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Onze ICrsjgsmarine
De Visscherij en Watervliegtuigen

A B O N N EM EN TEN : Binnenland: 
TEL. Nr 72523 Nedsriand:

Berekend volgens 
het officieele uur 
van Greenwich.

1 jaar: 100 fr. 
12 gulden.

In ons vorig nummer gaven we het 
groot nut te kennen van het gebruik 
van watervliegtuigen voor de bewa
king en de bescherming onzer vis
scherij en het vei'leenen' van hulp 
aan onze reddingsdiensten.

Hierna volgt in korte trekken de 
wijze waarop het gebruik van een 
paar watervliegtuigen zou kunnen 
verrechtvaardigd en ten nutte geno
men worden.

Onze lezers die meenen enkele nut
tige suggesties voor te brengen heb
ben, mogen dit steeds onomwonden 
doen.

Dagelijks stelt onze visscherij zich 
bloot aan de gevaren van de zee voor 
de bevoorrading van het land.

Deze gevaren spruiten voort uit:
1. stormweer.
2. botsingen met wrakken, of on

der water zijnde voorwerpen.
3. door het ontploffen van gezon

ken of drijvende oorlogstuigen, zij 
het door aanraking van de vischtui- 
gen, of door andere oorzaken.

4. alle andere toevallige redenen 
welke onze visschersvaartuigen hul
peloos kunnen maken.

De ondervinding heeft geleerd dat 
een snelle hulp noodzakelijk is voor 
het redden van in nood verkeerenden 
of van hulpeloos in het water rond- 
dri’vende drenkelingen. Het direct 
opzoeken en bijstand verleenen ver
hoogt de kansen op behoud geweldig. 

Onze marine heeft snelbooten, in 
* staat zulks te doen, doch grooter af

standen kunnen vlugger door water
vliegtuigen worden afgelegd, terwijl 
drenkelingen eerder vanuit de lucht 
en van op grootera afstanden kunnen 
waargenomen worden, waardoor tijd 
gewonnen wordt en fatale gevolgen 
vermeden. Daarom is de aanschaf
fing van watervliegtuigen zooals de 
R.A.F. gebruikt heeft, (de welbekende 
« Walrus flying boat » )  een absolute 
noodzakelijkheid voor den redding- 
dienst van het Zeewezen.

VOORDEELEN

Een watervliegtuig kan onder alle 
omstandigheden vliegen. Dus zoowel 
bij schoon als bij stormweer, zoowel 
bij dag als bij nacht. De « Walrus 
flying boat » is het type, dat op land 
en op het water kan landen. —  Een 
onstuimige woelige zee zou een reden 
tot het niet landen op het water voor 
het oppikken van drenkelingen kun
nen zijn,, doch dit belet niet dat de 
drenkelingen kunnen opgespoord wor
den en directe verbinding door vlot
tende eenheden kan bespoedigen. Het 
belet ook niet dat de watervliegtui
gen van uit de lucht rubber-booten 
aan de drenkelingen kunnen toewer
pen (hiervoor gebruikte de R.A.F. de 
Dinghies, rubberbooten voorzien van 
flesschen sameïigeperste lucht die 
automatisch tot het opblazen van de 
boot overging bij aanraking met het 
water, de drenkeling kan zich aan 
boord hijschen, zich beschutten te
gen wind en water, zich verzorgen 
tegen besmetting van wonden of zelfs 
eerste hulp toedienen met het ver- 
bandmateriaal dat zich in de boot 
bevindt. Hij zal er ook een voorloo- 
pige hoeveelheid eetwaren onder de 
vorm van tabletten in vinden die hem 
op krachten kunnen houden .tot be
tere hulü kan geboden worden. Deze 
rubber Dinghies verschillen in groot
te (men heeft er voor 1, 2, 4, 6, en 
10 personen).

De schepen kunnen naar die plaats 
geleid worden door het watervlieg
tuig, hetzij per lichtsignalen, of ra
diosignalen.

’s Nachts kan de lucht en de om
geving verlicht worden door het uit
werpen van parachuutfares.

Radio Oostende heeft een besten
dige luisterpost, die onmiddellijk met 
in nood verkeerende visschersvaar
tuigen, passagiersvliegtuigen of kust
vaarders enz. in verbinding kan tre
den. Een telefonische oproep aan de 
reddingdienst zou een effectieve b ij

stand in zeer korten tijd kunnen ver
wezenlijken, doordat het gereed zijn
de watervliegtuig onmiddellijk zou 
kunnen optreden.

Geredden die zich aan boord be
vinden van deze watervliegtuigen, 
kunnen door geneeskundige diensten 
direct aan land worden bijgestaan. 
De piloot kan hiervoor, indien noodig 
over de telefonie, via Oostende Radio 
de noodige instructies doen geven 
voor het gereed houden bij aankomst 
van vervoermiddelen naar het hos
pitaal.

Het toenemend luchtverkeer eischt 
zoowel binnen als buiten onze ter
ritoriale wateren een maximum vei
ligheid. Veiligheid die ons land door 
een modern heringerichte redding
dienst dient te verzekeren.

Immers bi.’na alle West-Europee- 
sche landen, hadden vóór den oorlog 
in dienst van hun marine-water- 
vliegtuigen, die eventueel tot directe 
bijstand konden opgeroepen worden. 
Het lijdt geen twijfel dat bijna alle 
landen zich een moderne lucht-zee 
reddingdienst zullen 'aanschaf f en, om 
aan de moderne eischen te voldoen. 
Het Zeewezen in ons land dient dan 
ook een defgelijks dienst te bezitten 
welke in overleg met de varende een
heden .tot puike resultaten kan ko
men.

CONTROLE OVER BEBAKENINGT

Het gebruik van watervliegtuigen 
door het Zeewezen kan zich tevens 
uitbreiden tot een geregelde controle 
over de bebakening zoowel binnen als 
buiten de territoriale wateren. —  
Deze bebakening is een navigatie
middel voor de scheepvaart en voor 
hun veiligheid bestemd—  Een plaats
verandering of het wegslaan van de 
boeien van hun ankerplaats kan met 
de meeste spoed gesignaleerd worden. 
De vliegtuigen voorzien van de radar- 
navigatie-inrichting, die de kleinste 
fouten uitsluiten, kunnen de minste 
plaatsverandering waarnemen, door 
over deze boeien te vliegen. W at voor
al na stormweder door een enkele 
controle vlucht bijna voor de heele 
kust op korten .tijd en met juistheid 
kan nagegaan worden.

OORLOGSTUIGEN

Het is begrijpelijk dat eventueele 
drijvende oorlogstuigen en wrakken 
vlugger gesignaleerd kunnen worden, 
wat een doeltreffend en vlugge ver
nietiging door de marinevaartuigen 
kan bewerken.

POLITIEDIENST

G. -Fr. P.AQAERT Ons Volk mist een Marlt ie men Geest

“In nauwe samenwerking per Radio
telefonie met Rad’o Oostende en de 
schepen van de Ri;ksmarine kan ook 
terstond doeltreffend opgetrpden wor
den tegen vreemde nationaliteiten die 
onz0 territoriale wateren schenden.

ABONNENTEN IN HOLLAND

De personen welke op 1 Maart hun 
abonnementsgeld van 12 gulden niet 
zullen gestort hebben aan het adres 
van Jan Spaanderman, giro 431332. 
zullen geen « Nieuw Visscherijblad »  
meer ontvangen.

Alle nieuwe abonné’s worden ver
zocht hun storting regelmatig aan 
bovenvermeld adres door te sturen.

POSTABONNEM ENTEN

Voortaan zal elke persoon, welke 
ons blad wil ontvangen, zich er voor 
ter post kunnen inschrijven.

Zij mogen ons een kaartje sturen 
om door de post te laten innen.

De prijs van het abonnement tot 
einde jaar bedraagt 100 fr.

Van 1 April af: 75 fr.

De Belgische visscher, die door den 
Koning van Engeland gedekoreerd 
werd en over wiens wedervaren wij in 
onze vorige uitgaven handelden. B in
nenkort brengen wij ook het verhaal 
van andere leden van de bemanning 
die aan de evacuatie van Duinkerken 

in 1940 deelnamen.

Onbegrijpelijke afzijdigheid !!
Ons land maakt thans een tijdstip 

van herstel en opbouw door. 'Sommige 
belangrijke vraagstukken, zooals her
stel en uitbreiding van zeevisscherij - 
en koopvaardijvloot, worden slechts 
zeldzaam aangeraakt en dringen niet 
tot hét publiek door.

Deze vraagstukken maken weinig 
ophef. Dit is in de eerste plaats toe 
te schrijven aan de onbegrijpelijke 
afzijdigheid van de massa en de lei
dende krachten tegenover de vraag
stukken aan de scheepvaart verbon
den.

Wat weet ons volk van schepen en 
zeeën. Wat gevoelt ons volk er voor 
met uitzondering van degenen welke 
er feitelijk van leven?

Buiten de gespecialiseerde middens 
aan de Vlaamsche kust en te Ant
werpen, bestaat er geen zeementali- 
teit, welke het vruchtbare, het schoo- 
ne, het nuttige, het majestueuse dei 
zee bespeurt, en verstaat. Zoo grooi 
is de onwetendheid daarentegen, dat 
zelfs de eenvoudige terminologie ont
snapt en zelfs het verschil der woor
den om de verscheidene vaartuigen 
aan te duiden.

De menschen weten niet wanneer 
ze schip moeten zeggen, boot, sloep of 
vaartuig, tramp of treiler. Gansch de 
heerlijkheid, de aantrekkelijkheid, de

De Z.4Q4 Gestrand
Dinsdagavond is, tijdens een hevige 

jachtsneeuw, de Z.404, welke zijn eer
ste reis deed van uit de haven van 
Zeebrugge, ter hoogte van den water
toren van Middelkerke gestrand.

Schipper Constant Vantorre dacht 
niet ver van Zeebrugge te zijn en was 
teruggekeerd omdat de motor niet al 
te zeker draaide.

Naar we konden vaststellen, stond 
het kompas drie streken mis. De Z.404 
was niet verzekerd en heeft een waar
de van 600.000 fr.

De Z.404 «Laura-Cam iel-Annie» was 
gebouwd in 1944 en deed pas thans 
zijn eerste reis.

Woensdagmorgen was de sleepboot 
er bij, maar kon niets verrichten. Het 
vaartuig werd een vijftiental meter 
naar het water verplaatst, maar men 
gelukte er nog niet in het vlot te 
krijgen.

Dank zij de voorzorgen en goede 
raadgevingen van scheepsbouwer De- 
nye Jules, hoopte men het vaartuig 
’s avonds vlot te krijgen.

Woensdagnamiddag begaf zich de 
heer Carlier, waterschout der kust, ter 
plaats om zich van den toestand te 
vergewissen.

EEN LES TE MEER VOOR ONZE 
VISSCHERS

Eens te meer kon hier een vaartuig 
vergaan van een waarde van 600.000 
fr., zonder dat het zelfs verzekerd was.

Hoe onvoorzichtig dit ook moge zijn, 
begrijpen we niet hoe dit voor een 
visscher, die nu over een eigen verze
kering beschikt, mogelijk is.

Anderzijds werd hier, zooals altijd, 
door onze visschers niet gelood. Dit 
wordt regelmatig vergeten en in slecht 
weer, zooals toen, had dit het verlies 
van het vaartuig kunnen beteekenen.

Visschers zijn brave menschen, maar 
hoe dikwijls luisteren ze naar goeden 
raad en passen ze zeevaartreglemen- 
ten toe ?

HET SCHIP VLOT

Woensdagnacht waren de hh. Jules 
Denye en Prosper Vandenberghe, di
recteur van de Onderlinge Verzeke
ringsmaatschappij «Hulp in Nood» op
nieuw ter plaats.

Alle noodige voorzorgen waren ge
nomen opdat het vaartuig, dat een 
diepe geul had gemaakt bij het m a- 
nœuvreeren, zonder moeilijkheden vlot 
zou komen.

Een koude jachtsneeuw doorstriem
de ’s avonds het gelaat van de aan
wezigen en het mag gezégd, dat der
gelijke oogenblikken voor degenen die 
aan boord zijn, ver van aangenaam  
zijn. “ v

Het is 9.45 u. als de toeschouwers 
van op den dijk een rookwolk zien 
opstijgen. De motor draait, het schip 
wringt naar links en rechts. Er komt 
beweging in het logge gevaarte.

Inwendig voelen we dit aan zooals 
de visscher, die nevens ons staat en 
bij wien tranen in de oogen een ge
voel van opluchting doen ontstaan.

Voor zich stond de vrucht van 
jarenlangen arbeid op het punt mis
schien vernietigd te worden.

Het was de eerste reis van een 
nieuw vaartuig, met zooveel moeilijk
heden in ’t leven geroepen.

Noch onze bureaucraten van Brussel, 
noch volksvertegenwoordigers, noch 
ministers, hebben eenig besef van wat 
ons visschersvolk soms moet lijden 
om hun kost te winnen en iets op de 
zee te veroveren.

Het Vischje wordt zoo duur be
taald ! !

CORRESPONDENTEN

Wij! zoeken een goede correspon
dent voor Blankenberge en De Panne 
Coxijde, goed op de hoogte van vis- 
scherijaangelegenheden.

mysterievolle grootheid van den O - 
ceaan, de macht van het schepenge- 
bied, de breede uitkiek van een mari- 
tiemen geest, het heldengemoed van 
den zeeman, de persoonlijkheid der 
stoomers en zeilers, heel deze pak
kende wereldideologie waaruit de na
ties groot worden, dit alles is onbe
kend, onbemind en ongeacht.

Onze zeelieden wrden al te veel 
aanzien als avonturiers met weliswaar 
een hard leven op zee en een dikwijls 
losbandige ontspanning in de havens.

Nochtans bieden de ontzaggelijke 
stroom die door onze wereldhaven 
loopt en de zee, die speelt, roert en 
brandt op de Vlaamsche stranden, 
ruime mogelijkheden.

Zeevisscherij
Hoezeer er ook met onze visscherij- 

vloot van vóór den oorlog gejokt 
wordt, toch is de positie van ons land 
in de vischvoorzlening der West-Euro- 
peesche landen nederig. In het vorig 
nummer van Het Nieuw Visscherijblad 
hebben wij opgemerkt àat de zeevis
scherij van betrekkelijk geringe be
teekenis was. België bekleedde den 
laatsten rang met sléchts 0,9 t.h. van 
de totale productie.

Verscheidene visch-rijke gronden 
blijven steeds onbezocht: zoo de 
Noord-Oostersche Zeeën, als Spitsberg, 
Bear Island, Barents Sea, wààr Enge
land ongeveer 20 t.h. van zijn ont
zaggelijke productie wint. Onze trei- 
lers moeten er in de toekomst heen !

Het visschen van den haring met 
drijfnetten, zoo beroemd ten onzent 
toen Beuckels zijn kakenstelsel door
voerde, is vergeten.

Benevens onze korreslepende trei- 
lers, hoeven enkele vaartuigen ten 
anker op de vleet te liggen en nieuwe 
krachten moeten de oude en vergeten 
visscherij aanleeren.

Kan het seine-stelsel, dat vóór den 
oorlog door enkele vaartuigen met 
zeker bijval werd aangevat voor het 
visschen van de hake niet hernomen 
worden en uitgebreid ?

Zal onze bevolking bij den terug
keer tot normale toestanden de visch 
opnieuw misprijzen en dit gezonde, 
goedkoope en versterkende voedsel 
blijven derven ? Of zal een noeste 
propaganda in alle middens haar 
vruchten ^afwerpen, opdat de zeer 
zware arbeid van de visschers zijn 
verdiend loon bekome ?

Vóór den oorlog werd met leedwezen 
aangestipt dat zeer lekkere vischsoor- 
ten voor niets gingen of terecht kwa
men in de vischmeelfabrieken, daar 
er geen vraag voor was op bepaalde 
tijdstippen van het jaar. Zal de zee
visscherij opnieuw dergelijke donkere 
periodes doormaken ?

Tientallen rrïillioenen worden be
steed aan visch van vreemde her
komst. Er weze uitgezien naar het 
herstel van eigen productiemiddelen, 
eigen rookerijen en conservenfabrie
ken. Er weze uitgezien naar de be
scherming er van.

Zal de visscher steeds op sociaal 
gebied verstoken blijven van alle ver
beteringen, waarop hij terecht kan 
aanspraak maken ? Is de kwestie 
moeilijk of niet, ziJ ls er ln elk geval 
een van billijkheid. Het bestaan van  
den visscher moet in alle omstandig
heden verzekerd zijn. Hij moet zeker 
zijn van een vroegtijdig pensioen, 
want voor hem valt de avond veel 
vlugger dan voor anderen.

Dit zijn oude en altijd nieuwe vraag
stukken die steeds maar op de helling
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blijven liggen. Zij moeten van stapel 
loopen; het gaat immers om een sterk 
en veelbelovend bedrijf.

Koopvaardij
Alhoewel de vraagstukken der koop

vaardij niet in het kader van ons blad 
passen, willen Wij er toch enkele be
schouwingen aan wijden. Koopvaardij 
is immers onafscheidbaar van de zee- 
vaartpolitiek welke den maritiemen 
geest onder ons volk moet bevorderen.

De hoofdfactor der economie van 
ons land is de arbeid. De steenkool, 
de gedeeltelijk vruchtbare bodem en 
een beperkte zeevisscherij zijn de 
eenige natuurlijke rijkdommen. Onze 
landbouw en visscherij volstaan niet 
om onze bevolking te voeden.

België ontwikkelde een intensieve 
nijverheid, die ons land als zesde in- 
dustrieele macht der wereld rang
schikte.

Deze nijverheid voegt haar hoog ge
waardeerde arbeid toe aan buitenland- 
sche grondstoffen en verkoopt haar 
verwerkte producten op de vreemde 
markten. Deze karakteristiek wijst on
middellijk op een belangrijk interna
tionaal verkeer.

In de vier vóóroorlogsche jaren werd 
gemiddeld voor 22,2 milliard fr. uitge
voerd, waarvan 52 t.h. over zee. Slechts 
4 t.h. hiervan gebeerde op Belgische 
koopvaardijschepen. Ook onze invoer, 
die in de vóóroorlogsche jaren om de 
20 millioen ton schommelde, werd voor 
meer dan de negen tienden door 
vreemde bevrachters aangebracht.

Een sterkere koopvaardijvloot zou 
voldoende door eigen handel kunnen 
bevoorraad worden. De Belgische han
delsfirma’s zijn bij machte minstens 
een tienvoudige handelsmaririe te voe
den. Een meer uitgebreide koopvaar
dijvloot is hiervan noodzakelijk.

Aanverwante bedrijven
Indien de bloei van zeevisscherij en 

koopvaardij rechtstreeks ons econo
misch welzijn kan bevorderen, is dit 
zeker niet zonder een weldoenden in
vloed op de aanverwante bedrijven.

De Belgische scheepsbouwwerven be
reikten een capaciteit van 140.000 T. 
per jaar.

Er zijn thans voldoende aanvragen 
om onze werven op volle kracht te 
laten arbeiden tot in 1948. Kan deze 
bedrijfstak nog uitbreiding nemen ?

Kapitalen, terreinen, arbeidskrach
ten en grondstoffen zijn voorhanden.

Het scheepsbouwherstellingsbedrijf 
heeft zich steeds kunnen handhaven; 
het werkte echter voor 75 p.c. voor 
vreemde reederijen.

Ontelbare andere takken kunnen 
door de bedrijvigheid van het scheeps
bouwbedrijf worden aangewakkerd. 
Wij vernoemen slechts: meubelnijver
heid, industrie der electrische instru
menten, machineconstructie, staalnij- 
verheid, enz.

W at al nijverheden leven niet van 
het visch je !

Maritieme Propaganda
Op hen die op verschillende gebie

den de zaken der zee aantrekken, 
weegt een loodzware verbintenis: onze 
medemenschen wakker 1 te schudden

van deze maritieme schoolafdeelingen, 
ze te groepeeren en hun werking te 
richten door de jelgeslaagde koppeling 
van hun maritieme bedrijvigheid met 
de beste middelen, die meest geschikt 
zijn voor de ontwikkeling van een 
gezondere en sterkere jeugd, bij wie 
in de eerste plaats de belangstelling 
moet opgewekt worden.

Het is onze innige wensch dat het 
Vlaamsche Volk zijn zee begrijpe en 
in geest en gevoelens met de schoonste 
zijner zonen medeleve.

Dat gansch België door zijn beter 
begrijpen de zeenijverheden steune.

Dit ware een nuttige stap, waarover 
Het Nieuw Visscherijblad zich in de 
eerste plaats zou verheugen.

Snuisteraar.

Het Waterschoutsambt

Het gebouw van het Waterschouts
ambt wordt dagelijks door honderden 
menschen betreden,'die er voor aller
lei doeleinden moeten inlichtingen 
geven of inwinnen.

Het mag! gezegd dat, 18 maanden 
na de bevrijding dit gebouw er alles
behalve confortabel uit ziet.

Is het van Staatswege dan niet 
mogelijk hieraan wat te verhelpen, 
opdat zij die er moeten komen be
raadslagen of voor de eene of andere 
reden moeten aanwezig zijn, toch in 
behoorlijke lokalen zouden kunnen 
ontvangen worden.

Wie bracht Geallieerde 
Vliegers binnen ?

Alle schippers van visschersvaartui
gen welke gedurende den oorlog van 
uit Belgische havens vaarden en die 
geallieerde vliegers, levend of dood, 
hebben binnengebracht, worden ver
zocht dit zoo spoedig mogelijk op het 
Waterschoutsambt van hunne stand
plaats te komen opgeven.

De Waterschout der Kust, 
E. Carlier.

R U S T O N
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De voornaamste Engelsche Motoren]abriek
ALG EM EENE V E R TE G E N W O O R D IG E R S :

V A L C K E  G e b r. N. V. O o ste n d e  (5)

Wordt cie Visscherij opnieuw
geslachtofferd I

De Toestand niet Rooskleurig.
De Verstandhouding in de Ministeries

Anderzijds is het een feit, dat onze 
rookers en inleggers vóór den oorlog 
regelmatig vollen haring invoerden 
komende van de drijfnetvisscherij 
waarop onze treilers niet ingericht 
zijn.

De reeders daarentegen beweren 
dezen zomer enorme kwantums Fiad- 
den haring te zullen kunnen aanvoe
ren, welke tot aan het ijle haring- 
seizoen de rookers en inleggers moet 
toelaten de Belgische markt te voor-

Maandag en Dinsdag werden te 
Brussel en Oostende vergaderingen 
belegd, waaruit eens te meer gebleken 
is hoe weinig men zich te Brussel met 
onze visscherij bekommert, dat men 
er niet zou tegen opzien deze te 
slachtofferen om de textiel- en me
taalindustrie maar te kunnen zien 
uitvoeren.

Het is in den laatsten tijd maar al 
te duidelijk gebleken, hoe de Ministe
ries van Ravitailleering, Economische 
ïn Buitenlandsche Zaken, zich maar 
al te weinig bezighouden met de na
tionale industrie van de kust, die werk 
verschaft aan de twee derden van de 
kustbevolking.

Men is zoo ver gegaan het departe
ment van Zeewezen ook niet te raad
plegen wanneer men aan sommige 
landen een bepaald kwantum voor 
vischinvoer toekent.

Dit is ook het geval voor het Bel- 
gisch-Luxemburgsch-Hollandsch ak
koord, waaruit blijkt dat de drie lan
den eerst mekaar moeten raadplegen 
vooraleer schikkingen voor in- en uit
voer met andere landen te treffen

Dit is Maandag jl. tijdens een te 
Brussel op het ministerie gehouden 
vergadering ook duidelijk gebleken.

Voor de ambtenaars van Buiten
landsche Zaken, waar elk op zijn

zien.
Een besluit werd getroffen, waarbij 

men zich tenslotte eens verklaarde dat 
tijdens de periode Maart-Juli een be
perkten invoer van haring zou mogen 
plaats grijpen, terwijl vanaf Augustus 
allen invoer zou overbodig blijken.

Voor wat den invoer van zekere 
vischsoorten betreft, is men het eens 
deze alleen toe te laten zoo als tegen
prestatie andere zouden mogen in
gevoerd worden.

In  dit alles zal het de moeilijke taak 
van het Zeewezen zijn, dit standpunt 
voor de departementen van Economi-

(INGEZONDEN)

De Visscherij wordt te 
Oostende Verwaarloosd
Ernstige Gevolgen van 

Groote Nalatigheden

Mijnheer de Redacteur,

U  hebt reeds vroeger gewezen op 
de zeer ernstige pogingen welke aan
gewend worden om b.v. de haven van 
Zeebrugge in zijn vooroorlogschen toe
stand te herstellen om én de visscherij 
én de handelshaven voor het gebruik 
open te stellen.

Dat oud-schepen Pierre Van Damme 
voor dit grootsche werk van herop
bouw 2̂ ijn steentje bijdraagt, hoeft 
geen betoog. \

Het mag dan ook gezegd, dat alle 
werken, zoowel aan den muur van 
Zeebrugge als aan de visschershaven, 
zoo snel gevorderd zijn, dat biijnen 
enkele maanden reeds de sporen van 
groote verwoesting, welke vooral Zee
brugge kende, bijna geheel zullen ver
dwenen zijn.

Te Oostende is dit niet het geval.
W aar noch van de bruggen, noch 

van de Slip, noch van de sluizen, noch 
van de dokken kan gezegd worden dat 
een groote en snelle krachtinspanning 
werd gedaan, kan eveneens getuigd 
dat de stad Oostende en in 't bijzon
der de Schepen van de Visschersha

ZEEKAARTEN
Een zeer beperkt aantal hulpzee- 

kaarten aan de prijs van 150 fr. zijn 
verkrijgbaar.

Deze kaarten zijn uitsluitend voor 
de visschers beschikbaar ten bureele 
van « Huip in Nood », Vindictivelaan 
20, Oostende en van « Hand in H and »  
Zeebrugge.

Deze kaarten stellen het gebied voor 
van Middelkerke tot Vlissingen, en 
van de Westhinder Bank tot de Steen- 
bank. De diepten op deze kaart zijn 
uitgedrukt in vademen en onderdeelen

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Remember • • • •

Z.47 « Yolande Marguerite » 
vergâan door vliegtuigaanvallen

De periode van 7 Februari tot 7 
Maart 1940 was gekenmerkt door ver
scheidene vliegtuigaanvallen welke op 
de visscheri'vloot van Zeebrugge- 
Heist met krafcht doorgevoerd wer
den.

W ij stipten immers rond dit tijdstip 
aanvallen met bommen en machine- 
geweervuur aan od de H.48, Z.2, Z.29, 
Z.7, Z.4, H.65, en H.13. Zoo bemanning 
en vaartuigen zonder noemenswaar
dige schade konden ontsnappen aan  
deze onzinnige aanvallen, zou de Z.47 
« Yolande-Marguerite », met de vier- 

. , . .  . koppige bemanning er de weerlooze
ven, niets gepresteerd hebben om de gi^chtoffers van worden, 
haven in zijn heropbouw met alle i 2.47 « Yolande-Marguerite » lag op 
middelen in hun bereik te steunén. j 7 M aart 1940 op 28 mijlen in het N -O  

Het kan nochtans niet gezegd, dat van Blankenberge aan de korre. Dit 
onze visscherijmenschen en hande- vaartuig werd opgemerkt door ver- 
laars niet genoeg initiatief aan den scheidene andere bi.i schoon weder, 
dag hebben gelegd om van dien wan- ^ im e z e e  ^n |oe^ z ich tbaa rh e^d  Op

toestand iets terecht te brengen. Geld ^ )0f a0p welke "vol water ronddreef.
en moeite werden door de particulie j ^oot wercj geledigd en aan dek
ren niet gespaard. : van ^  3 ,36  genomen. Er werd vast-

Gaat men dan echter na in weike gesteld dat de « tap of pluy » niet in -
zeer treurige omstandigheden de vis- geslagen was. Het merk Z.47 was met
scherij en vischhandelaars moeten witte verf op den steven geschilderd.
werken, dan mag het gezegd dat de In de boot werd ook een stukje koper
Schepen van de Visschershaven alles- en eien stukje ijzer gevonden voort-
hehalve fier mae ziin over den be- komen van een of ander oorlogstuig, benaive riei mag zijn over aen oe weeg gr ^  dg reddingsboot
staanden toestand. * 1

Het hoeft nochtans niet opgemerkt 
dat onze vloot geen sluis-, dok- en 
mijnrechten opbrengen.

Aan mijnrechten alleen ontving de 
stad Oostende gedurende het jaar 
1945 maar ampertjes 3.442.089 fr., zon
der te spreken van de sluis- en dok-

sche en Buitenlandsche Zaken te v e r - ' f ^ J ^  echter dat Qnze gchepen 
dedigen. — - * -

De lieeren begrijpen wellicht niet, 
dat het hier niet alleen gaat om het 
brood van 3.000 visschers, maar dat 
evenveel werklieden in de scheeps-

van Geldwezen en de Visschershaven 
zich meer interesseert aan verpach
tingen van stadsgebouwen zonder 
aanbesteding, waarvan de opbrengst 
voor de stad nefast is.

De visscherij is voor hem of liever 
voor de stadskas, alleen een melkkoe

ment van Zeewezen nieste bestaan 
Men had namelijk aan Noorwegen 

en de ahdere Scandinavische landen 
een invoerkwantum toegekend zonder 
voorafgaand advies van om het even 
wie. ,

De heer Directeur-Generaal Devos{ 
bij monde van zijn Directeur Des- 
camps en bestuurssecre taris Pluymers, 
heeft) hiertegen terecht geprotesteerd.

Te Oostende was het doel der ver
gaderingen van Maandag en Dinsdag, 
na te gaan hoe de toestand zich thans 
VGordoet en wat voor de toekomst 
dient gedaan.

Aan deze vergadering namen deel: 
de heeren Carlier en Michielsen voor 

, het Zeewezen, G. Velthof, directeur 
omtrent de begripjpen ^van j i l  het le- jgj. oostendsche visschershaven. kapi

tein A. Blondé, A. Van den Abeele,

-_ntje schijnt te onderhandelen met bouwnijverheid er door hun brood 
sen bepaald land of groep landen, j verdienen; dat vischhandelaars, ijs-
schijnt de visscherij en het departe- ' en conservenfabrieken, touwslagerijen vlsschers en reeders ■ die leven en

I en mandenmaker!]en, olie en mazout- riskeeren ziin biizaak
raffinaderijen en,, allen hun welstand S f ^ f e S "  K o r -

lijk gebruik maken van een kuisch- 
bank en van het gebruik van de slip

, vende in betrekking staande met de 
zee.

Dit hoeft gedaan:
—  doOr het opwekken van de be

langstelling van de politiekers, die zich 
ook op andere tijdstippen dan gedu
rende den kiesstrijd moeten interes- 
seeren aan het zeevaartbelang. Aan 
de verregaande afzijdigheid van de 
leidende krachten der Natie, voorna
melijk wat de zeevisscherij aangaat, 
moet een einde worden gesteld.

—  door bemiddeling van den Vlaam - 
schen ScheepVaartbond en den Belgi
schen Zeevaartbond, die elk, langs 
eigen richting en in eigen kringen, het 
noodige bewustzijn van volkskracht 
dient aan te prediken. Ongetwijfeld 
beschikt mee over stevige krachten en 
voor ieder vak een man wiens be
lezenheid, ervaring en kunde borg. 
staan voor degelijken ernst. De on
verschilligheid van deze krachten is 
ons inziens een misdaad !

—  door de oprichting van maritieme 
schoolafdeelingen in alle inrichtingen 
van lager middelbaar, normaal en 
hooger onderwijs; van een nationale 
organisatie, die voor doel heeft te

Leopold Verbanck en nog enkele an
dere leden der visscherij.

EEN STATISTIEK VAN INVOER
Vastgesteld werd, dat thans moei

lijk geweten is, wat ingevoerd wordt 
en dat een maandelijksche statistiek 
onontbeerlijk is. Ook dient geweten 
met welke landen akkoorden werden 
afgesloten, voor hoejang, welk kwan
tum en soorten mogen ingevoerd.

Aldus zal men kunnen nagaan welke 
soorten overbodig worden ingevoerd.

Algemeen was men van gevoelen 
dat de invoer van visch vanaf heden 
practisch overbodig is, omdat de vloot 
elke week van minstens vijf groote 
eenheden vermeerdert en de aanvoer 
ruim voldoende is om aan behoorlijke 
prijzen de bevolking van visch 
voorzien.

aan het vischje te danken hebben, 
welke aan den Staat niets kost, maar 
integraal uit de zee aangevoerd wordt 
zonder dat er deviezen voor noodig 
zijn.

Meer en meer worden de visscherij- Mijnheer de Redacteur
kringen de leemte gewaar door het , . 
afwezig zijn van een leidende per

is er na 18 maanden bevrijding nog 
geen sprake.

We zullen dan nog van geluk mo-

soon die, vóór den oorlog, de visscherij 
begreep en er veel voor over had, ter
w ijl al onze volksvertegenwoordigers 
van de kust, welke opinie zij ook zijn 
toegedaan, zich tot op heden'nog zel
den of nooit om den visscher en zijn 
familie hebben bekommerd en1 gretig 
hun 100.000 ballën in het jaar op
rapen, omdat ze er minder dan wie 
ook'iets hoeven voor te presteeren.

Treurig, maar waar ! !

Een Belgische  
Visscherijalmanak 1946

EN DE HARING?
Thans liggen millioenen kg. haring 

te wachten op export... welke niet 
komt, zoodat het bericht door som
mige kringen uitgestrooid, als verre 
van de werkelijkheid diende bestem-

helpen in de stichting en de werking peld.

Op 20 Maart zal een verkleinde uit
gave van de Belgische Visscherijalma
nak verschijnen met de Qfficieele 
Lijst van Visschersvaartuigen tot op 
1 Maart 1946 bijgewerkt.

De inhoud hiervan zal pas op 15 
Maart kunnen gemaakt worden.

De uitgave van dit werk zal ten 
strengste beperkt zijn, omdat de hee
ren Vandenberghe en Cailant einde 
van dit jaar denken een prachtwerk 
te zullen kunnen uitgeven, welke alle 
werken vóór den oorlog uitgegeven in 
belangrijkheid zal overtreffen.

De prijs werd voor heden vastge- 
te steld op 30 fr. per exemplaar plus 2 fr. 

verzendingskosten.
Alwie begeert een exemplaar van 

dit werk te ontvangen, wordt ver
zocht het onmiddellijk kenbaar te 
maken aan het bureau van ’t blad.

Zij mogen van nu af aan reeds stor
ten op postcheck 107098 van den heer 
Vandenberghe Prosper mqlt vermel
ding « Belgische Visscherijalmanak 
1946 ».

dat de sluizen van de oude handels
dokken niet eerstdaags ineen storten. 
Moest dat gebeuren, ’t ware een ramp.

En hebt gij al eens gezien hoe de 
muren van de nieuwe handelsdokken 
begeven ?

Wanneer zal men in dit allés klaar 
zien ?

’t Is treurig en ’t stemt tot groot 
misnoegen, wannéér men ziet hoe an
dere steden en vooral Zeebrugge, Gent" 
en Antwerpen, zoo’n prachtig en vlug 
werk verrichten.

En zeggen dat Oostende VI JF volks
vertegenwoordigers en een Schepen 
van de Visschershaven telt ? !

Zal men ons nog lang blauwe 
bloempjes wijs maken ?

C. v. d. W.

WAT IS DE WAARHEID ?
Geen fortuin wordt 

gemakkelijker verdiend dan bij 
de KOLONIALE LOTERIJ.
Welke zijn de voorwaarden?
U HOEFT EEN BILJET 
EN EEN BEETJE GELUK.

• Ontelbären hebben dit re
cept m et sukses beproefd.

Volgende trekking: 22 Maart a.s.
(28)

door de opvarenden van de Z.47 niet 
buiten boord gezet was om als red
dingsmiddel te dienen. De opvarenden 
van de B.36 waren eerder van oordeel 
dat de boot, bij he.t zinken van de 
Z.47 zich losgewerkt had en op drift 
gegaan was. Van de vischkorder met 
haar volledige bemanning : Vroome 
Pieter, Boey Leon, Couwljzer Guido 
en Vlietinck Camiel, werd geen spoor 
meer waargenomen.

Bittere aanklacht *
Opmerkenswaardig is dat d;e Onder

zoeksraad voor de Scheepvaart in zijn 
bijeenkomst op 5 April 1940 de han- 
delwi.'ze van de vliegtuigen aan de 
kaak heeft gesteld. Gebonden door de 
neutraliteit van ons land was het on
mogelijk een bepaald oorlogvoerend 
land te beschuldigen. Uit de verschil
lende onderzoeken welke ingestfeld 
werden, blijkt echter voldoende dat 
vliegtuigen van Duitsche nationaliteit 
bedoeld werden.

De Onderzoeksraad was van oordeel 
dat het onbegrijpelijk is, om welke 
redeneh Belgische visschersvaartuigen 
op ongeoorloofde wijze aangevallen 
werden.

Inderdaad, er kon volstrekt niets 
aan onze visschers verweten worden. 
Al de visschersvaartuigen droegen al
toos —  en wel zichtbaar —  de te,ekens 
van de Belgische nationaliteit en wa
ren uitsluitend bemand door Belgische 
onderdanen. Zij waren aan het vis- 
schen in vrije wateren en bevonden 
zich niet, wanryeer zij aangevallen 
werden, noch in de onmiddelli;ke na
bijheid van een aangeduid mijnen
veld, noch van eenig oorlogsbodem of 
zeevarend konvooi.

Op het oogenblik van de aanvallen, 
voerden .»leze Belg'sche schepen de 
reglementaire signalen van vaartui
gen, die aan het visschen waren.

Geen dier visschersvaartuigen was 
gewapend. -

Die schepen moesten dus door wien 
het ook zij, aânschoùwd worden als 
zijnde onschadelijk op oorlogsgebied.

Naar het oordeel van den Raad was 
er g,een enkel grond aanwezig om deze 
aanvallen te rechtvaardigen of ±e ver
ontschuldigen.

H.58 « Santa Godelieva » ging 
rond hetzelfde tijdstip verloren

Dit vaartuig verliet op 9 Maart 1940 
de haven van Oostende. Bevonden zich 
aan boord: Dobbelaere Frans, Vande- 
ve'ire Achiel, Ackx Leon enGovaert Pe
trus. Nimmer heeft men vanaf den 
datum van dë afvaart nog een spoor 
ontwaard van vaartuig en bemanning. 
Men veronderstelt dat de « Santa Go
delieva » het treurig lot van dp Z.47 
« Yolande-Marguerite » ergens in de 
Noordzee heeft ondergaan.
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W ETENSW AARDIGHEDEN
0.346 EN 0.3S GEREPATRIEERD

Maandag hebben Engelsche zeelie
den de Oostendsche haven aangedaan 
met de 0.346 «Rosa Arthur», toebe- 
hoorende aan David Vileyn en de
0.38 «Malvina Marguerite», toebehoo- 
rende aan Monroy Alf., beide door 
de Navy vrijgegeven.
Het is een private maatschappij, door 
de Royal Navy aangesteld, welke met 
deze repatrieering en de overgave aan 
hun vroegere eigenaars belast werd.

Beide vaartuigen zullen ernstige re
paraties vergen vooraleer opnieuw ge
schikt te zijn voor de visscherij.

AVARIJ

Zaterdag veroorzaakte de 0.264, bij 
het manoeuvreeren in het handelsdok, 
schade aan de B.61G, toebehoorende 
aan Engel Godderls. Daardoor werd 
de reeiing gevlekt en nog andere 
schade veroorzaakt.

DE DIEF GEPAKT

Eindelijk heeft men den persoon, 
die zooveel aan boord van de vaar
tuigen stal, te pakken.

Er is een dienstmeisje van een café 
in de Statiestraat, die bepaalde in
lichtingen kan geven; waarom biedt 
ze zich niet aan ?

’t Is in t belang van vele slacht
offers.

SCHADE

Vrijdagavond is de bezaanboom van 
de Z.516 «Gérard Valentine», toebe
hoorende aan Savels Leon, afgerukt. 
Het ongeval is vermoedelijk veroor
zaakt door het slecht manoeuvreeren 
van andere vaartuigen, die zich in de 
nabijheid van de Z.516 hebben trach
ten te meeren.

BOM IN ’T NET

Z.417 « Devyzo » toebehoorende aan 
Devooght, Viaene en Zonnekeyn heeft 
op 19 dezer een bom opgeVischt en is 
er op 20-2-1946 mee binnen geloopen.

BESPREKING HARINGINVOER

Dinsdagnamiddag werd in de buree- 
len van den h. Carlier, dd. directeur 
van den Visscherijdienst, met d,e be
trokken kringen een vergadering ge
houden waarin de kwestie van den in
voer van versehe en bewerkte visch, 
en in ’t bijzonder steurharing, versehe 
haring en bokking besproken werd.
DE KOLENBEDEELING

Het is elkeen bekend dat, alhoewel 
het toegekend kwantum kolen voor de 
visscherij voldoende is, de bedeeling 
vooral langs de Oostkust, achterwege 
blijft. Opdat dit bedrijf, vooral met 
het oog op het komend garnaalseizoen 
geen nadeelen zou ondervinden, wordt 
door Hand in Hand, Zeebrugge aan
gedrongen op voorrang.

BREVETTEN, DIPLOMA’S EN VER
GUNNINGEN IN DE KOOPVAAR
DIJ EN DE ZEEVISSCHERIJ

De volgende brevetten en diploma’s 
zijn in den loop der maand Januari 
1946 toegekend:

Brevet van kapitein ter lange om
vaart: Desmet R.

Brevet van luitenant ter lange om
vaart: Maton J.; Theunen A.; Renard
G.; Poncelet W.; Raucroix R.

Diploma van aspirant-officier ter
lange omvaart: Calonne G.; Reculez 
Y.; Debaille F.; Van Hoof J.; de Bilde 
A.; Cogghe L.; Jauniaux P.; Vander- 
perre C.; Van Loo P.; Jacobs E.; Cor- 
njelissen J.; Wieme C.; Raucroix R.

Brevet van mecanicien le klasse : 
Van Loo F.; Marivet J.

Diploma van aspirant-mecanicien : 
Proost P.; Cassauwers J.; Darras J.; 
Verbeke H.; Bulthe G.; Gabrjel F.; 
Haems C.; Wensel H.; Boekaert E.; 
Winde W.; Feyen M.; Aras J.; Boël J.; 
Vansteene E.; Van Hecke F.; Méné
trier P. Gourmet P.; Meulenberg A.

Brevet van machinist voor stoom- 
machinen : Jolyt L.

Brevet van machinist voor motoren 
met inwendige verbranding: Rouzée
H.; Desitter C.

HET VERLEGGEN VAN VISSCHERS
VAARTUIGEN

Vorige week heeft een visscher de 
onvoorzichtigheid begaan de Z.511 los 
te maken van den wal met als gevolg, 
dat ’s nachts de Z.487 en de Z.511 a f
gedreven waren en gelukkig slechts 
stoffelijke schade opgeloopen hebben, 
welke nochtans voor belde vaartuigen 
n:et min dan 15 duizend frank zal be
dragen.

Het gevolg hiervan is dat de betrok
ken visscher voor deze daad verant
woordelijk zal gesteld worden.

In den laatsten tijd wordt vastge
steld, dat zekere visschers zich maar 
al te gemakkelijk aan dergelijke ver
richtingen, zelfs met kwade bedoelin
gen, plichtig maken.

Alleen een krachtdadig ingrijpen 
en het verantwoordelijk stellen van 
de schuldigen, zal aan dezen toestand 
een einde kunnen stellen.

W ij komen hierop later terug.

0.81 TERUG

0.81 «Annie» van de Pêheries à Va
peur, werd Woensdag door de Engel
sche Overheid de haven van Oostende 
binnengeloodst, komende van Liver
pool. Er was slechts één Belg aan 
boord en wel tweede machinist Van

Acker, die gansch den oorlog in deze MEN SPREEKT  
hoedanigheid aan boord van de 0.81 
gevaren heeft van uit Liverpool.

STORMSCHADE

Tijdens den storm van vorige week, 
heeft de Z.530 «Frank», toebehoorende 
aan Prosper Van Hulle, erg van den 
storm geleden. Een stuk van de kiel 
van de reddingsboot sloeg stuk, alsook 
verschillende planken. Het dekzeil van 
het skylight werd gansch gescheurd, 
de lichten van de dekverlichting zijn 
stuk gesiagen, alsook de ruit van het 
stuurhuis.

In een woord, het schip had h «t 
hard te verduren.

OM NAUWKEURIG  DE PLAATS VAN 
EEN SCHIP TE BEPALEN

Aan boord van de cargo « Grips- 
holm » werden proefnemingen gedaan 
met een toestel « Leran », dat geba
seerd is op het princiep van «Radar» 
en waarmede het mogelijk is, bij 
groote snelheid, de plaats van een 
schip juist te bepalen.

De «Gripsholm» is de haven van 
New-York binnengeloopen en de des
kundigen hebben verklaard dat de 
proefnemingen volkomen geslaagd 
zijn. —  O. ^

BENOEMINGEN

Bij besluit van den Regent van 23 
Januari 1946 wordt de h. Audenaerde
E., havenkapitein te Antwerpen, aan
geduid om het gezag uit te oefenen 
over zijn collega’s van dezelfde haven. 
Hij zal den titel van eerste haven
kapitein voeren. *#*

Bij besluit van den Regent van 23 
Januari 1946 worden de heeren Toch 
W., M ajor P.-L. en Soudure E., thans 
adjunct-havenkapiteins te Antwerpen, 
benoemd tot havenkapitein te Ant
werpen.

WRAK

Er ligt een wrak, onzichtbaar bij 
hoog water, ten Noorden van Westen- 
de, op ongeveer twee mijlen van land 
af. (Dit bericht in aansluiting en tot 
verbetering van het bericht betref
fende de wrakken in onze rubriek van 
verleden week).

OP EEN W RAK GELOOPEN

Verleden week stelde de schipper 
van de Z.484 vast dat zijn korre vast
lag aan een wrak. Terwijl schipper 
Demaecker Henri trachtte zijn korre 
los te winden, botste het vaartuig
3 maal op het wrak en zag hij zich 
verplicht zijn korre af te kappen, 
waarbij hij korre en een plank ver
loor. Bij aankomst in de haven van 
Zeebrugge, werd het vaartuig op de 
bank gebracht voor onderzoek en kon 
men gelukkig vaststellen dat er wei
nig schade berokkend werd. —  H.

DE « QUEEN MARY »

legde onlangs in de haven van/ New- 
York aan met een lading van 70.000 
kisten Schotsche whisky aan boord. 
Thans blijken reeds 2.144 van die kis
ten verdwenen te zijn. Niemand zal 
er wel aan twijfelen dat de kapitein 
graag een borreltje mag, maar die 
2.144 kisten lekkere, fijne en natte 
whisky zijn waarschijnlijk voor an
dere droge kelen bestemd.

DANK ZIJ HET HARDE WERK

van 3.000 arbeiders ligt het Eiland 
Walcheren weer veilig binnen zijn 
waterkring en zal binnen een maand 
heel het eiland weer droog zijn.

IN EEN JAAR TIJDS

hebben de Engelsche rechters 15.000 
echtscheidingen uitgesproken. Ander
zijds huwden in denzelfden tijd 20.000 
Europeesche meisjes met geallieerde 
soldaten en marienen. En zoo wordt 
de balans toch steeds in evenwicht 
gehouden.

HET POSTVERKEER TUSSCHEN  

LUXEMBURG EN BELGIE

De dienst voor brieven en pakketten 
met aangegeven waarde, zal, in de be
trekkingen met Belgie, op 1 Maart 
hervat worden.

Tarief voor brieven: taks van een 
aangeteekend schrijven van zelfde ge
wicht, plus verzekeringsrecht. Pakket
ten: 2,75 fr. per 50 gr., plus aanteeke- 
nings- en verzekeringsrecht.

HET RUSSISCH TANKSCHIP
«Doubass» werd door den storm in 
twee gesplitst. Russische en Ameri- 
kaansche tankschepen namen de twee 
helften en de geredden op sleeptouw.

2 ENGELSCHE VERSTEKELINGEN

van 14, 16 en 17 jaar, werden te Ant
werpen op het hospitaalschip Oxford- 
hire ontdekt. De dorst had hen ver
plicht hun schuilplaats in een boot 
te verlaten. Thuis wacht hen waar
schijnlijk een rammeling als beloo- 
ning.

EEN ZWITSER
is met een boot van 10 meter van 
Engeland naar Lissabon (Portugal) 
gevaren. Thans wil hij verder naar 
Tanger, Casablanca, de Azoren, New- 
York. Daarna begeeft hij zich naar 
Oost-Indie.

Of hij zal aankomen, zullen we 
zien...

thans van met Radar naar de maan 
te reizen.

DENEMARKEN

heeft dezer dagen de grootste sneeuw
storm sinds menschengeheugenis ge
kend. In gansch het land was het 
verkeer stilgelegd en men kon z ick jn  
de straten op sky’s voortbewegen. 
OOK IN HOLLAND  
heeft het hard gesneeuwd en gevro
ren. Te Amsterdam zijn de binnen
vaartschepen ingevroren en men 
maakt het zich vroolijk met het 
schaatsenrijden.

WEET U

dat de geleerden van oordeel zijn dat 
in de toekomst een reisje naar de 
planeet Mars niets buitengewoons zal 
zijn ? En dan is het ook niet uitge
sloten dat we, door bemiddeling van 
een reisagentschap natuurlijk, onze 
vacantie gaan doorbrengen op Wega, 
zoowat enkele millioenen lichtjaren 
van Oostende verwijderd. —  O.

HET GEBRUIK DER BONS VOOR 
HUISHOUDELIJKE W EDERUIT-  
RUSTING

NADERE BIJZONDERHEDEN
Sedert eenigen tijd werd een aan

vang gemaakt met de uitdeeling van 
de bons voor huishoudelijke weder- 
uitrusting, die begrijpelijkerwijze goed 
onthaald worden.

Om zekere misverstanden en onge
regeldheden te vermijden, heeft het 
algemeen bestuur van het Fonds voor 
huishoudelijke wederuitrusting nadere 
bijzonderheden verstrekt.

Er wordt op gewezen dat degenen 
die hun bons nog niet ontvingen, zich 
hierover niet hoeven ongerust te ma
ken, daar de duur van hun geldigheid 
niet werd vastgesteld, zoodat er geen 
gevaar bestaat dat hun bons zouden 
vervallen, vooraleer zij de kans zou
den krijgen ze te gebruiken.

Voor het oogenblik zijn alleen de 
bons B l, B2, B3, B4 en Cl, C2 en C3 
geldig, en uitsluitend voor textiel- 
waren.

Verder wordt er den nadruk op ge
legd, dat de aangehechte textielpro- 
dukten, afzonderlijk mogen aange
wend worden en dezelfde waarde heb
ben als deze van de gewone kleeder- 
kaart.

Alle handelaars zijn er toe gehou
den de bons die thans geldig zijn voor 
de geheele waarde te aanvaarden.

Bij een aankoop van 350 fr. bijvoor
beeld, mogen zij de vier bons van 
100 fr. niet eiscl^n, daar het hun ver
boden is met jmsmunt terug te be
talen. Zij moeten drie bons van 100 fr. 
en 50 fr. in geld aanvaarden.

Notariëele Aankondigingen
Studie van den Notaris 

J. B. de Cheldere
te Heist-aan-zee.

OPENBARE VERKOOPING  
van

Stad Brugge - Sektie Zeebrugge 
Welgelegen W O O N H U I S  met hofje
Evendijk-Oost, nr. 116, groot 106.92 
vm. Vrij gebruik met de betaling. 

E e n i g e  Z i t d a g :  
Donderdag 7 Maart 1946, om 3.30 

ure stipt namiddag, in het Café «T a 
verne du Port», Heiststraat.

Inlichtingen en plakbrieven tea: 
studie. (98)

Studie van den Notaris 
J. B. de Cheldere

te Heist-aan-zee.

TOESLAG  
Op Woensdag 6 Maart 1946, te

16 ure te Heist, in het «Hôtel de la 
Marine», Statieplaats, van:

W IJK ZEEBRUGGE (BRUGGE) 
Gunstig gelegen
Perceel NIJVERHEIDSGROND

Hoek der Reederskaai, Appelzakstraat 
en Zeedijk; groot 308 m2 (zij ongeveer
6 m. op 51 m.).

Ingesteld: 45.000 fr. 
Beschikbaar met betaling. (101)

Studie van den Notaris 
Jan B. de Cheldere

te Heist.

Loonkaarten

Vanaf heden zijn ter Drukkerij van 
« Het Nfeuw Visscherijblad » LOON
KAARTEN te verkrijgen voor alle 
werkgevers.

OPENBARE VERKOOPING
van

GEMEENTE WESTKAPELLE  
gehucht Drywege -  KNOKKE  

ZEER WELGELEGEN WOONHUIS
met hofje en koer, Knoksche Steen
weg, nr. 195, groot 1 are 15 centiaren.

Onmiddellijk beschikbaar met be
taling.

INSTEL
Dinsdag 12 Maart 1946, om 4 ure 

stipt namiddag, in het « Hotel du 
Cygne », te Knokke.

Nazicht: Dinsdag en Vrijdag van
2 tot 4 uur.

Inlichtingen en plakbrieven ter stu
die. (104)

Studie van Meester 
Pierre Denis

Doctor in de rechten 
Notaris te Nieuwpoort.

Studie van den Notaris Maurice Quaghebeur
te Oostende, Kerkstraat 43.

Op Dinsdag 12 Maart 1946, te 15 uur 
in het lokaal Prins Boudewijn, St. Se
bastiaanstraat 22, te Oostende: 

INSTEL MET % % PREMIE  
van

OPBRENGSTHUIS (VILLA)
te Oostende, Yzerstraat, 26.

Oppervlakte 105 m2 gansch bebouwd 
(zie verdere beschrijving op plak
brief).

Vrij van gebruik.
Recht op eventueele vergoeding 

voor oorlogschade wordt medever- 
kocht.

Alle nadere inlichtingen te bekomen 
ter studie. (111)

Studie van den Notaris 
Maurice Quaghebeur

te Oostende, Kerkstraat 43.

Op Woensdagen 13 en 27 Maart 1946, 
om 3 uur 's namiddags, ter herberg 
«La Liberté» bij Mijnheer Charles De- 
meyere, Groote Markt te Niei wpoort, 
respektievelijken INSTEL en TOE
SLAG van:

GEMEENTE WESTENDE  
Een zeer geriefelijk en welgelegen 

H A N D E L S H U I S  
dienstig voor «Café Familiepensioen», 
zijnde de gewezen Café «In  de Tram 
statie» te Westende-Dorp, langs de 
baan, naar de zee, rechtover de Kerk, 
groot 521 m2 47 dm2.

% %  instelpremie.
Onmiddellijk vrij.
Zichtbaar alle dagen.
Voor alle verdere inlichtingen zich 

wenden ter studie van voornoemden 
Notaris Denis. (113)

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

TOESLAG
van een

BURGERSHUIS
Rentenierstraat 15, te Oostende. Op
pervlakte 135 m2. Gebruikt zonder 
pacht.

Bezoek: Maandag en Donderdag van
14 tot 16 uur.

Ingesteld: 152.000 fr. 
Alle nadere inlichtingen te bekomen 

ter studie van den verkoopenden no
taris. (103)

Studie van den Notaris 
Maurice Quaghebeur

te Oostende, Kerkstraat 43.

Op Donderdag 7 Maart 1946, te
15 uur, in het lokaal Prins Boudewijn, 
St. Sebastiaanstraat 22, te Oostende: 

TOESLAG  
van

STAD OOSTENDE
I. Het vroeger «Hotel Beau Rivage»
Albert I Wandeling, 66 (Center van 
Zeedijk, tusschen de Hotels Plage en 
Splendid).

Oppervlakte 590 m2.
De eventueele rechten op vergoeding 

voor oorlogschade worden medever- 
kocht. Schade geraamd op 1.262.000 fr. 
(Waarde Augustus 1939).

Ingesteld: 1.000.000 fr.
II. Croot Handels- en Opbrengsthuis 
Van Iseghemlaan, 49. 49A en 49B met 
uitweg in de Christinahelling.

Recht over het Theater. Oppervlak
te 336 m2.

De eventueele rechten op vergoe
ding voor oorlogschade worden mede- 
verkocht. Schade geraamd op 91.500 
fr. (Waarde Augustus 1939).

t Ingesteld: 750.000 fr.
Onmiddellijk genot voor de twee 

loten.
Bezoeken: Maandagen, Woensdagen 

en Donderdagen van 14 tot 17 uur.
Voor alle nadere inlichtingen zich 

wenden ten kantore van den verkoo
penden notaris. (102)

JANUARI 1946: HOEVEELHEID EN WAARDE VAN VERSCHE ZEEVISCH AANGEVOERD IN DE VERSCHEIDENE BELGISCHE KUSTMIJNEN
Vischsoorten Oostende Blankenberge Zeebrugge Nieuwpoort Totaal

y  * kg. fr. kg. fr. kg. fr. kg. fr. kg. fr.

Bot 1.031 2.360 538 886 1.569 3.246
Griet 2.813 75.350 1.269 32.365 183 5.285 4.265 113.000
Heilbot 55 4.760 55 4.760
Kabeljauw 396 233 5.559.985 544 7.640 37.810 829.065 2.294 39.285 436.881 6.435.975
Knorhaan 1.340 19.360 48 525 1.388 19.885
Knorhaan (rood) 254 6.850 254 6.850
Koningsvisch
Koolvisch \
Latour
Leng 1.541 31.410 1.541 31.410
Lom 913 8.030 913 8.030
Makreel >
Mooie Meid 28.521 392.400 28.521 392.400
Pieterman 53 3.180 136 7.645 189 10.825
Pladijs 390.935 3.533.078 624 5.667 269.704 2.460.596 5.589 72.786 666.852 6.072.127
Poor 550 3.860 550 3.860
Rog 98 287 1.426.570 333 4.385 33.323 547.700 11.327 156.238 143.270 2.134.893
Rog (vleet) 11.048 199.780 11.048 199.780
Roobaard 62 2.070 62 2.070
Schar 10.255 126.910 393 5.085 10.648 131.995
Schaat 6.710 106.510 6.710 106.510
Schelvisch 31.088 555.810 31.088 555.810
Schotsche schol 2.814 38.510 2.814 38.510
Steenpost 4.052 35.455 207 673 4.259 36.128
Steenschol 262 6.260 262 6.260
Steur 14 1.100 14 1.100
Tarbot 25.742 1.055.550 66 1.995 8.109 299.410 422 22.070 34.339 1.379.025
Tong 108.038 4.529.890 29 1.225 56.894 2.326.315 641 31.255 165.602 6.888.685
Vlaswijting 89 960 89 960
Wijting 215.568 1.819.435 1.076 5.363 63.693 662.290 12.301 113.070 292.638 2.600.158
Zeebaars 500 2.400 500 2.400
Zeeduivel 1.507 61.440 1.507 61.440
Zeehaai 17.758 181.820 17.758 181.820
Zeehond 13.430 105.340 2.494 26.870 3.139 16.468 19.063 148.678
Zeepaling 4.074 78.370 4.074 78.370
Zeewolf
Zonnevisch 
IJle haring* 7 735.600 11.152.308 101.300 121.225 644.395 711.330 1.311.109 1.566.199 9.792.404 13.551.062
Sprot 1.450 14.^00 275 8.656 1.725 23.156
Inktvisch
Kinkhoren
Krab
Noordsche Kreeftjes
Zeekreeft
Stekelkreeft
Garnaal 106 8.338 106 8.338
Andere soorten 14.899 93.105 1.803 50.120 183 3.250 16.885 146.475

Algem. totaal 9.127.592 31.243.054 103.972 147.500 1.120.023 7.958.791 1.348.256 2.036.646 11.699.843 41.385.991

• Voor de ijle haring was de gemiddelde prijs 20 fr.



4 H ET  NIEUW  V IS S C H E R IJB L A D

M A R K T B E R I C H T E N
O O S T E N D E

Vrijdag 22 Februari 1946.
Heden is de aanvoer onbeduidend 

en bedraagt slechts 951 kg., wat de 
lading vertegenwoordigt van twee 
kleine vaartuigen komende van de 
West.

Gezien het slecht weder, is er van
daag geen aanvoer van ijle haring. 
0.233 670 8.740,—
0.12 281 3.740 —

Zaterdag 23 Februari 1946.
11 vaartuigen, waarvan het grootste 

gedeelte komende van de West, bieden 
heden hun vangsten, die doorgaans 
weinig omvangrijk zijn, ter mijn aan. 
De aangeboden vangsten omvatten in 
hoofdzaak pladijs, kabeljauw, wijting, 
rog, tarbot en 5.000 kg. tong. Al deze 
soorten worden duur ingezet en wor 
den steeds aan stijgende prijzen van 
de hand gedaan. Niettegenstaande de 
aangeboden vangsten niet groot zijn, 
zijn de verwezenlijkte besommingen 
bevredigend. De verkoop was spoedig 
afgehandeld.

Nogmaals zijn de haringvaarders, 
ten gevolge het stormachtig weder, 
niet uitgevaren, zoodat er heden geen 
aanvoer is van ijle haring.
0.115 11.162 202.030 —
0.187 13.886 185.040,—
0.244 6.649 106.360,—
0.256 1.879 29.530,—
0.291 9.862 198.180,—
0.140 2.984 62.750,—
0.251 608 7.520,—
0.36 985 15.010,—
Z.496 956 13.860,—
0.45 978 14.250,—
0.114 838 13.130,—

Maandag 25 Februari 1946.
Tien vaartuigen brengen samen on

geveer 127.000 kg. visch ter mijn, zoo
dat de aanvoer tamelijk groot doch
eenvormig is. Hi; bestaat uit wijting,
pladijs, kabeljauw, wat tarbot en 6000
kg. tong. De aangevo.erde vischsoorten
zijn niet van de eerste hoedanigheid.
De markt wordt weinig of niet ge-
spijsd met rog. De marktprijzen zijn
goed, doch wat gedaald bij Zaterdag.

De aanvoer van ijle haring bedraagt
heden ongeveer 525.000 kg.; deze wor-
den betwist van 170 tot 260 fr. per
100 kg.
0.265 8.596 151.310,—
0.165 8.772 107.000,—
0.122 11.174 134.050,—
0.193 8.668 136.740,—
0.217 16.939 228.830,—
0.132 8.890 126.460,—
0.212 19.135 250.080,—
0.266 8.927 117.380,—
0.24T4 21.438 270.440,—
0.290 14.843 214.780,—

285 kg. tong. Er is heden niet veel 
bijzonders aan verscheidenheid. De 
aanvoer omvat 500 bennen kabeljauw  
en gul, 130 bennen pladijs, 160 benne» 
wijting, 15 bennen schaat, 10 bennen 
schelvisch, wat tarbot en zeer weinig 
rog. Deze laatste soort wordt zeer duur 
afgezet, evenals schaat. Pladijs wordt 
duurder verkocht dan gisteren, kabel
jauw en gul daarentegen zijn gedaald. 
Wijting behoudt ongeveer hetzelfde 
peil als gisteren.

De aanvoer ijle harihg bedraagt 
vandaag circa 440.000 kg., betwist aan 
prijzen gaande van 99 tot 260 fr. per 
100 kg.
0.231 24.626 276.760 —
0.82 18.295 229.110,—

Woensdag 27 Februari 1946.•
De aanvoer bedraagt heden onge

veer 54.000 kg. en is de lading van 
14 vaartuigen, meerendeels komende 
van de West. Hij bestaat uit kabel
jauw, wijting, platvisch, fijne visch, 
een weinig rog en enkele bennen haai 
en zeehond. De aangeboden rogsoorten 
zijn gedaald, maar de andere varie- 
teiten behouden daaromtrent het
zelfde peil van gisteren.

In  totaal werden ongeveer 130.000 
kg. ijle haring aangebracht, die a f
gestaan wordt tusschen 190 en 290 fr. 
per 100 kg.

0.24
0.166

2.980
4.766

32.050, 
94.530,—

AANVOER EN OPBRENGST  
DER WEEK

Vrijdag 22 Febr. 951
Zaterdag 23 
Maandag 25 
Dinsdag 26 
Woensdag 27 
Donderdag 28

50.787
127.382
42.921
53.961
34.853

12.480,—  
847.660, 

1.737.070,—  
505.870,—  
831.250,—  
488.110,

310.855 4.422.440,—

AANVOER IJLE HARING

Dinsdag 26 Februari 1946.
Slechts twee vaartuigen vandaag ter 

markt, komende van de Noordzee, be
vattende een 850-tal bennen visch en

3.286 20.187 230.800,—
0.218 8.096 169.100,—
2.511 1.920 32.910,—
3.45 2.266 36.670,—
N.808 1.331 23.040,—
0.267 1.673 35.910,—
0.77 3.071 43.340,—
N.704 2.022 47.700,—
0.34 1.062 16.770,—
0.33 1.941 33.460,—
0.264 1.716 25.150,—
0.7 1.946 27.190,—
0.62 5.376 82.450,—
0.201 1.354 26.760,—

kgr.

Maandag 18 Febr. 159.940
Dinsdag 19 559.000
Woensdag 20 97.700
Donderdag 21 —
Vrijdag 22 —
Zaterdag 23 —
Maandag 25 506.150
Dinsdag 26 ± 440.000
Woensdag 27 ± 130.000
Donderdag 28 ± 210.000

Prijs 
p. 100 kg.

260-400
110-280
250-330

170-260
99-260

190-280
180-290

Leopold D EPA EP E
ln- en Uitvoer van 
Visch en Garnaal 

VISCHM IJN ZEEBRUGGE  
Tel. Privé: Knokke 612.94 

Zeebrugge 513.30

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

VISCH  - GARN AAL# •
! Specialiteit gepelde garnaal •
; H. R. 2151 Tel. Privé 513.39 •
; (1) Vischmijn 513.41 :

Verwachtingen

Oonderdag 28 Februari 1946.

Tien vaartuigen, 8 van de West en 
2 van de Noordzee, zijn heden aan 
den afslag aanwezig. De aanvoer is 
Duitengewoon goed verzorgd doch niet 
?root, daar de vaartuigen doorgaans 
slechts vangsten hebben van 30 à 50 
bennen. Alle marktprijzen zijn geste
gen met uitzondering van rog, die in 
groote hoeveelheid op de markt aan
wezig is (200 bennen) en gevoelig is 
gedaald.

De aanvoer van ijle haring bena
dert heden de 210.000 kg.; deze wor
den verkocht van 180 tot 200 fr. de

Volgende vaartuigen worden voor 
toekomende week verwacht : 0.247, 
0.289, 0,121, 0.232, 0.220, 0.223, 0.87, 
0.278, 0.292, 0.300, 0.66, 0.241, 0.282, 
0.36, 0.151.

100 kg.
0.186 2.622 25.940 —
0.251 1.600 15.340,—
0.114 2.439 26.240,—
0.30 3.503, 34.800,—
N.785 4.080 52.930,—
0.138 6.386 130.900,—
N.793 1.592 19.650,—
N.756 4.895 55.730,—

Firma H. Debra
Groothandel in Visch

:: en Garnaal ::

EX P O R T  - iM PO RT  
Zout voor de visschers

B R U S S E L

Z E E B R U G G E
Zaterdag 23 Februari 1946.

Tongen: groote 42, fruittongen 58, 
kleine 61; tarbot 70; platen: groote 7, 
middelslag 13, kleine 16; kabeljauw  
22; wijting 11 fr. per kg.

Maandag 25 Februari 1946.
Geen visch.

Dinsdag 26 Februari 1946.
Tongen: groote 42, fruittongen 52, 

kleine 56; tarbot 72; platen: middel
slag 9, kleine 10; kabeljauw 14; w ij
ting 5; ijle haring 1,10-1,50 fr. per kg.

Woensdag 27 Februari 1946.
Tongen: groote 42, fruittongen 60, 

kleine 62; tarbot 70; platen: groote 6, 
middelslag 17, kleine 18; rog 18; ka
beljauw 16; wijting 6 fr. per kg.

Donderdag 28 Februari 1946.
Tongen: groote 43, fruittongen 61, 

kleine 62; tarbot 70; platen: groote 
12, middelslag 22, kleine 23; rog 13; 
kabeljauw 17; wijting 10 fr. per kg.

! 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 : : 
Vervoer in alle richtingen

! Vischmijnstraat 12 - Zeebrugge'

HOLLAND

N I E U W P O O R T
IN  DE VISCHMIJN

Na volkomen stilliggen door het 
stormweder, waren al de schepen er 
als de kippen bij op Maandag 25 1.1. 
en 21 schepen brachten 160.000 kg. 
haring binnen, welke tusschen 1,10 en 
1,80 fr. werd afgezet. Dinsdag, in den 
sneeuwstorm, brachten enkel een 10- 
tal schepen ongeveer 8.000 kg. binnen, 
welke afzet vond aan 2,00 tot 2,50 fr. 
per kg. —  N.

TREKKIN G EN
Belgische leening van 1933, 149 ste 

trekking: 1 lot van 100.000 fr.: reeks 
391397; 18 loten van 25.000 fr.: reek
sen 106.754; 119.042; 125.928; 145.067; 
145.156; 172.614; 184.544; 188.112;
228.861;
263.527;
383.497;

230.286;
309.743;

390.189.

234.647;
311.000;

239.781;
359.730;

Voor de 
Getroffen Reeders

In verband met de mogelijkheid van 
verkoop van Sequestervaartuigen en 
met het oog op het behartigen der be
langen van de geteisterde reeders, die 
hun verloren vaartuig nog niet ver
vangen hebben, worden deze reeders 
dringend verzocht op den Zeevissche- 
rijdienst, Zuidstraat 16, te Oostende 
aan te geven:

1. hun naam, voornaam, adres.
2. volledige identiteit van het ver

loren schip alsmede de afmetingen 
en de BT. en PK.

3. vermelding van het oorlogsfeit, 
ingevolge hetwelk het schip verloren 
ging.

4. verklaring dat ze die eenheid met 
een vaartuig van ongeveer dezelfde 
afmetingen wenschen te vervangen.

Prijs per kg. der verschillende soor
ten visch verkocht ter vischmarkt ge
durende de week vsÊh 16 tot 22 Febr.: 

Griet 8-34; kabeljauw 10-25; mooie 
meiden 12-17; zeepaling 14; schelvisch 
13-15; schaat 10-20; haring 2,50-4,75; 
wijting 3-10; koolvisch 15-18; platen 
4-14; rog 4,25-15; forel 7,50-30; tarbot 
10-107,50; tongen 32-75 fr.

Er werd ter vischmijn 109.891 kg. 
visch verkocht tegen 1.396.936 fr. Deze 
week wordt door het weder en door 
de verkiezingen beinvloed. pet is on
mogelijk nadere bijzonderheden te ge 
ven. De markt is onvast.

Afzetmoglijkeheden voor Versehe 
Visch in Zwitserland

PRIJZEN PER K ILO  TOEGEKEND AAN DE VERSCHEIDENE SOORTEN VISCH  

VERKO CH T TER STEDELIJKE VISCH M IJN  VAN OOSTENDE -  WEEK VAN 22 TOT 28 FEBRUARI

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

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

Barbuès —  Griet, gr.......................
midd...................................
kl.........................................

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 —  Zeeh aa i......................
Roussettes —  Zeehond ..................
Vives —  Arend (Pieterman) ........
Maquereaux —  M ak ree l.................
Poors .................................................
Grondins rouges —  Roode knorh.
Raies —  K e ilro g .............................
Homards —  Zeekreeft ...................
Flottes —  S c h a a t ............................
Zeebaars ...........................................
Lom ...................................................
Congres —  Zeepaling......................
Lingues —  Lengen .........................
Soles d’Ecosse —  Schotsche schol
Hareng —  Haring (volle) .............
Hareng guais —  IJle haring ... ,r
Latour ...............................................
Tacauds —  Steenpost ...................
Flétan —  Heilbot ..........................
Charbonnier —  Koolvisch .............
Esturgeons —  Steur .......................
Z e e w o lf.............................................

Vrijdag
39
46

10— 11

Zaterdag
38— 43
50— 55
60— 63
57— 63
59— 59
70— 76
43— 50

30

Maandag
39— 45
52— 56
56— 63
50— 59

50
58— 70
50— 57
22— 30

31

Dinsdag
43— 44
60— 68

70

67— 70
53— 60

32

Woensdag
43— 48
57— 60

65
60
56

64— 70
40— 50
20— 21

Donderdag 
44— 47 
57— 60 
59— 62 

57 
51 

72— 74 
38— 40 
24— 27 

31
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9— 12

8 6— 10 8— 9 6— 9 7— 9
10— 13 8— 11 11— 12 9— 13 13— 15
13— 16 12— 13 15— 16 13— 16 15— 17
15— 16 11— 14 16 13— 16 15— 17
10— 12 10— 11 11 11— 15 12— 13

9 fi 25— 37
12— 13 15— 19

12— 16 16— 13 23— 24 14— 22 8— 14

16— 21 13— 19 12— 16 12— 18 18— 20
12— 15 9— 13 9— 12 9— 12 13— 14

7— 9 5— 7 6— 7 7— 8 8— 9
12— 15 11— 13 15 14 14— 17

9— 11 4— 6
9— 11 5— 6
67

16— 18

16 17— 21

18— 22 12— 18

25 30

1,70-2,60 0,99-2,60 1,90-2,90 1,80-2,90

8

15

6,40

W ij lezen in Ec. V.:
Tot 1940 werd m Zwitserland be

trekkelijk weinig visch gegeten. Thans 
echter is, vooral door de scherpe rant- 
soeneering van vleesch in den oorlogs
tijd. een zoodanige verandering in 
vraag en smaak van het publiek op
getreden, dat Zwitserland sinds eenige 
jaren een tamelijk beiangrijk afzet
gebied voor visch en vischproducten 
vormt. Aangezien het in de bedoeling 
van de Zwitsersche Regeering ligt, 
zoo spoedig mogelijk tot een ruimen 
export van melkproducten, speciaal 
kaas, over te gaan, wordt verwacht, 
dat de vleeschrantsoeneering nog 'ge- 
ruimen tijd zal aanhouden.

Het op 5 December jl. afgesloten 
Nederlandsch-Zwitsersch Handelsver
drag voorziet tot 31 December 1946 
voor invoer in Zwitserland van een 
contingent van 1.000 ton zeevisch met 
een waarde van frs. 3 millioen, terwijl 
voor Vischconserven een pro memorie 
post is opgenomen. De Zwitsersche 
vischhandel is zeer op levering van 
versehe zeevisch vanuit Nederland ge
steld, daar verwacht wordt, dat de 
uit ons land te exporteeren visch van 
betere kwaliteit zal zijn dan onder 
meer de Deensehe, die door het lange 
vervoer per vrachtauto snel aan be
derf onderhevig is.

De voornaamste twee invoerorgani- 
saties in Zwitserland zijn de C.A.S.I.C. 
te Bazel (Einkaufsgenossenschaft des 
Schweizerischen Verbandes von. Co- 
mestiblesTmporteuren und -Händlern) 
en de I.M.C.O. (Importations Comes
tibles et Conserves S. A.) te Genève, 
waarbij tezamen circa 80 % van de 
Zwitsersche vischhandelaars is aan
gesloten.

Indien het mogelijk zou zijn de 
visch in 36 uur van Nederland naar 
Zwitserland te vervoeren, kan op een 
bevredigende vraag worden gerekend.

Aanvoer moet zoo mogelijk in ver- 
zamelwagons plaats hebben; indien 
niet voldoende wagons beschikbaar 
zouden zijn, zou, naar het oordeel van 
de reeds eerder genoemde inkoopcen- 
trales, Zwitserland wellicht bereid 
kunnen worden gevonden, eenige 
«wagons-frigo» beschikbaar te stellen. 
Het gemiddeld verbruik van visch 
wordt momenteel op 300.000 kg. per 
maand geschat.

Het invoerrecht voor versehe of 
bevroren zeevisch bedraagt frs. 0,50 
per 100 kg., tarratoeslag 20 %, terwijl 
nog frs. 0,10 per 100 kg. voor statis-

het onderzoek door de «Grenztierärtz- 
licher Dienst» alsmede "een zegelrecht 
voor de douane-kwitantie van 4 % of 
2 %  van het factuurbedrag verschul
digd is.

Gevraagd worden in Zwitserland
vooral tong (groothandelsprijs frs. 2.50 
à frs. 4,50), tarbot (frs. 2 à frs. 3,50), 
kabeljauw zonder kop (frs. 1,20 à 
1,40), mooie meiden ,(frs. 1,20), haring 
(frs. 0,70), vischfilets, colijnviseh enz. 
Daar deze groothandelsprijzen zijn 
opgegeven door de centrale te Genève, 
zijn zij waarschijnlijk aan den lagen 
kant gehouden. Opgemerkt zij nog, 
dat de kleinhandelsrijzen in Bern ge
middeld frs. 0,25 hooger liggen dan in 
Lausanne. De betaling heeft steeds bij 
de bestelling plaats door bankaccredi- 
tief; tiet risico voor bederf en diefstal 
iS voor den kooper. Concludeerend kan 
worden gezegd dat Zwitserland thans 
een zeer gereede markt vormt voor 
alle soorten versehe zeevisch, evenals 
gezouten en gerookte visch en mos
selen.

DOORVOER N A A R FR A N K R IJK

Van officieele zijde wordt ons thans 
medegedeeld dat, bij vervoer van Ne
derland naar Zwitserland, voor het 
vervoer transit Frankrijk geen garan- 
tieverklaringen (certificats de garan
tie) meer noodig Zijn. Ook zijn ver
vallen de verklaringen betreffende den 
niet weder-uitvoer (engagements de 
non-réexportation) en de verklarin
gen betreffende de uitemdelijke be
stemming (déclarations de destina
tion finale), die vereischt waren voor 
het vervoer door Frankrijk van goe
deren van Nederland naar Spanje en

EN S3ELGIE?
De hierboven uitgedrukte franks, 

zijn natuurlijk Zwitsersche.
Werden van regeeringswege reeds 

pogingen aangewend om onze visch
handelaars toe te laten naar Zwitser
land uit te voeren?

W ij beschikken over vischkoelwa- 
gens en zouden hiervoor geen beroep 
moeten doen op Zwitsersche.

Tevens wordt kaas en andere pro
ducten uit Zwitserland genoeg uitge
voerd om in vergelding vooral fijne 
visch en haring, in doozen gemari
neerd, te kunnen uitvoeren.

Of weet ons ministerie van Buiten- 
landsche Zaken en handel dan waar
lijk niet dat er ten onzent een natio-

tiekrecht, frs. 0,10 per 100 kg. voor nale visscherij bestaat?

§  CARELS
t m  #|§j Diesel Motoren
« S  AGENTSCHAP:
ilisli §m g  R. Bauwens & C°
I S S t Ä J 112, C H R I S T I N A S T R A A Ta e 1 -------^  O O S T E N D E  (27)
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«HET NIEUW  V IS S C H ER IJB LA D »

BRUNET & Co  = ■ X ;^ =  X  =  X  : =  X  Ë

O O S T  D  f

Tel. 71319 —  Telegr. «  Compas »

Zeevisch groot handel
SPECIALITEITEN

VERSCHE, GEZOUTEN en BEVROREN HARING

OOSTENDSCH NIEUWS
APOTHEEKDIENST

Zondag 3 Maart 1946: gansch den 
dag, alsook nachtdienst van 3-3 tot 
9-3: apotheker C. Brecx Loulsastr. 1.

WAARHEEN

CORSO —  Henri VIII, met Charles 
Laughton. Aktuallteiten.

RIO —  Contrebandiers d’Armes, met 
Richard Cromwell en Marsha Hunt. 
Aktualiteiten.

ROXY —  Les Ailes de la Flotte met 
Georges Brent, Olivia de Havilland en 
Johnn Payne. Aktualiteiten. (k.t.)

FORUM —  Les mille et une Nuits, 
met Johnn Hal, Maria Montez en Sa- 
bu; een kleurenfilm. Aktualiteiten.

CAMEO —  Le mystérieux Miss X, 
met Michaël Whalen en Mary Hart. 
Aktualiteiten.

GEMEENTERAAD

Heden Vrijdagnamiddag komt de 
Gemeenteraad in openbare zitting 
bijeen te 15 u.

BAL DU RAT VIVANT
Voor de eerste maal sedert den oor

log gaat het jaarlijksch verkleed lief
dadigheidsbal van de «Levende Rat» 
door in de zaal «Oud Oostende», 22, 
Ieperstraat, en wel op 9 Maart a.s.

GEBROKEN VLEUGELS

Zondag 3 Maart heeft te Brugge de 
stichting plaats van de West-Viaam- 
sche afdeeling van de vereeniging 
«Hulp aan de Anglo-Amerikaansche 
Gebroken Vleugels».

De personen die werkelijk tijdens de 
bezetting meegewerkt hebben aan de 
hergroepeering van de op ons grond
gebied gevallen vliegers zijn tot deze 
vergadering, die plaats heeft in het 
Strijderstehuis, Dweersstraat, te 11 u., 
uitgenoodigd.

Dagorde: Mededeeling der voorioo
pige statuten. Aanduiding van een 
voorloopig comité.

PIANO- EN ViOOLRECITAL

Onze jeugdige stadgenoo.t, de h. J. 
Derinck, laureaat van het Brusselsch 
Conservatorium, zal Zaterdag 2 Maart 
te 20 u. een vioolrecital geven in de 
salons van de «Cercle Interallié».

Mejuffer Ghislaine Bomhals, even
eens laureate aan hetzelfde conser
vatorium, zal hem aan het klavier be
geleiden.

MILITIEVERGOEDINGSN

Het College van Burgemeester en 
Schepenen heeft de eer ter kennis te 
brengen van de rechthebbenden, wier 
aanvraag ingewilligd werd, dat de uit
betaling der miiitievergoeding voor de 
maand Februari zal doorgaan in het 
kantoor van den heer Stadsontvanger, 
gelijkvloers, Gerechtshof, van 14.30 u. 
tot 17 u„ op Woensdag 6 Maart.

De belanghebbenden worden drin
gend uitgenoodigd zich op den vast- 
gestelden datum aan te bieden.

OPENBARE AANBESTEDING

Op Donderdag 14 Maart, te 11 u., zal 
In het Cabinet van den heer Burge
meester ten Stadhuize worden overge
gaan tot de openbare aanbesteding 
betreffende het afbreken van schuil
plaatsen, tankversperringen, enz, te 
Oostende.

De aangeteekende aanbiedingen 
moeten ter post besteld worden ten 
laatste op Maandag 11 Maart 1946.

De offertes mogen niet ter zitting 
van da opening afgegeven worden.

Het lastenboek is verkrijgbaar in 
het bureau van Openbare Werken, H. 
Serruyslaan 76, te Oostende, tegen 
den prijs van 25 fr.

KONING ALBERT HERDENKING

De herdenkingsplechtigheid van de 
dood van Koning Albert op 17 Februari 
1934, die voorzien was voor Zondag 
3 Maart, zal waarschijnlijk plaats 
hebben op Zaterdag 16 en Zondag 17 
Maart. Deze herdenking zou gepaard 
gaan met een geldomhaling in het 
gansche land, tot herstel van ’t be
schadigd monument van Nieuwpoort.

GEMENGDE NIEUWTJES

—  Tegen L.S. werd klacht neerge
legd wegens ontvreemding van 3.000 
fr., ten nadeele van Maria Maselis.

—  Te Mariakerke werden in een 
herberg geldspelers betrapt op heeter- 
daad. Een som van 2.175 fr. werd in 
beslag genomen. Acht spelers werden 
opgeleid.

—  In een cinema werd W. J. zijn 
brieventasch met 1.500 fr. ontvreemd.

—  Wed. Ranson viel Zondagavond 
zoo ongelukkig op den Nieuwpoort- 
schen steenweg, dat haar rechterbeen 
op twee plaatsen gebroken werd. Na  
de eerste zorgen van dr. Seurinck werd 
zij naar de kliniek overgebracht.

HANDELSRECHTBANK

De h. Vandendriessche, secretaris 
van den Bond der Geteisterden van 
Oostende en Omliggende, werd tot 
plaatsvervangend rechter in de Han- 
pplsaâuBB apua^soo ai ^uBqinosasiap

DE CHALLENGE NESTOR

De Oostendsche sportliefhebber Nes
tor Verstraete van he.t Hotel Central, 
Wap.enplein, zal gedurende de eerste 
veertien dagen van April de « Chal
lenge Nestor » laten betwisten voor 
spelers van categorie 2 en 3, ,en welke 
het bezit wordt van den speler die 
t'f/ee maal achtereenvolgens ofwel drie 
maal niet naeen gewonnen heeft. De 
wedstri;'den zullen gespeeld worden 
in het Hotel Central, Wapenplein te 
Oostende op Maandagen, Donderda
gen, Zaterdagen en Zondagen. Een 
groot sukses is voorzien en er worden 
buitensteedsche spelers verwacht.

STUDENTENBAL

Na het eerste geslaagd bal, gespro
ten uit het initatief van de Gentsche 
Hoogstudentenclub te Oostende « De 
Zandlooper» heeft deze club het plan 
opgevat een tweede bal in te richten 
op Zaterdag 2 M aart in de Leopold- 
school (ingang Ieperstraat). Aanvang 
om 20 uur. Ingangsprijs 20 fr. Al wie 
van studentikositeit en plezier houdt, 
mag niet ontbreksn.

AUTOBUSDIENST

Autobusdienst Brugge-Gistel-Oostende 
en omgekeerd

Voorioopige uurtabel. te beginnen 
van 1 Maart 1946:

Vertrek uit Oostende: 7.10; 8.25; 
10.10; 13.30; 16.30 en 17.30 u.

Vertrek uit Brugge: 8.40; 9.45 (Z .); 
11.30; 14.10; 17.50; 18.50 u.

(Z .): Rijdt niet den Zaterdag.

HERBOUW EN UITBREIDING DER
BADINRICHTINGEN

Zooals gemeld werd op 16 Februari 
1.1. door Burgemeester H. Serruys, de 
eerste steen gelegd voor de uitbreiding 
en de heropbouw van de badinrich
tingen, welke op initiatief van Os- 
tende-Plage kort vóór den oorlog ge
bouwd werden.

De werken zijn thans reeds volop 
aan den gang en naar wij vernemen 
zullen de nieuwe kabienen van al het 
mogelijke comfort voorzien worden en 
zal de bar uitgebreid worden.

Het gedeelte van het strand tus
schen de Parijsstraat en de Kemmel- 
bergstraat zal aan de kinderen voor
behouden worden, waar allerhande 
toestellen zullen geplaatst worden voor 
sportbeoefening en vermakelijkheden. 
De onkosten van dit alles wordt op 
twaalf millioen geschat. f

Daarenboven heeft Ostende-Plage 
ook nog het inzicht voor het Bad- 
paleis een nieuwe zone voor de baden 
in te richten met de noodige controle 
en reddingsbooten. De reddingsdienst 
zou in zijn geheel gemoderniseerd 
worden. Een snelvarende en beweeg
lijke motorboot zou aangekocht wor
den. Verder bestaat ook een plan om 
het strand te Mariakerke weer in orde 
te brengen.

Ostende-Plage, waarvan burgemees
ter Serruys een der promotors is, 
heeft reeds bewezen praktisch en vlug 
te werk te gaan. We mogen verzekerd 
zijn dat het werk welke nu aangevat 
is ook weer spoedig verwezenlijkt is, 
ten bate van de Oostendsche seizoen- 
belangen.

BALDADIGHEDEN

In  den nacht van Zaterdag op Zon
dag hebben baidadigaards —  vier bur
gers en twee soldaten —  het hang- 
bord van de Studio in de Adolf Buyl- 
straat afgetrokken en daarna het 
glas van de deur ingestampt.

Om de gewoonte niet te verliezen, 
was er geen politie te zien.

Tegenwoordig gaan de baldadig
heden hun gang en er is geen enkel 
mensch welke handel drijft, die ’s 
avonds nog 'met gerust gemoed slapen 
gaat.

W at wordt er tegen gedaan? Niets!

VERLICHTING VAN DE OUDE HAN
DELSDOKKEN

W ij zien dat de verlichting van de 
middenstad in niets te wenschen over
laat.

Dit is echter niet het geval voor het 
eerste handelsdok, waar dieven regel
matig eiken dag vrij spel hebben bij 
het stelen. In d,en nacht van Zaterdag 
op Zondag werd opnieuw op verschil
lende vaartuigen ingebroken. Naar 
het schijnt werden de dieven thans 
gesnapt.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*

HERSTELLINGEN VERKOOP
van

Schrijfmachienen 
Rekenmachienen 

Bureelmeubelen

Fern and Schaeverbeke
25, Steenstraat, 25 BRUGGE

*

*  Voor Nieuwbouw en Herstelling van
*  e=fc=, s c H E P f î i V
*
*
*
*
»
*

N.V. BELIARD-CRIGHTON & 0
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

De Uitslagen der Provinciale Verkiezingei
Soc.

Edebau
Reynaert
Dekeyser
Vermoorte!
Casteleyn
Gevaert
Degrijze
Muylle
Fremaut

931
177
113
59
26
31
42
20
16

Voorkeurstemmen in het kiesdistrict Oostende-Gistel. 

C.V.P.

Ronse 
Smissaert 
Dehouck 
Depoorter Osc.
Piers
Depoortere 
Christiaen 
Halewyn 
Demaré

Voorkeurstemmen in het kieskanton Diksmuide:

Com. U.D.B. Lib.
1360 Jouret 75 Lauwereins 95 Vanhoutte 98S
1724 Van Gheluwe 10 Martelé 14 Vanhenxthoven 36S
494 Van Slembrouk 27 Braem 5 Thoné 71
291 Mechele 13 Boel 14 Sibille 271
655 Decoster 7 Verlinde 15S
130 Van Hee 4 Watty 135
28 Van Hille 4 Lauwers 38

271 Poppe 10 Willemyns 16
194 Vanderreedt 7 Titeca 39

Soc.
Dekeersgieter 
Demuynck 
Van Lerberghe 
Vanstechelman

Soc.
Gaelens 
Vanhove 
Grymonpré 
Van Molle

SOC.
Gaelens 
Vanhove 
Grymonpré 
Van Molle

244
88
76
37

81
184
43
16

9.1
30
1
7

C.V.P.
Giorie 344
Demeulenaere 1019 
Vandenbussche 1055 
Merlevede 592

Com.
Monteyne
Tant
Rosseel
Helsmoortel

Voorkeurstemmen in het kieskanton Veurne: 

C.V.P.
Vandaele
Gevaert
Vandamme
Flor

194
912
445
362

Com.
Declercq
Ascrawat
Leune
Corteel

29
32
4
2

8
23
3
2

Voorkeurstemmen in het kieskanton Nieuwpoort:

C.V.P.
Vandaele
Gevaert
Vandamme
Floor

282
75

107
39

Com.
Declerck
Ascrawat
Leune
Corteel

Lib.
Daenens
Holvoet
Zwaenepoel
Reynders

Lib.
Symoens
Hendryckx
Dumon
Cremer

Lib.
Symoens
Hendryckx
Dumon
Cremer

799
874
74
48

217
82
6

86

307
5

27

KOLONEL DE RIDDERSTRAAT

Het verzoek werd gedaan een onzer 
straten naar Kolonel de Ridder te 
noemen. Kolonel de Ridder, de artil- 
lerieommandant van de Brigade Piron, 
is afkomstig van Oostende.

AUTO OP DE VLUCHT

De auto met plaatnummer 375576 
beschadigde moedwillig het rijwiel 
van B.G. en sloeg op de vucht. B.G. 
legde klacht neèr bij de politie.

O.
ONPASSELIJK GEWORDEN

V.L. was op wandel en voelde zich 
plots onwel. De politie haaldii er een 
ambulanciewagen bij en voerde hem 
naar huis Karei Janssensl. 53. —  O.

VISSCHERS
Alle matrozen en visschersweduwen 

welke in het vervolg sociale moeilijk
heden op te lossen hebben, mogen zich 
wenden tot den h. Frans Roose, onder
voorzitter van «Hand in Hand», Vin- 
dictivelaan 20, Oostende.

WERKKRACHTEN IN DIENST VAN
DE GEALLIEERDE LEGERS

De werkkrachten in dienst van de 
Geallieerde Legers worden verzocht 
hun bons voor huishoudelijke heruit- 
rusting te komen afhalen bij den 
Dienst der Loonen, Ieperstraat 35 Oos
tende, op hiernavermelde dagen, tel
kens tusschen 8,30 u. en 11,30 uur en 
van 14 tot 17 u.

Maandag 4 M aart 1946: ’s voormid- 
dags, van A tot D van Decoster —  ’s 
namiddags van Decoster tot einde D.

Dinsdag 5 M aart: ’s voormiddags, 
van E tot L van Loncke —  ’s namid
dags van Loncke tot R.

Woensdag 6 M aart : ’s voormiddags 
van S tot V  van Van Roose —  ’s na
middags van Vanstechelman tot Z 
plus de bedienden.

Belanghebbenden moeten voorzien 
zijn van rantsoenkaarten (niet-eetba- 
re producten), en de schoolbewijzen 
(schoolgaande kinderen boven de 14 
jaar).

Vrouwen die hun echtgenooten ten 
laste hebben moeten een verklaring 
voorleggen van den Werkloozensteun, 
waaruit blijkt dat hun echtgenooten 
werkloos zijn en geen bons bekomen 
hebben of een medisch attest dat be
vestigt dat hun echtgenooten onon
derbroken werkonbekwaam zi;'n sedert 
31 December 1944.

Gehuwden die beiden werken en die 
kinderen ten laste hebben, moeten een 
verklaring van den werkgever voor
leggen waaruit blijkt dat hun echtge
nooten geen bons voor hun kinderen 
ontvangen hebben.

Voor de andere personen ten laste, 
zooals ouders, grootouders, enz., moet 
een verklaring van de politie voorge
legd worden.

NAKLANK DER VERKIEZINGEN

De lijst der personen die niet heb
ben mogen stemmen, bevat 223 namen 
dit voor wat Oostende zelf betreft.

BLOEMENSTOET

Bij gelegenheid van de Luxemburg- 
sche feesten zou er sprake zijn den 
29 Juni a.s. een bloemenstoet in te 
richten.

De stemmenopname in de verscheidene kiesbureelen v. h. kanton Oostende
1-16 2 -r. 3-27 4-19 5-14 6-18 7-15
24 28 25 26 31 21

Soc. 564 690 418 366 640 530 805
C.V.P. 625 644 428 377 655 719 698
Com. 72 96 32 81 64 91 127
U.D.B. 25 29 8 13 25 12 15
Lib. 246 277 209 266 347 238 275

8-17
23
587
729
69
17

271

9-13
22
799
689
126
21

292

10-32 11-29

Kiesdistrict Oostende 
KANTON OOSTENDE

20
734
732
58
23

205

30
647
551
88
27

181

17 Febr. 24 Febr.
Geldige stemmten 17.850 17.994
C.V.P. 6.557 (36,7) 7.040 (39,1)
Socialisten 6.363 (35,6) 6.980 (38,0)
Communisten 1.183 (6,6) 882 (4,9)
U.D.B. 350 (1,9) 217 (1,2)
Liberalen 3.397 (19,0) 2.815 (15,6) 

KANTON VEURNE

\7 Febr. 24 Febr.

Geldige stemmen 7 983 8.139
Socialisten 1.640 (20,5) 1.761 (21,6)
C.V.P. 4.379 (54,8) 4.876 (59,9)
Communisten 178 (2,2) 138 (1,6)
U.D.B. 87 (1,0) —  —  
Liberalen 1699 (21,2)

KANTON GISTEL
17 Febr. 24 Febr.

Geldige stemmen 9.322 9 306
C.V.P. 5.196 (55,7) 5.263 (56,5
socialisten 2.451 (26,2) 2.572 (27 6 
Communisten 249 (2,6) 112 (1 2 
U.D.B. 85 (0,9) 34 (0̂ 3
Liberalen 1.341 (14,3) 1.325 (14,2 

KANTON DIKSMUIDE

17 Febr. 24 Febr.

Geldige stemmen 12.951 
Socialisten 2.228 (17,2) 
C.V.P. 8.692 (67,1)
Communisten 194 (1,4) 
U.D.B. 107 (0,8)
Liberalen 1930 (13,3)

Socialisten
C.V.P.

1364 (16,7)
KANTON NIEUWPOORT

781 I Communisten 
1603 I Liberalen

13.150 
1.943 (14,78: 
8.323 (63,29; 

143 (1,09.

2.741 (20,84)

171
601

ONTSLAG VAN RECHTSVERVOL
GING

De h. Crabe(els van de scheepsbouw- 
werf Crabeels, welke vervolgd werd 
voor economische collaborätie, kreeg 
deze week ontslag van rechtsvervol
ging. Zijn werf welke onder sekwester, 
werkte, komt dus ook terug vrij.

EEN SLIJKPOEL

Wanneer we de straten of liever de 
modderpoelen van de wi;k Oostende- 
West doorloopen, dan stellen we vast 
da<ï door de stad Oostende niets ge
daan wordt om daaraan verbetering 
te brengen. Men beweert de werklie
den elders noodis te hebben, maar 
als we dan vaststellen dat nergens 
iets behoorlijks gedaan wordt, dan 
vragen wij ons af in welk jaar onze 
stad wat zal heropgeknapt worden.

Ook Oostende West heeft lasten- 
betalers en hoevelen zijn er niet die 
er in het seizoen komen huren en de 
stad helpen leven?

STEEDS MAAR SNELHEID

Semways, soldaat bij de R.a.f. te 
Blankenberge, kwam met zijn motor
rijwiel full speed tegen de straatstee- 
nen terecht. Hij werd met ernstige 
verwonden aan het aangezicht opge
nomen. —  O.

r -------  , ■
OOSTENDSCH SPORTLEVEN

VOETBAL
Ukkel Sport 4 —  A. S. Oostende 1 

Onze Oostendsche ploeg was niet op
gewassen tegen Ukkel Sport.

V. G. Oostende 2 —  Bornem 2. Hier 
moest V.G.O. een punt:e af staan.

HOCKEY
Eclair H.C. 4 —  Lophem 4. Span

nende match met juisten uitslag.
We vernemen dat, voor de hockey- 

competitie die in October begint, de 
Ostend Tennis Club een terrein .ter 
beschikking heeft gesteld van de 

Eclair H. C. Dit wordt een der prach
tigste hockeyterreinen van het land

HET L.OOZE VISSCHERTJE  
NAAR VEURNE

Op Zaterdag 16 Maart gaat « Hel 
Looze Visschertje» naar Veurne op 
uitnoodiging van het Willemsfonds 
Na een kunstconcert volgt een kaba- 
retavond met bal.

TRAGISCHE ZELFMOORD

De h. Et. M., van Zwitsersche na
tionaliteit, die in de Kapellesiraat een 
handel uitbaat, heeft door gasverstik- 
king een einde aan zijn leven gesteld. 
Men weet niet welke reden aanleiding 
gaf tot deze wanhoopsdaad.

UW MAN HOOREN

spreken tot U  van uit IJsland, Witte 
Bank, Spanje, enz, met een radiotoe
stel voor visscherij vervaardigd bij de 
firma RADIO MARLEIN, Oostende 
Christinastraat 85.

VROUW VERSTIKT

Bij een brand in de Leopoldlaan
Mevrouw Lammertyn, de huisbe- 

waarster in nr. 3 Leopoldlaan, heeft 
tijdens een brand, die er uitgebroken 
was, den dood gevonden door verstik-;: 
king. j

De h. Nellens, uitbater van het Ge-i! 
meentelijk Casino, stelde Zondagmor-; 
gen vast, toen iedereen nog ter ruste 
was, dat er brand in het huis woedde. 
Aanstonds maakte hij alarm in huis 
en belde de brandweer op. De twee 
zonen van Mevr. Lammertyn brachten 
zich ̂  langs een r.oodladder aan den i 
achterkant van het häis in veiligheid. 
Mevr. Lammertyn had zich nog in 
haar kamer gewaagd om een en ander 
te redden. Intusschen was de brand
weer reeds aangerukt en was vlug het 
vuur meester. Mevr. Lammertyn was 
echter nog niet terug gekeerd. Men 
vond haar zonder teeken van leven, 
tegen het bed geknield. Wellicht heeft
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zij door d,e rookwalmen het bewust
zijn verloren, en heeft dit de verstik
king voor gevolg gehad. De zoons Lam- 
mertyn, wier vader als politiek gevan
gene in het concentratiekamp van 
Dora stierf, verliezen thans op tra
gische wijze ook hun moeder.

De brand die waarschijnlijk veroor
zaakt werd door een vuurgenster uit 
het open haardvuur op het tapijt ge
vallen, bracht ook eenige schade toe 
aan het hoekhuis, waar de « Cercle 
Littéraire » gevestigd is.

ERSATZ CARNAVAL BAL

K. V. G. Ostende Sportif richt op 
Maandag 4 Maart a.s. te 20 u. in de 
zaal « Hôtel Ambassador » een groot 
Ersatz Carnaval Bal in, met cotillons, 
attracties en verrassingen.

Toegangsprijs: 10 fr.

BURGERLIJKE STAND

Geboorten
16 Febr. —  Irène Bruyneel v. Albert 

en Maria Van Speybrouck, Vredestr.
17. —  Liliane Brissinck v. Valère en 

Olga Luca, Aartshertogstr.; Hilde Bal- 
lière van Firmin en Gobert Maria, 
Romestr.; Richard Kieken v. Pierre en

Juliana Martinsen, Visscherskaai 23; 
Freddy Coucke v. Henri en Mariette 
Bocklandt, Middelkerke.

18. —  Aimé Desmet v. Joseph en 
Godelieve Degraeve, Blauw Kasteelstr.19. __  Fernand Vermeersch v. Omer 
en Magdalena Jonckheere, Ichtegem; 
Rudy Quairiaux v. Raoul en Léa De- 
croyère, Fr. Orbanstr.; André Le- 
vecque van Leon en Maria Vergauwe, 
Slype; Hélène Ruysschaert v. Amatus 
en Marie Vandekerckhove, Planten- 
striât

21. 1 - Michel Van Campenhout van 
Raoul en Germaine Verscheure, Edith 
Cavellstr.; Christiane De Zaeytijdt v. 
Maurits en Germaine Dequick, Dr. 
Verhaeghestr.

22. —  Damida Pilaert van Edmond 
en Damida Fol, Vaartstr.; Jenny De- 
wilde van Achille en Joanna Vander- 
busse, Torhoutsteenw.; Andrea Ver
meersch van Raymond en Magdalena 
Boudolf, Elisabethlaan.23 .  Yvette Vanloo van Carolus en
Bertha Vandewalle, Breedene.

Sterfgevallen
17. —  Jerome Derynck, 40 j., ongeh. 

Oudenburg.
18. —  Marie Kersten, 68 j., echtges. 

echtg. Marie Borgerhoff, echtg. Alber
tina Cloet, Langestr.; Marie Verstrae
te, 72 j., ongeh., Edith Cavellstr.

19. —  Jacob Mouqué, 68 j., wed. v. 
Joanna Bastiaens, echtg. Oliva Verly, 
Langestr.; Anna De Grande, 84 j., 
wed. Desiderius Desaeyere en Henri 
Sandelé, Nieuwlandstr.; Joseph De- 
schamps, 55 j., echtg. Charlotta 
Dhondt, Spoorwegstr.; Henri Gilliaert, 
47 j„ echtg. Vercruysse Maria, Tim- 
mermanstr.

21. —  Huguette Verbiest, 1 j., Am 
sterdamstr.; George Marcus, 59 jaar, 
echtg. Emilia Beernaert, Verlaatstr. '

22. —  Maria Buyse, 58 j., echtg. Lu
cien de Beaudigné de Mansart, Alf. 
Pieterslaan; Gabrielle Serneels, 48 j.,1 
echtg. Albert Vilain, Dr. Verhaeghe-J 
straat.

23. —  Camille Debourgh, 74 j., echtg. 
Ida Mommerency, Oudenburg.

Huwelijken
20. —  Vincent Pieter, visscher en 

Verhaeghe Denise, z.b.; Meyus Leon, 
Ontvanger Registratie en Gysbrechts 
Monique, z.b.; Ingelbrecht Odo, han
delaar en Jongbloet Fernanda, vroed
vrouw; Ureel Roger, bediende en Ro- 
bart Jeanne, bediende.

23. —  Down Thomas, smid en M ala- 
belle Yvonne, winkeljuf f.; Schockaert 
Jules, smid en Naessens Augusta, 
werkster; Deschacht Cyrille, zeeman 
en Ducheyne Antoinette, naaister; 
Smith James, autogeleider en Coupe 
Paula, z.b. v

Huwelijksaankondigingen
24. —  Declercq Alphonse, zeeman, 

Schipperstr. en Abiven Yvonne, z.b., 
St. Franciscusstr.; Deckmyn Gustave, 
visscher, Schipperstr. en Pierar Au
gusta, z.b., Timmermanstr.; Schouben 
Eugène, bediende, Forêt en Monteyne 
Regina, dactylo, Vindictivel.; Goyen 
Guillaume, leurder, Lanaken en De- 
man Marie, naaister, Amsterdamstr.; 
Brysse Maurits, visscher, Steene en 
Barbaix Marie-José, z.b., St. Paulus- 
straat; Nierynck Franciscus, electr., 
Spoorwegstr. en Verduyn Elfrida ,z.b., 
Peter Benoitstr.; Beernaerts Maurice, 
mekanieker, Torhoutstw. en Baes M a
ria, naaister, Brigantijnenstr.; Burke 
Jean, geneesheer, Plantenstr. en Bens 
Gilberte, z.b., S. Petersburgstr.; Breau 
Joseph, beroepsmilitair, Chatham en 
Pille Margriet, bediende, Stuiverstr.; 
De Keyser Eduard, werkman, Ponton- 
straat en Schreel Leontine, vischleur- 
ster, Gerststraat.

Nieuwpoort

WAARHEEN?

NOVA —  1-4 M aart telkens om 19.10 
u. ’s Zondags doorloopend vanaf 14 u. 
Le Fantome de l’Opera, in technico
lor, met Nelson Eddy.

5 en 6 Maart, telkens om 19.10 u.: 
La Marraine de Charley, met Lucien 
Barroux. Een lachsukses met daarbij 
een bijfilm.

BURGERLIJKE STAND

Geboorten: Jacques Baeteman, van 
Louis en Vanhove Maria; Edmond A l- 
lewerelt, van Marcel en Marie-Louise 
Arnoys.

Sterfgevallen : Albertine Waeyaert, 
59 j., echtg. Pamphile Vermeesch; Ca
roline Mahieu, 85 j., wed. Adrien De- 
coninck, St. Joris.

OORLOGSSCHADE

Op 9 M aart a.s. kunnen de dossiers 
van oorlogsschade, vroeger opgestuurd 
naar Kortrijk, en loopende van num
mer 315.000 tot 329.999 op het stad
huis afgehaald worden.

De nieuwe dossiers moeten vóór 1 
Juli 1946 worden ingediend. W aar 
echter de nieuwe formulieren gehaald 
moeten worden, zegt nog niemand. 
Hoe de oorlogsschade dient te worden 
opgemaakt, weet ook niemand. Hoe
veel we zullen krijgen weet men nog 
minder. Doch er is één troost : de 
C.V.P. heeft ons dit alles in den kortst 
mogelijken tijd beloofd en zij zullen 
woord houden.

WILLEMSFONDS

Op Zondag 3 Maart te 16 uur zeer 
stipt in het Duynenhuys: Met een Ma
quisard in het Zuiden van Frankrijk,
door den h. Joris Penninx, die ons zi;‘n 
talrijke avonturen in de F.F.I. zal ko
men ten beste geven. Iedereen zal zich 
nog den h. Penninx herinneren, toen 
hij in de afdeeling kwam spreken over 
Spionnen en Spionnage.

Toegang vrij en kosteloos. —  De le
den die nog niet in het bezit van hun 
boek werden gesteld, zullen het na de 
voordracht kunnen bekomen.

GASPR IJZEN

Voor het eerste kwartaal 1946 beloo- 
pen de gasprijzen 3.07 fr. voor d,e offi
cieele gebouwen en 3,24 fr. voor de 
particulieren.

ONDERHOUD GEMEENTESCHOLEN

Weldra zal worden overgegaan tot 
de aanbesteding vóor het onderhoud 
en het reinigingswerk in de gemeen
tescholen. Nadere inlichtingen en voor
waarden zijn te bekomen op het ge- 
meentesecretariaat.

AANBESTEDING

Op 15 Maart,, te 14 uur, wordt te 
Brugge, dienst der gebouwen, Hooistr. 
27, overgegaan tot de aanbesteding, 
voor het bouwen van 6 slaapkamers 
en 1 pomphuis met glazen afdak in 
de portierswoningen van de Rijksmid- 
derbare Jongens- en Meisjesscholen te 
Nieuwpoort. Het bestek op voornoem
de dienst.

DE SOCIALE WETTEN

Onze kleine visschers zijn eens te 
meer het slachtoffer en het is waarlijk  
bedroevend voor de kleine kustvaar
ders altijd en overal overlast te wor
den met taksen, verzekering en andere 
wetten. Met verscheidene kleine vis
schers en reeders sprekend, lieten zij 
uitschijnen met de proef op de som, 
dat voor hen de sociale wetten den 
dood beteekenen, terwijl de lasten, 
vallend op de middenslag- en groote 
visscherij, onbeduidend zijn. Het gaat 
ni,et op, te zeggen dat een visscher 
van een klein schip b.v. 10 P.K. kan 
aangerekend worden 200 fr. per dag 
te verdienen. De laatste twee maan
den zijn er vele dezer menschen welke 
geen 20 maal in zee geweest zijn en 
op zijn minst gerekend 10 maal min
der dan 200 fr. als deel opraapten.

Waarom voor alle visschers, groote 
of kleine, geen zeker percent op den 
verkoop af te houden b.v. 2 of 3°̂ ,. Dat 
zou de kas vullen; formaliteiten ver
minderen alsook bedienden. Deze last 
zou door de groote schepen niet ge
voeld worden en de kleine zouden dan 
maar moeten betalen als zij verdie
nen. Men kan toch geen kei het vel 
afstroopen. Zoover onze zegsman en 
overgemaakt aan de betrokken instan
ties. N

I  BREUK EN BUIKBANDEN \
W Orthopedische Apparaten  

—  Kunstbeenen —

^ V E R D O N C K -  MI NNE G
7 H. Serruyslaan O O S T E N D E ^
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Middelkerke
CINEMA’S

RHETORIKA — 2-3-4 Febr. Rosaly, 
met Nelson Eddy en Eleanor Powell. 

5-6-7 Febr. Tarzan et sa Compagne,
met Johnny Weissmuller en Maureen 
O’Sullivan.

BURGERLIJKE STAND

Geboorten: Sonja Coopman, v. Lu
cien en Germaine Callemaere; Robert 
Desseyn, v. lbert en Celina Blomme.

Sterfgevallen: Carolus Casier, echtg. 
Maria Biesbroeck.

Huwelijken : Camiel Goethals en 
Marie Notabele.

Huwelijksaankondigingen : Albert 
Gazemans en Maria Stevens, Korte- 
mark.

TOONEEL

In de zaal «Casino» had Zondag 11. 
een tooneel vertooning plaats uitge
voerd door het «IJzerbloempje». Voor 
een bomvolle zaal kweten alle spelers 
zich voortreffelijk van de hun opge
legde taak.

Het bal welke plaats had na de ver- 
tooning genoot eveneens veel bijval.

Oostduinkerke

DRONKEMANSKUREN
P.M. had wat te diep in het glas 

gekeken, waarbij hij slagen toebracht 
aan de rijkswachters en laatstgenoem
den bedreigde en smaadde. Dit kost 
hem 2x350 fr. of 2x15 dagen; 2x700 
fr. of 2 X 1 maand en 105 fr. of 3 dagen. 
Beroep werd aangeteekend. P

SMAAD AAN RIJKSWACHT
De zeevisscher G  P. werd in over

treding genomen om zijn rijwiel ’s 
avonds niet voorzien te hebben van 
de noodige verlichting. Het stond hem 
niet al te erg aan en hij smaadde de 
rijkswacht. Thans moet hij dit betaald 
zetten met geldboeten van 350 fr. of 
15 dagen en 105 fr. of 3 dagen. P

De Panne

APOTHEEKDIENST

Apotheek Jongen, Zeelaan. 

BURGERLIJKE STAND
Geboorten: Bernice Desmet, v. M ar

cel en Agnes Bruneel; Christiane Wil- 
laert, v. Albert en Juliette Lambrecht; 
André Brabon, v. Roger en Paula G il
les; Robert Deconinck, v. Alfons en 
Rachel Guylinck.

Sterfgevalen: Herregat Jeanne, 4j. 
Aesaert Josephine, 62 j.; Schanck Jac
queline, 4 m.; Herregat Annie, 3 j.

Huwelijken: Denorme Jozef en La- 
place Jeanne; Zoete René en Huyghe 
Eveline.

Huwelijksaankondigingen : Verstrae- 
ten André en Meeuws Godelieve; De- 
saever Felix en Larrangé Bertha; Mai- 
fait Aimable en Vanloo Simonne; De- 
meyer Michel en Decroos Madeleine; 
Sedwick Charles en Eerebout Simon
ne; Mole Ernest en Beernaert M ar
guerite.

TOONEELKRING ( WILLEN IS K U N 
NEN »

Op Zondag 10 M aart om 7 u. 30 en 
Maandag 11 M aart om 7 u. voert onze 
tooneelkring in de zaal « Ons Huis » 
het stuk « De Doofpot »  op. Kaarten 
zijn reeds te bekomen bij Maurice De
smet, hotel «Mon Bijou» Marktplaats. 
Komt allen zien!

OPLOOPENDE VROUW

De herbergierster A. F. had te De 
Panne vrijwillig slagen toegebracht 
aan K.G. Zij werd verwezen tot 182 fr. 
boete of 8 dagen gevangenisstraf en 
tot het betalen aan de burgerlijke par
tij van 350 fr. p

Blankenberge

IN DE STEDELIJKE VISCHMIJN

In de afgeloopen week werd in to
taal 8.488 kg. versehe visch aange
voerd, die een tot. bedrag van 28.786 
fr. opbrachten. Deze aanvoer is de op
brengst van vier zeereizen.

BEWEGING VAN DE BEVOLKING
IN 1945.

Gedurende het jaar 1945 werden vol
gende bewegingen in de bevolking ge
boekt: Bevolkingscijfer op 31 Decem
ber 1944: aankomst en geboorten 1555 
vertrek en sterfgevallen: 920 —  Be
volkingscijfer op 31 December 1945: 
8.218.

KRIJGSRAAD

De 28-jarige Maurice Bellaert, van 
Uitkerke, regent der Middelbare Jon
gensschool te Blankenberge, hield zich 
bezig met het voeren van vijandelijke 
politiek. Hij was lid van de «De Vlag» 
en lesgever in bedoelde organisatie.

Na pleidooi van Mr. Boudolf, gaat 
de Raad in op den eisch van Auditeur 
De Viaene: 2 jaar hechtenis.

•*»
De 38-jarige Frans Popelier. van 

Blankenberge, was lid van V.N.V. se
dert 1933, ging over tot de Hulppolitie 
en vervolgens tot de Zwarte Brigade.

R E E D E R S
Belangrijke aankomst van

c o m p a s s e n
LOGBAKKEN

LOGLIJNEN
LOGSTUKKEN

bij

LIJFBOEIEN
LIJFCORSETS

MISTHORENS
CODEVLAGGEN

Ostend Stores & Ropewcrks N. V.

Men beticht hem ook van colporteeren 
van de nieuwe orde bladen.

Na pleidooi van Mr. Coene (B lan 
kenberge), wordt hij tot 16 maanden 
hechtenis verwezen (vordering 2 .j), 
wat den duur is van het voorarrest, 
dat hij reeds zat.

Heist

BURGERLIJKE STAND

Geboorten : Catherina Boterman, 
Ursellaan; Vlode Joole, Albertplein.

Sterfgevallen: De Ruyck Berthe, 65 
j., wed. Chaubet Leon; Mantysaari 
Johhny, 3 m. Arkadenlaan.

Huwelijken: Snauwaert Louis, zee
visscher, en Mallefeydt Clementine, 
z.b.; Paye Charles, bediende, en Par- 
rein Denise, bediende, Oostende; De- 
munter Joseph, zeevisscher, en Bonny 
Marie, z.b.; Thys Jan, soldaat te Has
selt en Hazebrouck Rosa^ z.b.

Huwelijksaankondigingen : Vanmal- 
degem Gerard, fabriekwerker, Brugge 
en Lowyck Augusta, z.b.; Jonckheere 
Andries, goochelaar en Casteels Char
lotte; Neuville Joseph, mekanieker en 
Vandierendonck Rosa, z.b.

H
CINEMA’S

ROYAL —  1-3 Maart: Les Hommes 
de la Mer, met John Wayne. —  4 tot 
7 Maart: Angelica, met Viv. Romance.

H
NIEUW  PROVINCIERAADSLID

Notaris Jean de Gheldere is thans 
tot provincieraadslid verkozen.

We zijn overtuigd in hem een warm  
verdediger van de visscherij te zullen 
gevonden hebben.

H
KLEEDERKAART

Eerlang zal een kleederkaart uitge
reikt worden aan de personen die in 
het bezit zijn van een geteisterden- 
kaart A of B.

H
MELKZEGELS

Uitreiking op Woensdag 6 en Don
derdag 7 Maart van 9 tot 12 uur. H  
TREIN

De treinverbinding met Brugge is 
voorzien voor April 1946.

H
VOETBAL

Zondag a.s. om 14.30 u. speelt onze 
plaatselijke ploeg tegen Maldegem op 
het terrein van Boertje Dhondt.

H
EERLIJKE VINDER

In het slachthuis werd door den h. 
bestuurder Verbrugghe een som van 
9.000 fr. gevonden en aan den eigen
aar terug besteld. Deze eerlijke daad 
werd ten zeerste op prijs gesteld.

H
SLUIZEN EN BRUGGEN

Naar ons uit bevoegde bron mede
gedeeld wordt, zullen de werken aan 
de nieuwe bruggen en de nieuwe slui
zen op het sas aanvangen met Sep
tember 1946. De nieuwe bruggen ko
men op dezelfde plaats waar ze lagen.

H

CARNAVAL

Ter gelegenheid van Carnaval is het 
maskeren alhier niet toegelaten, ge
zien de nog niet normale tijdsomstan
digheden. H

SCHOENKAARTEN

Uitreiking op Dinsdag 5, Woensdag 
6 en Donderdag 7 Maart, telk,ens van 
9 tot 12 uur, op het stadhuis, dienst 
der Bevoorrading. Voor de nummers 
3 en 7 (gedrukte nummers der rant- 
soeneeringskaart voor niet-eetbare 
producten. H

BESTUURSVERGADERING

In zijn zitting van verleden M aan
dag keurde de raad de balans en in
ventaris goed om aan de Algemeene 
Vergadering voorgelegd te worden, 
onder voorbehoud van verrechtvaar- 
diging der uitgaven gedaan aan we
duwen en weezen der slachtoffers van 
d,e zee door den h. Julien Warmoes. 
Het bestuur besloot verder kandida
ten voor te stellen voor aanvulling 
der openstaande plaatsen in het be
stuur en aan de Algemeene Vergade
ring de juiste inlichtingen te verschaf
fen voor de toepassing van de onlangs 
verschenen wet op de Maatschappe
lijke Zekerheid. H

HULP IN NOOD

De reeders wier premie vervalt op 
1 M aart worden verzocht zich zonder 
verwijl in regel te stellen. Zij kunnen 
hun premie vereffenen bij den heer 
Albert Raes, Vischmijnstr., Zeebrugge.

H
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PLECHTIGE INWIJDING VAN DE
Z.404

Verleden Zondag had onder groote 
belangstelling vanwege de visschers- 
bevolking, de wijding plaats van het 
eerste nieuwe visschersmotorvaartuig 
de Z.404 « Laura-Camiel-Annie » van  
de reederij L. Savels-C. Van Torre. De 
bevlagging in de haven was algemeen.

Als peter en meter traden op de h. 
Julien Warmoes en Mevr. wed. Jos. 
Van Torre-Van Dierendonck. Getuigen 
waren Aimé en August Van Torre. F. 
Desmedt, L. Meyers, R. Bourgoo en 
L. Van Torre, behooren tot de beman
ning.

Deze dag eindigde met een gezellig 
samenzijn, gevolgd van het gebruike
lijke feestmaal met bal, tijdens het
welk dg ouderdomsdeken der vissche
rij, Constant Savels, zich met zijn 
liedjes terdege liet gelden.

De 0.268 en 0 .20 
terug-uit Duitschland

Dinsdagavond, te 19.30 ure, is de 
0.268 «Amelie-Suzanne-André», toebe- 
hoorende aan Vermooten en A. D an - 
neel, uit Duitschland teruggekeerd.

Het vaartuig was meer dan een 
maand onderweg.

Schipper K. Danneel vertelt hierover 
het volgende:

« Ik  ben vertrokken den 20n Januari 
1946 met de bemanning, t.t.z. schipper 
motorist en één matroos naar Kiel. 
Daar aangekomen den 22n Januari 
1946 a/b van de 0  268 gekomen den 
23 Januari 1946. Alles in orde gebracht 
om iets of wat in zeevaardigheid te 
br.engen. Vertrokken uit Kiel 30-1-46 
door ’t Kielkanaal en overnacht te 
Rensburg. Vertrokken den 31 Januari 
1946, rond 8,30 a. en in Brünsbuttel 
aangekomen om 3 u. P.M. Daar er ge
weldige ijsgang was, heb ik moeten 
blijven liggen tot den 3en Februari 
1946, rond 10 u. A.M. door de saskom  
gevaren met bestemming Oostende. 
Gedurende de nacht kwam er slecht 
weer van West. veel water in schip, 
waren verplicht binnen te loopen in 
Emden waar wij den 4,en Februari 
1946 rond 3 u. P.M. . binnengeloopen 
zijn, voor herstelling. De verkoelings- 
buis van het machine was lek en de 
romp was ontzet. W ij hebben daar  
moeten wachten tot 13-2-46 om in de 
droge dok te kunnen liggen. In  de 
droge dok gelegen tot en met 22-2-46. 
waar er weinig werk gedaan werd aan  
het schip. Vertrokken uit Emden den 
22-2-46, rond 10 a. A.M. met bestem
ming Oostende. Terug slecht weer en 
veel water kwam in het schip. Waren  
verplicht de reis uit te stellen totdat 
het schoon weer v/as. Ik zag kans om. 
den 25-2-46 te vertrekken om 11 uur 
A M. redelijk goed weer, de reis ver
liep redelijk goed, tot in Oostende, 
waar wij aangekomen zijn, den 26-2 
46, rond 7.30 u. P.M. Het schip is nog 
altijd lek. W ij moeten alle dagen pom
pen om deze droog te houden. »

Den vorigen dag is de 0.20 «Pater 
Reyn» insgelijks van uit Duitschland 
teruggekeerd. Dit vaartuig behoort 
aan de almoezeniers van den Arbeid.

Kleine aankondigingen

•  Men vraagt leerjongen: Drukkerij 
« Het Nieuw Visscherijblad », N ieuw - 
poortsche Steenweg 44, Oostende.
•  Te koop: Schrijfmachien in zeer 
goeden staat. Clavier universelle. Z.w. 
bureel van ’t blad.
•  Huisgezin, 3 personen, functionaris, 
vraagt onmiddellijk te huur: huis of 
gelijkvloers 5 à 6 plaatsen. Adres bu
reel blad. (105)
•  Gevraagd: bekwame of halve-gast 
Zeilmaker. Zich wenden: Gebr. Vlie
tinck, Witte Bankstraat (Vischmijn), 
Zeebrugge. (100)
•  Te koop: Kromhout 30 P.K. in zeer 
goeden staat. Adres bureau blad. (109)
•  Gevraagd : 2 goede breisters om 
gamaalkorre te breien. Adres: bureau 
blad. (110)
•  Te koop: Visschersvaartuig ge
bouwd in 1942, voorzien van motor 
ABC 80 P.K. van 1943; lengte 15 m. 
over alles; volledige uitrusting, 3 ha- 
ringkorren, 2 vischkorren, allerhande 
stukken, gereed cm te varen. Prijs en 
voorwaarden bureel blad. K.89
•  Te koop: een nieuw gedekt vis
schersvaartuig, gebouwd in 1942, B.T. 
14,50, Motor Moës 40 P.K. 1945. Adres 
bureel blad. (112)-
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Kromhout Diesel Motoren
VERTEGENWOORDIGERS VOOR BELGIE :

Emile W A U T E R S  Frères
51, NAPOLEON KAAI Tel. 20500 ANTWERPEN

SCHEEPSMOTOREN BESCHIKBAAR OP KORTEN TERMIJN B  
Gespecialiseerd werkhuis voor herstellingen van Diesel motoren te 
Antwerpen. (29)
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Dâ Stand van ons Land in de 
Vischvoorziening van West-Europa

In een voorgaand nummer bepaal
den wij de positie van België ten op
zichte van den totalen vischaanvoer 
der West-Europeesche aanvoerlanden.

Hierna geven wij een overzicht van 
den aanvoer van de verschillende 
visscherij gronden. Uit deze gegevens 
blijkt, dat van den totalen aanvoer 
ruim 30% afkomstig is van de Noord
zee.

Men bekomt echter een duidelijker

inzicht, als men den totalen aanvoer 
splitst in den aanvoer van haring en 
overige (versehe) zeevisch. Het blijkt 
dat alle haring afkomstig is van de 
Noordzee en de daaraan grenzende 
visscheri; gronden bij IJsland en de 
Noorsche kust. Van de overige (ver
sehe) visch is echter Slechts 20% af
komstig van de Noordzee; hiervoor 
zijn de ver afgelegen gronden van 
belang.

Overzicht der visscherïjgronden

Totale waarvan % ha
aanvoer haring versehe visch ring V.

millioe- % millioe- % millioe- % d. tot.
nen kg. nen kg. nen kg. vangst

Noordzee 1.499 36 986 62 514 20 66
Oostzee 160 4 72 5 88 3 4
Iersche Zee 237 6 49 3 188 7 2
IJsland en Faroë 749 18 234 15 514 20 31
Noorsche kust en
Lofodden 726 17 246 15 480 19 34
Barentzee 257 6 — — 256 10 ---
Spitsbergen en Bereneil. 144 3 — — 144 6 ---
New-Foundland 95 2 — — 95 4 ---
Golf van Biscaeye 66 2 — — 66 .2 ---
Portugeesche kust 159 4 — — 159 6 ---
Overige vischgronden 80 2 3 — 78 3 ---

Totaal 4.172 100 1.590 100 2 582 100 ---

Voor Potten
en Pannen ! !

De Huishoudelijke 
Heruitrusting der Werkne
mers en de Zeevisscherij

•Het visschen op groote afstanden 
van de aanvoerlanden, bij IJsland en 
het verre Noorden is na 1910 van 
steeds grooter beteekenis geworden. 
De oorzaak hiervan moet worden ge
zocht in de toenemende vraag naar 
visch; waarin de Noordzeevisscherij 
niet kan voorzien, eenerzijds, doordat 
het voortbrengst-vermogen van de 
Noordzee daarvoor te klein is, ander- 
zijde door dat ten gevolge van over- 
bevissching de vischstand van de 
Noordzee aanzienlijk is acheruit ge
gaan.

Vraagstukken ontstaan door de over- 
bevissching van de Noordzee

De voortbrengst van de Zeevissche
rij ontgaat zoo goed als geheel aan 
alle menschelijke bedrijvigheid, ter
wijl het volledig onmogeli;k is, de 
veranderlijke physische omstandighe
den eenigszins te beïnvloeden. Het 
oogsten op zee kan zonder zaaien of 
ploegen geschieden, niet éénmaal per 
jaar, maar zoo noodig éénmaal per 
week en zelfs meer, en het geweld der 
natuurkrachten kan de oogst nimmer 
vernietigen. Toch is de strijd om den 
oogs.t der zee binnen te halen moei
zaam en gevaarvol.

Door overbevissching wordt verstaan 
het te intensief visschen en wel zoo 
intensief, dat de « stock » achteruit
gaat, waardoor ten slotte een heel 
gebied kan worden doodgevischt. Wij 
kunnen de bijzonder intensieve bevis- 
sching van de belangrijkste vischgron- 
den vergelijken me.t een niets ont
ziende roofbouw, waarbij de uitput
ting van de aanwezige voorraden stel
selmatig verder gaat. Aanvankelijk 
komt overbevissching niet tot uiting 
in vermindering van de aangievoerde 
hoeveelheid; integendeel deze kan 
zelfs geruimen ti;d aanzienlijk toene
men. Een tyRisch kenmerk van over
bevissching is echter het in toene
mende mate aanvoeren van jonge 
visch, hetgeen tot uiting komt in het 
kleiner worden van de ter markt ge
brachte zeevisch. Tenslotte bestaat de 
aanvoer dan in aanzienlijke mate uit 
visch, welke nog niet geslachtsrijp is 
en dus nog niet aan de voortplanting 
kan deelnemen.

De invloed van de wijze 
van visschen

Het vraagstuk - van de overbevis
sching is op het eerste zicht een pro
bleem van technischen aard, indien 
men namçlijk de wijze beschouwd, 
waarop de visch wordt gevangen. In  
werkelijkheid echter is het een eco
nomisch vraagstuk, dat samenhangt 
met de vraag naar visch, en met den 
economischen toestand yan de vis- 
scherijvloot. Twee van de oudste 
methodes zijn het drijfnet voor de 
haringvisscherij en de beug voor de 
visscheri; op versehe zeevisch.

Het haringdrijfnet is een verticaal 
in zee drijvend net, waarin de haring 
met de kieuwen verstrikt raakt en al
dus wordt gevangen. Indien men de 
maaswijdte voldoende groot neemt, 
zwemt de voor het gebruik nog te 
jonge visch door de mazen van het 
net heen en blijft aldus gespaard.

De beugvisscherij wordt uitgeoefend 
met lange van levend aas voorziene 
lijnen, waarmede alleen de groote 
exemplaren worden gevangen, zoodat 
de jonge visch gespaard blijft. D rijf

net en beugvisscherij zi.'n dus voor 
het beschermen van den vischstand 
een zeer geschikte wijze van vis
scherij.

Reeds vroeg en wel voornamelijk 
langs de kust, ging men echter de 
visscherij uitoefenen met een schrob
net. Als schrobnet gebruikte men_ 
eertijds een boomkor. Dit is een net' 
dat de vorm heeft van een geopende 
zak, welke, opengehouden met een 
meter lange boom, door een zeilvaar- 
tuig over den grond werd geschrobt. 
Ook bij dit net is de maaswijdte van 
grooten invloed, v/ant deze kan zoo
danig worden genomen, dat de te jon
ge visch grootendeels ontsnapt.

Het is echtér duidelijk dat het 
schrobnet voor het behoud van den 
vischstand gevaar kan opleveren, in
dien de visscherij er zeer intensief 
mede wordt uitgeoefend. Door het 
sleepen van het net over den grond 
wordt eenerzi;ds het voedsel op den 
zeebodem gekneusd of gedood, en be
staat anderzijds de kans dat in den 
paaitijd het vischbroed wordt ver
nietigd.

Het behoeft dan ook geen verwonde
ring te baren, dat er reeds in vroege
re eeuwen, van de zijde der beugvis- 
schers, verzet kwam tegen de schrojb- 
netvisscherij, waaraan de al of niet | 
vermeende achteruitgang van den 
vischstand werd toegeschreven.

( ’t vervolgt)

Het is reeds voldoende bekend dat 
de Besluitwet van 15 November 1945 
de voorwaarden bepaalt van heruit
rusting der werknemersgezinnen met 
kleeding en huisraad. ,

Zijn gerechtigd aanspraak te ma
ken op de tusschenkomst van het 
Nationaal Hulpfonds voor de huis
houdelijke heruitrusting:

1) alle werknemers welke aangewe
zen zijn om de voordeelen te genieten 
voorzien bij de besluitwetten van 28 
December 1944, van 10 Januari 1945 
en van 7 'Februari 1945, betreffende 
de Maatschappelijke Zekerheid der 
arbeiders en der bedienden, in het al
gemeen, der mijnwerkers en der zee
lieden;

2) de werkloozen er toe gerechtigd 
van de tusschenkomst van, het Voor- 
loopig Steunfonds voor onvrijwillige 
Werkloozen te genieten.

DE VISSCHERS KUNNEN
INSGELIJKS AANSPRAAK MAKEN

§ -1
Daar de Besluitwet betreffende de 

Maatschappelijke Zekerheid sinds den 
1 Januari 1946 op de zeevisscherij toe
passelijk is, kunnen de werknemers 
in de visscherij insgelijks aanspraak 
maken op de voordeelen van de wet 
betreffende de huishoudelijke heruit
rusting.

De toelage voor huishoudelijke her
uitrusting wordt ter beschikking der 
rechthebbenden gesteld in den vorm 
van bons, geldig voor de kosteiooze 
aanschaffing, met recht op voorrang, 
van zekere producten en artikelen.

De werkgever (reeder) moet de 
eerste voetstappen aanwenden, opdat 
de visschers zouden kunnen in het 
bezit komen van deze bons. Formu
lieren moeten afgehaald worden in 
het postkantoor. Daar de bedoelde 
formulieren echter slechts worden a f
geleverd aan de werkgevers, die een 
inschrijvingsnummer hebben bij den 
Rijksdienst voor Maatschappelijke Ze
kerheid, hebben de reeders als plicht 
onmiddellijk hun inschrijvingsnum
mer aan te vragen bij den voormelden 
dienst, welke gevestigd is: Konink
lijke Prinsstraat 102, Brussel

DE BETALING DER LASTEN

De lasten voortvloeiende uit de tus
schenkomst van hgt Hulpfonds voor 
huishoudelijke heruitrusting moeten 
door de werkgevers (reeders) gedra
gen worden.

Ten hunnen laste zal een bijdrage 
geheven worden van ten hoogste 1,50 
fr. t.h. van het globale bedrag der 
door de reeders uitbetaalde loonen.

Voor de visscheüj gelden de for
faitaire loonen, welke onlangs per 
arbeidsdag vastgesteld werden (200 fr. 
per arbeidsdag voor alle manschappen 
met uitzondering van den scheeps
jongen, voor wien 75 fr. per arbeids
dag voorzien werd).

De door de werkgevers verschul
digde bijdragen zullen geïnd worden 
door de bemiddeling van den Rijks
dienst voor Maatschappelijke Zeker
heid.

De datum, waarop de inning der 
bijdragen zal beginnen, zal bij Ko
ninklijk Besluit vastgesteld worden.

Firma Jan Spaanderman
I J M U I D E N  •  H O L L A N D  

Groothandel in Eerste kwaliteit Noordzeevisch

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

Zoodra mogelijk weer op de Belgische Markt. (10)

Schoenen voor Visschers

■w ann a  g a g a b t t e  a a a ■ a b -b t »

De Oplaidirsg o^zer Visschars
Van een knap visscher ontvîngen 

we hiernavolgend sehr:'ven:

Heer Bestuurder,
Ik lees in uw blad van 9-2-46. « De 

opleiding onzer Visschers ».
U  schrijft dat ieder die de visscherij 

kent, weet da: onze visschers men
schen zijn met een gouden hart, maar 
die, wat betreft voorkomen en ont
wikkeling, nog • wel een laagje verf 
zouden mogen krijgen.

Van voorkomen aangaande, zijn er 
nog menschen die geen visschers hee- 
ten, die mogeïi een laagje verf krijgen. 
Van ontwikkeling, zeemanschap, tech
nische kennissen, zeerecht, interna
tionale gebruiken en wetten op zee, 
tucht, seinen en gebruik van logboek, 
kennis van motoren, electriek, radio, 
enz. enz.

Heer Bestuurder, ik heb vóór den 
oorlog de gelegenheid gehad over zee
vaart te spreken met schippers van 
andere landen, Franschen en Hollan
ders, gedurende den oorlog heb ik in 
Engeland geweest, en altijd tusschen 
schippers en stuurlieden geweest, en 
meermalen met hen gesproken over 
internationale gebruiken en wetten 
op zee, enz.

Ik ben tot het besluit gekomen dat 
velen dezer schippers en stuurlieden 
een beetje school zouden moeten doen 
om zooveel te kennen als de domme 
Belgische vissch,er.

Ik weet dat, bv. een Engelsch schip
per, hoegenaamd niets geleerd heeft 
van motor, steam, of electriek, die 
moeten daar niets van kennen om het

diploma van schipper .te behalen. Van  
seinen aangaande, haal ze maar eens 
uit, die de morse en de internationale 
vlaggen kennen,_ van wetten op zee, 
tucht, en gebruik van logboek zijn de 
Belgische visschers zoo goed op de 
hoogte als visschers van andere lan
den.

Daarom ga ik heelemaal ni,et ak
koord met uw artikel : «  De opleiding 
onzer visschers ».

Met dank voor de opname en hoog
achtend

Schipper ter visscherij le klas, 
Georges Haelewyck

Nota der Redactie
Wij kennen schipper Haelewyck en 

zijn verheugd dat hij het voor onze 
visschers opneemt. W il dit echter zeg
gen, dat onze visschers moeten zijn 
zooals de Franschen en Engelschen. 
Dat de onzen nog veel te leeren heb
ben, wil niet zeggen, dat zij het aan 
de Engelschen en Franschen te lee
ren hebben. Integendeel!

Dat is wel het geval voor de Denen 
Nooren, Zweden en Nederlanders, 
waarvan het ontwikkelingspeil beter 
is dan de onzen, omdat ze betere 
scholen gehad hebben.

Nooit kannen we genoeg. Dit stellen 
we nog dagelijks vast bij aanvarin
gen, strandingen, groepeeren van vis
schers in een vakbond, enz.

Schipper Haelewyck zal het met ons 
eens zijn, dat we op dit gebied nog 
steeds veel zullen te leeren hebben.

W at men in andere land;en kent of 
niet kent, moet ons niet van de ver
plichting ontslaan zelf beter te doen.

Veel visschers klagen dat ze geen 
schoenen hebben of dat ze deze in 
zwarte markt moeten koopen.

Hiernavolgende visschers moeten 
nog hun schoenenbons afhal)en ter 
hoofdgroepeering Verkeer, Zuidstraat 
16 Oostende, en dit vóór 15 Maart. 
Voor Nieuwpoort, Zeebrugge en Blan- 
kenberge in hun respectievelijk wa- 
terschoutsambt.

OOSTENDE

Schmitt Albert, Pincket Isid., Deck- 
myn Pieter, Chaffart Julien, Belpaeme 
Pierre, Asseloos Theodorus, Vanneu- 
vilie Frans, Laplasse Arthur, Coulier 
Julien, Vigne Joseph, Vermeylen W., 
Couiier Englebert, Deman Jan, Fran- 
chois Vaière, Labb&ke Eugeen, Deck
myn Edouard, Meulemeester Florent, 
Ghys Maurice, Ghys Kamiel, Legein 
Marcel, Delanghe Michaël, Vanhee 
Oscar, Deschagt François, Deckmyn 
Alfons. Deckmyn Raymond, Deckmyn 
Gérard, Vandenbrouck Ferdin., Van- 
denbroucke Charles, Mussche Franç., 
Vanparys Hendrik, Dasseviile Emiel, 
Dasseville Auguste, Wilieput Hendrik, 
Verburgh Alfons, Verburgh Louis, Ver- 
burgh Richard, Claes Emile, Combris 
Jean, Crekillie Gaston, Droogenbroot 
Edouard, Carson Pierre, Lombaert 
Suzanne, ’T Jaeckx Andreas, Hubrouck 
Pieter, Verschelde Carolus, Germonpré 
Pierre, Germonpré Juvenal, Germon
pré Marcel, Westerlinck François, 
Germonprez Charles, Carbon Adolf, 
Smissaert August, Vanwulpen Gérard, 
Zonnekein Florimond, Rau Alfons, 
Janssens Albert, Vollemaere Oscar, 
Makelberghe Gustaaf, Denys Aimé, 
Reilzen Albert, Cuypers Ludovicus, 
Lombaert Edmond, Beauprez Eduard, 
Debra Camiel, Delanghe Eduard, Vigne 
Louis, Pieters Gilbert, Pieters Richard, 
Mongare Roland, Ramakers Georges, 
Derycker Amand, Vanhoecke Henri, 
Benthein Alfons, Ben them Jaak, Van- 
haverbeke Wiily, De Dulle Maurice, 
Ardaen Maurice Velghe Georges, Pie
ters Gérard, Burke Gérard, Ghys M au
rice, Dasseville Albert, Deblauwe Char
les, Declercq Auguste, Declercq Jacq., 
Dolfen Victor, Vandewalle Florimond, 
Vandewaile Gustaaf, Vanneuville Fr., 
Vanparys Charles, Vanthournout Osc., 
Weerbrouck Louis, Weerbrouck Fern., 
Clybouw Marcel, Devos Rudolf, Lan- 
noo Firmin, Minsart Gratien, Van 
Dichelen Henri, Reynders Henri.

Rosseel André, Dewulf Lucien, Py- 
lyser Hector, De Busschere Gustaaf, 
Lycke Karel, Ganseman Oscar, Ganse- 
man Gaston, Cambier Julien, Noë 
Marcel, Puystiens André, Devaux Pie
ter, Cattoor Joseph, Ca'ttoor Joseph, 
Buysse Alfons, Dehenauy Florimond, 
Lannoye Georges, Halewyck Louis, 
Duyck Leon, Berten Leon, Monteyne 
Gustaaf Puystiens Jerome, Verburgh 
Rudolf, Vercayiß Joseph, Hendrickx 
Wilfried.

NIEUW POORT

Lahaye Georges, Lahaye R;né, B.on- 
dé Maurice, Blanckaert Jerome, Jung- 
bluth Charles, Ceulemans Gilbert, 
Ryssen Ui-bain, Ryssen August, Rys- 
sen Jerome, Verbanck Alex, Legein 
August, Maes Charles, Jungbluth Alex 
Portier Frans, Legein Camiel, Van- 
denbohede Georges, Portier Louis, 
Vandenabeele M., Roggeman Julien, 
Vansteeger Karel, Puis Germain, Ver-, 
moote Alfons, Vandenabeele Julien, 
Schoolaert Lodewijk, Schoolaert Hen
ri, Schoolaert Marcel, Schoolaert Os
car, Coulier August, Schoolaert Ge
rard, De Saever Johannes, Calcoen 
Albeit, Vandenabeele Antoine. Maen- 
hout Remi, Guilleman Emiel, Van  
Severen Roger, Coulier Victor, Guil
leman Maurice, Vanhoutte Arthur, 
Ôbuvé René, Beschuyt Leopold, Be
schuyt Albert, Beschuyt Marnix, Da
man Urbain, Vanclepitte Julien, Brack- 
man Simon, Geryl Albert, Dupon Ro
ger, Beschuyt Julien, Ramout André, 
A,esaert Philibert, Aesaert Ci'orgesv 
Piquet Jan, Vandenabefele Richard, 
Schoolaert Louis, Schoolaert Marcel, 
Vandenbohede Maurice, Bendels Ju
lien, Maes Charles,Coussaert Camiel, 
Vilain Arthur, Vieren Gilbert, Vieren 
Herman, Vanhove Louis, Coulier M au
rice, Brysse Edmond, Cloet Maurice, 
Dauwe August, Dauwe Gustaaf, Le
gein Leopold, Legein Louis, Legein Hu- 
ert, Legein Henri, Corteel Arthur, Po- 
piseul August, Maertens Julien, Zwert- 
vaegher Achiel, Vermoote Remi, Tor- 
reele August.

BLANKENBERGE-HEIST
ZEEBRUGGE

Vanwaes Edmond, Seke,e.t Julien, De 
Rycker Eugeen, Devaux Emiel, Vleu
gels H., Pitteljon Bernard, Thoofd Ro
bert, Bauwen Gustaaf, Van Dieren- 
donck Victor, Van Dierendonck Eva
rist, Van Dierendonck Theophiel, De 
Smidt Maurice, Claeys Maurice, De 
Maecker Henri, Blommaert René, De 
Groote Georges, Van Dierendonck 
Louis, Dhauw André, Haerinck Louis, 
Verbeke Petrus, Popelier Joseph, Sa-

vels Joseph, Popelier Robert, Vlietinck 
Alfons, Stroobandt Alfred, Latruwe 
Petrus, Meyers Frederic, Desmidt Gas
ton, Meyers Henri, Van Dierendonck 
Frans, Van Dierendonck Leon, Cou- 
hijsder Arthur, Slabbinck René, Neyts 
René, Van Beveren Constant Vlietinck 
Eugeen, Valcke Nicolas, Van Torre 
Leon, Lambrecht Robert, Vandenabee
le Ferdinand, Van Torre Petrus, Hel- 
neman Raymond, De Groote Pascal, 
Van Torre Joseph, Bultinck François, 
Berton René, Van Torre Alberic, Bul
tinck Omer, Snauwaert Hector, Snau- 
waert François, Snauwaert Leon, Mille 
Gustaaf, De Groote Raymond, Van 
Torre Leopold, Van Dierendonck Jo
seph, Van Dierendonck Theophile, 
Ghezelle Jan, Verpoorter Victor, Sa- 
vels Joseph, Janssens Joseph, Cogghe 
Alidoor, Desmidt Leon, De Vooght Ce
sar, Lapère Philip, Ackx Frans, De 
Wael'e René, Dumez Francois, Savels 
Louis, Blommaert André, Everaert 
Prosper, Van Torre René, Van Torre 
Roger.

Groote keus van Stoven en Gasvuren
Benoodigdheden —■ Herstellingen

Huis Jack Delanghe
Kieuwpoortsche Stw. 72 OOSTENDE

(24)

Zeep voor Visschers
Alle visschers e«i reeders worden 

ervan verwittigd dat zij vanaf heden 
en dit ieder .twee maand, recht heb
ben aan een aanvullend rantsoen van: 
één stuk huishoudzeep en 250 gr. poe- 
derzeep.

Om deze waren te bekompn, moet 
de reeder zich aanmelden op onze bu- 
reelfcn, • voorzien van de monstërrol 
van het vaartuig, alsook van de kaar
ten van niet-e.etbare producten van 
elk varende manschap. De bons voor 
de geheele bemanning worden aan 
den reeder afgegeven, die verantwoor
delijk staat voor de goede bedeeling 
van de zeep.

Voor hetgeen de groote reedeiijen 
betreft, worden deze verzocht de kaar
ten van niet-eetbare producten van 
werklieden te verzamelen en ons deze 
samen met een recapitulatieve lijst 
te laten geworden.

Bureel van de Hoofdgroepeering 
Verkeer, Zuidstraat 16, open enkel in 
den voormiddag. ,

; VERKOOP :
• Schrijf- en Rekenmachines ï
î Onderhoud en Herstelling °
î ter plaatse

j A. VANDERNOOT i
; © Maria Theresiastraaf, ’ 6 ;  
: © O O STEN DE - Tel. 72113 ?

INGEZONDEN

Een Noodkreet
Gaat de visscherij een débâcle te

gemoet? De personen die onze nijver
heid van nabij volgen, zi.'n alle ov,3£- 
tuigd, dat zich binnenkort een groote 
crisis zal voordoen met als gevolg het 
stilvallen van ónze vissc'^ersvloot, daar 
het uitbaten ervan niet meer rendee- 
rend zal zijn.

We slaken daarom een noodkreet 
tot al!<e vertakkingen of bedrijven, 
waarvan de belangen bij de visscherij 
liggen, hun hoofden bij elkaar te ste
ken indien ze nog willen redden wat 
nog zal te redden vallen.

De tijd dringt.
W aar de oorzaken liggen, moeten 

we niet uitweiden, want dit is alge
meen genoeg gekend. Alle vertakkin
gen van de visscherijmiddens moeten 
allen in een beleid georganiseerd wor- 
dn, geleid door personen di,s niet al
leen hun eigen belangen verdedigen, 
maar het algemeen belang van de vis
scheri;' voor oog,en hebben. Daarom  
waarschuwen we U: visschers, veree- 
nigt alle krachten, zooniet zullen de 
gevolgen ervan zich binnen kort laten 
voelen, want sedert de bevrijding werd 
er veel tijd verspild, die te betreuren 
valt. Het is alsof w,e niets bijgeleerd 
hebben. Dit valt ons dikwijls moeilijk 
te begrijpen. Onze wensch en de wen
schen van allen moeten verwezenlijkt 
worden. Geen verdeeldheid maar sa
menwerking. Gedenkt de leuze: «Een
dracht maakt Macht».

Fr. Roose.

«
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REED ERS-V ISSCH ERS !
O  Wenscht U schepen te koopen of te verkoopen ?
•  Wenscht U « ANGLO-BELGIAN » motoren te koopen ?
©  Wenscht U inlichtingen van welken aard ook met betrek 

op visschersvaartuigen ?
Wendt U tot :
R. BOYDENS, Schipperstra t 40, OOSTENDE

De Belgische Visscherijsehool 
te Brixham (Engeland)

(Vervolg)

Practische opleiding
Een gewichtige zaak voor den vis

scher is het goed te water laten en 
ophijschen der netten. Dit was een 
werk voor den Heer Vileyn, ondervin
dingrijk visscher, die al de knepen van 
den stiel aanleerde. Allerhande ma- 
nœuvers tot het losmaken wanneer 
het net vastzit aan den grond, aan 
telegraafkabels, rotsblokken, wrakken, 
werden hun aangeleerd. De lijn of 
kabel kan in de schroef vastgeraken, 
’t kan verwarren met een ander sleep
net, al kleine vraagstukjes zult ge 
zeggen, maar die verstandig moeten 
cpgelost worden.

Gescheurde netten moeten hersteld 
worden. Hiertoe is het noodig te weten 
wat men verstaat door hanger, opne
mer, aanlasscher, twee- drie- en vier
been. Hoe men het net uitsnijdt al
vorens te herstellen en op welke wijze 
breiknoopen en haijgers gelegd wor
den. Oude netten moeten door nieuwe 
vervangen worden. De visscher moet 
bijgevolg zijn netten kunnen breïen, 
dus moet hij weten wat de deelen van 
een net zijn en hoe rug, boven- en 
onderzij, rechter- en linker boven- 
vlerk, rechter- en linker ondervlerk, 
flap, bovenhelft- en onderhelftkuil 
aan elkander bevestigd worden, enz.

Eerwaarde Heer Cuyten, Aalmoeze
nier der kust, leidde de visscherskna- 
pen op , in godsdienst en zedenleer. 
Harde taak, zult ge misschien denken. 
In het geheel niet. Heer Aalmoezenier 
Cuyten leefde tusschen de visschers; 
hij kende jong en oud, was gewoon 
aan hun ongepolijste manieren en 
ruwe zegswijzen; hij doorgrondde die 
ruwe kerels en wist welke gouden in 
borst ze bezitten. Hij had den visscher 
lief en die liefde was wederkeerig.

een diepen indruk en zij voelden dàt 
het hier werkelijk gold: «Het Onder
wijs voor het Leven».

Engelsche onderwij so verheden door 
de faam der school aangelokt, konden 
niet nalaten hun groote bewondering 
uit te( drukken. Tusschen deze belang
rijke bezoekers stippen we enkel de 
voornaamste aan: Mr. Ashley Dodd, 
Southern Regional Officer British 
Council; Mr. Fowles, Inspector of 
Schools, Exeter; Mr. Philips van het 
Devon Education Commitee en Dr. 
Platts van de Board of Education te 
Londen.

De « Western Guardian »  eindigde 
een artikel over de school als volgjj 
« The school is certainly one of the 
best equipped nautical schools in the 
country. The teachers are experts in 
each branch which has been allotted 
them. » (De school is zeker een der 
beste ingericht van al de zeevaart
scholen in het land. De leeraars zijn 
deskundigen in het vak, dat hen aan
gewezen is).

Voor de BESTE SCHEEPS- 
INSTALLATIES, wendt U tot

Naes & Marcou
P.V.B.A.

Accus -  Dynamo’s -  Herwindingen 

Vlamingstraat 61, HEIST-aan-ZEE

N.V. "DE NOORDZKK”
DROOGDOK- EN ALGEMEENE 
SCHEEPSHERSTELLINGSWERKEN 
® MOTORSPECI ALITE STEN ©

Londenstraat 10-12

UIT DE OUDE DOOS.

G E N T

De Behandeling van «ie Hoekvssch
Wij hebben gezien dat weleer de 

meeste zeilsloepen in het voorjaar 
naar de Doggerbank en de kusten van 
IJsland vertrokken om er de kabel 
jauwvisscheijij uit te oefenen.

Wij hebben ook uitgelegd hoe de 
kabeljauw met lijnen van kol (beste 
hennep) buitgemaakt werd. Aan het 
uiteinde der kollijn was een vischhoek 
gevestigd.#De visch, die aldus gevan 
gen werd, noemde men over het alge
meen hoekvisch. Eigenaardig is de 
behandeling, die de aldus buitgemaak
te kabeljauw onderging, indien hij 
bestemd was om gezouten te worden.

Wij willèn er wel» ’t eene en het 
anders over vert-eilen.

ONVERPOOSD AAN HET WERK

Belangrijk aandeel 
in de vorming en het leven 

onzer visscherij-manschappen

Moeilijkheden..,
Er bestond geen handleiding om 

den leerling toe te laten de onderwe
zen stof thuis in te studeeren.

Alles moet geschapen en ingericht 
worden. Die moeilijke taak werä door 
het personeel der school met volkomen 
toewijding en ijver waargenomen. 
Boeken over zeevaartkunde, zeetech- 
niek, wettenleer, weerkunde, instru
menten, océanographie, seinen, reken
kunde, aardrijkskunde, gezondheids
leer in verband met hun vak, werden 
in het Nederlandsch opgesteld door 
den Heer Bestuurder De Deken en 
Heer Professor Vanhove. Dit alles ge
typt op stencils afgedrukt en netjes 
ingebonden.

Het boek over motoren werd door 
den Heer Zeevaartopziener Leon Sorel 
bezorgd.

Een ware schat voor den visscher. 
want alles wat zijn beroep bevat is 
met zorg en aandacht gewikt, gewo
gen en getoetst geworden; niets wat 
hen eenigszins nuttig kon wezen is 
terzijne gebleven. Voeg hierbij een 
rijke keus aan instrumenten, zooals 
kompassen, sextanten, azimuth-spie- 
gel, chronometers, loggen en 'iieploo- 
den, morselampen, vlaggeseinen, peil
schalen, passers en een flink stel 
visscherijkaarten, modelscneepjes en 
boeien en gij zult U  een gedacht kun
nen vormen van de degelijke weten
schappelijke inrichting der school.

Toch modern en technisch
Dank zij het initiatief van Heer M i

nister Gutt, den daadwerkelijken 
steun van Heer Directeur Lesure, is 
het den Heer Directeur der school, 
geholpen door zin verkleefd personeel, 
gegund geworden deze school z o mo
dern en technisch in te richten, dat 
zij onder alle oogpunten als een 
modelinrichting van dien aard mocht 
beschouwd worden.

In  zake onderwijs was de school te 
Brixham wezenlijk op de hoogte van 
hare taak en kon ze gerust wedijveren 
met de beste visscherij school uit het 
moederland. Geen enkel aldaar be
schikt over zulke degelijke vakboeken 
als er in de Engelsche haven gebezigd 
worden en haar aantal leerlingen 
overtrof verre dit van gelijk welke 
Belgische visscherijschool.

Een goede naam
Het is dus niet te verwonderen dat 

zulke inrichting, niet alleenlijk vlug 
een goeden naam verwierf onder de 
visschersbevolking, maar ook onze 
Engelsche vrienden.

Degenen welke de school bezochten 
waren vooral getroffen door de prak
tische zijde van het onderwijs. Met 
gespannen aandacht volgden ze de 
werkzaamheden der leerlingen. Het 
knoopen, splitsen, breien en herstellen 
der netten door de jeugdige leerlin
gen, met reeds zooveel bedrevenhèid 
uitgevoerd, maakten op alle bezoekers

Het was aanmoedigend vast te stel
len, welk belangrijk aandeel in de 
vorming en het leven onzer visscherij- 
manschappen deze Belgische vissche
rijschool in Engeland heeft ingeno
men.

Niet alleen werd ds dagschool in 
het schooljaar 1942-43, met een derde 
afdeeling uitgebreid —  een afdeeling 
in den aard der Nederlandsche M.U. 
L.O. op visscherijgebied, waar ettelijke 
leergangen van hooger zeevaartonder- 
richt worden onderwezen —  maar ook 
de avondschool deinde uit met de in
richting van eene verdere afdeeling 
voor opleiding tot machinist voor mo
toren met inwendige verbranding tot 
1.000 P.K.

Zoo werden aldaar gevormd: in de 
nautische afdeeling: schipper ter vis
scherij le klasse, schipper ter vissche
rij 2e klasse, leerling-schipper ter 
visscherij; in de werktuigkundige af
deeling: machinist voor motoren i.v. 
tot 100 P.K; machinist voor motoren 
i.v. tot 500 P.K.; machinist voor mo
toren i.v. tot 1.000 P.K.

De dagschool werd gedurende het 
schooljaar 42/43 gevolgd door 29 leer
lingen; de avondschool door 71 leer
lingen, waarvan 36 in de nautische en 
35 in de werktuigkundige afdeeling. 
Dat maakte dus een schooibevdlking 
uit van 100 leerlingen.

Het feit van de inrichting van een 
derden kursus voor motorist voor mo
toren tot 1000 P.K. —  voor welken 
graad voor den oorlog nog in België 
geen brevet bestond en bijgevolg in 
Engeland niet kon uitereikt worden 
—  bewees dat, op gebied van vissche- 
rijonderwijs de Belgische leuze «Ex
celsior» gehuldigd bleef.

Snuisteraar
■ J J - B - g J - I L *

Zoodra de kabeljauw binnengehaald 
was, werd hij uitgehoekt, dat is van 
den hoek uit de bek bevrijd. Vervol
gens werd hij tusschen den buik van 
twee tonnen geplaatst en in den bek 
vastgegrepen om te worden gekropt 
of gekeeld en bloedgelaten. Door krop- 
r)en of kelen verstaat men het keel- 
bitje  (de keel) wegnemen; door bloed
laten, de kieuwen doorsnijden, ten 
einde al het bloed uit den visch te 
verwijderen.

« Het dooden van kabeljauw, zoodra 
hij beven water is gehaaid en wel op 
zulke wijze, dat hij terstond bloed- 
ledig worde, zegt T. C. Winkler, in zijn 
uit het Deensch, vertaald werkje over 
de kabeljauwvangst, verhoogt niet 
slechts de waarde van die gedeelten, 
welke tot voedsel van den mensch ge
schikt zijn, maar ook van die, welke 
anders gebruikt kunnen worden, zoo
als de lever, de zwemblaas, enz. Zulke 
deeien bederven veel minder indien al 
het bloed ef uit is, dan wanneer dit 
niet het geval is. Door al het bloed 
te verwijderen, krijgt de visch een 
vastheid van vleesch, een zuiverheid 
en geschiktheid om gezouten, ge
droogd of op eenjge andere wijze be
handeld te worden, die hij, niet ge
heel van bloed ontdaan, in meerdere 
of mindere mate missen zou. »

Verder wordt de kabeljauw gekopt 
(den kop af gezet) door den voorman, 
die tevens belast is de kaken (wan
gen) uit te snijden, deze te kuischen 
en te pekelen. »

Van den voorman gaat de visch 
over in de handen van den flekker, 
die hem openflekt, d.i. opensnijdt en 
er de ingewanden en ruggegraat uit
uithaalt.

De graat en de darmen worden door 
den jongen van den zwembalg (zwem
blaas) en de lever ontdaan, terwijl 
het eigenlijk vleesch van den visch 
door den spoelder achtereenvolgens in 
drie met water gevulde/tonnen wordt 
gereinigd, gespoeld, in 'het bijzonder 
aan den nek schoon gemaakt en ver
volgens in de spoelben neergelegd. De 
eerste spoeling, waarbij de bloedworm 
uit de graat met een draaiende bewe
ging wordt genepen, noemt men de 
bloedspoeling.

■  ■ ■ ■ ■ ■

Kroniek van den Diesel
KOEL OF WARM?

Zoo men naar ohpe motoristen 
moest luisteren, zouden alle Diesels 
een koelpomp moeten hebben van 
minstens dubbel het hedendaagsch 
vermogen.

Volgens hunne meening is het koel 
water nooit koel genoeg, en al wat de 
pomp geven kan loopt door de tus- 
schenruimte van de cylinders en 
cylinderkoppen.

Daarvoor hebben ze slechts een en
kele verschooning : het water is kos
teloos ! Hoe diep zijn ze nochtans mis.

Laat ons zien wat er gebeurt wan
neer het water 20°, 15° of zelfs >.ninder 
uitvloeit: Langs eene zijde wordt de 
wand van den cylinder door de ver
brandingsgassen warm gemaakt op 
meer dan 500° langs den kant van den 
kop. . Het gietijzer van deze wand 
zoekt uiteen te rekken, terwijl de 
andere kant zich door het koelwater 
ineenkrimpt. Ge kunt U wel voorstel
len welke geweldige spanningen zich 
in dit stum moeten voordoen. Niette
genstaande al haar sterkte, zal het 
stuk zich misvormen. Van dat mis
vormen spruit natuurlijk hoogere slij
tage voort.

Het temperatuurverschil kunnen wij 
Slechts verminderen door het verhoo- 
gen van de temperatuur van het koe- 
lingwater. Dan zullen de spanningen 
—  dus het misvormen —  verminderen 
en de slijtage zal normaal worden.

Weten onze lezers dat in zekere 
vliegtuigmotoren het water —  dat aan 
100° kookt —  door een ander koel- 
middel is vervangen geweest? Men 
kan aldus een temperatuur houden 
van ong. 120° voor den uitlaat van

het koelmiddel.
Laat ons ook herinneren aan het 

feit dat al de warmte door het water 
medegesleept totaal verloren is. Zou 
dan een deeltje dezer warmte zijn 
dynamische uitwerking in de cylinders 
kunnen uitoefenen ? ’t Is zooveel ge
wonnen. Men kan bemerken dat het 
brandstofverbruik lichtjes zakt wan
neer de temperatuur van het koel
water verhoogt.

Nu overtuigd, neemt de motorist de 
beslissing seffens de temperatuur van 
het water boven de 120° te brengen 
om nog beter te doen dan de hier
boven vermelde vliegtuigmotoren.

Neen !
Laat ons kalm en zacht oordeelen: 

er zijn ook nadeelen wanneei de tem
peratuur te hoog is. De opgeloste zou
ten breken uiteen aan een zekere 
temperatuur (rond 60° voor het kool- 
zuurzout) en komen te snel de wan
den van den cylinder en van de 
cylinderkoppen beleggen.

Als de neerslag te groot wordt, 
zou hij de koeling op zekere plaatsen 
verhinderen en alzoo ernstige onge
vallen kunnen veroorzaken.

Zoo zullen wij dus noch te koud 
noch te warm draaien, en een gemid
delde temperatuur kiezen van 50° of
wel hoogstens 60°. Het is ook deze 
temperatuur die door de meeste mo- 
torenfabrieken aanbevolen wordt, en 
zij leidt tot de beste uitslagen.

Motoristen ! Als gij de koelwater- 
pomp met volbelaste motor regelt, ver
geet nimmer dit te kontroleeren 
slechts wanneer de motor stilaan 
loopt. Men weet nooit op voorhand 
hoe de waterpomp zal antwoorden.

Hot Bulb.

IN TONNEN GEBORGEN

Eindelijk wordt de visch overgele
verd aan den zouter, die hem met 
zout bestrooit en in een ton opbergt.

Het vat wordt opgevuld met een 
kop tot boven de kimming en ver
volgens bedekt met een lap zeildoek, 
trommel genaamd.

Zulk een versch ingelegde ton heette 
in den mond onzer zeelieden kantje. 
Er werd eerst dan van tunne visch 
gesproken, als de labberdaan, na uit 
de kantjes te zijn genomen, in een 
ander vat is herzouten, gepakt, met 
de vischpers vast er in is geperst en 
het vat behoorlijk is dichtgekuipt. 
Zulks geschiedde na 6-7 dagen, als de 
visch in ’t kantje zoodanig was ge
krompen, dat zij beneden den rand 
was gedaald.

De pekel, welke in de kantjes ach 
terbleef, nadat de visch er uit was 
verwijderd, noemde men bloed- of 
kantjespekel. Zij werd gebruikt voor 
het inmaken der kaken (kïbbels, kïb 
belingen).

Een ton gepakte visch bevatte on
geveer 50 kabeljauwen, terwijl een 
kantje er hechts min of meer 30 in
hield. Men stelde dan ook 5 kantjes 
gelijk met 3 tonnen visch.

Wat de kaken, keeltjes en zwem- 
balgen betreft, men berekende dat 
9-10 tonnen kabeljauw 1 ton kaken en 
1/2 ton keeltjes en zwembalgen op
leverde.

Het zout dat bij de bereiding der 
visch gebruikt werd, kwam uit Por
tugal. Er was ongeveer 20 ton zout 
noodig voor 45 ton visch.

NAAR HET VISCHRUIM

Alvorens de visch door den ru im 
gast werd weggestuwd, vergewiste men 
zich, dat ae ton overal lucht dicht 
was. De "zekerheid kreeg men door 
evenvte blazen in de blaaspijpe, een 
ijzeren pijpje, ongeveer 20 centimeter 
lang, dat in een gaatje in den bodem 
der ton geboord, werd gestoken. Was 
er ergens een lek, dan vertoonden 
zich op die plaats zoogenaamde pekel- 
blaasjes. Het lekgat werd onmiddellijk 
met stoppe en vet of met vet alleen 
dicht gemaakt.

BEWERKING  
VAN LEVER- EN ZWEMBLAAS

Uit de lever van den kabeljauw  
wordt, zooals men weet, levertraan 
bereid. Ten tijde van de hoekwant- 
visscherij werd dat deel van de inge
wanden deels voor eigen gebruik aan
gewend, deels als koopwaar ter markt 
gebracht. De witte levers, vol en rond 
van gedaante, liet men in een braad
pan smelten of in den pudok (m aag) 
van een kabeljauw uitloopen; de an
dere werden eenvoudig in een vat ge
worpen, waarin men ze tot ontbinding 
liet komen, om ze vervolgens veelal 
ongezuiverd, met vezeltjes en vleesch- 
deeitjes, naar den afslag te voeren.

De zwembalg of -zwemblaas van den 
kabeljauw bevindt zich beneden de 
ruggegraat, achter den nek, dààr 
waar de visch het meeste vleesch be- 
.zit. Om ze eenigszins te zuiveren van  
het slijm, het bloed en het ander vuil,, 
dat hen dekt, werden die blazen ge
regen aan een touwtje (zwembalg- 
touwtje) dat buiten boord werd ge
hangen en gedurende een paar uur 
door het water heen en weer werd 
gesleept. Vervolgens werden ze"door 
den jongen met een mes blank ge— 
krabt en gespoeld, waarna zij bij de 
kelen, in een ton werden gelegd, ter
wijl elke laag zorgvuldig met zout 
werd besprenkeld.

Dat ook de kaken alvorens te wor
den ingezouten, behoorlijk gereinigd 
werden, is geheel natuurlijk.

De moluwen destijds door de stoom- 
vischsloepen gevangen, werden op ge
lijke wijze behandeid, doch zij werden 
slechts eenmaal gezouten en niet ver
pakt. Dit laatste geschiedde na aan
komst te Oostende,- aan boord van  
daartoe ingerichte oude vaartuigen. 
Dààr werden zij uit de kantjes ge
nomen, herzouten en in tonnen ge
perst.

Aan die bewerking aan den wal g a f  
men den naam van landpakking.

Wij moeten nog aanstippen, dat ook 
op de stoomtrawlers-alleen de levende 
kabeljauwen tot zoutevisch werden 
bereid, terwijl de doode in ijs werden, 
bewaard.

Snuisteraar.

Onze Visscherij in ©orlegstijd
Het Vierde Oorlogsjaar

DER

(Vervolg)

DE MOTORISEER IN G 
KUSTVISSCHERIJVLOOT

De gansche kustvisscherijvloot was 
gemotoriseerd. De sterkte van den 
motor schommelt tusschen 7 en 160 
P.K In  den loop van 1943 werd de 
totale drijfkracht van de kusivissche- 
rijvloot op 13.486 P.K. gebracht, tegen 
9.238 op het einde van 1942.

Hier volgt de indeeling der P.K. in 
de verschillende kusthavens;

A. Gedekte vaartuigen: 
Blankenberge: 1.093 P.K.
Nieuwpoort: 5.236 P.K.
Oostende: 2.920 P.K.
Zeebrugge: 3.320 P.K.

gen een verhooging van de totale^ 
bruto tonnemaat voor gevolg. Dit 
wordt door de volgende opgave be
vestigd :

Haven

Blankenberge: 
Nieuwpoort. 
Oostende : 
Zeebrugge:

Bruto
1941
210
796
490
354

tonnemaat
1942
334

1.307
709
781

1943
400

1.865
1.082
1.251

Totaal:

Totaal: 12.569 P.K.
B. Open- of half gedekts booten: 

Blankenberge: 346 P.K.
Nieuwpoort: 191 P.K.
Oostende: 349 P.K.
Zeebrugge: 31 P.K.

Totaal: 917 P.K.
De gemiddelde drijf 1er acht bedroeg 

in 1943:
A. Gedekte vaartuigen: 

Blankenberge: 54,65 P.K.
Nieuwpoort: 47,60 P.K.
Oostende: ' 56,44 P.K.
Gemiddeld: 49,29 P.K.

B. Open- of half gedekte booten: 
Blankenberge: 18,21 P.K.
Nieuwpoort: 13,64 P.K.
Oostende: 14,54 P.K.
Zeebrugge: 15,50 P.K.
Gemiddeld: 15,56 P.K.

Algemeen gemiddelde drijfkracht: 
42,93 P.K.

ROEIBOOTEN

Buiten de eigenlijke zeevisscherij- 
vaartuigen, telden wij op het einde 
van 1943: 244 roeibooten, waarmede 
de havengeulen van Blankenberge en 
Zeebrugge, alsook nabij het strand 
gevischt wordt.

Bij de omschrijving Nieuwpoort zijn 
er 162 roeibooten ingeschreven, te 
Zeebrugge 82.

VERHOOGING VAN DE TONNEMAAT

Logischerwijze heeft de vermeerde
ring van het aantal gedekte vaartui-

Blankenberge : 
Nieuwpoort: 
Oostende : 
Zeebrugge:

1.850 3.131
Vermeerdering 

1942-1943 
66 

558 
373 
470

4.598

t.h. 
1942-1943 

19 t.h. 
42 t.h. 
52 t.h. 
37 t.h.

Tot aal : 1.467 46 t.h.

Gemiddelde tonnemaat der gedekte 
kustvisscherijvaartuigen 

Haven Gemiddelde tonnemaat
1941 1942 1943

Blankenberge: 19,09 17,52 20,—
Nieuwpoort: 16,24 15,37 16,95
Oostende: 14,84 14,47 16,39
Zeebrugge: 20,82 20,55 21,20

Algemeen: 16,81 16,39 18,03

GEVOLGTREKKINGEN

Men stelt den bestendigen aangroeL 
vast van de totale tonnemaat in alle 
havens. Nieuwpoort staat opnieuw aan 
de spits. Hierop volgen: Zeebrugge, 
Oostende en Blankenberge.

In tegenstrijd met het voorgaande 
jaar, bemerkt men een stijging van de 
gemiddelde tonnemaat in alle havens. 
Hieruit leidt men de indienststelling 
af van vaartuigen met grootere tonne
maat, zooals wij trouwens reeds heb
ben vastgesteld.

De open- of half gedekte booten, 
welke op 31 December 1943 in het 
bedrijf waren, werden in den loop van. 
het besproken jaar gemeten. De bruto- 
tonnemaat dezer soort vaartuigen, be
liep op den voormelden datum 380 
B.T.

In  ons volgend nummer bespreken 
wij de opbrengst der zeevisscherij ge
durende het vierde oorlogsjaar.

(Wordt vervolgd).

Snuisteraar.


