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Vergoeding aan Slachtoffers van 
Arbeidsongevallen in de Zeevisscherij

KOM T ER A A N PA SSIN G ?

I __,, Berekend, volgens
het officieele uur 
van Greenwich.
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I EL. Nr 72523 Nederland: 12 gulden.

Het Nieuw Visscherijblad heeft her
haaldelijk een lans gebroken ten voor- 
deele der slachtoffers van arbeids
ongevallen in de zeevisscherij of hun 
rechthebbenden. W ij hebben er op ge
wezen dat deze vergoedingen onvol
doende zijn en zouden moeten aan
gepast worden, zooals voor de onge
vallen op vasten bodem, aan het aan
genomen levensminimum. Wij hebben 
de aandacht er op gevestigd, dat hier
voor in aanmerking moesten komen, 
de slachtoffers van ongevallen over
komen vóór 1 Juli 1930 en na dezen 
datum tot op het oogenblik dat deze 
vergoeding het vastgesteld minimum 
bereikt.

Naar den Beroepsraad 
voor de Zeevisscherij

Wij waren van oordeel, dat deze 
kwestie best door den Bedrijfsraad 
kon worden geregeld. Daar het echter 
hier in de eerste plaats een kwestie 
van socialen en min van economischen 
aard betreft, is de Beroespraad voor 
de Zeevisscherij veeleer het aange
wezen organisme voor de behandeling 
van het vraagstuk.

Naar verluidt zal de Beroespraad 
voor de Zeevisscherij in een zijner 
aanstaande vergaderingen de bespre
king van deze aangelegenheid aan
vatten.

Hoe staan de zaken ?
Zooals gezegd komen twee reeksen 

van slachtoffers in aanmerking om 
steun te genieten:

1. Deze waarvan het ongeval zich 
heeft voorgedaan vóór het van kracht 
worden van de wet van 29 December
1929 op de zeeongevallen, bijgevolg 
vóór 1 Juli 1930;

2. Deze welke van de bepalingen 
dezer wet genieten, doch wier ver
goedingen uitbetaald door de Gemeen
schappelijke Kas voor de Zeevisscherij 
een vooraf bepaald levensminimum 
niet bereiken.

Voor deze laatsten staan twee mo
gelijkheden open:

1. Kas voor Voorzorg en Onderstand 
(artikel 6 Wet 21-7-1890).

Deze Kas bestaat thans nog en be

Zondagmorgen te 10.30 uur zal in 
het «Hôtel du Commerce», Vindictive- 
laan 19, Oostende, bij Rudolf Vande- 
kerckhove, een bijeenkomst plaats 

schikt over gelden voortkomende van grijpen waarop de reeders komende

gemeene Wet en welke geregeld wer
den volgens een grondwedde van min 
dan 6.000 fr. onder dezelfde voor
waarden als hierboven vermeld onder 
letter a;

c) het verleenen, onderhouden en 
vernieuwen der orthopedische toe
stellen waarvan het gebruik als nood
zakelijk wordt erkend ten behoeve van 
degenen welke bijzondere of bijge
voegde toelagen genieten.

Een bijgevoegde premie 
noodzakelijk

Opdat bijkomende vergoedingen 
zouden kunnen vçrleend worden, moet 
vanwege de reeders een bijkomende

Veel Visschersvaartuigen zijn niet
Verzekerd

Hoe de Reeders best hun Belang dienen
In  den laatsten tijd werd vastge

steld dat verschillende visschersvaar
tuigen niet verzekerd zijn.

Wij meenen van deze gelegenheid 
gebruik te kunnen maken om de 
eigenaars te wijzen op het feit dat te 
Oostende, juist vóór den oorlog, een 
onderlinge verzekering is ontstaan: 
«Hulp in Nood», gevestigd in de Vin- 
dictivelaan 20/Oostende (Tel. 716.89), 
waar de visschersvaartuigen tegen 
uitstekende voorwaarden verzekerd 
zijn.

Inderdaad, schade aan anderen is 
voor honderd percent gedekt, alsook 
het totaal verlies en het vlotbrengen 
na stranding van het vaartuig. 

Tevens is brand- en stormschade 
.  ̂ , alsook alle schade aan het eigen schip

premie geeischt worden, zooals van go ten honderd uitbetaald en worde
de werkgevers te land

Gezien echter de premies voor on
gevallenverzekering te land ongeveer 
3 t.h. op de loonen bedragen en de 
bijdragen in de zeevisscherij merke
lijk hooger zijn, zouden de reeders 
niet 5 t.h. van hun premie moeten 
bij storten, doch een verminderd pro
cent; immers de door de Kas van 
Voorzorg en Onderstand uit te keeren 
gelden zijn voor alle slachtoffers of 
naastbestaanden dezelfde, onverschil
lig tot welk bedrijf het slachtoffer be
hoort.

De inning der premie
De inning van die bijkomende pre

mie zou door de Gemeenschappelijke 
Kas voor de Zeevisscherij kunnen ge
daan worden, die deze dan zou over
dragen aan de Nationale Steun- en 
Voorzorgskas te Brussel.

De vraag rijst echter op of deze 
verhooging van sociale lasten de reeds 
zware bijdrage voor de Gemeenschap
pelijke Kas niet zal opvoeren tot be
dragen, die niet meer nijverheids- 
matig zouden zijn.

het opsleepen op zeer behoorlijke 
wijze vergoed.

Al de leden zijn anderzijds onder
ling verplicht elkaar behoorlijk te 
helpen.

Op het einde van het jaar wordt 
het overschot volgens de stortingen 
door elkeen gedaan op de Spaarboek 
van elk lid geplaatst.

Zoo komt het dat «Hulp in Nood» 
voor de jaren 1942, 1943 en 1944 een 
overschot had voor elk lid welke ge
lijk stond met 30, 32 en 70 per hon
derd,. van de betaalde premies.

Daarenboven mag gezegd dat meer 
dan de helft van de gansche visschers- 
vloot bij de onderlinge verzekering 
«Hulp in Nood» aangesloten is en wel 
250 varende schepen.

De Beheerraad is samengesteld uit 
drie kustvisschersreeders van Nieuw
poort: Jef Verbanck, Arthur Van den 
Abeele en Maurice Legein; vier ree
ders van Heist: Petrus Latruwe, Henri 
Cattoor, Jan Dobbelaere en Jules 
Haerinck; vijf reeders van Oostende 
en wel August Brunet, Jules Denye, 
Charles Lenaers, Albert Huys, Remy 
Vanthorre, Leopold Verbanck, voor
zitter. Voor Blankenberge is het Va- 
lère Ponjaert.

Voor de Reeders komende uit Engeland

De directie van de gansche maat
schappij wordt waargenomen door den 
heer Vandenberghe Prosper, waarvan  
de bevoegdheid in visscherij aangele
genheden gekend is en aan wien 
«Huip in Nood» zijn bloei van thans 
grootelijks te danken heeft.

In deze omstandigheden is het niet 
te verwonderen dat, met een derge
lijk bestuur uitsluitend uit reeders be
staande, de maatschappij niettegen
staande talrijke ongevallen, een ze
keren bloei kent.

GELDLEENINGEN
Daarenboven werd vastgesteld. dat 

sommige reeders verplicht werden zich 
bij verzekeringen aan te sluiten welke 
dezelfde doeleinden niet nastreven, 
omdat ze een leening moeten aangaan  
bij maatschappijen TEN ONRECHTE  
door den Staat, gesteund.

Om ook hieraan te verhelpen, heeft 
«Huip in Nood» aan zijn leden de ge
legenheid gegeven leeningen aan te 
gaan aan zeer interessante voorwaar
den

De reeders, die zulks verlangen, 
mogen zich gerust wenden tot «Hulp 
in Nood», waarvan de bureelen van 
9 tot 12 uur open zijn.

Aan het wakkere bestuur en in ’t 
bijzonder zijn voorzitter Leopold Ver
banck, zeggen we: doe zoo voort en 
wie weet worden de reeders zoo ver
standig dat, om hun algemeene on
kosten tot een minimum te herleiden, 
ze zullen gaan beseffen dat het dus 
noodzakeli.'k is zich in één en de- 
zeilde onderlinge verzekering aan te 
sluiten. Aldus zullen zij groote be
sparingen verwezenlijken en goed ver- blad*beantwöörden.' 
zekerd zijn.

DE REEDERS EN DE STORTINCEN  

AAN DE VISSCHERSKAS

Verschillende Oostendsche reeders 
stellen ons onpieuw de vraag of zij 
kunnen verplicht worden de afhou- 
dingen voor de Oostendsche Visschers- 
Kas te betalen en wat zij moeten 
doen, zoo zij van oordeel zijn niets 
meer te willen storten.

Ons antwoord luidt, dat het een feit 
is, dat deze bijdragen als vrijwillige 
stortingen dienen aanzien te worden. 
In deze omstandigheden volstaat het 
een aangetcekend schrijven naar uw 
vischafslager te sturen en hem te ver
zoeken voortaan deze afhouding niet 
meer te doen.

Inderdaad, de vischafslager die door 
den reeder betaald wordt op grond van 
een percent op de bruto-opbrengst, is 
te aanzien als de vertegenwoordiger 
van den reeder en mag, op verzoek 
van den reeder, deze gelden niet meer 
afhouden.

De Stad kan hem niets aanwrijven 
en nog veel minder verplichten te 
storten.

Weigert de Stad dit te doen, dan 
volstaat het aan ’t gemeentebestuur 
eenzelfde aangeteekend schrijven te 
sturen.

Zoo deze er niet op ingaat, dan kan 
de reeder bij de bevoegde Hoogere 
overheid klacht neerleggen en de te
ruggave eischen.

Zij die verder wenschen ingelicht, 
mogen ons steeds hun grieven schrif
telijk mededeelen. We zullen ze in ons

De Fransche Visscherssloep D.G. 697 
door de Bemanning verlaten

SCHIPPER MAES CHARLES REDT HET VA ARTUIG  EN BRENCT HET 
IN V EILIG E HAVEN

het in 1890 door Koning Leopold II 
gestichte fonds, om steun uit te kee
ren aan de rechthebbenden van ar- 
beidsslachtoffers, die zich op het 
oogenblik der ramp, en vóór de uit
betaling van eenige vergoeding door 
den verzekeraar in zeer benarde toe
standen bevinden.

Die steun bestaat in eenmalige be
taling van een bepaald oedrag van 
ongeveer 300 fr. Ook de rechthebben
den van de visâchers, die slachtoffers 
worden van een arbeidsongeval mo
gen daar aansrpaak op maken. Zij 
moeten een aanvraag indienen bij de 
genoemde Kas.

2. De in 1926 omgevormde Kas van 
Voorzorg en Onderstand.

Deze Kas wordt gespijsd door een 
afhouding van 5 % op de premies, 
betaald door de werkgevers in de 
nijverheden te land, onderworpen aan 
de algemeene zeeongevallenwet.

Dfe bedrijvigheid van deze Kas strekt 
zich uit tot:

a) het uitbetalen van bijzondere 
toelagen aan de slachtoffers van ar
beidsongevallen overkomen vóór 1 Juli 
1905, welke niet vergoed werden door 
het gemeen recht, en minstens 30 t.h. 
werkonbekwaamheid opliepen of in 
staat van behoeftigheid verkeeren.

b) het uitbetalen van bijgevoegde 
toelagen aan de slachtoffers van a r
beidsongevallen, vergoed door de A l-

van Engeland worden uitgenoodigd
Op de dagorde is er vermeld:
1. Te storten achterstallige bijdrage 

aan de Gemeenschappelijke Kas voor 
Zeevisscherij.

2. Te storten bijdrage voor VOZOR.
3. Schulden en tegoed inzake uit

bating der visschersvaartuigen door 
de Regie van het Zeewezen.

4. Verzekering der vaartuigen in 
Engeland met of zonder de toestem
ming van den reeder.

Uit bovenstaande punten ral blij
ken, dat deze belangrijke kwesties ver 
van opgelost zijn en het is gekend, 
dat velen hieromtrent groote moeilijk
heden hebben of tegemoet gaan.

Zoo hebben we vastgesteld hoe er 
in de wijze van inning bij de uit
bating in het moederland en Enge
land, groote verschillen bestaan, in 
zooverre dat vooral de kleine uitge
weken kdstvisschersreeders voor on
oplosbare moeilijkheden komen te 
staan. Zoo waren we deze week oog
getuige van het feit, dat een kust- 
visscher van een vaartuig van 25 P.K. 
niet minder dan 50.000 fr. aan VOZOR  
en 20.000 fr. aan de Gemeenschappe
lijke Kas voor Zeevisscherij achterstel 
hoeft te betalen.

Van anderen hebben de in Enge
land vertoevende ambtenaars van het 
Zeewezen niet beter gevonden dan, 
vooraleer de vaartuigen te repatriee-

ren en zonder den reeder op de hoogte 
te stellen, het schip te verzekeren bij 
een verzekeringsmaatschappij voor 
visschersvaartuigen en hem daarna te 
verzoeken de premie te betalen.

Nog andere vaartuigen werden er 
door het Regie van het Zeewezen uit
gebaat en laten als saldo een tekort 
van vele duizenden, welke in feite 
door den reeder zouden hoeven bij- 
betaald, waar hier elkeen rijkelijk zijn 
brood verdiende.

Dit, en nog zooveel andere gevallen, 
waarover we bezwaarlijk in deze ko
lommen kunnen uitwijden, zullen het 
voorwerp uitmaken van een ernstige 
bespreking onder de belanghebbenden 
zelf, waarna elke zaak grondig zal be
studeerd worden.

Voorstellen zullen daarna aan de 
betrokken overheid overgemaakt. Het 
mag ten andere gezegd dat sommige 
Staats- en sociale diensten in Enge
land nogal zonderling en fantastisch 
met de goederen van onze menschen 
hebben omgesprongen.

Midden vorige week heeft zich, tij
dens de haringvisscherij op onze kust, 
opnieuw een staaltje voorgedaan van 
de wijze waarop de Fransche visschers 
een vaartuig naar den grond laten 
gaan, zonder er zich veel om te be
kommeren.

In  ons vorig nummer hadden we 
reeds gewezen op de geringe moeite 
welke de Fransche visschers van de 
D.G.985 zich getroostten, toen hun 
vaartuig aangevaren werd door de 
N.757 en daarop na drie kwart uur 
zonk. Wat we hierna vertellen is een 
nieuw bewijs van de weinig stichtende 
voorbeelden welke zich bij de Fran
sche visschers voordoen.

Donderdag 24 Januari was Charles 
Maes van de N.759 ex-N.81 « Henri 
Roger » ter haringvisscherij gevaren.

Een stille Zuid-wind en een licht 
overtrokken lucht lieten toe gemak
kelijk het bedrijf uit te oefenen.

Rond 15 uur bemerkte de schipper 
noodsignalen uitgaande van het Fran
sche visschersvaartuig D.G.697. Dit 
vaartuig was op het wrak, gelegen op 
de Zuidpunt van de Middelkerkebank, 
gestooten en lekgeslagen. Dit wrak 
ivas door een wrakton afgebakend. 
Langszij gekomen wierp de Fransche 
bemanning, die in plaats van te trach
ten hun vaartuig te redden, de

Anderzijds baat het niet zich aan armen in de lucht staken, hun per-
zekere plichtplegingen te onttrekken 
en daarom hopen de belanghebben
den uit deze gedachtenwisseling een 
nuttig besluit te zullen kunnen trek
ken.

Het is ons tenslotte bekend dat de 
heer Directeur-Generaal Devos, vat
baar is voor hulp daar waar zij ge
rechtvaardigd is.

Alleen belanghebbende reeders en 
kustvisschersreeders worden tot deze 
bijeenkomst toegelaten.

We komen hierop terug.

soonlijk tuig aan boord, waarna ze 
zelf aan boord sprongen, zonder zich 
verder om hun vaartuig te bekomme
ren en nadat ze nochtans een sleep
tros aangegeven hadden. Van pompen 
was er geen sprake meer !

Schipper Maes, vaststellend dat het 
vaartuig, mits pompen, gemakkelijk 
kon gered worden, gaf aan een zijner 
matrozen bevel aan boord van het 
Fransche vaartuig den toestand op te 
nemen, waaruit kon afgeleid dat het 
schip niet in onmiddellijk gevaar ver
keerde.

Schipper Maes verzocht twee leden

van de Fransche bemanning ook aan 
boord te gaan om te helpen pompen, 
wat gebeurde, zoodat twee uur later 
de N.759 met de D.G.697 de Nieuw- 
poortsche haven binnenliep.

De gevolgen van deze historie
De reeder van de N.759 eischt een 

vergoeding voor de redding van het 
Fransche vaartuig en het werd aan 
den ketting gelegd in afwachting dat 
hiervoor een borg betaald worde.

De procedure in deze aangelegen
heid wordt ingeleid door de onderlinge 
verzekeringsmaatschappij «  Hulp in 
Nood »  van Oostende bij de Koophan- 
delsrechtbank te Veurne.

De D.G.697 is een vaartuig gebouwd 
in 1943 op de scheepswerven te Fé- 
camp, heeft een netto-tonnemaat van  
ongeveer 10 ton en is voorzien van 
een motor «Loire» van 60 P.K.

Het behoort toe aan den reeder 
Turpin Henri, van Grevelingen.

Het onderzoek in deze aangelegen
heid werd geleid door den h. Luyens, 
waterschout der haven van Nieuw
poort.

Is de D.G.697 
nog Fransch eigendom ?

Het feit dat ae Fransche beman
ning hun vaartuig in volle zee aan 
zijn lot heeft overgelaten, wordt in 
visscherij kringen druk besproken.

Schippgr Maes had het recht, toen 
de Fransche bemanning het schip 
verlaten had, er zelf twee leden van 
zijn bemanning aan boord te zetten, 
er de Belgische vlag aan vast te hech
ten en het vaartuig als zijn eigendom 
binnen te brengen.

Het feit echter dat hij terug twee 
Fransche visschers aan boord heeft 
gesteld, is betwistbaar of hij thans 
nog zijn rechten zou kunnen doen 
gelden.

We hopen hierop in een onzer vol
gende nummers terug te komen.
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Vertegenwoordiger :
H. B O Y  D E N S, Velodroomstraat 4 OOSTENDE
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Het Repatrieeren van Visschersvaartuigen
De Wederwaardigheden op de Reizen

Den volgenden dag waren de papie
ren van vrijgave bekomen. Men besloot 
de Z.25 niet mede te nemen, daar het 
risico te groot was. Er moest nog ge
wacht worden op het vertrek, omdat 
er nog geen toelating van Parijs was. 
Men maakte er gebruik van om dien 
dag de omgeving te bezoeken Dien 
zelfden avond werd er besloten naar 
Le Boul te gaan, om de vrijgave te 
vieren. Met een man of zes werd er 
dien avond feest gevierd met oprecht 
Oostendsche leute. Allerlei dialecten, 
waren er vereenigd: de schipper der 
Marie-José-Rosette, die al jaren in 
Oostende vaart, en nog steeds met 
Hollandsch accent spreekt; onze An
dré, de hulpmachinist van het wacht
schip, die op zijn plat Oostendsch 
spreekt, en die nog al van een dansje 
houdt; Leon de Antwerpenaar, hoe 
dikwijls zou hij niet gezegd hebben 
gedurende de reis « we gaan verzui
pen met de «Mahlman» op sleep », een 
ferme kerel die ook van Oostendsche 
leute houdt. Dan onze Door, schipper 
der 0.300, die van De Panne «is. En de 
« Stroop », zijn naam komt er niet 
op aan, ook die wist er het plezier in 
te houden. De anderen waren van 
Oostende, dus alle dialecten waren er 
bij. Als die mannen op zijn Fransch 
bezig waren, was het een plezier om 
te hooren. De Franschen dachten dat 
ze van alle nationaliteiten waren, be
halve de Belgische. Sneeuwwitje kon 
er heelemaal niet aan uit. Meer mag 
ik hier niet zeggen anders zou er thuis 
ruzie in ’t straatje komen.

Den 19n September lagen we klaar

om te vertrekken, maar nog steeds 
geen nieuws van Parijs!

De h. Aspeslagh, onvermoeibaar als 
altijd, kwam overeen met de Fran
sche overheden om toch te vertrekken 
daar men toch nog verschillende Fran
sche havens moest aandoen, zoodat 
men hem altijd kon verwittigen, zoo 
er iets verkeerd zou geweest zijn.

Om 1 uur vertrok men naar Les 
Sables d’Olonne. Men was toen al met 
4 schepen.

Den 20n September om 14 u. aan
komst te Les Sables d’Olonne, waar de 
0.317 lag. Dit schip was vrij. Er moest 
dus niet veel tijd verspeeld worden. 
Vóór 18 u. was de h. Aspeslagh reeds 
terug âan boord, met het nieuws. Da 
delijk werd er begonnen met poutrel 
len, masten en ander materiaal aan 
boord te laden (door de eigenaars 
verborgen vóór rie schepen af geno
men waren door de Duitschers.)

Op 2ln September vertrok men te 
13.45 u. naar La Palice, waar men om 
20 uur aankwam, juist bij tijds want 
er was al een reeder van Boulogne 
komen opdagen om de 0.163 over te 
nemen. Gelukkig kon de h. Blondé, 
der Oostendsche Reederij, hier een 
stokje in het wiel steken.

( ’t vervolgt)

VRIJDAG 8 FEBRUARI 
E e r s t e  t r e k k i n g
volgens het nieuw plan 

van de

Koloniale Loterij
De KANS zal weldra 
de eerstfe winners 1946 

aanduiden.
O M  E R  B IJ  T E  Z IJ N  : 

Koop Uw biljetten vandaag.
(28)

DE PREMIES VOOR OORLOGS- 
RISICO VERLAAGD

BRIEVENBUS
Frans Paeye; —  Goed uw schrijven 

ontvangen. Wend u tot den Vissche- 
rijdienst, Zuidstraat, 16 Oostende, 
daar dit inderdaad niet mag gedaan 
worden.

Voor Leergierige Visschers
We zeiden reeds een en ander over 

het toezicht over de zeevisscherij en 
het zeerapport. Nu zullen we eens 
zien hoe de zaken staan tusschen ree
der, kapitein en bemanning.

I. OE REEDER.

Wie wordt als dusdanig beschouwd?
Hij die een schip uitrust onder Bel

gische vlag, met het oog op een zee
tocht met winstgevende verrichting, 
wordt als reeder aanzien. Hieruit 
leiden we dus af, dat de persoon die 
een jacht uitrust bestemd voor zijn 
pleziertochtjes, niet als reeder kan 
doorgaan.

De eigenaar van een schip is tege
lijk reeder indien hij zelf zijn schip 
uitrust, maar hij kan evengoed een 
ander persoon met dezen dj ob ge
lasten.

Waarin bestaat de verantwoordelijk
heid van den reeder?

Hij is verantwoordelijk voor de da
den van den kapitein en van het volk, 
ook voor de verbintenissen door den 
kapitein in die hoedanigheid gesloten. 
Zijn er passagiers aan boord, dan is 
de reeder niet verantwoordelijk voor 
hun daden, maar wel de kapitein.

Voor velen zal het vreemd klinken 
dat de reeder verantwoordelijk wordt 
gesteld voor de daden van zijn kapi
tein ! En toch is het zoo !

Veronderstel dat de kapitein een 
aanvaring doet en in fout wordt be
vonden, of zijn schip aan den grond 
vast loopt door nalatigheid zelfs, nog 
is het de reeder die verantwoordelijk 
wordt gesteld en er al de gevolgen zal 
van dragen. De kapitein wordt alleen 
maar verantwoordelijk gesteld voor 
de uitvoering van zijn bediening en 
voor zijn misslagen waarover de On
derzoeksraad oordeelt en de straf toe
past.

Welke zijn de plichten 
van den reeder?

1) Zijn schip voldoende bemannen 
om een normale uitbating mogelijk 
te maken.

2) Voor al de opvarenden moet er 
een goed ingericht logies zijn dat tot 
niets» anders wordt gebruikt. Vroeger 
jaren was de « jongen » soms de duts 
van het spel. Veelal had hij voor 
logement den bank van het logies. 
W e spreken hier van den tijd toen 
de bemanning nog bestond uit «4 zie
len en een jongen». Deze tijden zijn 
nu gelukkiglijk voorbij.

3) Is de reeder gelast met de voe
ding van de bemanning, dan moet hij 
voldoende en gezond voedsel ver
schaffen, zooniet kan hij worden ver
plicht tot het uitbetalen van een 
vergoeding, door den Waterschout of 
door den Consul vast te stellen.

4) In  geval van schipbreuk, brand 
aan boord of andere gevallen van 
overmacht tengevolge waarvan de 
zeegoederen van de bemanning geheel 
of gedeeltelijk verloren gingen, moet 
hij de daartoe voorziene vergoeding 
uitbetalen aan de rechthebbenden. 
Door rechthebbenden verstaan we den 
betrokken zeeman zelf of indien deze 
omkwam, zijn erfgenamen.

Welke zijn nu de rechten 
welke een reeder kan doen gelden?

Het technisch comité van VOZOR  
heeft besloten de bijpremie voor ge
varen dagen van 0,50 % per dag op 
0,25 % terug te brengen en dit vanaf 
1 Februari 1946.

VOZOR is van oordeel dat, alhoe
wel er zich in den laatsten tijd geen 
ongevallen meer in de havens hebben 
voorgedaan, het voorbarig zou zijn te 
verklaren dat er geen risico meer be
staat.

De maandelijksche premie is nog 
slechts 0,25 °/c.

Wij zijn zoo vrij VOZOR er op te 
wijzen dat er ofwel risico bestaat 
ofwel er geen bestaat.

Welnu, zij die VOZOR moeten voor
lichten omtrent het risico in de ha
vens van de kust, en ook VOZOR, 
weten dat er van dergelijk risico se
dert een vol jaar geen sprake meer is 
en dat bijgevolg deze premie, hoe mi
niem ook, nutteloos is.

Ze verwekt ten andere in betrokken 
kringen een noodelooze misnoegdheid.

We zijn overtuigd dat VOZOR dit 
zal inzien.

I M P O R T E X P O R T

David’s Zeevischgroothandel
P.V.B.A.
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Een Belgische Zeemacht !

DE DIENST VAN HET SE
QUESTER stelt te koop op de 
Scheepswerven St. Pieter te 
Hemiksem-ANTWERPEN :

TW EE VISCHKOTTERS
20.57 m. X 6,25-m. x 3 m.

Voor alle inlichtingen zich 
wenden tot den Dienst van het 
Sequester, 13 Keizerstraat, Ant
werpen. (77)

Uit het feit dat een reeder zoo een 
groote verantwoordelijkheid heeft te 
dragen tegenover zijn kapitein, die 
het gezag en het bestuur heeft over 
een onderneming welke een aanzien
lijk kapitaal vertegenwoordigt en dit 
buiten de minst mogelijke bewaking 
van den reeder, is het ook maar billijk 
dat:

1) hij een onwaardig kapitein on- 
middellijk kan af danken zonder de 
minste vergoeding te moeten uitbeta
len en zonder de tusschenkomst van 
de zeevaartoverheid. Is de kapitein 
tegelijk mede-eigenaar in het schip, 
dan kan deze zijn part terugeischen.

De reeder heeft zelfs het recht den 
kapitein in den vreemde af te zetten 
indien daartoe gewettigde redenen 
bestaan, door den Consul te bekrach
tigen. Een niet gerechtvaardigde af 
zetting zou hem nochtans tot een 
schadeloosstelling verplichten.

2) De reeder kan tegen den kapitein 
optreden voor de daden van de pas
sagiers indien het wordt bewezen dat 
de kapitein medeplichtig was in de 
zaak.

3) De reeder heeft het recht loon 
af te houden of te schorsen in ge
vallen van:

—  onregelmatige afwezigheid of af
zegging. Door afzegging wordt bedoeld 
«z ijn  vaart opgeven»;

—  overtreding van de voorschriften 
bij het aanmonsteren. Veronderstel 
dat een zeeman zich laat aanmonste
ren als matroos, maar op zee wordt 
het bevonden dat hij hoegenaamd 
zijn werk niet kan en van geen nut 
is aan boord. In dat geval kan er 
sprake zijn van loonafhouding;

tuchtmaatregelen door den ka
pitein opgelegd en aan den W ater
schout overgemaakt.

Verkoop van
Twee Vischkotters

De Dienst van het Sequester, offi- 
cieele instelling, zetel hebbende te 
Brussel en opgericht door een wets
besluit van 23-8-1944, vertegenwoor
digd door haar beheerraad, in over
eenstemming met art. 16 van vermeld 
wetsbesluit, zal overgaan tot den ver
koop van twee vischkotters, zich be
vindende op de scheepswerven en 
constructiewerkhuizen St. Pieter, He- 
miksem bij Antwerpen, constructies 
nr. 55 en 56.

Hoofdafmetingen: Lengte tusschen 
loodlijnen: 20,57 m.; breedte op bui
tenkant spanten: 6,25 m.; hod§te in 
de zijde op spant 22: 3 m.; grootste 
diepgang achter: 2,65 m.

Kiel, stevens en buitenhuid gebouwd 
in eikenhout, dek uit greinenhout, 
spanten, dekbalken, wrangen, motor - 
fundatie en schotten uit vloeiijzer.

Motor Diesel Walschaert 120 P.K.
De koopers moeten voorzien zijn 

van een aankooptoelating afgeleverd 
dobr het Bestuur van het Zeewezen.

Er is wel verstaan dat de geteister- 
den den voorrang zullen genieten en 
zich dienen aan te melden bij den 
Dienst voor de Zeevisscherij, Zuid
straat 16, Oostende.

Voor alle verdere inlichtingen wende 
men zich tot den Zeevisscherijdienst.

W  etenswaardigheden
DE 0.252 AANGEVAREN •

Vorige week werd de 0.252 door de 
BR.6 aangevaren, die achter hem aan
kwam, met het gevolg dat van de 
0.252 drie stutten gekraakt werden 
en de reeling afgeloopen. Het vaar
tuig heeft toch zijn reis naar de ha
ringvisscherij voortgezet, waar hij een 
korre in het schroef kreeg en door de 
0.264 naar Oostende moest opgetuid 
worden.

VERHOOGING WAARDEN VOZOR
VOZOR heeft besloten vanaf 1 Febr. 

de waarden der metalen vaartuigen 
van 16% te verhoogen.

OOK OPGESLEEPT
Dinsdag 11. moest de Z.466 door de 

0.104 opgesleept en naar de haven 
van Oostende binnen gebracht wor
den.
HET ROOD LICHT
dat in de Vlaanderenramp te Oosten
de ’s avonds ver in zee schittert is 
voor de scheepvaart een bestendig 
gevaar en zou er moeten verdwijnen 
of door een ander vervangen.

Moesten er zich door dit feit onge
vallen voordoen, dan zou de stad Oos- 
stende er verantwoordelijk voor kun
nen gesteld worden, daar zij de toela
ting er voor heeft gegeven, zonder 
het gevaar ervan te beseffen voor de 
scheepvaart.

DE KWESTIE VAN ONZE 
VISSCHERSSCHOLEN
We ontvingen hieromtrent van Heist 
en Zeebrugge verschillende brieven. 
Plaatsgebrek hebben ons belet hierop 
deze week terug te komen.

Volgende tyeek lasschen we deze 
in met de gebeurlijke opmerkingen 
van onzen medewerker.

De Ministerraad heeft een besluit
wet aangenomen met betrekking op 
de oprichting van een Belgische zee
macht, waarvan de kern zal gevormd 
zijn uit de kustwachter «Artevelde» 
en zes snelbooten.

Een van de redenen, die door de re
geering hilervoor wordt aangevoerd, 
is de noodzakelijkheid over minstens 
eén oorlogsbodem te beschikken, ten 
einde de Belgische Vlag waardig te 
kunnen vertegenwoordigen ter gele
genheid van internationale manifesta
ties op zee.

Een Franschtallig dagblad uit de 
hoofdstad wijdt hieraan de volgende 
beschouwingen :

DE OUDE «Z INNIA»

De beslissing van de regeering her
innert er ons aan, dat wij vóór den 
oorlog, voor dezelfde doeleinden onçe 
goede oude «Zinnia» gebruikten, een 
oude Engelsche sloop, waarvan wij 
een «visscherijwachtschip» maakten, 
nadat men ervoor gezorgd had, de be
wapening weg te nemen, wellicht om 
te vermijden, dat er zich ongelukken 
zouden voordoen. Het vaartuig was 
in het grijs geschilderd, zooals de oor
logsschepen van alle landen, maar 
zijn bemanning was samengesteld uit 
burgerlijke matrozen, die natuurlijk 
volstrekt onwetend waren, nopens de 
internationale overeenkomsten, die de 
wederzij dsche betrekkingen tusschen 
oorlogsschepen regelen.

Onze «oorlogsbodem» werd nochtans 
in verscheidene omstandigheden ge
last België te vertegenwoordigen op 
groote internationale betoogingen. Te 
dier gelegenheid is het voorgevallen 
dat hij op korten afstand een Duit- 
sche oorlogsbodem kruiste, die de ge
bruikelijke groet met de vlag bracht

De hoffelijkheid eischtte da.t wij te
ruggroeten. Helaas! niemand aan 
boord wist wat de manifestatie van 
het neerlaten van de vlag aan boord 
van het Duitche vaartuig, eigenlijk 
beteekende en de onze bleef onwrik
baar beweegloos.

NOG ERGER!
Een ander maal. in gelijkaardige 

omstandigheden, wilde de comman
dant die deze keer op de hoogte was 
van zijn plichten, doen antwoorden 
op den groet van een Fransch oorlogs
vaartuig.

Hij had zeker geen geluk, deze ar
me commandant. Op het oogenbiik 
dat hij bevel gaf: «antwoord door met 
de vlag te groeten» stelde hij met ver
slagenheid vast dat onze driekleur 
niet meer aan den achtersteven wap
perde van de «Zinnia».

«W aar is de vlag?» vroeg hij zeer 
ontevreden. «W aar is de vlag» her
haalden de ontstelde officieren.

Ten slotte gaf een brave matroos 
de sleutel van het raadsel: «De vlag, 
ik heb ze zooals iederen avond los ge
maakt en ze ter zijde gelegd, waar 
ze blijven liggen is.

De groet aan de vlag is aan boord 
van de oorlogsschepen een indrukwek
kende plechtigheid : een eere-piket 
presenteert de wapens op het oogen
biik dat de vlag geheschen wordt en 
dezelfde ceremonie heeft plaats den 
avond, wanneer de vlag geheschen 
wordt voor den nacht.

Op de «Zinnia» heeft nooit^emand 
aandacht geschonken aan het feit dat

u en niet om aan het reglement te 
gehoorzamen».

Laat ons echter hier niet verder 
op in g a an?

Aan boord van de «Zinnia» gebeur
de alles zonder omslag. Het zou noch- 
ihans ons land wil voorzien van een 
dwaze gebeurtenissen te vermijden.

EEN OORLOGSVLOOT
Het blad voegt hieraan toe dat men 

thans ons lans wil voorzien van een 
waar achtige oorlogsvloot, waarvalfi 
het nut nochtans niet bewezen is en 
nog minder de noodzakelijkheid.

Waarom spreken wij daar nu over in 
het Nieuw Visscherijblad? Eenvoudig 
omdat ‘wij de vrees koesteren, dat 
deze kwestie, zooals in het verleden 
het gemis aan voldoende en bevoegd 
personeel in de visscherij in de hand 
kan werken. Vroeger hebben wij kun
nen vaststellen, dat de Staat er de 
beste eenheden uitpikte voor marine, 
staatspaketbooten en loodswezen. Zal 
men nu nog verder gaan?

We komen hierop later terug.

Voor de BESTE SCHEEPS- 
INSTALLATIES, wendt U tot

Maes & Marcou
P.V.B.A.

Accus -  Dynamo’s -  Herwindingen 

Vlamingstraat 61, HEIST-aan-ZEE

Waarom de Invoer van 
Visch niet leiden langs de 

Kustmarkt ?
Voor één maal dat de aanvoer van 

Belgische visschersvaartuigen als nor
maal mocht aanzien vorden, zijn de 
prijzen zoo catastrofaal geweest, dat 
men zich terecht heeft afgevraagd 
wat er in het binnenland gebeurt.

De redens hoeven we niet ver te 
zoeken, want het binnenland wordt 
overstroomd met Deensche visch, zelfs 
in zooverre dat de vaste prijzen waar
aan de Hollanders leveren hen niet 
toelaten naar België te verzenden.

Onze nationale nijverheid wordt 
thans zooals vóór den oorlog dcor en
kele importateurs van Brussel en Ant
werpen, die nooit geen verliezen ken
nen omdat ze in consignatie werken, 
opnieuw ten gronde gericht.

Als we vaststellen dat mooie schol 
tot 2 fr. per kg. noteert en de tongen 
heden zelfs tot 12 fr. daalden, zonder 
te spreken van kabeljauw en wijting, 
dan vragen we ons af hoe een reeder 
er verder zal aan uit kunnen.

Niettegenstaande dit alles, noteert 
de kabeljauw in het binnenland 25 
à 30 fr. per kg.; de platvisch 15 à 
20 fr.; de tongen 50 fr., enz.

Wanneer zal de minister van Be
voorrading, die een nefaste politiek 
voert inzake visscherij, begrijpen dat 
ook een gezonde oplossing mogelijk 
is, waarmede én de bevolking én de 
visscherij zou geholpen worden.

Waarom wordt de gansche woeker 
door hem in de hand gewerkt ?

Waarom verplicht hij alle ingevoer
den visch niet langs een vischmijn van 
de kust te passeeren, waar elkeen zou

onze driekleur al of niet wapperde kunnen koopen naar gelang een meer 
aan de achtersteven van het vaartuig 
In de voorschriften van de «corvée» 
van de matrozen was voorzien, dat de 
vlag ’s avonds moest weggenomen 
worden en ’s morgens terug geplaatst ; 
dit was alles.

GEWEERVUUR

Wij zouden nog kunnen een twin
tigtal andere gebeurtenissen vertellen 
allen £ven stichtend. Bij vb. het voor
bij Vflssinge varen en het antwoord 
van de «Zinnia» op he.t Hollandsch 
kanonvuur met enkele geweerschoten 
met los poeder. Hoe zou ten andere 
de «Zinnia» anders hebben kunnen 
antwoorden, haar laatste kanon werd 
uiteengenomen en beneden in het 
ruim gestoken, aldus kon men vermij
den dat men het moegt reinigen.

De matrozen aan boord van de «Zin
nia» waren gesyndikeerd. Op zekeren 
dag hoorde men hen aan den com
mandant verklaren: «Morgen werken 
wij niet, het is Zondag!» Daar nu op 
dezen dag juist een parade moest 
plaats hebben ter eere van den Ko- 
ning van Denemarken Jte Kopenhagen 
moesten de officieren al hun diplo
matie gebruiken om hun lui er van te 
overtuigen dat zij «per uitzondering» 
er zouden toe instemmen de eer .te 
bewijzen aan den vorst.

« ’t Zij zoo, luitenant, wij zullen het 
doen» verklaarde het hoofd van de 
bende. «Wees er echter van overtuigd 
dat het nochtans uit sympathie is voor

equitabelen prijs.
Zoo zouden ook de vischhandelaars 

van de kust geen groote onverwachte 
verliezen boeken bij het verzenden 
van visch naar het binnenland.

Vóór den oorlog mocht elkeen 
slechts invoeren à prorata van zijn 
aankoopen aan de kust.

Aldus werd de nationale nijverheid 
geholpen. Zoo zou er meer evenwich
tigheid komen in de prijzen. Zoo zou
den de prijzen bij de winkeliers beter 
kunnen gekontroleerd en de woeker 
uitgeroeid.

Op wat wacht gij Mijnheer de Mi
nister, om hei kwaad te keer te gaan 
en ons land niet meer te verarmen 
door een nutteloozen of overdreven 
invoer ?

Waarom moet een nationale nijver
heid, waarvan de aanvoer van visch 
alleen een half milliard natuurlijke 
bron van inkomsten verzekert, te niet 
gaan ?

Of zijn de visscherijmiddens van de 
kust voor U geen interessant kics- 
materiaal ?

Hebben onze visschers gedurende 
gansch den oorlog en thans nog, hun 
leven niet veil gehad voer land en 
volk ?

Of is het hoopje spéculateurs van 
het binnenland, die nooit verliezen 
boeken en de bevolking toch dure 
visch verkoopen —  hce goedkoop ze 
deze soms ook krijgen — vo n  U inte- 
ïessanter ?

’t Is treurig !
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Vrijdag 25 Januari 1946.

Heden meer visch dan noodig. Alle 
voorhanden zijnde soorten, met uit
zondering van fijne visch, worden 
zeer goedkoop aan den man gebracht.

De aanvoer van ijle haring Oedraagr, 
vandaag 550.000 kgr., zijnde de lading 
van circa 85 vaartuigen. De afzet
prijzen zijn weinig loonend en gaan 
van 20 tot 48 ,fr. per 100 kg.
0.264 Noôrdzeç 5.935 58.550,—  
N.704 Noordzee 8.155 90.020,—  
N.8Q9 Noordzee 6.513 73.720,—  
Z.535’ Noordzee 310 3.150,—

Zaterdag 26 Januari 1946.

Buiten alle verwachtingen in wordt 
de markt vandaag gespijsd door 11 
vaartuigen met redeiijke vangsten; 
de aanvoer is dan ook bijzonder groot, 
voor een Zateraagmarkt. De groöté 
aanvoer en het feit dat het binnen
land overlast is met ingevoerde vreem
de visch werkt ongunstig op alle 
afzetprijzen. De vraag is dus betrek
kelijk siap en alle variëteiten worden 
aan zeer goedkoope prijzen verkocht. 
Gezien de lage prijzen zijn de ver
wezenlijkte besommingen dan ook 
weinig loonend.

Twintig haringvaarders brengen ge
zamenlijk 150.000 kg. ijle haring ter 
markt; deze worden afgezet van .43 
tot 100 fr. per kgr.

het einde der verkoop nadert, stijgen 
de prijzen lichtjes, bijxonder voor wat 
oetreft kabeljauw, tong en pladijs. 
Daar er reeds veel vaartuigen met 
groote vangsten binnen zijn voor de 
markt van morgen, voorziet men nog 
3en gevoeliger daling der afzetprijzen.

In tegenstelling-  met"" den” aanvoer 
/an versehe visch is de aan'/oer van 
ijie haring maar betrekkelijk kiein; 
de afzetprijzen zijn dan ook zeer loo- 
nend en gaan van 140 tot 250 frank 
per 100 kg. De aanvoer ijle haring be
draagt zoowat 110.000 kg. en wordt 
levendig betwist.
0.36 Noordzee 5.600 78.650,—
0.176 Noordzee 2.477 35.920,—
0.33 Noordzee 5.159 40.680,—
0.132 Noordzee 22.864 155.195,—
0.266 Kanaal 17.023 18.1.960,—
0.149 Noordzee 5.123 «0.725,—
0.93 Noordzee 3.209 J9.030,—
0.291 Noordzee 14.083 145.000,—
0.235 Noordzee 17.312 145.160,—
0.218 Noordzee 9.207 76.150,—
0.7 Noordzee 8.056 73.790,—

PAPIER-CROOTHANDCL

Eta bl. t Inühelbbecht.
7 7 h. Vil>TCL> tatie :> t ^

Telefoon 78172 
PAPIER voor V ISCH VERPA KKIN G  

Agentschappen :
Peter Benoitstraat 5, Oostende.
Prinses Elisabethl. 19, Sas-Slijkens.

(.23)

ring maar onbeduidend is; mooie prij
zen worden dan ook gegeven, gaande 
van 220 tot 430 fr. per 100 kf
B.610 Noordzee 
0.241 Noordzee 
0.188 Noordzee 
0.199 Noordzee 

Noordzee 
Noordzee 
Noordzee 
Noordzee 
Noordzee 
Noordzee 
Noordzee

0.200
0.233
0.194
0.187
0.286
0.217
0.154

10.326
34.020
7.029
9.153

12.871
7.377
3.534

18.000
35.850
25.146
12.046

79.160 —  
216.762 —  
38.190,—  
47.630,—  

159.002,—  
59.564,—  
19.830,—  
85.930,—  

234.520,—  
195.470,—  
101.700,—

0.165 Noordzee 26.826 112.260,—
0.191 Noordzee 15.222 121.210,—
0.214 Noordzee 15.058 243.640,—
N.126 Noordzee 4.556 32.890,—
N.86 Noordzee 6.138 41.998,—
0.2Ö6 Noordzee 6.431 116.740,—
0.115 Noordzee 12.439 199.140,—
0.267 Noordzee 2.950 25.080 —
N.756 Noordzee 7.786 57.150, —
0.34 Noordzee 1.719 11.490,—
N.808 Noordzee 4.145 33.760,—

Maandag 28 Januari 1946.

Van Zondagmiddag was het reeds 
geweten dat een groot aantal vaar
tuigen binnen waren met tamelijk 
groote vangsten. Bij de opening der 
markt lagen er vandaag 17 visschers
vaartuigen aan de kaai, waarvan ech
ter zes hun vangst inhielden en dus 
morgen zullen markten. De markt was 
dus wederom goed voorzien van visch. 
De meeste visehsoorten zijn op de 
markt aanwezig. De vraag is bijzonder 
slap en de markt wordt ingezet aan 
prijzen lager dan Zaterdag. Naarmate

Dinsdag 29 Januari 1946.

Twintig vaartuigen, waaronder veel 
met aanzienlijke vangsten, zijn van 
de visscherij terug. Negen dezer vaar
tuigen zullen echter inhouden tot 
morgen. De aanvoer, hoofdzakelijk 
bestaande uit kabeljauwsorteering en 
gutvisch, is bijzonder groot (175.000 
kgr.) en gezien de lage p.ij/cn die 
gisteren gegeven werden voor alle 
visehsoorten, wordt eenigszins met 
angst de opening der markt tegemoet 
gezien. Reeds vanaf het begin der ver
koop viel het op dat de prijzen nog 
lager zouden zijn dan deze van gis
teren. Voor groote tarbot wordt 53 fr. 
per kg. gegeven; kabeljauw wordt in
gezet aan 530 fr. de benne om te 
dalen tot 390 fr. en tegen het einde 
van den verkoop terug te stijgen tot 
560 fr.; tong wordt zeer goedkoop ge
mijnd en wordt zelfs verkocht aan 
22,80 fr. per kg.; wijting wordt afgezet 
tusschen 100 en 190 fr. de benne; rog 
daarentegen kende een kleine stijging 
in prijs en wordt van de hand gedaan 
van 550 tot 760 fr. per benne van 
50 kgr. Reeds zijn een groot aantal 
vaartuigen voor de marut van mor
gen binnen, zoodat naar alle waar
schijnlijkheid alle visehsoorten nog in 
prijs zuilen dalen.

Enkel 18.200 kgr. ijle harüig ter 
markt, zoodat in tegenstelling met de 
versehe visch, de aanvoer var ijle ha-

iVoensdag 30 Januari 1946.

Overvloedig gespijsde markt; van 
ie  23 vaartuigen die heden binnen 
àjn , zullen slechts 17 hun vangst aan  
den vischafslag brengen. Zes zullen 
inhouden tot morgen. De aanvoer be
draagt zoowat 3.200 bennen visch en 
een 17.000-tal kg. tongsorteering. De 
markt wordt ingezet aan prijzen veel 
lager dan gisteren, doch naarmate de 
verkoop voortgaat gaan de afzetprij
zen lichtjes naar omhoog. Bij het 
einde der markt worden alle visch- 
soorten met uitzondering van fijne 
visch, duurder verkocht dan gisteren. 
Voor wijting en pladijs wordt het 
dubbel gegeven dan bij het begin van 
den verkoop. De verkoop duurde tot 
13 uur. Vandaag is er ten gevolge het 
stormachtig weder geen aanvoer van 
ijle haring.

■v.- S U , »

Firma Jan Spaanderman
■ p m m

M é

» H O L L A N D
r —* iis-S-fV «SUT 

kwaliteit Noordzeevisch
y ' - 'V~ . ''"{k

adres voor G EPELD E en O N G EPELD E G A R N A LÈN

in Eerste

IJ M U I D E N

Groothandel

Speciaa

Zoodra mogelijk weer op de Belgische Markt. (10)

stijgen van beurt tot beurt voor alle 
voorhanden zijnde visehsoorten .

De aanvoer ijle haring bedraagt 
vandaag zoowat 235.000 kg.; deze 
wordt afgezet aan prijzen gaande 
van 190 tot 270 fr. per 100 kg.
0.279 Noordzee 
0.246 Noordzee 
0.242 Noordzee 
0.140 Noordzee 
0.109 Noordzee

9.176
8.895

13.471
9.644

11.378

101.040 —  
119.200,—  
252.210 —  
107.610 —  
149.780 —

Firma H. Debra
Groothandel in Visch 
:: en Garnaal ::
EX PO R T - 'M PO RT  

Zout voor de visschers

AANVOER EN OPBRENGST  
DER WEEK

0.24 Noordee 11.569 59.365 —
0.193 Noordzee 14.015 135.540,—
0.247 Noordzee 32.963 193.513,—
0.263 Noordzee 735 2.930,—
0.260 Noordzee 1.134 3.920,—
0.201 Noordzee 11.443 69.514,—
0.77 Noordzee 7.594 45.530,—
0.166 Noordzee 12.634 92.050,—
0.251 Noordzee 2.172 13.300,—
N.785 Noordzee 6.405 42.990 —
0.264 Noordzee 1.600 10.170,—
0.277 Noordzee 5.673 71.060,—
0.30 Noordzee 2.839 21.590,—
0.108 Noordzee 34.552 242.980,—
0.151 Noordzee 9.124 120.980,—
0.244 Noordzee 8.510 106.460,—
0.82 Noordzee 33.797 259.860 —

Vrijdag 25 Jan. 
Zaterdag 26 
Maandag 28 
Dinsdag 29 
Woensdag 30 
Donderdag 31

21.033
103.270
110.118
175.358
196.760
52.564

225.440 —  
995.358,—  

1.013.310,—  
1.237.758,—  
1.491.752,—  

729.840 —

Totaal: 659.103 5.693.458 —

Ijle haring-verkoop te Oostende
Prijs

P
Zaterdag 19 
Maandag 21 
Dinsdag 22 
Woensdag 23 
Donderdag 24 
Vrijdag 25

Jan. 533.500
5.400

26.100
562.000 
580.400
450.000

100 kg.
54- 80 

180-350 
280-360 

58-400 
34- 36 
20- 48

17 stoomtrawlers, 19 • motors en 
eenige kustvisschers brachten in to
taal 616.000 kg. versehe visch aan de 
markt, ondanks^àè» U m g in g  gaÉtiAe  
versehe vischprijzen, waren "aiTe^rfô- 
haalde resultaten Vdor stoomtrawlers 
en motors zeer bevredigend. De 
ste besomming behaalde wederqra; <ie 
IJM. 73 ,3&699
florins en de. daar,.op vp.lgende >yas 
de DM,48. ss «Ewald» 3,3.500,;flori 
rins besomming, Dit .kunst§tukje'ÿçwj. 
behaald in 6 yisçhdageft,- ;.m ;• ,&i3 

Groot is de g^nyoex .geweest, ,y.an 
witte kabeljauw,. 'w ijting,.. scholüfH  
tongen. Pe  schelvisch. .enykoplyisch 
was deze-: week,

De geheele aan voer werd voor 95% 
in Binnenland gepla&tgtv -De --export 
naar België ; was- 'van -zeer. .weinig bÉ- 
teekenis^c yxi ai-oj fusa&w ueca. s^ao  

89W e '-su iv  aù iiu jusü  
Verwachting toekomende, ye&k: JSj-
15 stoomtrawlers éfl 40 motors. - -

.ü"ü(W
Zaterdag 19 Januari

-■ij-i 3D tenu h s ’j jds ï  C aucnoS 
5 stoomyaartuigen en, 12 motors 

brachten, veel schol, .wijding,; tongen 
en kabeljauw aan dem ackt.pe tpt^le, 
aanvoer was, groot; 140.0,00 grove,em 
19.000 kg. fi;ne viscfc'.,

’ , besomming 3.600 ïk. 
• ^4.800 ^

IJM.87 
IJM. 14

Donderdag 31 Januari 1946.

Vijf visschersvaartuigen heden ter 
markt met 8 à 900 bennen visch, be
staande uit kabeljauw, plad;js, tarbot 
weinig wijting en 11.000 kg. tong.

Tong- en tarbotsorteering wordt 
goedkooper verkocht dan gisteren; 
kabeljauw en pladijs daarentegen 
wordt duurder afgezet. De prijzen

Verwachtingen
— ■ —

Volgende visschersvaartuigen wor
den voor toekomende week verwacht:
0.176, 0.282, 0.262, 0.87, 0.226, 0.270, 
0.137, 0.138, 0.292, 0.295, 0.290, 0.82.

Leopold DEHAEPE
ln- en Uitvoer van 
Visch en Garnaal 

VISCHM IJN ZEEBRUGGE 
Tel. Privé: Knokke 612.94 

Zeebrugge 513.30

Vrijdag Zaterdag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag
41— 45 29— 31 30— 33 22— 25 16— 22 18— 20
50— 52 36— 33 32— 39 26— 29 22— 28 23— 26
53— 54 37— 40 33— 38 27— 30 25— 30 26— 28

53 36— 40 31— 39 26— 30 22— 29 24— 27
52 33— 34 30— 31 23— 30 22— 27 22— 25

75— 91 64— 69 57— 63 45— 53 40— 49 40— 56
46 41— 55 31— 40 30— 40 20— 26 21—24

28— 30 15— 28 18— 29 15— 20 13— 17 10— 15
31 19 20— 22
25 16.50

3— 4 2— 4 1— 2 1— 3 2— 4
8— 11 4— 5 3— 5 3— 5 2— 5 4— 6

10— 12 5— 7 6— 8 4— 5 ! 3— 8 5— 9
10— 12 5— 7 4— 7 3— 6 4— 7 7— 9

10 3— 6
12

4— 5 2— 4 3— 6 5— 7

9— 14

14— 16
8— 12

"8— 9 ’

9— 10
8

6— 11

9— 11
3— 10

"4— 5"
6— 7

" " 5 "
4

PRIJZEN PER K ILO  TOEGEKEND AAN DE VERSCHEIDENE SOORTEN VISCH  
VERKOCHT TER STEDELIJKE VISCHM IJN VAN OOSTENDE - WEEK VAN 25 TOT 31 JANUARI 1946

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

Turbot —  Tarbot, gr......................
midd..........  .......................
kl. .......................................

Barbues —  Griet, gr.......................
midd....................................

'k i . ................ ... .... ...
Carrelets —  Pladijs, gr. platen ...

gr. iek ...............................
kl. iek ................. '.............
iek 3e slag ........................
platjes ..............................

Eglefins —  Schelvisch, gr...............
midd....................................
kl...........  ..........................

Colins — Mooie meiden, gr...........
midd...................................
kl.........................................

Raies —  Rog ...................................
Rougets —  Roobaard ....................
Grondins —  Knorhaan ..................
Cabillaud blanc —  Kabeljauw ...

Gullen .............. ............
Lottes —  Steert (zeeduivel) ........
Merlans —  Wijting ........................
Limandes —  Schar ........................
Limandes soles —  Tongschar .......
Emissoles —  Z eeh aa i......................
Roussettes —  Zeehond ..................
Vives —  Arend (Pieterman) ........
Maquefeaux >— M akree l.................
Poors ... .... ... ... ....... . ...
Grondins rouges —  Roode knorh.
Raies —  Keilrog ......  ...................
Homards —  Zeekreeft ;..................
Flottes —  Schaat ............  .............
Zeebaars.......  .................................
Lom ..................................................
Congres —  Zeepaling......................
Lingues —  Lengen .........................
Soles d’Ecosse —  Schotsche schol
Hareng —  Haring (volle) .............
Hareng guais —  IJle haring ........
Latour ..............................................
Tacauds —  Steenpost ...................
Flétan —  Heilbot ..........................
Charbonnier —  Koolvisch .............
Esturgeons —  Steur .......................
Zeewolf .......................  ..................
Vlaswijting .......................................

0.20— 0.48

13

0.43— 1

19
7

15— 18
9— 10
6— 7
8— 12

” 1 4 "  
8— 12 
6— 14 

40— 43
3— 6
4— 7

5— 6 
5

2
24

11— 15

8— 13

12— 17
9

9— 11 

ï — 2 

2.40— 3

10— 15 3— 11 14

7— 11 6— 12 8— 13
3— 9 5— 9 8— 10

2— 3 2— 4 3— 7
5.70 7.30 10.40

11 2— 5
7 2— 3

17

2— 4

10— 14

1.80
12— 16

1.50

78

11

Z E E B R U G G E
Zaterdag 26 Januari 1946.

Tongen: groote 26, middelslag 33, 
kleine 33; tarbot 55; pladijs: groote 4, 
middelslag 6, kleine 8; rog 14; kabel
jauw 14; wijting 3; ijle haring 0,29- 
0,51 fr. per kgr.

elke
'~Jx,

Maandag 28 Januari 1946.
Tongen: groote 23, middelslag 32, 

kleine 32; tarbot 60; pladijs: groote 
3, middelslag 5, kleine 6; rog 12; ka-
j^iich ' een grodt 'r gé douw, ” ’dUF n f*5- 
ß  als bureel van een Britsche 

rijonderneming dienst had ge- 
’hans bemerkt men boven de 

kle officieel schild met onderaan 
mischrift «  Belgian School of 
jau (Belgische visschersschool). 
taalrichting worden jonge lieden

kleine 29; tarbot 50; pladijs: groote 2, 
middelslag 5, kleine 7; rog 16; kabel
jauw 15; wijting 4 fr. per kgr. 
Donderdag 31 Januari 1946.

Tongen: groote 20, middelslag 29, 
kleine 29; tarbot 53; pladijs: groote 2, 
middelslag 5, kleine 8; rog 15; kabel
jauw 15; wijting 6 fr. per kg.

Huis Raph. Huysseune
:  IM PO RT EX PO R T J 

VISCH - GARNAAL
! Specialiteit gepelde garnaal *
; H. R. 2151 Tel. Privé 513.39 j
• (1) Vischmijn 513.41 Î

KW .l
KW. 6
KW.173
KW.79
KW.52
KW. 8 9
KW.20
KW. 107
KW.22
K W .108
KW. 9 7
KW. 162
KW.10
KW.210
VL.68

•M,-,.ï2LÜi.i 30

(i-ïs-wüïiii.a : 
■ ' r' j '  1 »■'. \ ■ ..%"U i ij.'i

,gu.r»

7:650 il.
’ 6.-7l0 fl.. 

9.280- -fi:: 
6.Y40 fl"! 
'6.210'fl. 
8.370 fï.
6:220 fl. 

fi.lr
E ßrth

À À, '

. y V- »

5.690:fïr 
"-SèSO'fl. 
11.200 fl:: 
5.90Ó ft  : 

1 880 fl:'

« 4 3 0 3 1 0  H1Â33H3 8 1 % SJ1 

Maandag 2 ï' 3dtm,óri 'l&Üèï:' '>l*kil ^Hit Sà - ïW >OÜV
4 stoomtrariërs- eri -■& mötótg' -Wâréâ5 

ter markt; De aänvoer^ttas-grtjö#0?-* 
210.000 kg. gróve- eir-'8.800 kg.-Æ jne1 
vischsoorteja., Verscheidenheid liet 
niets .te Wïfiöchén d^r.' BÜitéff ■ 
aânvoer van kabëljaU'W'v ‘was er een 
schoone Noófdvangst, - bestaande Hïit7 
schelvisch, zwarte :èn iwitte kbölvisch ■ 
en kabeljauw.- ■ Ainóikn.»"' -
IJM.73 ‘ ‘ besomming 38.000 <flX> 
IJM. 103 • JSBMVï 
IJM.71 i»3 »nüv „35.600 fï.ï;
IJM4 üiüAï-'Vü sjiiiat-.igjgeOrfLv 
KW.175 ■ n , rfy-üu» 0  idü- 7.80f-fl.o 
KW.86 >■• 10,980 fl;
KW.24 -  -óiJiio • lO.038^flr'
KW. 14 v, *a9&tij3;«rf670i-flP
IJM.268 ; • .-7.500 -fl;.-
IJM.251 &C

/ ïuav snsiaiwLH. i axl 
Dinsdag 22: Januari 1946.̂  ha3 xxabiXöp 

t\o m Âam  »4 itdosasi| 
1 vangst v an het iN oorderirbesfeaansi. 

de uit schelvisch, totten, gullen- en ’ 
kabeljauw en 1 vangst- van da-»Kla^ 
verbank bestaan&e lüt^kahedjauw 
schol. Totale aanvxier 82.000 kg. gr®YSi 
en 3.100 kg. fijne visehsoorten. U  g.ati 
R.0.53 besomming 27.000 fl-

elk dejM.95 » 23.000 fl.
Plaatsi ,e n o o '. i ms «s ju h  *:

H^oensdaflf 23 Janu<fr¥‘ï 4 M ^ a s tM 3  
xej ■ abîisIIiJŸiaï h-mnvsq 9O.

S<n  3 stoomtrdwlers met:rijke vangsten 
xabeljauw, en enkele kustvisschers^' 

ae A d eVoorraden voor vandaag de m arkt 
r,w r voldoende. ;Tötale aanvoer 80.000;

en 3.000 kg^juwnrtsrikwao  
r ^eSQminjngij ;14,fl0ß-:fl.

B R U S S E L

Prijs per kg. der onderstaande visch- 
soorten, vérkocht ter vischmarkt ge
durende de week van 19 tot 25 Jan.:

Griet 14-22; kabeljauw 9-25; mooie 
meiden 13; schelvisch 12-25; haring 
1-2.50; schar 13; wijting 1,75-7; stok- 
visch 16; pladij-, <5.75-16; iog 13-29; 
oesters 31-35; tarbot 18-85; tong 47- 
68 fr.

De markt lijdt zeer onder den over- 
vloedigen invoer van Deensche visch 
van mindere kwaliteit. De te groote 
aanvoer van haring beinvloedt insge
lijks den verkoop. Vrijdag bleven aan
zienlijke onverkochte hoeveelheden 
over. ln  de mjn werd 88.826 kg. voor 
1.070.281,50 fr. afgezet.

“ 2 . grove 
IJM.59
IJM.86 » . 14.500-#,-,
IJM. 15 V. -26.000 l ü

a jansis.'ifiti «biijiBsaav' sbio  
Donderdag.24 Janyari b-m A

■ ■■ i i j i -,W iji'Ci . .
1 stoomtrawler,-1 motoi- .çn.. enkele, 

kustvisschers bracjiteh ;aaó“ de ^ a rk t j  
68.000 kg. grove ën 4.1ÖÖ. kg] fi-jn^
visch 
IJM. 48 
KW.129

ló'fi;
;  i  nou  co xi^i

besomming ^
,... ; ;
' . - i S ,)0v L t3Wf .'•:!• r. 

Vrijdag 25 Januari 1946. .£,a
;n T A v . t M iU i ï ïU  

Aanvoer groot, 36.000 kg. grove en 
2.000 kg. fijne viscjb '̂ aan§e,v^’r<̂  ddori 
1 stoomtrawler, T.iaotor^ §n 
kleinere vaartuigen«;Ïflcd-Lti •> -” h| ; 
IJM.103 besomming 5.öÖ0‘jEl̂
k w .20 - Ä ä h o ä  - 4 S ®
KW. 107 . »  l( . 3;p504i:

= =  X g & x s m x -z æ x  s s  

Verantwoordelijke Uitgevers: pëgraiië 

en Godemont, Mèüwjmor.tSte'éMci., ••44’

■' . -■■■■' ....
Gewapende Hollë Bakstéen 
Welfsels « I S O D A L »
Vloeren in Céram ique^er 
Cim ent - FaifPi^e :Jejÿel^l 

Te bekomen b ij : _________

M. Royaux-Claeys
55, Guido Gezeüelaan, 55 

325.09Tel. ^ i  BRUGGE
=»,u..r î a y

w .



«HET NIEUW VISSCHERIJBLAD» *

BRUNET & C
O O S T E N D E ,

Tel. 71319 —  Telegr. «  Compas »

Zeevischgroot handel
SPECIALITEITEN  

Versehe en Gezouten Haring

Heist

URGERLIJKE STAND
Geboorten: Houtteman Willy, Pol- 

erstr.; Deman Frans, Parkstraat. 
Stertgeyallen: Saron Jean, 3 m.; 

annoye Artnur, bö j,; Vandieren- 
onck Maria, 77 j.; Vantorre Henri- 
te, 4 m.; fcsavels Nathalie, 75 j. 
uweiijksaankondigmgen : Janssens 
ené, wielrenner, en Bommele An- 
èle, z.b.; V andierendonck Florimond, 
poorwegbeü. en Sanders Paula, z.b.

(Jri;
HEVEN GESNAPT
Door politieagent Bekaert werd een 

mge man gesnapt toen hij bezig was 
inK uit de viiia s weg te nemen. Naar 
et scnijnt zijn hier nog meer per- 
anen dij betrokken. Een onderzoek 
rerd ingesteld. (H )
PORT ttfcKluHT
Zondag 3 Februari gaat de voetbal- 

ïatch i* . C. Heisl-fc'. V. Blankenberge 
oor op het terrein «Boertje Dnondt». 
itrap om 14.30 uur. (H )
KOOSTHIJKE GEZINNEN  
Den bond maakt haar leden bekend 

at de voigende winkels op alle aan- 
oopen een verminaenng toeslaan op 
ertoon van de Ldicaart 1040.
Geven lu% : O. ütorm-V anaenbroek, 

eopoioiaan 20; J. Monaert, kleerma- 
er, KerKstr. Demetter-Martony, 
lamingstr; M. ue  KomncK, ijzerwm- 
ei, Kursaals.tr. 46; F. Decuyper, Via- 
iingstr. 1; Bogaert auk. Pannestr. 71 
Vanpoucke, Vlamingstr. 36 (scnoen- 

andei).
Moeders die vier kinderen gehad 
ebben, kunnen zien eveneens als lid 
ten inschrijven bij den secretaris, 

Hilderson, Westkapeliestr. 6.
(H )

ANTSOENEERINGZEGELS
De uitreiking van de rantsoennee- 
agzegeis voor de î le  en 72e periode 
1 piaats heDben op Woensdag en 
jnderdag e.k. telkens van 9 tot 12 
1 van 14 tot 16.30 uur.

(H )
rA CU AT IE  V ERG O ED IN G
In het Staatsblad van 26 Januari 
rscheen een omzendbrief, betreffen
de uitbetaling van een vergoeding 

or verplichte evacuatie. Voorwaar- 
n om ervan te kunnen genieten: 
De verplichte evacuatie moet het 
volg zijn van een schrutelijk bevel 
n een militaire overneid en plaats 
iad  hebben tusschen 10 Mei 1940 
31 Augustus 1944. Vele onzer in- 

ners vallen onder deze toepassing, 
ze algemeene evacuatie gebeurde 
iter na 31 Augustus 1944. Het ge- 
entebestuur zal zich dan ook tot 
; Ministerie van Volksgezondheid 
nden ten einde de vergoeding toe- 
iselljk te maken op alle inwoners 
naar Knokke moesten evacueeren. 
vergoeding bedraagt per week 70 
voor het gezinshooid en 35 fr. per 
comend persoon. Minimum uitkee- 
ï is vier weke.a. Maximum uitkee- 
ï 13 weken. Bekendmaking voor de 
ivragen zal binnenkort gebeuren.

(H )
ULP IN N O O D »
ÏMIEBETALING
e premies vervallende op 1 Febr. 
kunnen betaald worden bij den 

iibert Raes, Vischmijnstraat, Zee- 
ïge. Men gelieve zich zonder uit- 
in regel te stellen. (H ) j

AEE.NTERAAD
oensdag 30 Januari 11. vergaderde 
; gemeenteraad. Met eenparigheid 
stemmen werden alle op de dag- 
! vermelde belastingen goedge- 
•d. Een kredietopening van 500.000 
root 1946 werd aangevraagd. Na  
ile wijzigingen werden de statu- 
van het Initiatief-Comiteit aan- 
d. De opruiming van de militaire 
emissen op den dijk te Duinber- 
werden goedgekeurd. De wacht- 
oeding aan Jhet gemeejiteperso- 
werd volgens wettelijk barema 

ïkend. 7  (H )
ANISATIE
nsdag werd de laatste hand ge- 
aan het vastleggen van het ont- 
I van urbanisa.tieplan door den h. 
eter, urbanist samen met de hh. 
inck en Bailyu, plaatselijke ar- 
luten. Donderdag trok een dele- 
! van het college van Burgemees- 
in schepenen samen met den h. 
nist naar het bestuur van den 
îbouw te Brugge, voor verdere 
•ekingen. Eerstdaags komt het 
riisatieplan voor den gemeente- 

We hopen dat binnenkort de 
e resultaten zullen te zien zijn.

(H )

Blankenberge

JURGErtLIJKE STAND
Géboorten: De Klerck Christiane 

/. Leopold en Jeanne Dumalin, u«, 
omet de Naeyerlaan; Savels Roger, 
f. Leopold en Maria D ’Hondt, Heist; 
Wouters Micheline, v. Frans en Mar- 

tellm e Huyghe, Brussel; Houvenaghel 
Arsène, v. Camiel en Magdalena Ta- 
vernier; Vancoiilie André, v. Georges 
en ülisaoetn Blomme, Lissewege; 
uemuynck ôuzanne, v. Louis en L,ia 
ZiWaenepoej., KnoKne; Jjfcsmidt G n - 
oert, v. uaston en Margaretna Bau- 
wens, Heist.

bterigevailen : Decavele Louise, 41 
j., eentg. Gerard Ailegaert, Peter Be- 
noitstr.; Pinteion Matmide, 81 j., wed. 
nypoliet Tangne, Groenestr.

xiuweujKen: De Soete Cornells en 
x>e wauueieer Ensa; Weytens M au
rice'’ en Casier Magd;aiena; iLanoen 
iran a  en Gnyssens Blancne; Cariier 

rans en verpiacke M aria; Maes Gus- 
caai en Taion Antonia.

Huwelijksaankondigin: Croes Jozef 
in  vercruysse m araude, 
rsewegmg van den burgerlijke stand 
in het jaar 1945: Geboorten van km- 
ueren in oe gemeente genuisvest: 13U. 
in een andere gemeente gehuisv. 211 
oterigevaiien van personen in  de ge- 
iiiceiioe genuisvest: au —  in een an- 
uere gemeente genuisvest: 52; —  in 
een andere gemeente gestorven en 
alnier genuisv. 46 —  Huwelijken 103.

(H )
NIEUWSJES

—  Onze nieuwe vuurtoren die hiei 
al eenige maanden lag te roesten, is 
eindelijk verleden ween terug op zijn 
plaats recht gezet, m aar wanneei 
?iet licht er op zal branden is een 
andere vraag.

—  Tijdens de laatste storm waren 
de boeien die de vaargeul’ van onze 
naven aantoonen losgesiagen. Wu zijn 
er verschillende weer op hun plaats 
gelegd. Dit is een goed werk dat ver
meid dient te woroen.

—  Woensdag avond was de Z.442, 
schipper Louis Vlietinck uit Heist, de 
haven van Blankenberge binnenge- 
loopen om zijn haring alhier te ver
koopen. B ij het uitvaren des anderen- 
daagS’ morgens is hij op het Wester 
staketsel geloopen en er de gansche 
lage tij op blijven zitten, ’s Avonds 
is hij bij hooge tij gelukkig zonder 
schade of ongelukken er van af ge
komen. (H )

Zeebrugge

Nieuwpoort

BURGERLIJKE STAND
GeDoorten: Mosten Francine, v. Gt 

rard en Feys Alice; Debruyne Rolam  
v. Gerardina; Poitier Pierre, v. Lou. 
en Cuveele Lor aine; Deley Jeannm«- 
v. Jozef en Geselle Gabnelle.

Sterfgevallen: Adam Louis, 56 jaa^ 
echtg. Blondeei Marie.

Huwelijksaankondigingen : Albei 
Peere, werkman, Nieuwpoort, en Tet 
ninck Alma, z.b., St. Joris.

Huwelijken : Jacobs Gaston, lana 
bouwer St. Joris en Coene Marie-Lou 
ise, z.b. Nieuwpoort; Boone 'Marcei, 
werkman, Lombardzijde en Van Dam  
Jeanne, z.b. Nieuwpoort.

APOTHEEKDIENST
Zondag 3 Februari: Amery, Kerk

straat.

CINEMA’S
NOVA —  1 tot 5 Febr. (3 Febr. van 

af 14 u.: Le Ketour de l'Homme in
visible, met Cedric Hardwicke, enz; 
Aktualiteiten.

VISCHAFSLAG
Indien er, zooals het reeds gebeurd 

is, nog moeilijkheden zijn bij het toe- 
sennen van de visch, zal het regle
ment toegepast worden en zal er tot 
nerverkoopen dienen te worden over
gegaan:

Oostende

NIEUWE WONINGEN
Te Zeebrugge werd met de opbouw 

van achttien blokken van twee wonin
gen aangevangen, ten gerieve van de 
oorlogsgeteisterden.

Ieder huis zal ongeveer 100.000 fr. 
kosten. 'De Staat neemt dfc kosten 
^an deze werken op zich.

CARELS
Diesel H o tctcn

AGENTSCHAP:

R. Bauwens & C°
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)

Tel. 513.27 H.R.B. 19732
FIRM A A LBERT RAES 
Scheepsverzekeringen

> VISCHHANDEL —  VISCHAFSLAG  
■ Invoer DEVYZO P.V.B.A. Uitvoer 

: : R o o k e r ij : :
S Vervoer in alle richtingen
{Vischmijnstraat 12 - Zeebrugge

De Panne

BURGERLIJKE STAND
Geboorten: Coutteau Jimmy, v. Gas

par en Adams Leona; Recour Franklin 
v. Sylvain en Troch Magdalena.

e te rfgevallen: Torreele Sophie, 53 
j., echtg. Viaene Frans; Vandenberge 
Jeanne, 72, wwe Van Craenenbroeck 
Leopold.

Huwelijken: Degreauwe René, W ul
pen en Vandepoel Simonne De Panne.

DOKTERSDIENST
Zondag 3 Februari: apotheek Cal- 

meyn, Zeelaan 122.

U S  T O N
DIESELMOTOREN

De voornaamste Engelsche Motorenjabriek
ALGEMEENE VERTEGENWOORDIGERS:
V A LC K E Gebr. N. V. Oostende (5)

APOTHEEKDIENST
Zondag 3 Febr. 1946 gansch den 

dag alsook nachtdienst van 2-2 tot 
9-2’-46: apoth. Penne, A. Pietersl. 58.

CINEMA’S
FORUM —  La Porte de i’Angoisse,

met Humphrey Bogaert en Waiter 
ürennan. Aktualiteiten.

CAMEO —  iviaiai gras, (Sunny), 
met Anna Neagle. John Carroll. Ak- 
Gualiteiten.

CuKöO —  Le Mystère de la Maison 
Norman, met Bob nope en Paulette 
Goddard. Aktualiteiten.

R IO  —  Femmes Marqués, met Bette 
Davis en Humpnrey Bogaert. Aktu- 
aiiteiten.

k u a ï  —  La Charge de la Brigade 
Légere, met Erroil riynn, Olivia de 
Havilian en Donald Cnsp. Aktuali- 
ceiten (k.t.).

AMERIKAANSCH HOUT
Voor herstellingen aan de kaaimu

ren van de me uwe vischhalie zijn 
oU m3 eikenhout aangekomen. Vooi 
de volledige herstelling van de haven 
neeft men echter lüUU m3 noodig.

BAGGERMOLENS TE VERWACHTEN
De « Zeehond » is naar Denemarken 

vertrokken om er de twee baggermo
lens te halen die door den staat wer
den aangekocht. Het schip wordt bin
nen veertien dagen terug verwacht. 
Leveren van een peiiboot

Op 12 M aart te 11 u. wordt in het 
Bestuur van het Zeewezen, 90 Wet
straat, te Brussel, de aanbesteding 
gedaan van een Dieselelectrische peii
boot. Inlichtingen op het Hoofdbe
stuur. Plans tegen 100 fr. op postrek. 
354.84 van den rekenplichtige der pa- 
ketbooten te Brussel.

ZEESTATION
Naar verluidt, zou het zeestation, 

dat door de geallieerden is bezet, in 
April worden vrijgegeven en op 6 Mei 
terug voor het publiek worden open
gesteld. Dan zouden ook een aantal 
nieuwe treinen ingelegd worden.

HULDIGING
DER MIJNOPRUIMERS

Zondagmorgen had een plechtigheid 
plaats, waarbij hulde gebracht werd 
aan de moedige mijnopruimers. Na de 
wapenschouw defileerden de troepen 
door de straten der stad en begaven 
zich naar het Wapenplein, waar aan 
vier militairen en aan de weduwe van 
een vijfde, die zich onderscheiden 
hebben, het Kruis van de Leopold II  
orde, overhandigd werd. Het waren 
Mevr. wwe Willems, adjudant Vande- 
velde, adjudant Boris, sergeant-majoor 
Vandermarrière en korporaal Suvez, 
die de eereteekens ontvingen. De over
handiging gebeurde in tegenwoordig
heid van de Burgerlijke en militaire 
overheden, terwijl ook de vaderlands
lievende vereenigingen met hun vaan
dels vertegenwoordigd waren.
De mijnopruimers hebben vervolgens 
een geschenk ontvangen dat hun door 
de bevolking van Oostende werd aan
geboden.
Op deze wijze heeft men te Oostende 
het offer herdacht dat door 33 man
schappen reeds gebracht werd.

ROOD KRUIS
Dé plaatselijke afdeeling van het 

Roode Kruis te Oostende richt vanaf 
Maart, leergangen in, die voorberei
den tot het examen van ambulancier 
en volksgezondheidsassistent.

De cursus bestaat uit ontleedkunde, 
levensleer, eerste zorgen, verbandleer, 
en volksgezondheidleer.

Inschrijvtogen worden iederen mor
gen van 10 tot 12 uur aangenomen 
in de bureau nr 1 van het Rood Kruis, 
95 Kapellestraat.

W ij herinneren eraan dat, onder de 
auspiciën van het Rood Kruis, afdee- 
ling Oostende, op Zondag 3 Februari 
om 17 uur, in de gemeenteraadszaal 
van het Stadhuis, een merkwaardige 
causerie doorgaat. Spreker: de h. Seys 
Charles, letterkundige, die zal hande
len over «Oorsprong en bedrijvigheid 
van het Roode Kruis». Toegang vrij.

BENOEMING
De h. H. Stemgée, klerk-griffier bij 

het vredegerecht van het kanton Oos
tende, werd tot adjunct-gnliier bij het 
vredegerecht benoemd,

BEVOORRADINGSDIENST
Uitreiking kolenzegele nr E

De bijzondere koienzegels E zullen 
uitgereikt worden aan winket nr 3,
Crerecntsnof, le verdieping, op:
Vrijdag 1 Febr. 1946 ö*9oyi tot 549650 
zateraag 2 549651 tot 549 au
Maanoag 4 549711 tot 54977u
uinsoag 5 54yï/l tot 54983U
Woensaag 6 549831 tot 549öyo
Donedrdag 7 549891 tot 54995U
vnjuag ü siyyoi .tot oduOio
Zaterdag 9 550011 tot 550070
Maanaag 11 550071 tot 55013D
Dinsdag 12 550131 tot 550190
Woensaag 13 550iyi tot 550250
Donderdag 14 550251 en volg. nrs.
Aan de handelaars in schoenwaren 
en leder, en aan de schoenmakers

De individueele machtigingen voor 
marscnscnoenen, opgemaaKt na 31 Oc
tober 1945, alsmeoe de speciale bons 
voor verzoling die de handelaars in 
scnoenwaren en de schoenmakers nog 
in hun bezit hebben, dienen overge
maakt aan den dienst voor de Distri- 
Dutie, van het Ministerie van Econo- 
miscne Zaken, Louizaiaan 177 te Brus
sel, vergezeld van een samenvattende 
lijst, houoèhde opgave van reeksnum
mer, en volgnummer der macntiging, 
de categorie der schoenen (mannen, 
vrouwen of kinderen) en den datum 
der uitgifte.

Er zal geen gevolg meer gegeven 
worden aan de aanvragen tot omrui
ling na 1 M aart 1946.

UW MAN HOOREN
spreken tot U van uit IJsland, Witte 
Bank, Spanje, enz., met een radio
toestel voor visscherij vervaardigd bij 
de firma Kadio MAKLEIN, Oostende 
Christinastraat 85.

BIJ DE HANDELAARS
De Bond der Handelaars heeft een 

nieuw senrijven gerient tot het stads
bestuur om aan te dringen voor be
tere verlicnting der Witte Nonnen- 
straat en Christinastraat.

De aandaent van het stadsbestuur 
wordt getroKken op het feit dat er in 
enkeie weken tijd / inbraken gepieegu 
werden tusscnen de Henarik üerruys- 
laan en de Kapellestraat en 6 in de 
Cnristinastraat, tusscnen de St-Seoas- 
tiaanstraaj, en de Witte Nonnenstraat.

MEDEDEELING
Het Stadsbestuur heeft met genoe

gen de pracntige wijze vastgesteld, 
waarop de gansche bevolking haai 
spontane medewerking heelt verleena 
voor het welslagen van het feest in- 
gencht ter verneerlijking van het 
neldhaftig ontnujmngskorps.

Aan anen en Dijzonaer aan de milde 
schenkers, die door hun bijdrage het 
mogeüjk maakte aan deze noeste wer
kers een blijvend aandenken te over
handigen, stuurt het zijn hartelijken 
dank voor deze oprechte bnjken van 
erkentelijkheid en samenhoorigneid.

OPENBARE AANBESTEDING
Op Donderdag 14 Febr. 1946 te 11 u. 

zal in het Cabinet van den h. Burge
meester overgegaan worden- tot dej 
het uitvoeren van herstellingswerken 
openbare aanbesteding betretende 
aan de school A. Pieters, Fregatstraat 
oe Oostende.

De aangeteekende aanbiedingen 
moeten ter post besteld worden ten 
laatste op Maandag 11 Febr. 1946. De 
oifertes mogen niet ter zitting van 
de opening aigegjven worden.

Het lastenboek is verkrijgbaar in 
het Bureau van Openbare Werken,
H. Serruyslaan, ,76 Oostende, tegen 
den prijs van 50 Xr.

DEDE EN DADA
Zondagnamiddag werd, ter gelegen- 

Iheid van de herdenking der gevallen 
mijnopruimers welke ’s morgens plaats 
had, een operette-voorstelling inge
richt, waarvan de opbrengst de fam i
lies der slachtoffers ten goede kwam.

Luitenant Gasia, kapelmeester, ver
leende met zijn muziekkapel een zeer 
gewaardeerde medewerking bij de op
voering van de operette « Dédé en 
Dada ».

VOORDRACHTEN
Mejuffer Geneviève De Gaulle zal, 

op uitnoodiging van Les Amitiés fran
çaises, op Woensdag 6 M aart te 20 u., 
in de zaal van het voorloopig Casino 
een voordracht houden.

• **

Zondag 3 Februari spreekt de heer 
Gerard Bauer, letterkundige te Parijs, 
in de voordrachtzaal van het gemeen
telijk Casino (ingang hoek Van Ise- 
ghemlaan en Vlaanderenstraat) over 
het onderwerp: Poètes de Paris. D e , -
voordracht, ingerich tdoor Les Amiti- Echtschefdineen 
és françaises, vangt te 16 uur aan. Echtscheidingen

BURGERLIJKE STAND  

Geboorten

19 Jan. —  Raymond Bens, v. Ed
mond en Margarecna De Geselle, Hop- 
pestraat.

20 —  Maria Van de Walle, v. André 
en Juditn naetevoet, '!/roonstr.;*i‘'re- 
uerik ümessaert, v. Amoon en Eiisa- 
oecn Heiners, lviecneien; Anais iw.au- 
rau, van w^ny en victoire ivionteny, 
ixietstr.; Erna Van ae Casteeie, van 
uouis en Feggy Hrice, Ouue ivioienstr.

21 —  Uoueueve J-.aieman, v. joael 
en Maria v anuecasteeie, oujpe; Raoul 
lournoy, v. (Jaroius en Ance ötruooe, 
oe. beoastiaan^tr.; Guette üiomme, v. 
octave en ijyuia Corteei, ijOuiuaitsijde 
Nicole Viaene, v. HUDert en Jeanne 
x'ieiDer, Westende.

22 —  Fernana De Vuyst, v. Juliin 
en Angèle Hemers, Westenae; Etienne 
/iWaenepoei, v. Acmei en junana Do- 
vynck, i^eopoioparK; Freddy D ew adi- 
cer, v. Camiei en Victoria Goes, ixieuvv- 
poortstw.; Crmsiame Heyvaert v. Jean 
en J-ieoma Desmet, öteene.

23 —  (Jhnsuane rinaert, v. Ferdi
nand en Marie nelsmoortel, Amster- 
aamstr.; Ivette DevyncK, v. Pierre en 
i  voiine Wittrock, Waracnausir.; M a
deleine Maieiason, van Matmeu en 
üstner De Hraoander, Breeaene.

24 —  Lucienne uatrysse, v. Emlel 
en Ludovica Huys, lornoutstw.; Ro
land Devos, van Alois en tiaoneiie 
öenaessens, Boonenstr.; Jerome Key- 
niers, v. Maurits en Constance vun 
der Keiit, Nieuwpoorstw. j-iucien Zee- 
oroek, v. M aurus en Josepnyie De
poorter, Oostenascne Haarostr. Louise 
j-iegein, v. August en Joanna Legein, 
De .ranne.

25 —  Annie Haeghebaert, v. Arthur 
en Raymonoe Huygne, Er. Musinsti.; 
Monique DeDra, v. August en Raymon- 
da Lenaers, Fr. Orbanstr.

26 —  Anne-M ane ùmis, v. Sylvain 
en Alfonsina Ingeibrecnt, Ed. Decuy- 
perstraat.

Sterfgevallen

19 Jan. —  Lambrecht Pierre, 2 m., 
Kongoiaan, 17.

20 —  bolange Depoorter, 19 d  St- 
Paulusstraat; Françine Aerts, 10 m., 
Kleine Wests.tr.; Carolus Misslne, <12 
j., wed. Elodie Renty, M ane Caelen- 
oerghe, Spoorwegstr.

21 —  Allons Massenhove, 78 j., echt. 
Eupphrasie Claeys, Molenstr.; Eugenle 
Vene, 76 j., wed. Eduard Deiseyser, For- 
tumstraat.

22 —  Jozef Bommerez, 2 m., M us- 
cartstraat.

23 —  Yvonne Caestecker, 29 j., ong. 
Poststr.; Carolus Bens, 50 J., echtg. 
Rachel Brouckaert, Kairostr.; Marie 
Valcke, 79 j., ongeh. Ed. Cavellstr&at; 
Etienne Zwaenepoel, 2 d., Trlnkhall 
(Park Leopold); Elise De Roo,59 j., 
ongeh. Leiitogestraat.

24 —  Junette bamyn, 46 j., echtg. 
Gustaaf TorreDorre, bteene.

25 —  Edmond Devuyst, 66 j., w ed  
Pharaïlde Vandaele, Vnssegem; Celi- 
na Portier, 80 j., echtg. Jan Van Dam 
me, Sportstraat.

Huwelijken

23 Jan. —  Van Genechten Pieçre, 
glazenm. thans soldaat, en Gruwler 
Denise, z.b.; Watkins Gian ville, hotti- 
bed. thans soldaat, en Vanhooren Lu
cie, werkster.

26 —  Pots Frans, visscher en Ver- 
haeghe Simonne, z.b.; Desmadryl Léon 
autogel, en Lust Jenny werkster; Qua. 
rin umer, stadswerkman en Vandeii- 
nouweele Juliette, werkster; Ghllle- 
Dert Henri, paswerker en Van den 
Kieboom Blanche, bediende.

Huwelij ksaan kon digingen

Tack Charles, mekanieker, Hllllng- 
ton Middlesex en Roman Adrienne z.b. 
fcituivers.tr.; CorDeieyn Gustaaf, beil., 
ne, winkeij. Torhoutstw.; Van Eesstn 
joannes, schilder, Gistel en Dehonilt 
Henriette, meid, Kapeliestr. Raye Jeaa 
garagist, lorhoutstw. en Depiere M ar
guerite, z.b. H. Serruysl.; Van Hau- 
wermeiren Gustaaf, handelaar, Ereni- 
oodegem, en Seurynck Agnes, naai
ster, Nieuwpoortstw.; Newton Häriy, 
toeziener, Londen, en Bousse Frieda, 
z.b. Frans Musinstr.; Devinck Eduaid  
paswerker, Steene, en Decontock M a
rie, z.b. Nieuwpoorstw.; Goetgnebeur 
Jozef, motorist, St. Amandsberg, en 
/ vonne Lambrecht, z.b. Zwaluwenstr. 
Van der Lyn Hendrik, dansmeester, 
Louisastr. en Nayet Berthe, brodeer- 
ster, Louisastr.; Oltogier Jean, hotel
houder, Middelkerke, en Pylyser Adri
enne, z.b. Nieuwpoortstw.

Beweging ln den burgerlijken stand

Geboorten
Sterfgevallen

1944
472
689
188
26

1945
887 + 415
905 + 216
407 + 219 
1# —  7



HET NIEUW VISSCHERIJBLAD

Notariëele Aankondigingen
Studie van Meester 
Jan B. de Gheldere

Notaris te Heist-aan-zee

INSTEL MET PREMIE  
Op Dinsdag 12 Februari 1946, om 

16.30 uur te Heist, in het «Café Lon
don», Maes en Boereboomplaats: 

BADSTAD HEIST  
GERIEVIG WOONHUIS  

met afhankelijkheden en erve, gele
gen Bakkerstraat, nr 1, groot 35 cen
tiaren; verhuurd zonder geschreven 
pacht aan Leon Desmet mits 140 fr. 
te maande. (73)

Studie van den Notaris 
Jan B. de Gheldere

te Heist.

TOESLAG
Op Maandag 11 Februari 1946, om 

16 uur te Heist, in het Café «Welkom- 
bank», Knokkestraat, van:

BADSTAD HEIST  
Drie gerievige Werkmanswoningen 
waarvan het een erg beschadigd, ge
legen in de «Garre», uitgevende in de 
Pannestraat, aldaar geteekend nrs. 61, 
57 en 55; twee ervan zijn verhuurd 
zonder geschreven pacht mits 105 fr. 
te maande en het derde is 'onbewoon
baar.

Samen afzonderlijk ingesteld: fr. 
120.000 (84)

Studie van Meester 
Jan B. de Gheldere

Notaris te Heist-aan-zee.

TOESLAG  
Op Woensdag 6 Februari 1946, om 

16 uur te Heist, in het Café « Ibis », 
Kardinaal Mercierstraat:

BADSTAD HEIST
CERIEV IG  W OONHUIS

en erve; gelegen hoek der Panne- en 
Steenstraten, groot 125 m2, geteekend 
Pannestraat, 77.

Beschikbaar met de betaling. (78) 
Ingesteld: 66.000 fr.

Studie van Meester 
Pierre Denis

doctor in de rechten 
notaris te Nieuwpoort.

UIT TER HAND TE KOOP
STAD NIEUW POORT

1) Een goed BURGERSH UIS.
2) Een WOONHUIS met INRIJPOORT  

en PAKHUIS.
Welgelegen perceel BOUWGROND. 

4) Een kloek WËRKMANSHUIS. 
Inlichtingen ten kantore.

3)

(83)

Studie van Meester 
Pierre Denis

Doctor in de rechten 
Notaris te Nieuwpoort.

Op Maandag 4 Februari 1946, om 
3 u. ’s namiddags, ter herberg «L a  
Liberté » bij Mijnheer Charles De- 
meyere, Markt te Nieuwpoort: 

TOESLAG van 
STAD NIEUW POORT  

Een geriefelijk en welgelegen 
W IN KELH U IS  

met aanhoorigheden en koer, Hendrik 
Geeraert Plaats 4, Nieuwpoort, groot 
159 m2.

Slechts ingesteld: 120.000 fr.
Gewone voorwaarden. Zie plakbrief.
Te bezichtigen den Dinsdag en Za

terdag van 10 tot 12 en van 2 tot 5 u.
Voor alle verdere in,ichtingen, zich 

wenden ter studie van voornoemden 
Notaris Dénis, Kokstraat 9. (72)

Studie van Meester 
Pierre Denis

Doctor in de rechten 
Notaris te Nieuwpoort.

Op Maandag 11 Februari 1946, om 
3 u. ’s namiddags ter herberg « In den 
mooie Molen », Gasstraat 1, Middel- 
kerke, TOESLAG van:

GEMEENTE LEFFINGE  
E E N  W O O N H U I S J E  

met afhankelijkheden, te Leffinge, 
Wilskerkestraat «wijk Groenhaeghe», 
sectie B nr 493u bis, groot 50 m2. 
Verhuurd per maand zonder geschre
ven pacht aan mr Van Gheluwe.

Slechts ingesteld: 5.000 fr.
Zichtbaar alle dagen.
Voor alle verdere inlichtingen zich 

wenden ter studie van voornoemden 
notaris Denis. (82)

Studie van den Notaris 
Maurice Quaghebeur

te Oostende, Kerkstraat 43.

Studies van de Notarissen 
Maurice Quaghebeur

te Oostende. Kerkstraat 43, en 
André Soete

te Meenen.

Op Donderdag 14 Februari 1946, te 
15 u. in het lokaal Prins Boudewijn, 
St. Sebastiaanstraat 22, te Oostende: 

TOESLAG  
G E R I E V I G  W O  ON H U I S  

met Poort en Werkhuis 
te Steene, Pycke de ten Aerdelaan, 39.

Oppervlakte: 264,70 m2.
Verhuurd zonder pacht, mits 350 fr. 

per maand.
Ingesteld: 45.000 fr.

Bezoeken: Maandag en Donderdag 
van 14 tot 16 u. (81)

Studies van de Notarissen 
Maurice Quaghebeur

te Oostende, Kerkstraat 43, en 
H. Clavareau

te Brussel, Duquesnoystraat 23.

Op Maandag 4 Februari 1946, te 15 
uur, in het lokaal Prins Boudewijn, 
St. Sebastiaanstraat 22 te Oostende.

TOESLAG van 
STAD OOSTENDE  

Een blok van twee aanpalende en 
verbonden huizen bestaande uit:

1. tEN HANDELSHUIS  
hoek Witte Nonnenstr. 23a en L ijn - 

baanstraat.
2. EEN W OONHUIS  

Lijnbaanstraat 9
Samen gekadastreerd sectie &  nrs 

878a en 880 voor een totale opper
vlakte van 132 m2.

Water, Gas. Electriciteit.
Beiden verhuurd zonder pacht. 
Bezoeken: Maandagen en Donder

dagen van 10 tot 12 uur.
Ingesteld: 305.000 fr. 

Alle nadere inlichtingen te bekomen 
ter studie van voornoemde notarissen.

(70)

Studie van den Notaris 
Maurice Quaghebeur

te Oostende, Kerkstraat 43.

Op Dinsdag 12 Februari 1946, te 
15 u. in het lokaal Prins Boudewijn, 
St. Sebastiaanstraat 22, te Oostende: 

INSTEL MET % %  PREMIE VAN  
EEN BEST GELEGEN HANDELSHUIS  

MET PPAKHUIS  
Thouroutsche Steenweg 119, te Oos
tende.

Oppervlakte 209 m2.
Verhuurd zonder geschreven pacht. 
Voor alle nadere inlichtingen, zie 

plakbrieven of zich bevragen ter stu
die van den verkoopenden notaris. 80

Studies van de Notarissen 
Maurice Quaghebeur

te Oostende, Kerkstraat 43, en 
Henri Hermans

te Antwerpen, Ammanstraat 6.

BESTEL U W  GAREN, NETTEN EN 

TOUW W ERK BIJ

Hoek

N. V.

van heden af 

Hendrik Serruyslaan en 

Aartshertoginnenstraat

DE TOESTAND VAN ON ZE  

VISSCHERSVAARTUIGEN

De talrijke averijen welke zich in 
den laatsten tijd voordoen, hebben 
onze aandacht doen gaan naar den 
bouw van onze visschersvaartuigen, 
die tijdens den oorlog gebouwd wer
den met materiaal weike ver van goed 
mocht genoemd en in voorwaarden 
welke thans door de Zeevaartinspectie 
niet meer zou geduld worden.

En terecht !
Toen was echter alles veroorloofd 

omdat de Zeevaartinspectie zijn oogen 
toe deed voor de drijvende nieuwe 
doodskisten welke van het buitenland 
kwamen en anderzijds omdat ver
schillende schepen in hout, in het 
binnenland gebouwd, ver van de nor
maal vereischte zeevaardigheid had
den.

Daarom is het noodzakelijk en ten 
zeerste gewenscht dat de Zeevaart
inspectie streng optrede.

Zoowel de reeder als de Zeevaart
inspectie en de vloot zelf vereischt 
dit.

Te veel houten wrakken brengen 
het leven van visschers in gevaar en 
we zijn de eersten welke de Zeevaart
inspectie'hierin zullen steunen.

REEDERS-V ISSCHERS !
•  Wenscht U  schepen te koopen of te verkoopen ?
•  Wenscht U « ANGLO-BELGIAN » motoren te koopen ?
9  Wenscht U inlichtingen van welken aard ook met betrek 

op visschersvaartuigen ?

Wendt U tot :

R. BOYDEN S, Schipperstraat 40, OOSTENDE

WORDEN ZEELIEDEN 
OP GELIJKEN VOET GESTELD 

MET MILITAIREN ?
ZeeEischen van het Verbond der 

lieden van de Kust
Het Verbond der Zeelieden van de 

Kust, dat de visschers en de leden van 
de handels- en staatsvloot groepeert, 
beijvert zich om van de overheids
diensten te bekomen dat de zeelieden, 
voor diensten bewezen in oorlogstijd, 
op gelijken voet zouden gesteld wor
den met de militairen.

Zij eischen o.m. het toekennen van 
een marinestreep, die dezelfde voor
deelen als de frontstreep zou bieden: 
50 t.h. vermindering op de spoorwe
gen, enz.

Het Verbond vraagt dat deze voor
deelen zouden bestemd worden voor 
de zeelieden die gedurende de twee 
oorlogen dienst gepresteerd^ hebben.

Wanneer neemt die stiefmoederlijke 
behandeling van onze visscherij een 
einde ?

Aan het Verbond der Zeelieden zeg
gen we te volharden. W ij steunen U.

Groote keus van Stoven en Gasvuren
Benoodigdheden —  Herstellingen

Huis Jack Delanghe
Nieuwpoortsche Stw. 72
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BELGIE IN ENGELAND

TE MIDDEN VAN VLA AM SCH E VISSCHERS
De Heer John Allan May, medewerker van het Amerikaansch blad 
« Christian Science M onitor », gaf zijn indrukken weer opgedaan 
tijdens een verb lijf te midden van Vlaamsche visschers, die als 
vluchtelingen, in een Britsche haven —• Brixham wordt hier zeker 
bedoeld —  verbleven. Laten wij dezen journalist aan het woord.

B U I T E N L A N D

Op Dinsdag 5 Februari 1946, te 15 
uur ter gehoorzaal van het Vredege
recht van Oostende, Canadaplaats te 
Oostende:

TOESLAG van:
Groot

HANDELS- en OPBRENGSTHUIS
te OOSTENDE  

Hoek Wapenplaats nr. 1 en St. Sebas
tiaanstraat nr. 1 

Thans dienstig als pasteibakkerij. 
Oppervlakte 140 m2.
Verhuurd bij authentieke pacht. 
Bezoek: Dinsdagen en Vrijdagen van 

10 tot 12 u.
Ingesteld: 1.650.000 fr. 

Alle nadere inlichtingen te bekomen 
bij voornoemde Notarissen.

(71)

Kleine aankondigingen

TE KOOP: 1
T. S. F. Toestel

« H IS MASTER’S VOICE »

Te bevragen : 
Oostende.

Ooststraat, 62, 
(K64)

Op Dinsdag 12 Februari 1946, te 
15 u. in het lokaal Prins Boudewijn, 
St. Sebastiaanstraat 22, te Oostende: 

INSTEL MET % %  PREMIE van 
I. STAD OOSTENDE. 

SCHOON BURGERSHUIS  
(Villa Paula), Amsterdamstraat, 32; 
oppervlakte 87,07 m2.

Genot: met 1 Juni 1946. Verhuurd 
zonder pacht.

Bezoek: Maandag en Donderdag van 
14 tot 16 uur.
II.. GEMEENTE BREEDENE (Dorp) 

WËRKMANSHUIS JE
Dorpstraat 299 (recht over de Kerk); 
oppervlakte 82 m2.

Gebruikt zonder pacht.
Bezoek: ’s Maandagsmorgens van 

10 tot 12 uur.
Alle nadere inlichtingen te beko

men ter studie. ( 79)

•  Te koop: Open boot, goed geschikt 
voor t buitenland, 8,40 m. lang, 2,55 
m. breed, voorzien van een motor Che
vrolet 18 P.K. met keerkppeling, dy
namo, demarreur, batterijen, visch- 
korre, haringkorre, garnaalkorre en 
sprotnet, enz. Adres: Remi Vande- 
zande, café Maritime, Zeelaan, Blan
kenberge. (K63)
•  Verlangt pakhuis: 150 m2, te huren 
in Oostende. Te bevragen bij h. Bovit, 
Plantenstraat 38 (2 m. bellfn), Oos
tende. K66
•  Steekkar te koop. Te bevragen bij 
h. Bovit, Plantenstraat 38 (2 m. bel
len), Oostende. K67
•  Men vraagt leerjongen: Drukkerij 
« Het Nieuw Visscherijblad », Nieuw- 
poortsche Steenweg 44, Oostende.
•  Te huur gevraagd: appartement, 4 
plaatsen. Schrijven bureel blad. (14)

•  Modern woonhuis, goed geschikt om 
appartementen te verhuren, te koop. 
Te bevragen: Guido Gezellestraat, 18, 
Heist-aan-zee. (K.74)
•  Te koop: Schrijfmachien in zeer 
goeden staat. Clavier universelle. Z.w. 
bureel van ’t blad.

Levendige kleuren.

Belgium-in-England, een haven heeft 
hare nationaliteit veranderd en door 
de goede visschers van België onder
dak te verschaffen, is deze haven 
meer Vlaamsch dan Britsch geworden.

Het was voor mij een eigenaardige 
ervaring, schrijft de h. John Allan 
May, zoo plots, in deze vreedzame en 
kleurvolle haven aan te komen.

Zij kwam mij voor als een bont, 
uiterst levendige schilderij. Overal 
ontwaarde men visschersbooten, van 
alle grootten en van alle kleuren in 
rijen gemeerd, als voor een parade 
in de buitenhaven. Zij lagen aan 
iedere aijde van de kade gemeerd, op 
het droge, in dichte groepen wachtend 
op het hooge getij. Er bevonden zich 
groene, blauwe, oranje, roode en witte 
booten, ook groen en geel gekleurde 
en verder sloepen geschilderd in de 
meest verscheidene en meest leven
dige kleuren.
Ongewone namen.

De Engelsche visscher is veeleer 
konservatief wanneer het gaat om het 
aanbrengen van kleuren. Doch het 
was niet alleen de bontheid van kleu
ren die aan de haven in Engeland 
een bijzonder uitzicht gaf; verder 
waren er op de voor- en achtersteven 
van al de schepen ongewone namen 
aangebracht. Vlaamsche of Fransche 
namen en onder of naast deze, be
vinden zich letters gevolgd van cij
fers, waardoor hun thuishaven wordt 
aangeduid: Oostende, Zeebrugge of 
Nieuwpoort.

«Voor vrouw en kinderen» luidt het 
Vlaamsch opschtfift, dat ik las op den 
voorsteven van een sloep. W at een 
beteekenisvol opschrift, wanneer men 
deze verbazende vloot aandachtig na
gaat.

Deze kleine wereld van visschers 
heeft menige gevaren getrotseerd, al
vorens het zijn tehuis heeft overge
plant naar Groot-Brittanië, waar deze 
visschers hun beroep, dat nu gevaar
lijker is dan ooit, verder beoefenen, 
liever dan nog thuis te blijven en te 
werken ais dienaars van het Derde 
Rijk. Sommigen onder htn hebben 
naaste bloedverwanten moeten ach
terlaten. Allen zijn van hun vrienden 
gescheiden en hebben hun haard ver
laten.

Alvorens de gewaagde reis aan te 
vangen, hebben echter de meesten 
onder hen het groote deel van hun 
familieleden en vrienden met zich 
medegebracht. Onderweg waren zij 
blootgesteld aan luchtaanvallen en 
leden zij verliezen. Doch in Engeland 
hebben zij een nieuw tehuis gevonden, water schijnt en haar een bijzonder 
een waar tehuis en niet een klein uitzicht geeft.
hoekje in een andermans woning. Snuisteraar.

Tevens hebben zij zich nieuwe vrien
den gemaakt en hebben zij hun vrij
heid bewaard.
Eigen gemeenteraad en.... 
wekelijksche dansavonden.

Men weet weinig van deze stad af. 
Men moet ze zelfs geleidelijk ontdek
ken en wanneer gij niets op voorhand 
van haar afweet, zal Uwe verrassing 
des te grooter zijn, als gij zult vast
stellen, hoe geheel en al Belgisch zij 
is geworden.

Ik had mij gericht tot een groep 
visschers die op de kaai stonden te 
spreken, om hun den weg te vragen. 
Wanneer ik hen toesprak, haalden zij 
bij wijze van verontschuldiging hun 
schoudefè op, want zij verstonden 
geen Engelsch. Op dit oogenblik be
vond er zich op de kaal niemand die 
Engelsch spreken kon.

Aan den overkant van de straat be
vond zich een groot gebouw, dat 
vroeger als bureel van een Britsche 
visscherijonderneming dienst had ge
daan. Thans bemerkt men boven de 
deur een officieel schild met onderaan 
het opschrift « Belgian School of 
Fishing» (Belgische visschersschool). 
In deze inrichting worden jonge lieden 
tot het beroep van hun vaders opge
leid en leeren ze er bedreven zeelui 
en goede visschers worden.

De Belgen hebben hun eigen ge
kozen gemeenteraad, doch deze is niet 
officieel. Deze raad werkt in goede 
verstandhouding met den Engelschen 
gemeenteraad.

De Belgische jongelingen zijn trou
we klanten van de wekelijksche dans
avondjes, die op het gemeentehuis 
gegeven worden. De atmosfeer van 
deze volksche bijeenkomsten is bij
zonder continentaal. De moeders ko
men er vergezeld van hun jongste 
kinderen. Deze laatsten nemen plaats 
op de houten banken, die achteraan 
in de danszaal zijn geplaatst en kijken 
naar de dansende paartjes, terwijl zij 
met een strooit je limonade opzuigen. 
Dit alles geschiedt in een uiterst ge
moedelijke atmosfeer.

Deze haven is werkelijk sympathiek.
De vriendschap van de geallieerden 

wordt niet alleen versterkt door de 
aanwezigheid van de Belgen aan de 
Britsche kust, maar deze laatsten ma
ken tevens het landschap kleurvoller. 
Zij houden, zooals gezegd, veel van 
kleuren, in het belang van hun booten 
en ook voor de kleur zelf. Daardoor 
komt het dat deze haven, wààr het 
wemelt van scherp blauwe, hevig 
roode, goud-getinte oranje en sma
ragdgroene kleuren, schittert van licht 
en kleuren zoodra de zon boven het

ENGELAJNi)
HefcK VISSCHER IJ

De visscnerijhavens van de W est
kust van angeiand zijn seaert ver- 
scneidene jaren bekena als oe groote 
neeKmarüten. Dit is met aneeh toe 
te sennjven aan de naDijneia van 
visengronaen die zeer rijK zijn aan 
deze visensoort, maar vooral aan het 
feit, dat ae öpaanscne visscners, die 
grondige Kennis bezitten van de At- 
lantiscne visengronaen en daarenbo
ven een bijzonuere visscnerijmemode 
bedrijven, m. de parejavisscnenj (t. 
t.z. met twee schepen gezamenn.it een 
groot net voortslepen;, in het guns
tig seizoen hun vangsten gaan landen 
in de havens van de üngeiscne west- 
Jsust, alwaar de mooie neek gretig a f
nemers vindt.

ln  normale tijden is de vischtrans- 
port per trem naar de groote centra 
.Londen, Liverpool, Manenester, Leeds, 
isnemeid, enz. zeer goed ingericnl, 
wat den vluggen af zet vergemaKke- 
lijkt.

VOORBEELDEN TREKKEN
Wie zou veronderstellen dat de En

gelsche reeders al dadelijk de Spaan- 
scne methode zouden he oben aange
leerd, zou büjk geven van weinig be
kendheid met het Engeisch karakter 
en de hardnekkigheid waarmede zij 
aan oude georuiKen vastkieven.

In 1937 gebeurde er eenter iets dat 
hen de oogen wijd aeed openen. Een 
ondernemende Belgische reederij had 
zich een paar treuers van Spaanscn 
model aangeschaft, «Rita I I»  en «R i
ta I I I »  waarop zij, samen met Bel
gische schippers en visscners, ook een 
zeker aantai Spaanscne deskundigen 
had ingescheept.

En de Spaansche zakenkennis, sa
men met de Vlaamsche werkdadig- 
heid, hadden wonderen verricht. Op 
één reis brachten de twee Belgische 
parejabooten een vangs.t binnen te 
Milford Haven die niet min dan £1120 
opbracht, ’t W as nog nooit gebeurd 
en de Engelsche bladen spraken er 
weken lang van.

NAVOLGING
Een ondernemende plaatselijke fir

ma Messrs Yolland &  Llewellin die 
de Belgische parejavangsten in ont
vangst nam, besloot eveneens haar 
kajns te wagen met die bijzondere 
vischmethode.

Zij liet een paar vaartuigen, die 
daartoe geschikt waren als pareja of 
koppeitreilers uitrusten, en wist zich 
eenige bekwame Spaansche specialis
ten aan te schaffen, wat toen niet 
moeilijk was, daar veel Spanjaarden, 
waaronder ook visschers, wegens de 
omwenteling, hun land verlaten had
den.

De parejavisscherij vergt zeer be
kwame schippers, die niet alleenlijk 
grondig de plaatsen en diepten ken
nen waar de heekscholen zich volgens 
de jaargetijden bevinden, maar ook 
de oplettende navigatie in acht nii- 
men en de delikate manœuvers die 
de behandeling van éénzelfde net 
door twee vaartuigen vereischt.

BEDENKELIJKE EISCH
Een spaansche specialist werd op 

elk der Engelsche parejaschepen ge
plaatst op kosten va|i de reederij, 
als instructeur die enkel de bewerkin
gen leidt gedurende de eigenlijke vis
scherij.

Nu veel Engelsche schippers door 
de Admiralty ontslagen zijn, wornt 
door hun bond de eisch gesteld dat 
elke Engelsche treiler, parejaschepen 
inbegrepen, twee schippers zou aan
monsteren.

De parejareederij doet evenwel op
merken dat de Spaansche instruc
teurs uitsluitend op haar kosten rei
zen, dat de ondervinding bewezen 
heeft dat hun medewerking nog vol
strekt noodzakfelijk 1st en dat een 
tweede schipper die op aandeel vaart 
de exploitatie nutteloos zou bezwaren.

Of er een oplossing zal gevonden 
worden die beide partijen zal voldoen 
valt te bezien.

BILLINGSGATE
De groote Londensche vischmijn 

heeft tijdens de oorlogsjaren veel we
derwaardigheden beleefd.

In het Oostelijk gedeelte van de 
groote wereldstad gelegen, is het als 
bij mirakel dat ze niet totaal door 
de luchtbombardementen en de V I 
vernield werd. Ze heeft door dik en 
dun haar werkzaamheden gedurende 
die bange tijden voortgezet.

Natuurlijk was er veel minder orn- 
zet dan in vredestijd en de opkomst 
der vischhandelaars—  of liever viscli- 
verdeelers —  was somti.'ds heel 
schaars. Velen hadden den nacht in 
schuilplaatsen moe.ten doorbrengen, 
of brandweerman moeten spelen of 
nog erger.

Mr. Dove, die sedert verscheidene 
jaren tot aller voldoening de Billings
gate Market bestuurt, heeft sedert 
enkele weken besloten de openings
uren te vervroegen om tijdig klaar 
te zijn. De kliënten schijnen evenwel 
maar langzaam en als met tegenzin 
de vooroorlogsche plooi weer aan te 
nemen. Er moet ook gezegd dat er ln 

I de laatste weken slechts weinig visch 
I aangebracht werd.



o HET NIEUW VISSCHERIJBLAD

Een Radioreportage over onze Visscherij
(Vervolg)

Hierna volgt het tweede gedeelte 
van de radioreportage door advokaat 
Rotsaert voor den Belgischen Zee
mansbond in Radio-Brussel uitgege
ven. D it gedeelte gaat voornamelijk 
over wat in den huidigen oorlog voor
viel en de vergoeding der opgeloopen 
schade, tijdens die periode.

Tijdens de twee Wereldoorlogen
Heeft de kustbevolking zich alzoo 

in het verleden zeer verdienstelijk ge
dragen tegenover het Bnnenland, wat 
deed zij niet in de twee wereldoor
logen, toen elke zeevisscher een kam
pend strijder werd in het geallieerde 
kamp te water en elke sloep, elke 
treiler een niet onbelangrijk deel van 
den strijd te water meeleefde als pa- 
trouilieerder, wachtschip of vuurschip, 
mijniegger of mijnvisscher, begelei- 
dingseenheid enz., om in de rustpoo- 
zen maar alweer spoedig en onafge
broken uit te zeilen om bij te dragen 
tot herproviandeering der landelijke 
bevolking.

Dat men slechts denke aan de be
voorrading in haring, terwijl de le- 
vensmiddelennood op zijn hoogst was.

En dit alles werd duur, zeer duui 
betaaid met levens en het lijden van 
onze visschers die, waar zij ook ver- 
oleven, overal lof en eerbied hebben 
verworven voor henzelf en voor ons 
land, dat fier mag zijn zulke flinke 
burgers te bezitten.

Onze huidige Vloot
De zeevisscherij is in feite verdeeld 

in drie zeer verschillende vakken: de 
Kustvisscherij, de Middelslagvissche- 
rij en de Hoogzee visscherij. De eerste 
wordt uitgeoefend onmiddellijk langs 
de kust met kleine open gedekte vaar
tuigen, thans voorzien van een motor. 
Deze schipjes blijven niet meer dan 
een nacht buiten de haven. De M id- 
denslagvisscherij gebeurt in de Noord
zee met grootere sloepen of kleine 
motortreilers en neemt ettelijke dagen 
in besnag. De bemanning beslaat 5 
tot 8 man. De Hoogzeevisscherij is 
een echte Oceaanvaart die de treilers
—  thans bijna alle van motoren voor
zien —  brengt tot aan de kusten van 
Marocco en IJsland, de Witte Zee 
voorbij de Noordkaap. Dat zijn dus 
reizen van 2-3 weken en soms meer, 
die van 10 tot 15 man benoodigen.

Het is alreeds bekend hoe onze vis
schers in Mei 1940 voor het grootste 
gedeelte naar Engeland voeren en 
van de gansche vloot, slechts de helft 
van de kustvisschersvloot in Frank
rijk achterbleef, waardoor zij in han
den van den bezetter vielen of in 
Fransche havens geavarieerd achter
bleven. Een vijftigtal vaartuigen wer
den door den bezetter aangeslagen en 
deze waarvan het geweten was, dat 
ze aan de evacuatie van Duinkerke 
en Cherbourg hadden deelgenomen, 
werden krijgsbuit verklaard.

Tijdens den terugtocht van 1944, 
werden deze vaartuigen ofwel meege
nomen, gesabordeerd of in Fransche, 
Belgische of Nederlandsche havens 
achtergelaten.

Opzoekingen door het beheer van 
het Zeewezen gedaan, hebben het 
terugvinden van het grootste, ge
deelte dezer vaartuigen voor gevolg 
gehad, weliswaar in veelal gehaven- 
den toestand, maar toch nog in vol
doende goeden staat, om hersteld te 
worden. Dank zij de lofwaardige po
gingen van den heer Vandenberghe 
Prosper, daarin gesteund door ons 
beheer van Zeewezen, werden in 1940 
en 1941 in enkele maanden, talrijke 
van die vaartuigen, meestal aan 
kleine visschers behoorend, gerepa
reerd en gerepatrieerd. In 1944 werd 
dit werk door het Zeewezen voort
gezet.

De Vergoeding der Schaden
Voor ai de reparaties welke er hei 

gevolg van waren, moet de Staats
verzekering tusschenkomen. Deze tus- 
schenkomst ls echter veelal van zoo’r. 
aard, dat ze aanleiding gaf tot ern
stige kritiek in visscherij middens om 
dat thans door Vozor beweerd wordt 
dat deze vaartuigen beneden hur 
waarde verzekerd zijn en zij du£ 
slechts evenredig tusschen hoeven te 
komen.

Dit twistpunt maakt nog altijd het 
voorwerp uit van een onderzoek dat 
hopen wij, den kléinen en moedigen 
visscher zal voldoening schenken.

Erger er aan toe, zijn de reeders 
van de vaartuigen die naar Engeland 
uitweken en daar door de Engelsche 
Admiraliteit in beslag werden geno
men.

Inderdaad, deze vaartuigen zijn on
derhevig aan een time-charter en 
werden reeds bijna alle gerepatrieerd 
in een toestand, die ver van roos
kleurig mag genoemd worden.

Het is té begrijpen dat deze omge
bouwd werden en dus, om ze terug in 
staat te stellen als visschersvaartuig, 
veel reparaties zullen van noode zijn.

De Vozor heeft geweigerd in de 
kosten van deze reparaties tusschen 
te komen. De reeders van hun kan* 
zijn voor deze herstellingen op zich 
zelf aangewezen, in zooverre dat velen 
niet in staat zijn deze zware onkos
ten te betalen.

De Engelsche regeering heeft noch
tans een totaal bedrag ter beschik
king gesteld van de Belgische regee
ring om deze reparaties te verrichten. 
D it bedrag is echter zoo onvoldoen

de, dat het grootste gedeelte van de 
kosten hierdoor niet kunnen vergoed 
worden, beweert men in Oostende.

Een jammerlijk meeningsverschil 
omtrent de draagwijdte der Staats
verzekering heeft als gevoig, dat de 
reeders thans zeif hun vaartuig moe
ten repareeren, in afwachting dat ze 
iater geheel of gedeeltelijk zouden 
vergoed worden. Ais gevoig hiervan 
wordt langs alle zijden protest aan- 
geteekend, in zooverre dat thans, dank 
zij de tusschenkomst van het Zee
wezen, voorschotten door den Staat 
zullen gegeven worden aan de reeders 
van de van time-charter vrijgegeven 
schepen.

Niet minder dan 100 vaartuigen 
ùggen nog op reparatie te wachten en 
men voorziet dat zoo de regeering 
niet krachtdadig ingrijpt om de'wer- 
ven te verplicnten ane reparaties 
aerst te verrichten in plaats van 
nieuwbouw, de beschadigde schepen 
nog een jaar zullen blijven liggen, 
met als gevolg een veel minderen 
aanvoer van de nationale vloot en de 
verplichting visch uit het Buitemand 
m te voeren, waardoor nutteioos de
viezen worden weggegooid.

d et Belang van onze Visscherij
Onze visschersvloot bestaat thans 

ait ongeveer 550 vaartuigen, waarvan 
jnlangs 400 als zeewaardig werden 
jestempeld en de overige 150 nog moe- 
„en —  en kunnen hersteld worden. 
.Neemt men een gemiddelde beman- 
.ïing van 6 man per sloep, zoo komt

men tot een varende bevolking van 
ongeveer 3500 man en een nagenoeg 
gelijk getal families die rechtstreeks 
op de zeevisscherij voor hun onder
houd aangewezen zijn —  of ongeveer
20.000 menschen (de visschers hebben 
gewoonlijk talrijke gezinnen).

Daarbij komen dan nog duizenden 
arbeiders in de bijvoegelijke takken, 
aas scheepsbouw en herstellingen, 
scheepsbouwers, nettenbreiers, m an- 
demakers en touwslagerijen, ijsfabrie
ken, laden en lossen, verkoop perso
neel, vervoer enz., zoodat alles samen 
genomen, de zeevisscherij veel meer 
menschen laat en doet leven, dan 
men op het eerste zicht zou ver
moeden.

Dit aiieen zou een voldoende reden 
moeten zijn om onze visschersbevol- 
king een bijzondere plaats te geven 
in de zorgen en de sympathie van 
het volk en de Besturen.

Geachte luisteraars: nu ik uw ge
heugen wat kon opfrisschen omtrent 
het verleden en het heden onzer wak
kere visschers, wanneer gij het fijne 
banket verorbert door onze kloeke 
visschersmannen voor U uit de ge
vaarlijke zee aangebracht, denkt dan 
niet aan den prijs er van, hij kan 
immers niet te duur zijn —  geef een 
dankbare- ja  zelfs bewonderende ge
dachte aan die dappere lui, die voor 
U de grootste gevaren trotseeren. 
Voelt U  meer samenhangend met hen 
en waar het past, helpt ze in de ver
betering van hun lot en de verzeke
ring hunner tot nu tamelijk ver- 
naiatigde maatschappelijke zekerheid

DE B E S T E  E N G E L S C H E  D IE S E L  MOTOR

A R !  N  E  M O T O R S
K A M M E N S T R A A T  7 2 .  A N T W E R P E N

Wetenswaardigheden
«RADAR» IN DIENST  
VAN DE SCHEEPVAART

Een schip van 3.000 ton is geduren
de een uur in den mist cle Theems 
opgevaren, enkel geleid door «  het 
tooveroog » van zijn Radar-uitrusting.

Het schip heeft zonder hindernis 
tusschen de voor anker liggende boo
ten en aangebrachte boeien gemanoeu
vreerd. Het volgde slechts de aanwij
zingen van den bestuurder der Radar- 
Kabine, onder de brug, weike aan den 
Kapitein, die zich op de brug bevond, 
getelefoneerd werden.

Op het cirkelvormige scherm van 
een grijze metalen doos, die 1 meter 
hoog was, « zag »  de bestuurder als 
een panorama de oevers van den 
stroom en alle hindernissen aan de 
oppervlakte, van de grootste schepen 
af tot de kleinste boeien toe, in een 
straal van 3 mijlen te voorschijn ko
men.

Dit Radar-toestel voor de scheep
vaart, dat door de deskundigen van 
den seindienst der admiraliteit ge- 
Douwd is, is het modernste dat ér be
staat. t

Deze uitvinding zal ook voor de 
visschersvaartuigen een belangrijke 
ommekeer teweegbrengen, eens alies 
op punt gesteld is.

HENRI BEUREN TERUG
Elkeen kent Henri Beuren,*de wal

kapitein van de Pêcheries à Vapeur.
Henri is gedurende gansch den oor

log in Engeland geweest en heeft ei 
voor zijn reederij zeer goed werk ver
richt.

Hij is frisch en gezond terugge
keerd. V ijf vaartuigen van de Péch. à 
Vapeur werden gered. Drie zijn te 
Antwerpen en één te Gent in repa
ratie. De vijfde vaart.

Voor de vloot zal dit een nieuwe 
goede aanwinst zijn van onze groot
ste en oudste Oostendsche reederij.

Hiermede bezit Oostende ook op
nieuw zijn drie beste walkapiteins, nl. 
Arsène Blondé, de meest geëxperimen
teerde en knappe kapitein onzer vloot, 
j-ehecht aan de Oostendsche Reederij; 
.lenri Beuren, van de Pêcheries à Va
leur en walkapitein Rochus, van de 
,\f. V. Motor visscherij.

Deze drie visscherszeelieden hebben 
3en gansch interessante visscherijge- 
jchiedenis achter den rüg en worden 
gerekend tot de sterkste kapiteins van 
net vasteland.

HET MANŒUVREEREN 
IN DE HANDELSDOKKEN

Nu de Oostendsche visschersvaar
tuigen aan de hangars hun visch en 
aaring lossen, is de beweging in die 
dokken, zooals verwacht, geweldig toe
genomen.

Niet zelden stellen we vast, dat de 
onvoorzichtigheid en de snelheid der 
schippers van vaartuigen zoo groot is 
dat eerstdaags zware ongelukken niet 
uitgesloten zijn.

Reeds werd hierop door den haven- 
kapitein gewezen, maar dit alles helpt 
niet.

’t Ware nuttig en zeer noodig, dat 
maatregelen getroffen werden tegen 
de overtreders.

’t Geldt hier een maatregel van al
gemeen belang.

EEN FRANSCHE BEWAKER
Aan boord van het visscherijwacht- 

schip 0.285, is sedert Maandag een 
dienstdoende Fransche waterschout 
aangemonsterd om na te gaan aan 
welke overtredingen de Fransche vis
schers zich schuldig maken.

’t Is beter laat dan nooit, want on- 
dertusschen hebben zich reeds betreu- 
renswaardlge feiten voorgedaan.

ZWARE AVERIJ
Vrijdag jl. wou de 0.50 van de nieu

we handelsdokken naar de oude va
ren. De schipper beging de onvoor
zichtigheid het schip door een ma
troos te laten voeren. Volgens dezes 
bewering werkte de keerkoppeling niet 
met het gevolg dat met de snelheid 
het schip met voorsteven tegen de 
sasdeuren liep met als gevoig dat de 
voorsteven ingebeukt werd, de reeling 
en de verschansingsplanken losgerukt 
en het voordek opgelicht.

De schade bedraagt ongeveer 10.000 
frank.

DE 0.52 WEER VLOT
Voor veertien dagen meldden we 

dat de 0.52 «Aziatic» tengevolge van 
een onbekende oorzaak in het han
delsdok van de handelshaven gezon- 
Ken was.

Dank zij de knapheid van den aan
nemer Louis Vollemaere, is het vaar
tuig zonder letsel bovengehaald.

De oorzaak van het zinken ligt aan 
een lid der bemanning, die de kraan 
van den motor had laten openstaan.

EEN EIGENAARDIGE OPVATTING
Een dagblad uit de hoofdstad 

wijst erop, in zijn raadgevingen aan 
de huisvrouw, dat wij thans versch 
vleesch missen. Wij mogen echter niet 
te veel klagen. W ij moeten in de 
plaats zooveel mogelijk gebruik ma- 
Ken van de visch, die thans in over
vloed ter onzer beschikking is. Dit is 
uitstekend, bijzonderlijk voor de in- 
cellectueelen.

W ij moeten echter de voorkeur ge
ven aan gekookte visch in plaats van 
gebraden. Deze goede visschen hebben 
zich immers gedurende vijf jaar ge
voed van te veel lijken, olie, essence 
en andere zoetigheiden van deze soort 
om ons vleesch aan te bieden, dat 
geen gevaar zou opleveren.

Waarom visch nu best geschikt ls 
voor intellectueelen en of gebraden 
visch nu werkelijk gevaarli;'k is, zou
den wij dit willen zien uitmaken door 
één of andere bevoegdheid.

GOEDKOOPER VISCH?
Het Ministerie van Economische 

Zaken deelde mede dat een akkoord 
tot stand is gekomen tusschen de N a 
tionale Federatie van kleinhandelaars 
in visch en het voormeld Ministerie.

Als gevolg van deze overeenkomst, 
kan men verwachten dat de prijzen 
voor visch een aanzienlijke vermin
dering zullen ondergaan.

Men kondigt aan dat dwangmaatre
gelen genomen werden tegen een aan
tal kleinhandelaars in visch die hun 
waar aan buitensporige prijzen ver
koopen.

De voorgenomen maatregelen wer
den echter niet toegepast, nadat de 
handelaars, welke in overtreding ge
nomen werden, zich verbonden had
den aan lagere prijzen, dan normaal 
genoteerd gedurendé het tijdstipp da_t 
voorzien was voor de sluiting van de 
winkel. De voorwaarden van de niet- 
sluiting der inrichting voorziet name
lijk dat deze bijzondere vermindering 
van de prijzen duidelijk moet aange
plakt zi:‘n.

Anderdeels werd gemeld dat verle
den week een belangrijke vischhandel 
visch leverde tegen de volgende, prij
zen: versehe haring tegen 4,50 fr. per 
kg.; kleine schol 24 fr. per kg.; witte 
koolvisch, 34 fr. per kg.; Deensche 
koolvisch (schoongemaakt) 26 fr. per

kg.; kleine Deensche kabeljauw (zon
der kop) 16 fr. per kg.; schelvisch 
(schoongemaakt) 38 fr. per kg.; wij1 
ting, 21 fr. per kg ; gerookte haring of 
bokking , 9 voor 10 fr.; beukeling, 9 
voor 10 fr. Den volgenden dag aange- 
stlpte prijzen waren nog merkelijk 
lager.

En wat zullen ze deze week zijn ?

DE BELASTING OP HET KAPITAAL
Er blijkt uit een mededeeling van 

het Ministerie van Financiën dat er 
aan de belanghebbenden uitstel ver
leend wordt tot 28 Februari a.s., voor 
de aangifte bij de belastingen met het 
oog op het bekomen van de fiscale 
amnestie. Vóór dezen datum moeten 
de belastingsplichtigen spontaan aan- 
gilte doen van de inkomsten welke 
verzwegen werden, doch welke nor
maal voor de dienstjaren 1940 tot 
1944 (inkomsten behaald in 1939, 1940 
1941, 1942 en 1943) aan de inkomsten
belasting en de nationale crisisbe- 
lasting zouden moeten onderworpen 
geweest zijn. Indien de verzwegen 
winsten spontaan aangegeven worden 
zullen zi; vrij zijn van alle verhoo- 
gingen, geldboeten en andere straffen

Ook voor de aangifte met het oog 
op de toepassing van de belasting op 
het kapitaal wordt uitstel verleena 
tot den 28 Februari 1946.

Vóór dezen datum moet iedereen 
zich echter in regsl stellen.

VERKO O P  
Schrijf- en Rekenmachines
Onderhoud en Herstelling 

ter plaatse

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

MOTORBRANDSTOFFEN  
EN VERKEERSVERGUNNINGEN

De rantsoeneering van benzine en 
gasolie voor motorrijtuigen en vaste 
motoren b lijft gehandhaafd.

Evenwel zullen de houders van ver- 
keersvergunningen en werkboekjes 
vanaf 1 Februari eerstkomende be
voorraad worden naargelang hun be
hoeften.

De rantsoeneering van hout voor 
gasgeneratoren wordt afgeschaft van 
af 1 Februari 1946.

De rantsoeneering van smeerolie en 
smeervet, tt nog toe afgegeven tegen 
smeermiddelenbons, wordt afgeschaft 
vanaf 1 Februari 1946.

Het verplicht gebruik van motor
rijtuigen welke op het verbruik van 
vervangingsbrandstof ingericht zijn, 
wordt afgeschaft vanaf 1 Februari
1946.

Het verbod om op Zon- en feest
dagen gebruik te maken van motor
rijtuigen wordt opgeheven vanaf 1 
Februari 1946.

Het opheffen van de hoogervermel- 
de beperkingen beteekent geenszins 
dat het verkeer met m otorrijtuigen  
vrij is. D it verkeer b lijft onderwor
pen aan het bezit van een verkeersr 
vergunning.

De gebruikers van motorrijtuigen, 
die in het bezit zijn van een regle
mentair bewijs van burgerdeugd, kun
nen voortaan een aanvraag tot het be
komen van een verkeersvergunning in
dienen.

Met het oog op de vermeerdering 
van werk dat door de verkiezingen 
aan de administratieve diensten op
gelegd wordt, zal het grootste gedeel
te van deze aanvragen slechts vanai 
de tweede helft van Maart kunnen in 
aanmerking genomen worden, doch 
aan al de aanneembare aanvragen, 
zal, ten laatste in April eerstkomende 
gevolg gegeven worden.

DE BELASTINGEN OP DE UITZON
DERLIJKE WINSTEN —  Onderrich
tingen en nadere bijzonderheden

Het beheer van de rechtstreeksche 
belastingen heeft de onderrichtingen 
uitgevaardigd, welke de uitvoering re
gelen van de wet van 16 Oktober 1945, 
betreffende de invoering van een 
extra-belasting op de in oorlogstijd 
behaalde winsten.

Eerlang zullen nadere bijzonderhe
den volgen betreffende de wet van 15 
Oktober 1945 tot invoering van een 
speciale belasting op de winsten, 
voortvloeiend uit leveringen en pres
taties aan den vijand.

Deze onderrichtingen zullen opge
nomen worden als bijvoegsel van het 
«Bulletijn van de rechtstreeksche be
lastingen».

Personen die niet geabonneerd zijn 
op dit bulletijn en die de onderrich
tingen betreffende hoogerbedoelde 
twee wetten wenschen te ontvangen, 
kunnen deze bekomen mits storting 
van 25 fr. op postrekening nr. 259.77 
van het ministerie van Geldwezen, 
beheer der rechtstreeksche belastin
gen.

René De Pauw overleden
Dees week is de kunstschilder René 

De Pauw, ten gevolge van een heel
kundige bewerking, te Brussel over
leden.

René De Pauw was bij uitstek de 
schilder van de zee. Hij schilderde 
met voorliefde en met een werkelijk 
groot talent visschers en vrouwen van 
de kust. Om het leven van de visschers 
steeds van dichtbij te kunnen volgen, 
had hij zich te Heist gevestigd. Hij 
laat ons heerlijke doeken en zeer 
mooie schilderijen van Vlaamsche ker
ken na. Bij den bouw van het nieuw 
station te Brugge werd, René De Pauw  
door den Staat belast met de versie
ring van dit' gebouw. De muurschilde
ringen die hij daar aanbracht, zijn 
een pareltje van moderne sierkunst.

Met René De Pauw verliezen wij 
een groot kunstenaar. De aflijvige 
werd te Brugge geboren en was 58 
jaar.

Bij HERSTELLING MOTOR
en voor goed en verzorgd 
werk, wend U tot Specialist 
Em. VAN DER BIEST, Ingr
Werkhuizen: «D E  SCHELDE» 
27/A, Keizervest GENT

______________________  (27)

Diesel of Atom ?
Er is reeds zooveel over de atomi- 

sche kracht gepraat geweest dat de 
gewone mensch zijn zenuwen voelt 
trillen wanneer hij er van hoort 
spreken. Moet ons blad ook dan zijn 
woordje er over zeggen ? Ja, maar het 
zal op een heel andere toon zijn:

Moesten wij enkele dagbladschrij
vers gelooven, alles zou voortaan door 
de atomkracht geregeerd worden! Men 
zou atoms moeten eten en drinken, 
met atoms moeten gaan slapen, men 
zou zelfs atoms berijden, vliegtuigen, 
autos, mazout, benzine en kolen zou
den verdwijnen zooals een oude man!

Voor ons is de zaak heelemaal an
ders. Al dreigend dat ze is, verwezen
lijkt de atomkracht een nieuwe vorm 
van kracht, zooals kolen, mazout, 
hout, enz. In zekeren zin is het een 
«brandstof», en zooals alle brandstof
fen, zal ze voor enkele toepassingen 
het best geschikt zijn en voor andere 
niet.

Hebben de kolen het hout doen ver
dwijnen ? Neen. In  Zweden wordt het 
hout gebruikt voor de produktie van 
het beste staal. Het dient zelfs nog 
in onze streken. Heeft de mazout de 
kolen weggespoeld ? Neen. Zelfs in de 
V. S. is het kolenverbruik nog tien
maal grooter dan dat van de mazout. 
Integendeel, in onze streken is er geen 
kwestie van kolen ingeval van scheeps- 
drijfkracht. Daar is de Diesel alleen 
meester. Nochtans heeft de Diesel nog 
talrijke stoommachienen in gang ge
laten. Men moet wel begrijpen dat de 
produktie van drijfkracht een kwestie 
van frank en centiemen is. Niettegen
staande zijn macht, is de atombrand- 
stof veel te duur. De produktie van 
Uranium 237 en van Polonium is zoo 
moeilijk dat een gram dezer stoffen 
millioenen dollars kost. Kolossale fa- 
orieken —  men heeft er fotos van 
tcunnen zien —  werden ingericht om 
slechts enkele grammen voort te 
orengen.

Ten tweede, het uiteenzetten van 
deze kracht zijn wij nog niet meester. 
De reaktie is brutaal en de eenige 
toepassing tot heden is de bom met 
nare vernielende gevolgen...

Tot nog toe kunnen wij het volgen
de er over zeggen: Zeker zullen er 
verbeteringen gebracht worden aan 
de productie en verbruikmethoden; 
maar zooals alle verbeteringen van de 
essentieele elementen, zijn wij traag 
stap voor stap gegaan. Men vergete 
niet dat de auto slechts 50 jaren be
staat. ’t Is zeker 50 jaar dat de pro
feten het verdwijnen van het paard 
voorzegden. Het is daar nog.

Wij kunnen aannemen dat er bin
nen twintig, ja  dertig jaar, motoren 
zullen bestaan die profijtelijke atom- 
kracht zullen kunnen bezigen. Maar 
morgen, neen, daar komen wij er 
langzaam aan.

In afwachting, laat ons onze diesel
motoren voortslijten, laat ons ze goed 
hers'ellen, laat ons er zelfs gerust 
nieuwe koopen. De theoretische studie 
is er nu van gedaan geweest, en alles 
wordt erUiit getrokken wat er uit kan. 
Hij is op toppunt en biedt aan de 
visscherij de beste drijfkracht die ooit 
bestaan heeft.

Hot Bulb.


