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Verschijnt eiken Zaterdag

HOOGWATER

VISSCHERUBLAD
A P R I  L

1 M 11.47 —

2 D 0.06 12.27
3 W 0.43 13.02
4 D 1.25 13.42
5 V 2.07 14.19
6 Z 2.47 15.05
7 z 3.35 15.55
8 1*1 4.32 16.53
9 D 5.34 18.07

10 w 6.59 19.44
11 D 8.36 21.15
12 V 9.50 22.18
13 Z 10.43 23.04
14 Z 11.22 23.cS
15 M 11.52 —

10 D 0.09 12.21
17 W 0.38 12.52
18 D 1.12 13.08
.9 V 1.45 13.57
20 Z 2.18 14.29
21 Z 2.55 15.G7
22 M 3.32 15.48
23 D 4.18 16.25
24 W 4.52 17.18
25 D 6.03 18.41
26 V 7.36 20.14
27 z 8.58 21.‘45
28 z 9.57 22.17
29 M 10.40 23.01
30 D 1122 23.42

ke ja c tie  en Beheer : Nieuwpoortsteenweg, 44 
Oostende - P .C .R . Degrave & Godemont 108026

Verlies van Visschersvaartuigen 
door Oorlogstesten en VOZOR

A B O N N EM EN TEN : Binnenland: 
T EL . Nr 72523 Nederland:

Berekend volgens 
het o ffic iee le  uur 
van Grcenw ich.

1 jaar: 100 fr. 
12 gulden.

ONLOGISCHE HANDELWIJZE ■
VOOR EEN RECHTVAARDIGE OPLOSSING

Het is voor veel reeders een raadsel 
hoe het komt, dat de eenen bij 
V.O.Z.O.R. meer uitbetaald worden 
aa.i de anderen en hoe vooral bij 
totaal verlies door oorlogsfeiten, de 
e:nen de vervangingswaarde, de an
deren aJleen de verzekerde waarde 
verçotd worden.

Inde daad, alle vaartuigen vóór den
21 A'. gustus 1940 vergaan, worden 
slechts de vei zekerde waarde van 
toen lutoetaa.d. De vaartuigen welke 
in haiiden van de Franschen o f Duit
schers vertoefden o f van uit onze 
kusthavens uitvaarden en die tus- 
ücnen 27 Augustus 1940 en 27 Augus
tus 1944 vergingen, worden de ver
vangingswaarde uitbetaald. A l de 
vaartuigen, na 27 Augustus 1944 ver
gaan, worden slechts opnieuw de ver
zekerde waarde door V.O.Z.O.R. ver
goed.

De reeders van vaartuigen die in 
1940 naar Engeland vaarden en er ’t 
zij door de Regie, ’t z ij door de Navy 
ox door den eigenaar ze lf uitgebaat 
werden en er door oorlogsfeiten ver
gingen, werden er in pond sterling 
uitoetaald, zelfs wanneer ze er niet 
aanwezig waren, op grond van de ver
zekerde waarde op het oogenblik van 
het vergaan.

Aldus komen we voor den onbe- 
hagelijken toestand te staan, dat een 
reeder, welke niet de gelegenheid had 
zijn schip ze lf te beheeren, zich moet 
neer.eggen bij de beslissing door de 
regeerders van Londen genomen.

Ket Werk van de Regie
Het valt n iet te betw ijfe len  dat de 

uitbating door de Regie aanleiding 
geeft tot veel kritiek en het is de 
gewoonte hen die er geen schuld aan 
hebben er voor te doen opdraaien.

Wij hebben de gelegenheid gehad 
die zaak thans van meer r.abij gade 
te slaan en daaruit spruit voort dat, 
waar h eftige kritiek m ag gevoerd op 
het regeeringsbeleid in  Engeland, er 
ncchtans hulde mag gebracht aan de 
werkdadigheid van sommige ambte
naars van ons Zeewezen aldaar, die 
nog veel gered hebben.

Een ambtenaar zooals de h. Vanloo 
van het Zeewezen —  misschien de 
eenige welke van visscherij iets a f
wist —  heeft hachelijke toestanden 
gered en in visscherskringen is men 
algemeen van gevoelen dat h ij «  de 
redder vavr den toestand »  aldaar 
mocht genoemd. We komen hierop 
later nog terug.

Wat nu de uitbetaling van de door 
oorlogsfeiten vergane vaartuigen be
treft, m ag de huidige toestand als 
geheel onlcgisch genoemd worden.

Het is niet aannem elijk omdat een 
vaartuig vóór 27 Augustus 1940 ver
ding hij dezelfde rechten n iet zou 
mogen doen gelden als zijn  vakge
noot waarvan het vaartuig soms een 
dag later verdween.

Hoeveel visschers-reeders hebben 
niet, door heldenmoed gedreven, dui
zenden soldaten in den slag van Duin
kerken gered en er soms hun vaartuig 
bij ingeschoten ?

Hebben anderen het niet gedaan 
voor de evacuatie van Boulogne, 
Dieppe, Fécanip, Cherbourg ?

Ware dat een logische belooning 
voor een prestatie, welke alleen ,.de 
kleine Belgische visscher aandurfde ?

De beslissing de vaartuigen na 27 
Augustus 1944 vergaan alleen de ver

zekerde waarde te vergoeden, alhoe
wel logischer, verm its alle vaartuigen 
toen op hun volle waarde moesten 
verzekerd zijn, kan in de huidige om- 
standighden m oeilijk  gewettigd, om
dat de duurte der bouwmaterialen zoo 
tcegenomen is dat een schip herbou
wen vergeleken bij het jaar 1944, 
thans minstens 35 percent duurder 
kost !

Uitbetalen van Vervangings
waarde noodzakelijk

In  deze omstandigheden m oet er
kend, dat alle reeders op denzelfden 
voet dienen behandeld en dat het voor 
het Zeewezen n iet opgaat, h ier twee 
m aten en twee gewichten te doen 
plaats hebben.

W ij z ijn  overtuigd dat het tech
nisch Comité van V.O.Z.O.R. ons stand
punt zal deelen en we hopen dat het 
Zeewezen, welke geroepen werd om 
aan dezen onrechtvaardigen toestand 
een einde te stehen, zal begrijpen dat 
dergelijke politiek n iet alieen onlo
gisch m aar oneconomisch is en in 
strijd  met de bedoelingen van den 
wetgever toen h ij V.O.Z.O.R. (Veree- 
n iging voor Onderlinge Zeeverzeke
ring tegen Oorlogsrisico) tot stand 
oracht.

Als we ten andere eventjes een 
k ijk je nemen om trent hetgeen door 
ilc liand  voor de geteisterden gedaan 
weid, dan mag gezegd dat de steun 
aan de visschers aldaar verleend, heel 
wat beter is dan bij ons.

Veel Visdrigaat naar de Zwarte Narkt
Nadeelige gevolgen voor de prijzen

v ' • . *• • \ i .  -, • 4. - . V i
Elders in ons blad zullen onze lezers 

de indrukken kunnen lezen hebben 
van onzen Hollandschen correspon
dent, welke vorige week alhier op be
zoek was.

B ij ons wordt buiten de offic ieele 
m arkt veel aan zwarte m arkt gedaan, 
waar de prijzen  steeds m erkelijk  on
der deze van den o ffic ieelen  verkoop
prijs blijven. Het is een algemeen en 
nefast ziekteverschijnsel geworden.

Welke nadeelige gevoigen zulks op 
de offic iee le  m arkt heeft, wordt dooi 
niemand bedacht.

Inderdaad, het is te begrijpen dat 
handelaars, we.ke alleen aan o f f i 
cieele prijzen  ter m arkt koopen, door 
den sluiKnandel v e r p l i c h t  wor
den aan lagere prijzen  aan te koo
pen, zoodat de m arkt aan vrij hevige 
schommelingen onderhevig is.

D it hebben de reeders van de Oost
kust goed begrepen en Zaterdag j.l. 
reeds werd in  den schoot van het 
oestuur der vereeniging de zaak ern
stig besproken.

Besioten werd de p lichtigen op het 
schadelijke van hun handelw ijze te 
wijzen. Zoo d it n iet helpt, dan zullen 
van reederszijde m aatregeien geno
men worden tegen de schuldige han
delaars.

Van reederszijde zal ondertusschen 
een oproep gedaan worden en gewe
zen op de nadeelen aan dergelijke 
methoden vei bonden.

Nu de bezetter verdwenen is, be
staat er geen reden meer nog derge- 
iijke praktijken goed te keuren.

Zoo d it alles n iet baat, zal de tus
schenkomst van de Hoogere Overheid 
ingeroepen en zal desnoods hardhan
dig opgetreden worden.

W ij kunnen d it slechts tot voor-

r  É f F i ' r

HoilanJic « la o e k  aan Oostenée

Oostende 1946 is het Oostende van 
1939 n iet meer en ook hier heeft de 
oorlog diepe wonden gesiagen en daar 
m ijn  nart het meest aan de visscherij 
verpand is, wendde ik m ij eerst naar 
de vischhailen van hier.

De groote kolenpakhuizen moeten 
de viscnhallen verbeelden en d it zou 
nog zoo zwaar n iet wegen, als het 
slijk van de kolen niet overal te vin 
den was.

Een van m ijn  eerste gedachten was, 
üoe het vischverbruikende publiek 
hierop zou reageeren, als zij eens zou
den zien welk een lijdensweg hun ge
liefd  visch je moest maken eer het op 
hun ta fe l lag. Ik  zag n.m. een kabel
jauw, die in  dien smerigen boel had 
gelegen en waar het kolenslijk aan- 
k.eexde. Zoo is het m et alle visch die 
het ongeluk heeft van de mand te 
g lijden  en als ik dan even verder 
wandel en een k ijk je  neem in  de 
vischpakhuizen, die, w at achter de 
m ijn  betreffen  nog prim a zijn, dan 
wat ik op zij van de m ijn  zie. H ier 
zag ik  b.v. prim a w ijtin g  lastig staan 
drogen in de zon, kisten m et visch 
geplaatst op een heerlijk  smerigen 
kolengruisboel.

W aarom  hebben ze h ier in hemels
naam geen tijde lijke straatweg ge
maakt, zoodat alles netjes schoon ge
houden kan worden ? Bestaat er in 
België geen wet die hier__ op toeziet, 
zoodat er met voedsel onder betere 
omstandigheden gewerkt kan worden?

Ik  kon m ij echter over meer ver
bazen. Ik  maakte een dag mee, waarop 
de tong verkocht werd à fr. 45 de 
kg., terw ijl (en  daar leent zich de 
duisternis het best voor) de tongen 
buiten de m arkt werden verkocht voor 
fr. 38. H ier is het spel der belasting-

Van onzen Hollandschen  
correspondent:

ontduikers 
woord en

en stadsrechten aan het 
deze hândelingen wekten 

h ier ter plaatse geen verbazing meer.
Spreek ik m et de handelaars over 

het zeevischexport-vraagstuk, dan heb 
ik h ier de teere snaar aangeraakt en 
het is werkelijk  ongelooflijk  dat de 
Regeering voor deze n ijverheid  aan de 
kust zoo weinig oogen heeft. D it zal 
m et de komende weken in  Oostende 
op een debacle uitloopen. De aanvoer 
als ik het aantar schepen bekijk dat 
hier voor ombouw tot visscherij sche
pen ligt, zal zeer groot zijn. De roggen 
zijn  reeds een groote waarschuwing 
hiervoor geweest.

Daar kom t m.i. nog een gedwongen 
im port van vreemde visch bij, want 
bij elke handelsovereenkomst m et een 
vrschleverend land za l België een 
post m oeten inruimen voor visch
invoer. W ant w at kunnen landen als 
Noorwegen, Denemarken en Holland 
anders leveren dan visch ?

Voor België zal het een goede op
lossing zijn  het vischverbruik in eigen 
land aanm erkelijk op te voeren, m et 
een sterk controle-apparaat op den 
tusschenhandel en kleinhandel, zoo
dat vischverbruikend-België visch zal 
kunnen eten aan prijzen  die voor elke 
ioonstandaard te bereiken zal zijn. 
want al zal export een zeer voornaam 
punt bhjven, het binnenland zal toch 
den boventoon m oeten gaan aange
ven.

De visschersvloot is, alhoewel er nu 
nog t‘é  veel kleine schepen bij zijn, 
toch op den goeden weg. Het is een 
lust ern de omgebouwde schepen te 
zien. Als bij de Regeering voor dezen 
tak belangstelling is te wekken, zal 
het buitenland in de toekomst reke
n ing met Oostende moeten houden.

Keeld stellen en hopen dat men t 
^ostende van reederszijde ook zal ii- 
^len, dat dergeujke praktijken nie 
alleen tot het verleden moeten behcc 
■ en, maar dat ze. alleen aan de ree
ders groote schade berokkenen, omda^ 
j i j  een groote verwarring teweeg' 
brengen op de groothandelsprijzen. 

Te Oostende zal fn de nieuwe visch
m ijn tegen dergelijke handelw ijze 
vereng aæ iien  opgcticuen.

iUeds nuer Reedersboiide

Onze lezers weten dat een vierte 
aanden geleden een bond van M io 

-ens.tigrecders werd tot stand ge 
..acht, onder'voorzitterschap van de 
eer Leopold Verbanck. W ij juichte 

.et toe, dat de motorreeders dér m ie 
easlagvisscherij aldus sterk zoude 

/ereenigd zijn.
Pas is deze bond enkele maande ~

' ;.d o f we zien op eerder zonderli’ r 
w ijze een veieen ig ing voor m otor- 
visschersreeders tot stand komen, on
der voorzitterschap van den heer II. 
Lambregt.

W ij kunnen zulks slechts betreuren, 
daar het n iet opgaat dat in de huidige 
omstandigheden, omdat enkelen hun 
zin n iet krijgen, zij onder den drant 
van menschen, die n iet betèr vrager 
dan tw ist en tweedracht te zaaien, 
ze lf w illen  den scepter zwaaien.

Vóór den oorlog had die bond met 
z ijn  verzekering «De S ter» veel m id- 
denslagreeders misnoegd.

Nu liep ailes goed onder leid ing van 
Leopold Verbanck, die het goed en 
rechtzinnig meent.

Vorige week werden de heeren H. 
Lam bregt en z ijn  vrienden dan ook 
uitgesloten.

Hoe w il men dat de visscherij be
schermd worde, als de eigenbelangen 
er steeds een hoofdrol in  spelen ?

’t Is  treurig m aar waar, en zoolang 
de wetgever ze lf de verplichting niet 
oplegt in  een en dezelfde reedersver- 
eeniging aangesloten te zijn, zal er 
voor de visscherij nooit iets goeds 
verricht worden.

WIE WEET... ?
w at er geworden is van de 0.94 «P e 
tite Bertha» van Pol Hogers ?

Het is veel lezers bekend hoe dit 
vaartu ig in M ei 1940 door den eige
naar moest verlaten worden en toen 
h ij later terugkwam er geen spoor 
meer van te vinden was.

In lich tingen  zullen graag door ons 
blad o f de eigenaars ontvangen wor
den.

MOETEN VISSCHERS 
WORDEN ?

SOLDAAT

M en stelt ons de vraag wat jonge
lieden die visscher zijn, moeten doen 
zoo zij een brief krijgen  om naar het 
werfbureau te gaan.

De jonge lieden weike zulks be
leven, moeten er onm iddellijk kennis 
van geven aan het Waterschoutsambt 
die hen een getu igschrift zal bezorgen 
welke ze eenvoudig op het werfbureau 
dienen a f te geven.

Z ij zullen aldus onm iddeliijk v r ij
gesteld worden.

O . U R R E E D L R S
V E R Z E K E R T  Uw vaartuigen bij

H U L P  I N  N O O D
die een Onderlinge Verzekering is.

Voor alle nuttige in lichtingen 
m oogt g ij U wenden to t den VOOR
Z IT T E R  PO L V ERB A N CK o f tot den
heer Pros. Vandenberghe, directeur 
der Maatschappiji.

Reeds 260 vaartu igen zijn  bij Hulp
in  Nood verzekerd en dat zegt meer 
dan w at woorden meedeelen kunnen, chure toegestuurd worden.

DE BELGISCHE VISSCHERIJ- 
ALMANAK IS VERSCHENEN

Heden Zaterdag verschijnt de B el
gische Visscherij almanak voor het 
jaar 1946.

Deze almanak is weliswaar n iet wat 
de vorige uitgaven vermochten te zijn, 
maar we kunnen van nu a f reeds 
melden dat voor het volgend jaar door 
de heeren A. Callant en P. Vanden
berghe een Visscherij almanak zal u it
gegeven worden welke alle andere in 
belangrijkheid zal overtreffen.

De inhoud van den Alm anak welke 
heden verschijnt, luidt:
1. Besluitwet betreffende de M aat

schappelijke Zekerheid der Ree
ders en Visschers, m et barem as.

2. Kalender der W eek- en Feestda
gen van het jaar m et hoogwater- 
getijen  en lichten.

3. L ijs t der Scheepswerven.
4. Eenige nuttige adressen.
5. Alphabetische lijs t m et adres van 

de reeders der visschersvloot.
6. Idem  der Scheldevisschersvloot.
7. Officieele Lijst der Belgische Vis

schersvaartuigen.
8. Navigatie in gevaarlijke gebieden.
9. H et uur van Hoogwater te Dover.

10. Het uur van Hoogwater in belang
rijke havens.

11. Eenige Noordzee Veiligheidsrouten.
12. Nieuwe Indeeling van de Zeevis- 

schersvloot.
13. Verlies van Loon bij Scheepsramp.
14. Berichten aan Zeevarenden.
15. Scheepsmeting.

Deze Alm anak is te verkrijgen mits 
storting van de som van 32 fr. op 
postcheckrekening 1070.98 van den 
h. Vandenberghe Prosper, 28, Spaar- 
zaamheidstraat, Oostende.

Z ij die reeds stortten, zullen in  deh 
loop der toekomende week deze bro-

Oostende’s Heropleving en de Oude Dokken
Een lezer s ch r ijft  ons:

A llen  op de bres, heet het, voor 
Oostende’s opbeuring en verheerlijk ing 
in  1946 ! En terzeivertijd  wordt er 
opnieuw eene beweging op touw ge
zet om onze schoone oude handels
dokken te doen verdw ijnen !

Is  het dan zoo m oeilijk  om beseffen 
dat die dokken, naast het station ge
legen, samen m et het strand en den 
zeedijk, de karaktertrekken onzer bad
en havenstad volledigen ?

Die dokken opvullen, om ze te ver
vangen door v/at? Door een open 
plein, statieplein o f Square X , Y  o f Z 
genaamd, die ’s w inters een barre 
woestenij zou z ijn  en w aar ’s zomers 
vermoeide „tra in -de-p la isir gasten” 
tusschen geraniums, krabbepooten en 
garnaalkoppen, hun laatsten boter

ham  zouden opeten vooraleer de stad 
te verlaten.

Misschien ook zou het Statieplein 
ingenomen worden door rookende en 
razende autobussen, die breede vlek
ken olie en andere vuiligheid zouden 
nalaten.

Voorwaar, een mooie indrukwekken
de intrede voor de Kon ingin  der Bad
steden !

Ouderen van jaren weten te spreken 
van den tijd  toen deze dokken, in het 
voorjaar, opgepropt lagen m et groote 
drie- en viermastschepen die met ni 
traat van Chili kwamen, of karakte
ristieke zeilschepen m et hout uit de 
Noorsche landen, en later in  den 
Zomer vol m et schoone groote ze il
jachten  die deelnamen aan den wed
strijd Dover-Oostende, en een heele 
vloot groote en kleine jachten  van
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Oostende

In de Vischmijn te 

Zeebrugge

alle vormen en kleuren uit belang
stelling hierheen lokten.

De i l jd  der zeilscnepen is voorbij 
en komt n iet terug, m aar de zeilsport 
is m et voorbij; z ij was integendeel 
vóór den ooriog aan 't heropleven en 
onze plaatselijke jachtciuo spande 
zien opnieuw in, om groote interna 
tio^Uie wedstrijden op touw te zetten, 
waaraan tnans ook m otorjacnten 
deememen.

lin  wie nerinnert zich n iet de jaren  
19üa tot .1930, toen met de Sinksen- 
week onze oude nandeisdokken voi 
lagen met pracntige oorlogsschepen 
van oevriende naues: we zagen daar 
Engeiscne, fransche, Nederlandsche, 
Itanaanscne, Deensche, ja  zens Ame- 
riKaanscne oorlogsoodems vol vlaggen 
en wimpels.

Dat was een overheerlijk  schouw
spel

Onze plaatselijke roeivereeniging, 
die toen een groote kracntinspanm iig 
deea om uit den droevigen toestand 
op te staan waarin de oonog 1914-18 
haar gedompeld had, had het aange- 
dunu de vreemde oonogsmarines uit 
te nuodigen om haar internationale 
i  oei wedstrijden te komen opiuisteren, 
en was er aidus in  gelukt aan onze 
oude dokken een overweldigenden en 
onveigetelijken  feesttooi te geven.

Waur elders in  België kan zooiets 
in voile stad verwezenlijkt worden ? 
Neigens, en men zou d it voorrecht 
met eigen handen w ilien vernielen V 
Welke dwaasneid !

D it feesteiijk  aanzicht bestaat en
kel gedurende de zomermaanden, zaï 
men zeggen. M aar is het n iet het
zelfde m et strand en zeedijk, met 
paaideiiKoers en tennisplein ?

Niets m oet trouwens beletten met 
den tijd  aan de kaaien der oude dok
ken een sierlijker u itzicht te geven. 
H et ware bvb. wenschelijk aan eene 
zijde van het tweede dok een lage 
terrasse aan te brengen, waar de 
kleinere jachtjes zouden aanleggen.

EN H ET  D ER D E DOK ?
W at het derde dok betreft, de 

mees^en schijnen er in  te berusten 
dat het zou verdwijnen.

D it zal in  elk geval toch n iet kun
nen gebeuren zoolang de zoo verdien
stelijke scheepswerven die er zich be
vinden geen andere plaats bekomen 
hebben, waar ze zich eindelijk  op 
modernen voet zullen kunnen in 
lichten.

De plaats die hun was toegewezen 
geworden, aan het einde van de nieu
we visschershaven, beantwoordde vo l
strekt n iet aan die vereischte, en is 
trouwens"lang nog n iet in  staat om 
gebruikt te worden.

Het zal dus nog wel eenigen tijd  
duren vooraleer er van opvulling van 
het derde oude handelsdok kan sprake 
zijn.

M aar waarom  zou die waterkom 
moeten verdw ijnen ?

Op den grond die zal v rij komen, 
naast het huidige panorama, zal 
w aa isch ijn lijk  een prachtig gebouw 
oprijzen, misschien wel het nieuwe 
stadnuis, dat daar inderdaad meer in 
het centrum van de^ stad zou staan 
dan het vroegere.

M aar zien we n iet dat thans waar 
nieuwe prachtgebouwen worden opge
trokken, er zoo m ogelijk  voor gezorgd 
wordt dat de bijzonderste gevel in  een 
sierlijk  waterbekken als in  een spiegel 
weerkaatst wordt. Zelfs mooie pri
vaat woningen en lusthuizen worden 
thans zoo gebouwd wanneer over ge
noeg ruimte kan beschikt worden.

H et derde handelsdok zou met w ei
n ig kosten kunnen omtooverd worden 
in een heerlijken zuiveren waterspie
gel, waarvan het peil veel hooger zou 
liggen  dan dat van de ernaast l ig 
gende jachtdokken 

D it waterbekken ware bovendien 
geschikt om er ’s zomers aantrekke
lijke waterspelen in te richten. Het 
is de taak onzer plaatselijke water- 
sportvereenigingen, roeiers, zwemmers, 
canoëliefhebbers, beurtelings o f geza
m enlijk  de handen aan het werk te 
slaan en ten volle gebruik te maken 
van de m ogelijkheden die in hun be
reik liggen.

Waterspelen bij heldere elektrische 
verlich ting op de zoele zomeravonden 
zouden een groote aantrekkelijkheid 
zijn ; snelzwemmen, duikelen, w ater
polo, steekspel (joutes lyonnaises) en 
tuiwedstrijd (tug o f w ar) m et roei
booten, modeljachtkoersen en andere 
verm akelijkheden meer, zouden zon
der veel m oeite o f kosten door onze 
Oostendsche watersport-liefhebbers

kunnen op touw gezet worden en aan 
onze badgasten een aangenaam  tijd 
verd rijf bezorgen.

Historische stoeten en verheerlij
kingen z ijn  zeker n iet te versmaden 
om de belangstelling gaande te maken 
en bezoekers aan te trekken, en 1946, 
verjaring van heugelijke gebeurtenis
sen, waarvan de inrichting der zee- 
vaartlijn  Oostende-Dover in 1846 de 
jongste is, is zeker een geschikt jaar 
om, door het op touw zetten  van bui
tengewone feesten, den spoorslag te 
geven to t Oostende’s heropleving.

M aar eene badstad vergt elk zom er
seizoen een onafgebroken reeks aan
trekkelijkheden; het ̂  spreekt van zelf 
dat zeevaart- en watersportfeesten 
nier bijzonder op hun plaats zijn, en 
daarom ware het een onherstelbare 
fout de bestaande dokken te dempen.

PAPIER-CROOTHANDEL
Ct a b l . t I n ü H ELB R EO IT .

>TATIC^T1\ . 7 7 \  SI>TEL
Telefoon 78172 

PA P IER  voor VISCHVERPAKKING 
Â L L E  BUREELBENOODIGDHEDEN 

Agentschap: 
r’eter Benoitstraat, 5 - Oostende

(23)

S LE C H T E  SO R T EER IN G

Door de reeders wordt terecht ge
klaagd dat vooral' fijn e  vischsoorten 
door het personeel van de vischafsia 
gers slecht geassorteerd wordt en dat 
deze lieden, onder voorwendsel geen 
loon te ontvangen, eischen 'stellen 
welke alle redelijkheid te boven gaan.

Men vergenoegt zich n iet m et een 
zootje visch en een goed loon, maar 
aan elk schip Worden eischen gesteld 
en wordt zeer mooie visch weggesto
ken o f gevraagd.

Geven de reeders niet, dan wordt 
hun vangst slecht geassorteerd.

Om aan deze onaannemelijke prak
tijken  een einde te steilen, werd voor 
heden met de Vereenigde Vischafsla- 
gers een vergadering belegd.

M et w at goeden wil, m oet hierin 
veel verbetering komen.

De tijden  zijn  er reeds gekomen, 
dat men m et moeite de twee eindjes 
van ’t jaar aan mekaar zal kunnen 
knoopen.

DE V ER K O O P P R IJZEN

Nu de Zomer nadert en de oorlog 
de reeders verplicht aan den Noorde
lijken  kant van de haven te verkoo- 
pen, waar van ’s morgens vroeg de 
zon zit, is het groot tijd  dat de ree
ders eens de gevolgen daarvan over
wegen.

rnans wordt nog steeds geloot. De 
gevolgen h iervan zijn  voor de reeders 
zeer schadelijk, m aar ’t is m oeilijk  
een oude gewoonte vaarwel te zeggen.

De zaak zal dan ook in  de eerst- 
voigende algemeene vergadering van 
Hand in Hand breedvoerig besproken 
worden.

W ij hopen dat ook hier de reeders 
het schadelijke van den huidigen toe
stand zullen inzien.

Een Depot voor Belgische 
Koopvaardij- enVisscherijkanonniers

In  „M a rin e ” van M ei 1943, het 
Belgisch geïllustreerd, m aand
blad, welke tijdens den oorlog  
in  Engeland verscheen, z ijn  
h ierom tren t interessante b ij
zonderheden verschenen.
De leider van deze school te 
Liverpool, was de heer René A. 
David, van onze R ijksm arine
school.

Het „T ra in ing Centre” van de B rit
sche R.N.V.R. Mersey D ivision aan 
boord van H.M.S. „Eaglet” , was wel 
bekend in Liverpool. Duizenden jeug
dige B ritten  werden er opgeleid voor 
de Royal Navy, en, vana f September 
1939, z ijn  nog duizenden koopvaardij- 
o ffic ieren  en manschappen aan boord 
geweest voor het aanleeren van af- 
weerwapens.

Aan boord was een „R o ll o f H o
nour” m et opschrift: „ In  Commemo- 
„ration  o f the O fficers and Men of 
„H. M. „Eag.e ’, who gave their lives 
„fo r  their K in g  and Country in  the 
„G reat W ar 1914-1919.” De p iaat was 
versierd met het Britsche wapen, en 
voör het aandenken werd wekelijks 
een godsdienstige oefen ing gehouden 
ter nagedachtenis van de gesneuvel
den.

Aan den hoofdm ast wapperde de

Adm iraalsvlag van den Commodore of 
the Harbour o f Liverpool.

De officiersmess was wel ingericht 
en werd verzorgd door Britsche 
Wrens; dikwijls kwamen de O ffic ie 
ren er m et hun fam ilies bijeen voor 
een cocktail-party en om het prestige 
van de Royal Navy op een hoog
staande plaats te behouden.

D it „T ra in ing Centre” stond onder 
het bevel van Commander Healey, een 
welbekend o ffic ie r die aan boord was 
van hetzeifde schip als Z. H. Prins 
Charles, toe'n h ij „m idshipm an” was.

Het „D.E.M.S. Tra in ing Centre” van 
Liverpool m ocht als da Kampioen van 
de Britsche opleidingsscholen be
schouwd worden.

De school was verdeeld in  vier a f-  
deelingen: een Britsche, een Neder
landsche, een Noorsche en een Bel
gische.

In  deze afdeelingen werden vo l
gende cursussen gegeven:

1) voor Control-O fficers;
2) voor Petty -O fficers  (on dero ffi

cieren van het leger, opgeleid om op 
te treden ais stukoverste voor koop-, 
vaardij en visscherij;

3) speciale cursussen voor O ffic ie 
ren en Onderofficieren  van de Royal 
A ir Force, alsook van het Britsche 
leger;

i r « L

W aan oer tie Visschers te 
Nieuwpoort dienen

De ̂ Nieuwpoortsche korrespondent schers betalen ten goede kom en aan
" de gansche bevolking ! !

Mogen w ij hem de vraag stellen 
sedert wanneer een bepaalde n ijver
heid de lasten van een gansche stad 
moet dragen ?

Is  het nog n iet genoeg dat de vis
scherij daarenboven ca fé ’s, winkels, 
vermakelijkheden, scheepswerven, olie 
en inazoutleveranciers, m andenm a
kers, rookerijen, vischhandel, enz...; 
doet leven, dat ze daarenboven door 
een gemeentebestuur m oet uitgeperst 
worden ?

Neen, beste konfrater, moest een 
sterke visscherijbond, een volksverte
genwoordiger, provincie- o f gemeen- 
teraadSiid het hart op de rechte 
plaats hebben, dan had hij al lang 
een einde doen stellen aan deze on
gerechtvaardigde uitbuiting van den 
goedzakkigen Nieuwpoortschen reeder.

van De Wekker schreef vorige week, 
naar aanleiding van ons artikel waar
in we de hooge m ijn - en ecorage- 
rechten door het gemeentebestuur van 
Nieuwpoort geïnd aanklaagden, het 
volgende :

«  In  het Nieuw Visscherijblad van 
23 M aart, verscheen er onder de tite l 
«D e  V ischafslag te N ieu w poort» een 
artikel dat we absoluut niet kunnen 
goeciKeuren en dat we kunnen bestem
pelen als een product van «  la jalousie 
du m étier ».

Er wordt inderdaad «m a a r  even
t je s »  3 % afgehouden alswanneer er 
voor den oorlog 2 % voor den a fsla
ger en 1,50 % voor de stad, zij dus 
samen 3,5 % (dus 0,5 % m eer) werd 
afgehouden. De opbrengst van de 
vischm ijn komt nu ten goede aan dc 
gansche Nieuwpoortsche bevolking. 
Een der tastbare resultaten daarvan 
is : 1) Dat de stad een der weinige 
is in  gansch het land die een boni 
kent : 2) D at de Nieuwpoortsche be
volking een minimum aan belastin
gen hoeft te betalen.

W ij vragen ons ook a f w aar de a f
slagers .te N ieuwpoort voor den oorlog 
het recht haalden 2 % op te strijken 
van de vischopbrengst. Is  het niet veel 
verkieslijker dat een gansche stad er 
van kan profiteeren o f dat al de w in
sten, in de zak van twee, drie personen 
moeten verdwijnen, die, zonder risico, 
zich vet en r ijk  mesten op het zweet 
der visschers. W at denken de visschers 
daarvan? »

Ons Antwoord
W ij z ijn  het eens dat het principe 

van den vischafslag door het ge
meentebestuur te laten doen goed is, 
op voorwaardc nochtans dat het ge
meentebestuur, zooals d it van N ieuw
poort, er geen geldklopperij van 
maakt.

Het gaat niet op, dat de visscherij 
alleen de lasten van een gansche ge
meente moet dragen. Is  het daarvoor 
dat onze menschen dagelijks hun 
leven m oeten op zee wagen ?

Onze kon frater bekent zelf dat de 
2.609.142 fr. m ijnrechten  weike de vis-

Een groep Belgische o ffic ie ren  der school

De rechten en plichten van 
Gemeentebestuur

het

Het gemeentebestuur van N ieuw
poort hee ft het recht, de onkosten 
door de uitbating van de vischm ijn 
veroorzaakt alsook het amortissement 
van de vischmijn, de uitgaven voor 
loonen, enz.., op kosten van de vis
scherij te doen.

M AAR  MEER N IE T  !
Het is dus zijn  p licht h ier hoog

stens één ten honderd aan te rekenen 
en dan nog zal d it aan de gemeente 
869.714 fr. opbrengen, wat meer dan 
genoeg is om dit klein n ietig gebouw
tje, welke gij vischm ijn noemt, te 
onderhouden en er een paar bedien
den en werklieden rijk e lijk  mee te 
betalen.

W ij zulien het ten andere hierbij

4) voor hulpgunners;
5) voor gunners en gunlayers.
In  de Belgische a fdeeling waren de 

cursussen ingedeeld als volgt:
1) C ontro l-O ff icier, voor degenen 

die verlangen de lessen in  het Neder- 
landsch o f in het Fransch te volgen;

2) Tweedaagsche cursussen voor de 
bemanningen, waarin de hulpgunners 
opgeleid werden, en lichte automati
sche wapens aangeleerd, te hantee- 
ren bij aanval, alsook de hulpverlee
ning aan het kanon;

3) Cursussen voor de opleiding van 
koopvaardij- en visscherij kanonniers 
bestaande uit een zeer interessant 
programma.

Voor het aanleeren beschikte men 
over de modernste inrichtingen zoo
als de „Dom e” in dewelke de aanval
len weergegeven worden op een w it 
doek, en werkelijk  per film  versch ij
nen; deze oefeningen worden recht
streeks door den instructeur gekon- 
troleerd en verbeterd.

Een andere oefen ing bestond uit de 
„M iniatuur Tracer Range” : een be
wegend vliegtu ig o f m otor torpedo- 
boot ; h ierdoor wordt geleerd op een 
beweegbaar doel te schieten.

V liegtu igaanvallen  werden per film  
gedemonstreerd voor het aanleeren 
der aanvalshoeken en voor de theo
retische kennis van de verschillende 
soorten van aanvallen.

Bij het Tra in ing Centre, behoorden 
twee groote wel ingerichte praktische 
schietBtanden, ter beschikking van de 
Royai Navy en van de D.E.M.S. a f
deelingen, waar oefeningen plaats 
hadden met spoorkogels, brandkogels, 
enz., op een door een vliegtu ig op 
sleepto-uw genomen doeL

De toenemende uitbreiding van het 
aantal soorten wapens, vergem akke-

n iet laten en de Hoogere Overheid lijk te  de taak n iet van de kanonniers 
van dezen wantoestand op de hoogte 
brengen.

H et is voor ons geen kwestie van 
„jalousie du m étier” , want we keuren 
de vischafslag door het gemeentebe
stuur te verrichten, zooals in Holland 
door het R ijk , goed.

Zoo ge U nuttig w ilt maken, sta 
ons in  deze terzijde, o f is de visscherij

en evenmin van den instructeur.
Regelm atig kwam er iets nieuw aan 

het licht; de instructeur was ver
plicht veel van zijn  vrijen  tijd  op te 
offeren, voor hèt voorbereiden van 
zijn  cursussen.

A l de onderrichtingen en teksten 
uitgaande van de Royal Navy, waren 
in het Engelsch opgesteld. De cur-

ook voor het gemeentebestuur slechts sussen bestemd voor^Nederlandsch-^en 
een geldklopperij ?

= >:i

A . B . C .  M O T O R E N
A N G L O  B E L G I A N  Cy
Nijverheidskaai, 39 •  GENT

Vertegenwoordiger ;
H. B O Y D E N S, Velodroomstraat 4 OOSTENDE
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Fransch talige leerlingen werden na
tuurlijk in deze talen gegeven.

De taak van den instructeur was 
een lastige en ondankbare, van ’s 
morgens a f tot ’s avonds moest hij 
het ingewikkeld program m a herhalen 
en herhalen. Meest alle leerlingen- 
kanonniers waren jongeren. Er waren 
ook een zeker aantal bejaarden onder 
hen en er moest speciaal aandacht 
voor die leerlingen genomen worden.

Instructeurs en Leider werden ech
ter hierdoor niet afgeschrikt. Z ij de
den het gaarne.

DE KAN ON N IER

Voor wat den kanonnier betreft,
I hadden een groot gedeelte reeds in 
België hun m ilitiep licht volbracht.

Hun zeemansvak ga f hen bovendien 
ernstige voorbeschiktheid om het ka- 
nonniersvak aan te leeren. Een schip 
mag als een drijvende fabriek aan
schouwd worden en het gee ft een 
buitengewoon voordeel aan de jonge 
zeelieden voor het aanleeren van het 
programma. Ook werden een groot 
aantal kandidaat-kanonniers ter be
schikking gesteld door de Belgische 
iegeroverheden en deze hadden d ik
wijls voldoende technische kennissen 
om het nieuwe vak spoedig en degelijk 
op te nemen.

Tot in M ei 1941, werden de kanon
niers, bij hun ontscheping, recht
streeks ter beschikking van den 
Waterschout geplaatst t.t.z. in  de
zelfde voorwaarden als de gewone zee
lieden. Toen werd voorgesteld van de 
school een kanonniers-depot te m a
ken.

Z ij ondergingen er een nieuwe tra i
ning, werden aan herlezingsiessen en 
oefeningen onderworpen en leerden de 
nieuwe wapens aan.

De kanonnier was gelast, aan boord 
met den onderhoud en de bewaring 
van het materieel. H ij verzekerde de 
wacht dag en nacht gedurende de 
reis; in de gevaarlijke zones stond 
hij „stand-by” om bij het eerste bevel 
het vuur te openen.

In  havens, deed de kanonnier de 
Anti-Sabotage wacht over gansch het 
schip. De wachtrol wordt door een 
stukoverste geregeld onder de kon- 
trole van den kapitein.

In  de voornaamste visscherscentra 
van het Vereenigd Kon inkrijk  werden 
Belgische ambtenaren als instructeur 
aangesteld; deze ontvingen hun op
leid ing daartoe aan de kanonniers- 
school te Liverpool, en zij werden 
speciaal aangesteld voor het aanlee
ren van de bediening van lichte auto
matische wapens aan de visschers, 
alsook om te dienen als tusschenper- 
soon bij de D.E.M.S. Leid ing van die 
havens.

De D.E.M.S. van L iverpool hielpen 
de Belgische leiding zeer veel in het 
volbrengen van die zware taak.

De Belgische instructeurs hadden 
het genoegen voorgesteld te worden 
aan w ijlen  The Duke o f K en t; aan 
Z. K. H. Prins Bernard; aan Vice- 
Adm iral Sir Francis Austin, K.B.E., 
C.R.; aan Adm iral Sir M ax Kennedy- 
Hooten, K.C.K., D.S.O.; aan Vice- 
Adm iral T. H. Binney, C.B., D.S.O.; en 
aan Schout bij Nacht J. W. Ver- 
m ij telen.

Zij verrichtten  er puik werk en veel 
onzer teruggekeerde visschers hebben 
er een zeer goede en nuttige opleiding 
gekend.

\B R EU K  EN BUIKBAN DEN
Orthopedische Apparaten ^ 

G —  Kunstbeenen —  \

j V E R D O N C K - M I N N E k
?7 H. Serruyslaan O O S T E N D E ^  
$ (36)|
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I
...........  DIESELMOTOREN

De voornaamste Engelsche Moto ren} abriek
ALQ2MEENE VERTEGENWOORDIGERS :
V A L C K E  Gebr. N. V. Oostende

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

(5)

Notariëele Aankondigingen
Kantoor van den Deurwaarder 

W: LARIDO N
8t. Petersburestraat, 33, Oostende.

Stad Oostende -  Christinastraat, 19 
Vcikoopzaal «D E  SCH O UW BUR G » 

D ond erd ag  11 April 1946 
te 2 uur nam iddag  

OPENBARE VERKOOPING bij opbod 
van een

SCHOON M EU B ILA IR

waaronder: moderne ameublementen 
voor slaapkamers, matrassen, bedde- 
got-d, tafels, stoeien, spiegels, lusters, 
vulkachels, baiatum, linoleum, keuken 
eu tafelgereedschap, keukenbuffetten, 
cosy-carner, bureaumeubels, piano, 
biljart, fantasiemeubels.

Gewone voorwaarden. (158)

Studie van Meester 
Pierre Deni*

doctor in de rechten 
notaris te Nieuwpoort.

Studie van den Notaris 
Maurice Quaghebeur

te Oostende, Kerkstraat 43.

Op M aa nda gen  15 en 29 A pril 1946, 
telkens om 3 uur ’s namiddags ter 
herberg «L a  Liberté», bij den heer 
Charles Demeyere, Groote Markt te 
Nieuwpoort, respektievelljken INSTEL  
en TOESLAG van:

STAD NIEUW POORT
a) De welgelegen Café 

«Ia de Nieuwe Wandeling», met a f
hankelijkheden, magazijn en garage, 
hoek Pelikaan en Oude Veurnevaart- 
itiraat, nr. 45; groot ongeveer 235 m3.

b) Een kloek Woonhuis 
Oude Veurnevaartstraat, nr. 43, groot 
ongeveer 81 m2.

Beide eigendommen rijn  voorzien 
van cl:1e soorten water, gaz en elec- 
trlciteit.

‘/i Vo instelpremie.
Zichtbaar alie dagen.
Verüefe inlichtingen ter studie.

(157)

Op Dinsdag 11 April 1946, te 15 uur 
ln het lokaal Prins Boudewijn, Sint 
Sebastiaanstraat 22, te Oostende: 

TOESLAG  
van

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

Verhuurd aan verscheidenen zonder 
geschreven pacht.

Bezoek: Maandag en Donderdag van 
14 tot 16 uur.

In geste ld : 310.000 fr.
II. W ERKM A N SH UIS, door oorlogs- 

feiten beschadigd; oppervl. 114,55 m2
Onmlddellijk genot.

In geste ld : 30.000 fr.
Alle eventueele rechten op oorlog- 

schade worden medeverkocht.
Voor alle nadere inlichtingen zich 

bevragen ter studie van den verkoo- 
penden notaris. (146)

Op Donderdag 18 A pril 1946, te 15 u. 
in het lokaal Prins Boudewijn, St. 
Sebastiaanstraat 22, te Oostende- 

TOESLAG van 
STAD OOSTENDE  

Koop I. EEN WOONHUIS 
Nieuwpoortsche Steenweg 273, met 
120 m2 erve, 2 kelders, 5 plaatsen, 2 
mansarden, koer, koterijen en verdere 
afhankelijkheden.

Verhuurd zonder pacht mits 420 fr. 
per maand.

Ingesteld : 65.000 fr.
Koop II. EEN CAFE

Hoek Frère Orbanstraat 215 en Water- 
werkstraat, met 70 m2 erve. Bierkel
der, groote cafézaal, 5 plaatsen, 2 
mansarden, koer, koterijen en verdere 
afhankelijkheden.

Verhuurd zonder pacht mits 300 fr. 
per maand.

Ingeste ld : T0.000 fr. 
Koop III. EEN CAFE

Hoek Leeuwerikenstraat 74 en Marla- 
kerkelaan, met 85 m2 erve. Kelder, 
cafézaal, 4 plaatsen, groote zolder, 
koer, koterijen en verdere afhanke
lijkheden.

Verhuurd zonder pacht mits 360 fr. 
per maand.

Ingeste ld : 91.000 fr. 
Bezoek voor de 3 koopen : Maan • 

dagen en Donderdagen van 2 tot 4 u.
Alle nadere inlichtingen te bekomen 

ter studie van den verkoopenden no
taris. (155)

REEDERS-V ISSCHERS !
•  Wenscht U schepen te koopen of te verkoopen ?
•  Wenscht U «  ANG LO -BELG IAN  »  motoren te koopen ?
•  Wenscht U inlichtingen van welken aard ook met betrek 

op visschersvaartuigen ?

Wendt U tot :
R. BOYDENS, Schipperstra^t 40, OOSTENDE

De Zaak Seghers voor den Krijgsraad
ZITTING VAN VRIJDAG 29 MAART 1946

De Krijgsauditeur vraagt 20 en 5 jaar. - Na een zakelijke uiteen
zetting van Mr. Hoste en schitterende pleidooien van Mr. Valcke en 
Mr. Van de Male worden de Gebroeders Seghers vrijgesproken. ■

verder

Studie van Meester 
Jan B; de Gheldete

Notaris te Heist-aan-zee

TOESLAG  
Op M aa nda g  15 A pril 1946, om 15 u. 

stipt, in het «Café de la Gare», hoek 
der Stationlaan en der Knokkestraat 
te Duinbergen, van:
BADPLAATS DUINBERGEN-HEIST  
Zeer welgelegen, nieuwgebouwd mo

dern WOONHUIS
met hof, Stationlaan, groot 122 m2, 
bewoond zonder geschreven pacht 
door Alfons Laforce, mits J45 fr. te 
maande.

Nazicht Dinsdag en Vrijdag van 2 
tot 4 uur.
(154) In g es te ld : 96.000 fr.

Studie van den Notaris 
j. B. de Gheldere
te Heist-aan-zee. „

Studies van de Notarissen 
Maurice Quaghebeur 

te Oostende, Kerkstraat 43, en 
Charles Gevers

te Antwerpen, Mechclschelaan, 4.

Kleine aankondigingen

Op D insdag  9 April I:i4f, te 15 uur 
ln het lokaal Prins Boudewijn, St. Se
bastiaanstraat 22, te Onstende: 

INSTEL MET %  % PREMIE  
van

STAD OOSTENDE 
I. Groot Handels- en Opbrengsthuis
than* apothekerlj en drie apparte
menten. Leopold I plaats nummer 9 
(hoek Van Iseghemla.ui).

Oppervlakte 171 m2.
Verhuurd met pacht mits 33.600 fr. 

* jaars benevens de grondlasten en 
taksen.

II. Schoon Opbrengsthuis
Oude Molenstraat, 20 

met benedenwoonst en twee apparte- 
menten. Oppervlakte 198 m2.

Verhuurd zonder pacht mits 9h0 fr. 
per maand benevens de stadtaksen. 

III. Opbrengsthuis 
Wellingtonstraat, 26 

met 3 groote appartementen.
Verhuurd aonder pacht mits 1.000 

fr. per maand benevens de belastin
gen en taksen.

Bezoek voor de drie loten: M aan
dagen en Donderdagen van 14 toc 16 u.

Alle nadere inlichtingen te bekomen 
ter studie van de verkoopende nota
rissen. (145)

Studie van den Notaris 
M A U RICE Q U A G H EBEU R

te Oostende, Kerkstraat 43.

TOESLAG  
Op M aa nda g  15 April 1946, om 16 

uur, ln het «Café Dulnemaatschappij 
De Zwaluw», Pannestraat, van: 

BADSTAD HEIST Gerievige WERKMANSWONING 
Mouffestraat, 8, groot 75 v.m.; be
woond zonder geschreven pacht door 
Th. Vandenabeele, mits 100 fr. te 
maande.
(153) In geste ld : 40.000 fr.

Studies van de Notarissen 
JAN B. da G H E L D E R E

te Heist, en 
STRO O BAN DT

te Knokke.

TOESLAG  
Op M aandag  8 April 1946, te '6 

ure te Ultkerke, in het «Café St. A - 
mand», bij Med. Llevens, van: 

GEMEENTE UITKERKE  
G E R IE V IG  W OONHUIS met erve «n

hef, Evendijk West, nr. 29, groot 460 
v.m.; kosteloos bewoond tot 3 maan
den na de toewijzing door Mijnheer 
Gustaaf Dejonghe. (151)

In geste ld : 61.000 fr.

Studie van den Notarl» 
Maurice Quaghebeur

te Oostende, Kerkstraat 43.

Op D onderdag  11 A pril 1946, te 15 
u. ln het lokaal Prins Baudewijn, Sint 
Sebastiaanstraat 22, te Oostende: 

TOESLAG  
van

1 Ha. 62 », 10 ca.
VETTE WEIDE

te Nleuwmunster, langs den Steenweg 
naar Wenduine, gebruikt zonder ge
schreven pacht door M. André Gardin 
mits 2:175 fr. ’s Jaars.

In geste ld : 300.000 fr.
Voor alle nadere Inlichtingen en 

p;an. zie plakbrieven of bevragen ter 
itudle van den werkenden Notaris.

(150)

Op D insdag  9 April 1946, te 15 u. 
in het lokaal Prins Boudewijn, Sint- 
Sebastiaanstraat 22, te Oostende.

INSTEL MET % % PREMIE  
van

STAD OOSTENDE

GROOT PENSIOENHUIS
Volledig lngericht en onmiddellijk uit 
te baten. Frans Musinstraat 27-29.

Bevattende namelijk: 36 ingerichte 
slaapkamers met warm en koud stroo- 
mend water. Groote Restauratlezaal. 
Zitkamer. Keukens. Provisiekelders en 
verdere Instellingen. Oppervlakte 144 
m2. Centrale verwarming en warm- 
waterverdeellng door gansch het huis. 
Ascenseur «Otis» naar al de verdiepen.

Verders al het noodige meubilair, 
glas, gleis- en zilverwerk en linnen, 
volgens inventaris.

Alles in zeer goeden staat Van on
derhoud.

Genot: onmiddellijk.
Voor alle verdere inlichtingen en 

nazicht van den inventaris, alch wen
den ter studie. (148)

Studie van den Notaris 
Maurice Quaghebeur

te Oostende, Kerkstraat 43.

•  Twee stellen matrijzen voor zet- 
machienen (corps 8 en 10) te koop. 
Amerikaansche diepte. In  goedo staat. 
Zich wenden buieel van ’t blad.
•  Te koop: Visschersvaartuig N.720 
ex-N.24 gebouwd in 1924, metende 17,14 
B.T. en voorzien van een motor A.B.C. 
van 25 P.K. Voorwaarden: Rochus 
Coulier, Leopold I I  laan 37c, Oostduin
kerke. (140)
•  Gevraagd; persoon of firma, goed 
geintroduceerd in de visschersmiddens 
voor onder-agentschap Scheeps-Diesel- 
motoren van gekend merk. Schrijven 
met goede referenties .bureel blad. 137
•  Gevraagd voor Nieuwpoort: agent 
voor verzekering. Schrijven, referen
ties, ouderdom en woonplaats opge
vend, bureel van het blad. (147)

Occasies te koop : Motoren één cy
linder 50-60-70-80 P.K. Motor Appi- 
dam 150 P.K. 3 cyl. Prachtig groot 
vloeistof kompas. Adr. bur. blad. (143)
•  In occasie: Splinternieuwe WINCH  
te koop voor vaartuig 20 m. kiel. Adres 
bureelblad. (142) 
©  Te koop: witte menagère in goeden 
staat: Spaarzaamheidstr. 54. (152)

TERUG VAN DE LONDENSCHE 
KONFERENTIE

De heer Lucien Decrop is Woensdag
namiddag per vliegtuig van de Lon- 
densche konferentie teruggekeerd.

De heeren Carlier en Ch. Gilis, kwa
men heden Donderdagnamiddag met 
de maalboot aan.

Zij hebben alle drie België op de 
Conferentie ter bespreking van de 
visscherij in de Noordzee vertegen
woordigd.

DE PRIJS VAN MAZOUT

De kleinen benadeeld
Vanaf Maandag zal een nieuwe 

prijsdaling; van mazout plaats hebben, 
welke gelijk staat met 17 centiemen 
per liter.

De huidige mazoutprijs beloopt 
1,80 fr. per liter. De invoerrechten 
staan gelijk met zeventien frank per 
100 1. of 0,17 fr. per liter.

Alle varende vaartuigen welke min-

Deze zaak werd V rijdag 1.1 
afgehandeld.

Na een vordering van 25 m illioen fr 
voor den Belgischen Staat, bij monde 
van Mr. Bernolet, die zich vooral 
steunt op de getuigenis van prof. 
Beken om te trachten te bewijzen dat 
de Gebrs Seghers vrijw illig  voor den 
bezetter hebben gewerkt, meent de h 
krijgsauditeur Declerck in een kort 
en gem atigd rekwisitorium dat de 
Gebrs Seghers v r ijw illig  een kontrakt 
m et de kriegsmarine hebben aange
gaan, zich vooral steunend op de ge
tuigenissen van prof. Beken, vriend 
(? )  van de Gebrs Seghers en de ge
tuige Vincke. H ij verw ijt dit vooral 
aan V ictor Seghers, die reeds 12 da
gen na de kapitulatie d it kontrakt 
afsloot na vooraf aan de stad ge
vraagd te hebben om voor haar reke
ning te mogen werken.

D it kontrakt werd aangegaan', ge
toond aan Beken en daar het niet in 
orde was, ging V ictor Seghers terug, 
waarop toen stond in ’t Duitsch «.Ver
p lich tin g  u itstuitend voor de kriegs
m arine te werken».

Van dan af, zegt de auditeur, werkt 
de w erf Seghers op volle kracht, zoo
dat Charles Seghers, toen hij een paar 
m aanden later uit Frankrijk  terug
kwam, voor een voldongen fe it  werd 
gesteld.

Aannemende, zegt de h. krijgsau
diteur, dat hij nog verplicht is ge
weest te werken, dan nog heeft hij 
niets gedaan om te beletten dat er 
zou gewerkt worden.

V ictor Seghers is volgens hem ln 
het geval van veel aannemers van 
de kust. De aard der werken is van 
zuiver m ilita iren  aard. Het goldt her
stellingen aan oorlogsschepen, het 
ombouwen van visschersvaartuigen, 
enz...

Nadat de h. krijgsauditeur heeft 
opgem erkt dat het h ier’ geen politieke 
zaak geldt —  de Gebrs Seghers waren 
niet Duitschgezind —  doch een lou
tere geldzaak, vordert hij meteen de 
verbeurdverklaring van het materiaal, 
de terugbetaling van het zakeneijfer 
aan de schatkist van 24.684.500 fr., 
waarop z ij tijdens de v i j f  jaar 2,5 m il
lioen fr. w inst hebben gemaakt.

Het is verkeerd te beweren, zegt de 
auditeur, dat de andere scheepswer
ven n iet vervolgd worden. De zaak van 
de firm a Béliard Crighton is te Ant
werpen in onderzoek. Die van andere 
scheepsbouwers ook. Sommigen w er
den buiten vervolging gesteld.

De grootste schuld in deze zaak 
draagt V. Seghers. Z ijn  broeder moet 
nochtans een deel van de verantwoor
delijkheid dragen, daar h ij in  de winst 
hee ft gedeeld.

De zaak is ernstig, zegt hij. H ij 
vraagt het H of streng op te treden, 
om dat men te doen heeft m et per
sonen van tre ffe lijk e  fam ilie, die w is
ten w at ze deden. H ij vraagt b ijge
volg 20 jaa r dwangarbeid voor V ictor 
Seghers en 5 jaar gewone hechtenis 
voor Charles Seghers.

Pleidooi van Meester Hoste

Mr. Hoste vangt z ijn  pleidooi aldus 
aan:

«  Op het oogenblik dat w ij verne
men dat voor het eerst een Duitsche 
vrouw m et een Amerikaansch o ffic ier 
is gehuwd, dat een bekend professor 
en jurist het betreurenswaardig vindt 
dat de princiepen van de Grondwet in 
betrek m et het Strafrecht door onze

der dan 500 1. mazout ineens afnemen m agistraten onder de voeten worden 
worden aanzlen als vaartuigen welke getreden, dat de jongste verkiezingen

Op D insdag  16 A pril 1946, te 15 uur, 
ter gehoorzaal van het Vredegerecht 
van het Kanton Oostende, Canada- 
plaats te Oostende:

TOESLAG 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 aonder pacht 
mits 125 fr. per maand. Het overige 
onmiddellijk vrij.

Bezoek: Maandagen en Donderda
gen van 14 tot 16 uur.

In geste ld : 177.000 fr.
Alle nadere inliçhtingen te bekomen 

ter studie van den verkoopenden no- 
ta‘ria. (156)

in de territoria le o f de drie m ijlszone 
visschen en blijven aan die taks 
onderhevig. Practisch komt het dus 
h ier op neer dat de kleine garnaal- 
visschers het gelag betalen. Te Oos
tende m ag op bevel van de douane 
alleen aan de vischmijfakade o f aan de 
kade w aar de Tilburybooten lagen, 
mazout aan boord genomen worden.

hebben aangetoond dat de repressie 
on een dwaalspoor is geraakt, zien w ij 
dat het Openbaar M inisterie zeer 
zware stra ffen  vordert voor mensehen 
die in  allen ernst gemeend hebben na 
de kapitulatie het werk te moeten 
hervatten. »

P leiter is van meening dat bij de 
repressie rekening m oet worden ge
houden m et de gemoedsstemming die 

1 onze industrieelen in 1940 overmees-

was, dat h ier een passief verzet met 
alle m iddelen werd aangewakkerd.

Het werk moest hervat.
Het verwondert hem dat noch de 

leiders van Béliard Crighton, noch die 
van de w erf Hermans, noch die van 
de Industrielle des Pêcheries, noch de 
Cockerill en andere groote werven, 
werden aangehouden, die alle voor de 
kriegsmarine ingezet werden en veel 
meer werk aflegden dan de kleine 
w erf Seghers.

De Gebrs Seghers waren anti- 
Duitsch, hebben nooit verraad ge
pleegd, bekommerden zich weinig om 
de werf, hielpen velen aan de Duit
sche hel onttrekken. De w erf en het 
m ateriaal werden in brand gestoken. 
M isdadig inzicht bestaat n iet en daar
om vraagt h ij de opheffing van de 
rechtsvervolging.

Schitterend pleidooi van Mter Valcke

Daarna komt M eester Valcke aan 
het woord, die den toestand te Oos
tende tijdens de bezetting in een hel
der daglicht stelt. Ze was n iet de
zelfde als in  de andere deelen van 
’t land. Men vertoefde in het sper
gebied.

H ij w ijst op het fe it hoe de ver
k laring van prof. Beken gesteund is op 
de vrees thans betrokken te worden 
in een zaak, waar hij in  1940 als 
vriend en raadsman optrad, toen V. 
Seghers hem om raad vroeg.

Meester Valcke w ijst op de belang
rijke getuigenissen van referendaris 
Fontaine, Prosper Vandenberghe en 
havenkapitein Bécu, die wezen op het 
fe it  dat al w at in  het havengebied lag 
en werkte uitsluitend onder de kon- 
trole van den bezetter stond en n ie
mand zonder toelating die zone mocht 
betreden, omdat de werven aldaar 
uitsluitend voor de kriegsmarine w a
ren ingesteld. In  die omstandigheden 
is het niet te verwonderen dat Victor 
Seghers meende zich niets te ver
w ijten  te hebben.

H ij ontzenuwt gansch de getuigenis 
van prof. Beken wiens getuigenis 
thans elkeen verwondert.

Nadat meester Valcke het ontstaan 
van de firm a heeft gekenmerkt, hoe 
de firm a de eerste jaren  tegen con
currenten hard hoefde te strijden, 
hoe slecht de jaren  37 to t 39 waren, 
w ijst hij op de onschuld van Charles 
wiens verdediging hij op zich geno
men heeft.

Ch. Seghers vóór den oorlog werk
dadig, was er thans wein ig te vinden 
en het was dan nog om te saboteeren. 
Ch. Seghers kan in die om standig
heden in ’t geheel niets ten laste 
gelegd worden.

Verder betoogt de advokaat hoe 
men sedert de bezetting te Oostende 
n iet vrij was te handelen, de opei- 
sching bestond, een inspector ze lf de 
werken leidde en op de w erf z ijn  bu
reau had, hoe de firm a Seghers aan 
de Statistieken dienst van den Staat, 
maandelijks opgaf en komt h ij terug 
op het fe it dat het papier «  verp lich t 
uitslu itend voor de kriegsm arine te 
werken »  hem in de onm ogelijkheid 
stelde het anders te doen, zoodat hij 
de vrijspraak voor beide betichten 
vraagt.

D it schitterend pleidooi dat een uur 
duurde en in  den nam iddag werd 
voortgezet, maakte op de aanwezigen 
een zeer diepen indruk.

In  de nam iddâgzitting sloot Mees
ter V. de M ale zich in  dezer voege 
bij vorige pleiters aan en beklem
toonde op zijn  beurt, dat de^ gebr. 
Seghers te Oostende in het havenge
bied gelegen aan de opeisching niet 
konden ontsnappen en de ta lrijke 
getuigen eensgezind waren te getui
gen, dat ze goede patriotten  waren.

TEWATERLATING

Heden Donderdagnam iddag werd te 
15,30 uur het visschersvaartuig « J a 
mes Ensor »  op de werven Beliard 
Crighton en Co te Oostende, te w ater 
gelaten. D it vaartu ig is het eerste dat 
op deze werven sedert de bevrijd ing 
gebouwd en tew ater gelaten wordt. 
Deze tre iler is Staatsbezit, meet 58 m. 
lang en zal voortbewogen worden met 
het systeme van oliestoker. Het wordt 
in  huur gegeven aan de N. U. M otor- 
visscherij.

Baron James Ensor was bij de te 
waterla ting aanwezig, ’s Avonds had 
in het hotel Osborne een 
plaats.

De Uitspraak

Nadat het hof zich gedurende 
50 m inuten teruggetrokken had om te 
beraadslagen, sprak voorzitter de

licht nopens de houding die ze moes< 
ten aannemen. Er werd geen orde
woord gegeven om de samenwerking 
tegen te gaan.

Na 10 M ei verscheen onm iddellijk 
een verordening, dat zij die het werk 
zouden neerleggen en de weermacht 
zouden schaden, gestra ft zouden w or
den. Geen enkel m ilita ir auditeur 
maakt hiervan gewag.

W at zou er gebeurd zijn, zegt Mr. 
Hoste, moest men in Juni 1940 ge
weigerd hebben te werken ? H et resul
taat ware hetzelfde gebleven. Massale 
deportaties hadden er op gevolgd; we 
zouden veel meer onzer jongens nooit 

. meer teruggezien hebben en de dwang 
banket in den vreemde was veel grooter dan 

hier, waar het een publiek geheim

publiek, was zeer groot.
De advokaten en vooral Meester 

Valcke, hadden door hun besef van 
de werkelijkheid en het scheppen van 
het beeld van den werkelijken toe
stand, het pleit gewonnen.

FISKALE TAKSEN op TOUWWERK
In  de Algem eene Vergadering van 

Hand in Hand, reedersvereeniging. 
werd door den heer Lib in  beweerd 
dat de taxen op garen dienstig voor 
de visscherij gebracht werd op 9 " %  
door toedoen van den heer Decrop.

U it ingewonnen inlichtingen zou de 
zaak zich anders voordoen.

W ij komen hierop terug na o ffic ieel 
ingelicht te zijn.



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

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

V rijdag 29 M aart 1946.
Alhoewel 9 vaartuigen ter markt 

zijn  is de aanvoer uitermate klein, 
daar de vangsten van deze schepen, 
komende van Oost-, West- o f Kust
visscherij doorgaans w ein ig om vang
rijk  zijn. De aanvoer is echter meer 
dan voldoende voor een Vrijdagm arkt, 
benadert de 17.000 kg. en om vat ka
beljauw, w ijting, rog en zeer wein ig 
tarbot en tong. M et uitzondering van 
fijn e  visch, z ijn  a£le aangeboden 
vischsoorten gevoelig in  prijs gedaald.
0.45 4.628 39.020,—
0.264 5.323 33.700,—
0.182 617 1.990,—
0.111 1.222 7.940,—
0.149 3.570 41.150 —
0.162 550 2.910,—
0.208 404 2.130,—
0.10 488 2.990,—
0.69 332 1.750,—

Zaterdag 30 M aart 1946.
Door het fe it  dat alle visschersvaar

tuigen, zoowel klein o f groot, die de 
vischvangst uitoefenen en die voor
heen aan den garnaaltrap verkoch
ten, thans ter m ijn  hun vangsten 
moeten aanbieden, z ijn  heden tam e
lijk  veel vaartuigen aan den visch
afslag aanwezig. 23 vaartuigen, met 
een aanvoer van circa 100.000 kgr. 
visch en 18.000 kg. tongsorteering, 
üijn ter m ijn. De toevoer bestaat uit 
kabeljauw, griet, tarbot, w ijting, rog, 
pladijs, haai, zeehond, knorhaan en 
steenpost. Er wordt ook veel onge- 
gutte pladijs ter m arkt aangeboden. 
Alle voorhanden zijnde vischsoorten 
worden zeer goedkoop afgezet. Tong 
tfordt gem ijnd van 17 tot 25,40 fr. het 
kg., rog van 3,40 tot 7,80 fr. naar- 
ge ang grootte en soort, p ladijs van 
1,90 tot 5,40 fr. Mooie partijen  onge- 
gutte pladijs worden eveneens aan
geboden en a fgezet aan 200 fr. de 
benne van 50 kg.
0.182 296 1.370,—
0,77 1.809 14.100,—
0.208 567 2.950,—
0.131 9.480 83.540,—
0.109 9.970 94.970,—
0.262 6.201 67.190,—
0.193 11.675 99.730,—
0.140 17.044 92.920,—
0.267 ■ 4.747 47.180,—
N.704 2.968 21.710,—
0.30 2.010 12.900,—
8.610 7.903 66.130,—
0.137 6.965 55.050,—
0.31 1.899 8.050,—
0.214 9.807 77.040,—
0.24 3.611 28.050,—
0.251 2.080 16.510,—
0.188 4.178 43.230,—
Cï.817 2.545 18.170,—
0.203 3.047 13.290,—
•ST.793 4.209 23.340,—
0.34 1.016 6.010,—
0.19 2.476 9.870,—

aanvoer vandaag, al is h ij iets m inder 
dan Zaterdag; h ij bedraagt ongeveer
194.000 kg. en om vat voornam elijk gul 
en kabeljauw (39,000 kg.), w ijtin g  
(73.000 kg.), p ladijs (50.000 kg.), be
nevens tarbot, rog, knorhaan, totten, 
bots en zoowat 9.500 kg. tongsortee
ring. Kabeljauw  en fijn e  vischsoorten 
gaan ongeveer dezelfde prijzen  als 
Zaterdag, de andere vischsoorten zijn  
zoodanig in  prijs gedaald dat men 
gerust m ag zeggen dat de visch aan 
vooroorlogsche m arktprijzen  wordt a f
gezet.
0.212 18.891 103.985,—
0.170 2.448 18.500,—
0.187 15.487 89.920,—
0.87 27.969 158.550,—
0.10 833 4.330,—
0.295 38.784 187.151,—
0.246 9.791 78.990,—
0.292 37.271 212.097,—
0.115 20.062 101.980,—
0.120 7.362 62.280,—
0.277 8.418 63.890,—
0.281 529 2.000,—
0.270 5.543 32.090,—
N.797 396 1.670,—

Dinsdag 2 A pril 1946.
16 visschersvaartuigen spijsden he

den de markt, zoodat de aanvoer 
wederom zeer aanzienlijk  is (ongeveer
175.000 kg.). De keuze beperkt zich tot 
kabeljauw, pladijs, rog, fijn e  visch, 
w ijting, schar, haai, zeehond, knor
haan en w at totten. Het fe it  dat de 
aanvoer nogm aals groot is werkt on
gunstig op de afzetprijzen , zoodat met 
uitzondering van kabeljauw, rog en 
w ijting, al de andere soorten in  prijs 
nog zijn  gedaald. De tongaanvoer be
nadert heden de 12.000 kg. en schom 
melende prijzen, nu eens in  stijgende 
dan eens in  dalende lijn, worden be
taald. De m arkt biedt heden een 
treurig uitzicht. De verwezenlijkte 
besommingen volstaan zelfs n iet om 
de onderhoudskosten te dekken der 
vaartuigen. W aar gaat dat naartoe 
m et die steeds dalende m arktprijzen?

bennen), alsook knorhaan, steenpost, 
bots, schar, zeepaling, jonge schel
visch en een 300-tal bennen haai en 
zeehond., De prijzen  waren over het 
algemeen iets beter dan gisteren, bij 
zonderlijk  voor w at betreft tongsor
teering.
N.785 5.187 35.700,—
0.191 13.026 92.750,—
0.286 1T.988 100.010,—
0.33 8.857 65.620 —
0.138 8.703 69.290,—
N.764 7.759 41.370,—
0.108 32.947 207.970,—
0.275 4.415 37.570,—
0.114 6.452 48.825,—
0.208 432 1.910,—
0.233 3.071 27.330,—
0.161 2.763 19.890,—
0.182 2.328 11.760,—
0.48 4.136 32.990,—
0.111 426 3.010,—
0.5 1.697 7.380,—

Donderdag 4 A pril 1946. 
Heden 12 vaartuigen met kleine

vangsten, zoodat de aanvoer betrek
kelijk  klein en zeer eenvorm ig is. De 
keuze is b ijgevolg zeer beperkt en 
om vat 7.000 kg. kabeljauw, 14.000 kg. 
pladijs, 7.000 kg. w ijting, 5.200 kg. 
rogsorteering en w at tarbot, haai en 
zeehond. De tongaanvoer benadert de 
5.000 kg. en de a fzetprijzen  van deze 
soort z ijn  nagenoeg deze van giste
ren. De andere variëteiten  zijn  ge
daald met uitzondering echter van 
plad'ijssorteering, die lich tjes geste
gen is. W einig belangstelling en zeer 
slappe markt.

Verwachtingen

Volgende visschersvaartuigen zullen 
vermoedelijk toekomende week te 
Oostende markten :

0.282 - 0.223 - 0.232 - 0.132 - 0.247 
0.290 - 0.244 - 0.300 - 0.241 - 0.122 
0.82 - 0.231 - 0.218 - 0.266 - 0.175 
0.176.

Voor Maandag aanstaande 0.298 
van Ysland met 2.203 bennen kabel
jauw  ; 200 bennen schelvisch ; 200 
bennen koolvisch ; 20 bennen pladijs 
en 80 bennen mixed.

Huis Raph. Huysseune
;  IM PO RT EXPO RT :

VISCH - CARNAAL !
; Specialiteit gepelde garnaal {
• H. R. 2151 Tel. Privé 513.39 •

;  (1 ) V ischm ijn 513.41 !

N.801
0.119
0.257
0.199
0.154
0.273
0.260
0.104
0.291
0.235
0.69
0.228
0.220
0.7
0.224
0.66

2.593
13.537
9.708
7.199
5.813
1.184
2.305

706
10.782
22.561 

1.150
22.561 
10.149 
10.638 
22.644 
18.876

26.180,—  
84.020,—  
68.685,—  
45.025,—  
33.580,—  
2.025,—  

12.360,— 
2.460,—  

75.780,—  
119.080,—  

3.350 —  
159.625,—  
67.100,—  
92.680,—  

126.996,—  
120.240,—

Maandag 1 A p ril 1946.
Nogmaals veel vaartu igen van de 

visscherij terug. 9 van de 23 vaartu i
gen die heden binnen zijn, lossen hun 
vangst n iet en verkiezen over te b lij
den tot morgen. B ijzonder groot is de

Woensdag 3 A p ril 1946.
Vandaag, alhoewel m inder visch dan 

gisteren, wordt de m arkt overvloedig 
gespijsd. Noch verscheidenheid, noch 
keuze, lieten  dus te wenschen over. 
De 16 vaartu igen die heden binnen 
waren losten ongeveer 118.000 kgr. 
visch, wëlke van goede kw aliteit was. 
De aanvoer om vatte voornam elijk ka
beljauw (540 bennen), tarbot en griét 
(50 bennen), pladijs (320 bennen), 
rogsoorten (500 bennen), w ijtin g  (450

0.265
0.103
0.194
0.93
0.121
0.203
N.733
N.808
N.745
0.45
0.19
0.182

3.055
813

3.697
5.093

13.203
1.067
5.034
2.806
6.513
1.840

925
1.421

26.850,—  
3.440,— 

26.970,—  
45.110,—  
88.430,— 
5.560,—  

44.320,— 
19.890,—  
49.640,—  
14.100,—  
4.010,—  
6.510,

AANVOER EN OPBRENGST PER DAG

V rijdag 29-3-1946 
Zaterdag 30 
M aandag 1-4-46 
Dinsdag 2 
Woensdag 3 
Donderdag 4

17.134
116.503
194.384
162.660
120.187
45.472

133.570,-
903.300,-

1.117.433,-
1.039.186,-

803.375,-
334.830,-

656.340 4.331.694,—

AANVOER G AR N AAL

Donderdag 28 
V rijdag 29 
Zaterdag 30 
Maandag 1 April 
D insdag 2 
Woensdag 3

890 kg. 
738 kg. 
901 kg. 

1.114 kg. 
1.445 kg. 
1.650 kg.

50-32 fr. 
44-32 fr. 
40-27 fr. 
46-29 fr.
48-20 fr.
49-33 fr.

VISCHHANDELAARS I
Betaal Uwe factu ren  voor de V er- 
eenigde Vischafslagers h ij de

BANK VAN BRUSSEL
Bureel : Vischmijn, Zeebrugge
Voor U iü gemak, opent, een 
P O S TC H E C K R E K E N W G . (3 )

PRIJZEN PER KILO TOECEKEN D AAN DE VERSCHEIDENE SOORTEN VISCH 
VERKOCHT TER STEDELIJKE VISCHMIJN VAN OOSTENDE - W EEK  VAN 29 M AART T O T 4 A P R IL

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

Turbot —  Tarbot, g r..................
midd. ..............................
k l......................................

Barbues —  Griet, g r ..................
m idd................................
k l......................................

Carrelets —  Pladijs, gr. platen
gr. iek ..........................
kl. iek ...........................
iek 3e slag ...................
platjes ....................  ...

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

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

Vrijdag
23,60-26,00
39,00-41,00

40.00
36.00

73,50-75,00
56.00-61,00
15.00-20,00 

22,80

Zaterdag
17.00-18.80 
21,60-23,80 
23,80-25,40 
21,50-25,00 
19,40-21,20
55.00-60,00
35.00-40,00
15.00-19,00 
1400-21,00

5,40-6,00
6,00-6,40

1,90-3,00
3,20-4,60
3,40-5,60
2,60-4,80
1,50-2,40

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag
16,00-18,00 14,00-17,20 15,20-20,80 16,00-19,20
22,00-26,00 20,60-25,00 24,60-28,00 29,20-29,80
24,00-28,00 23,60-27,00 25,40-30,00 27,20-30,60

26,60 21,80-26,00 28,00-30,00 24,40-28,80
21,60-22,60 18,00-22,00 24,50 20,00-23,30
47,00-52,50 47,80-51,50 43,50-52,00 45,00-51.00
27,40-40,00 30,00-36,00 23,40-31,00 30,00-36,00
12,00-24,00 8,00-15,00 9,00-15,40 12,00-14,00
15,00-18,00 12,50-15,50 11,00-12,00 12,00-13,00

2,00-3,00 140-1,80 1,10-1,30 1,80-2,40
2,00-3,40 1,35-2,00 1,60-4,40 2,60-3,60
2,00-4,00 1,70-2,50 3,20-4,60 3,40-5,20
1,80-3,50 1,70-2,40 2,80-5,40 3,60-5,00
1,30-2,10 1,20 1,50-1,80 1,90-3,40

19,00
5,80-6,70 7,00-8,00 6,00-8,00

Z E E B R U G G E
i  U

Zaterdag 30 M aart 1946.

Tongen: groote 16-19, bloktong 22- 
24, fru ittong 25-28, sch. kleine 26-28; 
tarbot 58-64; pieterm an 40; kabeljauw
12-14; platvisch: m iddelslag 4-5, kl. 
4-6; groote rog 9-11; rog 5,50-7,50; 
w ijtin g  4-5; zeehond 2,50-3,50 fr. per 
kgr.

Maandag 1 A p ril 1946.

Tongen : groote 15,50-17, bloktong 
18-21, fru ittong  22-24, sch. kl. 25-27; 
tarbot 62-64; pieterm an 40-45; kabel
jauw 12-15; platvisch: m iddelslag 
2,50-3,50, kleine 2,50-5; gr. rog 11-12; 
rog 6-8; w ijtin g  5-6; zeehond 2-4 fr. 
per kg.

Dinsdag 2 A pril 1946.

Tongen: groote 15-18, bloktong 17- 
23, fru ittong 25-28, sch. kl. 26-30; ta r
bot 62-64; pieterm an 38-.43; kabeljauw
13-15; p iatvisch: m iddelslag 2,50-3; 
k leine 3-4; gr. rog 11-12; rog 8-11; 
w ijtin g  4,50-5,50; zeehond 2-3 fr. per 
kg.

Woensdag 3 A p ril 1946.

Tongen : groote 15-18, bloktong 19^
23, fru ittong 24-29, sch. kl. 26-31; ta r
bot 50-60; pieterm an 40; kabeljauw 
15-16; platvisch: m iddelslag 2-3,50; 
kleine 2,40-4; rog 11-12; w ijtin g  4,50- 
5,50; zeehond 2-3 fr. per kg.

Donderdag 4 A p ril 1946.

Tongen : groote 16-19, bloktong 22-
24, fru ittong 29-32, sch. kl. 29-33;, ta r
bot 55-60; p ieterm an 40; kabeljauw 
12-15; piatvisch: m iddelslag 1,50-2,80; 
kleine l,8C-3,20; gr. rog 12; rog 10-12; 
w ijtin g  2-4; zeehond 2-3 fr. per kg.

VISCHHANDEL
IN VO ER  U ITV O ER

ALBERT RAES-REYZERHOVE ̂  
Vischmijnstr. 18 - Zeebrugge

Telegram adres: R a e s v i s -----------—
Telefoon  51327 Heist
Bank: Soc. Gén. de Belgique: 502956

G AR N AALAAN V O E R

D onderdag 28 
V rijdag  29 
Zaterdag 30 
M aandag 1 A p ril 
D insdag 2 
Woensdag 3

534 kg. 
2.348 kg. 
1.803 kg. 
1.865 kg. 
1.827 kg. 
1.863 kg.

42-52 fr. 
31-44 fr. 
38-58 fr.
43-51 fr.
44-53 fr. 
42-50 fr.

Rales —  Rog .....................................
Rougets —  Roobaard .....................

2,50-6,30 3,40-7,80 4,40-9,00 5,00-10,00 3,20-10,60 2,30-8,20

Grondins —  Knorhaan ...................
Cabillaud blanc —  Kabeljauw  ...

Gullen ................................
Lottes —  Steert (zeedu ivel) .........

7,00
11,00-11,60
7,20-8,50

2,50-3,20
9,80-13,00
7,00-9,60

1,90-4,50
8,80-12,20
5,50-9,60

1,10-2,50
10,00-13,60
4,90-8,60

2,50-3,00
7,40-13,20
520-9,00

3,50
9,00-12,00
5,40-10,00

Merlans —  W ijtin g  ..........................
Limandes —  Schar ..........................
Limandes soles —  Tongschar ........

4,60-4,80 2,60-4,80
2,40-4,80

2,00-3,40
1,50-3,60

2,00-3,40
1,10-3,50

2,80-3,60
240-3,40

2,40-3,20
2,80-4,00

Emissoles —  Z e e h a a i........................
Roussettes —  Zeehond ....................
Vives —  Arend (P ieterm an ) ........

6,00
4,00-4,80

40,00

3,80-5,70
2,00-3,70

5.00-6,00
4.00-6,00

3,50-5,00
2,20-3,50

4,10-4,50
•2,10-2,80

Maquereaux —  M a k re e l..................
Poors ...................................................
Grondins rouges —  Roode knorh.
Raies —  K e i l r o g ...............................
Homards —  Zeekreeft ....................

8,50-9,50 9,00-10,00 10,00-12,00 9,20-13,00 7,00-12.00

Flottes —  S c h a a t .............................. 10,00 9,00-10,80 8,60-10,00 7,30
Zeebaars ..............................................
Lom ......................................................
Congres —  Z eep a lin g ....................... 12,60-30,00 12,00-30,00 9,00-30,00 -  12,00
Lingues —  Lengen ..........................
Soles d ’Ecosse —  Schotsche schol
Hareng — Haring (vo lle ) ..............
Hareng guais —  IJle haring ........ 6,40
Latour .................................................
Tacauds —  Steenpost .................... 3,10 2,80-3,20 1,70-3,40
Flétan —  Heilbot ...........................
Charbonnier —  Koolvisch ..............
listurgeons —  Steur .........................
.ÏPPW Olf.............................................
'ïoningsvisch ....................................
V la sw ijt in g ........................................

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

N I E l  W P  O O R T

IN  DE V ISC H M IJN

Er was schoonen aanvoer van visch 
afi alle dagen z ijn  er tu sch en  100 en 
200 bennen ter m arkt; de p rijzen  zijn  
laag, te laag zelfs, want w ij z ijn  nu in 
den Vasten; wat za l het daarna w or
den? G arnaal kom t ook op de markt, 
m aar in zeer beperkte hoeveelheden 
(ongeveer 500 tot 700 kg. per d ag ); 
de prijzen  h iervan  schom m elden deze 
week tusschen 35 en 45 fr . het kg.

Ziehier de m iddelprijzen  van enkele 
vischsoorten: tong 15-25; tarbot 20- 
28; rog 5-3; zeehond 3-5; steenpost 
1,50-2,50; w ijtin g  2-6; groote platen 
4-7; m iddolplaten 6-9; kleine platen 
1-3 fr. - N.

Leopold DEPAEPE
ln- e'n U itvoer van 
V isch en Garnaal 

VISCHMIJN ZEEBRUGGE 
Tel. Privé: Knokke 61? Q4 

Zeebrugge 513.30

A N T W E R P E N

S T A T IS T IE K  DER M AAND M AAR T

1. Verkoop in de M ijn .
Vischsoorten uit België: 68 kg. bot

voor 386 fr.; 2700 kg. versehe haring 
voor 9.202 fr.; 35 kg. kabeljauw voor 
195 fr.; 67 kg. mooie meiden voor 126 
fr.; 455 kg. pladijs voor 2.661 fr.; 2.000 
kg. rog voor 5.222 fr.; 40 kg. rood- 
baard voor 72 fr.; 480 kg. steenpost 
voor 1.061 fr.; 200 kg. w ijtin g  voor 
271 fr.; 220 kg. gerookte haring voor 
743 fr.; 48 kg. kippers voor 217 fr. In  
totaal: 6.313 kg. voor 20.156 fr.

Vischsoorten uit Denemarken: 72'I 
kg. bot voor 1.060 fr.; 200 kg. kabel
jauw voor 345 fr.; 255 kg. kat'vlsch 
voor^375 fr . ; 1.035 kg. schelvisch voor 
3.333 fr.; 40 kg. tarbot voor 185 fr. T i 
totaal: 2.250 kg. voor 5.298 fr.

Vischsoorten uit Nederland: 113 kc: 
kabeljauw voor 486 fr.; 25 kg. vle<t 
voor 139" fr. In  totaai: 138 kg. voer 
625 fr.

Vischsoorten uit Noorwegen: 5.082 
kg. kabeljauw voor 15.225 fr.; 900 ki;. 
zandhaai voor 1.415 fr. In  totaal: 
5.982 kg. voor 16.640 fr.

Algem een totaal: 14.683 kg. voer 
42.719 fr.

2. Visch rechtstreeks, tér 'm a rk t ge
voerd zonder langs 'den afslag dt r 
M ijn  om  te gaan, m its 'het b e ta lé i 
eener vergoeding van 0,12 fr. per kt', 
netto  gewicht, voor wat betre ft de 
versehe visch:

a ) V e r s e h e  v i s c h  
Bot: 120 kg. uit België, 1.235 kg. uit 

Denemarken.
Forel: 100 kg. uit Denemarken. 
G riet: 200 kg. uit België, 60 kg. uit 

Denemarken, 71 kg. uit Noorwegen. 
Gul: 69 kg. uit Denemarken, 
Versehe haring: 9.580 kg. uit Belgie. 
Haringshaai: 99 kg. uit Noörweger. 
Kabeljauw : 70 kg. uit België, 4.981 

kg. uit Denemarken, 1.350 kg. uit N e 
derland, 6.808 kg. uit Noorwegen, 7 ) 
kg. uit Zweden. -

Kathaai : 50 kg. uit Zweden. 
Koolvisch: 245 kg. uit Denemarken, 

110 kg. uit Noorwegen.
Koningsvisch : 78 kg. uit België. 
Knorhaan: 425 kg. uit België. 
Kreukelen: 50 kg, uit Nederland. 
Ku it: 35 kg. uit België.
Leng: 7.0 kg. uit Noorwegen. 
Makreel: 30 kg. uit Belgie,; 600, kg 

uit Denemarken.
Mooie meid: 80 kg. uit België. 
Paling: 8.555 kg. uit Denemarken. 
Pladijs: 10.332 kg. uit België.
Rog: 26.924 kg. uit België.
Schar: 410 kg. uit België. 
Schelvisch: 270 kg. uit België, 1.818 

kg. uit Denemarken, 415 kg. uit Noor
wegen, 3.595 kg. uit Zweden. 

Steenpost: 105 kg; uit België. 
Tarbot: 146 kg. uit België, 229 kg. 

uit Nederland, 35 kg, uit Noorwegen. 
Tong: 2.455 kg. uit België. 
V lasw ijting: 35 kg. uit Denemarken, 

105 kg. uit Noorwegen.
Vleet: 3;0Ö0 kg. üit België,
W ijting: 2.673 kg. uit België. 
Zandhaai: 80 kg. uit België, 4.995., 

kg. uit Noorwegen.
Zeeduivel: 80 kg. uit Noorwegen,
In  tot aal : 57.022 kg. uit België, 

17.930 kg. uit Denemarken, 1.400 kg. 
uit Nederland, 12.788 kg. uit Noorwe
gen, 3.715 kg. uit ZWeden.

b) B e w e r k t e  v i s c h  
Bakharing: 1.104 kg. uit België. 
Gerookte haring: 690 kg. uit België. 
Gestoomde haring: 55 kg. uit België. 
K ippers: 15 kg. uit België. 
Pekelharing: 670 kg. uit Noorwegen. 
Gerookte paling: 4 kg. uit Dene

marken.
Garnaal: 10 kg. uit België. 
Stokvisch: 12.768 kg. uit Noorwegen. 
In  totaal: 15.316 kg.

c ) M o s s e l e n  
30.100 kg: uit Nederland.
Laagste en hoogste prijzen  op de 

vischm arkt:
Bot 4-15; forel 30-40;. griet 27-45; 

gul 15-25; haring 5-10; haringshaai 
30-35; heilbot 80; kabeljauw 10-40; 
kathaai 15-20; katvisch 15-25; knor
haan 5-12 ; koolvisch 20-25; kreuke
len 12,50; kuit 20; leng 15-25; makreel 
22-35; mooie meid. 10-15; paling 45- 
55; pladijs 7,50-25; rog 15-55; konings
visch 20-26; roodbaard 10-15; schar 
10-20; schelvisch -10-35; steenpost 5- 
15; tarbot 10-45; tong 35-65; vlaswij
ting 20-25; vleet 25-45; w ijting  5-15; 
zandhaai 15-20; zeeduivel 25-35; bak
haring 11-18 fr. per kg.; gerookte ha
ring 1-6 per stuk; gestoomde haring 
1-2,50 per stuk; pekelharing 1-3 per 
stuk; kippers 3-7,50 per paar; stok
visch 15-20 per kg.; garnaal 60; mos
selen 4-6 fr. per kg.

Voor de BESTE SCHEEPS- ; , 
IN STALLATIE S , wendt U tot

Maes & Karccu
P.V.B.A.

Accus -  Dynam o’s - Herwindingen 

Vlam ingstraat 61, H EIST-aan-ZEE

B R U S S E L
Prijs  per kg. der onderstaande soor

ten visch, verkocht ter vischmarkt 
tijdens de week van 23^29 Maart:

G riet 10-31; kabeljauw 2,50-16; gul 
5; mooie meiden 3,25-12; zeepaling 
10; schelvisch 7-16; zeehaai 6,75; heil
bot 30-45; knorhaan 8; haring 5; tong
schar 5-9; lengen 5-8; w ijting 1-8; 
stokvisch 4,75-12; platen 4-15; rog 
1,50-16; roobaard 40-44; forel 15-45; 
tarbot 20-73; pieterman 47-50; tong 
19-45 fr. per kg.

Ter vischm ijn werd 94.902 kg. visch 
verkocht voor 972.658 fr.



H ET  NIEU W  V IS S C H ER IJB L A D

Firma Jan Spaanderman
i j  UI U I D E

GroothancL’i ir

Speciaal adres voor GEPELD E én O N GEPELD E G A RN A LEN  

Zoodra m ogelijk  weer op de Belgische Markt.

N Ö HOLLAND
Eerste kwaliteit Noordzeevisch

(10)

ÏJ  M  U I D E N

Nu onze medewerkers u it Nederland  
hun reis in Be.gië ach ter den rug heb
ben, zullen wij opnieuw de w ekplijk- 
sche overzichten van de m arkt te 
IJm uiden geven. S p ijtig  genoeg kwam 
de> b ijd ra g e  voor ons vorig  num m er 
o:is te laat toe, zoodat w ij het pas 
heden kunnen publiceeren

L i  de week van 16 M aart - 21 M aart 
waren er groote par à  jen  Hake aan de 
markt van zeer goede kwaliteit, waar
van een klein deel geexporteerd is 
geworden, het grootste deel verscheen 
dus in da binnenlandsche m arkt en 
konden onze landgenooten goed ken- 
ï-is makën m et een voor vele onge
kende vischsoort., jam m er dat onzè 
handelsbesprekingen m et Frankrijk 
zoo lang sieepende zijn, want ondanks 
de lage koers van de Fransche frank 
was hier een speciale. Fransch gewilde 
vischsoort.

De export was van weinig beteeke
nis en het zou wenschelijk z ijn  wan
neer de prijzen  van de visch wederom 
zouden vërm.nderd worden, geziën 
dat de vaiigstèn van de schepen met 
net lengen van de dagen en verbeter- 
ds, weersomstandigheden zeker 'nog 
sterk omhoog zullen loopen eh w aar
heen zullen w ij dan m et onze te hoo- 
ge prijzen heen moeten exporteeren ?

Zooals het zich in België laat aan
zie :i zullen daar de prijzen zeker sterk 
verm inderen en ock E ngeland . zaï 
naar de berichten luiden zijn  prijzen 
verminderen, daar zal de sterke e x - 
poic drang van Denemarken en Noor- 
WLgjn ook nog bijkomen, zoodat v/ij 
rnCü dezs hooge m arkt spoedig achter 
zu llo.1 'blijven.

Zaterdag 23 M aart 1946.
Onze m arkt is bevoorraad door 2 

stoomtrawlers, 7 motors en 39 kust
visschers, welke aanbrengen : 9.860 kg. 
w ijt i-g , 23.075 kg. schol, 6.015 kg. 
schar, 20.310 kg., kabeljauw, 1.370 kg. 
wolf,-1 000 kg. haring, 1.195 kg. tarbot, 
563 k~, griet, 7.090 kg. tong en onge
veer 2.000 kg. andere soorten zeevisch.

De om zet, was ongeveer . f  - 62.000. 
Hiervan bésomden de trawlers ƒ 18.618, 
de motors ƒ 24.837, de kustvisschers 
ƒ 18.543.

Maandag 25 M aart 1946.
V ijf trawlers en 19 motors voorzien 

onze m arkt m et 45.860 kg. w ijting, 
72.760 kg. schol, 33.600 kg. kabeljauw, 
1.250 kg. schelvisch, 7.530 kg. schar, 
17.590 kg. tongen, 1.825 kg. tarbot,
I.660 kg. griet en 1.200 kg. andere 
soorten zeevisch.

De opbrengst was ongev;er f  140.000. 
Hiervan besomden ds trawlers ƒ 56.000, 
de motors f  84.000.

Dinsdag 26 M a a rt 1946.
Aan de m arkt z ijn  twee stoom traw

lers, twee motors en 43 kustvisschers, 
welke aa’nbréngen: 42.200 kg. schol, 
3.683 kg. schar, 16,530 kg. kabeljauw, 
17.085 kg. w ijting. 970 kg. schelvisch, 
425 kg. poon, 2.6J0 kg. poon en 1.400 
kg- andere sccrten zeevisch.

De opbrengst was ongeveer f  56.820. 
Hiervan besomdsn ds trawlers f  38.000, 
de motors f  3.863, de kustvisschers 
ƒ 14.957. >

Woçnsdag 27 M a a ri 1946.
Éen stoom traw ler en 61 kustvis- 

chers voorzien oi.ze markt, aange- 
brachten visch gespècifieerd, 3.350 kg 
wijting, 8.000 kg. kabeljauw, 3.820 kg. 
schar, 61.930 kg. schol, 470 kg. tarbot 
en ongeveer 700 kg. andere soorten 
zaçvisch.

H iervan was de opbrengst f  61.565, 
waarvaa de stoomtrawler ƒ 12.100, de 
kustvisschers ƒ 49.465.

Donderdag 28 M aart 1946.
Een motor e r 57 kustvisschers voor

zien onze m ,irkt van 4i.000 kg. sçhol, 
4.000 kg. sjenar, 2.150 kg. -schar, 2.385 
kg. kabeljauw en 1.500 kg. andere 
soorten zeevisch.

De opbrengst is ƒ 36.6Q0. H iervan 
besomden de motor ƒ 3.396, de kust
visschers ƒ 33.204.

Vrijdag 29 M aart 1946.
Een s.oomtrawler, 1 motor en 53 

kustv.isschefs spijsden heden onze 
re.arkt, d2 aangevoerde visch was:
II.330 kg. kabeljauw, 43.500 kg. schol, 
17.450 kg. w ijting, 2.375 kg', schar, 
1.045 kg. poon, 325 kg. schelvisch, 
1.840 kg. tarbot, 30 kg. griet, 3.900 kg; 
iong en ongeveer 2.000 kg. andere 
sooroen zeevisch.

De ODbrengst was ƒ 62.335: van de 
traw ier'ƒ 14.800, de motor ƒ 8.777, de 
kustvisschers ƒ 38.758.*#* - -

Door het prachtige lenteweer kon- 
don onze visschers deze week zeer be
hoorlijke' resultaten boeken. Van de 
kustvipscherij hadden w ij ruime aan- 
voer, er zijn  zelfs van deze categorie 
besommingen van f  2.000 en ƒ 3.000 
uitgegaan.
• Verreweg het grootste deel der visch 

is naär hst binnenland gegaan en 
hoewel er reeds verschillende landen 
ds gïehs vccr ons openden, mag de 
cxiJort op het geheel nog m aar weinig 
naam hebben.

De totale aanvoer was ongeveer

560.000 kg. m et een opbrengst van 
ƒ 420.000, waarvan alleen aan schol 
werd aangevoerd ongeveer 300.000 kg. 
De kwaliteit was steeds goèd.

Schelvisch is nog zeer zuinig in  de 
markt; d it is zeer jammer, daar h ier
van ook uit het buitenland, steeds 
vraag naar is.

rieden Zaterdag (30 M aart) is de 
aanvoer enorm, ongeveer 275.000 kg. 
De verwachting voor de vo.gende week 
zai (behoudens goed weer) zeer ruim 
zijn.

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

Blankenberge

B U R G E R L IJK E  STAND
Geboorten : Poppe Robert, z. v. 

Frans en G ilberta Snick, de Limburg 
Stirumstr. 19 ; Heyneman Anne-Marie, 
d. v. Raym ond en Hortensia De Groote, 
Heist a/z ; Bailyu Regine, d. v. W illem  
en Simonne Van Eecke, Heist a/z.
• Gverlijdens : Geen.

Huwelijksbeloften : Fourmeau Fer
nand en Vannieuwkerke Rachel ; De 
Bosschere Roger en Belpaeme Yvonna; 
öervaty André en Lea Verschaete.

Huwelijken : W laayslaw  Paluch en 
Jeanne-Marie Derudder.

K L E IN E  N IEU W SJES

— Op Donderdag 28.3.46 is de open 
boot B.602, reeder-stuurman Alfons 
Van Wulpen, de haven ingeloopen met 
gebroken schroef, dit .tengevolge van 
de verscheidene p ijlers en balken die 
nog overal in ’t slijk der haven steken. 
Sp ijtig  dat, n iettegenstaande het her
haald aandringen der Reedersvereeni- 
ging «  Hand in Hand »  er niets ge
daan wordt voor onze haven, ’t Zal 
weldra zoover gekomen zijn  dat de 
vaartu igen die een wein ig diepgang 
hebben de haven n iet m eer zullen 
kunnen aandoen.
—  Vrijdag 29.3.46 liep de B.618, stuur
man P ieter Popelier de haven binnen 
met op sleeptouw de Z.545 van Reeder 
Jan Dobbelaere. D it laatste vaartu ig 
had motordefect.

Heist

IN SCH RIJVIN G SN U M M ER R.M.Z.

Bij den R ijksdienst voor M aat
schappelijke Zekerheid werd nog
maals door Hand in Hand Zeebrugge 
aangedrongen om voldoen ng te beko
men. Thans reeds werden de nummers 
ontvangen voor hiernavolgende ree
ders :
R.M.Z. nr. 580.421 - Savels Leon 

»  » 580.422 - Van Heetvelde A.
»  580.423 - Vandierehdonck J. 
»  580.424 - Reingoudt Jozef 
■» 580.425 - Vantorre Henri 
»  580.426 - Cattoor Henri 
»  580.427 - Dobbelaere Jan 
». 580.428 - Falleyn  Rom ain 
»  580.429 - Desmidt Leon 

» »  580.430 - Utterwulghe Rich. 
»  »  580.431 - Calier Alfons 
» » 580.432 - Dcmaecker Henri 
»( » 521.796 - Dobbelasre Louis 
»  »  580.433 - Vantorre Jan 
»  »  580.434 - Vantorre Robert 
» »  580.435 - Vantorre Arthur 
»  »  580.437 -D e  Mul Polydoor 
»  »  580.438 - Vandierendonck L. 

•Daardoor zullen de_ sociale aange
legenheden voor de bem anning van 
deze reeders reeds kunnen in regel 
gesteld worden en zal de bemanning 
hun recht op de. heruitrustingsbons 
kunnen doen gelten . De anderen 
volgen spoedig.

AAN ONZE V IS S C H ER S

Het W aterschoutam bt meldt ons 
dat door de Inspectie aangsdrongen 
wordt dat de nummers der vaartuigen 
goed zichtbaar naas.t de voorsteven 
van beide kanten van het vaartuig 
moet aangebracht worden. Op de 
achterspiegel moet eveneens duidelijk 
de naam van het vaartu ig en de 
thuishaven op dnds lijk e  w ijze zich t
baar gesteld worden.

De stuurlieden worden er attent op 
gem aakt dat het reglem ent bij het in 
en uitvaren van de haven moet na
geleefd worden, t.t.z. dat 1) bi; het 
binnen en uitvaren van de haven er 
moet geblazen worden ; 2) De schspen 
die vast loopen in de vaargeul moeten 
een bal opzetten. H.

B EVO O RRA DIN G

Er wordt aân de belanghebbenden 
■gemeld dat de zeepzegels van M aart 
nog geldig zijn  gedurende de maand 
April. H.

S P R E EK U R EN  STA D H U IS

B U R G E R L IJK E  STAND
Huwelijksafkondigingen : Claeys R ay

mond, zeevisscher m et Savels Antoi
nette, z.b.; Byl Pieter, stoker, met 
Snauwaert Madeleine, werkvrouw; Bi- 
lio tti Renzo, technisch bediende te 
Florence (I t . )  en Neyt Germ aine te 
M iddelkerke (voorheen .te H eist) ; de 
W iselaere Albert, bediende m et De 
Mey Denise, bediende te Brugge.

Huwelijken : De Prince, loodgieter 
m et Vattoor Bertha, z.b.

Geboorten : Bailyu Regina, Vuur 
torenstr. 25 ; Heyneman Anne-Marie, 
Polderstraat 69.

Overlijüens : B illie t Nathalie, echtg. 
Sap Jan, 82 j. ; Bulcke Jan, wed. De- 
keyzer Maria, 88 j.

D liïF S T A L
Bij oud-renner Jef Devos, café «  Het 

R ijw ie l »  hebben onbekenaen de som 
van 300 fr. ontvreemd. H

CINEM A
Van V rijdag tot Zondag : De Gieren 

van het Oerwoud. H et 2' deel. H. Brix.
Van M aandag tot Donderdag : Pépé 

Ee Moco, met J. Gabin.

Nieuwpoort
— ■ —

CIN EM A’S
NOVO : V rijdag 5 tot 8 April om 

u. Zondag 7 van a f 14 u.
Actualiteiten ; Ma femme est une 

t-OK-ière. M ijn  Vrouw is een heks, 
Ktijjelsch gespr. fr.-vl. teksten ; als 
b ijlilm  : De slag om Engeland. La  Ba
ta ille d ’Angleterre, een glorierijk  fe it 
Viiu de geschiedenis, een pracht docu- 
iil :t, viaamsch gesproken.

Verandering van program m a op 
Dinsdag 9 en Woensdag 10 April.

I 'o groote avonturen film  : De Weer
w raak van Buffaio Util, Eng. gespr., 
f i .  \1. teksten.

i i l l  IG E R L IJ K E  STAND
‘ >/erlijdens : De wulf Benjam in, 62 j.
I I nwehjksafkondig.ngen : Wynants 

«M.; f, kleerm aker te Luik en Verwicn- 
lt' Mariha, z. b., Luik, voorheen te 
iNlic iiwpoort ; Som erling Marcel, In ge
nieur, wed. Coleyn Aarienne, N ieuw- 
» •* " 11 en Vermeulen Helena, z. b. Gent. 
.vl.uehand Joseph, rijksambtenaar, 
Ni wpoort en B a ljé  Eiisa, z. b., Oost
en West Sousburg (Nederland).

V.O.Z.O.R.
EN ONZE K U S T V IS S C H ER S

Het artikel verschenen in  ons vorig 
nummer werd deze week ie l bespro
ken door onze visschers op de kaai, 
en allen gaan er mede akkoord dat 
net meer dan tijd  is dat die onnuttige 
lastpost verdw ijnt. Zoolang er m ij
nengevaar was langs de kust was het 
nog te verrechtvaardigen, m aar nu 
da; gevaar op een minimum geslonken 
is, in alla geval n iet erger dan het 
was in de jaren  van 1920 tot 1938 en 
er was dan .toch ook geen V.O.Z.O.R. 
alhoewel er soms toch nu en dan nog 
eens eene oude m .jn binnengebracht 
werd in deze jaren. Voortgaan oor- 
logsrisico te eischen van onze kust
visschers is hen lasten doen betalen 
welke m aar enkel op de visscherij 
drukken. A lle Belgen zijn  ge lijk  voor 
de wet o f z ijn  onze visschers soms 
geen Belgen. (N .)

V I . ï R  DEN K R IJG S R A A D
1< de Fiers, aardewerker, moet 

M: m dag a.s. te Veurne voor den 
K tiigsraad  verschijnen, verdacht van 
luü dienen der vijandelijke politiek.

BRUNET & C°
O O S T E N D E

Tel. 71319 — Telegr. « Compas »

Zeevischgroothandel
SPEC IALITE ITEN  

VERSCHE, GEZOUTEN en BEVROREN HARSNG

Zeebrugge

K O R T E  N IEU W SJES

■— Verleden V rijdag  kwam het vaar
tuig Z.493 (ex  Z.3) van Reeder Ber
nard Couwyzer de haven binnen zon
der korre. Deze had hij door een wrak 
verloren.
—  Zelfde dag moesten de stuurlieden 
van de Z.401 (Reeder Demunter Hec 
tor) en van de Z.415 (Reeder Van 
H eetvelde) hun korretouwen afkap
pen, dit waarsch ijn lijk  ook ten ge
volge van de ta lri;ke wrakken.
—  Wanneer beginnen deze oprui- 
mingswerken. Ze zouden de uitba- 
cingskosten onzer reeders ook wat 
verlichten.

WILLEMSFONDS OOSTENDE

Breedene

DE O PRU IM IN G SW ER KEN

Tegen het komende seizoen zouden 
de opruim ingswerken een voldongen 
fe it zijn. In  elk geva l is de bouwkom- 
missie er onlangs eens gaan rond zien. 
Het was niet te vroeg !

EEN «SY N D IC A T  D’IN IT IA T IV E »

Deze vereeniging werd weer opge
richt. Moge haar werking reeds dit 
jaar haar vruchten dragen.

Middelkerke

Zondag 7 A pril houdt de plaatselijke 
afüeeling van het W iilem sionas haar 
eerste vergadering sedert de bevrij- 
ding.

B ij deze gelegenheid za l de h. Joris 
Pennincx, secretaris van het Comité 
der Juiius Saboenulde, e tn  spreeu- 
beurt houden en nandelen over het 
ieven van een maquisard in  Frankrijk. 
De n. Penm ncx was tijdens de bezet
ting o ffic ier van de F.F.I.

u e voordracht heeft p laats in  de 
raadszaal van net Stadnuis te 5 uur 
s namiddags.

Toegang vrij.

De Belastingen en 
onze Kustvisschers- 

Reeders

De Paune

GOUDEN RIN G  GEVONDEN
Een gouden ring werd gevonden en 

naar het politiebureel gebracht. De 
namen Rachel en Guilaume staan er 
op vermeld. De eigenaar kan het 
voorwerp terug bekomen op het poli
tiebureel.

VOOR DEN K R IJG S R A A D
Gerard Rathé, moet M aandag a.s., 

als verdacht van de vijandelijke pcli- 
tiek te hebben gediend voor den 
K rijgsraad  te Veurne terecht staan.

returnm atch Oostende-

(D )

De ingezetenen worden er attent op 
gem aakt dat de Heer Burgemeester 
ontvangt den Maandag, den Woensdag 
-en den Donderdag telkens van 10,30 u. j Verzele-Lepoua.o 
tot 12 uur. H. I M aeten-Schenk

B IL JA R T
Uitslagen 

De Panne : 
N AE YAE R T (D ) 

Verhsyde (O ) 
M ORTELEZ (D )

L. Verheyde (O ) 
LAM BRECHT (D ) 

Jonckheere (O ) 
DE LEE (O ) 

Demaerel (D ) 
ROOSE (D )

L ing ier (O ) 
BLONDE (O )

V. Everdinghe 
N FS  (D ) 

Lauwereyns (O ) 
BEYEN (O ) 

Ceenaeme (D ) 
STEENACKER (O ) 

Vormezeele (D )

SCHAKEN
Uitslagen der eerste categorie : 

M aeten-W ynants 
W ynants-M aerten 
V anderborght-Verzele 
Schenck-M aerten 
Lepoudre-Ghys 
Cornelis-Ruyssen 
G h ys-M ae i. n

40 29 1,9
23 28 0,7
40 44 0,8
38 43 0,7
60 29 2
57 28 2
80 24 3,2
79 24 3,1
60 30 2
46 29 1,6
80 21 3,8
44 21 2
80 15 5
43 15 2,9

100 21 4,9
32 21 1,5

150 32 4,9
141 32 4,7

0— 0
1— 0
1— 0
0— 1
0— 1
0—1
0— 1
0— 1
1— 0

D J V R IJE  S C H U T TER S
Uitslagen der oefeningen van 24 

tot 30 M aart :
Stevelinck H. 58 ; Hosten A. 57 ; 

Boddez R. 56 ; Verburgh A. 55 ; D ie
rendonck G. 55; Van Houtte V. 54; 
Lanssens M. 53 ; Delacourt G. 53 ; 
Stevelinck G. 52 ; Lanssens D. 51 ; 
Couvreur A. 51 ; Van Craenenbroeck 
G. 50 ; Delacourt R. 49 ; Depoorter R. 
46 ; Lanssens A. 46.

CIN EM A’S
Van 5 tot 8 April : La belle Caba- 

rettière, met Jeannette Mac Donald 
en Nelson Eddy.

Van 9 .tot 11 A pril : Sherlock Hol
mes. Face à la Mort, m et Basil Rath- 
borne. •

C U R G E R L IJ K E  STAND
Sterfgeva llen  : Vereecke Fabienne, 

1 jaa r ; Corveleyn Leonie, wed. August 
Brys.

Huwelijk : Bruynsteen Leopold met 
Vandaele Magdalena.

SC H IET EN

Zondagnam iddag had in de «  Stella 
M aris »  een eerste tre ffen  plaats tus
schen de oude kampioenenploeg der 
Carabiniers en «  De V rije  Schutters ». 
Velen waren benieuwd w at de M id- 
delkerksche ploeg zou presteeren bij 
dien eersten wedstrijd. Laten we 
m aar dadeli;k zeggen dat het nog zoo 
kwaad niet was. De behaalde over
w inning zal zeker een aanmoediging 
zijn  om op den ingeslagen weg voort 
te doen. Nochtans bijna alle schutters 
zaten m et een geweldige «  trac ». Dit 
verklaart dan ook heel wat m inder 
goede resultaten. Een geluk dat de 
Carabiniers, die voor een eerste wed
strijd  sedert den oorlog, absoluut w il
den zegevieren ook m et den bibber 
op het l i j f  zaten, te meer daar er een 
paar v^n hunne beste schutters ont
braken. De ploeg werd dan ook ver
sterkt door twee leden van ’t Scherp- 
oog, bij toeval aanwezig. Deze konden 
nochtans den uitslag niet in hun 
voordeel veranderen. Dus nogmaals 
harte lijk  pro fic ia t jongens, g ij hebt 
ondanks alles goed uw best gedaan.

We houden er ook aan de Oostend
sche schutters geluk te wenschen om 
de sportiviteit waarm ee ze de neder
laag aanvaardden. Binnen kort de 
revanche te M iddelkerke ! ! !

De ploegen :
Stevelinck H. 81 Valcke G. 79
Verburgh A. 81 Soenen M. 79
Van Craenen-

brouck 79 
Delacourt G. 78 
Boddez R. 76 
Hosten A. 75 
Lanssens M. 74 
Vergauwe O. 73 
VanhoutteV . 72 
Lanssens A. 70 
Delacourt R. 70

Ghaey F. 78
Demulder A. 76
Panési R. 74
Saey 69
Rots R. 68
Koch F. 66
Borgers, E. 63
M ichiels G. 62 
V a n B .lle gh em R . 62

829 776

AANNEM ER VOOR DEN K R IJ G S 
RAAD

Dinsdag a.s. wordt de zaak gepleit 
van Coppens Dominicus, die zich te 
Veurne, weg’ens economische co lla 
boratie te verantwoorden heeft voor 
den Krijgsraad.

Door de reeders vereeniging «H a n d  
in Hand »  te zeebrugge werd aan den 
m inister van Financiën, hiernavolgend 
schrijven gestuurd.

Het za l de adm inistratie der belas
tingen, bij het nazicht der fortuinen 
op y-10-1944, niet ontgaan dat de ree
ders gedurende de oorlogsjaren zeer 
gewetensvol hun inkomsten hebben 
aangegeven en dat slechts wem.gen 
zich verplicht gezien hebben, een aan
g ifte  te moeten indienen, om te kun
nen genieten van de bepalingen der 
w et betreffende de fiskaie amnestie.

iMieitegenstaande deze om standig
heden is 'hun t.jde lijk  onbeschikbare 
activa, in de meeste gevallen, ontoe
reikend om de gewone inkomstenbe
lastingen van het dienstjaar 194o (in 
komsten van het Jaar la44) en door
gaans deze van het daaraan voora f
gaande dienstjaar te betalen.

D it vloeit hoofdzakelijk  voort uit 
het volgende :

1) doordat de belastingen betref
fende het d ienstjaar 1944 n iet tijd ig  
konden betaald worden door m iddel 
van de uit den omloop getrokken bil
jetten  ;

2) aaar zooals hooger reeds be
schreven de reeders steeds hun in
komsten gewetensvol aangaven, had 
het meerendeel op 9-10-1944 nog aan
slagen te betalen in de bijzondere 
en tijde lijke belasting op uitzonder
lijke winsten o f weraen ze nog aan
geslagen in deze belasting na dien 
datum en vóór het indienen van de 
oude biljetten, deze belastingen w er
den betaald door m iddel van het t ij-  
deli.k  onbeschikbaar vermogen, het
geen beteekent dat ze in  fe ite bena
deeld zijn  tegenover de belasting
plichtigen, die gedurende den oorlog 
net grootste deel hunner inKomsten 
verzwegen en nu de belastingen op 
dezelfde inkomsten mogen betalen 
door m iddel van obligaties van de 
muntsaneenngsleening.

De geteisterde rëeders, wien het to
ta a l onm ogeli.k is belastingen te be
talen, bulten kwestie gelaten, is het 
ook de andere reeders m aterieel on
m ogelijk  van hun achterstallige be
lastingen te betalen door m iddel van 
bez.t voortkomende van naoorlogsche 
inkomsten. To t staving hiervan kan 
onder meer het volgende aangehaald 
worden :

1) de naoorlogsche inkomsten zijn 
onvoldoende om dergelijke buitenge
wone uitgaven toe te laten en zullen 
bovendien moeten dienen, om de be
lastingen te betalen op de inkomsten 
van de jaren 1945 en volgende ;

2) veel oudere schepen worden a f
gekeurd en de kleinere zullen binnen 
afzienbaren tijd  aan de uitbaters geen 
voldoende middelen van bestaan meer 
verschaffen, zoodat de reeders zich 
nieuwe o f grootere schepen zullen 
moeten aanschaffen en het daartoe 
noodig kapitaal leenen.

W ij durven hopen, M ijnheer de M i
nister, dat het U zal gelieven deze 
kwestie te w illen onderzoeken en de 
visschers, die er op gevaar van hun 
leven het hunne toe b ijgedragen heb
ben om de voeding van ons volk 
gedurende de oorlogsjaren te verzeke
ren, de gelegenheid te geven om zon
der al te vèel opofferingen  de belas
tingen in  kwestie te kw ijten  en bij 
voorkeur door m iddel van obligaties 
van de muntsaneeringsleening (zou 
dit desgevallend niet kunnen .toegè- 
staan worden voor de belastingen op 
inkomsten regelm atig aangegeven in 
de Jaarlijksche aangifte ?)

A A N G IFT E  B ELA STIN G

Alle reeders-visschers worden er op 
attent gemaakt, dat hun aangifter 
voor extra-belasting ten laatste op 
16 April a.s. moeten binnen zijn.
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Voor Nieuwbouw en Herstelling van
S C H E P f î X

N I  BELIARD-CHIGHTON & C°
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

O O S T E N D E
A i'ü T H E£ K D IEN S T

Op Zondag V A pril 1946, dienstdoen 
d j gansch d( n dag :  Apotheker O 
I'ew u if, M ariii-Joséplaats, 7. Macht 
üieniü van 6-4 tot 13-4-46: Apotheker 
CoucKe A., P ieterslaan  58.

( i ï MEMA’S
C O R SO : Da groote Leugen, m ;t

Beete Davis, George Brent en Mai.v 
Astor.

« i o  : Alerte au Bagne, met M arian 
M aren en Henry Wucoxen.

k j X Y  : Alexander Hex lim e BunJ, 
mee ‘Jon Ameche, Tyrone Power en 
A lic e  F a y e . >

FOJtUM : Do Reizen van Gulliver, lu 
Meur jn.

CAviEO  : Molly s’amuse, m et Jean 
Artn  ir en John Wayne.

G EM tEN T ER A A D
H l-aen komt üe gem eenteraad te 15 

u. ui gene.me zitcing bijeen, om 4 pun
ten te oenanaelen are anen net per
s o n a l aer stad aanbelangen.

P l AATS.ïN VAN 
r ia u c L lJ K  S LU IS K N EC H T

V ijftien  plaatsen van tijd e lijk  sluis- 
kneent te begeven. Voorwaarden : 
jl) rieig zijn, ae buigernjke en po li
ce ke reenten gem eten ; b) min. 2i  en 
max. óa jaa r ouü zijn  op datum slui
ten oproep voor recntnebbencten op 
voorbeur aer wetten, van 1919/1D24 is 
Je ïnaximum-ouaerdotn 40 jaar ; 
j )  twee jaar gevaren hebben ter 
.toop vaar dij o f ter zeevisscherij en er 
nec oew ijs van leveren.

Weüae + m obiLteit : 23.362,50 fr. + 
öijaeiijiten toesiag.

t r  zal een examen worden afgeno- 
iTien. Aanvragen sturen aan College 
/an Burgemeester en Scnepenen uiter- 
tljlk op 22 April 1946, met verm elaing 
voige de wetten van 3.8.19 en 21.7.24 
van eventueel recht op voorkeur inge- 
in  besluit van 10.11.42. Verdere in 
lichtingen ten Stadhulze, 8e bureau.

A AN Û ESTEDIN G  
Hë H ST ë L L  IN G SW ER KEN

Donderdag 18 A pril 1946, te 11 uur, 
n net Cabinet van den heer Bürge 
neester, openbare aanbesteding be 
.renende het uitvoeren van herstel- 
>ingsvverken aan de Albertschool. 
Oosts traat, te Oostende.

De aangeteekende aunbiedingei 
.noeten ter post besteld worden ten 
:aatsce op Dinsdag 16 A^ril 1946.

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

neo lastenboek is verkrijgbaar in 
ie t bureau van Openbare Werken, H 
Serruyslaan 76, Oostende, tegen den 
prijs van 50 fr.

H ET NATIONAAL VERBOND  
O ER S T R IJD E R S  VAN 19 4-1918

Het Nationaal Verbond der Strijders 
van 1914-1918 geinterneerd in  Neder 
land, zijn  m aastchappelijke zetel heb- 
oenae in «  Het H of van T ilm ont » ,  172, 
baekenstraat, te Brussel, afdeelingen 

ebbende te Antwerpen, Brussel, 
jorn ik , Gent, K ortrijk , Leuven, Luik, 

Namen, Roeselare, Verviers, Vilvoorde, 
enz. in  volle werking zijnde to t het 
Inkomen der herziening van de wet 
\... 2 Juli 1932, in  zake de frontstreep, 
verzoekt ill de kam araden oud-gein- 
(em eerden  zich bij « le kortst b ijge le
gen afdeeling aan te sluiten, er eens 
ia  te vullen vragen li.st aan te vragen 
ut' zich te laten inschrijven bij het 
Verbond «e l f  die hun alle gewenschte 
In lichtingen en hulp zal verschaffen.

V E SK IEZIN G  M ISS H AZEG RAS
P e t  is op Zaterdag 13 April 1946 dat. 

van 19 tot 2 uur ’s morgens een Groot 
bal met verkiezing van Miss H azîgras 
inf ericht wordt door de N trin g- 
doi:nersbond van deze w ijk  in d.; zaal 
«  Au P etit Casino », Oesterbankstraal.

Van volk zal het ongetw ijfe ld  niet 
on tbreken.

TO O N EEL
Dcor het koninklijk Vanneste G e

nootschap wordt op Zaterdag, 6 April 
om .'.’0 u., in de zaal «  Oud Oostende s, 
een opvoering gegeven van «  Hinkel - 
poot », blijspel in drie bedrijven dooi 
P iet Mossinkoff. N a  de voorstelling 
bal.

N .S .3 .-G R O O T  BAL
Het Feestcom ité van den Nationale 

Strijdersbond A fdeeling Oostende 
richt een tweede bal in  op Zaterdag 
6 A pril in de zaal AMBASSADOR, 
Langestraat, om 8 uur. Ta lrijk e  ver
rassingen staan op het programma. 
Het feest is ingericht ten bate van 
een nieuw vaandel 14-18 en 40-45 als
ook van een fanion voor de leden 
bevrijdingskampers van den laatsten 
oorlog.

W ij voorspellen een aangename 
avond waar oud en jong plezier en 
genot zullen vinden.

Toegang 10 frs.

BADEN
Vanaf 11 A pril toekomende zal de 

zwemkom der Therm en geopend w or
den to t 30 dezer maand.

Openingsuren : 9,30 u. tot 1 u. voor
m iddag en van 3 u. tot 7 u. namiddag.

DE EEU W FEES T EN
Aan het program m a der eeuwfees 

ten dat w ij verleden week reeds mee 
aeelden dient nog b ijgevoegd : op 
Donderdag 11 Juli reis naar Dover en 
ontvangst der overheden. V rijdag 12 
Juli reis naar Londen en inhuldiging 
van het Belgisch Huis.

aO U W TO ELA TIN G EN
M. Devriendt, Kongolaan  23, Bouwen 

.'an W.C. Vaartbleekersstr.
Jonckheere A., Zandvoorde, Bijbou- 

itdn van waschpiaats Jacob Besagestr. 
Pede A „ Ooststraat 62, Verbouwings- 
erken.
P. Seynaeve, K apellestraat 103, 

Bouwen van luifel.
Maseman Carlo, Nieuwpoortstw 465, 
er bouwings werken.
Derynck, Kongolaan 135, Verbou- 

«  ingswerken.
Raeckelboom U., Aartshertogstr. 53, 

verbouwingswerken.
Klompers, Brussel, Verbouwingswer

ken A lbert I  W andeling 51.
Célis, Luik, Verbouwingswerken Van 

£}( gnem laan 77.
Deneut, W ellingtonstraat 66, Veran- 

Jei ingswerken.
F. Detelder, W ellingtonstraat 16, 

■i jbouwen badkamer Koninginnel. 41.
Vandenberghe A., Spaarzaam heids- 

straat 28, Verbouwingswerken.
Bllliauw, Passchljnstraat 26, V er

bouwingswerken.
DemouLn O., Van Iseghem laan 17, 

Verfcouwingswërken.
G. Delanghe, St. Franciscusstr. 16, 

lïeropbouw ings- en verbouwingswer- 
ki n.

Deelerck Hector, St. K atherina  Po l- 
ilerstr. 42, Heropbouwingswerken K a 
ie  t Vonde Woestijnestr. 28.

Veil er Albert, Am sterdam str. 44, 
Vi rbouwingswerken Leopoldlaan 25.

C. Hosdey, W agenstraat 19, Verbou
wen van voorgevel.

Deman Alfons, Velodroom straat 8, 
Vergrootingswerken en aanhoorighe- 
vi< n.

Gezusters Quinet, A lf. Pietersl. 49, ( 
Verbouwingswerken Vlaanderenstr. I 
iS8.

iVIonteyne E., A lf. Pieterslaan 60, 
Ut ropbouw.ngswerken Torhoutsteen- 
weg, lliO.

G. Lebon, Cannes-France, Verbou
wen van voorgevel en winkelpui 
VI landerenstraat 44.

Tem pere A., A do lf Buylstraat 5, 
Heropbouwingswerken Ooststr. 25 - 
Heek Kapellestraat.

Jaak Schaap, Frans M usinstraat 29, 
Verbouwingswerken Langestraat, 5.

Ram m elaere G., Hendrik Serruys
laan  40, Bouwen van een huis N ieuw
poortstw'. 641.

Oanseeoer V., Kokstr. 6 Nieuwpoort, 
Verbouwingswerken Van Iseghem 
laan 113.

VERBON D OER  
STA A TSG EPEN SIO N N EER D EN

De le den worden vriendelijk  uitge- 
noodigd de algemeene Vergadering bij 
te wonen die zal gehouden worden 
op Donderdag 11 A pril om 15 uur in 
ons gewoon lokaal 22 Ieperstraat te 
Oostende :

Dagorde :
Toespraak van den Voorzitter ; 

Verslag der vorige vergadering ; Toe
stand der gepensionneerden ; Toe
stand van de kas alsook der overlij- 
ilenskas ; .inschrijving nieuwe leden 
en allerlei ; Kostelooze tombola ; Na 
de tombola, bespreking nopens de 
pensioenkwestie der zeeloodsen.

O PBR EN G ST VAN H ET B.N.B. BAL
Het lu isterrijk  B.N.B. bal dat plaats 

greep op Zaterdag 23 M aart jl. in de 
prachtige Feestzaal van het Gem een
te lijk  Casino te Oostende en dat, 
zooals iedereen weet, een prachtig 
succes was, heeft de som van netto 
20.000 fr. opgebracht ten  voordeele 
der Politieke Gevangenen.

Aan allen die hunne medewerking 
hebben verleend voor het welgelukken 
van dit feest, harte lijk  dank !

opmerken door hun kundige uitvoe
ring. Puik uitgevoerde balletten dooi
de Juffs. Vansteenkiste en Deschacht, 
alsook folkloristische dansen verwek
ten een donderend applaus. Deze 
kunstavond kwam aan het einde m et 
Het meisje van de Kaal, klucht m et 
zang die zeker de bekrooning van den 
avond was.

H et Looze V isschertje door hare 
ondervoorzitter vlerdde hare leider 
dhr. Roger Bonnel, aud sekretaris van 
Generaal Plron, groot oorlogsverm ink
te en sekretaris 40-45 van N .S .R , die 
door zijn  toew ijd ing deze kunstavond 
hielp verwezenlijken. Een prachtige 
ruiker werd hem ter bedanking over
handigd onder groot applaus.

De Voorzitter van N.S.B. dhr. De 
vriese bedankte Het Looze Visschertje 
voor hare welw illende medewerking 
en opende het bal.

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 A RLEIN , Oostende 
Christinastraat 85.

IN LICH TIN G EN  G EVRA AG D
De personen die op 9-3-1946 in den 

vooravond een compresseur, op vier 
w ielen hebben zien wegsleepen uit de 
richting Zeedijk, worden vriendelijk  
verzocht zich bekend te maken, bij de 
p laatselijke politie o f R ijkswacht tot 
het verstrekken van alle nuttige in
lichtingen.

DE « P R IN C E  BAUDOUIN »
OP 7 JU L I H ER S T ELD

De m otorm aalboot «  Prince Bau 
douin », die op de scheepswerven to 
Hoboken hersteld werd, zal op 7 Juli 
:i.s. de w erf verlaten  om opnieuw 
ingeschakeld te worden in  den diem t 
Oostende-Dover. M en hooj t dat de 
Britsche adm iraliteit de kaaien van 
Dover weer ter beschikking van dezen 
.lienst za l stellen zoodat n iet meer 
zal hoeven doorgevaren to t Folke- 
stone.

Anderdeels za l nog wel een Jaar 
verloopen alvorens de maal boot «Prins 
Albert », die zich onlangs nog te S in
gapore bevond, terug in  dienst zal 
kunnen genomen worden, daar em  
•stige herstellingen aan het schip die
nen uitgevoerd.

G LD E  St SEZBASTIAAN
Zondagnam iddag te 15,30 uur gaal 

de eerste oefenschieting door van de 
G ilde St Sebastiaan, Leffingestraat.

Hoofdm an Odilon Verlinde en Char 
les Rommelaere, thans secretaris, zijn 
er als de kippen bij om de g lorle iijke 
gilde zijfa bloei van vroeger te doen 
hernemen. Goed heil !

B ES T U U R S H ER K IE Z IN G  B IJ DE 
L U S T IG E  ZIGOM ARS

De Jaarlijksche Algem eene Verga
dering zal plaats hebben op M aandag 
8 April 1946, om 20,30 u. stipt in Café 
Prins Boudewijn, St. Sebastiaanstr. 22. 

Dagorde :
1. Staat der kas. —  Verslag van den 

Schatbewaarder.
2. Verkiezing van geheel het Bestuur: 

MM. De G rijse A lbert: Eerste-Onder-
bestuurder; Dossaer Georges: Muziek
leider; Jacobsen Jean: Secretaris; 
Declercq Arm and: Secretaris d. d.; 
voorzitter; Van W etter W illy : Feest- 
Van Branteghem  P ierre: Schatbe
waarder; Mechiels Georges: Boet- 
meester; Lam oot Julien; M ateriaa l- 
Overste; Gadeyne G érard: Vaandrig; 
Junqué R ichard: Kom m issaris; Eén 
tweede-Ondervoorzitter; V ier K om - 
missarissen.
3. Aanduiding van 2 leden nazieners 

der boeken.
4. Verscheidene.

i.AN GS DEN D IJK

Verleden week werd bok den .toe
gang tot den dijk aan de Koninginne 
laan, eindelij t vrijgemaakt. Heb gtads- 
t stuur heeft daarvoor maandenlang
ii.i.eten aandringen opdat de bevoegde 
Dienst van Bruggen en Wegen daar- 
leend.

G EB O O R TE  VAN EEN T W EELIN G

Wij vernemen de gelukkige geboorte 
van een tweeling b.j visscher-stuur- 
man Raymond Beuren, ’t Is een jon
gen en een meisje, die den naam  
zuilen dragen van Lucien en Lucienne. 
Aan de gelukkige ouders en hun 
familie onze beste gelukwenschen.

ZIEK EN B O N D  « H E L P  U Z E L F  » 
L IB E R A L E  VAKBOND

Aan alle leden van den Ziekenbond 
«  Help U Zelf »  en den Liberalen Vak 
bond wordt hiermede bericht dat onze 
kantoren sedert 1 April 1946 verplaatst 
zijn in ons nieuw lokaal: Hotel Victo
ria, Kerkstraat 8 - 1° verdiep.

De kantoren z ijn  open voor het 
publiek :

Liberale Vakbond : van 9 tot 12 u. 
en van 2 tot 5 u. (Zaterdag namiddag 
gesloten) ;

Ziekenbond « Help U  Zelf » : ’s na
middags van 2 tot 5 u. ('s Zaterdags 
niet) en den Donderdag morgen van 
9 tot 12,30 u. (medegedeeld)

W IJZ IG IN G  IN DEN R E IZ IG E R S -  
T R E IN D IEN S T  T E  O O STEN DE

De reizigerstreindienst van het sta
tion Oostende zal van Vrijdag 5 April 
af naar het station Oostende (Kaai- 
overgebracht worden.

De stopplaats Steene zal ten gevol
ge van deze wijziging buiten dienst 
gesteld worden.

EEN  O N N U TTIG E H A LTE

De bewoners van Breedene-koers en 
om geving betreuren het ten zeerste, 
dat de tram halte aan Breedene-köers 
(voor de tram s langs de dorpen r i j
dende) a fgeschaft is om plaats te 
maken voor ééne aan de batterij 
Duitschland, waar deze wein ig o f geen 
nut heeft en waar men bij het afstap
pen zelfs gevaar loopt ln een van de 
grachten terecht te komen.

W e vragen ons a f w ie de tram- 
m aatschappij er toe hee ft kunnen 
bewegen, dergelijke onnuttige halte 
in het leven te roepen.

Groote keus van Stoven en Gasvuren

Bençodigdheden  —  H erstellingen

Huis Jack Delanghe
Nieuwpoortsche Stw. 72 O O STEN D E

G ESLA A G D  «N.S.B. F E E S T »
Op Zaterdag 11. hejeft het eerste 

ieest van N.S.B. plaats gegrepen. W ij 
merkten' de tegenwoordigheid op van 
de Heeren Schepen Van Glabbeke, 
Stadssekretaris Surmont en plaatsbe- 
velhebber Colonel Van Tomme.

Het Looze Visschertje had hare 
medewerking verleend en genoot veel 
bijval. Verschillende koorliederen o.m 
Het Looze Visschertje, V laanderen. 
De Reus die komt, Donauzangen e. 
Kabels los hadden groot sukses. Juf. 
Corveleyn en dhr. Oscar Peere met 
z ijn  Visscherswee deden zich vooral

AAN « P E T IT  N IC E»
N aar lnldt zou «O stende P la g e »  de 

a ereenlging die reeds van zooveel Ini- 
l la t ie f b lijk  gaf, het inzicht hebben 
een muur te bouwen rond de puin- 
hoopen van het Kursaal. Deze muur 
'o n  opgesmukt worden om het uitzicht 
\an dezen hoek te verbeteren.

I’fcl A T T E F R IT T E K R A A M P JE S
Plaandag, 15 A pril 1946, te 11 u., zal 

in het Cabinet van den heer Burge
meester overgegaan worden .tot de 
opening van de aanbiedingen betref- 
iende de verpachting der standplaat
sen voor den verkoop van gebakken 
aardappelreepjes tot einde 1946. A lle 
i o lichtingen, alsook de voorwaarden 
betreffende deze aanbesteding zijn  te 
Inkom en op het bureau van het Se- 
eretariaat, ten Stadhuize.

IF R U G G A V E  VAN V R O E G E R E  IN- 
GH DIEN DE D O SSIER S  VOOR 
O O RLO G SSCH AD E

Er wordt ter kennis gebracht van 
de belanghebbendea, dat alle vroeger 
Ingediende dossiers voor Oorlogsscha
de. steeds terug te  bekomen zijn  bij 
(ieu dienst van Oorlogsschade, Euphro- 
•sina Beernaertstruat, 27a, alhier, van 
a f 9 u. tot 12 u. en van 14 u. to t 17 u.

.De belanghebb ;nden worden drin
gend verzocht hun bundels te komen 
afhalen persoonlijk o f door een per
soon drager var een volm acht in re- 
gel, waarop O'ik het nummer der 
identiteitskaart van den lastgever 
voorkomt.

V ER V O ER  VAN G O ED ER EN  VOOR  

R EK EN IN G  VAN ANDEREN EN 

T EG EN  B EZ O LD IG IN G

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

H E T  i m u w  V I S S C H E R I J B L A D
Steenweg op Nieuwpoort, 44 
— O O S T E N D E

Gewestelijk  Agentschap voor W eg
vervoer. —  De aandacht van het pu
bliek wordt er op gevestigd dat het 
vervoer van goederen m et vrachtw a
gens voor rekening van anderen a l
leen m ag gebeuren met voertuigen 
waarvoor een m achtiging to t vervoer 
(V -num m er) door het M inisterie van 
Verkeerswezen werd uitgereikt, in 
u itvoering van het Kon ink lijk  Besluit 
Nr. 248 van 5-3-1936.

In  dit verband wordt er aan her
innerd dat alleen de vrachtrijders 
met een m achtiging to t vérvoer, de 
hun aangeboden vrachten mogen 
aanvaarden, voor zoover de te ver
voeren goederen en de ladings- en 
lossingsplaatsen verm eld staan op 
deze m achtiging to t vervoer.

Gezien er voor het oogenblik geen 
gebrek ls aan m otorbrandstoffen en 
er voldoende vervoerm aterieel ter 
beschikking staat, zal het Gewestelijk  
Agentschap, Oostende, van het Bu
reau voor het W egvervoer, geen ge
volg meer geven aan aanvragen tot 
vervoer per vrachtwagen indien de 
aangeduide vrach trijder n iet in  het 
bezit is van een m achtiging die over
eenstemt m et den uit te voeren rit.

Om alle vertragingen  te verm ijden, 
die zoowel voor den verzender van de 
goederen als voor den vrachtrijder 
onaapgenaam  zouden zijn, worden de 
verzenders verzocht bij het G eweste
lijk  Agentschap, van het Bureau voor 
het W egvervoer, H. Serruyslaan, 54B, 
Oostende, de lijs t te vragen van de 
gem achtigde vrachtrijders die in  aan
merking kunnen komen om hùn ver-; 
voer te verzekeren. —  Z ij hoeven daar
bij slechts op .te geven welke goederen 
zij gewoonlijk te verzenden hebben en 
naar welke bestemmingen.

Anderszijds worden de vrachtrijders 
ervan verw ittigd  dat de m achtiging 
tot vervoer onder alle omstandigheden 
aan boord van het voertu ig m oet zijn, 
teneinde deze aan de m et de w eg- 
contróle gelaste agenten te kunnen 
voorleggen.

Het vervoer zonder m achtiging, o f 
het vervoer van goederen die n iet op 
de m achtiging verm eld staan, o f het 
rijdep  buiten hét gebied bepaald in 
de m achtiging wordt gestra ft overeen
komstig de Besluitwet van 14 Februari 
1946 (staatsblad Nr. 80 van 21-3-46 
Blz. 2528) —  met gevangenisstraf van 
8 dagen tot 3 maanden en met geld
boete van 26 fr. to t 10.000 fr.).

B ij zware overtreding (bvb. vervoer 
zondpr m achtig ing) kan de rechter 

1 bovendien de verbeurdverklaring van 
het voertuig bevelen.

B U R G E R L I J K E  S T A N D  

Geboorten

23 Maart. —  Christine Verstraete, v. 
Robert en Ludovlca Meyers, Chalet- 
str. 1 ; Herbert Jamain, v. Alphonse 
en Êllsa Luys, Spanjaardstr. 1 ; Hilda 
Dombrecht, v. ötephaan en Georgine 
Depoortere, Beekstr. ; Willy Van Aubel 
v. Antoon en Aldegonda Falise, Chris- 
tinastr.

24. —  Nadine Naessens, v. Louis en 
Marie Leveque, Steene ; Guy Jacob
sen, v. Marcel en Simonne Demey, St 
Catharinapl. ; Walter Cools, v. Mau- 
rits en Biancne Doossche, Broederlijk- 
neidstr.

25. —  Irène Debruyne, v. Louis en 
Germaine Boussy, Steene ; Charles 
Demey, v. Roger en Maria De Bock, 
Vandersweeppl. ; Anne-Marie Bouzin, 
v. Paul en Féllcie Paternoster, K a -  
pellestr.

26. —  Emile Ouvry, v. Gaston en 
Raymonde Momerency, Ieperstr. ; Erna 
Van der Veen, v. Frans en Henriette 
Martlnsen, Amsterdamstr. ; Eddy 
Brugge, v. Lodewijk en Lea Aspeslagn, 
Breeüene

27. —  Mireille Absolon, v. Willy en 
Gisèle Lelong, Antwerpenstr. 3 ; Mo
nique Naessens, v. Albert en Jacque
line Legrand, Romestr. 44 ; Ronny 
Naessens, v. Gustave en Germaine 
Geryl, St/Nieuwpoort.

28. —  Marie-Rose Coudeville, v. Ca- 
mlel en Godelieve Bourry, Boomstr. ; 
Diane Vancampo, v. François en Maria 
Vandamme, Veldstr. 80 ; Norbert De
vriendt, v. Edmond en Eugénie De- 
soete, Breedene.

29. —  Germaine Cobbaert, v. Ger
main en Margaretha Vanhee, Zand
voorde ; Willy Luca, v. Leon en Mar
garetha Ramboer, Leffinge ; Noël 
Devriendt, v. Louis en Angela Faict, 
Steene.

Sterfgeva l len

24 Maart. —  Honorine Wery, 85 j., 
*ved. Jean Bruskm, Hennepstr. ; Anna 
Koeck, 66 j., wed. Frans Lambaerts, 
Langestr.

25. —  Maria Willaert, 48 J., wed. 
Karal Poitier, Kaaistr. ; Myriam La
pon, St. Petersburgstr.

26. —  Germaine Rooms, 53 J., echtg. 
Remi Heughebaert, Vindlctivel.

27. —  Antonia De Commines, 55 J., 
echtg. Prosper Llngler, Aartshertogln- 
nestr.

28. —  August Hauteklet, 80 j., echtg. 
Barbara Goffa, Nleuwlandstr. ; Ed
mond Vanhoutte, 71 j., echtg. Paulina 
Vandenbrlele, Fr. Orbanstr. ; Joseph 
Deplancke, 42 j., echtg. Alice Pattyn, 
St/Torhout 379.

29. —  Florida Nefors, 52 J., echtgesch. 
v. Diomé Van Vooren, echtg. Arthur 
Bllliet, Steene ; Hélène Spllliaert, 81 J., 
wed. Léonce Van Damme, Kerkstr. 41.

30. —  Alice Dekeyser, 47 j., echtg. 
Adolphe Germonpre*, Spaarzaamheld- 
straftt.

H uw e li jken

27 Maart. —  Carr Norman, zeeman 
bij de Royal Navy en Delrue Germana, 
naaister ; Stellamans Maurlts, banket
bakker en Verlinde Jeanne, b. b. ; 
M ajor Albert, visscher en Packen 
Marie-Louise, z. b.

29. —  Talon Jean, bediende en Gie
len Simonne, z. b.

H uw e li jk saan ko n d ig in gen

Vansteene Ernest, werkman, Ed. 
Cavellstr. en Vandenbussche Jeanne, 
z. b.; Kairostr. ; Arnott Robert, sol
daat, Whitborn, en Antlerens Marcel- 
line, bovenmeid, Langestr. ; Aspeslagh 
Jean, Mekanieker, Kadzandstr. en 
Barbalx Maria, winkeljuffer, Nieuw- 
str. ; Piette Yves, geneesheer, Prinsen- 
laan, en Van de Sompele Anne, z. b.,
E. Beemaertstr. ; Descamps Guy, 
docter Filosofie, Pr. Clementinapl. en 
Van de Sompele Rlta, z. b., E. Beer- 
naertstr. ; Compagnin Otterine, pas
teibakker, Christinastr. en Tsymbpdov 
Olga, z. b., Christinastr.

WAAR GAAT HET HEEN t

Dinsdag, Woensdag en Donderdag 
kende de visch zulke lage prijzen, dat 
we ons w aarlijk  a fvragen  hoe de ree
ders e r  zullen aan uit geraken.

10 bennen van 50 kg. kleine schol 
(p la tv isch ) kostten amper 300 fr. of 
0,60 fr. per kg. ; knorhaan 65 fr. per 
50 kg. ; groote tongen 14 fr. per kg. 
groote schol (p la tv isch ) 70 fr. per 
50 kg.

Wanneer zal de regeering inzien, 
dat we zelfs vóór den oorlog zoo’n 
toestand niet gekend hebben en dat 
alleen enkele im portateurs de markt 
overrom pelen en daarenboven nog 
aan woekerprijzen verkoopen ?

PROTEST 
VAN DE KUSTVISSCHERSREEDERS

Heden zullen de reeders van de 
Oostkust bij den bevoegden minister 
h iertegen protest aan teekenen en er 
zal verzocht worden dat de kleinen ook 
aanzlen worden, als buiten de terri
toria le wateren te visschen, wat voor 
de n iet open booten practisch toch 
het geval is.

Ondertusschen geven we alle kust- 
visschers die aan nieuwbouw doen, 
den goeden raad te  zorgen dat 
mazouttanks voor minstens 500 L aan 
boord doen.



H ET  NIEUW  V IS S C H ER IJB L A D

ALS WIJ DE LANTAARN ELDERS OPSTEKEN ! !

Het Sociaal Statuut
van den Franschen Zeeman

H EI OUDERDOMSPENSIOEN VAN DEN ZEEVISSCHER
(V e rvo lg )

Pensioenen aan weduwen 
weezen

en

Verschillende gevallen worden in de 
pensioenwetgevmg ten voordeele der 
Mansche zeelieden voorzien.

t. De zeeman laat een weduwe zon
der Kinderen na.

Om onm iddeilijk te kunnen aan
spraak maken op een pensioen, moet 
üe weduwe den ouderdom bereikt 
hebben van 40 jaar. Indien ze nog 
geen 40 jaa r oud is, kan ze slechts 
oy dezen ouderdom op een pensioen 
aanspraak maken. In  a fwachting be
komt zij nocntans een steungeld, dat 
schommelt tusscnen 66 en 18 Fr. per 
maand naar gelang de om standig
heden.

Het pensioen toegekend aan de w e
duwe, die den vastgestelden ouderdom 
heelt bereikt, bedraagt de h e lft van 
het bedrag van het pensioen, w aar
van de echtgenoote titu laris zou zijn  
aan den ouaerdom van v ijft ig  jaar.

2. De zeen.an laat een weduwe en 
kinderen na.

in  dit geval kan de weduwe onmid- 
óeinjk aanspraak maken op een pen- 
's.oen, zelfs als üij den ouderdom van 
i j  .aar m et heeft bereikt.' H iervoor 
is net siecnts noodig, dat er een kind 
m leven is, op het oogenblik van het 
overlijden van haar echtgenoot. In - 
ü.eii dit kina nadien sterft, behoudt 
de weauwe ten volle haar rechten.

.Je. weduwe, d^e in aeze voorwaar- 
cun venceeit, heeft reent op een pen- 
s.eea Bci.jk aan 60 t.h. van het be- 
Qr&â, uai, aan haar echtgenoot zou 
veilcc-i-. woraen op den ouderaom 
vun „u jaar. De veinooging voor kin- 
derlast t.n oij^ondere prestaties komt 
iiidgehjics in aanmeiking.

3. i jJeL jke  rente ten voorde:le 
luii weezen.

Afgez.én van de rente verleend aan 
de weduwe, heeft elk kind recht op 
ein t'.jdclijke rente gelijk  aan 10 t.h. 
van het pensioen van zijn  vader. Als 
buüis Wordt aangenomen hut pensioen 
cat de vader verwerven had op den 
cuderdom \an vi.'.ftig jaar o f op dien 
ouderdom zou hebben verworven.

In aïgemeenen regel, W'ordt deze tij- 
dîlijke ren ie betaald 'to t  aan den 
ouderdom van 16 jaaj\ zij wordt 
nochtans u.tgekeerd tot 18 jaar in- 
U3n nog een bercep aangeleerd 
v.ordt ; tot 21 jaar, indien de belang- 
heobende zijn  studies voortzet. Indien 
het een gebrekkig kind betreft, dat 
nooii in zijn  eigen onderhoud zal 
kannen voorziçn, wordt de u tbetaling 
aer rente niet gestaakt.

Een bijzonaere regeling wordt 
voorzien indien de weauwe geschei
den is van haar echtgenoot. In  dit 
geval zijn  de rechten der kinderen 
uit het huwelijk  gesproten gevrij
waard. In  geval van overlijden van 
d3 moeder gaan haar rechten over 
op haar kinderen.

4. Herh.iwen der weduwe.
Opmerkenswaardig is dat de F ran

sche wetgeving voorziet, dat in geval 
de we luwe een nieuw huwelijk aan 
gaat, zij nochtans haar rechten op 
pensioen n iet verl ebt.

Verhooging voor kinderen 
ten laste

De gepensloeneer^e zeelieden ont
vangen voor elk kind ten laste een 
verhooging van pensioen, die als volgt 
werd vastgesteld :
voor he; eerste kind : 540 fr. per jaar; 
voor het tweede kind: 540 fr. per jaar; 
voor het derde kind : 675 fr. per jaar; 
voor het vierde kind : 675 fr. per jaar; 
voor het v 'ifd e  kind : 825 fr. per jaar; 
voor het zesd: kind : 825 fr. per jaar; 
vanaf het zevende kind : 930 fr. per

Deze verhooging is verschuldigd 
voor elk kind ten laste to.t aan den 
ouderdom vu:i 16 jaar ; 18 indien het 
nog een beroep aanleert ; ?1 jaar in 
dien het zijn  "stud'es voordzet en tot 
een onbepe'kten ouderdom, ind en het 
wegens gebrekkelijkheid nooit in z ’ jn 
eigen onderhoud zal kunnen voorzien.

Starti.igren ten voordeele der 
Pensioenkas der Zeelieden

Natuurlijk gaan de zeer belangrijke 
voordeelen, verleend door de pen
sioenwet, gepaard met stortingen aan 
de Pensoenkas der Fransche zeel e- 
den. Reeders en bemanning betalen 
hin aandeel.

Deze stortingen worden berekend 
voor d ; visschers die op aandeel va
ren op forfa ita ir vastgestelde loonen, 
welke overeenstemmen met de gem id
delde verdiensten aan het beroep 
verbonden, geen maximum loon wordt 
voorzien.

De Reedersbijdrage is thans vast
gesteld op 4,25 fr. per 100 fr. loon ; 
deze van den visscher bedraagt 5,—  fr. 
t.h. van het fo rfa ita ir  loon.

; De reeder van een visscherijvaar- 
: tuig, die ze lf m eevaart wórdt in be
paalde omstandigheden ontlast van 
ae storting zijner bijdrage als werk
gever voor alle leden zijner beman

ning. Van deze ontlasting kan hij 
b lijven  het voordeel genieten, indien 
hij wegens ziekte verp licht is het 
varen stop te zetten. De weduwe van 
een reeder-schipper en, in het voor
komend geval, de weezen kunnen 
insgelijks op dezelfde voordeelen aan
spraak maken.

Conclusie
Als conclusie van het onderzoek van 

het sociaal statuut van de Fransche 
zeelieden, nemen w ij aan dat deze 
laatsten, waaronder de zeevisschers, 
tegenover hun Belgische bedrijfsge- 
nooten een bevoorrechte positie be- 
kleeden. W ij geven toe dat de Bel
gische Koopvaard ij en Zeevisscherij 
m et haar beperkt aantal te werkge- 
stelden, n iet dezelfde breede sociale 
m ogelijkheden scheppen. Nochtans 
bestaat noodzakelijk de m ogelijk 
heid, ja  zelfs de verplichting aan 
den socialen toestand van de B elg i
sche zeelieden verbetering te brengen. 
Elders in ons blad w ijzen w ij hier 
breedvoeriger op.

B ij gelegenheid onderzoeken w ij 
het sociaal statuut van de andere 
West-Europeesche landen, in he.t zee- 
visscherijbedrijf betrokken.

Snuisteraar.

CARELS
Diesel Motoren
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W EER A L G ESM O LTEN  !

M en m ag aannemen dat de meeste 
ongevallen bestaan in  het warm loo- 
pen en smelten van de lagers m 
den kop van de stang (b ie lle ). En 
’t is te verstaan : W ij staan hier vóór 
het m oeilijkste vraagstuk in  de tech
niek : een lager, zwaar belast van de 
volledige ontploffingskracht, die aan 
t draaien is op de krukas in  een 
onverkoelde kas : de carter.

Een warm looper kan door verschil
lende redenen veroorzaakt worden. Bij 
voorbeeld : onderbreking in de smee- 
ring, vuilnis in de olie, verbrokkelen 
of loskomen van de laag w it-m etaal, 
slecht paszetten van de schelpen.

(V ervo lg  )

DE W ET OP DE G EZ IN S V ER G O E
DINGEN

De W et van 4 Augustus 1930 breidt 
het voordeel uit der gezinsvergoedin
gen tot alle loontrekkenden. In  art. 2 
wordt voorzien, dat in  eik geva l de 
visschers, die geen eigenaar zijn  van 
hun vaartuig, moeten bescnouwa wor
den als arbeiaers door een d.enstcon- 
tract verbonden en b ijgevolg onaer- 
worpen zijn  aan de toepassing der 
wet. De reeders-stuurlieden waren dus 
uitdrukkelijk van de voordeelen u it
gesloten.

Het organisch K on ink lijk  Beslu.t 
van 4 Februari 1939, genomen in uit
voering der wet van 10 Juni 1937, dat 
de voordeelen der gezinsvergoedingen 
uitbreidt tot de werkgevers en de bui
ten dienst verband staande arbeiders, 
neeït de voormelde bepaling gew ijzigd. 
Art. 21 rangschikt in  de reeks der 
werkgevers o i buiten d.enst-veroand 
staande arbeiders, al de reeders-stuur- 
iieden en visschers, die op aandeel 
varen aan boord van een vaartuig, 
waarvan de stuurman tevens eigenaar 
is, alsook als het schip toebehoort aan 
de weduwe van een reeder. Verder 
worden in elk geva l beschouwd als 
bulten d.enst-verband staande arbei
ders, de bemanning der garnaalvis- 
schersvaartuigen, ze lf als de stuurman 
geen eigenaar is, daar ze op garnaal 
varen.

H ieruit spruit voort dat de b ijd ra
gen opgelegd door het organisch 
K on ink lijk  Besluit van 4 Februari 1939, 
niet ten laste van den reeder m aar 
van elk lid  der bemanning vallen, in 
de gevallen bepaald door het voor- 
noemd koninklijk Beslu.t, t.t.z. de gar- 
naalvisscherij in  het algem een en bij 
de andere visscherij, als de bemanning 
op aandeel vaart m et een schipper, die 
tevens eigenaar is van het vaartu ig 
aat h jj bestuurt. Alleer. de reeder van 
andere dan garnaalvaartu igen, als h ij

De grieven welke door de beroeps- 
i i i i ig c i i  aa iigevoeid  woraen, w eiaen  
nernaaiaeiijJs in «  Het Nieuw Vissche- 
ü .o ia a »  in  een klaar daghent gesteld, 
w ij oepeiKen ons b ijgevolg tot de op- 
camming :
1. ue vergoeding der begrafeniskosten 

is ontoereikend ;
2. ae DereKenmg der rente in  geval 

van ongeval m et dooaeiijken afloop 
gescm eat op voet van een sinas 
lang verouderd stelsel ;

3. het minimum- en maximum jaa r
loon is ru.iusCiioots onvoldoende ;

4. ae steunvoorwaarde m oet a fge- 
scnait woraen ;

5 voor de scne.epsjongens o f lichtm a- 
uuzen, moet uij ongevai, dat een oe- 
stenaige aroeidsonbekwaamheid o f 
aen aood van het s lach toffer voor 
gevolg heelt, de vergoeding bere
kend worden naar het werkelijk  
loon van aen anaer meer aer jarigen  
getm an in hetzelfde beroep, naar 
a it laatste gem iddeld loon ; 

t>. Het moet m ogelijk  z ijn  dat de ver- 
goeuingen ten voordeele van een 
en denzelfden persoon kunnen sa
mengevoegd worden ;

/. ae visschers moeten evenals de ar
beiders op vasten bodem, verzekerd 
zijn  tegen de ongevallen, die zich 
vooraoen op den weg naar- en van 
het werk.

DE P O S IT IE  VAN DEN 
STUURMAN

R E E D E R :

Bij het monteeren van de stangen, 
kan men dus n iet genoeg zorg n em en 1 ze lf h e f  bevel n iet voert, is verplicht 
om de kop perfekt te ajusteeren. j de bijdragen voor zijn  bemanning te 
i, 1 storten. Bovendien speelt de kwestie

o f het al o f niet de weduwe betreftlisten uitzoeken, die alleen weten welk 
spel mojet gegeven worden, rad iaa l 
ein zijde. Door jaren lange praktijk, 
weten deze specialisten hoe en waar 
ae lagers moesten gesenreept worden. 
Ook zullen die n iet vergeten —  zooals 
het gebeurt bij het monteeren van 
een nieuwe lager —  de smeergàten 
uit te blazen om de smeering te ver
zekeren.

Als men per toeval toch een warm 
looper tegenkomt, moet men zich 
wenden tot een bekwaam reparateur. 
Voor een paar honderd frank  meer,

van een reeder-stuurman nog een rol.
H et vraagstuk is dus zeer ingew ik

keld en wordt het nog meer als men 
weet ,dat de schipper-eigenaar nu eens 
m eevaart en vervolgens het bedrijf 
stillegt. Verder m ag men n iet uit het 
oog verliezen dat heel w at schepen, 
beurtelings de garnaalvangst en de 
visscherij op sprot, haring, allerhande 
visch, ja  zeifs op mosselzaad bedrijven. 
De ondervinding leert ons dat slechts

hebt U de zekerheid dat het w it me- ! wein ig reederijen en visschers ten op
gaar van ae gesernkste kw aliteit is i zichte der bepalingen der wet op de
en door een goede vertinn ing grondig 
aan de schelpen gehecht. Het warm - 
loopen m et 'hset stilleggen  van het 
schip, kost meer dan een supplement 
voor goed werk.

W aarlijk  gezegd, kan een stangkop 
nooit te veel gesmeerd worden : de 
one Kan aan a it stuk geen kwaad 
doen en zijn  warm te wordt door het 
stroomen van de olie weggevoerd. In  
de traagloopende mo.torën wordt de 
kop slechts goed handwarm  en de 
olie toevoer wordt geregeld juist om 
de smeering te verzekeren. De warm te 
verdw ijn t door krukas en romp snel 
genoeg.

In  sneldraaiende motoren, is, van
wege de snelle beweging, de warm te 
veel hooger en men rekent op de olie 
om de kop te verkoelen. A l deze mo- 
otren zijn  voorzien van een smeering 
in circulatie onder druk. Nochtans 
k lim t de tem peratuur van deze kop
pen to t 80° en zelfs 100°.

U it Diesels van vrachtauto ’s haalt 
men tot het laatste paardje uit, om 
reden van gewicht. De koppen wor
den nog warm er en raken dikwijls 
120°. Men is dan gedwongen het ge
woon w itm etaal te verlaten en bijzon
dere mengsels te gebruiken zooals 
loodbrons, enz.

Zooals ge het ziet, wordt het van 
langs om m oeilijker de Diesels te 
kennen in al hun bijzonderheden. 
Alleen, h ij die er dagelijks mede 
werkt, kan ze goed kennen. De ge
zondste oplossing is dus de herstel

gezinsvergoedingen in  regel zijn.
In  d it opzicht moeten onbetwistbare 

en eenvoudige principes in de wet ten 
aanzien der zeevisscherij worden vast
gelegd.

DE V E R Z E K E R IN G  DER A R B E ID S 
O N GEVALLEN

Terecht werd steeds de verzekering 
der arbeidsongevallen als de meest 
dringende hervorm ing herzien. Men 
weet dat zij slechts in 1930 in  voege 
is getreden, dit na 28 jaa r krachtin
spanningen en een halve dozijn wets
ontwerpen, die allen de eene na de 
andere schipbreuk geleden hebben. 
Dank zij den doordrijvingsgeest van 
oud-Minister Baels kwam de verzeke
ring der arbeidsongevallen in  de zee
visscherij ten slotte toch tot stand.

Door de W et van 30 December 1929

De uitdrukkelijke vraag zal waar
sch ijn lijk  aan den Beroepsraad gesteld 
woraen o f men aen reeder-stuurman 
in het statuut zal betrekken. De mee- 
ningen zijn  nopens deze kwestie zeer 
verscnillend. De regeling van zijn  toe
stand kan aanleiding geven to t ta l van 
technische en jurid.sche m oeilijkkhe- 
den. Ue üeigiscne zeevisscnerij wordt 
best vertegenwoordigd door den ree
der-schipper. puik der visschersbevol- 
king, die den eigendom van het 
visscherijtu ig op veel opoffering en 
•durf gevestigd heeft ; die er op zwoegt 
even zwaar ais z ijn  manschappen en 
den last van ,het gansche avontuur 
somtijds m et verlies te torsen heeft. 
M et z ijn  bijzonderen toestand dient 
er in het kader der sociale structuur 
der visscherij ongetw ijfe ld  rekening 
gehouden te worden.

DE LA ST

Spijts alle tegenargum entatie, die 
m eestal za l gesteund zijn  op den 
voorspoed der oorlogsjaren, trouwens 
e iiia iiK e lijk  van uitzonderlijke om
standigheden, die gelukkig thans tot 
het verleden behooren, moet men in 
acht nem en dat de Belgische zeevis- 
scherijl in  den norm alen gfang d er 
zaken er in  haar groote m eerderheid 
geen kap ita litische uitbating is. T a l 
van factoren  oefenen een geweldigen 
invloed uit op den voor- o f rampspoed 
van het bedrijf. Tegen  veel dezer in 
vloeden staat de visscherij volledig 
onm achtig.

Bezw aarlijk  kan m en aannemen dat 
de zeevisscherij ten slotte uitsluitend 
den last der sociale hervorm ingen zou 
dragen. De W etgever heeft o.m. inge
zien dat yoor de koopvaardij, die onge
tw ijfe ld  in  m eer kapitalistische vor
men gegoten is, een tusschenkomst 
van  den staa t noodzakelijk is. Op 
dezen staatssteun moet de visscherij 
in sgelijks kunnen aanspraak maken.

NOG A N D ER E M O EILIJK H ED EN

De Beroepsraad voor de Zeevlssche-
werd getracht de gelijkberechtiging h  ij h ee ft nog andere m oeilijkheden 
to t stand te brengen tusschen de zee- { voor de boeg. Vernoemen w ij terloops: 
visschers en de andere arbeiders, m et j de w ijze van  inning der bijdragen; 
inachtnem ing van de bijzondere positie ’ het aandeel in de storting van elk 
der kleine werkgevers, aan w ie de ’ der betrokken partijen  ; de oprichting
vergoedingen insgelijks toekomen. D it 
inzicht is echter nooit geslaagd en

Tan de Kas, welke de toepassing der 
sociale w etgeving in de zeevisscherij

lingen toe te vertrouwen aan deze zeer m inderwaardig.

sinds de verbeteringen, welke aan de zou m oeten verzekeren, hare zending 
algemeene wet op de vergoeding der • en werking, enz. 
arbeidsongevallen gebracht werden in  \ T a l van zeer ingew ikkelde kwesties, 
1929-31 en nog onlangs den 9 J u n i‘ die zooals reeds opgemerkt, de volle- 
1945, is de positie van den zeevisscher j d ige  aandacht en medewerking van

* alle betrokkenen zullen vergen.

Betaal n iet meer te duur voor Uw 
schrijfm achines en rekenmachienen, 
alsook stalen bureelmeubelen.

FERNAND SCHAEVERBEKE 
Steenstr. 25 - Brugge. Tel. 34.308

Uit de Oude Doos

WEET MEN... ?
$  van waar de naam « bakelijn »  waar
mede m en tnans lichts trossen be- 
aoeit, die dienst doen om het vaar
tuig te vernaien vandaan komt ? 
Voor de invoering aer korre werd 
door den Oostaenscnen visscher 
nooidzakelijk  de oeeg o f ueugvisscne- 
r i j uitgeoeiend. De oeeg or oeug De- 
stona uit een o f meer kaoels waaraan 
dvvarslijntjes met hoeken waren De- 
vestigd en die op den bodem van de 
zee werden neergenouden door anners, 
waarvan de ligg ing aan de opperviakte 
van het water aoor Doeien werd aan
gewezen. ue «  enaen », waarmede de 
oakens o f boeien aan de ankers w a
ren veroonden, noemde men «  oake- 
lïjn en  » .  JNa de opnem ng der beug- 
visscherij bleven die lijnen  dienen als 
aiiKertouwen voor dreg en werpanker, 
i i i  de taal onzer visscners heet de 
oakenjn insgenjks «  landvast ».

dat voorheen de garnalenvangst ten 
onzent alleen plaats had op het 
strand, hetzij m et vaststaande norren, 
hetzij m et kruinecten, hetzij met 
peeraeharten ; sedert 1860 werd ze 
nooiazakehjk verricht m et behuip van 
s.eepnetten (garnaaikorren ) die door 
nem e vaartuigen werden voortge
trokken.

t »  dat vroeger het aloud gebruik be
stond dat door zeelieden Dij het on
dernemen van een reis of het aanvan
gen van zekere werkzaamheden een 
zegewensen uitgesproken werd. Zoo 
Kioiik uit den mond van den stuurman 
«  Visacnen in Goasnaam » ,  «  Vieren in  
Godsnaam  », enz. Ue Hollander zette 
zijn  viscntuig uit «op hoop van zegen», 
terw iji de iungeisenman bad «  God 
save us »  en ue Franschman onder 
net maKen van net teeken zich aan- 
bevool «  à la grace de D ieu ! !  ».

&  dat een halve eeuw geleden de 
Kaoeijauvwisscnerij door ounschtpen  
van uit de haven van Antwerpen werd 
ungeoeiend. Ueze bedienden zien 
daaroij Van de beug. M et de beug 
werden behalve kaoeijauwen, ook 
scneivisschen, roggen en vloten gevan
gen. Uezelide vaartuigen werden ook 
aangewend voor de «  p lom pvisscne- 
r i ]  » .  n e t vischtuig dat onder dien 
naam werd aangeduid, was samenge
steld uit h jnen  (.piom püjnen), w aar
aan naifciiKelvorm ige ijzere stangen 
(plom pen) waren vastgemaakt, aan de 
noeKen waarvan naKen waren ge- 
.Knoopt. M et de plompen werd uitsiui- 
tena scneiviscn gevangen.

Ü  dat de scheepjongen aan de Oost
kust, voornam elijk  te Blankenberge 
vroeger meestal met den naam van 
«  iuve/ »  usüteld werd. Ueze laatste 
was beiast met het beheer van net 
keukendepartement ; h ij bereidde de 
spijzen, zette kon ie en bediende het 
scneepsvoik. Wanneer een der opva
renden een «  te us je  »  drinken ver- 
ïangaen, iets wat nog al eens vaak 
voorKwam naar het scnijnt, rustte op 
den scneepsjongen den p licht den 
dorstige te laven. Vandaar de naam 
« la v e r » ,  waaronder h ij bij de vis
schers bevolking bekend staat.

&  dat de schimpnaam « b o e t je »  die 
le ite lijk  klein m annetje, knaapje be- 
teeKeiit, oorspronkelijk gegeven werd 
aan de visscnersaeden uit Bianken- 
berge. Later werd hij ook op hunne 
specineke Biankenoergsche schuit 
«  h e i B iünkenboetje »  toegepast.

Dat het n iet alleen de visschers 
van iJianKenberge zijn  die men met 
een bijnaam  tooit. Ook de Panne- 
naar en de Oostendenaar mogen zich 
in net bezit er van verheugen. Zoo 
y/oidt de eerste algemeen m et den 
naam van «  Pannem an »  en zijn  vaar
tuig met dien van Pannepot aange- 
duid, terw ijl de visschers «  uit de K o - 
n ingm ne der Badsteaen »  gewoonnjk 
Uostendsche plate o f W ansje genoemd 
worden. Ueze laatste benaming wordt 
eenter bij voorkeur toegediend aan 
nen wier verstandelijke ontwikkeling 
zeer laag staat.

^  dat te Blankenberge vroeger het 
gebruik oestond dat van de oporengst 
aer vaartuigen 6-9 %  werd aigetrok- 
ken, ten einde daarmede in den loop 
van het jaar de eetwaren te betalen, 
die de visschers voor de reis noodig 
hadden en zij n iet uit eigen beurs 
konden betalen. Op het einde van het 
seizoen werd van die ingehouden ge l
den, «  dobbels »  genoemd, het ver
schuldigde afgetrokken en het over
schot aan den manschap ter hand 
gesteld.

$  dat voorheen door de stuurlieden 
bepaald werd w ie van hen in den loop 
van ï^et jaar -op den Zaterdag moest 
binnenloopen. Die overeenkomst, be
kend onder den naam van «  eed der 
visschers »  wTerd gesloten in een b ij
eenkomst van belanghebbenden, 
«  Raad der visschers »  genoemd. 
Thans wordt afspraak n iet meer ge
maakt : ieder zoekt de haven op den 
dag, die het best met' zijn  belangen 
overeenstemt.
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B U I T E N L A N D
ZW ED EN

K O T T E R S  VOOR YSLAND

I i i  November 1944 werden doör de 
Yslandsche regeering 50 kotters aan 
Zw ecea besteld. Norm aal hadden ze 
moeten verleden jaa r geleverd worden 
m aar werkstakingen op de £weed- 
sche dokken en andere redenen heb
ben de levering uitgesteld. Ze zullen 
nu in M ei en Juni de westkust van 
Zweden voor Ysland verlaten.

VEREENIGDE STATEN

EEN  M ODEL T R E IL E R

De «  W heeler Shipbuilding Corpora
tion »  van New-York kondigt het bou
wen van een nieuw type. Ze zal van 

. sta.ai zijn, gansch gesoudeerd, en een 
lengte hebben van 40 m. De motor 
P.K . en laat aan het vaartu ig toe 10 
à i l  knoopen te loopen in normale 
weersomstandigheden.

Het ruim kan 130 ton visch bevat 
ten en is geisoleerd door m iddel van 
kurk (15 cm. d ikte) én bevat boven
dien de houtdoubleering.

Een interessant deta il bestaat in  
een dubbelen bodem onder het visch- 
ruim  en die gebruikt wordt als m a
zout reservoir.

Deze treiler kan in  alle oceanen va 
ren en enkele kleine veranderingen 
laten toe ze aan de toestanden van 
geiijK  welke haven aan te passen.

DE A M ERIK A A N SCH E «W AR FORD
A D M IN ISTRA TIO N » EN HAAR 

D O ELEIN DEN

De «R econstruction  Finance Cor
p o ra tion » heeft besloten de W ar Food 
Adm inistration  geldelijk  te steunen 
om de vischvangst in  den Stillen Oce
aan te verhoogen. D it ontwerp bevat 
het opmaken van een vaartu ig met 
verkoeling- en bewaringsapparaten 
en het bouwen van 4 trawlers. Men 
is al bezig het cargoschip «  Morma- 
cray »  door de «  W ar Shipping A d 
m inistration geleverd, om te bouwen. 
Als de werken zullen geëindigd zijn, 
zal het ingericht z ijn  om 250 man te 
ontvangen, onderdak voor de o ffic ie 
ren en de manschappen. Aan een 
andere kant werden 4 traw lers be
steld die 31 m. lengte zullen hebben. 
De kontrakten werden met de « Uni 
ted Concrete P ipe Company »  van 
Long Beach gesloten.

vereenigingen, kadettenkorpsen en 
aergelijKe wordt evenwel zeer aan- 
geprezea.

u n e  nonderd dertig uren vakonder
w ijs woraen als een minimum aan 
zien om de grondbeginselen van het 
vaK aan te leeren.

r,r woxdt ook voorgesteld dat dezen 
die eemgen tijd aan wal blijven om 
een visscnenjexamen voor te berei- 
aen een passenae vergoeding voor 
loonverlies zouüen ontvangen.

Bijzonder belang wordt gehecht aan 
het opmaKen van standaard pro 
gram m a s voor de verscm iiende loicale 
visscaenjscnoien ; verder wordt voor- 
gesceid aat a igevaard igden  van ver- 
■seKeringsmaaiscnappi.en in de exa- 
menjury s zouden zeteien.

o m  een m m ge samenwerking tus
scnen de reeaerijen  en de scnoien te 
verzeKeren wordt voorgesteici dat alle 
scnoien, bestaande en toekomende, 
vertegenwoordigers van visscner.jon- 
aernem ingen zouden opnemen.

üen oproep in  de pers neeft onlangs 
bewezen dat veel jongeiu i in de vis- 
scnenj wenscnen te worden opgeno
men. Velen nebben daarin echter nog 
ânes te leeren.

H ier vo igt in  rijm  de klacht van 
een schipper d.e zoo m aar m et rijp  
en groen naar zee gestuurd wordt.

Veel vlaamsche visschers kennen 
thans goed genoeg Engeiscn om den 
lijn en  numor van dxt gedichtje te 
smaken.

N OORSCHE T R E IL E R  VERGAAN
itón Ncorsehe treuer, behoorende 

tot de ijüioden eilanden, is deze weeK 
p lots in  enueie seconden gezonken 
m et 14 m an aan boord. De in  de om
geving zijnae visscnersvaartuigen had
den aen tijd  m et de bemanning te 
redden.

ivien veronderstelt dat het vaartuig 
op een m ijn  geioopen is.

Ooit n ier werden eens te meer 14 
iam ilies in  rouw gedompeld.

N. V. DE
DROOGDOK-

NOORDZEE
EN ALGEMEENE 

SCHEEPSHERSTELLINCSWERKEN
■ M OTORSPECIALIS7EN »

Londenstraat 10-12 G E N T

SPANJE
SPAN JE EN DE K A B ELJA U W

Spanje is een van de landen dat 
het meest kabeljauw verbruikt. Vóór 
den laatsten oorlog voerde het jaar- 
lijksch 50.000 ton van dien visch in en 
dit voor een waarde van 25 à 30 m il
lioen goud pesetas.

Het w il nu een wane vloot voor 
kabeljauwvangst oprichten. Daar ook 
baart eendracht m acht want de ver
schillende m aatschappijen hebben de 
koppen bijeengestoken en w illen het 
er toe brengen 35 tot 40 vaartuigen 
te bezitten. Ze hebben al dactelijk 
met hun plannen uitgepakt: te Bilbao 
werden 7 schepen gebouwd en 2 te 
Santander. Terze lfdertijd  is te T igo  
een. belangrijke m aatschappij begon
nen met het bouwen van 10 eenheden. 
Het doel dezer m aatschappijen is 
Spanje onafhankelijk  te maken van 
de wereldmarkt.

Skippers’s Lam ent

Sign him  on i f  he ’s a tailor,
He can help to mend the nets ;

Even if  he be a butcner,
He can gut tne l^sh we get.

I f  you come across a m iaer, 
rre w ill do to trim  the coal ;

I f  he be a taxi driver,
He can steer us to our goal.

Do not turn away a painter,
He can haadle dabs galore.

Welcome any boot repairer,
Soles are w hat we need him  for

n  he be a film  director,
H e ’s the man to shoot .the gear ;

And a dustman w ill be handy 
M aking asnes disappear.

ENG ELAND  

EEN  V ISCH RU IM  IN ALUM INIUM

Een Zeevisscherij m aatschappij 
van M ilford  Haven heeft een ge
w aagd in itia tie f genomen, nam elijk 
vän het vischruim  een zijner treilers 
gansch de- houtdoubleering te doen 
wegnem en en die te laten vervan
gen door een andere in aluminium. 
D it heeft schitterende resultaten ge
geven, voornam elijk  op gebied van 
hygiene. Het volstaat inderdaad de 
wanden met w ater te besproeien om 
ze glanzend net te krijgen. Geen pad
destoelachtige gewassen zooals dit bij 
hout dikw ijls het geval is, een verf
laag is ook n iet meer van doen.

We wachten op de eerste treiler die 
het bij oas waagt.

V ISC H V ER V O ER

Dit laat h ier aog steeds te wen
schen over : het treinverkeer is aog 
laag zoo druk a ie t als voor dea oor
log ea de tre iaea  die loopea komen 
dikw ijls met tam elijk  groote vertra
ging ter bestemming, wa.t wordt toe
geschreven aan den slechten staat 
waarin  de lokomotieven na zooveel 
jaren oorlogsdienst zich bevinden.

Anderzijds zijn  de kisten waarin de 
visch verpakt wordt van zulk m inder
w aardig hout vervaardigd, dat ze dik
w ijls uit elkaar vallen  vooraleer ze 
hun bestemming bereiken, zoodat de 
inhoud moet herpakt worden.

Dit is vooral het geval met vreemde 
zend ngen die in  de aankomsthaven 
m oeten overgeladen worden, w at a iet 
steeds m et u itaem ead veel zorg ge
beurt.

V A K O P LEID IN G

De voorstellea vaa het Comité voor 
vakoaderw ijs ia  de visscherij leverea 
stof to t eindelooze besprekiagea ea 
overwegiagea.

Het Comité acht het n iet weasche- 
lijk  jongeas op visschersschepen aan 
te monsteren vooraleer ze 16 jaar oud 
zijn. Voorbereiding tot het vak vanaf 
13 jaa r ln  visscherij scholen, zeescout-1

I f  h e ’s been commissionairing 
A t some picture place ashore, 

Sign him  on, he m ay be useful 
Standing by the fo r ’ard «  door »

Don’t refuse an artfu l dodger,
He can help to swing the lead, 

And m ay be a m attress maker 
Would know o f the ocean bed.

Don’t say no to any boxer,
Just the chap to «  knock out »  a ft 

We must solve the crew iag problem. 
Though we drive the skipper daft

DE H U ID IG E  TO ESTAN D

Volgeas eeae verk lariag oalaags 
door den parlem entsecretaris voor 
visscherij atgelegd, Zijn van de 1472 
Engelsche trawlers 383 tijdens den 
oorlog verloren gegaaa. O ageveer 300 
m oeten nog terug voor de visscherij 
omgebouwd worden o f zijn  nog in Ad
m ira lty dienst.

T ijdens den oorlog is de vischaan 
voer tot 20 percent van de vooroorlog- 
sche bevoorrading gedaald, m aar 
thaas is h ij terug opgeklom m ea tot 
wel boven de 50 percent.

In  de laatste week van Februari 
brachten 23 Engelsche trawlers 61 per
cent van den vooroorlogschen aanvoer 
biaaea, wat, samea m et dea vreemde 
iavoer, 74 perceat uitmaakte.

B ELG EN  B EV O O R D EELD

Het M iaisterie voor Laadbouw ea 
Visscherij sch ijat n iet in  aauwe sa 
iaeaw erk iag te haadelea m et de Ad
m ira lty betreffeade de overaam e voor 
trawlers.

Er werd bij de regeering hevig ge
protesteerd tegen  he.t fe it dat volko
men voor de visscherij geschikte traw 
lers door Belgen van de Britsche Ad
m ira lty kondea afgekocht wordea 
vooraleer de Eagelsche Visscherijmid- 
deas gewaar w area  wat er gaaade 
was.

De Devoa Sea Fisheries Committee 
heeft de aaadacht der betrokkea 
overhedea gevestigd op de aoodzake- 
lijkheid  de visscherij vloot vaa  P ly 
mouth herop te knappea met eeaige 
fliake motortrawlers.

NO O RW EG EN

DE CO N SER V EN IN D U STR IE  
G ED U R EN D E DEN OORLOG

Het «  Tidsskrlit fo r Hermetikindus- 
trie »  verte lt ons dat gedurende den 
laatsten oorlog, Noorwegea op indus
triee l gebied geheel van het overige 
van de wereld! a fgeslotea b leef ea 
boveadiea n iets koa u itvoerea zoader 
bijzondere vergunningen. Vergunnin
gen die enkel geleverd werden voor 
den uitvoer naar Duitschland. A llerlei 
m oeilijkheden ontstonden m ettertijd  
betreffende de beschikbare stocks, die 
de Duitschers wilden ia  beslag nemen, 
en ook wat de betalingen betrof.

Sprot werd in bussen gebracht ia  
een mengsel vaa hariagolie, traaa  ea 
tomateapuree. Duitschlaad leverde 
het grootste gedeelte der tom aten
puree ea b ijaa al het ruw ijzer ea 
het alumiaium.

AUSTR ALIE

A U S T R A LIE  ZAL VOORTAAN AGAR  
AGAK LEV ER EN

Agar-agar is eea gelatineachtige 
stoi die getrokken worot uijt wier. 
n e t  wordt ia  de vieescacoaserveata- 
bnekea gebruikt w aar m ea net ver- 
Kiest boven de gewone geiatine omdat 
net niet van zeusianaigne.d verandert 
zens me.t op de nooge tem peraturea 
die aoooig zija. Voor dea oorlog ia 
net Verre uosten voerde Australie al 
zijn  agar-agar ia  uit Japan. neden 
Kaa het ia  z ija  e igea behoeltea voor- 
ziea ea  ia  eea aab ije toeKomst zal 
net zelfs een zekere noeveelheid kun
nen uitvoeren.

üoveaoiea  zijn  de w iervelden van 
Japan aan net verdwijnen, aaageziea 
ae t w ier op rotsea groeit wat het 
uitrukkea eiscat, te rw ijl aet la  Aus
tralië op eea zaadgroad groeit waai 
aet dus kaa weggerakeid wordea, 
m aar toch de kiemKorrel achterlaat 
oie de voortp laatm g m ogelijk  maaKt.

De visscaers vaa Sydney oogst ea 
thaas oageveer 300 toa  w.er die eea 
zestigta l toa  a,gar-agar opbreagea.

NEDERLAND
EX P O R T

Na België, Zw itserlaad en Engeland 
is thans ook de export op Tsjecho- 
dxowaKije van zeevisch begonnen en 
lU iaaea w ij w at het kwantum betreft 
zeer tevredea zija .

H et vervoer zal per auto geschiedea.

R E P A R A T IES  DER SCHEPEN

Nu w ij het volle-hariagseizoen weer 
naderen en vele motors weer deze 
visscherij zullen gaan uitoefenen, zul
len w ij gedurende het haringseizoea 
weer op de trawlers ea  kustvisschers 
z ija  aaagewezea.

tla  gaaa w ij daa eeas eea k ijk je 
nem ea bij de trawlers, die ia  M ariae- 
dieast heobea gevarea, daa ziea w ij 
dat het m et deze schepen nog steeds 
n iet erg ViOt. De laatste weken zagen 
wij drie trawlers uit Eageland; ahe 
liggea  echter aog zooals ze kwamea. 
De reparatiewerkplaatsen zitten  zoo 
goed als zonder m ateriaal en de ree
ders zien practisch niets aan hun 
schepen veranderen.

Door deze gedwongen passiviteit, 
gaan groote vangsten verloren en, nu 
onze export zich meer en meer u it- 
oreidt, Kostelijke deviezen.

Het is maar te hopea dat oaze Re 
geeriag deze schepea sael vaa  m ate
riaal zal voorziea, zoodat oaze sche
pea spoedig zee kuaaea kiezea, waat 
grooter aaavoer zal aiiicht lager p rij- 
zea  brengen en d it is zeer nootzake
lijk  om onze buitenlandsche m arktea 
te kuaaen houden.

Ter drukkerij van Het Nieuw V is
scherijblad zijn thans te verkrijgen 
Loonkaarten voor bedienden. 
Looiitichen (speciaai voor werknemers 

uit de V isscherij).
Loonbordereelen voor reeders.

T ZAL NOOITGENOEG HERHAALD WORDEN 
Elk kooper van b iljetten  van de 
K O L O N I A L E  L O T E R I J  d ieat 
te weten dat

DE C U M U LA TIE IS T O EG ELA T EN
D it beteekent dat

E E N  Z E L F D E  B I L J E T
V ER S C H IL L E N D E  LOTEN

KAN WINNEN

Zie dus Uw  b iljet goed na. m et behulp 
van een trekkingslijst als G ij Uw  lot 

gaat ontvangen.

15 April.

Onze Visscherij in Oorlogstijd
Het Bevrijdingsjaar

Wij meenen het gepast nopens het bevrijdingsjaar een uitgebreid 
overzicht te geven ; het vormt immers het vertrekpunt van onze na-oorlog- 
sche visscherijbedrijvigheid.

(V e rvo lg )

DE ZEEVISSCHERIJVLOOT

H ARE N U M ER IEK E  S T E R K T E

Op 31 December 1944, telde de Bel
gische visscherij vloot 313 vaartuigen, 
w. o. 262 gedekte- en 51 open booten. 
Op het einde van het voorgaande jaa r 
stipten wij/ 323 eenheden aan : w aar

onder : 257 gedekte vaartuigen en 66 
open- o f h a lf gedekte booten.

H et aantal gedekte vaartuigen nam 
b ijgevolg  in den loop van 1944 m et 5 
eenheden toe ; te rw ijl het aantal 
open- o f ha lf gedekte booten m et 15 
eenheden verminderde.

H iernavolgende tabel geeft de ont- 
wikkeiing weer der numerieke sterkte 
sedert 1941.

Haven
1941 1942

Nieuwpoort :
sch. boot. Tot. sch. boot. Tot.
45 16 61 86 29 115

Oostende : 33 72 105 49 43 92
B lankenberge : 11 6 17 19 23 42
Zeebrugge : 20 14 34 38 3 41
Totaa l : 109 108 217 192 98

1944

290
Haven

1943
sch. boot. Tot. sch. boot. Tot.

Nieuwpoort : 110 14 124 106 9 115
Oostende : 67 28 95 71 23 94
Blankeaberge : 20 22 42 18 17 35
Zeebrugge : 60 2 62 67 2 69
Totaa l : 257 66 323 262 51 313

HARE S T E R K T E

De visscherijvloot was op het einde 
van 1945 volledig gem otonseerd. De 
sterkte vaa  de m otorea schommelde 
tusscaea 7 ea  16U P.K. De totale 
drijfkrach t bedroeg 14.665 P.K. tegen 
13.709 P.K . op het einde vaa  het voor
gaand^ jaar. Dfc gem ijidejde d r ij f
kracht bedroeg op het eiade vaa het 
besprokea jaar 46,87 P.K., tegea 42,40 
P.K. eiade 1943. Er wordt bijgevolg 
een verhooging vaa de gem iddelde 
paardekracht aaagestipt. D it is vooral 
toe te schrijvea aaa dea bouw vaa

grootere vaartuigen en het wegvallen 
van open- o f h a lf gedekte boten (zie 
tabel I I  en I I I ) .  Te Zeebrugge wordt 
het hoogste gem iddelde bereikt (58,46 
P .K .), gevolgd door Nieuwpoort (49,53 
P  K . ) , Oostende (38,50 P .K .) en Blan
kenberge (37,14 P .K .). Men merkt bij
gevolg een zeer laag gem iddelte op te 
Oostende en te Blankenberge. D it kan 
toegeschreven worden aan het feit, 
dat men in deze beide havens ver
schillende open- o f halfgedekte boo
ten in het bedrijf heeft. Deze vast
stelling heeft natuurlijk  een weerslag 
op het algemeen gemiddelde.

Volgende trekking

TABEL II. Sterkte der Vloot ia 1941 - 1942 - 1943 - 1944.
Havea

1941 1942 1943 1944
Nieuwpoort : 1.882 3.847 5.427 5.699
Oosteade : 2.152 2.262 3.427 3.625
Blaakeaberge - 615 1.175 1.474 1.300
Zeebrugge : 1.140 1.954 3.381 4.041
Totaa l : 5.789 9.238 13.709 14.665
Gemiddelde : 26,68 31,85 42,40 46.87

TABEL I I I . Iadee liag der Vloot volgeas P.K.
Havea

1 11 21 31 41 51 61
tot tot tot tot tot tot tot
10 20 30 40 50 60 70

Nieuwpoort : 11 17 19 7 12 17 6
Oosteade : 11 16 22 17 4 8
Blaakeaberge : 4 7 10 3 3 4 __
Zeebrugge : 1 3 13 9 10 7 -  7
Totaa l : 26 43 64 36 29 37 13

Havea
71 81 91 110 120 160
tot tot tot tot tot tot; Totaa l
80 90 100 101 111 120

Nieuwpoort : 16 — 1 1 4 4 115
Oosteade : 9 1 1 1 3 ___ 94
Blaakeaberge : 2 — — — 2 __ 35
Zeebrugge : 8 3 6 — 3 --- 69
Totaa l : 35 4 8 2 121 4 313

H ARE TONNEM AAT

Siads 1944 warea alle visscherij- 
vaartu igea gemetea. De .totale toaae- 
m aat van alle vaartu igen was 2.126,10 
T. netto en 5.464,97 T. bruto. D it ver
tegenwoordigt een gem iddelte van 
6,79 N.T. en 17,45 B.T. De netto tonae-

m aat der gedekte vaartu igea is 
1.963,30 T. tegen 5.095,90 B.T., dit is 
gem iddeld 7,48 N.T. en 19,43 B.T. De 
open- o f h a lf gedekte booten hadden 
een aetto-Toaaem aat vaa  126,86 T. ; 
de bruto-toaaem aat dezer soort vaar
tu igea bedroeg 369,07 B.T. o f gemid
deld 3,19 N.T. ea 7,24 B.T.

TABEL IV. O atw ikkeliag van tonaem aat der
Netto : Bruto :

1941 : 571.00 1.180,50
1942 : 1.176,20 3.440,80
1943 : 1.639,60 4.656,30
1944 : 1.963,30 5.095,90

( ’t vervo lgt)

gedekte vaartuigea. 
Gemiddeld (bruto) 

16,5
16.3 
18,1
19.4
Snuisteraar.

HOEVEELHEID EN W AARD E VAN  VERSCHE ZEEVISCH AAN G EVO ER D  IN  DE VERSCH ILLEN 
DE BELGISCH E K USTM IJNEN  —  M AAND  FEBRUAR I 1946

Oostende Blanenberge Zeebrugge Nieuwpoort Totaal
Kgr. Frs. Kgr. Frs. Kgr. Frs. Kgr. Frs. Kgr. Frs.

Bot 6.979 36.720 86 390 990 6.645 761.714 2.450.542 7.565.334 37.256.792
Griet 2.460 74.710 26 615 142 3.345 924 4.104 8.979 47.859
Kabeljauw 501.773 7.388.950 689 11.065 37.353 618.540 437 14.280 3.065 92.950
K aorhaaa 1.285 17.020 321 4.095 4.735 79.089 544.550 8.097.644
Pieterm an 41 2.640 38 1.935 79 847 1.685 21.962
Plad ijs 309.073 3.592.190 1.411 13.297 110.477 1.140.356 21,5 785 100,5 5.360
Rog 108.944 1.305.290 2.342 25.158 38.204 414.070 22.517 268.937 443.478 5.014.780
Rog (V lee t) 79.777 1.007.690 31.955 384.780 181.445 2.129.293
Schar 7.519 97.290 85 645 698 6.760 79.777 1.007.690
Schaat 2.518 37.840 24 225 8.326 104.920
Schelvisch 2.943 54.560 2.518 37.840
Steeapost 10.790 66.840 2.943 54.560
Steur 18 1.890 298 1.405 11.088 68.245
Tarbot 17.582 745.220 80 3.795 5.393 220.330 18 1.890
Toag 95.324 4.031.740 309 14.360 27.153 1.192.065 485 29.890 23.540 999.235
W ijtia g 222.011 1.853.592 4.290 23.634 66.026 412.010 4.095,5 185.360 126.881,5 5.423.525
Zeeduivel 32 1.050 16.144 117.001 308.471 2.406.237
Zeehaai 22.048 180.740 32 1.050
Zeehoad 9.563 86.010 169 1.525 6.376 52.380 22.048 180.740
Zeepaliag 3.267 61.660 3.837 24.785 19.945 164.700
Zeewolf 355 5.850 5 409 5.820 3.676 67.480
H ariag ( i j le ) 4.874.955 9.319.693 52.300 79.715 146.005 247.718 355 5.850
Zeekreeft 1 320 673.730 1.280.072 5.746.990 10.927.198
Garaaali 1.2G8 78.420 906 55.277 1 320
Aadere Soorten 19.644 150.270 1.581 58.330 941 45.134 3.115 178.831

Algem eea Totaa l 6.300.170 30.198.195 61.787 174.199 441.663 4.433.856 1.082 8.028 22.307 216.628


