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Verschijnt eiken Zaterdag
HOOGWATER

VISSCHEKUBLAD
M A A R  T
1 V 11.02 23.22
2 Z 11.29 23.51
3 Z — 12.11
4 M 0.31 12.50
5 D 1.10 13.27
6 W 1.51 14.06
7 D 2.30 14.45
8 V 3.12 15.27
9 Z 3.56 16.05

10 Z 4.49 17.07
11 M 5.48 18.17
12 D 7.04 19.50
J3 W 8.44 21.26
14 D 10.06 22.33
15 J 11.02 23.24
16 Z 11.37 23.56
17 z — 12.16
18 M 0.35 12.49
19 D 1.09 1324
20 W 1.44 1357
21 D 2.19 14.37
22 V 2.52 14.54
23 z 3.28 15.40
24 z 4.06 16.19
25 M 4.33 16.38
26 D 5.23 17.50
27 W 6.37 19.20
28 D 8.15 20.55
29 V 9.37 22.05
30 z 10 32 22.54
31 z 11.13 23.32
Berekend volgens 
het offic iee le  uur 
van Greenwich.
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Voor de Bescherming 
der jonge Visch....

Een Internationale Conferentie 
te Londen

H et is heden Vrijdag, dat de B elg i
sche vertegenwoordigers van ons Zee
wezen naar Londen afreizen om er 
aanwezig te z ijn  op de in ternationale 
conferentie welke er begin volgende 
week zal gehouden worden m et het 
oog op de bescherming der vischbroei- 
plaatsen van de Noordzee.

A lle  aan de Noordzee grenzende 
landen werden er op uitgenoodigd en, 
zoo we het goed voor hebben, had de 
laatste conferentie welke dienaan
gaande gehouden werd, te Londen 
plaats in 1937.

België was er toen vertegenwoordigd 
door Gouverneur Baels, die in vissche
rij aangelegenheden een zeer groote 
bevoegdheid was.

Thans zal ons land vertegenwoor
digd worden door den heer Charles 
Gilis, laboratorium leider van ons Zee- 
wetenschappelijk Instituut en door 
den heer Carlier, directeur van  den 
Visscherij dienst. P rof. Koch, de zeer 
bevoegde en jonge professor, is ver
hinderd de reis mee te maken.

We kunnen d it slechts betreuren, 
omdat- z ijn  aanwezigheid voor ons 
land van onschatbare waarde zou ge
weest z ijn  en daarmede het 'b ew ijs  
zou zijn  geleverd van het groot belang 
welke w ij aan de besluiten van  deze 
conferentie hechten.

De afvaard iging zal te Londen ver
voegd worden door den heer Lucien 
Decrop, die er mom enteel vertoe ft en 
door het Zeewezen als de vertegen
woordiger van de reeders werd aan
geduid.

Een voorafgaande Bespreking
Zaterdag had in  de bureelen van 

den Visscherijdienst om trent het 
vraagstuk der visscherij methoden in 
de Noordzee en ,d e  bescherming van 
bepaalde vischsoorten, een vergade
ring plaats, waaraan de hh. Blondé, 
P. Verbanck en Raym. Bauwens voor 
de reeders, deelnamen.

Men was het eens dat de Noordzee- 
visscherij streng zou m oeten be
schermd worden in ’t belang van de 
kustvisscherij en den vischstand in 
onze wateren.

Voorgesteld zou moeten worden dat 
de m inimummaten van kabeljauw van 
24 op 35 cm. en van koolvisch van
30 op 35 cm. zou moeten gebracht.

Men was het ook eens dat de Moray 
Firth als broeiplaats van ronde visch 
zou dienen krachtdadig beschermd en 
dat de «W ekker»- en V.D.-methode 
radikaal zou verboden worden.

De «  Wekker »-m ethode bestaat in 
het ploegen van den grond bij m iddel 
van een zware ketting tusschen plan
ken.

Uitvoer van Hollandsche 
Garnaal naar Belgie

Naar we vernem en wordt aan de 
Hollandsche visscherijkringen van 
Zeeuwsch-Vlaanderen en Vlissingen, 
de m ogelijkheid geboden om dit jaar
400.000 kg. garnaal naar België uit 
te voeren.

De Belgische importateurs hebben 
Inderdaad reeds hun vergunningen 
ontvangen.

En zoo is in ons gezegend landje 
het leidmoto STEEDS M AAR  INVO E
REN, maar van visch- en garnaal- 
uitvoer is geen sprake vöor onze ex 
portateurs.

Onze visscherij, en in ’t bijzonder 
de kustvisscherij, gaat vana f heden 
een kritieke periode te gemoet.

Het gebruik van staande netten  t i j 
dens bepaalde paa itijden  zou hoeven 
verboden.

W at de m ooie-m eiden-visscherij be
treft, zou een afwachtende houding 
dienen genomen, daar deze soort v is
scherij voornam elijk  door Spanje en 
Frankrijk  wordt beoefend.

In  één woord, onze reeders beseffen 
de groote waarde van een doelmatige 
bescherming der paaiplaatsen en het 
verm ijden  van bepaalde vischm etho- 
des.

Aldus zou een te snelle verarm ing 
van bepaalde vischgronden en visch- 
plaatsen kunnen vermeden, w at on
getw ijfe ld  de visschers zou ten goede 
komen.

EEN  N O ORSCH E A FV A A R D IG IN G

Gemeld wordt dat een Noorsche a f
vaard ig ing Bergen heeft verlaten  m et 
bestemming naar Engeland, om deel 
te nemen aan bovengemelde con fe
rentie, welke op 25 M aart zal aan
vangen.
* * * * * * * * * * * * * * * * * *  

ABONNENTEN IN HOLLAND

Onze lezers in  Nederland, die zich  
van 1 A pril a f wenschen te abonnee- 
ren, kunnen d it doen door 9 gulden te 
storten  op postgiro 431.332 van den 
heer Jan Spaanderman, IJm uiden.

H et blad zal hun dan to t einde 1946 
toegezonden worden.

Naar Aanleiding van de 
Regeeringsverklaring

De leden van Kam er en Senaat, en 
na hen het groot publiek, hebben deze 
week kennis kunnen nem en van de 
Regeeringsverklaring.

T e  vergeefs hebben w ij in d it noch
tans uitgebreid dokument gezocht 
naar een o f ander punt in verband 
m et het m aritiem  belang van ons 
land. Zeevisscherij en koopvaardij 
wórden n iet eens vernoemd. Z ijn  deze 
bedrijfstakken dan w erkelijk  zonder 
eenig belang voor het economisch 
leven van ons land ?

Gewag wordt gem aakt van  een 
landbouwpolitiek. De landbouwers zul
len  in  een grooter en goedkooper op
brengst hun werkelijke m ogelijkhe
den van voorspoed vinden. De m o
dernisatie van  de landbouwuitrusting 
is ten  izeerste geboden. Er dienen 
kredieten ter beschikking van  den 
landbouw gesteld om ze in  staat te 
stellen  zich zoo spoedig m ogelijk  aan 
de nieuwe exploitatievoorwaarden aan 
te passen.

W ij herhalen: En de zeevisscherij ?
De verw ijten  welke in de Regee

ringsverklaring gericht worden to t 
den M iddenstand kunnen in  breede 
trekken op de zeevisscherij worden 
toegepast. Aan  den Middenstand 
wordt aangeraden eerst en vooral a f 
te zien van een voorgoed voorbijzijnd 
individualisme en hij m oet begrijpen 
dat voor hem, net als voor de ande
ren, het succes in  de coördinatie van 
de krachtinspanningen gelegen is.

Zooals gezegd passen deze bem er
kingen in  het huidig kader der zee
visscherij. Schuilt hierin  n iet een ge
deelte der oorzaak van de afzijd igheid  
der leidende krachten van de natie 

! tegenover het zeevisscherijbelang ?
I Sn.

Qevaarlijke HSOrakken
Ter hoogte van  Koksijde is er in 

1940 een schip gezonken op drie
vierde m ijl van  het land. H et wrak 
was a ltijd  goed zichtbaar, daar de 
ijzeren  mast er van bleef rechtstaan.

Door den laatsten storm is thans 
dje m ast afgeknakt en is het wrak 
een groot gevaar daar het bij ebbe en 
stroom tij gedeeltelijk  bloot valt.

W are het n iet m ogelijk  aldaar een 
boei te leggen, al was het m aar ééne 
van de vele havenversperringsboeien, 
waarvan er bij honderden Solen in 
onze havens ?

Hetzelfde geldt voor het wrak dat 
lig t  op anderhalve m ijl dwars van 
Oostduinkerke-Bad en waar enkelen 
tijd  geleden een bootje op verloren 
ging.

’t Zou voor onze visschers van 
uiterst groot belang zijn.

DE BELGISCHE VISSCHERIjSCHOOL TE BRIXHAM (ENGELAND)

H et flinke  leeraars-  
korps van de Belgische 
visscherij school te B rix - 
ham (E n ge la n d ).

Deze visscherij school 
dwong door haar dege
lijke  in rich tin g  de be
w ondering af van de 
Engelsche overheid.

Sluiting Mosselzaadbankcn
Het Bestuur der Visscherij en op de 

Zeeuwsche Stroomen brengt ter ken
nis van belanghebbenden, dat de bij 
publicatie van 1 September 1945 voor 
de publieke visscherij opengestelde 
mosselzaadbanken zullen gesloten zijn  
m et zonsondergang van 31 M aart 1946.

Het Sociaal Problema
EEN SPECIAAL STATUUT 
VOOR DEN VISSCHER ?

Het ‘is dus in  z itting  van 5 A pril a.s. 
dat de bespreking van  het speciaal 
statuut voor den visscher in  den Be
roepsraad voor de Zeevisscherij zal 
plaats hebben.

De ontwerpers van d it statuut, de 
heeren Claeys W. en Vandenberghe P., 
zullen er de gelegenheid hebben hun 
opvattingen te verdedigen.

Moest d it speciaal statuUt voor de 
oude visschers, visschersweduwen, wee- 
zen en invaliede visschers to t stand 
komen, dan zou de sociale onrecht
vaardigheid, waarvan de visscherij 
thans nog het slach toffer is, een einde 
nemen en ook onze visschers recht 
geven, waarop ze recht hebben.

Te Goedkoope Visch !
Noodzakelijke Maatregelen.

0,60 fr. aan den Reeder, 40 fr. aan den Verbruiker 
Valsche Radioberichten

VOOR WANNEER DE SCHOOL 
VAN BRIXHAM TE HEIST?

Reeds veel sto f werd opgejaagd rond 
het tot stand komen van deze school.

W e vernemen alsdat het besluit tot 
oprichting van die school te Heist, 
reeds lang door M inisters Rongvaux 
en Van Acker geteekend is.

W aarop wacht men om het ten u it
voer te brengen ?

’t Is  voor de degelijke opleiding van 
onze visschersjongens van de Oost
kust van het grootste belang.

W ie gee ft er nog een duwtje aan 
dien wagen, opdat ook deze in  ’t be
lang van onze visscherij aan ’t rollen 
zou gaan.

O f moet ook h ier de politiek op
nieuw zijn  droeve vernielende rol ver
vullen ?

EEN BELGISCHE 
VISSCHERIJALMANAK 1946

Op 30 M aart zal een verkleinde uit
gave van dç Belgische Visscherij a lm a
nak verschijnen met de Officieele 
L ijs t  van Visschersvaartuigen tot op
1 M aart 1946 bijgewerkt.

De prijs  werd voor heden vastge
steld op 30 fr. per exem plaar plus 2 fr. 
verzendin gskosten.

A lw ie begeert een exem plaar van 
d it werk te ontvangen, wordt ver
zocht het onm iddellijk  kenbaar te 
maken aan het bureau van ’t blad.

Z ij mogen van nu a f aan reeds stor
ten op postcheck 107098 van den heer 
Vandenberghe Prosper, Oostende,

In  ons vorig nummer meldden we 
hoe duizenden kgr. levend versehe 
rog Woensdag 13 M aart aan 0,60 fr. 
per kgr. naar de vischm eelfabriek 
moesten gedragen worden, omdat de 
plaatselijke vischhandelaars ze niet 
meer opkochten en men van uit het 
binnenland geen meer wilde.

Dergelijke toestand heeft ons land, 
zelfs vóór den oorlog N O O IT  gekend.

Toen werkte bij grooten aanvoer 
de exporthandel vooral op Engeland, 
waarheen men de vleugels van rog 
heenzond. Deze vischsoort werd dus, 
in geval van  overtolligen  aanvoer, 
gretig  geëxporteerd.

Verder .beschikte men reeds over 
moderne installaties, zoodat veel 
vischhandelaars enkele honderden kg. 
konden stockeeren. Ook thans is dit 
voorloopig n iet m ogelijk, al voeren de 
Hollanders reeds uit naar Engeland.

Van regeeringszijde wordt ook niets 
gedaan om aan dergelijken toestand 
iets te verhelpen, zoodat de n ijver
heid een groote krisis nabij is.

En d it op een oogenblik dat in  de 
ons omringende landen hanger ge
leden wordt...

D U RE V ISCH

Ondertusschen werd de rog in  de 
straten van Oostende à 10 en 15 fr. 
per kg. verkocht en in de m agazijnen 
te Brussel à 35 tot 45 fr. per kg. De 
ijle  haring noteerde 10 fr. en de H ol
landsche kabeljauw 40 fr. per kg-

D at dergelijke toestanden m ogelijk  
z ijn  is onbegrijpelijk  en we meenen 
dat, waar van overheidswege zoo’n 
toestand geduld wordt, er anderzijds 
vanwege de betrokken kringen de 
handen uit de mouwen moeten w or
den gestoken.

DE R A D IO B ER ICH TEN

De radioberichten, welke eiken m id
dag te 13 uur uitgezonden worden, 
geven een verkeerd beeld van de w er
kelijke prijzen.

Het is onaannem elijk dat het M i
nisterie van Ravita illeering zich tot 
dergelijke praktijken laat leenen voor 
het genoegen van enkele Brusselsche 
en Antwerpsche importateurs, die 
onder voorwendsel van te dure prijzen 
in consignatie voort b lijven  invoeren 
en de verkoop van den geim porteer- 
den visch zóó regelen, dat ze voor den 
verbruiker duur b lijft.

Waarom  wordt er n iet voor gezorgd 
dat de radioberichten door tusschen
komst van den directeur der Oos
tendsche visschershaven uitgegeven 
worden, met opgave van den prijs ter 
Oostendsche m arkt en den maximum- 
verkoopprijs, bij den détaillant ?

W aarom  wordt in d itzelfde radio
bericht n iet uitgegeven welke visch
soorten het goedkoopst z ijn  en vo l
genden dag aan bepaalde prijzen  ge
m akkelijk  verkrijgbaar ?

G R O O TE V ER K O O PCEN TR A

W aar de vischhandelaars van het 
binnenland n iet w illen hooren, m oe
ten ze voelen.

Ze z ijn  veel te veel gewoon aan de 
groote w instm argen van het corpo- 
ratiestelsel, w illen m et een minimum 
van a fzet een maximum winst ver
wezenlijken. We kennen allemaal {ie t 
lied je  van  hun instalUatiiekosten, 
slechts één verkoopdag in een week, 
veel vischafval en het moeten w eg
gooien van den overtolligen visch om
dat ze niet lang bewaart.

W at we echter ook weten is, dat een 
vischwinkelier met. in itia tie f niet al
leen versehe, maar ook ingelegde, ge
rookte visch en conserven verkoopjt;

Dat hij daarenboven allerlei andere 
smakelijke gerechten er aan toevoegt, 
zooals ajuin in bokalen, pikkels, enz.;

Dat, bij grooten aanvoer, hij door 
m iddel van allerlei propaganda voor 
zijn  uitstalraam, zooveel kan doen om 
de kliënteel to t zich te trekken en... 
te verkoopen.

Als men het er echter op gemunt 
heeft in  één dag te verdienen, w aar
voor een ander gansch de week moet 
werken, dan noemen we dergelijke 
menschen profiteurs.

Om een toestand, zooals we die de 
vorige week gekend hebben en nog 
zullen kennen, uit te schakelen, zou
den de reeders m et de vorige pro- 
pagandacommissie het eens moeten 
zijn  om in  steden als Antwerpen, 
Brussel, Luik, Gent, Charleroi en 
Bergen, m et grootwarenhuizen een 
overeenkomst te sluiten om aan be
paalde prijzen  alles op te koopen en 
in het binnenland openbaar verkoo
pen.

W aar wachten de propagandacom- 
missie en de reeders op, om m et radi
kale m ethoden aan dergelijke onver-
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- Oostende

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 « Hulp in Nood », Vindictivelaan  
20, Oostende en van « Hand in Hand » 
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

antwoordelijke praktijken een einde 
te stellen ?

W aar vischwinkeliers zich n iet 
schamen 40 fr. voor een kg. rog te 
vragen, welke dezelfde week 0,60 fr. 
per kg. ter kust verkocht werd, dan 
zien we n iet in  waarom  de belangen 
van  den visscher, die eiken dag zijn  
leven veil heeft, en die van  de massa 
der bevolking moet opgeofferd  voor 
gewetenlooze woekeraars.

V ISCH IM P O R T LAN GS EEN HAVEN

Een afdoend m iddel om aan de hui
dige bestaande mistoestanden een 
einde te stellen, ware stellig de ver 
p lichting op te leggen aan de im porta
teurs slechts te laten  invoeren vo l
gens hun aankoopen langs de kust. 
D it bestond vóór den oorlog en deze 
m aatregel was zeer doeltreffend.

Verder zou allen ingevoerden visch 
v e r p l i c h t  en openbaar dienen 
verkocht in  een bepaalde vischm ijn 
van de kust o f desnoods Brussel of 
Antwerpen.

D ergelijke m aatregel zou de woe
kerprijzen uit den weg ruimen en zou 
het verschil van prijs  tusschen den 
ingevoerden en aangevoerden visch 
ook doen ophouden te bestaan.

W aarop wacht de Hoogere Overheid 
en de Propagandacommissie voor 
Vischverbruüc om e ffe c tie f en kracht
dadig op te treden en deze zaak tpt 
een goed einde te leiden ? •

P. V.

Naar aanleiding van een verjaardag

•Heldendaden van
Belgische 'Visschers

Op 27 M aart 1941 keerde Achiel 
Lycke, schipper aan boord van het 
Belgische visschersvaartuig 0.287 
«  Ixous  »  terug  in  de haven, na 
de redding der overlevenden van 
een B ritsch  vaartu ig, dat door een 
Duitsch  v lieg tu ig  was in  brand  
gezet, bewerkt te hebben.

H ij overhandigde z ijn  zeeverslag 
aan de overheden en hernam  on
m iddellijk  z ijn  gewoon werk aan 
boord van z ijn  schip.

De sympathieke Oostendsche vis
scher, die tezamen met vele z ijn er 
makkers in M ei 1940 naar Engeland 
uitweek, ontving op 21 Juli 1941 van
wege de Belgische regeering het Oor- 
logskruis 1940. Deze hooge onder
scheiding v ie l insgelijks te beurt aan 
de leden van zijn  bemanning.

Gebruik makend van  het verb lijf 
van de 0.287 «  Ixous »  in de haven, 
w ààr Achiel Lycke destijds na de red
ding was aangekomen en van  de aan
wezigheid van de bemanning die deel
nam  aan de redding, hield de B elg i
sche Regeering er aan, aan deze laa t
sten op plechtige w ijze de eereteekens 
van het Oorlogskruis 1940 te over
handigen.

De plechtigheid had plaats in  de 
aanwezigheid van de burgerlijke, m i
lita ire  en zeevaartoverheden, m arine
o ffic ieren  en van ta lrijke Belgische 
en Britsche vrienden.

Het dagorder 
van de Belgische Marine

De vertegenwoordiger van den Heer 
M inister van het Verkeerswezen wees 
in  een korte toespraak op de held
haftigheid  van de Belgische zeelieden. 
De visschers z ijn  o.m. sedert den aan
vang der vijandelijkheden voortdu
rend in de eerste linie. Hun gedrag 
dw ingt eerbied en bewondering af.

Het dagorder der M arine schetst de 
fe iten  in  de volgende bewoordingen:
. «D e  h.h. Lycke Achiel, schipper; 
Viaene Romeo, m otorist; Rubben U r
bain, matroos; Makelberghe Maurice, 
matroos; Vanhove Maurice, matroos; 
terw ijl zij zich in volle zee bevonden, 
aarzelden n ièt zich m et hun treiler 
in  de nabijheid te begeven van  een 
schip, dat door een vijandelijk  v lieg 
tuig aangevallen en in  brand gescho
ten werd. Z ij z ijn  er in  geslaagd het 
grootste gedeelte van de bemanning 
van het schip te redden ».

W at een heldenmoed lig t er n iet be
sloten in deze enkele lijnen  !

De Britsche Regeering verleende 
aan Lycke insgelijks het eereteeken 
van  eerelid der Burgerlijke A fdeeling 
van  de Orde van het Britsche R ijk.

Snuisteraar.

Voor Leergierige Visschers

W at is, volgens de wet, een ZEE
SCH IP ?

Elk vaartu ig van  minstens 25 ton 
op zee varende o f er toe bestemd m et 
het oog op een winstgevende verrich 
ting. H ieruit vo lgt dat een yacht niet 
als een zeeschip doorgaat, verm its er 
h ier geen w instbejag nagestreefd 
wordt.

Vaartu igen kleiner dan 25 ton, v a 
rende in  binnenwateren o f in  de terri
toriale wateren, worden als « b o o t »  
gerangschikt.

Hoe wordt men eigenaar van een 
schip ?

1. Door aankoop. Een koopaktewordt 
in  ’t dubbel opgesteld op gezegeld 
papier. Deze akte wordt geregistreerd 
en ingeschreven op het Kantoor der 
Hypotheken te Antwerpen. Voor een 
geldigen aankoop is het dus niet ver- 
eischt de koopakte voor een Notaris 
te doen doorgaan, zooals dit wel het 
geval is bij den aankoop van een huis 
o f een stuk bouwgrond.

2. Door een erfenis.
3. Door een schip te la ten  bouwen. 
Eens in het bezit van een schip,

Welke form alite iten  m oeten er nog 
vervuld worden ?

1. Eerst en vooral m oet er gezorgd 
worden voor de «  im m atriculatie »  o f 
voor het «  te boek stellen »  van het 
schip in een bijzonder register op 
het Kantoor der Hypotheken te A n t
werpen. Daarin komt voor: naam van 
schip, eigenaar, tonnemaat, datum 
van bouw, m ateriaal waaruit het ge
bouwd is, kracht der machine, enz.

2. De im m atriculatie gedaan zijnde, 
m oet nu worden gezorgd voor de 
scheepspapieren.

a) H et bewijs van  nationalite it o f 
de zeebrief.

D it is een verklaring door den M i
nister van Zeewezen à fgeleverd en 
waardoor het schip de toelating k rijg t 
om onder Belgische v lag  te varen. Om

onder Belgische vlag te kunnen varen 
m oet het vaartu ig voor meer dan de 
h e lft aan Belgisch kapitaal toebehoo- 
ren. Veronderstel een oogenblik dat 
een schip van 1 m illioen voor een ha lf 
m illioen in  Fransche handen zit, dan 
zal het de Belgische nationaliteit niet 
verkrijgen.

De zeebrief wordt afgeleverd na een 
verk laring onder eed gedaan bij den 
Vrederechter en is m aar geldig voor 
een tijdperk  van 4 jaar en dan nog 
op voorwaarde dat de opgelegde con
dities blijven bestaan. W erd het schip 
gebruikt voor onwettige doeleinden, 
zooals smokkelzaken, dan zal het dit 
document worden ontnomen, ook in 
dien de eigendom voor meer dan de 
h e lft  verandert, in geval van  buit- 
m aking o f vern ietig ing van het schip.

D it document is van groot belang. 
De kapitein o f stuurman m oet ten 
allen tijde kunnen verantwoorden w e
gens de nationaliteit van het schip, 
waarover h ij gezag heeft.

(V e rv o lg t ).

ALS WIJ DE LANTAARN ELDERS OPSTEKEN ! !

Het Sociaal Statuut 
van den Franschen Zeeman

(V e rvo lg )

De Ongevallenverzekering

rfan Qediplomeerde 
cDisschers

Vele gediplomeerde visschers heb
ben door oorlogsomstandigheden hun 
Brevet o f Vergunning van Schipper o f 
M otorist verloren. Duplicata’s van a f
geleverde brevetten o f vergunningen 
worden n iet afgeleverd, m aar wel een 
verk laring die de waarde heeft van 
het verloren document.

De visschers die in bovengemelde 
gevallen verkeeren, worden dringend 
yerzocht een aanvraag in te dienen 
bij den W aterschout van hun stand
plaats, die dan verder zal zorgen dat 
door het Hoofdbestuur van het Zee
wezen een verklaring, die h,et verloren 
document m oet vervangen, zal a fle
veren.

De W aterschout der Kust, 
E. Carlier.

r r r t  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

STEEDS DIEPER DEN PUT IN ?
Aanvoer en Opbrengst der 
Zeevisscherij in Februari 1946

De maand Februari 1946 is opnieuw 
gekenmerkt door een verm indering 
van de opbrengst, welke nochtans 
voor d it tijdstip  insgelijks gepaard 
gaat m et een inkrim ping van den aan
voer.

D it wordt door de onderstaande c ij
fers bevestigd:

G ew icht Opbrengst 
Kgr. Fr,

Jan. 1946: 41.699.843 41.385.991 
Febr. 1946: 7.565.334 37.256.792

—  4.134.509 — 4.129.199

De gem iddelde prijs  per kgr. van 
alle visscherij soorten bedroeg voor het 
besproken tijdstip 4,92 fr. tegen 3,53 
fr. in Januari 1946 en 7,24 fr. in  D e
cember 1945.

W ij m oeten hier aanstippen dat ge
durende Februari jl. het bedrijf te 
worstelen had tegen slecht weder, wat 
ongetw ijfe ld  n iet zonder invloed is 
op den aanvoer. Zoo een prijsstijg ing 
werd waargenomen, is dit toe te 
schrijven aan het fe it  dat m in op ijle  
haring en meer op versehe visch u it
gevaren werd.

In de verschillende kusthavens
Ziehier de vergelijkende c ijfers  van 

aanvoer en opbrengst in  de versch il
lende kusthavens:

J a n u a r i  194 6
Aanvoer Opbrengst 

Kgr. Fr.
Oostende: 9.127.592 31.243.054
Blankenberge: 103.972 147.500 
N ieuwpoort: 1.348.256 2.036.646 
Zeebrugge: 1.120.023 7.958.791

Totaa l: 11.699.843 41.385.991 
F e b r u a r i  19 4 6

Aanvoer Opbrengst
Kgr. Fr. 

6.300.170 30.198.195
61.787 174.199

761.714 2.450.542
441.663 4.433.856

Oostende: 
Blankenberge : 
N ieuwpoort: 
Zeebrugge:

Totaa l: 7.565.334 37.256.792

De verm indering is om zoo te zeg
gen algemeen. A lleen te Blankenberge 
wordt een verhooging van  de op
brengst vastgesteld.

Prijzenvergelijking
Zooals gewoonte geven w ij hierna 

ter vergelijk ing, de prijzen op van b e 
paalde vischsoorten in de maanden 
September 1945 (gereglem enteerde 
m arkt), October, November, December 
1945, Jahuari en Februari 1946 (v r ije  
m arkt). »

Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb.
G riet 
Kabelj.
P ladijs 
Rog
Roobaard 
Schelvisch 
Tarbot 
Tong 
W ijtin g  
Volle har.
IJ le haring 
Garnaal

Gevolgtrekking
F ijn e  vischsoorten : Over het a lge

meen wordt een geringe prijsverhoo- 
ging waargenom en; de prijzen  zijn  
beneden deze vastgesteld tijdens de 
gereglem enteerde markt.

De rondvischsoorten  behielden over 
het algemeen de waarde vorige maand 
aangestipt. G eleidelijk  benadert men 
de prijzen  van September 1945. '

P la tv ischsoorten : T erw ijl de prijs 
van de p ladijs gestegen is, bemerkt 
men de prijsdaling van de rog.

IJ le  h a ring : Een prijsverhooging 
werd waargenomen, welke nochtans 
niet opweegt tegen de verm indering 
van dén aanvoer.

*
Stippen w ij nog aan dat de aanvoer 

en de opbrengst in  Februari 1945 on
derscheidenlijk 13.814.388 kgr. en 
72.497.451 fr. bedroeg. N iettegenstaan
de de ontw ikkeling van  onze vissche
rij vloot is de inzinking geweldig.

40 32 31 45 26 33
12 33 28 40 15 15
14 22 21 23 9 11
8 18 17 24 15 12
8 21 24 30 33 —

14 28 24 25 18 20
40 46 43 62 40 42
50 46 45 63 41 43
5 24 19 20 9 8
6 51 53 31 — —

— 23 4 1,38 1,90
10 38 48 74 78 57

In  ons vorig nummer gaven w ij een 
overzicht van (Je vergoedingen welke 
verschuldigd zijn  voor een zeeongeval, 
dat een tijde lijke  o f bestendige ar
beidsonbekwaamheid tot gevolg heeft.

Er b lijft  ons nog slechts na te gaan, 
welke vergoedingen toegekend worden 
in  geval van doodsongeval.

Voor ongeval m et doodelijken a f
loop, kunnen de weduwen o f indien er 
slechts weezen overblijven, aanspraak 
maken op een pensioen, dat berekend 
wordt op 37,50 t.h. van het jaarloon.

In  België wordt er aan de weduwen 
een jaarlijksche vergoeding toegekend 
vastgesteld op 30 t.h. van het loon.

De ouders van Fransche zeelieden 
kunnen, indien er geen weduwe noch 
kinderen overblijven, aanspraak m a
ken op vergoed ing indien z ij den ou 
derdom van zestig ja a r hebben bereikt 
en z ij aanspraak kunnen maken op 
onderhoudsgeld.

Voor de Belgische zeevisscherij wordt 
de steunvoorwaarde weliswaar toege
past, toch kunnen de ouders op gelijk  
welken ouderdom aanspraak maken 
op vergoeding.

W ij kunnen er nog aan toevoegen 
dat de slachtoffers van een arbeids
ongeval, dat een bestendige arbeids
onbekwaamheid voor gevolg heeft, 
alsook de weduwen van door arbeids
ongeval getro ffenen  aanspraak kun
nen maken op de volgende bijkom en
de jaarlijksche vergoedingen voor fa -  
m ilielast:

360 fr. voor hèt eerste kind;
360 fr. voor het tweede kind;
450 fr. voor het derde kind;
450 fr. voor het vierde kind;
550 fr. voor het v ijfd e  kind;
550 fr. voor het zesde kind;
660 fr. vana f het zevende kind.

Als slot kunnen w ij aannemen dat 
de toestand van de alleenstaande we
duwe van een Franschen zeeman gun
stiger is dan in  België. Nochtans wor
den h ier ru im ere voordeelen verleend  
aan de kinderen en aan de ouders. 
Algem een zal een visschersgezin, dat 
zijn  kostwinner verliest tengevolge 
van een arbeidsongeval op zee, in  ons 
land in gunstiger voorwaarden ver
goed worden, dan bij onze Zuider
buren.

Het verschil is zelfs aanzienlijk.
Als w ij in acht nemen, dat de 

doodsongevallen het leeuwenaandeel 
der verzekeringsprem ier opslorpen, zal 
de Nationale Voorzorgskas voor F ran 
sche zeelieden in d it opzicht groote 
besparingen verwezenlijken.

geval opgeloopen buiten het bedrijf, 
kunnen de belanghebbenden aan
spraak maken op een dagelijksche 
vergoeding voor werkonbekwaamheid 
ge lijk  aan de h e lft van  hun loon. De 
gewone kindertoeslagen worden ins
gelijks voorzien.

Verzekering der gezinnen van  
Fransche zeelieden tegen ziekte 

en ongeval
N iet alleen is de Fransche zeeman 

gedekt tegen de verscheidene risico’s, 
m aar ook zijn  gezin kan tege lijkertijd  
genieten van  bepaalde sociale voor
deelen, voornam elijk w at betreft de 
vergoeding der kosten van ziekenhuis, 
dokter en apotheker.

In  dit opzicht kunnen w ij nog aan
stippen : de «  Verzekering m oeder
schap ».

Opdat recht op vergoeding zou kun
nen bestaan, wordt nochtans vereischt 
dat de belanghebbende o f haar echt
genoot, gedurende een bepaald t ijd 
stip b ijdragen hebben gestort aan de 
Nationale Voorzorgskas der zeelieden.

Invaliditeit veroorzaakt door een  
ongeval buiten het bedrijf opge

loopen of door ziekte

De verzekering der Fransche 
zeelieden tegen ziekte overkomen 
in den loop van de uitoefening  

van het bedrijf
De Fransche visscher kan voor 

ziekte opgeloopen tijdens de u itoefe
ning van zijn  bedrijf aanspraak m a
ken op vergoeding ten laste van  de 
Nationale Voorzorgskas.

Deze kas vergoedt desnoods de kos
ten van ziekenhuis en dokter. Men 
heeft de vr ije  keustvan verplegings
dienst. D e apothekerskosten worden 
slechts gedeelte lijk  gedekt. Deze kos
ten worden vergoed to t aan de ge
nezing o f u iterlijk  tot zes maanden 
na de ontscheping aan wal. Nochtans 
kan de vergoeding zich uitstrekken 
over den term ijn  van v i j f  jaa r indien 
de ziekte als bestendig wordt be
schouwd.

Indien  de ziekte den zeeman belet 
z ijn  werk te hernemen, bekomt hij 
een dagelijksche vergoeding die over
eenstemt m et de h e lft van zijn  loon. 
De kindervergoeding, zooals vastge
steld voor arbeidsongeval, wordt hem 
insgelijks uitgekeerd.

Verzekering tegen ziekte of on
gevallen overkomen buiten de 

uitoefening van het bedrijf
Ook d it risico wordt door de N atio 

nale Voorzorgskas der Fransche zee
lieden gedekt. Nochtans m oeten de 
belanghebbenden gedurende een voor
afbepaald aantal dagen b ijdragen  ge
stort hebben aan deze instelling.

Kosten van verp leging in  een zie
kenhuis en van geneesheer worden 
door de verzekering gedragen; de zie
ken o f de buiten dienst gekwetsten 
dragen nochtans 20 t.h. van den last. 
Z ij kunnen aanspraak maken op de 
tusschenkomst to t aan den dag van 
hunne genezing en ten  langste gedu
rende zes maanden, ten  ware de toe
stand als bestendig moet beschouwd 
worden. Ook de pharmaceutische kos
ten worden gedeeltelijk  vergoed.

Vanaf den vierden dag na de vast
stelling van de ziekte o f van het on-

De zeeman wordt -als invalied be
schouwd na het verloop van zes maan
den, indien h ij nog minstens voo r de 
twee derden werkonbekwaam is. Op
dat nochtans de Nationale Voorzorgs
kas verder zou tusschenkomen, is het 
h ier insgelijks noodzakelijk  dat de 
belanghebbenden een vooraf vastge
steld tijdstip aan deze instelling be
taald hebben.

In  geval van vastgestelde in va lid i
te it hee ft de belanghebbende recht op 
medische en pharmaceutische zorgen 
gedurende een tijdstip  dat nochtans 
de v i j f  jaa r n iet m ag oveftre ffen . 

î De invaliede zeeman ontvangt een 
vergoeding ge lijk  aan 50 t.h. van z ijn  
jaarloon. Deze vergoeding is nooit van 
bestendigen aard en kan b ijgevo lg  
steeds worden herzien.

W anneer de werkonbekwaamheid 
m in dan 2/3 bedraagt, wordt de ver
goeding n iet meer uitgekeerd. Ze kan 
nochtans bij verergering van den toe
stand opnieuw worden toegekend.

In  geval van overlijden  hebben de 
naastbestaanden insgelijks recht op 
vergoeding.

Steeds wordt er verm eden dat er 
cumulatie van vergoedingen zou be
staan.

##*

In  ons volgend nummer ontleden 
w ij de zeer belangrijke pensioenwet 
der Fransche zeelieden.

Snuisteraar.

NOTA. —  In  ons vorig  nummer ga
ven w ij de b ijdragen  op van reeders 
en manschappen ten  voordeele der 
A lgem eene Nationale Voorzorgskas der 
Fransche zeelieden. Ondertusschen 
vergaten w ij dat deze premi,es een 
w ijz ig ing hebben ondergaan in den 
volgenden zin:

1Te betalen premie op 100 fr. loon
Vaartu igen van m eer Visscher Reeder 

dan 30 ton.
Ingescheepte eigenaar: 3 3
Andere leden der be

m anning: 3 6,75 
Vaartu igen van m eer 
dan 30 T. to t  35 T.
Ingescheepte eigenaar: 3 3
Andere leden der be

m anning: 3 6 
Vaartuigen van 30 Ton  

en m in.
Ingescheepte eigenaar: 3 3
Andere leden der be

m anning: 3 4 
Men m ag n iet uit het oog verliezen 

dat deze prem ies de volgende risico’s 
dekken:
1) beroepsongevallen;
2) ziekte over komen tijdens de u it

oefen ing van het bedrijf;
3) ongevallen en ziekte buiten den 

dienst opgeloopen;
4) ongevallen o f ziekte van de gezins

leden;
5) moederschap.

Sn.
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Notariëele Aankondigingen
Studies van de Notarissen 

JAN B. de G H E L D E R E  
te Heist, en 

STRO O BAN DT
te Knokke.

IN STE L  M ET PREM IE  
Op Maandag 25 Maart 1946, te 16 

ure te Uitkerke, in het «C a fé  St. A - 
m and», bij Med. Lievens, van: 

GEMEENTE U IT K E R K E  

G E R IE V IG  W OONHUIS met erve en
hof, Evendijk West, nr. 29, groot 460 
v.m.; kosteloos bewoond to t 3 maan
den na de toew ijzing door M ijnheer 
G ustaaf Dejonghe. (119)

Studie van den Notaris 
j. B. de Gheldere

te Heist-aan-zee.

IN STE L  M ET PREM IE  
Op Maandag 1 A p ril 1946, om 16 

uur, in  het «C a fé  Duinemaatschappij 
De Zwaluw», Pannestraat, van: 

BADSTAD H EIST 

Gerievige WERKMANSWONING 
M ouffestraat, 21, groot 75 v.m. Be
woond zonder geschreven pacht door 
Th. Vandenabeele, m its 100 fr. te 
maande.

Nazicht Dinsdag en V rijdag  van 2 
to t 4 uur. (127)

Studie van Meester 
Jan B. de Gheldere

Notaris te H eist-aan-zee

IN STE L M ET PREM IE
Op Maandag 1 A p ril 1946, om 15 uur 

stipt, in  het «C a fé  de la G are», hoek 
der Stationlaan en der Knokkestraat 
te Duinbergen, van:
B AD PLAATS  DU INBERGEN-H E IST
Zeer welgelegen, nieuwgebouwd m o

dern WOONHUIS
met hof, Stationlaan, groot 122 m2, 
bewoond zonder geschreven pacht 
door A lfons Laforce, m its 245 fr. te 
maande.

Nazicht Dinsdag en V rijdag  van 2 
to t 4 uur.

In lich tingen  en plakbrieven ter 
Studie. (128)

Studie van M eester 
Pierre Denis

doctor in  de rechten 
notaris te Nieuwpoort.

Op Maandag 1 A pril 1946, om 2 uur 
’s namiddags ter herberg «L a  L iberté» 
bij M ijnheer Charles Demeyere, G roo
te M arkt te Nieuwpoort, TOESLAG 
van

STAD N IEU W PO O RT
Een kloek WOONHUIS

te Nieuwpoort, Theo Goedhuyswijk 68, 
groot 2 aren 40 centiaren.

Slechts ingesteld : 41.000 fr.
Gewone voorwaarden. Zie plakbrief.
Z ichtbaar iederen Maandag^ Woens

dag en Vrijdag, telkens van  10 tot 
12 uur.

Voor alle verdere, in lichtingen zich 
wenden ter studie 'van  voornoemden 
Notaris Denis. (139)

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

Op Donderdag 4 A p ril 1946, te 15 u. 
in het lokaal Prins Boudewijn, St. 
Sebastiaanstraat 22, te Oostende:

IN STE L M ET K  n/« PREM IE  VAN  
STAD OOSTENDE

Koop I. EEN WOONHUIS
Nieuwpoortsche Steenweg 273, met 
120 m2 erve, 2 kelders, 5 plaatsen, 2 
mansarden, koer, koterijen  en verdere 
a f hankeli j kheden.

Verhuurd zonder pacht mits 420 fr. 
per maand.

Koop II. EEN CAFE
Hoek Frère Orbanstraat 215 en Water- 
werkstraat, met 70 m2 erve. B ierkel
der, groote cafézaal, 5 plaatsen, 2 
mansarden, koer, koterijen  en verdere 
a f hankeli j kheden.

Verhuurd zonder pacht m its 300 fr. 
per maand.

Koop III. EEN CAFE 
Hoek Leeuwerikenstraat 74 en M aria- 
kerkelaan, met 85 m2 erve. Kelder, 
cafézaal, 4 plaatsen, groote zolder, 
koer, koterijen  en verdere afhanke
lijkheden.

Verhuurd zonder pacht m its 360 fr. 
per maand.

Bezoek voor de 3 koopen: M aan
dagen en Donderdagen van 2 tot 4 u.

Alle nadere inlichtingen te bekomen 
ter studie van den verkoopenden no
taris. (134)

Studie van Meester 
Pierre DEN IS

Doctor in  de rechten 
Notaris te Nieuwpoort.

Op Woensdag 27 M aart 1946, om 
3 uur ’s namiddags, ter herberg 
«La  L iberté» bij M ijnheer Charles D e
meyere, Groote M arkt te N ie1 wpoort, 
TOESLAG van:

GEMEENTE WESTENDE 
Een zeer gerie fe lijk  en welgelegen

H A N D E L S H U I S
dienstig voor «C a fé  Fam iliepensioen», 
zijnde de gewezen Café « In  de T ram 
statie» te W estende-Dorp, langs de 
baan, naar de zee, rechtover de Kerk, 
groot 521 m2 47 dm2.

Onm iddellijk  vrij.
Z ichtbaar alle dagen.
Voor alle verdere in lich tingen  zich 

wenden ter studie van voornoemden 
Notaris Denis. (141)

Studie van Meester 
Pierre DEN IS

doctor in  de rechten 
notaris te Nieuwpoort.

On Dinsdag 2 A pril 1946, om 3 uur 
’s namiddags ter herberg «La  L iberté» 
b ij M ijnheer Charles Demeyere, M arkt
plaats te Nieuwpoort, TOESLAG  van: 

STAD N IEU W PO O RT

Een kloek WOONHUIS
m et HOF te Nieuwpoort, Coupe G orge- 
straat, thans W itte Brigadelaan, nr. 
107, samen groot 1321,38 m2.

M et alle gebeurlijke rechten op oor- 
logsschadevergoeding.

Slechts ingesteld : 50.000 fr.
Gewone voorwaarden. Zie plakbrief.
Z ichtbaar iederen Maandag, W oens

dag en Vrijdag, telkens van 10 tot 
12 uur.

Voor alle verdere in lichtingen zich 
wenden ter studie van voornoemden 
Notaris Denis. (138)

Studie van den Notaris 
Maurice Quaghebeur

te Oostende, Kerkstraat 43.

De Vischafslag
te Nieuwpoort 
— ■—

EEN  O N W ETT IG E H AN DELIN G

Te N ieuwpoort wordt de visch, gar
naal en haring door de stad Nieuw
poort afgeslagen.

Daarvoor en voor de m ijnrechten, 
wordt m aar eventjes 3 fr. per honderd 
a f gehouden, w at voor het jaa r 1945 
het ronde sommetje van 2.609.142 fr. 
beteekent, in acht nemend dat de op 
brengst van de visschersvloot voor het 
ja a r  1945 86.971.428 fr. beliep.

We vragen  ons a f sedert wanneer 
de stad N ieuwpoort het recht heeft 
ongerechtvaardigde w insten op te 
strijken ten nadeele van d,e reeders 
w ier schip aldaar verkoopt ?

Dat ze den vischafslag doen, is vol
gens het bestaande reglem ent zelfs 
n iet toegelaten. A ls de stad onkosten 
aanrekent door gebruik van personeel 
en uitbating, dan is d it haar recht, 
m aar winsten verwezenlijken om al 
haar andere onkosten in  andere za 
ken daarmede te dekken, is ongerecht
vaardigd.

W at denken de visschers en de Hoo- 
gere Overheid daarvan ?

fi B R EU K  EN BU IKBA N D EN  |
J  Orthopedische Apparaten 
v —  Kunstbeenen —  ^

k V E R D O N C K  - MI NNEk
^7 H. Serruyslaan O O S T E N D E ?  
I ____________________________________ (36) I

DE HEROPBOUW VAN ONZE VISSCHERSVLOOT

BEPERKING VAN DE KUSTVLOOT - BESCHERMING VAN DE KUST
VISSCHERS - ZEER NUTTIG WERK

Studie van den Notaris 
Maurice Quaghebeur

te Oostende, Kerkstraat 43.

Op Dinsdag 26 Maart 1946, te 15 uur
in het lokaal Prins Boudewijn, Sint 
Sebastiaanstraat 22, te Oostende: 

IN STE L M ET % % PREM IE  
van

I. G RO O T N IEU W G EBO UW D  OP 
B R EN G STH U IS  met PO O RT EN P A K 
H UIS te Oostende, L ijndraa ierstraat 8. 
Oppervlakte 141.46 m2.

Verhuurd aan verscheidenen zonder 
geschreven pacht.

Bezoek: M aandag en Donderdag van 
14 to t 16 uur.

II. W ERKM A N SH UIS, door oorlogs- 
feiten  beschadigd; oppervl. 114,55 m2.

Onm iddellijk  genot.
A lle  eventueele rechten op oorlog- 

schade worden medeverkocht.
Voor alle nadere in lich tingen  sjich 

bevragen ter studie van den verkoo
penden notaris. (130)

Op Dinsdag 2 A p ril 1946, te 15 uur, 
ter gehoorzaal van het Vredegerecht 
van het K an ton  Oostende, Canada- 
plaats te Oostende:

IN STE L  M ET % % PREM IE  van 
EEN GERIEVIG WOONHUIS 

te Oostende, Weezenhuisstraat, 8. 
Oppervlakte 75 m2; 3 woonkelders, 

4 kamers, 2 mansardekamers, 2 koe
ren.

Gebruik: kelderingen en een kamer 
op 1ste verdiep verhuurd zonder pacht 
mits 125 fr. per maand. H et overige 
onm iddellijk  vrij.

Bezoek: M aandagen en Donderda
gen van 14 tot 16 uur.

A lle  nadere in lichtingen te bekomen 
ter studie van den Notaris. (135)

Studies van de Notarissen 
Maurice Quaghebeur

te Oostende. Kerkstraat 43, en 
Van Isterdael

te Gentbrugge, F. Burvenichstraat 364

Op Donderdag 4 A pril 1946, té 15 u. 
in  het lokaal Prins Boudewijn, Sint 
Sebastiaanstraat 22, te Oostende: 

TOESLAG  van 
Gemeente BREEDENE (Sas S lijkens) 

GROOTEN EIGENDOM
Nukkerstraat, 7 

bestaande uit woonhuis m et In r i j
poort, Stallingen, Koterijen , Pakhuis, 
groote koer en verder afhangen en 
erve. G rqot 380 m2, façade 12,50 m. 
Electriek en 2 soorten water.

A lle eventueele rechten op vergoe
ding voor oorlogschade z ijn  m ede
verkocht.

Verhuurd zonder pacht aan Charles 
Van Hoorne m its 150 fr. per maand 
(nog zonder verhoog).

Bezoeken: Maandagen, Woensdagen 
en Donderdagen van 2 to t 4 uur.

Ingeste ld : 212.000 fr.
Alle nadere in lichtingen te bekomen 

ter studies van de verkoopende N o
tarissen. (136)

Het is orjze lezers bekend, hoe se
dert verschillende weken de B edrijfs 
raad voor de Zeevisscherij zich on
led ig houdt m et het bespreken van 
een wetsontwerp betreffende de her
opbouw van de visscherijvloot.

Reeds vroeger werden reglem entee- 
ringen getroffen , welke echter alle als 
ondoelm atig werden aanzien en in 
beroepskringen veelal aanleiding ga
ven to t veel misnoegen.

Thans werd onder le id ing van den 
heer Raym. Bauwens, de laatste hand 
gelegd aan de verwezen ljik ing van een 
ontwerp, welke verstrekkende gevol
gen zal hebben bij den verderen her
opbouw van de vloot en vooral een 
effectieve  bescherm ing zal daarstel- 
len van de kustvisschersreeders.

Elkeen w eet m et hoeveel krachtda
digheid reeds tijdens den oorlog voor 
de bescherming van de kustvisschers 
werd opgekomen en hoe vooral de h. 
Vandenberghe P. toen de bevoegde 
Corporatie en het Zeewezen op de 
zware gevolgen van de gevolgde bouw- 
politiek, herhaalde m alen gewezen 
heeft.

D it werd vooral van a f 1943 goed 
gesteund door den h. Bauwens, die 
in  een u itvoerige nota den toenm ali- 
gen D irecteur-Generaal van  het Zee
wezen verzocht een bepaalde regeling 
te tre ffen , de kleinen ten  goede.

De Bijeenkomst van Vrijdag jl.
Aan deze besprekingen namen deel:
Voor den V isscherij d ienst: de hee- 

ren Carlier, M ichielsen en Gilis;
Voor de G roo t-R eed ers : de heeren 

Raym. Bauwens en G. Vanderrol;
Voor de M iddenslag-Reeders: de hh. 

Po l Verbanck, Jaak Viaene, Henri 
Lam bregt en Lam brecht Emiel;

Voor de Kustvisschersreeders: de 
hh. Petrus Latruwe, Jan Dobbelaere 
en Henri Cattoor, van Heist; de hh. 
L ib in  en Roose Frans.

De h. Vandenberghe P r. woonde 
insgelijks de vergadering bij.

Als afgevaardigde van den h. H. De 
Vos, was de bestuurssecretaris, heer 
Pluym ers aanwezig, terw ijl de h. Van- 
daele het ambt van secretaris waar
nam.

De vergadering duurde tot 14 uur 
en na een zeer grondige bespreking 
van het vraagstuk in  zijn  geheel, w a 
ren allen —  de h. L ib in  uitgezonderd 
—  het tenslotte eens hiernavolgende 
regeling vanaf heden te zien toepas
sen:

Voor de Kustvisscherij

Studie van den Notaris 
Maurice Quaghebeur

te Oostende, Kerkstraat 43.

Op Donderdag 28 M aart 1946, te 15 
u. in het lokaal Prins Baudewijn, Sint 
Sebastiaanstraat 22, te Oostende: 

IN STEL M ET % PREM IE  
van

1 Ha. 62 a. 10 ca.
VETTE WEIDE

te Nieuwmunster, langs den Steenweg 
naar Wenduine, gebruikt zonder ge
schreven pacht door M. André Gardin 
m its 2.175 fr. ’s jaars.

Voor alle nadere in lichtingen en 
plan, zie plakbrieven o f bevragen ter 
studie van den werkenden Notaris.

(118)

Studie van den Notaris 
Maurice Quaghebeur

te Oostende, Kerkstraat 43.

Op Dinsdag 26 Maart 1946, te 15 uur
in het lokaal Prins Boudewijn, St. Se
bastiaanstraat 22, te Oostende:

TOESLAG
van

O P BR EN G STH U IS  (V IL L A )
te Oostende, Yzerstraat, 26.

Oppervlakte 105 m2 gansch bébouwd 
(zie verdere beschrijving op p lak
brie f).

V rij van gebruik.
Recht op eventueele vergoeding 

voor oorlogschade wordt m edever
kocht.

Ingesteld : 235.000 fr.
A lle  nadere in lichtingen te bekomen 

ter studie. (111)

Kleine aankondigingen
•  Te koop: Krom hout 30 P.K., in zeer 
goeden staat. Adres bureau blad. (109)
•  Huisgezin, 3 personen, functionaris, 
vraagt onm iddellijk  te huur: huis o f 
gelijkvloers 5 à 6 plaatsen. Adres bu
reel blad. (105)
•  Te koop: nieuwe mekanieke a ju in - 
snijmachienen. Te  bevragen: Brussel- 
sche stw. 456, Gentbrugge. (125)
•  Te huren gevraagd voor de m aan
den Juni-Juli: 2 appartem enten ge
meubeld o f klein huis voor 2 gezinnen 
te B lankenberge o f omgeving. Schrij
ven m et voorwaarden en prijsopgave: 
M. 106, Publ. Alpha, 28 Vestingstraat, 
Antwerpen. (126)
•  Te koop: V issehersvaartuig N.720 
ex-N.24, gebouwd in 1924, metende ... 
B.T. en voorzien van een m otor A.B.C. 
van 25 P.K . Voorwaarden: Rochus 
Coulier, Leopold I I  laan 37c, Oostduin- 
kerke. (140)
•  G evraagd: persoon o f firm a, goed 
geïntroduceerd in de visschersmiddens 
voor onder-agentschap Scheeps-Diesel- 
motoren van gekend merk. Schrijven 
m et goede referenties ,bureel blad. 137

•  T e  koop: een nieuw gedekt vis- 
schersvaartuig, gebouwd in 1942, B.T. 
14,50, M otor Moës 40 P.K. 1945. Adres 
bureel blad. (112)

TE KOOP
Bij stopzetten van het bedrijf, T E  

K O O P :  D R IE  M OOIE V IS S C H E R S 
V A A R TU IG EN , gebouwd in 1942 en 
1943, ééne voorrfen van een motor 
A.W.A. van 120 P .K . en de twee an 
dere voorzien van een motor A.W.A. 
van 80 P.K . met reducteur.

Voorwaarden te bekomen: Bureau 
van t’ blad. (132)

1. Geen enkel persoon, welke geen 
geteisterde kustvisscherreeder is. m ag 
nog een kustvisschersvaartuig bou
wen.

2. Kustvisschersreeders m ogen hun 
te oud geworden kustvisschersvaar
tu ig vervangen. D it moet dan ofwel 
afgebroken ofwel in den vreem de ver
kocht worden.

3. Beroepsstuurlieden m et een d i - 
p 1 o m  a kunnen kustvisscherreeder 
worden. Z ij mogen een vaartu ig van 
een gelegenheidsreeder koopen, die 
h iervoor geen ander in  de plaats mag 
bouwen.

4. De kustvisschersreeders welke ge
teisterd zijn, mogen een kustvisschers
vaartu ig bouwen ofw el een vaartuig 
van de categorie onm iddellijk daar
opvolgend.

Categories van Vaartuigen
De categories worden als vo lgt in 

gedeeld :
1. Van 1 tot 120 P.K.
2. Van 121 tot 250 P.K.
3. Van 250 tot 500 P.K.
4. Van meer dan 500 P.K.

De Zeevaartinspectie zal bepalen 
aan welke a fm etingen  elke categorie 
onderhevig zal zijn.

Elke geteisterde m ag slechts bou
wen in z ijn  eigen categorie o f in  de 
onm iddellijk  daaropvolgende. Zoo b.v. 
m ag een reeder welke een vaartu ig 
had van 80 P.K., er thans een bouwen 
van 121 to t 250 P.K., m aar geen van 
250 tot 500 P.K.

Z ij die over geen diploma van 
schipper o f motorist beschikken, kun
nen geen visscher-reeder worden.

De gelegenheidsreeders welke zich 
van  hun vaartuigen w illen ontdoen, 
m oeten eerst de gelegenheid geven 
aan
1) een geteisterde kustvisscherreeder;
2) aan het Buitenland;
3) aan een gediplomeerden stuurman

o f motorist.
Z ij kunnen in elk geval bij verkoop 

hun rechten op een nieuw vaartu ig 
n iet doen gelden.

Aldus wordt verm eden dat zij zich 
thans van hun kustvisschersvaartui- 
gen zouden ontdoen aan schromelijk

hooge prijzen  o f aan om het even w ie 
welke er geen recht op heeft.

Zoo wordt ook verm eden dat de 
kustvisschersvloot, welke thans reeds 
veel grooter is dan vóór den oorlog, 
nog abnormaal vergroot wordt.

Verder dient rekening gehouden van 
het feit, dat Voor het bemannen van 
die vloot er heel w at m oeilijkheden 
zullen oprijzen.

De Middenslagreeders
die tijdens den oorlog kustvisschers- 
vaartu igen gebouwd hebben, mogen 
die ook alleen aan bovenvermelde 
rechthebbenden verkoopen en mogen 
geen nieuwe vaartuigen van hun ca
tegorie bouwen, zoolang d ie voor
waarden n iet vervuld worden.

N iet-reeders kunnen alleen mede- 
eigenaar worden tot een beloop van 
40 t.h. om aan de beroepsmenschen. 
de gelegenheid te geven het vaartu ig 
o f vaartu igen in kwestie in  vollen 
eigendom over te nemen, zoo deze 
daartoe na een zekeren tijd  het wen
schen.

A lle vaartuigen zullen voortaan die
nen te boek gesteld in  de Scheeps- 
hypotheek te Antwerpen.

Duur van deze Regeling

Deze regeling is van toepassing voor 
den duur van twee jaar.

Uitscheiding van Bedrijf
Zij die door gebrek aan geldm idde

len o f ouderdom uitscheiden mogen 
hun rechten op een ander afdragen. 
Deze afstand is bindend voor de toe
komst en zij kunnen hun rechten 
later n iet meer doen gelden.

Algemeene Bemerkingen
Gansch deze regaling izal in een 

Kon ink lijk  en M inisterieel Besluit 
vastgelegd worden. Elke reeder zal 
moeten ingeschreven zijn  in het han
delsregister en door den Bedrijfsraad 
aangenomen.

De scheepstypen vastgelegd zijnde 
door de Zeevaartinspectie, zoo zullen 
alle vaartu igen een waarborg van 
technische sterkte daarstellen en zoo 
zal verm eden worden dat nog vaar
tuigen welke n iet bestand z ijn  voor 
zekere visscherijen het lich t zien.

Zware stra ffen  worden op de over
treders van deze besluiten voorzien.

De genomen besluiten zullen vooral 
in kustvisscherskringen een groote 
tevredenheid verwekken, om dat ze 
eenerzijds de kustvisschers zullen be
schermen tegen overtolligen bouw 
van deze soort vaartu igen en ander
zijds deze menschen d e ’ gelegenheid 
zal geven zich op te werken tot de 
categorie onm iddellijk op de hunne 
volgend.

W e brengen hier dan ook graag 
hulde aan de bezorgdheid, waarm ede 
de Hoogere Overheid voor de kleinen 
is opgetreden.

T ijdens deze zitting hebben de hh. 
Bauwens en Vanderrol zich insgelijks 
zeer bezorgd en inschikkelijk getoond 
voor de bescherming der kleine be
roepsmenschen.

Het liep n iet a ltijd  van een leien 
dakje, daar de heer Vandenberghe, na 
gewezen te hebben op de groote nood
zakelijkheid, sterk aandrong op de 
radikale bescherming van  aille ge
teisterde en andere kustvisschers m et 
de volledige uitsluiting van alle ge
legenheidsreeders en reeders van de 
m iddenslagvisscherij voor den nieuw
bouw der kustvisschersvaartuigen.

H ierin  werd hij gesteund door de 
reeders van de Oostkust en den kust
visscherreeder Verbiest van Oostende, 
tende.

Tenslotte waren allen het hierom 
trent eens, niettegenstaande het pro
test van den h. Libin, die aanstuurde 
op het geven van dezelfde voordeelen 
aan alle gélegenheidsreeders, voor 
wie de huidige toestand volgens hem 
als een verworven recht moest aan
zien worden.

Moest deze zienswijze gevolgd, dan 
zou weldra de kustvisscherij de ern
stige nadeelige gevolgen hiervan dra
gen.

D ergelijk  onverantwoordelijk optre
den zou veel kleine menschen een 
stap sneller naar den afgrond leiden 
en dan zou men de Hoogere Overheid 
terecht het verw ijt kunnen maken 
eens te meer de belangen van de 
kleinen verwaarloosd te hebben.

D at tijdens den oorlog in  ’t belang 
van de voeding en bij gebrek aan 
kapitalen zulks geduld werd, is thans 
geen reden om in deze boosheid te 
volharden.
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Voor Nieuwbouw en Herstelling van 
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M A R K T B E R I C H T E N
O O S T E N D E

V rijdag 15 M aart 1946.
Heden slechts één vaartu ig ter m ijn  

m et een onbeduidende vangst, be
staande uit rog en wein ig tong. Rog 
wordt goedkoop, maar tong zeer duur 
afgezet.

De aanvoer ijle  haring is eveneens 
zeer klein en wordt verkocht aan 
mooie prijzen  gaande van  420 tot 540 
frank  de 100 kg.
0.24 1.392 4.470,—

Zaterdag 16 M aart 1946.
Elf vaartu igen zijn  van de visch

vangst terug, doch de aanvoer is maar 
klein daar de vangsten in het a lge
meen wein ig om vangrijk  zijn. De aan
voer bestaat uit 7.700 kg. tong, 13.000 
kg. pladijs, 11.000 kg. rog, 7.500 kg. 
kabeljauw en gul, 7.500 kg. w ijtin g  en 
in  kleinere hoeveelheden wat tarbot, 
bots en schar. Tarbot wordt duur ver
kocht, rog en p ladijs goedkoop, ter 
w ijl tong lichtjes gedaald is. K abel
jauw  wordt gem ijnd aan prijzen  die 
nagenoeg overeenstemmen m et deza 
van  de vorige marktdagen.

50.000 kg. ijle  haring worden heden 
aangebracht en van de hand gedaan 
aan prijzen  schommelende tusschen 
420 en 540 fr. de 100 kg.
0.77 1.559 15.690,—
0.187 8.297 136.710,—
0.186 5.576 25.010,—
0.193 10.391 159.280,—
0.115 4.015 69.810,—
0.109 6.071 98.340,—
Z.409 3.130 47.850,—
0.34 4.451 22.640,—
0.262 3.001 38.130,—
0.182 417 4.770,—
N.748 1.781 14.730,—

Maandag 18 M aart 1946.
De m arkt wordt heden overvloedig 

gespijsd door 11 vaartuigen, die m ee- 
rendeels groote en goed verzorgde 
vangsten van allerbeste hoedanigheid 
hebben. De toevoer bedraagt ongeveer 
3.300 bennen en om vat de volgende 
variëteiten : tong, tarbot, w ijting, p la
dijs, rog, schelvisch, schar, knorhaan, 
haai, zeehond, steenpost en zeewolf. 
De tongaanvoer bedraagt 7.000 kg. en 
deze worden duur afgezet; tarbot 
daarentegen ondergaat een inzinking 
in  prijs. De rogsorteeringen worden 
iets duurder verkocht dan Zaterdag,

doch n iettem in  aan zeer lage prijzen. 
De m arktprijzen  z ijn  in het algemeen 
vast, de belangstelling groot en de 
m arkt eindigde levendig.

Groote hoeveelheden ijle  haring 
worden vandaag binnengebracht. De 
aanvoer bedraagt zoowat 300.000 kg.; 
deze worden betwist tusschen 200 en 
330 fr. de 100 kg.
0.62 8.276 49.620,—
N.756 2.222 16.070,—
0.108 25.385 229.710,—
0.87 20.119 191.190,—
0.228 26.193 225.120,—
0.295 26.900 253.170,—
0.292 28.388 243.360,—
0.119 5.137 72.460,—
0.131 7.677 129.490,—
0.137 7.029 128.270,-—
0.214 8.376 123.620,—

Dinsdag 19 M aart 1946.
Vandaag zijn  12 vaartu igen met 

niddelm atige vangst ter m ijn, zoodat 
le  aanvoer, alhoewel groot, iets m in
ier is dan gisteren. De aanvoer be- 
Iraag t circa 100.000 kg. en bestaat in 
ïoo fdzaak  uit kabeljauw (16.500 kg.), 
rog (19.000 kg.), w ijtin g  (27.000 kg.), 
pladijs (19.000 kg.) en tong (5.000 
kg.). N iettegenstaande de groote aan
voer van w ijtin g  wordt deze zeer ge
vraagd. Tong, alhoewel gedaald, is 
standhoudend. Er z ijn  nog w at knor
haan, tarbot, steenpost, schelvisch en 
bots op de markt. Rog is w at gestegen 
en de overige variëte iten  worden 
doorgaans m inder duur a fgezet dan 
gisteren. De m arkt eindigde n iettem in 
vast.

70.000 kg. ijle  haring worden aan
gevoerd door een 20-tal haringvaar- 
ders; deze ijle  haring wordt van  de 
hand gedaan aan prijzen  gaande tus
schen 240 en 440 fr. de 100 kg.
0.77 4.858 24.690,—
0.52 755 6.480,—
0.291 12.194 108.460,—
0.66 17.085 149.900,—
0.213 677 4.930 —
0.154 8.776 93.860,—
0.267 5.969 47.580,—
0.257 7.504 115.150,—
0.289 18.413 180.300,—
0.277 *  /  8.007 89.830,— 
N.793 4.920 41.130,—
0.256 12.402 96.550,—

Woensdag 20 M aart 1946.
Vandaag z ijn  19 vaartu igen van de 

vischvangst terug, waarvan één zijn

vangst zal inhouden tot morgen. De 
aanvoer is iets meer dan gisteren en 
bestaat uit schoone partijen  kabel
jauw, pladijs en w ijting. Er z ijn  ook 
nog 7.000 kg. tong op de markt, be
nevens rog en kleine partijen  schar, 
haai, zeehond, bots en steenpost. B e
halve kabeljauw en rog z ijn  alle visch
soorten gedaald en worden nu eens 
in stijgende dan in  dalende lijn  ver
kocht. Kabeljauw  kent tegen het ein 
de der m arkt een lichte stijging. W ij
ting wordt ingezet aan 230 fr. de 
benne, daalde tot 160 fr. om daarna 
terug te stijgen  tot 290 fr. Tong wordt 
betrekkelijk  goedkoop, doch zeer vast 
verkocht. De m arkt was vandaag voor 
de andere vischsoorten bijzonder ver
anderlijk.

In  totaal werden heden 160.000 kg. 
ijle  haring ter m ijn  verkocht tus
schen 130 en 370 fr. per 100 kg- 
0.246 7.214 98.770,—
0.286 13.037 109.320,—
0.279 11.200 77.900,—
0.235 22.230 153.680,—
0.121 11.082 105.910,—
0.220 7.261 78.550,—
0.199 8.322 59.710,—
0.120 6.726 55.140, -
0.233 3.512 29.920,—
0.149 1.554 13.990 —
0.273 488 4.280,—
N.808 2.932 19.640,—
0.260 625 5.790,—
0.45 3.349 26.120,—
0.34 1.811 8.240,—
N.764 3.865 27.980,—
N.785 5.145 46.880,--
0.61 505 5.230,—

Donderdag 21 M aart 1946.

De aanvoer was heden uiterm ate 
klein; slechts 2 vaartu igen spijsden 
de m arkt m et 1200 kg. tong, 170 kg. 
tarbot en griet, 1000 kg. kabeljauw en 
gul, 1100 kg. pladijs, 2200 kg. w ijting, 
3000 kg. rogsoorten, 14 bennen haai 
en zeehond, alsook een vierta l ben
nen ongegutte kabeljauw voortko
mende van  een vaartu ig dat de ijle  
haringvisscherij bedrijft. De belang
stelling was eerder gering en de m arkt 
bijgevolg wein ig levendig. De prijzen  
waren nagenoeg deze van den vorigen 
marktdag.

Was de aanvoer van versehe visch 
onbeduidend, deze van  ijle  haring 
was daarentegen betrekkelijk  groot: 
210.000 kg. werden aangevoerd en van 
de hand gedaan aan prijzen  schom
melende tusschen 99 en 180 fr. per 
100 kg.
0.200 4.754 55.690,—
N',733 4.495 49.390,—
Z.534 180 2.320,—

PR IJZEN  IJLE  H AR IN G

4.70-4,40
5.40-4,50
5.40-4,00 
3,30-2,10

2.40-3,90 
1,60-3,70

Donderdag 14 M aart: 
V rijdag  15 M aart: 
Zaterdag 16 M aart: 
Maandag 18 M aart: 

Dinsdag 19 M aart: 
Woensdag 20 M aart:

Vrijdag Zaterdag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag
50 37—40 v 40—45 31—33 28—30 29— 30
32 28— 30 31—33 41—43 36—37 37—39

41 —-4.0 42— 40 43— 45 -  37— 41 39— 41
42— 44 43—45 37— 38 35— 38

U — S7—40 40— 41 31— 34 35-35,20
i<u b À —c J 58—60 50—60 70
Cü is-i---‘i-è 35— 49 36— 45
«>■* 20—32 22—31 17—24 18— 20
30 26,50
23 .
18

3,70-5,40 4,40-5,40 4,00-5,40 2,40-3,20 3,60
7,80-9,20 6,00-7,40 5,20-7,40 4,00-6,80 5,60-6,40
9,60-11,00 7,60-10,20, 6,40-9,60 5,20-6.80 9,40
9 20-10 80 8,40-11,40 7,80-10,40 5,40-7,40
8,00-10,00 5,60-8,00 6,00-7,40 3,60-5,40

1,30-3,20

30,40
20— 28
9— 16 12 13

PRIJZEN PER KILO TOECEKEN D AAN DE VERSCHEIDENE SOORTEN VISCH 
VERKOCHT TER STEDELIJKE VISCHMIJN VAN OOSTENDE - W EEK  VAN 15 TO T 21 MAART 1946

Soles —  Tongen, g r ............................
3/4 ........ ..............................
bloktongen .........................

. v/kl........................................
...............................................

Turbot —  Tarbot, gr........................
m idd......................................
k l............................................

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

Carrelets —  Pladijs, gr. platen ...
gr. iek ..........................  •••
kl. i e k ............ ....................
iek 3e slag .........................
p latjes ................................

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

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

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

Gullen .................................
Lottes —  Steert (zeedu ivel) .........
Merlans —  W ijtin g  ..........................
Lim andes —  Schar ..........................
Lim andes soles —  T o n gsch a r ........
Emissoles —  Z e e h a a l........................
Roussettes —  Zeehond ....................
Vives —  Arend (P ieterm an ) .........
Maquereaux —  M a k re e l.............  ...
Poors .................................  « ..............
Grondins rouges —  Roode knorh.
Raies —  K e ilrog  ................................
Homards —  Zeekreeft ..............  ...
F lottes —  S c h a a t ..............................
Z eeb aa rs ..............................................
L o m ......................................................
Congres —  Z eep a lin g ............. * ........
Lingues —  Lengen  ... ..................
Soles d ’Ecosse —  Schotsche schol
Hareng —  Haring (vo lle ) ..............
Hareng guais —  IJle haring ... ....
Latour ..................................................
Tacauds —  Steenpost .....................
F létan —  Heilbot ............................
Charbonnier —  Koolvisch ..............
Esturgeons —  S te u r .........................
Z e e w o l f ................................................

4,20-5,40

2,00-4,80 4,40-7,60 4,00-10,60 3,80-10,00 4,40-8,40

14,60 ÏÓ— 12 12,50-14
......

15— 17 11— 17 9,80-13,40 9— 16 13,60-16,20
9— 14 7— 11 9— 11 9— 11 12

8— 9 4— 7 5— 6 3— 5 5— 5,40
10— 12 7— 10 6— 9 5— 9

11 10— 12 6— 8 7
8 9— 10 5— 6,50

51
8

11— 14 14— 15 

ÏÓ— 13

14— 15 11— 18

28

4,20-5,40 2,00-3,30 2,40-4,40 1,30-3,70

6— 6,60

0,99-1,80

11— 12

AANVOER EN OPBRENGST 
I DER W EEK

kgr. fr.
V rijdag 15 M aart 1.367 4.470,—
Zaterdag 16 48.689 632.960,—
M aandag 18 165.702 1.662.080,—
Dinsdag 19 101.560 958.860,—
Woensdag 20 110.858 927.050,—
Donderdag 21 9.429 107.400,--

437.605 4.292.820,—

/G ARNAALAANVO ER

V rijdag  15 M aart: 100 kg. 85-79 fr.
M aandag 18: 261 kg. 86-74 fr.
D insdag 19: 407 kg. 79-49 fr.
Woensdag 20: 309 kg. 59-47 ïr .

Verwachtingen
Volgende visschersvaartuigen w or

den voor toekomende week verwacht: 
0.249 0.232 0.300 0.131 0.241 Ó.175 
0.290 0.222 0.217 0.153 0.231 0.132 
0.122 0.242 0.191 0.199 0.171 0.188 
0.244 0.165 0.218 0.82 0.287 0.176 
0.93 0.267 N.806 0.212 0.140 0.266 
0.138 0.7 0.33.

De 0.298 “ Van Dyck” 
naar IJsland

OP 8 A P R IL  T E  OO STEN DE
Woensdag 20 M aart 1946 is de 0.298 

«V an  D ijck », van de N. V. M otorvis- 
scherij, van  uit Huil naar IJsland 
vertrokken.

Zonder tegenslag zal het vaartu ig 
op M aandag 8 A pril ter Oostendsche 
m arkt een volle lad ing schelvisch, 
koolvisch, kabeljauw en klipvisch b in
nenbrengen.

Leopold DEPAEPE ^
ln-( en U itvoer van *V isch en Garnaal ,

VISCHMIJN ZEEBRUGGE \
Tel. Privé: Knokke 612.94 J

Zeebrugge 513.30 |

Z E E B R U G G E
Zaterdag 16 M aart 1946.

Groote tong 27-29; bloktong 31-33: 
fru ittong 34-37; kleine tong 39-42; 
w ijtin g  8-9; p laten: groote 7,50-8, 
kleine 10-11; kabeljauw 21; rog 10; 
ijle  haring 3,20-3,60 fr. per kg.

Zondag 17 M aart 1946.
IJ le haring 1,10-2,20 fr. per kg.

M aandag 18 M aart 1946.
Groote tong 27-29; bloktong 31-34; 

fru ittong 37-41; kleine tong 40-43; 
w ijtin g  7-9; p laten : groote 8-10; k lei
ne 10-11,50; kabeljauw 18-20; rog 9- 
12; tarbot 75; griet 30; ijle  haring 
1,70-2,40 fr. per kg.

Dinsdag 19 M aart 1946.
Groote tong 28-29; bloktong 38-39; 

fru ittong 41-43; kleine tong 43-45; 
w ijtin g  8,50-10; platen : groote 8,50- 
10, kleine 14; kabeljauw 18; rog 10; 
ijle  haring 1,70-2,40 fr. per kg.

Woensdag 20 M aart 1946.
Groote tong 21-29; bloktong 32-36; 

fru ittong 37-40; kleine tong 41-43; 
w ijtin g  7-9; p laten: groote 7-9, kleine 
10; kabeljauw 12,50; rog 8-10; tarbot 
82; griet 30; ij le  haring 1-1,60 fr. 
per kg.

Donderdag 21 M aart 1946.
Groote tong 29-31; bloktong 36-38; 

fru ittong 41-43; kleine tong 44; w ij
ting 6; p laten: groote 6, kleine 9-10; 
kabeljauw 14-15; rog 7-8; ijle  haring 
1 fr. per kg.

AANVOER G AR N A A L  
Zaterdag 16 M aart: 113 kg. 64-65 fr. 
D insdag 19: 205 kg. 67-72 fr.
Woensdag 20: 396 kg. 69-75 kg.

\

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

VISCH - CARNAAL \
9 *
: Specialiteit gepelde garnaal ! 
;  H. R. 2151 Tel. Privé 513.39 ; 

(1 ) V ischm ijn  513.41 ;

B R U S S E L

Prijs  per kg. der onderstaande soor
ten  visch, verkocht ter vischmarkt, 
gedurende de week van 9 tot 15 Maart.

G riet 8-45; kabeljauw 12-25; kleine 
kabeljauw 13-14; mooie meiden 10- 
20; schelvisch 10-25; vervrozen heil
bot 75; schaat 6-8.50; haring 2,50-8; 
schar 5-12; lengen 6; w ijtin g  5-10; 
stokvisch 15-20; platen 5-15; rog 1,75- 
14; riviervisch 10; forellen  20-48; ta r
bot 34-78; tong 24-49 fr.

113.169 kg. verkocht voor 1.216.192 
fr. G roote aanvoer van  rog, die tegen 
te lage prijzen  verkocht werd. Dinsdag 
ondervond m en vooral het tekort aan 
ronde visch.

P A P I E R G R O O T H A N D E L  

E-TABL. l-lNQHELBCECHJ.
>TATIEI>T^. 7 7 . *il>TEL 

Telefoon 78172 
PAPIER voor VISCHVERPAKKING 
ALLE BUREELBENOODIGDHEDEN

Agentschap:
Peter Benoitstraat, 5 - Oostende

(23)

B E R I C H T

AAN DE V IS S C H ER S  
VAN Z E E B R U G G E , B LA N K EN B ER G E  

EN H E IS T

De visschers van de Reedersveree- 
n ig ing van «H a n d  in  H a n d », Zqe- 
brugge, Heist en Blankenberge, m oe
ten  ten bureele van  de Reed,ersveree- 
n iging aldaar h iernavolgende in lich 
tingen verschaffen : hun naam, voor
namen, beroep en  volled ig adres. Hun 
burgerlijken stand, geboorteplaats en 
datum, nummer van hun identiteits
kaart, datum van indiensttreding, 
nummer van  pensiaenkaart, naam  
van hun ouders, to taa l kinderen in 
leven, naam  en voornaam  van de 
echtgenoote en geboortedatum en 
plaats van deze. Er moet ook opgege
ven worden zoo er voordeelen in na
tura ontvangen worden, zoo de ech t
genoote werkt, zoo ja, bij welken 
werkgever en verm elden indien reeds 
door een ander persoon k indervergoe- 
ding getrokken wordt.

Ten  slotte naam, voornamen, ge
boortedatum en geboorteplaats van de 
kinderen en zeggen o f ze al dan n iet 
ten laste zijn.

! I
*

Firma H. Debra
Groothandel in Visch
:: en Garnaal ::
EX P O R T - IM PO RT 

*  Zout voor de visschers

N I E U W P O O R T
H AR IN G PR IJZE N

Woensdag 13 M a a rt: geen aanvoer. 
Donderdag 14 M a a rt: geen aanvoer. 
V rijd ag  15 M a a rt: 4-5 fr. per kg. 
Zaterdag 16 M a a rt: 3-3.50 fr. per kg. 
Zondag 17 M a a rt: 2-2,50 fr. per kg. 
Maandag 18 M a a rt : 2-2.50 fr. per kg. 
Dinsdag 19 M a a rt: 3-3.50 fr. p. kg. N.

; Tel. 513.27 H.R.B. 19732

FIRMA ALBERT RAES
Scheepsverzekéringen

»V ISCH H AND EL —  V ISCH AFSLAG  
; In voe r  DEVYZO  P.V.B.A. Uitvoer 

: : R  o o k e r ij : : 
Vervoer in alle richtingen

! Vischmijnstraat 12 - Zeebruggê

Uitreiking aer 
Heruitrustingsbons

Termijn-waarde der Bons
Som m ige begunstigden van het Fonds 
voor Huishoudelijke Heruitrusting zijn  
de mieening toegedaan dat zij ver
p lich t z ijn  de bons onm iddellijk  te r  
waarde te maken. D it is echter het 
geva l niet. Z ij h,ebben een term ijn - 
waarde die la ter duidelijk zal bepaald 
worden. Daarom  geen overhaaste 
spoed en nutteloos rij volg;en aan de 
winkels.

De bons moeten op de rugzijde op 
voorhand ingevuld worden, door den 
begunstigde en verm elden:

a ) het nummer der eenzelvigheids- 
kaart;

b) het nummer van den hoofdbon 
(e igendom stitel) ;

c ) het handteeken van den begun
stigde.

Indien er overschot van tetielpun- 
tpn is, die gehecht zijn  aan de aan- 
koopbons, m ag daarmede textielwaren  
gekocht worden met geld.

Het is de w inkelier-verkooper ze lf 
die de bons moet afsn ijden van den 
eigendomstitel.

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

Te bekomen b ij:

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

(12)



H ET  NIEUW  V IS S C H E R IJB L A D
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Kromhout Diesel Motoren

VERTEGENW OORDIGERS VOOR BELG IE :

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

SCHEEPSMOTOREN BESCH IKBAAR  OP KO R TE N  TERM IJN  ■  
Gespecialiseerd werkhuis voor herstellingen van Diesel motoren te 
Antwerpen. ( 29)

II I II DimniiiiiiimiiiILLU

O O S T E N D E
A P O T H E EK D IEN S T

Zondagdienst op Zondag 24-3-1946 : 
dienstdoende gansch den dag, alsook 
nachtdienst van 23-3 to t 30-3 : Apo
theker H. Caenen, Nieuwpoortsteenw.

CIN EM A ’S
FO RUM : « L e  Capitan » (2e periode) 

m et P ierre Renoir en Lise Delamare 
CAMEO : «  Les Pas dans la  nuit »  

m et Errol Flyn, Brenda Marschall.
CORSO: «D room enstad» m et James 

Cagney en Ann Sheridan.
R IO  : «  De genoodigde van M evrouw 

m et Bette Davis en M onty Woolley.
R O X Y  : «  De Prins en de Arm e »  met 

iErrol F lynn  en Claude Rain.

IN DEN D IEN ST
D ER  STA A TSPA K ETB O O TEN

De m aalboot «  Princesse Joséphine 
C harlo tte  »  die onlangs, na herstel
lin g  onze haven binnenliep, hee ft ver
leden  week den dienst op Engeland 
hervat.

Om veiligheidsredenen wordt het 
aan ta l passagiers op 400 beperkt. W e
gens de ondergane ombouwing tijdens 
de_p oorlog, beschikt de maalboot nu 
im m ers alleen over 4 reddingbooten 
ln  plaats van 8.

O O ST EN D E-F ILM S S.A.
In  het Staatsblad verschenen de sta

tu ten  van de naam looze m aatschappij 
«  Oostende F ilm s », waarvan als be
heerders de hh. Gustave Nellens, R a y 
m ond Ventura en Charles Calmeyn 
aangesteld werden. Eerstgenoemde is 
voorzitter en a f gevaardigde-beheer- 
der. De h. A. Lippens werd tot com
missaris benoemd.

R E C H T S T R E E K S C H E  A U TO BU S
D IEN ST  IEP ER -0  O STEN D E
Vertr. lep er (s ta tie ) 8.05 u.
Aank. Oostende (sta tie  stad) 9.20 u. 
V ertr. lep er (s ta tie ) 17.00 u.
Aank. Oostende (statie stad) 18.15 u.

- Vertr. Oostende (statie stad) 9.30 u. 
Aank. lep er (s ta tie ) 10.45 u.
Vertr. Oostende (sta tie  stad) 18.30 u. 
Aank. lep er (s ta tie ) 19.45 u.

P rijs  : 25 Fr. enkele reis. 
Verm indering van 50 % voor kinde

ren  van 4 tot 10 jaar.
G eeft aansluiting te lep er met de 

treinen van Poperinghe en omgeving. 
Meenen, W ervick, Kom en en de auto
bussen van Roeselare en Bizet.

G eeft aansluiting in Oostende met 
de  treinen van Gistel. Snaaskerke, 
Steene en met de tram s van W esten- 
de, M iddelkerke, Mariakerke, Wen- 
duyne, Den Haan, Breedene, enz.

Voorbehouden plaatsen ter statie 
le p e r  en Oostende aan 5 Fr. per per
soon (n iet verplichtend).

D IE F S T A L  M ET BRA AK
Onbekenden zijn  in den nacht van 

V r ijd a g  op Zaterdag binnengedron
gen in de barakken van de sea-scouts 
•waar zij m ateriaal ontvreemden.

R U IT E N T IK K E R S
Frans B. en Georges B. werden in 

de Vooru itgangstraat door een politie
agen t van dienst gesnapt toen  zij voor 
hun plezier vensterruiten aan het in 
gooien waren.

KO N IN G  A LB ER T H ER D E N K IN G
Zondagnam iddag greep een ingeto

gen  hulde plaats a^n de nagedachte
n is  van K on ing Albert.

De hulde ingericht door de Oud- 
strijdersvereen igingen was uitgesteld 
geworden, wegens de verkiezingen.

Blo.emen werden neergelegd aan het 
oorlogsgedenkteeken, in aanwezigheid 
van het stadsbestuur.

B EZ O EK  VAN MISS B O M B ER G ER
Heden V rijdag  is Miss M ajorie Bom- 

berger, opperintendante van het Am e- 
rikaansche Roode Kru is in  onze stad 
te gast. Sinds de bevrijd ing hee ft het 
Am erikaansche Roode Kruis ons door 
alle m iddelen op schitterende w ijze 
geholpen. Alleen de laatste w interbe- 
deeling had een waarde van nagenqeg 
350 m illioen frank. Heden V rijdag  zal 
M iss Bomberger, in de lokalen van 
h et Roode Kruis, 95 Kapellestraat te 
11 u. de bedeeling doen van Am eri
kaansche giften.

12 uur : Ontvangst in  het Stadhuis.
14.30 u.: Bezoek aan het werk «Ib is ».
15.30 u.: Bezoek aan het Hospitaal. 
17.00 u.: Thee in de lokalen van de

plaatselijke afdeeling, 95 Kapellestr.

K A R E L  JO N C K H EE R E  
OPNIEUW  BEKROO N D

De U itgeversm aatschappij «De G ids» 
stichtte een fonds van  200.000 fr. ter 
bevordering van de Vlaamsche lite ra 
tuur. Enkele bedragen werden voor 
speciale opdrachten bestemd. D,e heer 

v K are i Jonckheere, inspecteur der 
openbare bibliotheken in W est-V laan- 
deren, werd m et een der bedragen, nl. 
12.500 fr. bedacht, nadat h ij enkele

fragm enten  van een u itvoerig gedicht 
«  Spiegel der Zee »  te r  inzage had ge
zonden.

V ISCH H A N D ELA A RS V ER G A D ER EN
Heden V rijdagnam iddag vergaderen 

de vischhandelaars in Café Prins 
Boudew ijn te Oostende. H et zal er 
gaan over de pakhuizen in de nieuwe 
vischmijn.

SCO U TSBA L
Ten voordeele van de Scouts en G id

sen, richten de Senior Guides op 23 
M aart in  de zaal Oud-Oostende, Ieper- 
straat 22, een bal in. Toegangsprijs : 
15 frank.

U IT D EEL IN G
VAN DE 5e K L E E D E R K A A R T E N
in de Maria-Hendrikaschool St. Peters- 
burgstraat, 30, op de hiernaverm elde 
dagen van 8.30 to t 11.30 u. en van 14 
to t 17 u. ’s Zaterdags van 8.30 u. tot 
12.30 uur.

Aan alle verbruikers die ten  volle 
één jaar oud zijn.

M aandag 25 M aart 20.701-34.000 
Dinsdag 26 M aart 34.001-42.000 
W oensdag 7 M aart 42.001-50.000 
Dond,erdag 28 M aart 50.001-58.000 
V rijdag  29 M aart 58.001-66.000 
Zaterdag 30 M aart 66.001 en volg. 
M aandagg 1 A pril : telaatkomers. 
Voor te leggen stukken : A lle rant- 

sóeneeringskaarten voor eetbare- en 
niet-eetbare producten, alsmede het 
trouwboekje.

H U W ELIJK
Verleden Zaterdag werd het huwelijk 

voltrokken van den h. Jean Burke, 
zoon van den populairen m ajor Burke. 
m et m eju ffer G ilberte Bens.

De h. Jean Burke, gaat als genees
heer, naar onze kolonie in betrekking.

K IN D ER B A L
Op Zopdag 24 M aart te 15 uur, in de 

Feestzaal van de Leopoldschool, Ieper- 
straat, wordt e,en kinderbal gegeven 
door den bond der Oud-Leerlingen van 
de M iddelbare School. D it zal het eer
ste K inderfeest zijn  sedert 1939 dat de 
Bond inricht. W i; hopen dan ook stel
lig  dat ons jong volk je er veel plezier 
zal beleven.

O PEN BA RE A A N BESTED IN G
Op Donderdag 4 A pril 1946 te 11 u. 

zal in het Cabinet van den heer Bur
gemeester, overgegaan worden to t de 
openbare aanbesteding betreffende de 
a fbraak van de ruines van het Palace 
Hotel.

De aangeteekende aanbiedingen 
moeten ter post besteld ten laatste 
op Dinsdag 2 A pril 1946. De o ffertes 
m ogen n iet ter z itting  van de opening 
worden afgegeven.

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

T A R IEV EN  VOOR H ET V E R B R U IK  
VAN GAS EN E L E C T R IC IT E IT

M aart 1946. —  E lectriciteit :
1. Gewone verbruiken :
Verlichting het kwh.
D rijfkrach t en lifts  »
N ijverheidsgebruik »
2. Huishoudelijke verbruiken :
T a r ie f I  lage prijs »

hooge p rils  »
T a r;e f I I  lage prijs »

hooge prijs  »
T a r ie f I I I  »
T a r ie f IV  ' »
T a r ie f V  »
Gas :
1. Gewoon verbruik : per m3 1.77 f r
2. Centrale verwarm ing en 

warm waterbedeeling »

3.20 fr.
2.11 fr.
2.11 fi.

0.70 fr.
2.11 fr . 
0.70 fr.
2.11 fr. 
0.89 fr. 
0.89 fr. 
0.89 fr.

1.07 fr.

A LG EM EEN E V ER G A D ER IN G  VAN 
«HAND IN HAND» OO STEN DE

Zondag 24 dezer heeft te 10 uur op 
het Stadhuis te Oostende, een alge
meene vergadering plaats van de kust
visschersreeders m et als dagorde:

1. F iscale aangelegenheden.
2. De heropbouw van de Vloot.
3. Belangrijke onthullingen.
4. Sociale lasten.
5. A llerlei.

EEN B ELG IS C H  V A A RTU IG  
T E  LA R O C H ELLE

H et Belgisch stoomschip «De Le ie » 
is uit de haven van Antwerpen te La  
Rochelle aangekomen. Sinds de be
vrijd in g  is dit het eerste schip dat 
deze haven aandoet.

Te dezer gelegenheid had aan boord 
een p lechtigheid plaats in  aanwezig
heid van den Belgischen konsul en 
een o ffic ier van de Fransche nationale 
Marine.

Onze reeders en visschers, welke in 
’t begin van den oorlog te La  Rochelle 
verbleven, zullen zich nog wel herin
neren w at al wederwaardigheden zij 
daar m eegeleefd  hebben.

DE ST. JAN BERCHM AN S
toebehoorende aan K arel-Lou is W al- 
raeve, welke vorige week op een m ijn 
geloopen was, lig t in de haven van 
Dumor tegen W aterford  (Ie r lan d ).

|Naar het schijnt zijn  alleen de hulp- 
m otoren en de romp w at beschadigd

Na voorloopige herstellingen, komt 
het vaartu ig huiswaarts.

0.82 OP H ET  STRAND
W ij hebben gem eld dat de 0.82 vo 

rige week in potdikke m ist gestrand 
is. Er is echter per vergissing opge 
geven dat Robert Ryckx schipper aan 
boord was.

O PEN BA RE A A N BESTED IN G
Op Donderdag 11 A pril 1946 te 11 u. 

zal in  het Cabinet van den Heer Bur
gem eester ten  Stadhuize worden over
gegaan to t de openbare aanbesteding 
betreffende het leggen en herstellen 
van trotto irs op verschillende p laat
sen van het grondgebied Oostende.

De aangeteekende aanbiedingen 
moeten ter post b.esteld worden ten 
laatste op 9 A pril 1946.

De offertes mogen n iet ter zitting 
van de opening afgegeven  worden.

Het lastenboek is verkrijgbaar in 
het bureau van Openbare Werken, H. 
Serruyslaan 766 te Oostende.

VOOR DE VORM ING
VAN O F F IC IE R E N  DER M ARINE

Door bem iddeling van den B elg i
schen Zeevaartbond werden op 16 en 
17 M aart te Brussel twee studiedagen 
ingericht, gew ijd  aan de hervorm ing 
van het zeevaartonderw ijs in België. 
Deze hervorm ing heeft betrekking op 
het dek- en machinepersoneel, alsook 
op d it bevoegd in radiotelegrafie.

Onder de aanwezigen noteerden we 
den heer A. Callant, directeur van de 
Visscherij school te Oostende.

Verscheidene resoluties werden ge
nomen, waarop w ij bij gelegenheid 
zullen terugkomen._____________

R U S T O N
DIESELM OTO REN

\ De voornaamste Engelsche Motoren/abriek
b ALG EM EENE VER TEG E N W O O R D IG E R S :

k V A L C K E  Gebr. N. V. Oostende (5)

Voor uw drukwerk 
wendt U to t de 
D R U K K E R IJ  van

H E T  H I [ | ] W  V I S U I E I I J I L I I
Steenweg op Nieuwpoort, 44 
— O O S T E N D E

BO U W TO ELA TIN G EN
Vandenbussche Benonie, Duivenhok- 

straat, 39 : Verbouwinswerken ; G. 
Duyck, V redestraat: P laatsen van om
hein ing ; Janssens D., G istel: Verbou
wingswerken, Ernst-Feysplein, 3; Hos- 
t ijn  Kam iel, Edith Cavellstr. 16 : Bou
wen van appartementsgebouw, Am- 
sterdamstraat, 60 ; Focke Hypoli ,us, 
Frere Orbanstr. 31 : Verbouwingswer • 
gen, Blauw Kasteelstr. 7 ; Van Belle 
Henri, Steensche Dijk, 19: Bouwen van 
smidse ; V ileyn Georges, Kongolaan, 
153: Bouwen van badkamer; Van Bel- 
leghem, Ernst Feysplein, 9: Bouwen 
van loggia  ; Asaert Jaak : Herbou- 
wingswerken, M aria  Hendrikapark ; 
Pyck Karei, St K atharina  Polderstr. 
43: Plaatsen van standvenster; Van 
Baelenberghe R., Hofstedestrat, 40 : 
Vergrootingswerken ; Mevr. R. Le- 
naers, Stokholm straat, 29 : Verbou
wingswerken; J. Heleputte, Chaletstr. 
15: Verbouwingswerken ; Versluys 
Charles, Stuiverstraat, 191 : Verbou
wingswerken ; Theirssen G., A lf. P ie
terslaan, 40: Verbouwingswerken.

M U ZIEK CO N SER VA TO RIU M  
T E  B EG EV EN  PLA ATS

De plaats van leeraar (o f  leerares) 
in Fransche voordracht en dram ati
sche kunst aan het stedelijk  muziek
conservatorium  is te begeven.

Prestaties: 6 uren per week. W edde: 
8 900 fr. - 13.350 fr. (100%) plus even- 
tueele reisvergoeding.

De candidaten m oeten B elg  z ijn  en 
laureaat van e,en K on ink lijk  Conser
vatorium.

De aanvragen, gericht aan het Sche
pencollege, m oeten ingediend zijn  
u iterlijk  op 1 April 1946, en vergezeld 
van de eensluidende afschriften  van 
de dip lom a’s, alsmede van de getu ig
schriften  van burgerdeugd, van goed 
zedelijk  gedrag en van nationaliteit.

Ter drukkerij van Het Nieuw V is
scherijblad zijn thans te verkrijgen :

Loonkaarten voor bedienden.

Loonfichen (speciaal voor werknemers
uit de V isscherij).

Loonbordereelen voor reeders.

M O T O R D EFEC T
De 0.282 is Donderdag d,e haven 

binnengekomen met defect en 200 ben
nen visch aan boord.

«O O STEN D E H E R L E E F T »
W ij hebben verleden week de lezers 

laten  kennis maken m et de zoo pas 
gesitchte vereeniging «  Oostende Her
lee ft ». W ij hebben toen n iet alles ge
zegd over de inzichten van deze ver
eeniging omdat w ij meenen door er 
opnieuw over .te schrijven, m eer aan
dacht van de medeburgers te verk rij
gen.

W ant Oostende H erleeft hee ft het 
w erkelijk  goed voor m et de stadsbe
langen.

W anneer de vereen iging er zich 
tegen verzet dat het stadhuis elders 
dan op de groote m arkt zou heropge
richt worden, dan weet zij d it met 
redenen te omkleeden en leg t ze lf een 
p lan voor. W an t volgens «  Oostende 
H erleeft »  m oet het stadhuis toch n iet 
weer op de oude plaats komen, m aar 
wel aan den Zuidkant, w aar vroeger 
« P a t r ia » ,  « L a  Bonne A u berge » enz.

gelegen waren. Om dat het stadhuis 
daar beter in het zicht zou staan, en 
de handelsinstellingen die dan op de 
plaats van het oude stadhuis zouden 
komen, zouden commercieel gezien, 
ook een betere ligg ing  hebben. De ge
m eentelijke diensten en het feestpa 
leis zouden dan ook in eenzelfde ge
bouw kunnen ondergebracht worden. 
Over dit punt bestaan natuurlijk uit- 
eenloopende opvattingen en deze van 
de promotors van «Oostende H erlee ft» 
is zeker een nader onderzoek waard.

T ijdens de vergadering waarop het 
doel van de vereeniging werd uiteen
gezet is dan ook weer een ander oud 
plan naar voren gebracht geworden, 
ni. de verbinding der w ijken Meiboom 
-en Conterdam, w aarvoor natuurlijk  
in  de efèrste p laats de tram m aat- 
schappij zou moeetn kiöinen over- 
haald worden een verbinding tusschen 
het centrum der stad en de afgelegen 
w ijken  to t stand .te 'brengen.

«  Oostende H erleeft »  heeft nog än
dere plannen en brengt wel andere 
ontwerpen ook ter tafel, want we tw ij
fe len  n iet aan de geestdrift van de 
vereeniging, w ier streven zeker door 
alle stadgenooten kan bijgetreden 
worden. •

U IT K E E R IN G  AAN DE V E R P L IC H T E  
G EEV A C U EER D EN

Belangrijk bericht
Bij besluit van 15 December 1945 

(verschenen in het Staatsblad van 2-3 
Januari 1946) wordt een speciale ver
goeding toegekend aan de gezinnen 
die, tengevolge van een schrifte lijk  
evacuatiebevel uitgaande van een M i
lita ire  Belgische, geallieerde o f bezet
tende overheid, hun verb lijfp laats heb
ben moeten verlaten tusschen 10 M ei 
1940 en 31 Augustus 1944.

Om aanspraak op bedoelde uitkee- 
ring te kunnen maken m oet het ge
zinshoofd, een daartoe strekkende 
aanvraag doen bij he.t gem eentebe
stuur zijner gemeente en zij m ilita ir 
evacuatiebevel voorleggen, tenzij h ij 
begrepen is geweest in een op het ge
meentebestuur ingediend co lectief be
vel.

H ij moet op z ijn  eer verklaren dat 
de verplichte evacuatie hem momen
teel in geldverlegenheid hee ft ge
bracht.

Bedoelde aanvragen - form ulieren 
kunnen worden ingevuld op het Mili- 
tiebureau, 47 Euhr. Beernaertstraat, 
2e verdieping, K am er 5, van 8.30 u. tot 
12 u. en van 14 u. to t 17 u. ( ’s Zater
dags van 8.30 u. tot 12.30 u.) ; op de 
hiernaverm elde dagen :
Zaterdag 23 M aart: Decleir-Defer. 
M aandag 25 : Defever-Demalsche. 
D insdag 26 : Deman-Deschacht. 
Woensdag 27: Descheemaecker- 

Devynck.
Donderdag 28 : Dewachter-Dufossez. 
V rijdag  29: Dufour-Fynaut.
Zaterdag 30: Gadeyne-Goens. 
M aandag 1 April: Goes-Heyman. 
Dinsdag 2: Heynderyck-Junque. 
W oensdag 3: Kabo-Lauwers. 
Donderdag 4: Lauwyck-Luys.
V rijdag  5: Lybaert-Meurisse.
Zaterdag 6: Meyer-Monteny.
M aandag 8: M onteyne-Ovaert. 
D insdag 9: Paelinck-Poupaert. 
W oensdag 10: Preumont-Rysselmans. 
Donderdag 11: Sabbe-Slock.
V rijdag  12: Sm agghe-Thuylle. 
Zaterdag 13: Tibbe-Van Bavinckhove. 
M aandag 15: Vanbeckevoort-Vanden- 

driessche.
Dinsdag 16: Vandendrynck-Vanhee. 
W oensdag 17: Vanheesen-Vanparys. 
Donderdag 18: Vanpraet-Vercruyssen. 
V rijdag  19: Verdiever- Vyvey. 
Zaterdag 20: Wackenier-Zwaenepoel.
■ De aanvragen welke niet op de h ier
boven vastgest,elde datums zullen 
worden gedaan, zullen n iet meer in 
aanmerking genomen kunnen geno
men worden.

De belanghebbende gezinshoofden 
hoeven zich persoonlijk aan te bieden 
en dienen zich te voorzien van hun 
evacuatiebevel, eenzelvigheidskaart en 
huwelijksboekje.

Kunnen niet van bedoelde uitkee- 
ring genieten :

1) de beroepsm ilitairen die het kust- 
spergebied hebben moeten verlaten ;

2) de personen die deel hebben uit
gem aakt van een onvaderlandsche 
vereeniging;

3) de fam ilieleden van de sinds de 
bevrijd ing geinterneerde gezinshoof
den;

4) diegenen die, ingevolge een ont- 
ruim ingsbevel hun woning hebben 
moeten verlaten  doch evenwel in de 
stad mochten verblijven.

IN BRA AK
Bij den h. Brunet, groothandelaar 

in visch, de Smet de Nayerlaan werd 
ingebroken.

Herstellingen - Verkoop van B ureel- 
m achienen en Bureelm eubelen: FE R 
NAND SCHAEVERBEKE, 25, Steen- 
straat, Brugge. (22)

O O RLO G SSCH AD E
Teruggave van vroegere ingediende 

dossiers. —  Er wordt ter kennis ge
bracht van de belanghebbenden dàt 
de vroeger ingediende dossiers voor 
Oorlogsschade :

1) genummerd beneden de 330.000 
terug .te bekomen z ijn  bij den dienst

van Oorlogsschade, Euphrosina B ee r
naertstraat, 27a, alhier, vanaf 9 u. t o t  
12 u. en van 14 u. tot 17 uur.

2) Deze genummerd boven 330.000 
zullen terug gegeven worden op boven
gem eld adres:

Op 29 M aart 1946 van 9 u. tot 12 u. 
en van 14 u. to t 17 u.

Op 30 M aart 1946 van 9 u. to t 15 u.
Op 1 A pn l 1946 van 9 u. to t 12 u. 

en van 14 fr  to t 17 uur.
De belanghebbenden dienen zich 

persoonlijk aan te bieden, o fw el te  
laten vervangen door een persoon 
drager van een volm acht in regel, 
waarop ook het nummer der identi
teitskaart van den lastgever v o o r
komt.

Groote keus van Stoven en Gasvuren
Benoodigdheden  —  H erstellingen

Huis Jack Delanghe
Kieuwpoortsche Stw. 72 OO STEN DE

(24)

AANW ERVIN G STA D SPER SO N EEL

Volgende tijde lijke plaatsen zijn  te 
begeven bij het Stadsbestuur Oostende

a) tijd e lijk  h a jf-tim e stadsschei- 
kundige.

Voorwaarden : 1) ouderdom: m ini
mum 21 en maximum 40 j. op datum 
sluiten oproep; 46 jaar voor rechtheb
benden op voorkeur ingevolge wetten 
van 3-9-19— 21-7-24; 2) diploma: schei
kundige behaald na 2 jaa r hooge- 
school; 3) wedde im m obiliteit: 26.260 
fr. ’s jaars en tijdelijken  bijslag.

b) tijd e lijk  ha lf-tim e directeur ge
zondheidsdienst :

Voorwaarden: ouderdom: minimum 
25 en maximum 40 jaa r op datum slui
ten oproep; 2) diploma van genees
heer, behaald na 7 jaa r studie aan 
de hoogeschool; 3) wedde en mobili
te it: 35.000 fr. ’s jaars en tijdelijken  
bijslag.

Aanvragen in te sturen aan het Col
lege van Burgem,eester en Schepenen 
u iterlijk  op 8 April 1946.

De candidaten voor het ambt van 
tijd e lijk  halftim e stadsscheikundige 
moeten verm elden o f ze eventueel 
aanspraak kunnen ma^en op de voor
keur voorzien door de wetten van 
3-8-19— 21-7-24 en het besluit van 10 
November 1942.

Verdere in lichtingen ten  Stadhuize, 
8e Bureau.

UW MAN HOOREN
spreken tot U van uit IJsland, W itte 
Bank, Spanje, enz. m et een radiotoe
stel voor visscherij vervaardigd bij de 
firm a RADIO M ARLEIN , Oostende 
Christinastraat 85.

H ET G RO O T H ALF VASTEN BAL
Zooals reeds verleden week aangp- 

kondigd, richt de Directie van het G e
m eentelijk Casino, op Zaterdag 30 
M aart a.s. te 21 u. een Groot Gemas
kerd en Verkleed H alf-Vasten  Bal in.

Er zullen vier orkesten zijn. Het en- 
trée-geld is vastgesteld op 100 fr. per 
persoon. Kaarten  zijn  te bekomen in 
het Gem eentelijk  Casino (Secreta
riaa t) en te Brussel, Cinema Cinémon- 
de, P lace de Brouckère.

BO ER EN H U LP aan STA D SKIN D ER EN
«  Boerenhulp aan Stadskinderen »  

werk van Nationale Solidariteit, richt 
te Brugge op 5 M ei aanstaande, een 
grootsche tombola in met een aanzien
lijk  aantal waardevolle prijz,en: 
radios, slaapkamers, keukeninrichtin- 
gen, kunstvoorwerpen, enz... De loten 
worden verkocht in West-Vlaanderen, 
tegen 10 fr. ’t  stuk. De opbrengst van 
den verkoop komt ten goede aan den 
socialen dienst van B.H.S.K. die zich 
gelast met het plaatsen van zwakke 
kinderen in  zijn  Tehuizen, bij boeren • 
o f bij gegoed,e burgers.

Het past h ierbij aan de Oostende- 
naars te herinneren, dat, tijdens den 
oorlog, toen onze bevolking het meest 
door de omstandigheden getro ffen  
werd, 1067 Oostendsche kinderen w er
den uitbesteed, ver van h,et oorlogs- 
gedoe, en een kuur meemaakten van 
goede lucht, rust en overvoeding. 
Merken w ij op, dat in 1942 «  Tehuis 
H ertog van Brabant »  te G istel en te 
W aterloo speciaal werden ingericht 
ten behoeve van Oostendsche jonge
tjes, voorrecht dat la ter te W aterloo 
to t de jongens van de kust werd uit
gebreid. 630 K inderen werden er ge
p laatst voor een rustkuur van m in
stens 3 maanden.

.Menige moeder zal zich herinneren, 
dat zij met benepen hart, haar ver
zwakt en zenuwachtig kind liet ver
trekken; ze weet nog hoe het kind 
terugkeerde, m et blozende wangen, 
gegroeid en verzwaard; ze ziet nog 
het lijv ig  pak boerebrood en spek o f 
ham, het geschenk van de hartelijke 
pleegouders, die m et moeite scheidden 
van de stadsmusch, en vreesden dat 
ze weer zou «  afvallen  »  in de stad !

Nog steeds zijn  in ons land zwakke 
kleuters, die steun behoeven na de 
gruwelijke oorlogsjaren. B.H.S.K. is er 
van oyertuigd, dat allen, en zeker ook 
diegenen, die van haar weldaden ge
noten ,graag een daad van solidariteit
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BRUNET & C
O O S T E N D E

Tel. 71319 —  Telegr. « Compas »

Zeevisch groothandel
SPE C IALITE ITE N  

VERSCHE, GEZOUTEN en BEVROREN HARING
i

zullen stellen, en loten van de tom 
bola koopen, in die winkels «  Innova
tion  », aan de Stadskas op het Stad
huis, o f in  het lokaal van het Rood 
Kruis, Kapellestraat, 95.

B U R G E R L IJ K E  STAND

Geboorten
9 M aart. —  W illy  Dedeyne, v. Syl

vain  en K atharina  Moser, Rogierlaan ; 
Jacques Dewulf, v. Laurent en M aria 
Tubex, Plantenstr. ; Noël Mylle, van 
Cam ille en Juliana Degrande, Ouden
burg.

10. —  Monique Passchijn, v. A lbert 
en Joanna Verhuist Werkzaamheidstr.

11. —  Ghislain Delanghe, v. Henri 
en Juliana Froidart, Aartshertoginne- 
straat

12. —  W illy  De W ilde, v. W illy  en 
Berthe Andry, E. Beernaertstr. ; Annie 
Lowyck, v. A lfons en Françoise Lau- 
weres, St Franciscusstr.

13. —  Raoul Werquin, v. Maurice en 
M arie Poitier, Kerkstr. ; Roland De- 
baillie, v. Roger en Lucienne Ramoudt, 
Lom bartsijde ; Huguette Clement, v. 
Emile en Bertha Laforce, Veldstraat; 
V iviane De Schepper, v. Cyrille en H é
lène Gey, Kongol. ; Johan Loy, v. A l
fred  en M arie Defever, Breedene ; 
Frans Yperm an, v. Georges en M artha 
Coulier, Slype ; Nicole Garmyn, van 
H ieronymus en M artha Claeys, S ta
tionstraat.

14. —  Christiane Lannoo, v. Lucien 
en Jeanne Mariën, Oost. Haardst. ; 
Bernice Vanhoutte, v. Renatus en An
gèle Vandenbussche, Gerststr. ; C lara 
Cogghe, v. Maurice en Elvire Lam 
brecht, Steene ; M ichel Montoye, van 
Cam iel en M aria Traen, Torhout ; Jan 
Dewulf, van Albertus en Yvonne De- 
clerck, Th. Vanloostr. ; Robert Ber- 
daeme, v. Gustaaf en Lea Vanhove, 
Th. Vanloostr. ; Ivan  Vercarre, van 
René en Lisette Dufait, John Vercarre, 
ld. ; Andrée Dedrie, v. Louis en M aria 
Claeys, Aartshertoginnestraat.

15. —  Andréa Dumarey, v. André en 
Yvonne Vekemans, Lom bartsijde ; Ja
cqueline M ingeroet, van M artin  en 
G eorgette A llary, M iddelkerke.

Sterfgevallen

10 Maart. —  Christine Cools, 80 jaar, 
wed. P ieter Vanhoutte, Voorhavenl. ; 
Em ilia Vantyghem , 76 j., wed. Ludovic 
Labbeke, St. Paulusstr. ; Sylvia Van 
Moerbeke, 69 j. ong. Zwaluwenstraat ; 
M arie Moulaert, 63 j. ong. W ittenon- 
nenstraat.

11. —  Noém ia Janssens, 67 j. echtg. 
Hector Dedoelder, Passchijnstr.; Joan
na Landtmeters, 74 j. wed. Ludovic 
Janssens, Zwaluwenstraat.

12. —  Theophilus Deschepper, 73 j. 
echtg. Braem  Leonia, St. Franciscus- 
straat.

15. —  Prosper Soete, 66 j. ong. W est- 
ende.

16. —  Carolus Lams, 74 j. echtg. 
M aria  Pieters, Weezenhuisstr.; Joanna 
W illecome, 67 j. ong. Edm. Laponstr.

Huwelijken

12 M aart. —  Vincke Petrus, genees
heer en L ibert Fernande, zb.

13. —  Nassel Ludovicus, smid en 
Dufour, M argaretha, hotelbediende.

14. —  Vanbesien Amedeus, visscher 
en W esterlynck Magdalena, zb.

16. —  Brysse Maurits, visscher en 
Barbaix Marie-José, zb.; Breau Joseph 
beroepsm ilitair en P ille  M argriet, be
diende ; Schouben Eugène, bediende 
en Monteyne Regina, dactylo ; Burke 
Jean, geneesheer en Bens G ilberte, zb.

Huwelijksaankondigingen

Seldenslach Cecil, motorist, W ar 
schaustr. en Soudon Renée, naaister, 
Oesterbankstr. ; Ta lon  Jean, bediende. 
Herseaux en G ielen Simonne, zb. Hei
lig  Hartpl. ; G rego re Jacques, student 
Roux en Engels Elza, verpleegster. H. 
Borgersstr. ; M ajor Albert, visscher, 
Visscherskaai en Packen M arie zb. Th. 
Van Loostr. ; Passchyn Marcel, elec- 
trieker, Overvloedstr. en Tierssoone 
Jeanne, zb. Tim m erm anstr.

Nieuwpo ort
B U R G E R L IJ K E  STAND

Geboorten : Vanneuville Jozef, z. v. 
K a re l en Buylaert Helena.

Sterfgevallen  : Jansseune Carel, 83 
j ; Bon;é Bertha, echtg. v. H illebrant 
Henri, 72 j.

Huwelijken: Delanghe K a re l en Cal- 
coen Madeleine.

DE H.35 OOK T ER U G
Vorige week is ook de H.35 «Jozef», 

toebehoorende aan de fam ilie Van- 
hulle, uit Engeland teruggekeerd.

Het vaartu ig verkeert ln  een zeer 
treurigen toestand.

W AARH EEN ?
NOVA. - Van 22-25 M aart om 19.10 u. 

Zondag 24 M aart vanaf 14 u. : Breekt 
het Ms : Brisons la Glace. —  Buiten-

gewoon komiek m et Berd Abbott, Lou 
Costello. —  Engelsch gesproken. —  Fr. 
en VI. teksten.

Dinsdag, 26 en Woensdag 27 M aart 
om 19.10 u. : Tricoche et Cacoles Lach
succes m et Fernandel. —  Fr. gespr. 
VI. teksten.

Toekomende week : Het mepster- 
merk der Russische film productie : 
«  Stalingrad ».
AU REVO IR ...
FR A N SCH E H ARIN GVLO O T

Het schaap is geschoren en de F ran 
sche visschers z ijn  ook weg sedert het 
begin der week. Z ij brachten eene 
groote bedrijvigheid  aan den bassin 
en het leger lossers, wegers en laders 
staat nu ook weer zonder werk. C afé ’s 
winkels en bijzonder de bakkers zijn  
goede kliënten kwijt. In  tegenstelling 
m et onze visschers m ogen de F ran
sche collegas op een gunstig seizoen 
terugblikken, daar hen den vasten 
prijs van 9,50 fr. per kgr. verzekerd 
werd. Stippen w ij ook aan dat er ge
durende gansch het seizoen n iet de 
minste w rijv in g  tusschen beide dien
sten is géweest. Visschers en am bte
naars van de beide landen hebben 
samen gewerkt op de meest waardige 
manier. —  N.

OP STRAND
M en is er bezig met de staken weg 

te nemen die in het zand steken. Ook 
de m ijnen die er aan vast waren w or
den verw ijderd. W eer een gevaar dat 
verdw ijn t en n iet te vroeg voorwaar!

■ N. 
BRAND

Vrijdagm orgen brak plots brand 
uit in de «  Sardinerie »  H. Duflou, A l
bert I  laan.

Door een ongekende oorzaak was 
een olietank in brand geschoten. Het 
personeel van de Meco, kwam onmid
dellijk  toegesneld en m et behulp van 
ijzeren  platen en zand werd het vuur 
voorloopig tegengehouden. Het pom - 
pierskorps van Oostduinkerke was in 
een rekordtijd  ter plaatse en nu was 
alle gevaar weldra heelem aal verdwe
nen.

Het is dank zij het krachtdadig op
treden van ’t  personeel van de Meco 
dat er geen grootere schade werd ver
oorzaakt.

Heist
B U R G E R L IJ K E  STAND

Huwelijksafkondigingen: Geene.
Huwelijken: Cogge Henri, zeevis- 

scher, Brugge m et Reyzerhove Alicia, 
z.b.; Neuville Joseph, mekanieker te 
Goë m et Vandierendonck Rosa, z.b.
Geboorten: Donvez Germaine, Rams- 

kapellestr.; Desmidt Freddy, Bakker 
straat.

S terfgeva l: Coussart Maria, z.b., 72 
jaar.

S C H R O EF KA PO T
Vorige week werden van de N.791, 

eigenaars Dewulf en Van Craeylinghe, 
drie bladen van  het schroef a fgesla
gen, tengevolge van het stooten op 
een zich onder w ater bevindend voor
werp.

S C H R O EF V ER LO R EN
De Z.514 «Zeem eerm in», toebehoo

rende aan Wed. Vandierendonck F., 
hee ft z ijn  schroef verloren en werd 
door de Z.528 «Lou is-Irène» van Leon 
Vandierendonck naar de haven van 
Zeebrugge opgesleept. 
EV A C U A T IEV ER G O ED IN G

Alle hoop op het bekomen van de 
vergoeding voor de evacuatie naar 
Knokke van onze inwoners is nog niet 
vervlogen. In  den Senaat is een wets
voorstel ingediend tot het verlengen 
van de periode tot 1 November.

Aldus zouden onze Heistenaars die 
naar Knokke moesten evacueeren m is
schien nog aanspraak kunnen maken 
op deze vergoeding. —  H.

HAND IN HAND
Verleden Zondag hield onze bloeien

de Visschersbond zijn  m aandelijksche 
algemeene vergadering ten stadhuize. 
A l de leden die belang stelden in den 
toestand betreffende hun beroepsbe- 
langen waren opgekomen en de raads
zaal zat dan ook bomvol. Na de voor
lezing van het verslag der laatste 
algemeene vergadering, werd overge
gaan tot de aanvulling van het be
stuur. Als nieuwe voorzitter werd de 
heer Latruwe P. bij handgeklap #an - 
gesteld. Daarna ga f de h. Morbée, fis- 
kaal raadgever, m ededeeling van het 
fiskaal jaarverslag over 1945 en werd 
de balans goedgekeurd. De secretaris 
ga f daarna mededeeling van  berich
ten en schikkingen door het bureel 
genomen, voor den goeden gang der 
verrichtingen. Volgend punt was een 
klare en zakelijke uiteenzetting van 
den h. Morbée over de ingewikkelde 
fiscale w etgeving voor de visschers en 
reeders. H ij deelde mee w ie en hoe 
sommigen vrijgesteld konden worden 
van nalatigheidsintresten voor ach
terstallige belastingen. Het werd een 
geestige noot toen h ij de kortste weg

meedeelde voor het bekomen van het 
aan de reeders verp lichte handelsre
gister. Na hem kwam de h. Vanden- 
berghe aan het woord en stelde de 
aanwezigen op de hoogte van de 
schikkingen in den bedrijfsraad ge
nomen in verband m et de nieuwbouw 
in de visschersvloot. Eenvoudig en be
grijp e lijk  deed h ij uiteenzetting van: 
1) W ie in ’t vervolg zal m ogen bou
wen en w ie niet en onder welke voor
waarden; 2) W ie, en in  welke om 
standigheden, zal mogen koopen en 
wie niet. Z ijn  standpunt werd door 
allen bijgetreden.

Het was een zeer nuttige en leer 
zame vergadering en de afwezigen 
hadden ongelijk  dergelijke kans, om 
op de hoogte gesteld te worden, te 
missen. —  H.

AANVARING
Verleden Dinsdag bij hoog water, 

loste het vaartu ig Z.425, reeder Ver- 
burgh Frans, zijn  haring aan de kade 
toen het vaartu ig Z.532, reeder U tter- 
wulghe Jan, bij m ankatie van zijn  
schroef, m et geweld tegen eerstge
noemd vaartu ig jliep. De Z.425 liep 
hierbij zulkdanige schade op onder 
water, dat er dadelijk  uit volle m acht 
moest gepom pt worden en naar de 
bank geloopen. Na drie uren pompen 
kwam het schip vast op de bank. G e
lukkig dat dergelijke avarij n iet in 
volle zee plaats had o f het vaartu ig 
ware gezonken. —  H.

K O R R E  V ER LO R EN
Ook het vaartu ig Z.469, reeder De- 

mul Pol, kende ongeluk toén stuur
m an A lbert Moens m et gescheurde 
kor de haven binnenliep. Nog een ge
volg  van de vele wrakken in zee. - H.

STA D SN IEU W SJES
—  De openbare aanbesteding voor 

de aanstaande Zomerkerm is bracht 
het mooie sommetje van 89.300 fr. op

—  De openbare aanbesteding voor 
de ontm oddering van onzen Evendijk- 
kade ga f als laagste aanbieder heer 
Crampe van St. Andries, m et het be
drag van 40.100 fr.

—  B ij een controle bij onze m elk- 
verkoopers werden bijna allen in 
overtreding genomen. Het voedings- 
com iteit geeft resultaten. Op een be
paalde plaats in  een bakkerswinkel 
werden eventjes 8.000 zegels Nr. 1 in 
beslag genomen.

—  Dat er nog eerlijke menschen 
z ijn  bewees het dochtertje van onzen 
visschersvriend Ger. Vantorre (K lod 
de). Op het bal der spaardersclub 
«H oe meer hoe beter», stelde ze den 
eigenaar van een portefeuille, inhou
dende een groote geldsom, terug in 
’t bezit van z ijn  verloren eigendom. 
P ro fic ia t aan allebei!

—  De Harm onie «S te Cecilia» bracht 
Zondag een serenade aan Provincie
raadslid J. de Gheldere ter gelegen
heid zijner verkiezing.

—  Het schuilplaatsje dat overbleef 
bij de opruirriingswerken van het 
Casino Hotel zal eerlang gaan ver
dwijnen. En waarom  niet...

—  De m ilitianen 1945 die uitstel 
wenschen van dienst bieden zich aan 
op het stadhuis Bureel 2 tusschen 1 
en 20 April a.s. Hetzelfde voor de jon 
gelingen geboren in 1926 o f 27 en ver
vroegde oproeping wenschen te be
komen. —  H.
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A .B .C .  M O T O R E N
A N G L O  B E L G I A
Nijverheidskaai, 39 •

Vertegenwoordiger :
H. B O Y D E N S, Velodroomstraat 4

N Cy 
CENT

OOSTENDE

X IX! X

De Bijzondere en Tijdelijke Belasting 
op <fe Uitzonderlijke Winsten

Een Schrijven van “Hand in Hand” Zeebrugge

Door de reedersvereeniging van Zee
brugge werd voor de leden h ierna
volgend schrijven gericht aan den h. 
D irecteur der Belastingen t,e Brugge:

«  'Ik  heb de eer U beleefd te ver
zoeken m ij te laten weten o f de b ij
zondere en tijde lijke  belasting op uit
zonderlijke w insten m ag betaald w or
den door m iddel van obligaties der 
muntsaneeringsleening.

De aanschrijving van 20-12-1945 Nr. 
C.I./76.921/R2 m aakt ind,erdaad geen 
gewag van deze belasting en de Hee
ren Ontvangers der belastingen laten 
n iet toe dat ze betaald wordt door 
m iddel van de hoogergenoemde obli
gaties.

Aangezien de bijzondere en tijde- 
lijke  belasting op u itzonderlijke w in 
sten eveneens slaat op gedurende den 
oorlog behaalde exceptioneele winsten 
zouden de personen, die gedurende de 
oorlogsjaren hun inkomsten gewetens
vol hebben aangegeven, een deel hun
ner belasting op uitzonderlijke w in

sten moeten betalen met nieuw geld, 
terw ijl degenen die gedurende den 
oorlog het grootste deel hunner in 
komsten n iet aangegeven hebben, 
thans de belasting op hun soortgelijke 
inkomsten mogen betalen door m iddel 
van de 60 % van hun geblokkeerd ver
mogen. »

Nota der Redactie

Men m ag de bijzondere en tijd e lijk e  
belasting op de oorlogswinsten n ie t 
Verwarren m et de gewone belastingen, 
waarvoor trouwens een verzoekschrift 
zal gericht worden aan het midden- 
beheer der belastingen te Brussel en 
waarin  de nadruk zal gelegd worden 
op den bijzonderen toestand w aarin  
de reeders zich bevinden.

In  onze volgende nummers geven 
we een u iteenzetting van de w erk ing 
van den R ijksdienst voor M aatschap
pelijke Zekerheid en zal het punt 
«beta ling  van belastingen» nader toe
gelich t worden.

In den Beroepsraad
voor de Zeevisscherij

De Beroepsraad voor de Zeevissche
rij kwam V rijdag  jl. b ijeen onder het 
voorzitterschap van  den heer Chris- 
tiaens. Vertegenwoordigers der werk
nemers en werkgevers in  de zeevis
scherij woonden de vergadering bij.

W aren insgelijks tegenwoordig: de 
heer Pluymers, Bestuurssecretaris bij 
het Bestuur van het Zeewezen, en de 
heer Claeys, van de Gemeenschappe
lijke  Kas voor de Zeevisscherij.

Volgende punten werden behandeld :

Het verlies van loon 
bij schipbreuk

SPO RTN IEU W S
—  «H eist-Sportie f» is weer op ronde 

voor het innen van z ijn  lidkaarten 
1946. Ze deelen ons mede dat we m et 
Kerm ism aandag opnieuw onzen be- 
roepsrennerskoers krijgen, m et 20.000 
fr. prijzen  en 5.000 fr. premiën. Goed 
heil.

—  Voorzitter Medard Slabbinck werd 
als bestuurslid voor het Prov. K om i- 
te it W .-Vl. van den B.W.B. verkozen. 
H artelijk  proficiat.

—  Oud-renner Devos Jef houdt een 
café hoek Panne- en Steenstraat, al
waar hij ook velo ’s herstellen zal. ’t  Is  
café «H et R ijw ie l».

—  Flander Janssens, onze plaatse
lijk e  renner, moest in  den Omloop 
van V laanderen opgeven door pedaal- 
en bandbreuk. Volgende m aal meer 
geluk hoor ! - H.

CINEM A
Deze week in  de Ciné Royal: André  

Hardy, cow-boy m et L. Stone en M. 
Roony. —  H.

F IS C A L E  RA AD G EVIN G EN
De spreekuren van den fiskalen 

raadgever van «H ànd in H and» Zee
brugge, Morbée S., Parm entierlaan 44, 
Knokke, zijn  vastgesteld als vo lgt: 

Dinsdag, van 9 tot 11 u.
Woensdag, van 14 tot 17 u. en van 

18 tot 20 u.
Donderdag, van 9 tot 11 u.

Blankenberge
B U R G E R L IJK E  STAND

Geboorten: Voet Annie, d.v. Gus
taa f en Julia Suzanne, Nieuwstraat; 
Vandem oortele Beatrix, d,.v. Airthur 
en Zulma Vermeire. Slachthuisstr.; 
Fockenier R ita, d.v. P ieter en M arga
reta  Saver, IJzerstr.; Declerck M a- 
rice, d.v. Alphonse en Diana De Met, 
U itkerke; Herrebout Sonja, d.v. W il
fried en Stephania W ittesaele, W est- 
straat; Dhondt Roger, z.v. Eugeen en 
Julia Diet, J. De Meyerstr.; Hoenraet 
René, z.v. P ieter en José Duynslae- 
ger, Uitkerke.

S terfgevallen : Popelier Karel, 74 j. 
wed. v. Popelier Maria, IJzerstr.; Van 
Gobbelschroy Franz, 49 j „  echtg. De- 
raes Anna, Nieuwstraat.

Huwelijksafkondigingen: Geen. 
Huwelijken: R iddick Leslie en Van 

den Bussche Clotilde; Dupont Char
les en Hubertina Smolders.

In  een vorige vergadering werd een
parig de volgende regeling aangeno
men: het loonverlies  wordt door den 
reeder vergoed volgens het aantal 
vaartdagen, die de zeeramp voora f
gaan, t.t.z. de visscher hee ft bij schip
breuk recht op de u itkeering van  zijn  
loon vanaf den dag van de a fvaart 
tot den dag van zijn  terugkeer in  de 
haven van inscheping. Het loon wordt 
vastgesteld op 200 fr. per dag, m et 
maximum 4.000 fr. per maand. Voor 
het w erkverlies werd een fo r fa ita ir  
bedrag van 2.000 fr. vastgesteld. Deze 
regeling werd aangenomen zonder on
derscheid van reeks vaartu igen en 
soort visscherij.

De kustvisscherij, bij monde van  
den heer Libin, uit thans bezwaren 
tegenover de vergoeding welke vast
gesteld werd voor het werkverlies.

Sinds 1 Januari jl. is de zeevisscherij 
onderworpen aan de w et op de M aat 
schappelijke Zekerheid. Er wordt be
taald voor ziekte, werkloosheid, enz. 
B ij z ijn  terugkeer in de haven kan de 
schipbreukeling onm iddellijk  aan 
spraak maken op de toepassing der 
w et op de M aatschappelijke Zeker
heid. In  geval h ij werkloos is, kan 
h ij beroep doen op werkloozensteun; 
voor ongeval kan h ij zich to t de G e
meenschappelijke K as richten en voor 
ziekte tot z ijn  M utualiteit. A lle  risico’s 
z ijn  b ijgevolg  gedekt. De vergoeding 
van 2.000 fr. voor werkverlet is b ij
gevolg n iet meer te verrechtvaardigen 
en de reeders dringen aan op hare 
afschaffing.

De vertegenwoordigers der visschers 
z ijn  van  oordeel dat de overeenkomst, 
welke dienaangaande onlangs in  den 
schoot van den Beroepsraad bereikt 
werd, moet geëerbiedigd worden. V er
scheidene omstandigheden kunnen 
den schipbreukeling bij z ijn  terüg- 
komst in  de haven beletten onm id
dellijk  de toepassing der w etgeving op 
de M aatschappelijke Zekerheid in te 
roepen. Daarenboven kan h ij slechts 
een gedeelte van  z ijn  loon genieten, 
hetzij d it gedeelte uitgekeerd wordt 
door den werkloozensteun, m utualiteit 
o f zeeongevallenkas. Daarom wordt 
door de vertegenwoordigers der vis

schers de eenvoudige bekrachtig ing 
gevraagd van de door den Beroeps
raad onlangs aangenomen regeling.

De heer Lib in  kan zich h ierm ede 
volstrekt n iet eens verklaren en eischt 
de a fscha ffin g  der vergoeding. H ij 
wordt h ierin  door de andere vertegen
woordigers der reeders gesteund.

Beide partijen  b lijven  op hun stand
punt. Zelfs de transactie voorgesteld  
door den h. Pluymers, nam elijk  da t 
de schipbreukeling slechts zou kun
nen aanspraak maken op een vergoe
ding voor werkverlet gedurende m a
ximum vier dagen (w ach ttijd ) kan 
geen overeenstem m ing tusschen de- 
beide standpunten brengen, daar de 
h. L ib in  eenvoudig w eigert hierop 
verder in  te gaan.

W ij kunnen de volgende conclusie 
nemen :

De visschers hebben recht, in  geva t 
van verlies van hun schip, op de ver
goeding van hun loon. D it  loonsverlies  
w ordt vastgesteld op 200 fr . per dag 
afwezigheid indien de schipbreukeling- 
aan de scheepsramp ontsnapt, Een  
m axim um  van 4.000 fr. per maand: 
w ordt voorzien. Ind ien  de sch ipbreu
keling  te zamen m et het vaartu ig  in  
zee om kom t, kunnen de erfgenam en  
aanspraak maken op de vergoed ing  
voor een loonsverlies van 200 fr . p e r  
dag afw ezigheid to t den dag d e r  
scheepsramp n ie t inbegrepen. V ana f 
dezen datum hebben de naastbestaan- 
den immers recht op vergoed ing 
krachtens de zeeongevallenwet.

W at de vergoeding voor w erkverlet 
betreft, bestaat er kans dat deze een
voudig wordt afgeschaft. Nochtans 
dringen de vertegenwoordigers der 
visschers aan op de eerbiediging d e r  
vroeger genomen beslissing.

Aanpasging der vergoeding voor 
arbeidsongevallen

Men weet dat de aanpassing der 
vergoeding voor arbeidsongevallen op 
vasten bodem aan den huidigen le 
vensstandaard, krachtens een w ette
lijke regeling, een verworven recht is. 
Er wordt naar gestreefd ook ten voor
deele der slachtoffers van arbeids
ongevallen in  de zeevisscherij o f huri 
rechthebbenden de aanpassing tot. 
stand te brengen.

De Beroepsraad VQor de Zeevissche
rij erkent dat de laatste reeks van 
arbeldsslachtoffers, zoowel als de eer
ste, zou moeten kunnen aanspraak 
maken op de aan de huidige levens
voorwaarden aangepaste vergoedingen 
uit hoofde van arbeidsongeval.

De heer Claeys werd gelast door den 
Beroepsraad deze kwestie nader toe te 
lichten.

U it z ijn  u iteenzetting b lijk t dat e r 
twee wel afgescheiden tijdstippen 
m oeten beschouwd worden:

1) het tijdstip vóór 1 Juli 1930, t.t.z. 
vóór den aanvangsdatum der wet van
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30 December 1929 op de vergoeding 
der schade voortspruitende uit ar
beidsongevallen overkomen aan zee 
lieden;

2) het tijdstip  vana f 1 Juli 1930 tot 
10 M ei 1940. Op dezen laatsten datum 
w ordt gestopt, daar men verm oedt dat 
de w ijz ig in g  aan de wet op de ar
beidsongevallen in  de zeevisscherij 
verm oedelijk  ruimere voordeelen zal 
toekennen dan deze waarnaar thans 
gestreefd  wordt.

Het tijdstip vóór 1 Juli 1930
Zooals gezegd, bestond er vóór de

zen  datum geen w ette lijke regeling 
d e r  arbeidsongevallen in de zeevis 
scherij. De door een arbeidsongeval 
g e tro ffen en  o f hunne rechthebbenden 
z ijn  b ijgevolg  op eigen m iddelen of 
op den Openbaren Onderstand aan
gewezen. M en tracht hun toestand te 
regulariseeren en hun uit hoofde van 
h e t opgeloopen zeeongeval vergoeding 
toe te kennen op grondslag van de 
voor de gewone arbeidsongevallen 
vastgestelde bedragen.

Een benaderende berekening stelt 
vast dat voor vergoeding aan n iet 
hertrouwde weduwen, en m ogelijk  an
dere bloedverwanten, w ier aanspraak 
■op vergoeding nochtans a fhankelijk  
ls  van  de vaststelling van den staat 
van  behoeftigheid, alsook aan de 
slach toffers van arbeidsongevallen, 
«die een bestendige arbeidsonbekwaam
heid voor gevolg hebben, een jaar- 
lijksch  bedrag moet voorzien worden 
van  425.000 fr.

Men m erkt op dat d it bedrag zeer 
aanzien lijk  is door het fe it  dat voor 
d e  slachtoffers o f hunne rechthebben
den, uitgesloten van alle vergoeding, 
n ie ts  in  m indering moet gebracht 
worden.

W ij mogen zelfs vermoeden, dat 
o.a. de hulpgelden welke thans aan 
« e n  gedeelte der belanghebbenden 
uitbetaald worden door de Voorzorgs
kas der Visscherij binnenkort n iet 
m eer zullen uitgekeerd worden.

Het tijdstip na 1 Juli 1930 
tot 10 Mei 1940

Hier hoeft men • de vergoedingen 
verzekerd door de Gemeenschappelijke 
K a s  voor de Zeevisscherij op het peil 
te brengen dat vastgesteld werd voor 
d e  ongevallen op vasten bodem. De 
aanpassing der vergoedingen voor 
doodsgevallen en gevallen van besten
d ige  arbeidsonbekwaamheid zou de 
jaarlijk sche uitgave vergen van  fr. 
170.000.

Op de huidige bruto-opbrengst van 
•circa 400 m illioen fr. vertegenwoor
d igen  de hoogerverm elde vergoed in
gen:

vóór 1 Juli 1930: 0,10 fr. % op de 
bruto-opbrengst;

na 1 Juli 1930: 0,05 fr. % op de 
bruto-opbrengst,

De aan de Gem eenschappelijke Kas 
v oo r de Zeevisscherij thans betaalde 
b ijd rage van 1 fr. % op de bruto- 
opbrengst zou b ijgevolg  m oeten ver 
hoogd worden met 0,15 fr. De aldus 
verkregen  inkomsten zouden toelaten 
de vergoedingen voor ongevallen over
kom en op zße vóór 1 Juli 1930 in 
voorafbepaalde voorwaarden te ver
goeden, alsook de vergoeding voor 
ongeva llen  overkomen na 1 Juli 1930 
op het peil te brengen, dat eenigszins 
zou  kunnen beantwoorden aan den 
huidigen levensstandaard.

Als slot merkt de heer Claeys op, 
d a t de n ijverheid  op vasten bodem 
slechts op 1 fr. prem ie 0,05 fr. b ij- 
stort, wat overeenstemt m et een ve r
m eerdering van 5 %  op de verzeke
ringspremies. D it bedrag wordt ge
stort in  de Nationale Voorzorgskas 
voor slachtoffers van arbeidsongeval
len , die daarenboven toelagen van 
w ege den Staat geniet. Op deze toe
lagen  zou de zeevisscherij insgelijks 
m oeten kunnen aanspraak maken.

De h. Bauwens is van  oordeel dat 
ln  elk geval de zeevisscherij geen 
zw aardere zou m oeten betalen dan 
de andere n ijverheden  en de ree
ders b ijgevolg  slechts geneigd kunnen 
z ijn  een verhooging van 5 % op hunne 
prem ie toe te staan (b ijgevo lg  1,05 fr. 
%  op de bruto-opbrengst te betalen 
ln  plaats van 1 fr ) .  De last zal ten
gevo lge van  de geleidelijke uitscha
keling der belanghebbenden telken- 
ja re  verm inderen. Een herberekening 
van  de vereischte prem ie zal b ijge
vo lg  minstens elke drie jaar m oeten 
gedaan worden.

Als slot wordt er aangenomen dat 
de reeders bereid z ijn  een verhooging 
van  5 % der thans betaalde prem ie 
toe te staan; de tusschenkomst van 
den  Staat zou b ijgevolg  10 % van  de 
verzekeringsprem ie m oeten bedragen.

Er zal onderhandeld worden m et de 
Nationale Voorzorgskas voor Arbeids
ongevallen om na te gaan o f zij de 
zeevisscherij in  deze voorwaarden kan 
aannemen. Ind ien  deze instelling er 
n iet toe kan bewogen worden, kan 
de Gem eenschappelijke Kas voor de 
Zeevisscherij de taak op zich nemen, 
natuurlijk  m its toekenning van toe
lagen door den Staat, zooals hooger 
is vastgesteld.

Vergoedingen voor ongevallen overkomen na 10 Mei 1940
In  den loop der bespreking werd 

nogmaals aangedrongen op de w ijz i
ging der w et van 30 December 1929, 
die aan de slachtoffers van ongeval
len in de zeevisscherij o f hunne recht
hebbenden vergoedingen m oet toe
kennen op dezelfde grondslagen als 
voor ongevallen overkomen in  Enge
land.

In  het regim e der vergoeding der 
arbeidsongevallen overkomen op vas
ten bodem, werden aanstippenswaar 
dige verbeteringen aangebracht; a l
leen de zeelieden blijven  te vergeefs 
wachten op een lotsverbetering. Be
lachelijk  kleine vergoedingen worden 
uitbetaald; de belanghebbenden zijn  
n iet in  staat om in  hun m inimum- 
levensonderhoud te voorzien.

De h. Pluymers m eldt dat het Be
heer van Zeewezen alles in het werk 
gesteld heeft om vóór de verkiezingen 
de wetsw ijzig ing door te voeren. Aan 
het Zeewezen kan in d it opzicht geen 
verw ijt gestuurd worden. De vertra
ging is aan andere omstandigheden 
te w ijten. Sp ijtig  genoeg ging een 
gunstige gelegenheid voorbij om de 
kwestie in korten tijd  te regelen.

Men verm oedt dat de w ijz ig in g  aan 
de w et thans door de W etgevende K a 
mers zal m oeten besproken en aan
genomen worden. Men kan b ijgevolg  
n iet voorzien, wanneer de zaak de 
oplossing kan krijgen, welke door 
iedereen ten zeerste gewenscht wordt,

De toepassing der wetgeving op de Maatschappelijke Zekerheid 
in de visscherij

De h. Voorzitter merkt op dat de 
wet slechts een paar maanden van 
toepassing is en reeds langs ver
scheidene zijden, voornam elijk  van 
wege de kustvisscherij, kritiek op
rijst. Z ijn  inziens is het n iet te recht
vaardigen dat men in  dezen korten 
tijd  terugkomt op een beslissing, 
welke trouwens in aanwezigheid en 
m et de volledige goedkeuring van den 
vertegenwoordiger der kustvisscherij 
genomen werd. Na afloop b.v. van een 
kwartaal kan de Beroepsraad den 
toestand opnieuw onderzoeken en zoo 
noodig de passende voorstellen doen.

De h. L ib in  m erkt op dat, indien 
de opvatting van den h. Voorzitter 
voor bepaalde redenen kan aangeno
men worden, men nochtans nu reeds 
op den rand staat van een nieuw 
kwartaal. Het is b ijgevolg  van belang 
de nieuwe grondslagen van toepassing 
vast te leggen, w il men verm ijden  dat 
men opnieuw voor den onbehagelijken 
toestand geplaatst wordt opnieuw 
met de terugwerkende kracht te moe
ten rekening houden.

Volgens den h. L ib in  gaat de kust
visscherij, in  de eerste plaats, een 
zeer rampspoedige toekomst te ge- 
moet. M en kan nu reeds aannemen 
dat zij binnen korten tijd  den last 
der wetgeving op de M aatschappelijke 
Zekerheid n iet meer zal kunnen dra
gen. In  afwachting van  de uitwerking 
van het bijzonder statuut voor de 
zeevisscherij, kan de voorloopige toe
passing der wet zooals zij voor de 
gewone arbeiders opgevat wordt, b e 
schouwd worden als een voldoende 
oplossing. Nochtans kunnen de toe- 
passingsform aliteiten gew ijzigd  wor
den in den zin dat elkeen betaalt vo l
gens zijn  verdiensten. De h. L ibin stelt 
zich op het standpunt dat de reeders, 
welke nog n iet m et een scherpe crisis 
van het bedrijf bedreigd zijn, gem ak
kelijk  hun bedrijfsgenooten zouden 
kunnen helpen, voor wie de toekomst 
niet meer rooskleurig is. Een afhou
ding op de bruto-opbrengst zou aan 
d it principe beantwoorden, zelfs in 
a fwachting dat het bijzonder statuut 
voor den zeevisscher van toepassing 
is, kan volgens den h. Lib in  de wet 
toegepast worden bij m iddel van  a f 
houding op de bruto-opbrengst. Men 
moet sleçhts berekenen hoeveel de 
stortingen aan den R ijksdienst op de 
bruto-opbrengst fe ite lijk  vertegen
woordigen. U iteindelijk  zal het bedrijf 
als genheid beschouwd, dezelfde b ij
drage betalen. De last zou echter 
meer gelijkm atig  verdeeld worden in 
dien zin, dat zij die veel opbrengen, 
hun m in begunstigde bedrijfsgenoo
ten zouden bijstaan.

De h. Pluymers m erkt op dat de 
door den h. L ib in  voorgestelde rege
ling zou afbreuk doen aan de princi
pes vastgelegd in de w etgeving op de 
Maatschappelijke Zekerheid, die een 
maximum betaling voorziet; deze m a
ximum storting zou ongetw ijfe ld  door 
bepaalde reeders overschreden w or
den. De w et op de M aatschappelijke 
Veiligheid  werd weliswaar slechts ten 
voorloopigen tite l voor de zeevissche
rij aangenomen; gedurende d it over- 
gangstijdstip  m ag men nochtans de 
stelregels niet verkrachten.

De kustvisscherij die de toepassing 
in  den huidigen vorm  bevecht zou, 
vooraleer de zaak grondig kan wor
den besproken, eerst en vooral het 
stellig bewijs moeten leveren dat de 
last w erkelijk  ondragelijk  is.

D it kan slechts gedaan worden aan 
de hand van bepaalde gegevens no

pens de werkelijke verdiensten der 
kustvisscherijreeders.

In  het verleden, wanneer geklaagd 
werd over de b ed rijf suitslagen van 
een bepaalde soort visscherij, werd 
insgelijks aan de belanghebbenden 
gevraagd m et c ijfers  voor den dag te 
komen, om de vooropgezette bewerin- 
seji te staven. De belanghebbenden 
bleven steeds in  gebreke het noodige 
bewijsm ateriaal te leveren. Verm its 
de kustvisscherij k laagt over den be- 
narden toestand, wordt nu de vraag 
herhaald: geef ons cijfers, opdat men 
in de eerste plaats de gegrondheid 
van de vooropgezette beweringen zou 
kunnen nagaan.

De h. Lib in  belooft de gevraagde 
gegevens aan den bevoegden dienst 
te verstrekken.

De bespreking zal hernomen worden 
in de eerstvolgende vergadering van 
den Beroepsraad.

Het bijzonder statuut voor den 
zeevisscher

De leden van den Beroepsraad w er
den in het bezit gesteld van het ont 
werp van bijzonder statuut voor de 
zeevisscherij, uitgaande van den be- 
roepsbond «H and in H and» Zeebrugge 
en ontworpen door de heeren Vanden- 
berghe en Claeys.

Er bestaan b ijgevolg  thans djrie 
ontwerpen: d it van het Zeewezen, een 
tweede van den Transportarbeiders- 
bond en het derde hooger vermeld.

De heer D irecteur-Generaal van het 
Zeewezen drong zijnerzijds aan opdat 
de bespreking onverw ijld  door den 
Beroepsraad zou worden aangevat.

Deze zeer belangrijke kwestie wordt 
op de dagorde der eerstvolgende ver
gadering, welke op 5 A pril a.s. zal 
plaats hebben, voorzien.

Firma Jan Spaanderman
I JMUIDEN •  HOLLAND
Groothandel in Eerste kwaliteit Noordzeevisch

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

Zoodra m ogelijk  weer op de Belgische Markt. (10)

Onze Visscherij in Oorlogstijd
Het Vierde Oorlogsjaar

Nota der Redactie

H et is de heer Libin, die zooals de 
voorzitter meldt, de huidige regeling 
goedgekeurd heeft. Thans m oet h ij 
bekennen da.t de kustvisschers door 
deze regeling/fel getro ffen  werden.

OPBRENCST DER ZEEVISSCHERIJ
(V e rvo lg )

Het is aan het overweldigend ha- 
ringseizoen te  danken, dat de kust
visscherij vloot, alhoewel zij, gezien de 
oorlogsomstandigheden nog aan be
perkingen was blootgesteld, er noch
tans in slaagde 54 t.h. meer aan te 
voeren dan in  1938, een norm aal jaar. 
De opbrengst is daarentegen 227 t.h. 
hooger, zooals b lijk t u it de h ierna 
vergelijkende cijfers:

AANVOER EN O PBR EN G ST  
IN DE V E R S C H IL L E N D E  HAVENS

1938
Gewicht Opbrengst 
507.085,— * 2.079.979,-Blankenberge 

Duinkerke 
Grevelingen 
Nieuwpoort 2.058.123,—
Oostende
Zeebrugge

Totaa l:

32.442.101,—
4.127.768,—

39.135.077,—  123.379.051,—

1943
Blankenberge 502.415,15 5.589.854,85 
Duinkerke 10.710.787,—  69.981.781,—  
Grevelingen —  —
Nieuwpoort 37.838.577,35 244.831.815,85 
Oostende 9.838.434,15 64.603.894,15 
Zeebrugge 1.674.798,30 18.453.914,70

Totaa l: 60.565.012,25 403.731.260,55 

Verschil 1938-1943

U ZULT T O E G E V E N  DAT 
50 FRANK

een schamele inzet is 

als het er op aan kom t 

EEN  M ILLIO EN  

Een k w a r t  millioen 

100.000 frank  

te k u n n e n  winnen.

’t  I s  de prijs van een biljet van de 

K O L O N I A L E  L O T E R I J
die v ijft ien  nieuwe m illioenen verdeelt 

bij de trekking op 15 APR IL .

= =  x  = = . .  =  * Blankenb. — 4.669,85 +  3.779.975,85
---- Duink. +10.710,787,—  +  69.981.781,—

Grevelingen —  —
Nieuwp. +35.780.454,35 +239.005.953,85
Oost. — 22.603.666,55 — 30.317.180,85
Zeebr. — 2.452.969,70 — 2.098.220,30

Remember
(28)

• • • •

De B.121 « Nelly » verdween in de 
golven op 20 Maart 1945

D it vaartu ig bedreef de visscherij 
op ongeveer 6 m ijl van de kust ten 
N.-N.W. van Blankenberge. Te  12 uur 
werd een zware on tp lo ffin g  w aarge
nomen. Spijts m et kracht doorge
voerde opzoekingen, werd geen spoor 
m eer waargenom en van Vanderheyde 
Lodew ijk, schipper; V lietinck Arthur, 
motorist; Carton Rem i, matroos; Van- 
denberghe Leon, matroos en Déw itte 
Roger, jongen. •

Op 28 Maart 1945 was het de beurt 
van de 0.143 « St. Jan »

Slechts enkele dagen na de scheeps
ramp overkom en aan de B.121 «N elly », 
onderging de 0.143 «St. Jan» hetzelfde 
treurig lot.

D it laatste vaartu ig verliet de haven 
van Oostende m et verscheidene an
dere visschersvaartuigen, ten einde de 
kustvisscherij uit te oefenen op den 
Noordkant van  «W endu yne B an k », 
v i j f  m ijl van de kust af.

Door de bemanning van de 0.106 
werd opgem erkt dat de 0.143 m oei
lijkheden scheen te hebben m et het 
inhalen der korre; d it laatste vaar
tuig vaarde immers in  een kring rond. 
P lots zag men een groote waterkolom  
de lucht inschieten en hoorde men 
een geweldige ontp loffing. Van de 
0.143 wàs geen spoor meer te ont
dekken.

Verscheidene vaartu igen begaven 
zich onm iddellijk  ter plaats. Slechts 
enkele kleine wrakstukken dreven nog 
rond. Deze scheepsramp kostte het 
leven aan Gonzaeles Jaak, schipper; 
Rosseel Julius, m otorist; Deswelgh 
Albert, matroos; Bogaert Albert, m a
troos en ’T  Jaeckx René, scheepsjon
gen.

To taa l +21.429.935,25 +280.352.209,55

EEN  Z E E R  G U N STIG  T IJD S T IP

Het hoeft geen betoog dat de B elg i
sche zeevisscherij in den loop van 
1943 een zeer gunstig tijdstip  heeft 
doorgemaakt. De bekomen uitslagen 
steken schril a f tegen deze van 1942, 
jaa r dat reeds als voorspoedig werd 
aangestipt. De gemiddelde opbrengst 
van een gedekt kustvisscherijvaartuig 
voortbewogen door een m otor van 36 
P.K. to t 100 P.K., dat in den loop van 
het besproken jaa r norm aal de vis
scherij uitoefende, bedraagt 2.284.907 
fr. tegen 1.477.000 fr. in 1942 en enkel 
470.000 fr. in 1941. De gem iddelde op
brengst van een soortgelijk  vaartu ig 
m et m otor van m in dan 36 P.K. is ge 
durende 1943: 1.750.043 fr. tegen 
718.900 fr. In 1942 e n '310.000 fr. in 
1941. Voor de open- o f halfgedekte 
booten had men in  1943 een gem id
delde opbrengst van 383.507 fr. tegen 
200.915 fr. in 1942 en 87.000 fr. in 1941. 
Een groote vooruitgang wordt b ijge
volg  op gansch de lijn  waargenomen. 
Ter volled iging kunnen w ij h ier nog 
aan toevoegen dat: 48 vaartuigen min 
dan 250.000 fr. opgebracht hebben; 54 
vaartuigen van 250.000 tot 499.999 fr.; 
84 vaartu igen van 500.000 tot 999.999 
fr.; 84 vaartuigen van 1.000.000 tot 
1.999.999 fr.; 33 vaartuigen van 2 m il
lioen .tot 2.999.999 fr.; 17 vaartuigen 
van 3.000.000 tot 3.999.999 fr.; 11 vaar
tuigen van 4.000.000 tot 4.999.999 fr.;
1 vaartu ig meer dan 5.000.000 fr.

De gemiddelde vangst per vaartu ig 
bedraagt 192.000 kg.; de gem iddelde 
aanvoer van een visscher 46.000 kgr. 
en zijn  gem iddelde opbrengst 304.000 
frank.

De onkosten aan het bedrijf verbon
den zijn  niet in dezelfde m ate geste
gen als de opbrengst. De kosten van 
uitrusting en de verzekeringsprem ie 
tot dekking van het ongevallenrisico,

Bericht aan Zeevarenden

S C H ELD E

Afbakening poederreede
2

In  het lichthuisje van Liefkenshoek 
(51°1’48” N. en 4°17’5” E.) is, op 4 meter 
boven hoog water, een groen vast licht 
geplaatst, zichtbaar: 

benedenwaarts tot op één zeem ijl 
tusschen de groene wraklichtboei (b ij 
Liefkenshoek) en den linkeroever;

bovenwaarts in  de vaargeul to t bij 
de spitse ton 53.

D it vuur wordt vertoond wanneer 
schepen op de poederreede te L ie f
kenshoek laden o f lossen en d ienten
gevolge voorzichtig voorbijvaren ge
boden is.

alsook voor de verzekering van het 
vaartu ig tegen oorlogsrisico, z ijn  w el
iswaar verhoogd, m aar volgen noch
tans niet in dezelfde m ate de op
brengst. W at de aankoopen op de 
zwarte m arkt betreft, stippen w ij aan 
dat in den loop van 1943 een merke-, 
lijke verbetering tot stand kwam. De 
reeders waren in  staat zich mee? en 
meer te bevoorraden op de regelm atige 
markt, alhoewel nog steeds een tekort 
bestond. W aarheidsgetrouw voegen w ij 
hieraan toe dat de verbetering in dit 
opzicht voornam elijk te w ijten  is ge
weest aan de tusschenkomst van de 
afdeeling «Zeevisscherij» bij de hoofd- 
groepeering «Verkeer», die krachtens 
een besluit van den Secretaris-Gene- 
raal van het M inisterie van Economi
sche Zaken bij dit Departem ent op
gericht werd. Zoo de reeders er tegen
over vijand ig hebben gestaan, zooals 
ten andere tegenover alle o fficieele 
instellingen, te meer dat het voor hen 

5.825.862,—  ten slotte niet meer duidelijk was o f 
94.921.075,—  zij van de Hoofdgroepeering .«Visch en 
20.552.138,—  Visscherijprodukten », ofw el van de 

Hoofdgroepeering «Verkeer» afhingen, 
kan nochtans die degelijke, werking 
van d it laatste organisme o.i. n iet 
worden betwist.

DE STR A N D V ISSCH ER IJ

De gecontroleerde aanvoer van de 
strandvisscherij bedroeg in 1943 : 
1.335.543 kgr. te r waardie van fr. 
8.563.119,45 tegen 482.521 kgr. en fr. 
3.742.339 in 1942. De verhooging is 
bijgevolg meldenswaardig, wederzijds 
177 en 129 t.h., ,en legt getuigenis a f 
van den voorspoed van het bedrijf, 
dat vóór den oorlog van geen betee
kenis was.

De strandvisscherij berustte insge
lijks bijna uitsluitend op de haring
vangst. Deze bereikte inderdaad 95,5 
t.h, van den totalen  aanvoer. Op de 
haring vo lgt de sprot: 2,7 t.h. De 
garnaal- en scharrevangst bereikten 
in 1943 nauwelijks 0,3 en 1,1 t.h.

DE HANDEL IN V IS S C H E R IJ
PRO D U KTEN

Hier kunnen w ij beknopt zijn. De 
Hoofdgroepeering «Visch en Vissche
rijprodukten», hare zending getrouw, 
regelde de verdeeling der visscherij
produkten. Indien zij tijdens het vorig 
haringseizoen wonderen heeft ver
richt, is het onbetwistbaar dat hare 
taak .tijdens het besproken ja a r  nog 
m erkelijk verzwaarde, tengevolge van 
het steeds toenemende gebrek aan 
vervoermiddelen.

De prijzen van de diepzwemmende 
visch en de garnaal ondergingen in 
den loop van 1943 geen verandering. 
Daarentegen werden de prijzen  van 
de haring en de sprot op een lager 
peil vastgesteld.

Tijdens de bespreking van het der
de oorlogsjaar hebben w ij opgemerkt 
dat de kustvisscherij gedurende het 
haringseizoen 1942-43 heeft b ijgedra
gen tot de stichting van een egalisa
tiefonds, waarvan het bezit op het 
einde van deze campagne ongeveer 
11 m illioen fr. bedroeg. Gedurende 
het haringseizoen 1943-44 werd de 
bijdrage van den voortbrenger tot dit 
fonds stopgezet. In  dit tijdstip  was 
het de beurt van de groothandelaars 
verdeelers en de verwerkers hun aan
deel er toe bij te dragen. Deze b ij
drage bestond uit: 0.50 fr. per kgr. 
versehen haring o f sprot; 0,30 fr. per 
kgr. gerookten haring o f sprot; 0,25 
fr. per bokaal van 250 gr.; 0,40 fr. per 
bokaal van 500 gr.

De Hoofdgroepeering «Visch en V is
scherijprodukten» werd belast met 
het beheer van dit fonds. B ij de ver
e ffen ing van dit laatste moest de be- 
dtemming van het eventueel saldo, 
bij onderling akkoord bepaald worden 
door het M inisterie van Landbouw en 
Voedselvoorziening en het Commissa
riaat voor Prijzen  en Loonen, op voor
stel der Hoofdgroepeering «Visch en 
Visscherijprodukten».

Nopens de fe ite lijke  bestemming 
van dit egalisatiefonds bestonden er 
nog geen wel omschreven aanduidin
gen. Men beperkte zich tot de ver
klaring dat het zou aangewend wor
den tot economische doeleinden, zon
der deze nader te omschrijven.

De verhouding tusschen de Hoofd
groepeering en hare onderhoorigen 
waren in den loop van 1943 niet ver
beterd. De Productie gevoelde zich in 
dit midden n iet thuis. Over het a lge
meen werd trouwens weinig o f geen 
rekening gehouden m et hare verlan
gens. Bepaalde kringen ontzegden alle 
medewerking, nadat zij in den schoot 
der Vakgroepeering te vergeefs zou
den hebben aan^edrongen op de be
hartig ing van hunne belangen. W ie 
er fe ite lijk  het rechte eind hield, w il
len w ij n iet uitdiepen.

In  ons volgend nummer behandelen 
w ij het jaa r der bevrijding.

S n u i s t e r a a r .
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REEDERS-V1SS C K E  F S !
•  Wenscht U  schepen te koopen of te verkoopen ?
•  W enscht U «  ANG LO -BELG IAN  »  motoren te koopen ?
•  Wenscht U inlichtingen van welken aard ook m et betrek 

op visschersvaartuigen ?

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

B U I T E N L Â N D

De Zeevisscherijnijverheid  
in het 

Engelsch Parlement

EN G ELAN D
T R A LIEK O R V EN

Volksvertegenwoordiger J. Hender
son Stewart, die de aandacht van het 
bevoegd departem ent gevestigd had 
*)p  den m angel van rieten vischm an- 
den, kreeg voor antwoord dat tra lie - 
korven konden gebruikt worden.

Fe ite lijk  heeft de aardappelhandel 
zich h ier tijdens den oorlog met tralie- 
korven verholpen. W eliswaar zou er 
voor visch bijzonder m oeten voor ge
zorgd worden dat de uiterste lagen 
n iet door den druk tegen de traliën  
geschonden worden.

Sommige traliekorven die tijdens 
den oorlog voor het vervoer van plant- 
aardappelen gebruikt werden, waren 
van binnen voorzien van een gummi- 
belegsel. Gummi is evenwel thans 
m oeilijk  verkrijgbaar, zoodat naar een 
ander behoedmiddel zal dienen u it
gezien.

G R O O T E H EEK A A N V O ER
Daar verscheidene trawlers door den 

storm gedurende eene week te M il- 
ford-Haven weerhouden geweest w a
ren, kwamen van Maandag tot Z a te r
dag n iet m in dan 32 traw lers aan de 
markt.

De vangsten bestonden hoofdzake
lijk  uit groote heek van prim a hoe
danigheid: M aandag 3139 kits, D ins
dag 3502, Woensdag 3235, Donderdag 
3677, V rijdag 1100 en Zaterdag 2000. 
De totale vischaanvoer was voor die 
dagen 15.876 kits, w at alle vorige re
cords breekt.

De hoogste besomming per schip 
was £  4175 voor 13 dagen, en werd 
gem aakt door de traw ler «G eorge Ad- 
ge ll» van de reederij Yolland Brothers 
die haar eerste reis maakte.

De M ilford-H aven-vloot te lt thans 
v ij ft ig  schepen.

ZO M ERPR IJZEN
Een Aprilvisch die weinig in den 

smaàk va lt van de visscherijm iddens 
is het gerucht volgens hetwelk de 
vastgestelde vischprijzen vana f 1 April 
gem iddeld met 30 t.h. zouden verlaagd 
worden.

Vooral de kustvisscherij zou daar
onder te lijd en  hebben en het wordt 
voorzien dat er in voorkomend geval 
wein ig gebruik zou gem aakt worden 
van het o ffic iee l krediet dat ter be
schikking gesteld wordt voor den bouw 
o f aankoop van kustvisschersvaartui- 
gen.

De Heer Van den Bergh, Directeur 
voor vischvoorziening bij hetVoedings- 
departement, is persoonlijk overtuigd 
dat h ier bijzondere m aatregelen d ie
nen getro ffen  om de kustvisscherij in 
’t leven te houden. ,

Van welken aard die m aatregelen 
zullen z ijn  en o f de andere betrokken 
M inisteries er zullen mede instemmen 
va lt nog te bezien.

V IS C H LEU R D ER S

Thans werd onder 8500 Schotsche 
schoolmeisjes een wedstrijd  uitge 
schreven voor het vervaardigen van 
eetmalen waarin  haring te pas komt.

De 18 meisjes, die aan den eind- 
wedstrijd  te Edimburg deelnamen, 
hebben schotels klaargem aakt zoo lek
ker en zoo sierlijk, dat proevers en 
kijkers verbaasd stonden en er m et 
lo f en eer van spraken als van  een 
gew ichtige gebeurtenis.

AANVOER T E  A BER D EEN

Eene belangwekkende vergelijkende 
statistiek kom t te verschijnen b etre f
fende de vischaanvoer te Aberdeen in 
1938 en 1945 door Engelsche visschers
vaartuigen :

Schepen 1938 1945
Vischtrawlers 1060 176
Haringtraw lers 24 —
Groote kolders (st.) 13 —
K leine kolders (st.) 5 —
K leine kolders (m ot.) —  3
H aringdrifters 76 —
Seinevisschers (m ot.) 1 55

1938 1945 
Opbrengst cwt s.d. cwt s.d.

Vischtrawlers 91.3 28.0 342.3 52.4 
Haringtraw lers 173.1 24.5 —  —  
Gr. kolders (st.) 263.1 22.10 —  —  
K l. kolders (st.) 63.2 31.5 —  —  
K l. kolders (m ot.) 6.1 25.0 5.7 48.3 
H aringdrifters 350.0 7.4 —  —  
Seinevisschers 4.5 26.3 8.2 47.5

Daarenboven werd uit den vreemde 
ingevoerd door visschersvaartuigen : 
11.572 cwts voor £  27.484 en door 
transportschepen: 1.588 cwts voor £  
5.168.

N EW LYN ’S ZORGEN

De West Cornwall Fishermen's 
Council laa t niets onverlet om de 
plaatselijke visscherijbelangen te steu
nen. Het is grootelijks dank aan zijne 
bemoeiingen dat de wet gestemd werd 
waarbij krediet en toelagen ter be
schikking van de kustvisscherij ge
steld worden.

Het b lijk t evenwel dat een behoor
lijk  kustvisschersvaartuig thans tus
schen £  7.000 en 10.000 m oet kosten, 
w at m et de groote verm indering der 
vischprijzen  waarvan spraak is, veel 
kustvisschers doet terugschrikken.

Anderzijds sch ijn t de jeugd niet 
b ijzonder door den visscherstiel aan 
getrokken. M en is van p lan te Newlyn 
een visscherschool op te richten waar 
de leerlingen, samen m et algemeen 
onderwijs, ook vakonderricht zouden 
ontvangen en w aar ze ook, na de ver 
plichte schooljaren, verder in  het 
visscherijvak zouden opgeleid worden.

H et M inisterie van Landbouw en 
Visscherij h ee ft reeds z ijn  instemming 
betuigd en zou leeraars aanduideii 
zoo het M inisterie van Onderwijs voor 
de noodige toelagen w il zorgen.

ZES  V A A R TU IG EN  V ISSCH EN  U IT  
DE HAVEN VAN YARM OUTH

Traw lers varen  thans opnieuw uit
Het leuren m et visch werd tijdens de haven van Great-Yarm outh, voor

den oorlog stopgezet en de leurders 
hebben totnogtoe geen vergunning 
voor vischverkoop kunnen bekomen.

Op een vraag o f de leurhandel met 
visch zou worden toegelaten, ant 
woordde de M inister voor Voeding dat 
sedert het einde van den oorlog niet 
m in dan 10.000 vergunningen waren 
verleend voor den kleinhandel in eet
waren

O f daar vischleurders tusschefi zijn  
is niet duidelijk; te Londen en om 
liggende in elk geval is hun a fw ezig
heid merkbaar, de meeste plaatselijke 
besturen verbieden immers op hun 
grondgebied luidkeels met eetwaren te 
leuren.

M enig gedemobiliseerd soldaat zou 
nochtans met vreugde het baantje van 
vischleurder opnemen en er wordt ge
vreesd dat zoo de vischaanvoer nog 
m erkelijk  m oet vergrooten, men zon
der behulp van den leurhandel m oei
lijk  de kleine vischsoorten zal kunnen 
aan den m an brengen.

K EU K EN W ED S T R IJD
Vergeleken m et de zorg en de moeite 

die de huisvrouwen op het vasteland 
besteden aan het klaarm aken harer 
eetmalen, is de Engelsche keuken zeer 
eenvoudig en zonder veel afwisseling. 
En in het Vereenigd Kon inkrijk  spant 
Schotland daarin w ellich t de kroon: 
daar werden gansche generaties groot
gebracht m et „tatties, oatm eal and 
herrin g”  (aardappelen, havermout en 
haring).

Onlangs werd de Engelsche M inister 
van Landbouw en Zeevisscherij door 
verschillende leden van het Lagerhuis 
ondervraagd. De Regeering werd ge
laakt voor haar gemis aan belang
stelling ten opzichte van de zeevis
scherij.

Onder de verschillende punten w el
ke aanleiding gaven tot een tam elijk  
scherpe kritiek, stippen w ij de voor
naamste aan:

Er wordt op gewezen dat de vis- 
scherijvaartuigen zeer oud worden. De 
gemiddelde ouderdom der stoom vaar
tuigen en haringdrifters is 30 jaar. 
V ijft ig  nieuwe stoomtrawlers worden 
thans in Engeland gebouwd, waaron
der er 38 bestemd zijn  voor het bui
tenland. Het kan een goede zaak zijn  
te exporteeren, nochtans z ijn  de In ter
pellanten van oordeel dat het er in 
de eerste plaats op aan komt, voedsel 
voor eigen volk  aan de hand te doen.

Geklaagd werd i.opens het fe it  dat 
de visschersvaartuigen welke dcor de 
Royal Navy vrijgegeven  werder. niet 
vlug genoeg worden hersteld.

De vrees werd uitgedrukt, d^ i eens 
het vraagstuk der vceding opgelost, 
de visscherij opnieuw een se er ge
weldige crisis z i l  :e geir.oet gaan.

Er bestaat een tekort aan netten 
voor de haringvisscherij. Het vervoer 
moet verbeterd worden; in sommige 
havens werd gemis aan werkkrachtetj 
waargenom en .voor het lossen der 
vangsten en hierdoor' onderging de 
verzending aanzienlijke vertraging.

Het gebrek aan coordinatie der zee
visscherij wordt aangeklaagd. Het is 
remmend voor den goeden gang van 
het bedrijf dat verschillende m iniste
ries steeds moeten tusschenkomen.

Er zijn  twee belangen die alle ove
rige in de schaduw moeten stellen: 
nam elijk  d it van den visscher en d it 
van de huisvrouw. Gcwooniijk k r ijg t 
de visscher de minimum-, terw ijl de 
huisvrouw de m axim um prijs m oet be
talen. Er z ijn  te veel tusschenperso- 
nen. w ier belang slechts van b ijko
menden aard zou mogen zijn, maar 
die nochtans de grootste w insten ver
wezenlijken.

De vastgestelde prijzen  van de visch 
z ijn  niet in  verhouding m et de p r ij
zen, welke voor sommige scheepsbe- 
noodigdheden gevraagd worden.

Een tekort aan bedrijfskleedij voor 
den visscher wordt waargenom en; er 
z ijn  geen voldoende oliejassen, noch 
rubberlaarzen. Hoe belangrijk  ook de 
uitvoer van deze goederen is, toch 
m oet er in  de eerste plaats voor ge
zorgd worden, dat de visscher door 
behoorlijke kleedij beschermd is.

De loonen van de visschers z ijn  n iet 
in  dezelfde verhouding gestegen als 
de verdiensten van de arbeiders op 
vasten bodem. Vastgestelde maximum
prijzen  voor zeevisch z ijn  nuttig; 
nochtans past het dat men insgelijks 
m inim um prijzen bij den afslag voor
ziet.

Nogmaals wordt er in  het Lagerhuis 
m et klem aangedrongen op maatrege 
len m et het oog op de bescherm 'ng 
van den vischstand. Het is noodzake
lijk  dat de In ternationale Conferentie, 
waarvan reeds zoo dikw ijls gewag 
gem aakt werd, zonder verw ijl plaats 
heeft, om in  de toekomst n iet in  het
zelfde kwaad te vervallen  als na den 
eersten wereldoorlog.

N. V. DE NOORDZEE”
DROOGDOK- EN ALGEMEENE 
SCHEEPSHERSTELLINGSWERKEN
■ M O TO R SPECIA LIS7EN  ■

Londenstraat 10-12 GENT

groothandel, ook aan den kleinhandel 
in  visch is een belangrijke plaats toe
gedacht.

W aar b lijven  o n z e  Reeders en 
Vischhandelskringen ?

E X P O R T  VAN H O LLAN DSCH E  
Z O ETW A TER V ISC H

Zooals bekend, geschiedt de export 
van zoetwatervisch mom enteel col
lectie f in het kader van de Stichting 
Export van Visch. De verwachting be
staat echter, dat m et ingang van het 
nieuwe seizoen deze exporten weer in
dividueel zullen kunnen plaats v in 
den, waarbij de exporteurs u iteraard 
gebonden zullen zijn  aan contingen
ten en m inimum prijzen. In  overleg 
met h,et Bedrijfschap voor V isscherij
producten is besloten, dat de prove- 
nuen van de exporten, welke collectief 
hebben plaats gehad, zullen worden 
verdeeld over alle exporteurs van zoet
watervisch, ongeacht het land w aar
heen zij in de basisjaren plachten te 
exporteeren. Zoodra echter de uitvoer 
weer individueel kan geschieden, zal 
waarsch ijn lijk  weer een splitsing naar 
landen gem aakt worden.

■#**
Ten  einde in staat te zijn  een ver- 

deeling van de w insten te maken over 
de rechthebbende exporteurs en bij 
den aanvang vàn het nieuwe seizoen 
regelingen te tre ffen  ten aanzien van 
de verdeeling van de contingenten 
ond,er de exporteurs naar de betrok

ken landen, dienen alle exporteurs 
van zoetwatervisch zoo spoedig mo
gelijk , doch u iterlijk  15 April a.s., aan 
het secretariaat van de Vakgroep 
Groothandel in Visch, J. P. Coenstraat 
25, ’s-Gravenhage, een opgave in  te  
zenden van hun exporten van versehe 
zoetwatervisch (waaronder niet be
grepen versehe paling en versehe 
za lm ) in de jaren  1936-1937 en 1938, 
gespecifieerd naar de verschillende 
landen van bestemming. De opgave 
dient te geschieden in kg. netto m et 
daarachter verm eld de' waarde.

De opgave behoort te worden opge
m aakt o f te worden bevestigd door 
een accountant, aangesloten bij een 
erkende accountants-vereeniging.

POSTABONNEMENTEN
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 ja a r  bedraagt 100 fr.

Van 1 April af: 75 fr.

ONZE VRAGENBUS
Debr. M „ W aarschoot. —  W ij hebben 
uw schrijven aan een bevoegd persoon 
in het vak overgem aakt, hopend U  
voldoening te kunnen schenken.

De Visschers in andere Werelddeelen

NED ER LAND

de eerste m aal in  20 jaar. Reeds kwa
men verschillende vaartu igen terug in 
de haven m et vangsten, welke meer 
dan 1.500 pond sterling opbrachten.
Op d it oogenblik z ijn  er nog m aar zes 
vaartu igen werkzaam, doch er wordt 
verwacht dat in  het m idden der aan
staande maand het aantal minstens 
18 vaartu igen zal bedragen, wanneer 
traw lers uit Fleetwood zullen aan
komen.

Na afloop van den eersten w ereld
oorlog werd er uit G reat-Yarm outh  
insgelijks met de traw l gevischt, b ij
gevolg op het oogenblik dat de visch 
in  groote hoeveelheid voorradig was 
in  de Noordzee.

De voornaamste visscherij gronden 
voor de traw lers te G reat-Yarm outh  
z ijn : Sm ith ’s Knall, de «Doggerbank» 
en «C lay Deeps», w aar de vaartuigen 
de visscherij gedurende een week tot 
10 dagen uitoefenen.

Er zijn  twee gebieden, geschikt voor 
het trawlen, welke reeds gezuiverd 
werden van  m ijnen.

Pogingen werden aangewend om de 
aanvoer van visch te G reat-Yarm outh  
zooveel m ogelijk  te normaliseeren, in 
den zin  dat dagelijks twee o f drie 
vaartu igen zouden markten.

V ij f  handelaars ontvangen elk een 
gedeelte van den aanvoer; h ij wordt 
verder naar andere deelen van het 
land gestuurd, natuurlijk  nadat G reat 
Yarm outh ze lf z ijn  aandeel bekomen I leggen, 
heeft. Het lig t echter n iet in d,e bedoeling

zich te beperken to t de reederij en den

H O LLAN D SCH E VISCH  
NAAR EN GELAN D

H eeft sedert het uitbreken van den 
oorlog de u itvoer van visch naar En
geland uiteraard stilgestaan, thans is 
deze export hervat. Een eerste zen
ding is inmiddels naar Engeland ver
zonden en wekelijks zullen zendingen 
volgen, die de voor Nederland toege- 
stane hoeveelheid van 50.000 kg. mo
gen bereiken.

B ij den huidigen aanvoer zal dit 
kwantum geen invloed hebben op de 
binnenlandsche voorziening. Er is 
voornam elijk vraag naar schol en 
tong, doch ook andere soorten zullen 
geleverd worden.

IJM UIDEN  GAAT ZICH  OP DE 
P R O D U C TIE  VAN B EVRO REN  

V IS C H F IL E T  T O ELEG G EN

Een grootsch plan. - Een groot aan
ta l handelaren in  zeevisch te IJm ui
den heeft een dezer dagen een zeer 
belangrijk  besluit genomen.

Overgegaan werd to t de oprichting 
van de Stichting «  Unievisch ». Deze 
stichting za l zich speciaal bezig hou
den m et de productie van en den 
handel in d iep-gevroren vischfilet. 
Een product dus als dc onlangs inge
voerde kabeljauwfilet, die het publiek 
zoo geweld ig is gaan waardeeren. 
Reeds is contact gelegd m et een ree
derij, die zich op dit terrein  zal toe-

W e bedoelen h ier in streken w aar 
kleurlingen wonen en daar zij zich 
over de geheele wereld uitstrekken, is 
het dan ook begrijpelijk  dVit de va rië
te it visschen heel groot is en soms 
ook eigenaardig. Spreekt men n iet van 
een visch die. als hij gevangen wordt, 
zulke hevige electrische schokken 
gee ft dat men hem dadelijk  moet los
laten, o f van een anderen die een 
soort beweegbare trom p bezit ? Deze 
variëteiten  zijn  echter w ein ig o f niet 
eetbaar en we zullen er ons n iet lan
ger mee ophouden daar dit ons te ver 
zou brengen en we meer belang stel
den in de economische waarde van 
visch.

Er m ag gezegd dat de visscherij in 
de overzeesche bezittingen van meer 
belang is dan in Europa, om dat de 
voeding er m inder afgew isseld is en, 
voor een groot deel, r ijs t de basis u it
m aakt van alle voeding. D it is een 
onvoldoende voeding die een stikstof- 
houdende eetwaar als aanvulling 
vraagt. Deze rol wordt bij uitstek 
door de visch vervuld.

Er m oet over twee visscherijen ge
sproken worden: de zeevisscherij en 
de zoetwatervisscherij.

De Zeevisscherij

Zeevisscherij wordt over de geheele 
wereld uitgeoefend door de kustbe
woners. De inboorlingen visschen met 
de lijn , m et de hand o f m et netten. 
Hun mani,er van visschen is soms 
nog heel prim itief, m aar er werd be
wezen dat ze d ikw ijls beter lukte dan 
onze Europeesche methodes. Zoo in 
de go lf van Tonkin (C h ina ). De sche
pen komen samen .ten getalle  van 6 
tot 8, stellen zich op in  lijn  en zoek,en 
de zee af, zoodra er een van hen een 
bank ontdekt, steekt het een roode 
v lag  op en zeilt er naar toe m et het 
doel aan de visschen den weg te ver
sperren (d it als de w ind het toe laat). 
De andere vaartu igen begeven er zich 
ook heen. A ls ze hun doel bereikt 
hebben, laten  ze kleine bootjes te 
w ater die de netten bevatten, ze m a
ken ze aan elkaar vast zoodat de bank 
ingesloten is. Andere kleine bootjes 
varen rond. Er zitten  mannen in die 
op gongs slaan o f op andere holk lin
kende instrumenten, zoodoende de 
visch doen schrikken en in de netten 
jagen.

Er bestaan nog zooveel eigenaardige 
w ijzen  om een o f andere soort te van
gen. W e kunnen helaas h ierover niet 
u itwijden. A la in  Gerbault beschrijft 
er verschillende in zijn  « A  la pour
suite du so leil» en «En traversant 
l ’A tiantique». In  dit laatste vangt h ij 
ze lf goudbrasems die zijn  yacht vo l
gen, op een zeer onverwachte manier. 
N a tevergeefs alles geprobeerd te 
hebben, zet h ij zich a fgem at op den 
boord van zijn  vaartu ig en laat zijn  
voeten in ’t w ater hangen. Onmiddel
lijk  schieten er drie vooruit m aar h ij 
was ze voor m et z ijn  harpoen...

De Zoetwatervisscherij

De zoetwatervisscherij wordt ech ter 
veel meer uitgeoefend dan dé zeevis
scherij, hoe eigenaardig dit ook voor- 
kome aan ons Europeeërs, die gewoon
lijk  meer van zeevisch houden. De 
reden daarvoor kan waarsch ijn lijk  ge
vonden worden in het fe it  dat h et 
gevaar m inder groot is en er ook een 
grooter gem ak bestaat door de over- 
groote meren die in de tropen be
staan door het regenregiem  dat e r  
heerscht.

In  de m iddenvallei van d,e N ig e r  
(een A frikaansche stroom die een 
droog seizoen ken t) laa t de stroom  
als h ij zich terugtrekt overgroote 
plassen achter die vlug uitdrogen door 
verdamping. De hoofden van de dor
pen a ldaar die volgens de trad itie  
vischrecht op deze wateren bezitten, 
laten, als het w ater laag genoeg staa t 
op een zekeren morgen de tam -tam  
slaan en gansch de bevolking begeeft 
zich naar het water. De mannen ver- 
deelen zich in twee groepen, één aan 
weerszijden ervan. De ééne groep staat 
m et stokken gereed .terw ijl de andere 
in het w ater voortbeweegt en zooveel 
m ogelijk  gerucht daarbij m aakt m et 
trommels, stokken en andere lu id
ruchtige instrumenten. De kaaim an
nen en n ijlpaarden  vluchten uit h e t 
water en worden door de andere m an
nen m et de stokken onzacht ontvan
gen. A ls het w ater vr ij is van deze 
ongewenschte gasten, komen de vrou
wen en kinderen m et soorten m and
jes, gaan zoo naast elkaar vooruit en 
rapen alles op wat in  het w ater le e ft  
o f beweegt.

De A frikaansche kust is in Y ekërë  
gedeelten zeer vischrijk. T er  hoogte 
van Mauretanië, komen reeds sedert 
vele jaren  de Bretoensche visschers 
de zeekreeft visschen. D aar ook vindt 
men alle Europeesche visschen, bene
vens nog enkele warm -water-visschen.

Een nieuwe vischvangst op de A fr i
kaansche kust is de haaivangst. Aan 
den haai, zooals aan het zwijn, is 
alles goed: vleesch, vim  (d ie ongeveer 
den smaak van onzen rog h ee ft), goed 
leder dat de leerlooiers beginnen te  
verwerken, en eindelijk  de lever w aar
uit de vitam ine A  getrokken wordt.

N aar den evenaar toe is de vissche'- 
r ij in de handen der inboorlingen.

V roeger werd op de kusten van den 
Gabon ook aan walvischvangst ge
daan door de Noren. M aar ze zijn  vlug 
gewaar geworden dat de walvisschen 
die daar kwamen, te m ager waren en 
dus van geen belang voor de indus
trie  en hebben ze in 1934 dan m aar 
laten steken.

Over de visscherij in het Oosten 
hoeven we h ier geen details meer t e  
geven, dit werd vroeger in  een artikel 
gedaan, dat uitsluitend daaraan be
steed was.

Ten  gepaste tijd e  zullen we enkele 
lijnen  aan Am erika wijden.


