64 ;.j. ong. Breedene.

Huwelijken

7 Dec.: Quartier Albert, mouleur 
en N illy  Pauline sténo-dactylo. —  
8 Dec.: Descans Joseph, bed. thans 
Eng. marine en Vanderlinden Go- 
delieve z.b.; Hollebeke Maurits, 
metser en Decraecke Simonne z.b. 
Vandendriessche Henri, autog. en 
Monteyne Lucienne, modiste; Van- 
steenkiste Camiel, " daglooner en 
Dewulf Laura, z.b. Claeys Désiré, 
brievenb. en Holm  Yvonne z.b. Van 
Moerkerke Raymond, bed. en Muyl- 
laert Marie-José, bed. Donnan R o 
bert, kleerm. thans sold, en Blom- 
me Denise z.b.

Huwelijksaankondigingen

9 Dec.: Pevery Carolus, aann. 
Zandvoorde en Decombel Gabrielle 
z.b. A. Buylstr 3; Loons Richard, 
loodg. Antwerpen en Jonckheere 
Raymonde, z.b. Zwaluwenstr. 40; 
Passchijn Ludovic, ad. inspecteur, 
Overvloedstr. 45 en Decuyper Ger- 
mana, kunststopster, Nieuwlandst. 
11; Lam brecht Léon, visscher Am- 
sterdamstr. 13 en A llaert M arcella 
huish. Breedene; T y tga t Emilius, 
matroos, S tu iverstfaat en Loncke 
Georgina a.b. /V:ingerlincl4str. 28; 
Francis Hayes, werkman, te C iren
cester en Vanm aele M ariette, huisv 
Stw. Torhout 130; Massenhove Ju
lius, schilder, Passchi;'nstr. 52 en 
Verbiest Blanche, z.b. Passchijn- 
straat 52.

Nieuwpoort
APOTHEKERSDIENST

Apotheek «D e' Zeemeeuw» K e rk 
straat, van 9 to t 12 en van 16 tot
18 uur.

CINEMA’S

C EN TU RY: —  Down the Wyo
ming Trail (cow -boy film ) m et Tex 
R itter.

NO VA: —  Charlie Chaplin in 
Le Dictateur, met Paulette Godard 
en Jack Oackie.

BURGERLIJKE STAND

Geboorten

Bentin Albertine, d. van Valère 
en V inck Rachel.

Huwelijksaankondigingen

Dewulf Raymond, trambediende 
te Nieuwpoort en Damman Rachel 
z.b. te Nieuwpoort.

AANKONDIGINGEN NIEUWSJES

Onze lezers te Nieuwpoort, welke 
wenSchen kleine aànkondigingen 
in ons blad te lasschen, worden 
verzocht deze aan ons adres Stw. 
op Nieuwpoort 44, door te sturen, 
o f ze aan onzen localen korres- 
pondent A lbert Dilis, V illa  Les 
Bruyères. N ieuwpoort over te ma
ken. Een kleine aankondiging kost 
20'fr. per inlassching.

FIAT LUX

In  de laatste zitting van den 
Gem eenteraad werd besloten twee 
lichten te plaatsen, om defi in
gang der vlotkom  te verlichten. 
Welkom, hoor!

Ook de publieke verlich ting der 
stad wordt verzorgd en als het gaat 
zooals verhoopt, krijgen  we dat als 
een N ieuw jaargift. B eter laat dan 
nooit^!

DE STAKING DER 
HARINGVISSCHERS

Zooals elders gemeld, is de ijle  
haringvisscherij to taa l stil gelegd, 
door de eenparige beslissing der 
visschers, niet meer in zee te gaan 
en een wachtende houding aan te 
nemen totdat er van hoogerhand 
aan den toestand verholpen wordt.

W ij betreuren deze beslissing, 
maar nood dwingt. Elders in ons 
blad komen we hier op terug.

ZEEWEZE{M

De reeders worden er aandachtig 
op gemaakt, dat tegen den 15 n 
dezer, de schepen moeten voorzien 
zijn  van hun nieuw volgnummer.

IN DE VISCHMIJN

Donderdag 6 Dec., geen aanvoer. 
V rijdag 7 Dec. : Op een 15 ta l 

schepen na, z ijn  allen binnenge
komen m et m iddelm atige ladingen, 
haring. De prijzen  dalen bij 
iedere beurt. Er wordt verkocht 
tusschen 5,25 fr. en 1,90 fr. het kg.

welke rond de 20 fr. het kg. a fge 
zet wordt.

Zaterdag 8 Dec.: De vloot gaat 
com pleet uit. De vangsten zijn  
m erkelijk  grooter en de prijzen  
vaster dan gisteren. Haringpri;'zen
4,50 fr. het kg.

Zondag 9 Dec. Steeds m eer aan
voer. P rijzen  4,50-5,50 fr.

M aandag 10 Dec.: De steeds toe
nemende aanvoer van ijle  haring, 
brengt een .totale inzinking der 
markt voort. P rijzen  1,50-2,50 fr. 
Daar deze priizen  onm ogelijk  de 
uitbatingskosten kunnen dekken, 
besluiten de visschers van niet 
meer uit te varen.

Dinsdag 11 Dec.: Geen aanvoer.
Woensdag 12 Dec. Steeds geen 

verandering.
*#*

Heist
BURGERLIJKE STAND

Geboorten

Devos Georgette, Polderstr. 53; 
Boi Freddy, Gr. Jansdijk, 123; Van- 
denberghe Nicole, Consciencestr. 72 
Latruwe M arie-C laire, IJzerstr. 49; 
Decuyper Yolande, V lam ingstr. 1.

Sterfgevallen
Devos Georgette 1 j. en Teer- 

lynck Octavia, 73 j.
Ackx Achiel, metser en Liesens 

Adrienne, z.b. Herstal; Dhondt 
Omer, geneesh. en Meyers Jusine, 
apoth. Blankenberghe; Vantorre 
Petrus, gemeentebed. en Dewilde 
M ariette, kleerm.; Maes Raymond, 
drukker en Hermans Ludovica, 
kleerm. Antwerpen Reyniers Frans 
politieagent Hem ixem  en Savels 
Simonne, z.b.; Jansen Johannes, 
bed. Boom en Vantorre Dory, z.b.; 
Tim m erm an Frits, meester schil
der en Dem etter Adelina, kleerm. 
Gent.

Huwelijken
Hauspien Ferdinand, werkman 

m et Demey Marguerite, z.b.; Van
torre Petrus, gemeentebed. met De
w ilde M ariette, kleerm.; Goor Ro
ger, hotelier m et Vandewalle Hen
riette, z.b.

APOTHEEKDIENST
Zondâg 16 December van 9 tot

12 en van 16 to t 19 uur: Dhooghe, 
Kursaalstraat. ,

BEVOORRADINGSDIENST
Kleederkaarten: Uitreik ing der 

kleederkaarten op het stadhuis bu
reel 17: M aandag a.s. voor de le t
ters E en Z; D insdag A, B enC; 
Woensdag D tot dat het contingent 
uitgeput is. D it enkel den voorm id
dag van 9 tot 12 uur.

GEMEENTERAAD
T ijdens de jongste zitting van 

den Gem eenteraad gehouden op 
Dinsdag 11 Dec. 11. werd de heer 
Daveloose Edmond als schepen ver
kozen te r  vervanging van den heer 
de Gheldere R., ontslagnemer.

Nog de Laatste Vergadering 
van den Beroepsraad

Het is ongetw ijfe ld  van belang 
aan te stippen dat in  de laatste 
vergadering van den Beroepsraad 
voor de Zeevisscherij, ter gelegen
heid van de bespreking van het 
ontwerp van Besluitwet, houdende 
tijde lijke  w ijz ig in g  van de Zee
ongevallenwet, aangenomen werd 
dat een weduwe voor het verlies 
van haar echtgenoot en haar zoon 
in eenzelfde scheepsramp, voor bei 
den vergoeding zal kunnen genie
ten.

Volgens de bepaling der wet die 
thans nog in voege \s, kan de w e
duwe slechts vergoed worden voor 
het verlies van haar echtgenoot, 
met uitsluiting van vergoeding 
voor haar zoon.

In  de visscherij, hoofdzakelijk  
een fam iliebedrijf, hebben we veel 
gevallen te betreuren, waarbij v e r
scheidene leden van eenzelfde ge
zin, p lotseling worden weggerukt.

De door het Beheer van het Zee
wezen voorgestelde w ijziging,wordt 
bijgevolg m et genoegen onthaalt. 
Men m ag niet uit het óog verliezen 
dat de terugwerkende kracht voor
zien wordt. .....

Sint Niklaasfeest bij het 
Kon. Werk van den ‘Ibis’

Trouw  aan de traditie, werd op 
V rijdag 7 Dec. 11. in  de lokalen van 
het Kon. W erk van den Ibis, het 
feest van Sinterklaas op een ge
zellige w ijze en in alle in tim iteit 
gevierd.

De kinderen hadden verlangend 
dezen blijden dag a f gewacht en 
waren allen opgeruimd, ze voelden 
zich oprecht gelukkig en ten volle 
tevreden; toen ze deze ta lrijke 
kostbare geschenken en lekkern ij
en, geschonken door Baron E. Em- 
pain, zoon van w ijlen  Baron Fran
çois Empain, feefsve^pn voorzitter, 
en Mej. Barones Empain, in ont
vangst mochten nemen.

De Beheerraad was vertegen
woordigd door den h. commandant
G. Goor, Secretaris-A fgevaardigde 
en den h. John Bauwens, reeder, 
ondervoorzitter, en een der stich
ters van dit zoo verdienstelijk  werk 
die deze jonge visschersknapen, 
door het noodlot getroffen , een b ij
zondere liefde toedraagt. De heer 
W. Courtens, afgevaardigde-beheer- 
der was wegens ongesteldheid niet 
aanwezig.

De jongens van den Ibis waren 
in hun schik. Het was dan ook 
spontaan dat ze hun dankbetui
gingen uitten aan de m ilde schen
kers en hunne verkleefdheid be
toonden aan hun trouwe bescher
mers.

Alles is in  de beste stemming 
verloopen en de wederzijdsche toe
spraken wisselden zich af.

Het K on ink lijk  W erk van den 
Ib is  heeft zijn  norm ale werking 
hernomen n haar eigen ruime ge
bouwen te Sas-Slykens-Breedene.

B ij a fwezigheid van den V oorz it
ter, verontschuldigd, wordt de ver
gadering voorgezeten door den h. 
P. Latruwe, bestuurslid.

De Secretaris leest het verslag 
der vorige algemeene vergadering 
dat algemeen goedgekeurd wordt.

ECORAGE TE OOSTENDE 
Het bestuur hee ft een vlugge re 

geling getro ffen  die nu m oet goed
gekeurd worden. Na uiteenzetting 
der onderhandelingen, de voordee
len er aan verbonden en den u it
slag ervan wordt bij de »reeders 
éénparig vastgesteld dat het be
sluit van het bestuur om den Visch 
afslag bij de «N. V. Motorvissche- 
r i j »  te laten doorgaan, een zeer 
goede beslissing was die moet ge
handhaafd blijven. Im m ers op 
visch aan 1,25 fr. bekomt de bond
0,25 fr. en op haring aan 1,—  fr. 
komt 015 fr. voor den bond, daar
enboven zp’ na aftrek  der onkos
ten van de gem aakte w inst 50 t. h. 
aan den bond terugbetaald w —- 
den.

De ondervinding leert dat de 
reeders na 3 dagen worden uitbe 
taald, waarover elkeen tevreden is.

DE PANNE VOOR «VO ZO R» 
Voortaan zal de vereen iging de 

reeders behulpzaam z ijn  bij de be
taling der «V.o.z.o.r.»-prem ie : er 
lig t elke maand een lijs t der pre
mies in het bureel met de bedragen 
er op verm eld en de bedienden 
zullen de leden behulpzaam zijn  
bij de storting per Postcheck. De 
bond draagt geen verantwoorde
lijkheid  voor de juistheid van de 
op de lijs t verm eide bedragen.

DE VERKOOP OP ZONDAG 
Na bespreking van het vóór er

tegen, is men akkoord, niet te ver- 
koopen op Zondag. Er m ag echter 
wel uitgevaren worden op Zondag. 
In  verband hiermede, zal een 
vraag gedaan worden den verkoop 
op Zaterdag te laten doorgaan t>ot
19 ujir, tot zoolang de haring op 
vrije  m arkt verkocht wordt ; komt 
echter een vasten prijs dan zullen 
nieuwe m aatregelen getro ffen  w or
den.

PR IJS  VAN  DEN H A R IN G  
De exportprijs van den haring 

aan den visscher werd in het Cen
traal Bestuur der Beroepsbonden 
te Oostende, vastgesteld op 5,25 fr. 
koord. Een m inim um prijs van 4 fr. 
zal ook de goedkeuring van allen 
wegdragen.

Het Sociaal Statuut 
van den Visscher §g

Veel werd er reeds over deze be
langrijke kwestie gerept. De vis
schers vragen terecht een sociaal 
statuut, zooals de koopvaarders en 
de m ijnwerkers er een hebben.

Er b lijk t dat deze kwestie bin
nenkort aan den Beroepsraad-Pa- 
ritaire Commissie voor de Zeevis
scherij zal voorgelegd worden. V er
scheidene ontwerpen bestaan 
thans : dit van het Beheer van het 
peew ezen  en van den Belgischen 
Transportarbeidersbond. Het is 
meldenswaardig aan te stippen, 
dat er insgelijks een degelijk  on t
werp van statuut werd ingediend 
door de Beroepsvereeniging «Hand 
in H and» a fdeeling Heist-Zeebrug- 
ge-Blankenberge.

D it is w aarschijn lijk  een eenig 
fe it in de gescheidenis van ons vis
scherij bedrijf en strekt tot eer van 
deze flinke beroeps vereeniging, die. 
zich ten  volle w il inspannen voor 
de sociale rechten van  de vis
schers. Slechts binnen enkele ja -  
ren zal men haar medewerking 
naar waarde kunnen schatten. In  
het heden lig t echter de toekomst..

Voor de BESTE SCHEEPS- 

IN STALLAT IE S , wendt U tot

Maes & Marcou
P.V.B.A.

Vlamingstraat 61, HEIST-aan-ZEE

Accus -  Dynam o’s - Herw indingen

DE AFH CUD ING  VOOR 
PENSIOEN

Over de afhouding van 0,70 % 
door de stad Oostende voor de 
Voorzorgskas vo lgt een drukke be
spreking. Gezien de onw ettelijk 
heid van deze afhouding en gezien 
onze leden, er n iet het minste nut 
bij hebben zal teruggave gevergd 
van de beüaalde sommen.

Door den h. Vandenberghe wordt 
uiteengezet hoe de expertisen ge
schieden der gerepatrieerde vaar
tuigen en hoe het Zöfewezen h ier
voor z ijn  beste krachten inspant. 
Elkeen m oet dus geduld hebben en 
zal op zijn  beurt geholpen worden.

W at de rekeningen in de ztoarte 
markt betreft worden zeer interes
sante uiteenzettingen gedaan aan 
de hand van 'voorbeelden.

De Secretaris gee ft hierop enke
le mededeeïingen betreffende ver
dwenen vaartuigen. H ij deelt den 
stand der onderhandelingen mee, 
gevoerd voor de utibetaling der res- 
teerende gelden voor den in  H o l
land geleverden haring.

To t het bekomen van een vroe
ge tram  naar Oostende zijn  onder
handelingen gaande die zullen 
voortgezet worden, alsook om aan
sluiting te bekomen voor Nieuw
poort.

W at de betaling betreft van de 
bennen door de stad Oostende ge
leverd in Februari 1945, de massa- 
aanvoer van haring te Zeebrugge 
wordt door de elgemeene vergade
ring toelating verleend tot vere f
fen ing van deze schuld per vaar
tuig.

Na. een opmerking van het lid 
U tterwulghe R ichard betreffende 
de verp lichting van het logboek, 
w ijst den heer Vandenberghe op 
het nut en de noodzakelijkheid van 
het logboek en zet hij de visschers 
aan het stipt in te vullen.

Deze welgeslaagde vergadering 
voor een bomvolle zaal gehouden 
getu igt van den geest van samen- 
hoorigheid, welke thans alle vis
schers van Heist en Zeebrugge be
zielt en hoe ze rond hun bestuur 
geschaard stilaan een macht vor
men. De opbouwende gedachten 
die er van uitgaan geven het be
w ijs dat onze visschers van de 
Oostkust het bij het goede eindje 
hebben.

ADVERTEERT IN
«HET NIEUW VISSCHERIJBLAD»

Buiten haring, brengen de korders 
ook nog eenige partüen wijting,.o t ’T, ïT’li • i .ri-Ü—'-iaS T S jf

s,{ orcaji' ; f-.ctt tc t 'J a  c -e ïm o o

$©©e@©©©©©®©©©«©©©9©©©©@©@©®©©©©©@©© ©©@«©©©@©®@©«©©»

Algemeene Vergadering van 
«Hand in Hand" l-leist-Zeebrugge
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Firma Jan Spaanderman
I J M U I D E N  •  H O L L A N D

Groothandel in Eerste kwaliteit Noordzeevisch

Speciaal adres voor G EPELD E en O N G EPELD E G A R N A LEN  

Zoodra mogelijk weer op de Belgische Markt. (10)

B U I T E N L A N D
HOLLAND

Berichten over de Hollandsche Haringvisscherij

REEDERS-VISSCHERS !
•  Wenscht U  schepen te koepen of te verkoopen ?
•  Wenscht U  « ANGLO-BELGIAN » motoren te koopen ?
•  Wenscht U  ialichtingen van welken aard ook met betrek 

op vissehersvaartuigen ?

Wendt U tot :
R. BOYDENS, Schipperstraat 40, OOSTENDE

(V an  onzen correspondent u it 
Vlaardingen)

Niettegenstaande door de Duit- 
schers ook het grootste gedeelte 
van de Hollandsche schepen, welke 
de drijfnetvisscherij op de Noord
zee uitoefende, weggevoerd is, is 
het de heeren reeders toch gelukt, 
n iettegenstaande de zeer groote 
m oeite welke zij zich moesten ge
troosten om m ateria len  en onder- 
deelen voor hun schepen te beko
men, om reeds h a lf Augustus en
kele schepen welke door u itoefe
n ing van de traw lvisscherij ofwel 
om andere redenen uit hun han 
den gebleven waren, voor de d r ij f
netvisscherij ui,t te  rusten. Zeer 
gering was het overschot van de 
vloot hetwelk de Duitschers ons 
gelaten  hebben en vooral in V laar
dingen, w aar vóór den oorlog u it
slu itend de drijfnetvisscherij door 
de schepen uitgeoefend werd, was 
het overschot al zeer gering, nl. 7 
van de 54 schepen welke vóór den 
oorlog beschikbaar waren.

H et was dan ook een beperkt 
aantal schepen dat in het begin 
aan deze visscherij deelnam, maar 
w at gaandeweg steeds verder uit
gebreid is, door schepen welke te 
ruggevonden waren in  de H olland
sche havens zoo spoedig mogelij'k 
voor de visscherij gere'ed te maken. 
M eestal werden slechts de hoog- 
noodige veranderingen aange
bracht en gelijken  de schepen dan 
ook meer op oorlogsschepen dan 
op haringloggers. Thans worden 
er nog regelm atig schepen, welke 
uit Duitschland terug gehaald 
worden, omgebouwd en wederom 
in bedrijf gesteld, zoodat thans na 
zeven maanden bevrijd ing al w e
derom  een groot aantal schepen 
aan de visscherij deelnemen.

De m aatjes-visscherij was ech
ter, toen de eerste schepen u it
voeren, al zoowat ten einde, zopdat 
er van dit artikel niet zoo bijzon
der veel meer aangevoerd is. W el 
w erd  in  deze behoefte voorzien 
door invoer van uit Engeland, 
m aar het aangevoerdfe kwantum 
was niet zoo groot dat dit eenig 
gew icht in de schaal gelegd heeft. 
De volle haring-visscherij was ech
te r  van het begin tot op heden 
buitengewoon voorspoedig en 
voora l in de m aand Novem ber w a 
ren de vangsten enorm groot, zoo
dat het zelfs voorkwam dat een 
aantal schepen tweem aal per week 
hun ladingen kwamen lossen dank 
zij de enorme haringrijkdom  w el
ke de Noordzee thans bevat. De 
laatste  weken loopt er wel w at 
i; le haring door m aar dit is niet 
overwegend. Voor del K anaa lv is- 
scherij, welke slechts door een be
perkt aantal schepen, m et sterke 
m otor uitgeoefend kän worden, is 
bij de reeders met het oog op de 
slechte gfclegenheüd om te have
nen in de Kanaalhavens, alsmede 
de aanwezigheid van veel wrakken 
aldaar, n iet veel belangstelling, al
hoewel de m ogelijkheid  b lijft  be
staan dat een klein aantal sche
pen deze visscherij gaat u itoefe
nen.

De haring moet door de reeders 
geleverd worden aan de door de 
Bedrijfschap voor Visscherijpro- 
dukten in  de voornaam ste aan- 
voerhavens ingestelde verdeel- 
commissies, welke iedere handelaar 
naar rato van zijn  omzet in 1938, 
de haring in z ijn  eigen vaten om 
laa t pakken en waarna deze ver- 
deelcommissies deze haring door
levert aan de verschillende d istri- 
butiediensten in het land, welke 
door bem iddeling van de plaatse- 
li;'ke visch winkeliers deze haringr 
aan het publiek verdeelt. Thans 
worden in  de verschillende aan- 
voerhavens voorraden gevormd 
welke voor export moeten dienen. 
Deze exporten zullen plaats heb

ben naar België en Luxemburg en 
zullen geschieden door een op te 
richten combinatie van exporteurs 
waarin  alle voorm alige exporteurs 
z itting  zullen hebben en welke 
com binatie alles betreffende den 
export zal regelen, terw ijl het de 
handelaars persoonlijk verboden is 
o ffertes naar het buitenland te m a
ken, te rw ijl het Bedrijfschap voor 
Visscherijprodukten aan geen en
kele particuliere handelaar een 
u itvergunning zal verstrekken.

Verder is  h ier in Holland nog 
aangevoerd een partij van 23.000 
balen gezouten kabeljauw van 
Groenland, terw ijl er bovendien 
nog een partij van 5.000 vaten, 
eveneens gezouten kabel'auw, on
derweg is, alsmede een partij van 
600.000 kg. stokvisch, welke alle 
soorten door elkaar bevat.

In  een volgend schrijven hoop 
ik U meerdere gegevens om trent 
den export te kunnen melden.

4M**

Brief uit IJmuiden
In  de week van 1-7 December de

den 15 stoomtrawlers, 5 motors en 
enkele kustvisschers de m arkt aan, 
de vangsten waren sterk verm in
derd door het slechte weer.

De grootste stoom traw ler die ge- 
woonli;'k ruim 2000 kisten vangst 
heeft, bracht nu m aar 500 kisten 
aan de m arkt en zoo verging het 
alle stoomvaartuigen, ook de mo
tors hadden een schrale vangst, 
de kustvisschers bleven op enkele 

i van de grootste na deze week in 
de haven, zoodat w ij voor het a l
gemeen terugzien op een week van 
geringe bevoorrading.

De tota le aanvoer was ongeveer
260.000 kg. hoofdzakelijk  schelvisch 
kabeljauw, schol, tarbot en tongen.

A lle  visch is nog bestemd voor 
Binnenlandsch gebruik, daar de 
gelegenheid voor export door de 
Regeering nog niet is gegeven, 
hoewel de noodzaak bij de week 
dringender wordt, vooral voor 
de fijn e  visch en grove soorten, 
als groote schelvisch, kabeljauw, 
alsmede rog en vleet.

De besommingen van de traw 
lers varieerde .tusschen de 11.000—
23.000 florins, de motors 2500— 5000 
florins, kustvisschers 300— 3000 fl.

*#*
Voor de visscherij kwamen weer 

gereed:
De m otortraw ler R.O. 53 Dirkje, 

die in de oorlog in Engeland als 
m arinevaartu ig dienst heeft ge
daan en op de Kon. M ij «  Sshelde » 
te Vlissingen is omgebouwd to t vis- 
schersvaartuig.

Voorts de K.W . 24, K.W . 162, K. 
W. 64 K.W . 6, K.W . 129 en K.W . 19 
alien door de Duitschers destijds 
opgevorderd.

Voorwaar een aanzienlijke u it
breiding.

~~ ***
1 December werden de stoom

trawlers door de havenarbeiders 
niet gelost, dit conflict was spoedig 
van de baan. De eischen der ha
venarbeiders waren absoluut ge
grond en werden ingewilligd.

EXPORT BESLOMMERINGEN
M et h et vri;'geven van im por- 

teeren in België kwamen vele aan
vragen voor visch in  IJmuiden bin
nen, die alle sp ijtig  genoeg nog nog 
even terzijde gelegd moesten wor
den.

De Regeering nl. ga f nog steeds 
niet de langverwachte toezegging 
voor exporteeren.

Het is de Regeering die inkoopt 
en verkoopt, in vele gevallen zon
der zelfs de handel h iervan in  te 
kennen.

W aarom  kocht b.v. de Regeering 
sen groote partij bevroren kabel
jauw van ÏJsland, New Foundland 
en Canada, aan prijzen  die ver bo-

Aan de lezers 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 tw aalf (en  n iet tien ) 
gulden  storten op g iro  431.332 van 
Jan Spaanderman postbox 15, te 
IJm uiden, m et verm elding: «Abon 
nem ent Nieuw Visscherijblad Oos
tende». A lle  ad verten tILes en de be
dragen hiervoor te storten, mogen 
insgelijks aan bovenvermeld adres 
overgem aakt worden.

ven onze versehe kabeljauw liggen  
en nog wel bevroren? Als onze R e 
geerders dan over zoo’n groote vak
kennis beschikken, dan hadden zij 
toch moeten weten dat bevroren 
visch een absoluut n iet gewilde 
vraag is, h ier te lande en zoo zij 
dat n iet geweten heeft, dan neem 
ik aan dat de Regeerders wel zul
len geweten hebben dat onze eigen 
kabeljauw, aangevoerd door de vis- 
scherijschepen in IJmuiden, ver
kocht wordt tegen 0.60-0.70 per kg. 
terw ijl de geïm porteerde bevroren 
kabel;'auw nu op 1.11 f. per kg. a f 
im porteur komt.

W aarom  koopt onze Regeering, 
als zij de handelaren dan toch w il 
laten toezien, n iet eens andere 
soorten, b.v. w ijting, kleine schol, 
braadschelvisch en kleine gullen in 
versehen toestand.

O f laat zij nu eens éénmaal de 
handel oordeelen en rekenen.

Welnu, koop b.v. eens 1.000.000 
kg. lichte visch aan, en stel h et
zelfde kwantum voor de export aan 
grove en fijn e  visch beschikbaar 
en je m aakt een behoorlijk devie
zen overschot, daarbij is de bin
nenlandsch consument gebaat en 
kan IJmuiden zonder binnenland 
te schaden, exporteeren, en onze 
oude goede bekende Ijm uider 
naam zal weer in buitenland ge
kend zijn.

Het gaat niet op dat w ij geen 
overschotten hebben, zij kunnen 
gem aakt worden.

W i; zijn  éénm aal als een der 
laatste bevrijde landen te veel 
achterop geraakt. Nu exporteeren 
en dadelijk, n iet m eer uitstellen, 
er staat te veel op het spel.

W at w ij in jaren  m et zeer hard 
werken hebben gewonnen, zal ver
loren gaan. België en andere lan
den w illen nog onze m arkt en w ij 
kunnen hieraan voldoen, m et goe
de soorten van uitstekende kw ali
teit.

H et kan, het moet, het zal. Laa t 
de Regeering van deze fe iten  door
drongen zijn.

HARINGVISSCHERIJ
De vangsten van de haring b lij

ven nog steeds zeer goed.
De vangsten van de Schevening- 

sche visschers zijn  deze week van 
22-47 last geweest en h ier is de 
totale aanvoer vangst stand 6296 
last haring.

Ook in Vlaardingen waren zeer 
goede resultaten 27-40 last haring.

Ook werd er nog versehe haring 
aangevoerd.

P ie te r Spaanderman. 

**#

Vischexport naar Belgie 

en Frankrijk

BELGIE

W ij lezen in de «  V isscherijwe- 
reld » (Nederland) :

H ier is een regelingscommissie, 
bestaande uit een aantal visch- 
groothandelareii. De commissie 
staat onder leid ing van den heer 
v. d. Bernden, Antwerpen.

Naast eigen visscherij, komen er 
vrij groote hoeveelheden zeevisch 
uit Denemarken. De bekende Deen- 
sche auto’s ziet men vrijw el door 
geheel België.

De prijsschom m elingen zi.;n in 
België soms vrij groot. De laatste 
dagen waren de groothandelprij- 
zen voor: w ijtin g  15—25 fr., kab. 
40—50 fr., id. zonder kop, 50— 60 fr. 
tong 50— 70 fr., schelvisch 20— 30 
fr., rog 20—30 fr., w itte koolv. 9— 
15 fr., (a lles per kg.) Verder is er 
zeer veel vraag voor gerookte- en 
gestoomde visch, zooals schelvisch 
w ijtin g  en bokking. En n iet te ver
geten, pekel- en steurharing. De 
vischwinkels zijn  regelm atig ruim 
van visch voorzien. De visch wordt 
vrij, dus zonder bon verkocht.

ziet koopers, m aar van in de rij 
staan, is geen sprake.

H et za l m.i. m oeilijk  zijn  b ij de 
komende besprekingen (? )  «V is ch 
export Nederland-België-Luxem - 
burg », to t vaste prijsafspraken te 
komen.

Rest m ij nog te vermelden, het 
Warenbureau N ederla jid -B elg ië- 
Luxemburg. D it bureau moet aan
zien worden als een verlengstuk 
van den Ned. Handelsattaché in 
Brussel en staat onder de em i
nente le id ing v£>n den heer v.d. 
Driest. Deze zal m.i. n iets nalaten 
om zijn  invloed aan te wenden bij 
de komende besprekingen om deze 
zoo vlot m ogelijk  voor den Nederl. 
handel te laten verloopen. Het ver
voer zal m„L m oeten geschieden 
per auto.

FRANKRIJK

In  Frankrijk  is eveneens een re- 
gelings-commissie, welke onder lei
ding staat van den heer Dechaud, 
voorz van de Ver. van vischim por- 
teurs en gem achtigde van het 
Fransch M inisterie. Een m an van 
veel invloed.

Frankrijk  heeft een beperkte vis
scherij en on tvangt o.a. forellen  
uit Denemarken.

De visch is op de bon, m aar de 
consument ontvangt wein ig o f 
niets. En de prijzen?

Hammen z.k. 60— 70 fr., heek 60 
— 70 fr., ton 130— 150 fr., gr tarbot 
150— 160 fr., gevilde rog 40— 50 fr., 
tongschaar 80— 100 fr., gr. schol 
80— 100 fr. (a lles per kg.) Verder 
veel vraag voor haring.

Van het Nedel. Gezantschap in 
Parijs  zullen ongetw ijfe ld  de hh. 
Boissevain o f Mr. Wynands de on
derhandelaars m et raad en daad 
terzijde staan. Voor transport- 
vraagstukken is dit de heer Engels, 
20 Av. Clebert.

En nu ik toch over transport 
spreek, geloof ik dat de auto het 
aangewezen vervoerm iddel moet 
zijn. B ij voorkeur wagens welke 
diesel-olie stoken en w at betreft 
de benzinewagens, m oet overleg 
gepleegd worden m et de consula
ten  in Brussel en Parijs. Per spoor 
duurt het tra ject IJm uiden-Parijs 
circa een week.

NOG W AT ANDERS

U it bovenstaande b lijk t wel, hoe 
de overheid in België en Frank
rijk  het groote nut inziet, de aan
wezigheid van den handel, w aar 
het gaat om handelsbesprekingen 
te voeren. Dat men ook in ons land 
de wenschelijkheid h iervan be
grijpt, meen ik te kunnen vast
stellen uit het hoofdaritkel in  de 
Econ. Voorlich ting van 9 Nov. 1.1. 
M aar, zoo vraag ik  m ij af, hoe 
staat het m et de voorlichting in 
de betreffende landen w aar het 
gaat om de m ogeljkheid om te ko
men tot exporteering? Ik  heb er 
helaas noch in  België, noch in 
Frankrijk  veel van kunnen merken. 
Zeker, er is ongetw ijfe ld  wel eens 
een ambtenaar in een o f ander 
land geweest, m aar w at w ist hij 
te vertellen  over visch, soorten, 
momenteele en de te verwachten 
aanvoer in  de komende maanden?

Het is een belang van de eerste 
orde, dat er in  ons land e iw itrijk  
voedsel is. M aar van eenige voor
bereiding om to t export te komen, 
vooral in verband m et de zeer 
groote aanvoeren, die ongetw ijfe ld  
verwacht kunnen worden, hoe 
staat het daarmede?

En w at moet de vischexporteur 
beginnen de komende jaren, als hij 
in dezen tijd  verdrongen wordt 
van de in ternationale m arkt? R e- 
geeren is toch vooruitzien. W ie 
van onze M inisters zei ook weer, 
er moet geëxporteerd worden. Ver
wachtte Z.E. ook n iet m eer in itia 
t ie f van den individueelen hande
laar?

IJmuiden 27-11-45.
«  U itzinger ».

IJSLAND

ENGELAND

BILLINGSGATE

Een Engelsche tre iler heeft een 
prachtige steur verkocht, wegende 
186 kg. en verkocht voor 155 £.

’t Is  een mooi sommetje voor de 
gelukkige bemanning.

GROOTE VANGSTEN
In  al de landen w aar men, na 

de lange jaren  onderbreking door 
den oorlog veroorzaakt, de zeevis- 
scherij hernomen heeft, worden 
groote vangsten verwezenlijkt, w at 
niet te verwonderen is, maar nog 
grootere besommingen, w at veelbe- 
teekenend is.

Voor de tien eerste maanden 
van 1945, m et een zeer onvolledige 
vloot, z ijn  de c ijfers  voor G root- 
Bretagne als vo lgt:
Jaar Hoeveelheid W aarde 
1938: 10.692.081 Cwts 9.406.352 £  
1945: 4.161.043 Cwts 13.516.488 £  

Daarin is de haringvangst n iet 
begrepen, en gezien het geta l in de 
vaart gebrachte schepen gaande
weg vermeerdert, vraagt men zich 
a f wanneer de regeering m aatre
gelen zal tre ffen  om  de vroeg tij
dige uitputting der vischgronden te 
voorkomen.

Men herinnert zich de geweldige 
inzinking deSr vangsten dite jZiich 
enkele jaren  na den oorlog 1914-18 
heeft voorgedaan.

SCHEEPSBOUW
De vereenigde scheepsbouwers 

van Schotland lieten  bij m iddel 
van de pers weten dat zij thans in 
staat z ijn  om  alle toegelaten be
stellingen uit te voeren. Dertien 
werven zi;h  bij die vereeniging 
aangesloten.

Te Beverley heeft de welbekende 
firm a Cook, W elton  and Gem m ell 
Ltd. anderzijds de handen vol met 
bestellingen uit Engeland en 
vreemde landen, waaronder Faroe, 
IJsland, Frankrijk  en België (4 
schepen.)

De. IJslandsche en Fransche be
stellingen worden van regeerings- 
wege gedaan, de Faroesche en Bel
gische gaan uit van private onder
nemingen.

g o e d e  h a r i n g c a m p a g n e

De East Anglican haringvisscherij 
die voor de eerste m aal sedert den 
oorlog kon hernomen worden en 
die ten  einde geloopen is, heeft 
bijzonder goede uitslagen opgele
verd.
Haven Aanvoer W aarde
Great Yarm outh 80.824 c. 333.357 £  
Low estoft 51.208 C. 214.775 £

De kw alite it was bijzonder goed 
te noemen en veel haring werd 
door de groote steden in  versehen 
toestand afgenom en zoodat slechts 
ongeveer de h e lft kon worden in 
gezouten.

HANDELSORGANISATIE
De inrichting van den vischhan- 

del gedurende de oorlogsperiode 
heeft tot geweldige m oeilijkheden 
aanleiding gegeven. De vischbedee- 
ling per districten heeft b ijna al
gemeene m isnoegdheid veroorzaakt 
zoodanig dat geen der .twee betrok
ken ministeries, Voedselvoorziening 
en Vervoer, er de verantwoordelijk
heid wenscht van te dragen.

Drie groote licham en houden 
zich nu bezig m et het Zoeken naar 
m iddelen om den vischhandel te 
doen herleven:

1) de te Grimsby ontworpen 
Raad van vischhandelaars en 
ambtenaars;

2) de parlem entaire v isscherij- 
commissie, en

3) de Raad voor kleinhandelaars 
A lgem eene vrijheid  is thans de

leus der hanc’^ laars ein zoo rap 
mogelijk.

Voor uw drukwerk 
wendt U to t de 

Handelsdrukkerij

Degrave & Godemont
Nieuwpoortsche Steenweg 44 
—  O O S T E N D E

/Door de IJslandsche regeering 
zal een Radiostation  voor korte 
golflengten  opgericht worden. Dit 
station zal, zoo hoopt men, in 1947 

Mengereed zijn.


