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Hoe is het gesteld met onze 
Visscherij en Vischhandel ?

Wetenschap - Nijverheid - Handel
A B O N N EM EN TEN : Binnenland: 
T EL . Nr 72523 Nederland:

Berekend volgens 
het offic iee le  uur 
van Greenwich.

1 jaar: 100 fr. 
12 gulden.

ONZE IN- EN U ITV O ER

Na sedert enkele maanden terug
gekomen te zijn  tot de vrijheid  in den 
vischhandel, is het n iet van belang 
ontbloot eens na te gaan hoe zich 
voor den oogenblik de toestand voor
doet in  de visscherijnijverheid.

Die toestand kan in  enkele woorden 
worden sam engevat als vo lgt: b ijna  
onbeperkten invoer en overvloedigen 
aanvoer eenerzijds, en omzeggens 
geen u itvoer anderzijds.

Ons land b lijk t het eenige ter we
reld te zijn  dat vrij open staat voor 
den invoer van gelijk  welke hoeveel
heden visch en geliik  welke soorten.

Dergelijke politiek zou zin hebben, 
indien er geen eigen voldoende voort- 
brengst was, doch deze is reeds zoo 
overvloedig dat men op zekere oogen- 
blikken heeft kunnen vaststellen dat 
er geen afzet te vinden was voor be
paalde soorten, althans n iet aan loo- 
nende prijzen.

Verschillende voortbrengst-landen 
beschikken over een grootere vis- 
schersvloot dan vóór 1940. Zoo b.v. is 
deze van Denemarken 1,5 en van Zwe
den 2 m aal belangrijker dan voorheen. 
Die van Noorwegen kom t ook vlug op 
peil, en Holland haalt insgelijks spoe
dig z ijn  achterstel in.

Gezien de meeste landen hun visch- 
invoer nog zeer beperken o f zelfs h ier
voor gesloten blijven, is België met 
zijn vrije  invoer-m ogelijkheid  heele- 
maal aangeduid om al het teveel der 
hoogervermelde voortbrengstlanden te 
ontvangen.

Het tijdperk der massale consigna.- 
tiezendingen is terug aangebroken en 
ontteddert onze geheele vischhandel, 
ten nadeele van onze visscherij.

Sommige invoerders beweren dat de 
vreemde visch van betere hoedanig
heid is dan die van eigen aanvoer. Is 
het niet eerder de consignatie-invoer, 
bedreven m et w ein ig o f geen risico, 
welke hun zulks doet zeggen ? W ij 
meenen dat nooit te voren onze sche
pen zulke prachtige vangsten hebben 
aangevoerd als tegenwoordig, zoowel 
wat betreft hoedanigheid als ver
scheidenheid.

Daar onze eigen voortbrengst nog 
merkelijk zal toenemen, gezien er 
meer en meer schepen in de vaart 
komen, z ijn  de vooruitzichten onzer 
visscherijnijverheid wein ig bemoedi
gend, indien geen m aatregelen ge
troffen worden.

Gezien de belangen welke de vis
scherij in  de economie van ons land 
beteekenen, zou deze n ijverheid  recht 
hebben op meer steun en aanm oedi
ging vanwege onze Overheid.

Dit is echter het geval niet. In  de 
handelsverdragen tot nu toe a fge 
sloten, kom t ons land meestal vóór 
als vischinvoerder, doch bijna nergens 
als uitvoerder.

Zoo is het dat in het laatste han
delsverdrag m et Zweden, een post 
voorzien is van  5 m illioen Kr. (ong. 
50 milïioen fr .) voor levering van visch 
aan ons land, wanneer w ij voorheen 
slechts w ein ig visch van  deze h er
komst betrokken.

Er was zelfs sprake dat de Zweed- 
sche visschersvaartuigen rechtstreeks 
in onze havens hun vangst zbuden 
aanbrengen ! Dat zulks de belangen 
van enkele invoerders dient is wel 
mogelijk, doch dat dergelijke toe
standen onze visscherij en vischhan
del zouden ten onder brengen is zeker.

Spreekt men ook n iet wederom  van 
den invoer van Noorschen haring toe 
te laten, wanneer er nog duizenden 
vaten van zelfde soort in  het land

beschikbaar liggen, zonder te spreken 
van de belangrijke hoeveelheden g e 
zouten kustharing waarvoor nog steeds 
geen uitvoer verwezenlijkt werd ? W ij 
zijn  ver van de belofte dat Frankrijk  
ons 20 m illioen kg. zou afgenom en 
hebben !

Het vlot inderdaad n iet m et onzen 
uitvoer, welke grootendeels de red
ding zou kunnen brengen.

Onze vischnijverheid moet m eer als 
een elem ent van nationaal belang be
schouwd worden, en onze vischpro- 
ducten moeten zoowel versch als be
werkt in  ruimere m ate als u itvoer
artikels opgenomen worden in  de 
handelsverdragen welke afgesloten 
worden met die landen w aar hiervoor 
afzet bestaat.

Een zeker gevaar voor onze visch
n ijverheid  schuilt ook wel in  de voor
gestelde tolunie m et onze Noorder
buren. Van dezen kant dient h ierom 
tren t waakzaam uitgezien.

W il m en onze visscherij m et al zijn  
aanverwante takken een levensbe- 
staan verzekeren, dan dient eenerzijds 
de invoer in  toom gehouden en ander
zijds de uitvoer bevorderd. Zulks dient 
natuurlijk te geschieden zonder eigen 
consumptie te bekrimpen.

Het evenwicht hiervoor te vinden, 
is geen gem akkelijke taak. Vrucht
baar werk h ierom trent kan zeker best 
verworven worden door enge samen
werking tusschen de bevoegde O ver
heid en de vertegenwoordigers der be
langhebbende takken.

Ook in deze kwestie is voor elkeen, 
ermede betrokken, slechts één zaak 
te dienen: het Nationaal belang.

O f Antwerpsche im portateurs dat 
doen, va lt zeker te betw ijfelen. V.

DE B.29 TERUCCEVONDEN
Onze lezers weten dat we in ons 

nummer van 30 M aart 1946 eenige in 
lichtingen gegeven hebben om trent 
visschersvaartuigen waarvan de eige
naars nog n iet gekend waren.

Thans is één dezer vaartu igen her
kend als zijnde d it van den reeder 
K a rl Giese. Het vaartu ig werd terug
gevonden te St. M alo en door de F ran 
sche overheid aldaar aan een privaat 
eigenaar als wrak Nr. 46 verkocht 
voor meer dan 300.000 Fransche fr.

M en neem t in Frankrijk  m et vaar
tuigen die hen n iet toebehooren, een 
gem akkelijk  loopje...

VOOR ALLE VISSCHERS 
Hef Uitwijkingsreglement in Beeld

Voor het eerst zal in België het 
In ternationaal Scheepvaartreglem ent 
alsook dat van de Schelde, inbegrepen 
het politiereglem ent van de kust, door 
« Het Nieuw V isscherijblad »  in  beeld 
en in kleur u itgegeven worden.

Gansch dit reglem ent wordt samen
gevat op een p laa t van 1 m. 10 op 
1 m. 10 voor den prijs van 65 frank.

Het in ternationaal reglem ent zal 
a fzonderlijk  in  beeld en kleur te ver
krijgen  zijn  voor den prijs van 35 fr.

Het Scheldereglem ent m et het po li
tiereglem ent, insgelijks aan 35 fr.

D it wordt ten  zeerste aangeraden 
aan leerling visschers, stuurlieden, 
loodsen, aan de leerlingen van onze 
zeevaartscholen.

Het Scheldereglement kom t prac
tisch overeen m et het Nederlandsch 
reglem ent van de zoogenaamde W il- 
helm inawet.

Deze prachtig gekleurde kaarten 
zijn  van a f volgende week te  verkrij
gen bij H U LP IN  NOOD, Vindictive- 
^aan 20 Oostende.

DE BELGISCHE 
VISSCHER IJ ALMANAK 1946
is te verkrijgen  voor den prijs van 
32 fr. m its  s torting  van de som op 
postcheckrekening 1070.98 van den h. 
P. Vandenberghe, 28, Spaarzaamheid- 
straat, Oostende.

Z ij is ook nog te verkrijgen  ten 
bureele van
Hulp in  Nood, V indictivelaan 20, Oos

tende:
Hand in  Hand, Visschershaven, Zee

brugge;
D ru kkerij van « Het Nieuw V isscherij

blad», 44, Steenweg op Nieuwpoort, 
Oostende.

NOC DRIE VISSCHERS
VAARTUIGEN TERUGGEVONDEN

Aan wie behooren zij ?

Een Hollandsche lezer van «  Het 
N ieuw Visscherijblad », welke toevallig 
in  Duitschland vertoefde, m eldt ons 
dat er zich nog Belgische visschers
vaartuigen m oeten bevinden.

H ij m eldt ons de vondst van een 
vaartuig, voorzien van een motor 
Anglo-Belge van 120 P.K. te W yk-au f- 
Föhr en twee visschersvaartuigen in 
Hornum op Sylt, waarvan eene met 
een motor Krom hout van 100 P.K. en 
een ander voorzien van een motor 
A.B.C. van 120 P.K.

De eilanden w aar deze vaartuigen 
gelegen zijn  bevinden zich in Slees- 
wyk Holstein.

«  Het Nieuw Visscherijblad »  heeft 
om nadere in lichtingen verzocht en 
zal z ijn  lezers inlichten.

ST. GEORGE’S DAY

------■ ------

Het heuglijk  w apen feit van het 
Engelsch leger dat op St. George-dag 
in  1918 plaats greep, zal op plechtige 
w ijze op M aandag 22 April herdacht 
worden. Zooals men weet werd op 
St. George-dag de haven van Zee
brugge versperd.

DE BEBAKENING van WRAKKEN

Het gevaar van de Z.443 « Augusta »

Onze lezers weten hoe op 12-2-46 
de Z.443, toebehoorende aan de Ge
broeders Demeester, ten gevolge van 
een m ijnon tp lo ffing  in de haven van 
Zeebrugge verging.

Het wrak van d it vaartu ig vorm t 
nog steeds een bestendig gevaar voor 
de scheepvaart en zou ingevolge 
Art. 13A van de politie op de scheep
vaart m oeten afgebakend worden 
door de reeders. De eigenaars, hierop 
door den heer Waterschout van Zee
brugge gewezen, hebben VOZOR in ge
licht, gezien de verzekering in  hun 
plaats moet optreden.

Tot op heden bestaat deze bebake- 
n ing nog niet.

W ij vestigen hierop de aandacht 
van de betrokken instanties, daar 
dergelijke vergetelheid  bij avarij 
groote gevolgen kan hebben.

Art. 13 van de Politie op de Scheep
vaart m eldt dat de eigenaar o f de 
kapitein  van  een vaartuig, dat om 
het even op welke w ijze en uit welke 
oorzaak gezonken is in de zeegaten 
der Belgische kust, verp lich t is door 
m iddel van seinen het wrak aan te 
wijzen.

In  het huidig geval m oet ieder vaar
tuig dat in o f nabij een vaarwater 
vastzit, bij dag twee zwarte ballen op 
hebben van ten  minste 0,50 m. Bij 
nacht: op ongeveer één m eter hoogte, 
een helder rood licht.

Daar de reeder h ier afstand gedaan 
h ee ft van d it wrak ten voordeele van 
den Staat, is het aan den Staat de 
bebakening te doen, wat tot op heden 
niet geschied is.

Premies van VOZOR niet betaald ?
Z ES  V A A RTU IG EN  AAN DE 

K E T T IN G
Vorige week werden zes visschers

vaartuigen, en wel de 0.119 «C la ra  
S im onne», 0.253 «A d r ie n n e »,  0.200 
«  Jonge Frans », de 0.289 «  Paul Thé
rèse »  en de 0.213 «  P ierre Valcke », 
aan de ketting gelegd omdat de ree
ders er. van hun prem ie voor oorlogs- 
risico op den 10n van de maand, nog 
niet voldaan hadden.

A lhoewel we van oordeel zijn  dat, 
waar de verp lichting bestaat te  beta
len en men zich daaraan niet kan 
onttrekken, tenzij ernstige redenen, 
welke w ij niet te onderzoeken hebben, 
toch wordt de w ettigheid  van de hui
d ig genomen m aatregel ten zeerste 
betwist.

Inderdaad, door sommigen wordt 
beweerd dat, wanneer de belangheb
benden geen schuld hebben tegenover 
den Staat, welke niet genoeg gewaar
borgd is, de wet zegt, dat zulks toe
gelaten is. De vraag stelt zich : 1) Is 
VOZOR de Staat ? 2) Is  de schuld van
1.000 à 3.000 fr. welke belanghebben
den hadden, n iet genoeg gewaarborgd 
tegenover vaartuigen welke een w aar
de hebben van een ha lf à één m illioen 
frank ?

Sommigen zijn  van meening dat de 
bevoegde overheid, de w ettelijkheid 
is te buiten gegaan en dat de bena
deelde reeders den Staat voor de 
s to ffe lijke schade aldus geleden, kun
nen verantwoordelijk  stellen.
r w  ■  ■ ■ ■ ■ ■ ■

Anderzijds volstaat het hen het aan 
VOZOR verschuldigd bedrag op een 
bank op naam van beide partijen  te 
storten in a fwachting van vere ffe
n ing van het geschil tusschen den 
reeder en VOZOR om trent het al o f 
n iet verschuldigd z ijn  van de niet 
betaalde premie.

W at zegt de Wet van 5 Mei 1936 
tot vaststelling van het Statuut der 
havenkapiteins.

Par. 10 van art. 1 dezer wet, welke 
verscheen in het Staatsblad van 
8-9-1936 werd als volgt gew iizigd  :

« De waterschoutspolitie heeft de 
plicht te waken voor de uitvoering van 
het beslag op zee- en binnenschepen 
en in de wateren van het R ijk  elk 
zee- o f binnenschip aan te houden 
van een reederij :

a ) waarvan een vaartu ig wegens 
m isdrijf tegen de wetten  en regle
menten, een boete verbeurd heeft ;

b) ten laste van welke een schuld
vordering ten bate van den Staat of 
van door hem opgerichte instellingen 
is blijven bestaan.

VOZOR is een instelling opgericht 
door den Staat.

Z ij die er schuld aan hebben mo
gen ingevolge bovenstaande w ette lij
ke beschikkingen verboden worden in 
zee te gaan.

Aan de tegenstanders van deze 
bew ijsvoering ons het tegenoverge
stelde te bewijzen.

I ■ ■ ■ ■ ■ 1  ■ B ■ ■ ■

Onze Haring-handelaars en Rookerijen 
voor een Katastroof

NEFASTE WERKING VAN EEN ANTWERPSCH IMPORTATEUR
Moet een nijverheid geslachtofferd worden voor vischfacteurs ?

Sedert enkelen tijd  is de visscherij
n ijverheid  voor enkele Brusselsche 
en Antwerpsche heeren van zoo ’n 
wein ig belang, dat ze openlijk op een 
vergadering er voor uitkomen, dat de 
visscherij als nationale industrie geen 
reden van bestaan meer heeft en 
moet verdwijnen.

A llerle i intrigues worden vooral 
door een Antwerpsch grootinvoerder 
in sommige m inisteries gebruikt om 
niet ,onze bevolking van visch te 
voorzien, m aar zijn  eigenbelang te 
dieiïen en groote woekerwinsten te 
verwezenlijken met den invoer.

De oneenigheid en gebrekkige or
ganisatie van de reederskringen w er
ken dergelijke praktijken in  de hand, 
zoodat onze m arkt nutteloos kan 
overrom peld met visch, welke er best 
kan gemist worden.

M inister Lalm and en Desmaele 
kunnen voor m illioenen franken de
viezen besparen, m aar ze schijnen ze 
liever weg te gooien om enkele visch
facteurs te verrijken en dit op een 
oogenblik dat het land alle krachten 
moet inspannen om de frank te red
den en integendeel te trachten te im - 
porteeren. H iernavolgend staa ltje is 
te belangrijk  om er de pers n iet van 
in te lichten.

O V ER VLO ED  VAN HARIN G  
WAAROM GEEN  U IT V O E R ?

Onze lezers weten hoe minstens 50 
m illioen kg. ijle  haring door eigen 
vloot werd aangevoerd, welke meestal 
door rookers en vischconservenfabrie- 
ken is dienen verwerkt te worden.

Toen de Franschen met ons een 
akkoord sloten, werd ons beloofd, dat 
we minstens 20 à 30 m illioen kg. zou
den kunnen uitvoeren.

Veel werd onderhandeld, veel werd 
gevraagd m aar... nog niets bekomen.

Ondertusschen is de Fransche 
vloot verdwenen en heeft ze een rijke 
vangst gehad.

Het Fransche volk vraagt onzen 
haring m aar... ze krijgen geen devie
zen voor invoer.

IN HOLLAND
Holland zendt ons versehe visch, 

k rijg t een contingent van 400.000 kg. 
versehe garnaal in te voeren.

H aringhandelaars in Holland vra
gen ondertusschen onzen ijlen  haring,

m aar krijgen  er geen omdat... er geen 
deviezen ter beschikking zijn.

Zooeven lezen we een brief dat één 
Hollandsche haringim portateur bij 
hoogdringendheid 5.000 vaten haring 
verlangt, ’t  Is  niet m ogelijk. Er zijn  
geen deviezen ! M aar voor den invoer 
wel !

EN B IJ ONS ?
B ij ons werd er ondertusschen in 

gevolge een bedongen overeenkomst 
met Noorwegen, zoo maar... duigend 
ton Noorschen haring ingevoerd van 
vorig haringseizoen aan het duur 
prijzetje van 1.000 fr. per vat.

Nog 20.000 vaten van dien inge- 
voerden gezouten haring liggen op 
verwerking te wachten. Tusschen de 
haringrookers werd destijds overeen
gekomen er elk een gedeelte van te 
verwerken, naarm ate de noodwen
digheden.

De haringrookers en inleggers lig 
gen echter ook nog m et een stock 
ijlen  haring van eigen vangst, zonder 
te spreken van de 20.000 vaten welke 
te Oostende tevergeefs op uitvoer lig
gen te wachten.

Zoo er voor dit alles binnenkort 
geen oplossing komt, dan gaan veel 
in leggerijen  en rookerijen bij gebrek 
aan afzet het fa illie t tegemoet.

W AT G E B E U R T  ER  N U ?
Een groot im portateur en rooker 

van Antwerpen, vergenoegt zich niet 
alleen zijn  aandeel van vroeger inge- 
voerden Noorschen haring n iet te 
w illen nemen, m aar stuurt bij het 
bevoegd m inisterie van Economische 
zaken en R avita illeering aan op den 
nieuwen invoer van 20.000 vaten Noor
schen vervrozen haring van het hui
dige seizoen en duizenden kg. ver
sehen haring.

Zal m inister Lalm and de Belgische 
visscherijkringen, onze rookerijen en 
in leggerijen  radikaal laten ten onder 
gaan, voor het genoegen van enkele 
gewetenlooze importateurs, die onder 
het moto van bevoorrading aan goed- 
koopen visch 0?) slechts hun eigen
belang dienen, o f zal hij inzien dat 
d it spelletje én voor den Belgischen 
frank én voor de visscherij den on
dergang helpt bewerken ?

Geen woordenkramerij, Heeren 
ministers, m aar daden vragen we !
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REEDERS-V ISSCHERS !
•  W enscht U schepen te koopen of te verkoopen ?
•  W enscht U «  ANG LO -BELG IAN  »  motoren te koop in ?
•  Wenscht U in lichtingen van welken aard ook me betrek 

op visschersvaartuigen ?

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

Internationale Conferentie ter 
Bestrijding der Overbevissching

R U S T O N
f .....  ......... - ........ = D I E S E L M O T O R E N
 ̂ De voornaamste Engelsche Motorenjabriek

I  ALG EM EEN E VERTEGENWOORDIGERS : 

k______ V A L C K E  Gebr. N. V. Oostende______________________ (5)

Van 25 M aart to t 5 April werd te | 
Londen een In ternationale conferen-1 
tie  ter bestrijd ing der overbevissching 
gehouden. T w aa lf landen waren hier
op vertegenwoordigd. Ook de V.S.A. 
hadden een observator gezonden. Bel
gië was vertegenwoordigd door de 
Heeren CARLIER, W aterschout der 
Kust en wd. D irecteur van den Zee
visscherij dienst, G IL IS , V isscherij- 
technicus bij dezen D ienst en DE- 
CROP, Oostendsche reeder. Volgende 
besluiten werden aanvaard en onder- 
teekend. Het spreekt echter vanzelf 
dat ze eerst toepasselijk zullen zijn  
op onze visscherij wanneer ze door 
den Belgischen W etgever zullen be
krachtigd zijn.

I. MINIMA M AASW IJDTEN

1°) In  de wateren, gelegen ten 
Noorden van den 66°. N.B. en tevens 
ten  O. van den M eridiaan Greenwich 
en in de IJslandsche wateren, gele
gen tusschen de parallels van 68° en 
62° N.B. en tevens tusschen de M eri
dianen van 28' en 10° W.L. zal de 
m inimum m aasw ijdte der vischnetten 
zoodanig zijn  dat een platmeetinstru- 
m ent (spaan) van 110 m/m breedte 
en 2 m/m dikte, gem akkelijk  door de 
in  de lengte diagonaal gestrekte maas 
kan worden gestoken wanneer het net 
nat is.

2°) In  alle andere wateren waarin  
de overeenkomst van toepassing is, 
gelegen ten N. van den 48° IN.B. en 
tusschen den 42° W.L. en den 32° O.L. 
met uitzondering van de Oostzee en 
de Belten, zal de minimum m aas
w ijd te zoodanig z ijn  dat een p lat 
m eetinstrum ent (spaan) van 80 m/m 
breedte en 2 m/m dikte gem akkelijk 
door een in  de lengte diagonaal ge
strekte maas kan gestoken worden, 
wanneer het net nat is.

De m inim a m aasw ijdten der visch
netten  zijn  n iet van toepassing bij de 
visscherijen van makreel, clupeïden 
(zooals haring, sprot, sardien enz.) 
smelt, paling, pieterman, garnalen, 
Noorsche kreeft en weekdieren.

II. MINIMA LEN G TEN

De m inim a lengten beneden de
welke de hieronder staande vischsoor
ten  n iet mogen aan boord gehouden, 
noch geland, noch verkocht worden, 
werden als vo lgt vastgesteld :

K a b e lja u w .........................  30 cm.
S ch e lv is ch .........................  27 cm.
Mooie M eid .................... 30 cm.
P lad ijs  ...............................  25 cm.
Hondstong .................... 28 cm.
Steenschol .................... 25 cm.
Tong ...............................  24 cm.
Tarbot ...............................  30 cm.
G riet ............................... 30 cm.

SCHADECEVALLEN 
AAN VISSCHERSVAARTUIGEN

----- ■ ------

Wat te doen ?
Veel stuurlieden schijnen de gevol

gen  n iet te beseffen van de vele 
nalatigheden, waarvan zij dikwijls 
de oorzaak zijn. B ij ongevallen doet 
zich dit veelvuldig voor.

Inderdaad, bij aanvaring, storm, 
enz. gebeurt het dat vaartu igen avarij 
oploopen.

De schippers verwaarloozen een zee- 
verslag op te maken en hun verzeke
ring te  verw ittigen  m et als gevolg, 
wanneer ze zich la ter aanbieden voor 
betaling der reparatie, dat ta lrijke 
m oeilijkheden ontstaan.

W ij herhalen daarom  voor de zoo- 
veelste m aal dat b ij om het even welk 
ongeval dat de schipper overkomt, h ij 
verplicht is binnen de 24 uur :

1° een zeeverslag neer te leggen bij 
den waterschout ;

2° zijn  verzekering dient te verw it
tigen  en kopij: van zijn  zeeverslag 
m oet bezorgen ;

3° bij de expertise, wanneer h ij uit
genoodigd wordt, m oet tegenwoordig 
z ijn  ;

4° zoo h ij het m et den vastgestelden 
p rijs  voor de opgeloopen schade niet 
eens is, dadelijk  een tegenexpertise 
m oet laten  doen en de verzekering 
verw ittigen  ;

5° De kosten van een voorloopige 
herstelling worden door geen enkele 
verzekering aanvaard.

Een opgeloopen schade m oet onmid
dellijk  u itgevoerd worden en zoo dit 
n iet geschiedt, dan zijn  alle nadeelige 
gevolgen voor den reeder ze lf en kan 
h ij z ijn  verzekering h iervoor n iet 
aansprakelijk  stellen.

D it weze gezegd voor de velen die 
verwaarloozen tijd ig  schaden te h er
stellen.

Dunne scharre-tong........  25 cm.
W ijtin g  •.........................  20 cm.
Schar ...............................  20 cm.
IJsland, Denemarken, Noorwegen, 

en Zweden stelden over het algemeen 
veel hoogere m inim am aten voor dan 
deze die aangenomen werden- B ijv. 
voor de tong stelden deze landen 
26 to t 27 cm. voor. Op-het aandringen 
van de Fransche en Belgische dele
gatie werd ze op 24 cm. gebracht.

I II . V ER M IN D ER IN G  VAN DE T O 
T A L E  TONNEM AAT DER V IS 
SC H ER IJ VLO TEN

Op de Conferentie kwam ook de 
verm indering van de tonnem aat die 
in 1938 in de vaart was, ter sprake.

Gezien dit- punt niet voorzien was 
op de dagorde beschikten de verte
genwoordigers van de verschillende 
landen n iet over de noodige gegevens 
om dienaangaande m et kennis van 
zaken besprekingen te voeren. Daar
enboven oordeelde de commissie dat 
een éénvorm ige verm indering volgens 
een bepaalde percentage van elke 
nationale vloot, bestaande in  1938, 
niet rationaal zou zijn.

Gezien er geen overeenkomst kon 
bereikt worden ging men over to.t het 
stichten van een bestendige commis
sie die te Londen zal zetelen en waar- 
biji ieder land door één o f twee a fge
vaardigden zal vertegenwoordigd zijn. 
A lle landen werden uitgenoodigd om, 
binnen het jaar, practische voorstel
len in te dienen.

M edegedeeld door het Beheer 
van het Zeewezen, 

Dienst voor Zeevisscherij.

DE GROOTE NOORDZEEFEESTEN

In  een onzer vorige uitgaven gaven 
w ij reeds het o ffic iee l program m a der 
eeuwfeesten waaraan van alle zijden 
medewerking wordt verleend. Een co
m ité werd opgericht dat de vertegen
woordigers van volgende offic ieele en 
private organisaties om vat :

Het Beheer van Zeewezen dat over 
de geschiedenis van de lijn  Oostende- 
Dover een rijk  geïllustreerd werk zal 
uitgeven in  beide landstalen van de 
hand van dhr A lbert de Burbure de 
Wesembeek. Verder zal de S taats- 
marine en de Belgische Zeepolitie met 
den bewapenden kustwachter «  Arte- 
velde », onder bevel van Commandeur
G. Tim m erm ans aan de zeeparades 
deelnemen.

D aar het in zekere m ate om een 
Belgisch-Britsch feest gaat zullen 
eenheden van de Britsche N avy van 
de partijl zijn.

De Southern Railw ay die den spoor
wegdienst van Dover naar Londen 
uitbaat is in het comité door haar 
«  Continental superintendent », Mr. 
Hacker en door Mr. M. A. Graseman, 
de auteur van een studie over de 
«  English Channel Boats », vertegen
woordigd.

De Nationale M aatschappij van de 
Belgische Spoorwegen en de Buurt
spoorwegen zullen deelnemen aan de 
tentoonstellingen en w aarsch ijn lijk  
fac ilite iten  verleenen.

De Belgische Zeevaartbond zal het 
Zeecongres organiseeren waarop ver
schillende thesissen in verband met 
de nationale scheepvaartproblemen 
zullen worden verdedigd. Ook Zee- 
vaarth istorici zullen lezingen houden. 
De Bond zal alles in het werk stellen 
om in deze dagen een groote propa
ganda voor de m aritiem e gedachte in 
ons land te voeren.

Ook het Stadsbestuur van Oostende 
zal in  ruime m ate bijdragen tot het 
welslagen van de feesten en zal o.m. 
de optochten, folkloristische stoeten, 
bals, vuurwerk, enz. organiseeren. 
Een Oostendsch kinderkoor zal een 
pas gedichte «  Hulde aan de Zee » 
voordragen.

De Posterijen zullen drie zegels van 
resp. 1,50, 2,50 en 3,50 fr. uitgeven, 
die beroemde paketbooten zullen 
voorstellen.

De stedelijke overheden van Dover 
zijn  in het com ité door Councillor 
W illiam s vertegenwoordigd, w at eens 
te m eer de Belgische-Britsche ver
standhouding zal doen uitkomen.

Op dit prachtige Noordzeefeest zal 
Nederland natuurlijk  n iet ontbreken. 
Zeemansdelegaties uit M iddelburg en 
V lissingen die in  Zeeuwsche kleeder- 
drachten zullen verschijnen evenals 
een ruitersgroep hebben hun mede
werking toegezegd.

De Cockerillwerven te Hoboken zor
gen voor de tew aterlating van de 
m ailboot «P r in s  Baudou in » en van 
de nieuwe m ailboot «  K on ing A lbert ».

Verleenen nog hun medewerking : 
het M inisterie van Buitenlandsche 
Zaken, het Bureau voor Toerisme, de 
Unie van de Hoteliers van de Kust 
en een groot aantal dito cultuurver- 
eenigingen.

SCHADE AAN STEDELIJKE 
VOORWERPEN of EIGENDOMMEN 
DOOR VISSCHERSVAARTUIGEN

Het gebeurt dat visschersvaartuigen 
aan de sluisdeuren schade berokke
nen, voor welks herstelling de reeders 
van deze schepen natuurlijk  veran t
woordelijk  zijn.

Het gemeentebestuur van Oostende, 
dat d ikw ijls een loopje neem t m et alle 
plichten, wanneer het d it ze lf moet 
toepassen, eischt in deze gevallen 
soms tam elijk  hooge bedragen welke 
de beschadigers in de stadskas als 
waarborg moeten storten, totdat de 
reparatie behoorlijk  uitgevoerd is.

Het gebeurt dan in dergelijke ge
vallen dat de stad nog een paar maan
den wacht vooraleer de waarborg te 
rug te betalen.

Deze reparaties worden daarenboven 
uitgevoerd zonder prijsberekening, 
noch zonder de tegenpartij uit te noo- 
digen tot een ram ing van de kosten. 
Na de herstelling wordt eenvoudig 
een factuur gezonden naar den fou- 
tieven schipper-reeder en daarmee is 
het al.

W ij weten allem aal w at het betee- 
kent werken voor Staat o f Stad u it
voeren en wat d it soms m eer kost.

W AT D IEN T G ED A A N ?

D ergelijke handelw ijze is totaal ver
keerd. Daarom  w ijzen  we de reeders 
er op dat het verkeerd en onwettig is 
een bedrag in de stadskas te moeten 
storten als waarborg, tenware de in 
teresten aan 5 t.h. U later terug mee 
betaald worden en daarvoor za l de 
stad zich wel wachten.

B ij ongeval dient de gebeurlijke 
schade tegensprekelijk  door experten 
opgenomen. De prijs h ier bedongen 
dient als basis voor deze reparatie en 
dient betaald te worden. Het is aan 
de stad die reparatie ze lf te laten 
u itvoeren bij w ie zij dan verkiest en 
op haar verantwoordelijkheid en 
zonder dat de reeder in verdere kos
ten hoeft tusschen te komen, tenware 
verdoken gebreken een meerdere u it
gave vergen. In  dergelijk  geval moet 
de stad de tegenpartij uitnoodigen om 
h ierom trent een vaststelling te doen. 
Doet zij het niet, dan m oet zij zelf 
de gevolgen daarvan voor eigen reke
ning nemen.

W ij raden onze reeders aan in  geval 
van ongevallen aan sluisdeuren, enz., 
waarin de stad betrokken is, geen an
dere rich tlijnen  te volgen.

EEN B ET R EU R EN S W A A R D IG E  G RA P

Enkele dagen geleden h ee ft een 
dame, welke geen paspoort voor En
geland kon bekomen, n iet beter ge
vonden dan zich te wenden to t een 
schipper van  de Oostkust om  naar 
Engeland m et een visschersvaartuig 
.overgebracht te worden.

Ongelukkig hee ft de visscher zich 
laten verleiden door de mooie Eva’s 
dochter om dit zaakje, buiten alle o f
ficieele toelating, klaar te spelen en 
haar ve ilig  in  Engeland aan w al te 
brengen.

Een paar dagen daarna werd ze 
door de Engelsche overheid opgepikt 
en verzocht onverw ijld  met den m aal- 
dienst Oostende-Folkestone terug te 
keeren.

B ij haar aankomst te Oostende werd 
door den heer Waterschout, onder- 
tusschen verw ittigd, een onderzoek in 
gesteld, waarvan we den uitslag nog 
n iet kennen.

DE G EV O LG EN  VOOR V IS S C H ER S  
EN « STO W -AW AYS )>

De schipper heeft z ijn  vaartu ig dus 
in de oogen van de wetsambtenaars 
uitgebaat m et een ander doel dan de 
visscherij.

H ij h ee ft verder een onaangem on
sterd persoon ingescheept.

De Zeevaartinspectie was eveneens 
onwetend van het inschepen van pas
sagiers. I 1

A l deze overtredingen zullen door 
de rechtbank gevonnist worden.

De schipper in  kwestie h ee ft daaren
boven aan z ijn  medemakkers een zeer 
slechten dienst bewezen, daar als ge
vo lg  hiervan, h ij het wantrouwen der 
Engelsche overheden tegenover onze 
schepen heeft opgewekt.

H et is te vreezen, dat in  de toe
komst het strengste toezicht op onze 
vaartu igen zal u itgeoefend worden, 
w at steeds voor iedereen onaange
naam zal zijn.

De passpgierster va lt eveneens on
der de toepassing der Belgische zee- 
vaartw et en zal ongetw ijfe ld  voor de 
boetstra ffe lijke rechtbank dienen te 
verschijnen.

Aan welke gevolgen stellen zich de 
schippers, en vooral de reeders bloot, 
die bij gebeurlijke ongevallen een pas-

COOPERATIEVE 
VOOR VISSCHERSVOLK

Zondagvoorm iddag kwam de in 1944 
door enkele vooruitziende menschen 
gestichte Cooperatieve voor Visschers- 
volk in  algemeene vergadering bijeen.

Na het verslag over de werking van 
de jonge maatschappij in haar aan
vangsstadium gehoord te hebben, 
werd de bilan van W inst- en Verlies 
rekening voor het jaar 1945 goedge
keurd, sluitende m et een nettowinst 
van 14.579 fr., welke in tegraal naar 
het d ienstjaar 1946 overgedragen 
werd.

Hulde dient gebracht aan den heer 
Candaele voor de w ijze waarop hij 
met de beperkte m iddelen waarover 
h ij beschikte, het beheer der m aat
schappij hee ft waargenomen.

Daarna werd overgegaan tot de uit- 
loting van v i j f  beheerders. Deze w a
ren: Coulier Engel, Vandenberghe Pr., 
Dasseville Aug., Coucke Jozef en Deck- 
myn Robert.

Allen, alsook twee nieuwe beheer
ders: André Vandenbriele en Charel 
Lenaers, werden met algemeene stem
men herkozen.

In  een volgende zitting zal to t een 
hersamenstelling van het bureau en 
van den beheerraad worden overge
gaan.

Interessante besprekingen hadden 
plaats, welke laten verhopen dat de 
jonge maatschappij, m et w at goeden 
wil, het ver kan brengen.

Enkele w ijzig ingen  aan de statuten 
werden aangebracht, waardoor ree
ders lid kunnen worden van  de coo
peratieve mits het nemen van een 
aandeel van 2500 fr. en visschers mits 
het nemen van  een aandeel van 250 
frank.

Hopen we voor de jonge maatschap
pij, dat haar werking spoedig nuttige 
gevolgen moge hebben voor de ree
ders.

sagier aan boord hebben ingescheept?
Deze z ijn  n iet te berekenen.
Z ij die er andere gedachten op na 

houden, zullen binnenkort h ierom 
trent door de boetstra ffe lijke rech t
bank van Brugge beter ingelich t wor
den.

W ie weet o f onze Eva’s dochter het 
verlangen naar de «h e im at» van den 
oorlog, n iet lang zal beklagen...

VISSCHERSVAARTUIGEN 
VERGAAN TIJDENS DE 
FRANSCHE OPEISCHING

Een onverkwikkelijke toestand

Van een tw in tig ta l reeders zijn  de 
vaartu igen tijdens den oorlóg ’t  zij 
bij Fransche, ’t  z ij bij Duitsche op- 
eisching vergaan.

W anneer dit geschied is door de 
Duitschers, dan betaalt VOZOR de 
vervangingswaarde.

Is  dit geschied door de Franschen, 
dan m eldt VOZOR den reeders een
voudig, dat de toenm alige polis, w aar
van de reeders nooit geen exemplaar 
ontvingen, de opeisching n iet dekt en 
dat de reeder zich moet wenden to t 
de Fransche overheid om vergoeding 
voor zijn  verlies te ontvangen.

Zich hiernaar voegende, worden de 
Belgische reeders naar het Beheer 
van  het Zeewezen verwezen en zoo 
verloopen reeds maanden, zonder dat 
de geteisterden weten, w aar en bij 
wien ze het biji het rechte eindje 
hebben.

W are het n iet veel eenvoudiger 
moest VOZOR, waarbij de reeders 
toch verzekerd waren voor oorlogs- 
risico, zich ze lf in verbinding stellen 
m et het Zeewezen en de Fransche 
Ambassade o f het M inisterie van  Bin- 
nenlandsche Zaken te Parijs  om al 
die verwarde aangelegenheden op te 
klaren ?

Een beetje goeden wil, M ijnheeren, 
en g ij zult onze reeders uit het droe
v ig  marasm e van den huidigen oorlog 
kunnen helpen.

Nog het Verlies van Zeegoed ] ‘
In  ons vorig  nummer klaagden de 

slachtoffers van de 0.157, dat zij voor 
verlies van zeegoed n iet betaald w a- ! 
ren. Na onderzoek stellen we vast, dat 
Wed. Depotter een fo r fa ita ir  bedrag 
van 4.000 fr. uitgekeerd h ee ft voor be
grafeniskosten, w at eigen lijk  meer is 
dan w at ze verschuldigd is. O f deze 
tusschenkomst in  aftrek van het ver
lies van zeegoed dient aanzien, is een 
zaak welke door den werkrechtersraad 
dient beslecht.

PAPIER~ÊROOTnANDEL 
Ot a b l . ].InüHEL6RECHJ. ;
>TATIE:>T̂ .7Ẑ  îl>TEL

*  Telefoon 78172
PAPIER voor VISCHVERPAKKINC 
ALLE BUREELBENOODIGDHEDEN 

Agentschap:
Peter Benoitstraat, 5 - Oostende
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BELGISCHE VISSCHERS
VAARTUIGEN IN FRANKRIJK

Onze lezers weten hoe verschillende 
Belgische visschersvaartuigen door de 
Fransche M aritiem e Overheden als 
wrakken verkocht werden, waar het 
soms in  fe ite  geen wrakken waren. 
D it alles geschiedde zonder de eige
naars noch de Belgische Maritieme 
Overheid te verw ittigen.

Daar zulks in  strijd  is m et de mari
tiem e w etgeving op dergelijk  gebied, 
waarover we in een vroeger num
mer uitgew ijd hebben, hebben de Bel
gische eigenaars hun vaartu ig terug- 
geëischt.

De Fransche eigenaars weigeren de 
vaartuigen, welke ze ondertusschen 
hersteld hebben, terug te geven.

De Franschen brengen als veront
schuldiging in, dat de reeders onmo
gelijk  te bereiken waren en dat anders 
die schepen daar zouden z ijn  verloren 
gegaan. De Franschen stellen bijge
volg de opbrengst van den verkoop 
ter beschikking van den eigenaar.

De eigenaar van het Belgisch vis
schersvaartuig m eldt terecht, dat hij 
nooit van het vinden van z ijn  vaar
tuig werd ingelich t en dat hij nie
mand de toelating h ee ft verleend om 
zijn  eigendom te verkoopen.

HAD DE FR A N SCH E STA A T HET 
R E C H T  D IE  V A A R TU IG EN  TE  

V ER K O O PEN  ?

Volgens onze bescheidene meening, 
kunnen deze vaartuigen best verge
leken worden m et verlaten  schepen.

Een verlaten  schip b lijft  het eigen
dom van den vroegeren eigenaar ge
durende 30 jaar, tijdens dewelke hij 
dus z ijn  rechten kan laten gelden. 
(Z ie  burgerlijk  wetboek).

A  fortiori, zal een schip, dat zich in 
een haven bevindt en door de oor
logsomstandigheden in de haven ver
laten  werd, den eigenaars b lijven  toe- 
behooren.

De Fransche autoriteiten kunnen 
echter schadevergoeding eischen voor 
het bewaken, verzorgen, verhalen en 
de herstellingen om het eventueel zin
ken te beletten, enz...

Z ij die thans deze vaartuigen ge
bruiken, kunnen de kosten van herstel 
terugvorderen, m its den eigenaar een 
som te betalen voor huur van riet 
schip.

Om zich een w erkelijk  !dee te vor
men van de rechten van den ’•eeder, 
zou m en dienen te weten:

1) de toestand waarin  het schip zich 
bevond, toen het door de Fransche 
autoriteiten werd verkocht;

2) welke de onkosten van herstel 
geweest zijn ;

3) de huidige waarde van het vaar
tuig;

4) welke som de Fransche autori
teiten w illen  terugbetalen.

G E L U K K IG  IN IT IA T IE F

Op in itia tie f van den heer Direc- 
teur-Generaal Devos van het Zeewe
zen, zal dezé zaak op de gemengde 
Belgisch-Fransche Commissie, op 29 
April te Parijs  te houden, besproken 
worden.

Een ambtenaar van het Zeewezen, 
denkelijk  de heer Pluymers, zal er 
de Belgische belangen in deze aan
gelegenheid verdedigen.

De vertegenwoordiger van het Zee
wezen staat h ier voor een moeilijke 
m aar prachtige taak.

Aan  de juridische bevoegdheid van 
den heer Pluymers tw ijfe lt  niemand, 
al d ient opgem erkt dat de Franschen 
m et de rechten en plichten zooals zij 
in  de m aritiem e wetten zijn  vastge
legd, gem akkelijk  een loopje nemen.

W e wachten dus af.

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

* Voot Nieuwbouw en Herstelling van *
* [=3==, S C H E P E N  e e ÜF3 *

I  N.Ï. BELIARD-CRIGHTON «  C°i
*  *  
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Een paspoort met visa onontbeerlijk 
voor Engeland
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Notariëele Aankondigingen
Studie van den Notaris 
jan B. de Cheldere

te Heist.

IN STE L  M ET PREM IE  
Op Dinsdag 7 M ei 1946, te 17 uur 

te Heist, in  het Café « I n  ’t Nieuw 
D iep », Onderwijsstraat, van: 

BADSTAD H E IST-AAN -ZEE  
Koop 1. —  Welgelegen en gerievig 

WOONHUIS met erve, O nderw ijs
straat, nr 37, groot 105 m2. 

Beschikbaar met betaling.
Koop 2. —  Schoon perceel BOUW 

GROND, in de IJzerstr aat groot. 87 m 2. 
______________________________________ (180)

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

te Heist, en 
Ant. VAN H O ESTEN  B ER G  HE

te Jabbeke.

INSTEL
Op Dinsdag 7 M ei 1946, om 16 uur 

te Heist, in het «H ote l de la  M arine», 
Statieplaats, van:

BADSTAD H E IST-AAN -ZE E  
SCHOONE EN G R O O T E V ILLA  

genaamd «  K inderrust », Aug. Beer- 
naertstraat, nr. 12, groot 135 m2, zeer 
gunstig gelegen op 30 m. van Zeedijk 
en Square A lbert en geschikt voor 
familiepensioen.

Beschikbaar m et betaling. (181)

Studie van Meester 
Pierre Denis

doctor in  de rechten 
notaris te Nieuwpoort.

Op Maandag 29 A pril 1946, om 3 uur 
’s namiddags ter herberg «L a  L iberté» 
bij den heer Charles Demeyere, G roo
te M arkt te Nieuwpoort, TOESLAG 
van:

STAD N IEU W PO O RT
a) De welgelegen Café

«In  de Nieuwe W andeling», m et a f
hankelijkheden, m agazijn  en garage, 
hoek Pelikaan en Oude Veurnevaart- 
straat nr. 145; groot ongeveer 235 m2.

Ingeste ld : 161.000 fr.
b) Een kloek Woonhuis 

Oude Veurnevaartstraat, nr. 143; groot 
ongeveer 81 m2.

Ingeste ld : 53.000 fr.
Beide eigendommen z ijn  voorzien 

van water, gaz en electriciteit.
Z ichtbaar alle dagen.
Verdere in lichtingen ter studie.

(182)

Studie van M eester 
Pierre Denis

doctor in de rechten 
notaris te Nieuwpoort.

Op Woensdagen 24 A pril en 8 M ei 
1946, telkens om 4 uur ’s namiddags 
in de café «De Eendracht», bij den 
heer Henri Deman, te Mannekensvere, 
ten overstaan van den heer Vrede
rechter, respectievelijken IN STE L en 
TOESLAG van:

GEMEENTE M ANNEKENSVERE 
Een welgelegen huis met bouwland 
groot 23 a. 70 ca.

% %  instelpremie.
Gewone voorwaarden.
Zichtbaar den Maandag, Woensdag, 

Vrijdag van 10 tot 12 uur.
Verdere in lichtingen ter studie.

(160)

Kleine aankondigingen

•  Twee stellen m atrijzen  voor zet- 
machienen (corps 8 en 10) te koop. 
Amerikaansche diepte. In  goedü staat. 
Zich wenden bureel van ’t blad.
•  Te koop : w itte menagère in goeden 
staat: Spaarzaamheidstr. 54. (152) 
4  Te koop: M otor A.B.C. 25 P.K., in 
goeden staat. Adres bureel blad. (170)
•  Te koop: Autocam ionette Buick in  
zeer goeden staat, 1.500 kg., 4 goede 
banden. St. Jorisstraat 25, Oos'tende.

(175)
•  Te koop: Open boot, gebouwd in  
1941. M otor Claeys 14-16 P. K. van 
1941. Adres St. Jorisstraat 25. (176)
•  Te koop: Mooi visschersvaartuig, 
gebouwd in  1943, voorzien van een 
A.B.C. van 80 P.K. van 1943. Adres: 
bureau van ’t blad. (178)
9  Monsieur bonne prés., 31 ans, libre 
tout engagem ent m ilita ire fin  avril- 
début mai cherche place employé ou 
similaire. Rég. ling.: franç. 14 a. p ra
tique import, usine région Mons. Ecr. 
conditions bur. journal sous n. 183.

VISCH-GROOTHANDELAARS !
Om uw vervoer van versehe visch te 

verzekeren, voor b in n en - o f bu iten 
land, m et de laatste m oderne u itge 
ruste F R IG O  VR A C H TW A G EN S, wende 
men zich to t

BRITISH AUTOSERVICES 
Centenaire Palade - H all n° 9 
BRUSSEL —  Tel. 26.39.82 

OFFICIEELE VERVOERPRIJS. (179)

Het Nieuw Visscherijblad
IS  TE  VERKR IJG EN

bij alle dagbladverkoopers 
in alle boekwinkels ,

van OOSTENDE 
van N IEU W PO O RT 
van BLANKENBERGE 
van ZEEBRUGGE 
van H E IST 

vanaf den V R IJD A G .

Studie van den Notaris 
Maurice Quaghebeur

te Oostende, Kerkstraat 43.

Op Dinsdag 23 A p ril 1946, te 15 uur, 
in het lokaal Prins Boudewijn, St. Se- 
bastiaanstraat 22, te Oostende:

IN STE L M ET K  % PREM IE  
van

EEN HANDELSHUIS
te O o s t e n d e  

Thouroutsche Steenweg, 62
Oppervlakte: 106 m2 m et 8 plaatsen, 

kelderingen; koer, hof, 2 zolderkamers 
en verdere gerieven.

Verhuurd zonder geschreven pacht 
m its 1200 fr. per maand, benevens de 
lasten.

Bezoek: M aandagen en Donderda
gen van 2 to t 4 uur.

A lle nadere in lichtingen te bekomen 
ter studie van den verkoopenden no
taris. (171)

Studie van den Notaris 
Maurice Quaghebeur

te Oostende, Kerkstraat 43.

Op Donderdag 25 A pril, te 15 uur, 
in het lokaal Prins Boudewijn, S int- 
Sebastiaanstraat 22, te Oostende.

TOESLAG
van

STAD OOSTENDE

CROOT PENSIOENHUIS
Volled ig ingericht en onm iddellljk  uit 
te baten. Frans Musinstraat 27-29.

Bevattende nam elijk : 36 ingerichte 
slaapkamers m et warm  en koud stroo- 
mend water. Groote Restauratiezaal. 
Zitkamer. Keukens. Provisiekelders en 
verdere instellingen. Oppervlakte 144 
m2. Centrale verwarm ing en warm - 
waterverdeeling door gansch het huis. 
Ascenseur «O tis » naar al de verdiepen.

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

A lles in  zeer goeden staat van on
derhoud.

G enot: onm iddellijk.
Bezoek: Maandagen, Woensdagen en 

Donderdagen, van 2 tot 4 uur.
Ingeste ld : 900.000 fr.

Voor alle nadere in lichtingen en 
nazicht van den inventaris, zich wen
den ter studie van den verkoopenden 
notaris. (173)

Studie van den Notaris 
Maurice Quaghebeur

te Oostende, Kerkstraat 43, en 
Charles Gevers

te Antwerpen, Mechelschelaan, 4.

Op Donderdag 25 A pril 1946, te 15 u. 
in het lokaal Prins Boudewijn, St. Se- 
bastiaanstraat 22, te Oostende:

TOESLAG
van

STAD  OOSTENDE

I. Groot Handels- en Opbrengsthuis
thans apothekerij én drie apparte
menten. Leopold I  plaats nummer 9 
(hoek Van Iseghem laan).

Oppervlakte 171 m2
Verhuurd met pacht mits 33.600 fr. 

’s jaars benevens de grondlasten en 
taksen.

Ingeste ld : 700.000 fr.

II. Schoon Opbrengsthuis
Oude Molenstraat, 20 

m et benedenwoonst en twee apparte
menten. Oppervlakte 198 m2.

Verhuurd zonder pacht mits 980 fr. 
per maand benevens de stadtaksen.

Ingeste ld : 310.000 tr.

III. Opbrengsthuis
W ellingtonstraat, 26 

m et 3 groote appartementen.
Verhuurd zonder pacht mits 1.000 

fr. per maand benevens de belastin
gen en taksen.

Ingeste ld : 330.000 fr.
Bezoek voor de drie loten : M aan

dagen en Donderdagen van 14 to t 16 u.
A lle  nadere in lichtingen te bekomen 

Studies van de Notarissen 
ter studie van de verkoopende nota
rissen. (174)

Studies van de Notarissen 
M A U RICE Q U A G H EB EU R

te Oostende. Kerkstraat 43, en 
G A B R IE L  F R A E IJS

te Brugge, Braam bergstraat 25.

Op Dinsdag 23 A pril 1946, te 15 uur, 
in  het lokaal Prins Boudewijn, St. Se- 
bastiaanstraat 22, te Oostende:

IN STE L M ET ^  % PREM IE
van

SCHOONEN EIGENDOM 
genaamd « Hotel Birmingham »

Van Iseghem laan, 139, te Oostende 
bij de Leopold I  plaats. Oppervlakte 
115 m2.

Verhuurd m et pacht tot 1 Juli 1948 
mits 25.000 fr. ’s jaars.

Bezoek: M aandagen en Donderda
gen van 2 tot 4 uur.

A lle  nadere in lichtingen te bekomen 
ter studie van voornoemde notarissen.

(172)

De Scheepswerven naar 
de Nieuwe Visschershaven

EEN  A N D ERE K L O K

In  ons vorig nummer m eldden we 
dat op 1 Augustus de scheepswerven 
naar de nieuwe visschershaven dienen 
te verhuizen en hoe er een betwisting 
tusschen de scheepsbouwers is ont
staan om trent de verdeeling der 
gronden.

M en doet ons thans opmerken dat 
in  1938 de zeven bestaande scheeps
werven toen een akkoord ondertee- 
kend hebben voor de verdeeling dezer 
gronden. D it stuk berust op het kan
toor der domeinen.

D at er thans twee van hen weigeren 
het toen gesloten kontrakt te aan
vaarden omdat ze tijdens den oorlog 
een grooter uitbreiding genomen heb
ben, is geen reden om te zeggen dat 
zij m eer rechten moeten doen gelden, 
daar de anderen in  de onm ogelijkheid 
verkeerden d it te doen.

Daarom  zijn  de kontraktanten, w e l
ke getrouw bleven aan het kontrakt, 
van oordeel dat het zevende perceel 
waarvan Industrielle des Pêcheries a f
ziet, ge lijke lijk  onder allen zou m oe
ten verdeeld worden om elkeen toe te 
laten zich naar behooren te kunnen 
ontplooien.

EEN V ER G A D ER IN G  TEN  
STA D H U IZE

D insdagnam iddag hadden de scheeps
bouwers een onderhoud m et het ge
meentebestuur, waarin dit laatste na 
wikken en wegen z ijn  advies te ken
nen ga f deze perceelen ge lijke lijk  te 
verdeelen.

A.B.C. MOTOREN
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

ËXÏ

Wetenswaardigheden
DE IN R IC H TIN G  VAN ONZE Z E E 
MACHT

De jongelieden, geboren in 1926 en 
1927, die verlangen  hun aktieven 
dienstplicht te vervullen bij de Zee
macht, worden verzocht een aanvraag 
tot vervroeging van oproeping m et de 
lich ting van 1945 in  te dienen bij het 
gemeentebestuur der plaats van in 
schrijv ing der m ilitie.

Om geldig te zijn, moet deze aan
vraag ingediend worden vóór 20 April.

Terze lfdertijd  moet aan de Zee
macht, W etstraat 86, te Brussel, een 
verzoek overgem aakt worden om bij 
d it korps te dienen, vergezeld van een 
door den burgemeester voor w ettig 
verklaard a fsch rift der aanvraag tot 
vervroegde oproeping.

D it bericht betreft voornam elijk  de 
jongelieden, die het beroep uitoefenen

Voor een Burgerlijke en Boetstraffelijke 
Rechtbank te Oostende

Reeds tientallen  jaren wordt er ge
sproken te Oostende een «  groote »  
rechtbank op te richten, ttz. een 
rechtbank van eersten aanleg. In  ons 
land gaat alles echter zoodanig traag, 
dat n iettegenstaande deze oprichting 
sinds jaren  allernoodzakelijkst is en 
zich ten zeerste opdringt, hejt wel zou 
kunnen gebeuren dat we binnen 
50 jaa r nog even ver staan als nu... 
tenware de huidige M in ister van 
Rechtswezen, die een kind van Oos
tende ls, er anders zou over oordeelen.

Het is inderdaad dringend noodig 
dat er h ier een rechtbank tot stand 
kome ; zien we nu niet dat meer dan 
de h e lft van de burgerlijke en s tra f
zaken die te Brugge worden afgehan 
deld, zaken zijn  van Oostende en 
om liggende ?

A lle  dagen moeten tientallen  ver
dachten, getuigen, politieam btenaren 
(zonder nog van de advokaten te spre
ken) de verp laatsing van Oostende 
naar Brugge ondernemen ; al die ver
plaatsingen moeten door den Staat 
betaald worden ! W are het dan ook 
n iet logischer h ier ter plaats een 
bevoegde rechtbank op te richten ? 
Hoeveel geld en ti.M zou hierdoor niet 
bespaard worden ? En het hoeft ook 
n iet gezegd dat onze stad er door een 
meerdere faam  en invloed zou ver
werven.

W e zien in onze provincie recht
banken te lep er en te Veurne, kleine, 
vervallen  gemeenten m et slechts en
kele duizenden inwoners, terw ijl onze 
stad, m et zijn  v ijft ig  duizend m en
schen, waar er zooveel gerechtszaken 
en geschillen bestaan, zich moet ver
genoegen m et een vredegerecht (dat 
ook gem akkelijk  m ag ontdubbeld w or
den). Onze Visscherij aangelegenhe
den alleen, geven stof genoeg voor 
een rechtbank.

W aarom  moeten de Heeren Rechters 
van leper en Veurne zich vervelen 
met één zitting per week terw ijl deze 
van Brugge overlast z ijn  m et zaken 
van... Oostende?

W aarom  worden de twee kleine 
rechtbanken van lep er en Veurne niet 
samengesmolten ? O f waaróm  m aakt 
men in de provincie n iet een v ijfde  
gerechtelijk  arrondissement m et Oos
tende als hoofdplaats en m et de kust 
als bevoegd gebied ?

Plaats om te zetelen en om bureelen 
in te richten, ware er genoeg, verm its 
de rechtbank zou kunnen beschikken 
over een ruim en modern gerechts
gebouw.

Aan U, M ijnheer de M in ister van 
Rechtswezen en aan U, Heeren Volks
vertegenwoordigers van Oostende, het 
W oord ! W ij kunnen alleen gedachten 
opperen, m aar geen wetsvoorstellen 
neerleggen...

Ook onze visscherij'menschen zou
den er U dankbaar voor zijn.

Lux

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

FERNAND SCHAEVERBEKE 
Steenstr. 25 - Brugge. Tel. 34.308

V.O.Z.O.R. 
ZAL DE PREMIE VERLAGEN

Op voorstel van den heer Directeur 
Generaal Dellos zal waarschijn lijk  
vanaf 1 M ei de prem ie van oorlogs
risico opnieuw fe l verm inderd worden.

W e komen hierop volgende week 
terug.

Kontrool op Ondermaatsche Visch
DE AANVOER ERVAN VERBODEN 
VISSCHERS, DOET UW PLICHT !

Dinsdagnam iddag deden een paar 
afgevaardigden  van het Waterschouts- 
ambt hun dienst op de visscherskaai 
te Oostende. Ze stelden vast dat, om 
een oude ziekte n iet te vergeten, onze 
visschers opnieuw veel ondermaatsche 
visch binnen brengen.

H et ging er op zeker oogenbiik 
nogal hardhandig aan toe, toen eén 
W aterschout wou ingrijpen  om proces
verbaal op te stellen.

W ij houden er aan onze visschers 
te waarschuwen dat het Waterschouts- 
ambt voor den aanvoer van  onder
maatsche visch zeer streng zal op
treden.

En het heeft volledig gelijk !
W anneer het verbod to t aanvoer 

van ondermaatsche visch bestaat, dan 
m oet zulks geëerbiedigd worden, want 
’t is in het belang van den visscher 
dat zulks geschiedt.

Z ij die n iet w illen  luisteren, moeten 
het m aar voelen en het sp ijt ons te 
m oeten vaststellen dat sommige vis
schers dat wel eens noodig hebben.

M en merke wel op dat ook de ver
voerders, evenals de koopers en ve r
koopers, strafbaar zijn.

Daarom  doen we een beroep op alle 
visschers geen ondermaatsche visch 
aan te voeren.

D ie h ieraan geen gehoor verleent, 
m oet er m aar de gevolgen van  dra
gen en m en kän dan n ie t streng ge
noeg z ijn .

DE M IN IM A -M A TE N

Hierna volgen ter voorlichting van 
de belanghebbenden nogm aals de 
voorgeschreven maten, vastgesteld bij 
besluit van den Regen t dd. 14-4-1945, 
art. 3:

M inim am aten beneden dewelke na
verm elde vischsoorten n iet mogen aan 
boord gehouden, noch geland, noch 
verkocht worden:
Kabeljauw  ................................  24 cm.
Schelvisch ................................. 24 cm.
Mooie meid ............................... 30 cm.
W ijtin g  ......................................  25 cm.
Koolvisch .................................. 30 cm.
S c h a r .........................................  20 cm.
P lad ijs  .......................................  23 cm.
Hondstong ................................ 23 cm.
B o t .............................................. 23 cm.
Tongschar (steenschql) ........  23 cm.
Tong ..................................... ... 21 cm.
Tarbot .......................................  25 cm.
G riet ..........................................  25 cm.
H e i lb o t ......................................  25 cm.
S ch a rre ton g .............................. 23 cm.
Roodbaard ................................ 20 cm.
Rog ........................................... . 25 cm.

De lengte is ge lijk  aan de lengte 
van den geheelen visch, gem eten van 
den punt van den snuit tot aan het 
uiteinde van de staartvin. De m ini- 
mummaat van den rog is ge lijk  aan 
de breedte van den geheelen visch, 
gem eten tusschen de uitersten van de 
borstvinnen (vleugels).

van werktuigkundige,- elektrieker, au
tobestuurder, kok, te legrafist en zee
man.

W ANNEER KOM T DE 0.128 T E R U G ?
De 0.128 «  Reine des Anges »  lig t 

nog a ltijd  te La  Rochelle op reparatie 
te wachten.

Reeds meer dan zes maanden werd 
bevel gegeven m et de reparatie er van 
aan te vangen.

Reeder Felix  Verleene werd gansch 
den oorlog van zijn  eigendom beroofd 
en thans wordt hem nog a ltijd  het 
wachten opgelegd.

K an  ons Zeewezen, o f de Belgische 
konsul te La  Rochelle, die veel voor 
de Belgen aldaar gedaan heeft, in  
deze aangelegenheid n iet tusschen- 
komen ?

DE M AALDIENST  
O O ST EN D E-FO LK EST O N E

De m aaldienst Oostende-Folkestone 
zal van 6 Mei a f dagelijks ingericht 
worden. Van dien datum a f zal er 
lederen dag een overvaart z ijn  in 
iedere richting.

M et ingang van 1 Juli zal de haven  
van aankomst en vertrek in Groot- 
Britannië" opnieuw Dover zijn  in 
plaats van Folkestone. Tegen  h a lf Juli 
wordt de paketboot «  Prince Bau
douin »  in  de vaart gebracht en d it 
zal toelaten de uurregelingen te her
zien. De duur van den overtocht zal 
nagenoeg dezelfde zijn  als die van 
vóór den oorlog.

Het is tevens te voorzien dat, van 
Oktober a.s. a f de twee klassen zullen 
heringericht zijn  aan boord van de 
paketboot.

V ER G A D ER IN G  VAN DEN B ER O EP S 
RAAD

Heden Vrijdagnam iddag kom t te
14.30 uur op het stadhuis van  Oos
tende, de Beroepsraad bijeen m et als 
dagorde :

1. R egeling inzake de vischlossers.
2. Bespreking der wet op de ouder

domspensioenen en arbeidsongevallen, 
voorzien in het speciaal statuut der 
visschers en waarvan drie ontwerpen 
neergelegd werden door de Transport- 
arbeidersbond, het Beheer van het 
Zeewezen en de heeren Claeys W. en 
Vandenberghe Pr.

W ij komen hierop terug.

K O LO N IA LE  L O T E R IJ
Uitslag der trekking van de 4(' S ch ijf 

1946 op 15 April:
Z ijn  betaalbaar met 100 fr.: de b il

jetten  waarvan het nummer eindigt 
op 5. —  500 frank: de b iljetten  w aar
van het nummer eindigt op 89. —
1.000 frank: de b iljetten  waarvan het 
nummer eindigt op 820. —  2.500 fr.: 
de b iljetten  waarvan het nummer ein
digt op 5941 - 6060 - 9643 - 9775. —
5.000 fr.: de b iljetten  waarvan het 
nummer eindigt op 6233 - 0231 - 8011 
4918. —  10.000 fr.: de b iljetten  w aar
van het nummer eindigt op 9311 -  
4474 - 8884. —  20.000 fr.: de b iljetten  
waarvan het nummer eindigt op 39046 
44830 - 23953 - 99798 - 11444. —  50.000 
fr.: de b iljetten  waarvan het nummer 
eindigt op 84780 - 10537. —  100.000 fr.: 
de b iljetten  waarvan het nummer ein 
d igt op 59838 - 55603. —  250.000 fr.: 
de b iljetten  dragende het nummer 
564730 - 379798 - 361562 - 185359. —  Is  
betaalbaar met 1.000.000 fr., het b iljet 
dragende het nummer 494959.

O P G E S LEEP T
Vorige week werd de Z.519 «V ic to r  

E rn a », schipper Ackx Leon door de
0.186 naar de haven van Oostende 
gesleept, dit als gevolg van een w arm - 
looper.

DE « Z E E L E E U W »  NAAR EN GELA N D
De loodsboot «  Zeeleeuw »  is heden 

naar Engeland vertrokken om er het 
Y ach t van een Engelsche kolonel op 
sleeptouw naar onze kust te brengen.

De Zeeleeuw zal denkelijk Dinsdag 
terug zijn.

Z E E K A A R T E N

to t op heden bij gewerkt en voorzien 
van de bebaker.ing der wrakken en 
waarop de te volge:'. routes aangege
ven zijn, te verkrijgen  biji 
H AND  IN  HAND te Zeebrugge. 
H U LP IN  NOOD, V indictivelaan, 20 

Oostende.

A B R EU K  EN BUIKBA N D EN  k
Orthopedische Apparaten
—  Kunstbeenen —  s(

| V E R D O N C K - M I N N E »
■*7 H. Serruyslaan O O S T E N D E ^
i

1 UCk
(36) I



4 «HET NIEU W  V IS S C H ER IJB LA D »

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

V rijdag 12 A pril 1946.

W ein ig visch op de m arkt vandaag. 
De 3 vaartu igen die heden lossen, 
hebben samen ongeveer 7.800 kg. visch 
welke meer dan voldoende is voor een 
Vrijdagm arkt. A lle voorhanden zijnde 
vischsoorten zijn  heden in prijs  ge
daald. De belangstelling was eerder 
gering.
N.817 2.437
0.134 2.767
0.270 2.641

25.120,—
26.490,—
14.495,—

Zaterdag 13 A pril 1946.

Alhoewel 21 vaartuigen ter markt 
zijn , is de aanvoer m aar m iddelm atig 
door h e t fe it  dat veel schepen maar 
w ein ig om vangrijke vangsten hebben. 
De aangeboden vangsten bedragen 
samen ongeveer 90.000 kg. en om vat
ten 150 bennen kabeljauw, 720 bennen 
pladijssorteering, 280 bennen w ijting, 
200 bennen rogsoorten, 40 bennen 
knorhaan, 60 bennen haai en zeehond 
en w at tarbot. De tongaanvoer is 
groot en benadert de 15.000 kg. Deze 
worden aan goede prijzen  afgenomen 
niettegenstaande de groote hoeveel
heid die op de m arkt aanwezig is. 
Kabeljauw, rog en w ijtin g  worden 
zeer gevraagd en aan levendige p r ij
zen betwist. P lad ijs wordt eveneens 
gretig  afgenomen. De m arkt was he
den vast en standhoudend.
0.286 12.707 168.300,—
0.246 11.281 120.180,—
0.120 8.411 76.400,—
0.257 6.887 71.390,—
0.194 3.014 25.510,—
0.203 2.641 29.180,—
0.220 10.113 86.320,—
0.34 2.870 23.550,—
0.161 3.170 36.260,—
0.273 2.463 9.410,—
N.744 5.179 62.960,—
0.19 8.768 9.710,—  î
0.180 3.913 11.760,—
N.793 3.087 28.510,—
0.68 688 3.650,—
0281 753 2.230,—
0.69 2.326 7.150,—
0.261 2.925 30.810,—
0.252 2.148 6.075,—
0.31 457 3.130,—
0.182 2.932 12.210.—

Maandag 15 A pril 1946.

nomen, alhoewel iets goedkooper dan 
Zaterdag. De 0.191 gee ft een mooie 
aanvoer van keilrog die zeer gretig 
wordt betwist. De kabeljauwsorteering 
aan dewelke een groot tekort was, 
wordt aan bijzonder dure prijzen  van 
de hand gedaan. Pladijssorteering, 
evenals tarbot, haai en zeehond w or
den duur verkocht. W ijtin g  boekt 
eveneens mooie prijzen, doch tegen 
het einde der m arkt ondergaat deze 
vischsoort een gevoelige daling in 
prijs. De m arkt was vandaag b ijzon 
der levendig. Een groote toevoer van 
tong wordt voor de volgende m arkt
dagen verwacht.

B.610 1.329 13.310,—
0.277 7.581 71.590,—
0.114 7.996 83.190,—
0.187 5.659 56.820,—
0.115 11.849 124.400,—
0.61 1.658 8.250,—
0.292 24.267 330.620,—
N.718 4.160 62.520,—
N.806 5.730 63.280,—
0.191 16.751 197.890,—
0.140 11.293 146.570,—
0.109 12.163 139.290,—
N.764 2.386 28.030,—
N.784 698 3.620,—
N.783 567 3.400,—
N.704 1.175 16.780,—
0.10 3.501 38.710,—
0.119 14.329 160.870,—
0.111 1.368 9.150,—
0.264 4.658 58.880,—
0.214 11.223 147.410,—
N.808 2.242 23.080,—
0.273 3.043 10.470,—
0.180 3.293 9.790,—
0.57 720 3.230,—
0.23 2.472 8.610,—

0.228
0.19
N.809
N.780
0.251
0.103
0.275
0.106
0.53
0.69
0.54
0.146
0.101
0.281
0.182
0.68
0.252
0.147

13.489
3;129
1.838
1.354
4.223
1.191
4.950
1.143

513
2.016
1.983

625
1.559
1.215
1.546
1.616

708
856

167.440,-
7.510,- 

32.540,-
3.110,-

31.780,-
7.180,-

67.270,-
4.030,-
1.830,-
5.140,-
5.025,-
1.380,-
5.410,-
3.160,-
3.510,- 
4.300,- 
2.090,- 
2.500,-

Woensdag 17 A pril 1946.

Vandaag was er wederom  overvloed 
van visch, die aangebracht werd door 
26 vaartuigen. De aanvoer bedraagt 
circa 180.000 kg. en om vat groote par
tijen  w ijtin g  (1000 b.), p ladijs (900 b.), 
kabeljauw (540 b.), zoowat 20.000 kg. 
tong, alsook tarbot, griet, knorhaan, 
schar, rogsoorten (200 >b,), totten, 
schelvisch, steenpost en wein ig haai 
en zeehond. A l deze vischsoorten, met 
uitzondering van kabeljauw, werden 
goedkoop verkocht. Tong, alhoewel 
zeer goedkoop, werd aan vaste prijzen 
afgezet. P lad ijs  werd vanaf de ope
ning der m arkt spotgoedkoop van de 
hand gedaan, evenals w ijting. K abe l
jauw was de eenige vischsoort die te
gen de sluiting der m arkt een stijg ing 
in prijs  onderging. Veel belangstel
ling, doch een wispelturige en wein ig 
loonende markt.

26 vaartu igen zijn  heden aan den 
afslag aanwezig, zoodat de aanvoer 
zeer aanzien lijk  is. Onder deze vaar
tuigen te lt men er veel m et kleine 
vangsten. A l deze schepen voeren sa
men ongeveer 160.000 kg. visch aan. 
De voornaamste vischsoorten die he
den in groote hoeveelheid op de markt 
aanwezig zijn, z ijn  tong (22.000 kg.), 
p lad ijs  (50.000 kg.), rogsoorten (24.000 
kg.), w ijtin g  (36.000 kg.) en kabel
jauw  (19.000 kg.). Er z ijn  ook nog 
w at knorhaan, haai, zeehond, schar, 
steenpost, koolvisch, totten en schel
visch, zeepaling, zeewolf en tongschar 
voorhanden. Was de aanvoer groot, 
noch keuze, noch verscheidenheid lie
ten  evenm in te wenschen over. N ie t
tegenstaande de groote toevoer van 
tong worden deze zeer levendig afge-

Dinsdag 16 A pril 1946.

Alhoewel m inder visch dan gisteren 
is de m ijn  wederom voorzien van een 
mooien aanvoer. 24 vaartuigen, w aar
van veel vangsten onbelangrijk zijn, 
spijsden vandaag de m arkt m et een 
mooie verscheidenheid. De aanvoer 
beloopt tot een 2500-tal bennen visch 
en 13.500 kg. tongsorteering. De voor
handen zijnde variëteiten  zijn : 1040 
bennen pladijs, 60 bennen tarbot en 
griet, 90 bennen rogsoorten, 640 ben
nen w ijtin g  en 440 bennen kabeljauw 
en gul. Er z ijn  ook nog w at schar, 
steenschol, leng, zeewolf, schelvisch, 
steenpost, haai en zeehond, knorhaan 
en heilbot voorhanden. Kabeljauw  
wordt iets m inder doch steeds aan te 
overdreven prijzen  betwist. Tong boekt 
een licht stijgen, m aar tarbot is wat 
gedaald in prijs. B ij de opening der 
m arkt w ordt w ijtin g  tam elijk  gtoed 
verkocht, doch naar gelang de markt 
vordert ondergaat deze soort een ge
voelige inzinking. Door het fe it  dat 
er m aar wein ig rogsoorten op de m arkt 
aanwezig zijn , wordt deze aan mooie 
prijzen  van de hand gedaan. De m arkt 
was vandaag zeer g rillig  en onregel
m atig voor sommige vischsoorten.
0.291 16.129 138.465,—‘
0.278 19.094 218.775,—
0.87 18.318 208.730,—
0.66 16.430 170.210,—
0.286 12.454 141.350,—
0.138 12.287 109.390,—

0.295 29.250 223.108,—
0.235 16.699 130.370,—
0.121 15.463 110.079,—
0.267 4.797 27.243,—
0.233 2.882 29.720,—
0.212 10.898 90.749,—
0.108 22.423 163.021—
N.807 3.665 42.470,—
0.248 1.277 15.480,—
0.188 3.244 49.210,—
N.745 11.874 91.445,—
0.122 6.716 51.530,—
0.166 9.835 62.475,—
0.30 4.079 48.730,—
0.176 9.205 59.526,—
0.77 1.495 20.310,—
0.132 7.880 68.990,—
N.758 3.389 40.850,—
N.733 5.005 57.460,—
0.47 1.950 5.070,—
0.149 3.372 33.970,—
0.180 1.290 3.610,—
0.273 948 3.140,—
0.118 634 1.840,—
0.783 372 650,—
0.784 .964 2.130,—

Donderdag 18 A p ril 1946.

Drie vaartu igen van de W est en 4 
van de Oost z ijn  heden te r  m ijn, zoo
dat de aanvoer m aar betrekkelijk  
klein is. H ij bedraagt am per 37.000 kg. 
en de keuze beperkt zich enkel tot 
pladijs, w ijting, fijn e  visch, w ein ig 
kabeljauw en w at rogsoorten. De aan
voer tong beloopt tot ongeveer 6.500 
kg. en wordt evenals tarbot iets duur
der verkocht dan gisteren. W ijt in g  en 
pladijssorteering worden eveneens aan 
hoogere prijzen  betwist, doch kabel
jauw,, alhoewel aan mooie prijzen  a f- 
gezet, kent een lich te daling in  prijs.

V rijdag Zaterdag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag
22,40-24,00 19,00-23,20 19,40-23,00 20,60-25,40 16,00-19,00 17,00-18,60
30,30-31,40 27,80-31,00 25,80-29,00 28,00-31,00 21,00-24,00 24,40-25,20
31,00-32,00 3280-34,60 27,60-31,20 29,40-33,00 22,40-25,00 23,60-25,40
30,80-31,00 31,00-33,80 27,80-31,00 29,80-31,20 22,00-24,40 21,80-26,60

30,00 29,80-31,40 26,40-28,40 27,80-28,00 21,60-23,40 22,80-25,00
49,00-52,00 50,00-52,00 43,00-47,00 39,00-47,50 50,00-52,00
31,00-37,50 35,00-41,00 31,00-38,00 28,00-30,00 40,00

11,00-14,00 16,00-20,00 12,00-18,00 15,00-19,00 14,00-23,00 19,00-22,00
13,00 15,00-16,00 18,00 18,00-19,00 19,00 19,00

1,70 2,80-3,20 2,60-4,40 1,90-3,10 1,25-3,25 2,00-2,40
2,60-2,80 3,20-4,00 3,60-4,40 2,40-3,80 1,20-2,00 2,00-3,40
3,20-3,60 3,00-4,60 3,60-5,20 3,00-4,60 1,10-2,10 2,80-3,80

4,20 2,00-5,00 3,00-4,60 2,60-3,20 0,95-1,75 3,30-4,00
1,90-2,90 2,00-3,20 1,40-1,90 0,75-1,40 2,00-2,40

30,00
22,00-31,00 20,00-30,00 26,00

10,00 7,00-8,80 5,60-9,00

PRIJZEN PER KILO TOEGEKEND AAN DE VERSCHEIDENE SOORTEN VISCH 
VERKOCHT TER STEDELIJKE VISCHMIJN VAN OOSTENDE - W E E K  VAN 12 T O T  18 A P R IL  1946

'Soles —  Tongen, g r ............................
3/4........................................
b loktongen .........................
v/k l.........................................
k l............................................

Turbot —  Tarbot, g r ........................
midd. ...................................
kl. .........................................

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

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

Eglefins —  Schelvisch, gr................
m idd.............’........................
kl. . . .  ..................................

Colins —  Mooie meiden, g r............
m id d ....................................
kl. ......................... ..............

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

Gullen .................................
Lottes —  Steert (zeedu ivel) .........
M erlans —  W ijtin g  ..........................
Lim andes —  Schar ..........................
Lim andes soles —  Tongschar ........
Emissoles —  Z e e h a a i........................
Roussettes —  Zeehond ....................
Vives —  Arend (P ieterm an) .........
Maquereaux -— M a k re e l...................
Poors ....................................................
Grondins rouges — Roode knorh.
Raies —  K e i l r o g ...............................
Homards —  Zeekreeft ....................
F lottes —  S c h a a t ........................... .
Zeebaars ... .........................................
Lom  ......................................................
Congres —  Z eep a lin g .......................
Lingues —  Lengen ..........................
Soles d ’Ecosse —  Schotsche schol
H areng —  Haring (vo lle ) ..............
H areng guais —  IJ le haring ........
Latour ..................................................
Tacauds —  Steenpost .....................
F létan  —  Heilbot ............................
Charbonnier —  K o o lv is c h ..............
Esturgeons —  S te u r .........................
lïeew olf ............................... ..............
Koningsvisch ....................................
V la s w ijt in g .................................... ..

3,60-5,00 4,20-9,20 6,40-10,60 6,00-12,75 5,60-11,40 6,00-10,00

5,00 3,20-3,80 2,10 3,00 3,00-3,50 6,50
12,00-14,40 14,10-19,40 19,60-32.60 20,00-30,60 18,40-28,60 23,60-26,50
6,00-10,00 6,00-13,00 11,80-28,60 9,00-25,80 9,80-21,60 16,60-22,00

45,00
2,70-3,20 4,40-6,60 3,60-7,40 2,60-4,40 2,00-2,40 2,40-3,00

4,00 3,00-8,40
12,60

1,90-5,30 4,30

9,00-10,50 9,00-11,00
9,00 12,50 11,00 9,00-11,00

9,40-12,00 9,40-13,40

2,10 3,00-4,00

8,00-13,70
43011,00- 12,00

10,60-13,40

10,ÖÖ-n’50

10,00-13,00 

8,i. Ó-ÏÓ,30

10,00-13,80

16,50

4,60-5,85
70,00
21,30

1.5,50

17,00

5,80
72,50-74,00

14,90-15,20

2,70
70,00

11,00

2,20-2,60

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

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

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

Er was w ein ig belangstelling en de 
verkoop was spoedig afgehandeld
0.48
0.45
0.186
Z.428
0.132
0.161
0.7

2.992
2.267
5.233
6.867

10.997
1.422
5.969

30.130,—
23.810,—
43.760,—
62.005,—

108.730,—
17.160,—
58.890,—

AANVOER EN OPBRENGST PER  DAG

V rijdag  12 April 
Zaterdag 13 
M aandag 15 
Dinsdag 16 
Woensdag 17 
Donderdag 18

7.845
90.733

162.061
138.666
179.006
35.747

66.105,—
824.715,—

1.819.766,—
1.342.125,—
1.433.176,—

344.485,—

Totaa l der week: 614.058 5.830.372,-

G AR NAALAANVO ER

11Donderdag 
V rijdag 12 
Zaterdag 13 
M aandag 15 
Dinsdag 16 
Woensdag 17

1581 kg. 
2137 kg. 
1851 kg. 
1961 kg. 
1860 kg. 
1191 kg.

45-30 fr. 
40-26 fr. 
38-26 fr.
46-29 fr.
47-32 fr. 
49-39 fr.

VISCHHANDEL
IN VO ER  U ITV O ER

ALBERT RAES-REYZERHOVE 
Vischmijnstr. 18 - Zeebrugge

Telegram adres: Raesvis ---------------
Tele foon  51327 Heist — ---------------------

Verwachtingen
Volgende 

toekomende 
0.180 0.221
0.93
0.82
0.153
0.24

0.256
0.247
0.287
0.262

vaartu igen worden 
week verwacht: 
0.290 0.165 0.193 
0.124 0.33 0.223 
0.244 0.241 0.265 
0.175 0.233 0.231 
0.222 0.218 0.242.

voor

0.266
0.224
0.204
0.217

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

VISCHMIJN ZEEBRUGGE 
Teli P rivé : Knokke 612.94 

Zeebrugge 513.30

ZEEBRUGGE
Zaterdag 13 A p ril 1946.

Tongen : groote 21-24, W oktong 32- 
34, fru itton g '36-41, sch. kl. 37-41; ta r
bot 60; kabeljauw 14-17; p laten : m id 
denslag 2,60-4, kleine 3-4,40; keilrog 
13-14; rog 11-12; w ijtin g  4-6;' zeehond 
6-8 fr. per kg.

M aandag 15 A p ril 1946.
T on gen :g roote 19-22, bloktong 28- 

29, fru ittong 31-33, sch. kl. 31-34; ta r 
bot 65; kabeljauw 18-25; p la ten : m id
denslag 3,20-3,80, kleine 3,50-4,50; 
keilrog 12-14; rog 12; w ijtin g  550'-’?; 
zeehond 7-8,50 fr. per kg.

Dinsdag 16 A pril 1946.
Tongen : groote 20-22, b loktong 26- 

28, fru ittong 31-32,50, sch. kl. 32-34; 
tarbot 55-60; kabeljauw 25-27; p laten : 
m iddenslag 3,20-5, kleine 4-6;: keilrog 
13-14; rog 12-13,50; w ijtin g  5-7; zee
hond 8 fr. per kg.

Woensdag 17 A pril 19461 
Tongen: groote 17-18, bloktong 21- 

27, fru ittong 27-31, sch.. kl. 28-31; ta r
bot 55-60; kabeljauw 24-26; platen: 
m iddenslag 3,50-4,50,. k leine 4-6,50; 
keilrog 12-14; rog 11-12; w ijt in g  4,50- 
5,80; zeehond: 8-9 fr. per kg.

Donderdag 18 A p r il 1946.
Tongen: groote 17-19, bloktong 21- 

24, fru ittong 25-27, seh. kl. 27-29; ta r
bot 55-60; kabeljauw 23-26; platen: 
m iddenslag 2-4, k leine 3-5; keilrog 11- 
12; rog 9*50-11,50; w ijtin g  2,30-3; zee
hond 7-8. fr . per kg.

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

AANVOER G AR N A A L

Donderdag 11 
V rijdag  12 
Zaterdag 13 
M aandag 15 
Dinsdag 16 
Woensdag 17

660 kg. 
1271 kg. 
1869 kg. 
1303 kg. 
1587 kg. 

69 kg.

33-42 fr. 
35-41 fr.
34-42 fr. 
31-43 fr. 
30-45 fr.

52 fr.

IJMUIDEN

Zaterdag 6 A p ril 1946.

Aan de m arkt zijn  3 stoomtrawlers, 
4 motors en 38 kustvisschers m et een 
totale vangst van 194.000 kg., waar
onder 21.770 kg. kabeljauw, 39.540 kg. 
w ijting, 55.200 kg. schol, 2.730 kg. 
schar, 2.460 kg. koolvisch, 38.600 kg. 
mooie meiden, 1.520 kg. tarbot, 885 kg. 
griet, 775 kg. schelvisch, 12.200 kg. 
tong en ongeveer 23.420 kg. andere 
soorten zeevisch.

De totale opbrengst is ƒ 137.000.
H iervan besomden de trawlers ƒ 

55.886, de motors ƒ 38.199 en de kust
visschers ƒ 42.915.

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

VISCH - GARNAAL Î% •
: Specialiteit gepelde garnaal ;
;  H. R. 2151 Tel. Privé 513.39 £

£ (1 ) V ischm ijn  513.41 •
• r

Maandag 8 A p ril 1946.

Enorme aanvoer is vandaag op onze 
m arkt en de groothandel h ee ft dezen 
dag dan ook iets groots gepresteerd 
om voor allen een plaats te vinden. 
Nog steeds wordt naar een oplossing 
gezocht om de m oeilijkheden uit den 
weg te ruimen. H et Bedrijfschap, mo- 
nopoliehoudster, doet niets, evenals de 
D irecteur-Generaal van de Prijzen 
iets van zich laat hooren, m aar on
danks alle m oeilijkheden heeft de 
groothandel er zich doorheen gegooid.

De aanvoer is 301.300 kg. Aange
voerd aan w ijtin g  80.000 kg., schol 
72.300, schar 9.350, kabeljauw 36.000, 
schelvisch 1.370, mooie meiden 57.530, 
koolvisch 3.030, leng 2.000, tarbot 
4.900, tong 29.530 en andere soorten 
ongeveer 15.290 kg.

De totale opbrengst is ƒ 226.810.
H iervan besomden de trawlers f  

79.083 en de motors ƒ 147.727.

Dinsdag 9 A pril 1946.

W ederom  is de aanvoer aanzienlijk 
en bedraagt ongeveer 175.500 kg, 
waaronder 33.000 kg. w ijting, 37.750 
kg. schol, 15.250 kg. kabeljauw, 59.125 
kg. mooie meiden, 4.425 kg. koolvisch, 
16.685 kg. tong en 9.345 kg. andere 
soorten.

De omzet is ongeveer ƒ 87.655. Hier
van besomden de trawlers ƒ 48.176 en 
de motors ƒ 39.479.

Woensdag 10 A pril 1946.

De aanvoeren b lijven  aanzienlijk en 
de oplossing van regeeringszijde blijft 
uit. W eer is de visch aan den man 
gebracht en weer was het de groot
handel die zich van haar besten kant 
toonde.

Aangevoerd werd 145.400 kg., waar
onder 31.650 kg. w ijting, 66.000 kg. 
schol, 20.700 kg. kabeljauw, 2.800 kg. 
schar, 1.890 kg. tarbot en griet, 21.050 
kg. tong en ongeveer 1.490 kg. andere 
soorten.

De totale opbrengst is f  134.674.
H iervan  besomden de trawlers ƒ 

57.629, de motors ƒ 70.637 en de kust
visschers ƒ 6.408.

Donderdag 11 A p ril 1946.

Vandaag weigerden de groothande
laars de visch te accepteeren, zoodat 
er geen verkoop heeft plaats gevon
den.

V rijd ag  12 A p ril 1946.

Eén trawler, drie motors en eenige 
kustvisschers waren hedenmorgen aan 
de markt. De Vakgroep Groothande
laars weigerde opnieuw de visch op te 
nemen, zoodat tot v r ije  verkoop door 
den Directeur van de Rijksvischafslag 
werd besloten. Zoodra de afslager met 
het afslaan van de visch begon, werd 
door de groothandelaars boven de 
m axim um prijzen gem ijnd. Toen er 
weer verdeeijng dreigde; naar het 
oude percentagesysteem aan de groot
handelaars individueel, weigerden stuk 
voor stuk de handelaars de visch te 
accepteeren. Daarop is de verkoop ge
staakt.

Daarna heeft de groothandel nog 
besloten den gelosten visch in collec
tie f verband op te nemen en te ver
zenden.

Nader werd gemeld dat de Minister 
hee ft medegedeeld dat de vischprij- 
zen zouden worden verlaagd. Hoe de 
verlaging zou zijn, was nog niet be
kend.

BRUSSEL
P rijs  per kg. der verschillende soor

ten visch, verkocht ter vischmarkt, 
tijdens de week van 6 tot 12 April: 

G riet 9,50-30; kabeljauw 2,75-16; 
mooie meiden 3-7; schelvisch 2,75-20; 
zeehaai 10-18; heilbot 20-34; schaat 
8-12; knorhaan 2,75-10; lengen 5,75- 
6,75; w ijtin g  1,50-8; stokvisch 1-12; 
platen 1,25-10; rog 1,25-13; rivier- 
visch 3-10; forel 18-45; tarbot 8,75-65; 
tongen 21-47 fr.

Er werd ter vischm ijn verkocht: 
111.089 kg. tegen 1.084.981 fr.



H ET  NIEUW  V IS S C H E R IJB L A D 5

R E E D E R S ,
Beste Engelsche Scheepsverven, vooroorlogsche kwaliteit 

Antico/rosive en Antifouling - 
Copperpaint, gewone en priming

ui O itend Stores & Ropeworks

O O S T E N D E
W A A R H E E N

C IN EM A ’S

PALAC E  : De laatste K an s met 
Johnny Hoy en R ay Reagan.

R O X Y  : Grootmoeder Riley Detec
tive m et den Engelschen komiek A r
thur Lucan.

R IO  : Scarface met Paul Muni en 
George Raft.

CORSO : Casanova Brown m et G a
ry  Cooper en An ita  Louise.

FORUM  : Een Nacht te Rio m et Don 
Am èche en A lice Fay.

CAMEO : De Dame in het Rood met 
R egina ld  Denny en Patric ia  Farr.

V E R M A K EL IJK H ED EN

Therm en. Elken dag van 9,30 u. to t
13 u. en van 15u. tot 19 u. Zwemmen.

20 April. —  In  «  Oud Oostende »  : 
B al van de G irl-Guides.

21 April. —  Conterdam-Steene, te
14,30 u. Juniorswedstri'd.

Om 15 u. Voetbalwedstrijd  :
A.S.O. —  Stade N ijve l

22 April. —  Om 14,30 u. heropening- 
m eeting in Velodroom.

7 Mei. —  Om 21 u. In  Leopoldschool
V  Day bal.

L IJK E N  O P G EV ISCH T

Uit den tweeden bassin werd het 
lijk  opgehaald van Edward Hagers, 
timmerman, tijd e lijk  stadswerkman, 
die sedert 16 M aart 11. n iet m eer ge
zien was geworden.

A P O T H E EK D IEN S T
Zondagdienst op Zondag 21-4-1946 

(Paschen ). Dienstdoende gansch den 
dag : Apotheker Cleeren, Leopold I  
plaats 9.

Op M aandag 22-4-46 (2e Paschen). 
D ienstdoende gansch den dag : Apo
theker Quaegebeur, Torhoutstwg 169.

Nachtdienst van 20-4 to t 27-4-1946: 
Apotheker Cleeren, Leopold I  plaats 9.

M U Z IEK  EN DANS
De houders der inrichtingen van 

verbruik en verm akelijkheden van de 
w ijk  Hazegras is het toegelaten kos
teloos muziek te spelen en te laten 
dansen in hun inrichting van 20 April 
1946 to t 6 M ei 1946.

Deze toelating ontslaat den belang
hebbenden evenwel n iet van de ver
p lich ting daarvan aangifte te doen 
b ij het Kantoor der Belastingen, 
Christinastraat 113.

S T R A F  B EK R A C H T IG D
Stanislas Lyon, advokaat en ad- 

junkt-arrondissementsleider van het 
V.N.V. die .te Brugge to t 7 jaa r ge
vangen isstra f veroordeeld werd, hoor
de te Gent, in  beroep zijn  stra f be
krachtigd.

D E B A D IN R IC H TIN G EN
N aar gemeld wordt zal een deel 

van  de herstelde badinrichtingen op 
15 Juni geopend worden. De overige, 
zullen volgen rond 1 Juli.

B O TSIN G
Op den Torhoutschen steenweg, ter 

hoogte van .« Radio-Oostende », deed 
zich een botsing voor tusschen twee 
autovrachtwagens. Gelukkig beperkte 
zich alles bij s to ffe lijke schade.

Naaimachienen
nieuwe en okkasies 

Herstelling aller merken, naalden, 
garen, olie, enz.

W  aschmachienen 
“F L A N D R IA ”

de laatste modellen 
verkocht m et 10 jaar waarborg

Jer. HEUZEL-SEYS
128, E. Beernaertstraat, Oostende 

(bij de Veldstraat)

BO U W TO ELA TIN G EN
M arangoni Lorenzo : Verbouwings

werken, Langestr. 7.
Declerck Henri, Torhoutstwg 156 :
J. Petit, P lantenstraat 13 : Vergroo- 

tingswerken.
L. Lam ote, N ieuw landstraat 62 : 

Bouwen van stapelplaats.
Vanhoornweder Prosper, St Fran- 

ciscusstr. 40 : Verbouwingswerken.
Vandenbrouck P., Dwarsstr. : Ver

bouwingswerken.
Van Daele H., H. Serruyslaan 14 : 

Bouwen van werkplaats, Ed. De Cuy- 
perstraat 14.

Roels Isidore, Vereenigingstr. 31 : 
Bouwen veranda.

Valcke Georges, W itte  Nonnen- 
str. 19 : Verbouwingswerken. Lange- 
straat 54.

Zondagm orgen om 9 u. werd uit de 
kom achter de Saskerk het li.’k opge
haald van Frans Van Loo ; E. Lie- 
baertstr. 8. De dood is aan verdrin 
king toe te schrijven.

STADSHARM O N IE
Zondag 21 A pril (Paschen ) en 

M aandag 22 April, om 11,30 uur op 
de Wapenplaats, buitengewoon Con
cert door de Stadsharmonie, onder de 
leid ing van den Heer Charles Deturck, 
Professor bij het S tedelijk  M uziek
conservatorium.

Programma 21 April

1) Steps o f G lory (M arche Pot-pour
r i) A. W inter

2) Paris-Suceès (Sélection ) K lim ent
3) a ) Ave M aria  Fr. Schubert

b ) Sérénade (célèbre m élodie)
Fr. Schubert

4) Van Weenen a f de W ereld rond 
(Fan ta is ie ) V. Haubry 
(bèwerking Ch. Deturck).

5) The Golden Valse A. W inter
6) Le Colonel Roosevelt (m arche Am é

rica ine) A. Canva

Programma 22 April

1) The W ashing on the S iegfried  Line 
(M arche) J. Kennedy 
(bewerking J. Bauwens).

2) Au Jardin d ’une Pagode Chinoise 
(Fantaisie O rientale) A. Ketelbey

3) a ) Chanson Hindoue R. Korsakow
b) Le Sheik (Fox-T rot) T. Snyder

4) Van Weenen a f de W ereld rond 
(gevraagd ) V. Haubry 
(bewerking Ch. Deturck).

5) In v ita tion  à la  Valse W eber
6) Général Eisenhower (M arche)

J. Buyst

O O RLO G SSCH AD E

Alle  vroeger ingediende dossiers 
voor Oorlogsschade zijn  steeds terug 
te bekomen bij den dienst van Oor
logsschade, Euphrosine Beernaert
straat, 27a, vanaf 9 u. to t 12 u. en van
14 u. tot 17 u.

De belanghebbenden worden drin
gend verzocht hun bundels te komen 
afhalen persoonlijk o f door een per
soon drager van een volm acht in 
regel, waarop ook het nummer der 
identiteitskaart van den lastgever 
voorkomt.

H ET DRAAIEN VAN DE K A P E L L E -  
BRU G

Verschillende lezers doen ons op
merken dat de Kapellebrug ’s morgens 
steeds gedraaid wordt te 8,50 uur, op 
het oogenblik dat elkeen van buiten 
stad komende op zijn  bureau m oet 
zijn, de tram  voor Blankenberge en 
De Panne vertrekt en de autobus naar 
Brugge afreist.

Zouden de bruggedraaiers van deze 
belangrijke aangelegenheid geen reke 
n ing kunnen houden en diezelfde brug 
even na 9 uur in  plaats van er voor 
te draaien ?

R EP A R A T IES  AAN DE K A P E L L E 
BRU G

Acht dagen vóór Paschen en nu het 
verkeer in alle rich tingen  opnieuw 
geweldig toeneemt, is m en de herstel
ling aan de Kapellebrug begonnen.

Men zou w aarlijk  m oeten gelooven 
dat de adm inistratie er is om de men
schen te pesten o fw el hersenloos 
werkt.

K on  diezelfde herstelling n iet een 
m aand vroeger aangevangen zijn  ?

CASINO —  PA A SC H FEESTEN  1946
In  het Cercle In tera llié  :
Van 19 tot 25 April, ’s nam iddags in 

het Thé-Dansant, en ’s avonds, een 
lu isterrijk  varieteitsprogram m a :

L E S  SŒ U RS ET IEN N E  
De Fransche Andrew S.isters 

Van 19 to t 23 April :
De dansers Jackie & Charly - Geor

gette & Joop.
De jonge Spaansche danseres 

Marina.
Dansorkest onder de leid ing van 

Robert Payne.

MISS H AZEG RAS
Zaterdag 30 A pril wordt door de 

Neringdoeners van de w ijk  Hazegras 
een groot bal m et verkiezing van Miss 
Hazegras ingericht in de zaal «A u  
petit Casino »  Oesterbankstraat. Het 
feest vangt aan te  19 u. en duurt tot
2 u.

S T R A F  B E V E S T IG D
De rechtbank van Brugge had Mau- 

rits Vander St., uit Oostende, veroor
deeld tot drie jaar gevangenisstraf 
wegens diefstal. In  de maand Augus
tus 1945 werd er binnengebroken in 
verscheidene v illa ’s der stad, waar 
geld en juweelen werden gestolen. 
Het onderzoek leidde tot de aanhou
ding van Vander St. die, na eerst te 
hebben geloochend, volledige beken
tenissen had afgelegd. H ij had hooger 
beroep aangeteekend tegen het vonnis 
der rechtbank van Brugge, m aar het 
H of hee ft de straf van drie jaar be
vestigd.

EEN  G EN ER A A L D IE  31 JAAR OUD IS
Generaal Guillain de Bénouville, ß l  

ja a r oud en de jeugdigste generaal 
van Frankrijk, zal naar luidt bij zijn  
bezoek aan ons land ook te Oostende 
te gast zijn.

L IB E R A L E  VOORW ACHT
De Liberale Voorwacht werd herin

gericht, en heeft zijn  zetel in  het 
«  Hotel V ictoria »  K erkstraat 8.

EEN  V IS S C H ER S V R IEN D  IS N IET  
M EER

Zaterdagnam iddag werd te Oosten
de de heer A lfons Van Muysen naar 
z ijn  laatste rustplaats gedragen.

Alfons Van Muysen was ln vissche
rijm iddens zeer goed gekend en sedert 
de stichting in dienst van de Oostend
sche Reederij als walmachinist.

Het Nieuw Visscherijb lad  biedt aan 
de achtbare fam ilie  en de Oostend
sche Reederij z ijn  innig roüwbeklag 
aan.

O PEN BARE A A N B ESTED IN G
Donderdag, 9 M ei 1946, te 11 u. in 

het Cabinet van den heer Burgemees
ter, ten Stadhuize, openbare aanbe
steding betreffende het bouwen van 
89 grafkelders op het kerkhof van de 
Stuiversstraat.

De aanbiedingen m oeten aangetee
kend ter post besteld worden ten 
laatste op Dinsdag, 7 M ei 1946.

De o ffertes mogen N IE T  ter zitting 
van de opening afgegeven wórden.

Het lastenboek en plan z ijn  ver
krijgbaar in  het bureau van Open
bare Werken, H. Serruyslaan, 76, te 
Oostende, tegen den prijs van 75 fr.

ONDER S EQ U ES T ER
De goederen van A lfred  Danneel, 

St Peterburgstraat 45 en van Maurice 
Vandermeersch, Van Iseghem laan 151 
te Oostende, werden onder dwangbe
heer geplaatst.

Dezelfde m aatregel werd getroffen  
voor V ictor Dendooven, Polderstraat
99 te Breedene en Cyriel Verschaeve 
te Alveringem .

OP H EETER D A A D  B ET R A P T

In  den nacht van 13 op 14 April 
werden twee dieven G. D. en P. C. op 
de 0.187 van J. Denne, op heeterdaad 
van diefsta l betrapt.

AANGEHOUDEN
W. S. en G. V. werden aangehouden 

en naar Brugge overgebracht wegens 
d iefsta l van een aanzienlijk  aantal 
geallieerde waren.

K IN D JE  AAN G ERED EN
De kleine Norbert Dumoulin werd 

in de Aaartshertogstraat door een 
auto aangereden. Gelukkig bekwam 
het slechts vleeschwonden.

IN TERN A TIO N A LE
SPO R TW ED STR IJD EN

Op 2, 3, 4 en 5 Augustus wordt te 
Oostende een in ternationaal tennis
tornooi ingericht.

*#*
Op 9, 10 en 11 Augustus zullen te 

Oostende scherm wedstrijden plaats 
hebben tusschen de beste schermers 
van België en Frankrijk.

TO U R IN G -C LU B
De Jubelfeesten van de Touring 

Club van België zullen in Augustus 
te Oostende plaats hebben.

BRUNET & C° t
O O S T E N D E

Tel. 71319 — Telegr. « Compas »

Zeevisch groothandel
S PE C IALITE ITE N  

VERSCHE, GEZOUTEN en BEVROREN HARING

Groote keus van Stoven en Gasvuren

Benoodigdheden  —  H erstellingen

Huis Jack Delanghe
Nieuwpoortsche Stw. 72 OOSTEN DE

DE URNEN VAN T W EE  H ELD EN  
B IJG E Z E T

Zaterdag nam iddag vond een ont
roerende plechtigheid  plaats bij gele
genheid van de overbrenging van df 
asch van .twee jeugdige Oostendsche 
Helden : Leopold Jacquemyn en Mar 
cel Michiels, die te Dortmund dooi 
de Duitschers onthoofd werden.

Een lange stoet werd aan het sta
tion gevorm d die de twee urnen, ge 
dragen door gewezen politieke gevan
genen, vergezelde to t aan de stede
lijke begraafp laats van de Stuivers
straat.

Vooraan stapte een afvaardiging 
van de plaatselijke politie, vervolgens 
de Stadsharmonie, de boy-scouts en 
de girl-scouts. De ouders volgden de 
urnen met de vertegenwoordigers 
van het stadsbestuur, de a fgevaar
digden van het Roode Kruis, van de 
weerstandsgroepeeringen en van de 
oud-strijders met hun vaandels.

Op de begraafplaats, in de kleine 
voorbehouden ruimte der politieke

gevangenen, sprak Burgem eester H. 
Serruys in verheven term en om de 
gedachtenis van twee jeugdige helden 
te huldigen.

Nadat aalm oezenier M oulaert de 
urnen had gezegend, werden deze on
der kransen en bloemen bedolven.

Toen defileerde een laatste m aal de 
stoet voorbij de overblijfselen  der 
twee ongelukkige slachtoffers w ijl de 
harmonie gedem pt speelde.

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.

AANGEHOUDEN W EG EN S  
B E D E L A R IJ

Zaterdag 13 dezer werd M arie Veile 
uit Oostende opgeleid wegens bede
larij. Hoewel eigenaarster, vond zij, 
die 43 jaar oud is, er niets beter op 
dan zich in  een oude vrouw m et een 
bult te vermommen om m edelijden te 
verwekken.

SO LDATEN  V ER O N G ELU K T

In  den nacht van Woensdag op 
Donderdag zijn  soldaten die te Oos
tende gekazerneerd waren, m et een 
wagen te Brugge van de Scheepsdale- 
brug in de vaart gereden. Drie vrou
wen vergezelden hen.

S T E R F G E V A L
De h. Em iel Van Vlaanderen, zoon 

van oud-senator en oud-schepen Van 
V laanderen werd Dinsdag 11. ten gra
ve gedragen.

IN H ET  S T E D E L IJ K  ON DERW IJS

Bij gelegenheid van het Paaschver- 
lo f greep in de meisjes- en jongens
scholen «  Conscience »  een feestje 
plaats.

Enkele leden van het personeel, de 
hh. Vandewalle, Dewulf en Catrysse, 
zorgden voor de opvoering van de 
Poppenspelen «  Kon ing Chocolade », 
«H et Mutsje van Kabouter G oedhart» 
«  Het Zakdoekje van het Prinsesje » 
en «K a b ou te r  Slim  en den B akker».

Het feest werd opgeluisterd door 
een orkest samengesteld uit leerlin 
gen van de Jongensschool «  Conscien
ce ».

Bestuurster me}. Deweert en be
stuurder Corveleyn halen eer van hun 
leerlingen en van hun personeel.

K IN D ER TU IN
De kindertuin van de Conscience- 

school is volled ig in  orde gebracht en 
gereed om de kleuters van 3 to t 6 jaar 
na het Paaschverlo f te ontvangen,

NORMAAL S T E L S E L  IN DE SCHOLEN
Na het Paaschverlo f zullen al de 

scholen ’s morgens en ’s nam iddags 
les houden. De Leopoldschool, Maria- 
Hendrikaschool en de Albertschool 
zullen weer op normale w ijze werken.

EEN  W.C. AAN DE K A P E L LE B R U G
De kleine abri aan de kapellebrug 

is sedert enkêlêh tijd  voor ta lrijke 
personen een belangrijke W.C. gewor
den, welke bij warm  weder een ver
pestende geur verspreidt.

De h. schepen van Openbare W er
ken zou best doen er een venstertje 
te laten  steken omdat elkeen beter 
zou zien. ’t  Is  met dien abri, zooals 
m et alle werken van de stad even 
lam lendig gesteld.

G ilberte Tratsaert, v. Robert en M a
ria Borrey, Hospitaalstr. ; Fernande 
Dewaele, v. André en Irena Provost, 
Nieuwpoort.

8. —  M artine Hofman, v. François 
en Nicole Verhoest, E. De Cuyperstr. ; 
W illy  Deleij, v. André en Lyd ia M o
reno, Steenbakkerstr. ; Carla Velter, 
v. Cam iel en M athilde Lava, Handel- 
straat.

9. —  Lyd ia  en François Zanders, v. 
Joseph en M arianne Lams, Groenten- 
markt.

10. —  M arc Crous, v. Arm and en 
Blanche Thomas, Elisabethlaan ; An 
dré Goethals, v. Oscar en Yolande 
Versluys, Breedene ; Claude Vansuyt, 
v. Noël en Bertha Grym onpont H. 
Serruyslaan ; Sonja Devriendt, v. A r 
thur en M aria St. M artin, Timmer- 
manstr. ; Marie-Louise Brouckxon, v. 
A lbert en M ary Gilleen, IJzerstr. ; 
Nadine Beernaert, v. L isley en Rosina 
Cnops, Steene.

11. —  Denise Demey, v. Emile en 
Helena Lijewska, Kaaistr. ; Ingrid  
Bertens, v. Rem i en Joanna De Graef, 
Breedene.

12. —  Marie-Jeanne Laridon, v. An
dré en M aria  Cassier, Jabbeke.

Sterfgevallen
8 April. —  M aurits Degrave, 23 j., 

ongeh. Christinastr. ; Gerard Van- 
muysen, 77 j „  echtg. Anne Parens, 
Velodromestr. ; Leopold Deley, 71 j„  
wedn. M aria Deckmyn, Schippersstr. ; 
Alphonse Nierynck, 44 j „  echtg. Del- 
phina Zonnekeyn, H. Hartlaan.

9. —  François Zanders, 1 dag, 
Groentemarkt.

10. —  Rosalia  Cornelis, 36 j., wed. 
Maurits Pierloot, St. Petrus & Paulus- 
plein ; Maurice Monnier, 52 j., echt- 
gesch. Josephine Tirm arche, echtg. 
Irm a Laleman, Torhoutstwg ; Elisa 
Borny, 66 echtg. François Schallier, 
Klemskerke.

11. —  Silvester Stroom, 71 j., wedn. 
Elodia Bogaert, echtg. M athilde Ke- 
ters, Steenbakkerstr.; Gustave Brackx 
81 j., echtg. Dam ida Declercq, T o r
houtstwg.

12. —  M arguerite 'Verburgh, 51 j., 
ongeh. Tarwestr.

Rouwbedanking |

De fam ilie Achiel GONSAELES 
bedankt langs dezen weg, vrien
den en kennissen welke de 
plechtige rouwdienst in de kerk
O. L. Vrouw Hazegras b ijge 
woond hebben voor

M A U R ICE G O N SA ELES  
overleden in  Colindale (Lon 
den) den 7-8-1940.

29, Vaartstraat.

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

6 April. —  Ronny Brissinck, v. Fe- 
delis en Simonne Dugardein, Duiven- 
hokstr. ; Ronny Declerck, v. Petrus en 
Yvonne Naiaert, Moerasstr. ; R ita  
Rosseel, v. Hendrik en M agdalena Sai
sir, Moere ; Y ve tte  Lavalleye, v. Edu
ard en Georgette Goduys, Acacialaan; 
Yvette  Leniere, v. François en M aria 
Hubrouck, Hoppestr. ; Denise Dereere, 
v. Omer en Jeanne Roelens, Zwalu- 
wenstr.

7. —  Franklin  Viane, v. Joseph en 
Maria Devriendt, Zandvoorde ; Ronald 
Demon, v. V ictor en Esperance Dubuy, 
Ooststr. ; Andrea Lingier, v. A lbert en 
G abriela Dekeyser, Zwaluwenstr. ;

Huwelijken

10 April. —  Henri Job, smid en 
Hélène Jansoone, z.b. ; Jean Aspe
slagh, mekanieker en Marie-Louise 
Barbaix, w inkelju ffer ; Herbert Chee- 
seman, toeziener en M arie-Louise 
Lambrecht, w inkelju ffer.

12. —  Yves Piette, geneesheer en 
Anne-M arie Vandesompel, z.b. ; Guy 
Descamps, Doctor Ph ilologie en R ita  
Vandesompel, z.b.

13, —  Aohiel Jansseune, huisknecht 
en Florine Rosseel, dienstmeid; André 
Gerii, mecanieker en Angèle Vanhout- 
te, haarkapster; O ttorino Compagnin, 
Pasteibakker en O lga Tsymbalon, z.b.; 
Ernest Vansteene, werkman en Jean- 
nie Vandenbussche, z.b.

Huwelijksaankondigingen
Robensyn Maurice, beroepsbokser 

W evelgem  en D ’Haenens Maria, z.b. 
St. Sebastlaanstr. ; Duyck, Arthur, 
auotgeleider, Vereenigingstr. èrï Bor
rey Madeleine, w inkelju ffer, Rom e- 
str. ; Dossaer Alexander, advokaat, 
substituut krijgsauditeur, Antwerpen 
en Porta  Lucienne, z.b., Van Iseghem 
laan ; D ’Hondt Juliaan, kleermaker, 
St Andries en Muylle Blanche, z.b., 
Tim m erm anstr, ; Valcke Georges, nij- 
verheidbestuurder, Elsene en Duriez 
Colette, z.b., Brusselstr. ; Vandaele 
Oscar, vloerlegger, Plakkerstr. en Brû
lez Paulina, z.b., Stockholmstr. ; Van 
Espen Joseph, muzikant, Ed. Lapon- 
str. en Joye Yvonne, z.b., Stuiverstr. ; 
Laurens Kam iel, behanger, H. Ser
ruyslaan en De Zutter Flavie, z.b., 
W ellingtonstr. ; Huwel César, brieven
besteller, W ellingtonstr. en Ram oudt 
Madeleine, w inkelju ffer, W ellington
str. ; Schockaert Fernand, S ieraad
schilder, Jacob Besagestr. en Halle- 
meesch M aria, naaister, Cirkelstr. ; 
K r ijg e r  François, bediende, Bl. Kas- 
teelstr. en De Leener Paule, bediende, 
Oostendsche Haardstr. ; Story Emiel, 
bloemist, Gent en Ryckewaert Gode- 
lieve, z.b., Langestr. ; Lucidarme G e
rard, visscher, J. Besagestr. en De- 
grijse Augusta, stopster, Voorhaven- 
laan ; Deputter Prosper, bediende, 
Stuiverstr. en Vanden Abeele Martha, 
bediende, Ed. Cavellstr. ; Saelens An
dré, bediende, Steene en Messelier 
den Brande, techn. ingenieur, N ijver- 
den Brande, techn. ingeniur, N i> e r -  
heidstr. en Boes Alice, onderwijzeres, 
N ijverheidstr. ; Vanoverbeke Gyzelyn, 
werkman, Gelijkheidstr. en Vyane 
Fernande, z.b., Gelijkheidstr. ; Van- 
dendriessche Omer, schilder, Steene 
en VerkouUle Georgette, werkster, 
E lisabethlaan ; Bullynck Alfred, Lino- 
typist, Elisabethlaan en Vanden Abee
le Jeanne, naaister, Vereenigingstr. ; 
M oyaert Cyrille, electrieker, Steenen- 
str. en Zonnekeyn Gabrielle, bediende, 
Ieperstr.



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

Opbrengst van het Ijle Haringseizoen
1945-1946

Aantal vangsten Aanta l K gr. Opbrengst

Oostende ......................... 4227 20.410.620 53.220.341,90 fr.
B lankenberge ................ 123 279.598 561.375,—  fr.
Zeebrugge ...................... 528 1.474.182 2.526.461,—  fr.
Nieuwpoort ....................  1813 4.204.950 14.252.693,90 fr.

Tota len  ......... ...............  6691 26.369.350 70.563.871,80 fr.
De gemiddelde prijs per kgr. bedraagt 2,67 fr.

In den Oostendschen Gemeenteraad
ZITTING VAN 12 APRIL 1,1.

CARELS
Diesel Motoren

AG ENTSCH AP:

R. Bauwens & C°
112, C H R I S T I N A S T R A A T  
O O S T E N D E  (27)

B L A N K E N B E R G E
De zitting welke verleden week te 

gen 4,30 u. aangekondigd was, begon 
eerst te 19 u. met de aanstelling van 
de nieuwe raadsleden, de hh. Ver- 
vaecke en A. Verbist, die onderschei
den lijk  de hh. Sm issaert en Pick, die 
ontslag indienden, opvolgen.

De h. Devriendt, diende eveneens 
ontslag in, dat echter door den raad 
n iet aanvaard werd.

De h. Verlinde wees in verband met 
de komende Paaschdagen en kermis 
te Hazegras op noodzakelijkheid dat 
de Kapellebrug, tijd e lijk  weer zou 
opengesteld worden om het verkeer 
naar het Hazegras n iet te belem m e
ren, ten nadeele van de aldaar wo
nende neringdoeners.

De kraanmannen die tot nu toe 
slechts tot de 3e reeks van h e tw erk - 
liedenpersoneel behooren, krijgen 
thans, daar zij werkelijk  vakmannen 
zijn, gelegenheid de 2e en le  reeks te 
bereiken. De werklieden van reeks V  
zullen over reeks IV  to t reeks I I I  
kunnen komen. D it is een loonsver- 
hooging aan de laagsten van het 
personeel zonder dat d it het karakter 
Van een bevordering zal hebben.

Beslist werd in beroep te gaan bij 
den Regent tegen de afkeuring van 
een w ijz ig in g  in de weddeschaal van 
den toeziener van den stadsschouw
burg en van den brigadier m agazij
nier.

D aar de pacht van dhr. Peeters op 
18 M ei ten einde loopt ; deed de Cie 
des W agons L its ook een aanvraag 
voor de u itbating van het Hotel.

Ingevo lge het akkoord bereikt in de 
Vereenigde Kommissies, werd de u it
bating toevertrouwd aan de Cie des 
W agons L its tegen volgende voor
waarden 7,5 %  tot een zakencijfer van 
2 m illioen ; 10 % op 2 à 3 m illioen ; 
12 % op 3 à 4 m illioen ; 14 % op 4 à 
5 m illioen... tot 30 %  boven de 7 m il
lioen.

De meubileering geschiedt op stads
kosten. Kosten van verwarm ing, gas 
en electric ite it worden door de M aat
schappij gedragen.

Van de 115 kamers zijn  er nog 
enkel 40 gemeubileerd. De h. Peeters, 
ontving de aanzienlijke sommen voor 
de inkwartiering.

Om trent het voorstel to t verhuring 
had een gedachtenwisseling plaats

In  «  Het Laatste Nieuws »  van V r ij
dag 12 April, w ijd t de heer Styns u it
voerig uit over de bedrijvigheid  van 
onze Noorderburen, die pas één jaar 
bevrijd ing achter den rug hebben. H ij 
m eldt hoe in  de havens van R o tte r
dam en Am sterdam  hard gewerkt 
wordt en w at in itia tie f vermag.

Voor het vischvervoer werd een 
geregelde verbinding met Tsjecho- 
slovakije door m iddel van groote 
vrachtauto ’s tot stand gebracht, w aar
door het vervoer veel sneller gebeurt 
dan per spoor.

Am sterdam  vestigt thans zijn  hoop 
op het Am sterdam -Rijnkanaal, dat 
binnen drie jaa r zal in orde z ijn  en 
waardoor de afstand tusschen het 
R ijn landsch industriegebied en Am 
sterdam 10 km. korter zal zijn, dan 
naar Rotterdam .

Daarenboven heeft Am sterdam  een 
gansch nieuwe onderneming aange
vat, nam elijk  de walvischvangst in 
het gebied van de Zuidpool. Schrijver 
citeert hoe daarvoor beroep gedaan 
is op Noren, die hierin zeer bedreven 
zijn.

Straks zal voor beide landen de 
Tolunie een werkelijkheid worden.

H et kan elkeen welke het hooger 
belang van ons beider landen voor 
oogen heeffc, slechts verheugen. De 
besprekingen welke deze week in  Den 
H aag plaats hadden, zullen zeker ook 
onze vischindustrie interesseeren.

Het is met het oog op deze tolunie 
en de noodzakelijkheid ons bedrijf 
snel te  moderniseeren dat daarom 
vanwege de openbare besturen en in 
’t bijzonder van ons gemeentebestuur 
w a t meer bedrijvigheid  en ernst zou 
moeten uitgaan.

De aktiv ite it van onze schepenen 
der Visschershaven en Openbare 
W erken zou er veel kunnen toe b ij
dragen om onze industrie w at sneller 
op peil te brengen. Deze aktiv ite it 
evenals de belangstelling m ag echter 

.onder het vriespunt genoemd.
Oostende is sedert twee jaar bevrijd 

en nog zal de visscherij gansch den 
Zom er op een zeer gebrekkige w ijze 
dienen te werken.

Vorige week liep de grootste een
heid van onze vloot voor het eerst na 
den oorlog .te water. De schepen van

waarin de hh. Porta, Deceuninck, De 
Boos, Goegebeur en Feys tusschen 
kwamen.

Ten  slotte werd de uitbating met 
19 stemmen aan de Cie des W agons- 
Lits/Cook et Grand Express Euro
péens toevertrouwd. De hh. Porta  en 
Deceuninck stemden tegen.

Een leening van 6 m illioen bij de 
Bank van het Gem eentekrediet werd 
aangenomen.

De dakbekleeding van H angar I I I  
zal hersteld worden. De kosten zullèn 
in  de oorlogsschade gerekend worden.

De afbraak van de puinen van het 
Palace Hotel zal voortgezet worden.

De herstelling van het dak van den 
schouwburg, welke de stadsdiensten 
eerst zouden uitvoeren kan door deze 
n iet gedaan worden. Het werk is 
daarom  in aanbesteding gegeven aan 
dhr. Ouvry tegen 100.000 fr.

Daar de nieuwe vischm ijn n iet voor 
3 jaar in gebruik zal kunnen gesteld 
worden is de verlenging van de ha- 
ringhalle noodzakelijik. De haring- 
halle zal ongeveer 300 m. lang zijn.

De h. Deceuninck vroeg in verband 
m et die verlenging o f er daar vakken 
zullen gem aakt worden voor de han
delaars en wanneer die in gebruik 
zouden kunnen genomen worden.

Schepen Peurquaet deelde mee dat 
38 pakhuizen ter beschikking zijn. 
In  a fw achting zal ten Z. van de vlot- 
kom een p latteau gem aakt worden 
waarop de handelaars pakhuizen zul
len kunnen plaatsen en waarvoor 
reeds een 90tal aanvragen zijn.

De h. Verlinde kwam ook nog tus
schen om den bouw van de pakhuizen 
te doen bespoedigen, waarna goed
keuring verleend werd tot het uitvoe
ren van verscheidene bestratingswer- 
ken. D it was natuurlijk  de gelegen
heid voor M. Vanhoutte om ten gunste 
van M ariakerke te spreken en de 
herstelling van straten te vragen, 
alsmede het kuischen van straten en 
duinen met het oog op het seizoen.

B ij hoogdringendheid wordt dan 
nog besloten tot de herstelling van 
de Capucienenkerk en van het bouwen 
van 89 grafkelders.

Ten  slotte wenschte Burgemeester 
Serruys, de hh. Porta, Peurquaet en 
Goegebeur geluk m et hun respectie
velijke aanstelling tot ridder, o ffic ier 
en commandeur in de Leopoldsorde.

de Visschershaven was er zelfs niet 
te zien.

Ondertusschen wachten nijveraars, 
reeders, visschers en handelaars om 
hun bedrijvigheid  verder tç kunnen 
ontplooien.

De staat ze lf h ee ft er alle finan- 
tieel belang bij.

Hopen we dat Bruggen en W egen 
van haar kant dit zal inzien en de 
vele tekortkom ingen van den schepen 
der Visschershaven, za l vergoeden 
door een snelle heraanpassing aan de 
noodwendigheden van het bedrijf.

B R E E D E N E

B U R G E R L IJK E  STAND
Geboorten : René Belling, v. K am iel 

en Elisa Vanhoucke ; Maurice Van- 
denbroucke, v. Georges en Rachel 
Praet ; Roland Verhaeghe, v. A lard 
en A lice Derynck.

Huwelijk  . Felix  Claeys en Elvira 
Decloedt.

Huwelijksafkondiging : Carlos Aers, 
parteibakker, Brugge en Fernande 
Smyn.

PO STKAN TO O R
Sedert 15 April is het postkantoor 

dat voorheen te Breedene Bad geves
tigd  was, naar Sas Slykens, Nukker- 
straat 85 övergebracht.

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

Maes & Marcou
P.V.B.A.

Accus - Dynam o's - Heruoindingen 

Vlam ingstraat 61, HEIST-aan>ZEE

LO O N K A A R T E N
Ter drukkerij van Het Nieuw V is

scherijblad zijn thans te verkrijgen : 
Loonkaarten voor bedienden. 
Loonfichen (speciaal voor werknemers 

uit de V isscherij).
Loonbordereelen voor reeders.

B U R G E R L IJ K E  STAND

Geboorten : Van den Bruaene Irène 
v. Andries en M athilde Vandenberghe, 
W eststraat ; Doom Ivan, v. André en 
H ilda Vandepitte, U itkerke ; Despie- 
gelaere Marie, v. René en M agdalena 
Amys, Heist a/z ; M artens Pierre, v. 
Desideer en Tas Rachel, Oudstrijders- 
straat ; Mahieu Robert, v. Andrë en 
G eorgette De Jonghe, Heist ; Van 
Belleghem  Marie-José, v. Cyrille en 
M aria  Voermantrouw, Zeebrugge ; 
Verhoest Liliane, v. Maurice en M arie 
F lo vie, Knokke ; Vanderleen W alter, 
v. Joannes en M aria Devriendt, K erk
straat ; Denoyel Ronny, v. W a lter en 
Laura Willems, Heist ; Horbach M i
chelle, v. Fernand en Jeanne Close, 
W es ts tra a t, Vanderbeeken Diane, v. 
Joseph en Denise Masselus, Malecot- 
straat : W ildemeersch Oswald, v. Lau
rent en M adeleine Strubbe, Zeebrugge.

Sterfgevallen  : Peéters Jean, sol
daat, 37 jt echtg. Vanclooster Juliana, 
Berchem ; Derebreu Maria, 80 j., wed. 
Huyghe Victor, Van M aerlantstraat ; 
Hesschenbrouck Ludovicus, wedn. 
Emilie Capelier, W eststraat.

Huwelijksafkondigingen : Barrois 
Roger en De Nys Helena ; Marius 
Laurent en Emma Vandenberghe; 
Lestienne Georges en Helena Feneuil; 
Cannoodt Amatus en Bertha De 
Clerck.

H E I S T

A P O T H EEK D IEN S T
Zondag wordt de dienst waargeno

men door den Heer Apotheker Maes 
Jean, Kursaalstraat van 9 to.t 12 en 
16 tot 19 uur.

B U R G E R L IJK E  STAND
Huwelijksafkondigingen : Schram 

Gerard, V ischhandelaar en Vercruysse 
Paula, z.b. , De Voogt Louis, visscher 
De Panne en Danneels Marie, z.b. De 
Panne ; Huyghebaert René, landwerk- 
man, Dudzele en Edelinck Yvonne, 
z.b. ; Bossier Jules, Brugge en Van- 
torre Paula, z.b. ; Vanhalewyn Abel, 
handelaar en (Pyckavet Nora, z.b. ; 
Dendooven An&ré, bediende en De- 
clerck Jeanne-Marie, z.b. ; Heylen 
Franciscus, soldaat, W esterloo en 
Dhauw Lydia, werkvrouw ; Colinot 
Joseph, marmer-steenhouwer, Base- 
cles en Vandepitte M arguerite, z.b. ; 
Vandenberghe Julien, haarkapper en 
Vantorre Maria, kapster ; Monbalyu 
Petrus, bediende en D ’haene Maria, 
verpleegster, Roeselaere ; Halle- 
meersch Achiel, bediende en Coppens 
Julienne, z.b. ; Haerinck Theophile, 
smid en Vlietinck Marie, z.b.

Huwelijken : Byl Pieter, stoker en 
Snauwaert Madeleine, z.b.

Geboorten: Sorgeloose W alter, Pan- 
neslag ; Ackx Rosette, Pannestraat ; 
Despiegelaere Marie-Rose, Onderw ijs- 
straat; Mahieu Robert, Onderwijsstr.; 
Denoyel Remy, W estkapellestraat.

S terfgeva l: M ou ffaert Paul, 4 m aan
den, Krd. Mercierstraat.

CINEM A RO YA L

Van V rijdag  to t Zondag : Bozambo 
m et Robeson.

Van M aändag to.t Donderdag : Bar
reaux Blancs met M icky Mouse. H.

BEVO O RRA DIN G
De personen die op onrechtm atige 

w ijze  in  het bezit zijn  van een kool- 
kaart worden dringend verzocht deze 
voor 24 dezer bij den gem eentelijken 
bevoorradingsdienst in te brengen. 
Na dezen datum zal in alle huizen 
door de gerechtelijke en m ilita ire 
overheid een grondig onderzoek inge
steld worden waarbij zware sanctie 
zullen te pas komen.

Zeepzegels zullen volgende week 
uitgereikt worden ten  stadhuize.

H.

B ER IC H T  AAN DE O U D -ST R IJD ER S
Op M aandag a.s. 22 April gaat 

de p lechtige herdenkingsplechtigheid 
door van de St. George Day te Zee
brugge. A lle Heistsche oud-strijders 
van 1914-18 en 1940-45 worden uitge
noodigd to t deze plechtigheid. Er 
wordt vergaderd aan de statieplaats 
om 14,15 u. Het Bestuur. H.

V ER K EER S O N G EV A L
Te pu inbergen  te r hoogte van de 

watertoren is een tram  komende van 
Knokke in  volle snelheid op een stil
staande auto-camion —  geladen met 
meubels —  gebotst. Gelukkig werd er 
niemand gekwetst. Het ongeval deed 
zich in de volgende omstandigheden 
voor :

Omstreeks 22,15 u. kwam een 8ton 
auto-camion, geladen m et meubels de 
Arkadenlaan te Duinbergen opgere

den in de rich ting van Heist. De 
chauffeur die dacht gem ist te zijn  
van weg, wilde rechtsomkeer maken 
om terug te rijden. T ijdens het ach
teruitrijden. op het oogenblik dat de 
auto dwars over de tram lijn  opgesteld 
stond, viel de m otor stil. Intusschen 
was de tram  van 22.23 uit Knokke in 
aantocht. De bestuurder van den 
auto, die zijn  kalm te niet verloor, liep 
de tram  tegem oet zwaaiende m et zijn  
armen, m et het doel de tram  b ijtijds 
te doen stoppen. H ij lukte echter niet 
in zijn  poging en enkele sekonden 
la ter botste de tram  m et volle geweld 
op den stilstaanden auto-camion. De 
botsing was zoo geweldig dat de vol
geladen auto 6 m eter werd m edege- 
sleurd. , h .

DE FA IR  P L A Y ’S
De kaartersclub «F a ir  P la y ’s »  zal 

op Zondag a.s. 28 A pril een gezellig 
uitstapje doen met de muziekm aat
schappij «  W illen  is kunnen ». Aan de 
leden wordt gevraagd mede te stap
pen in dezen optocht. Vergadering in 
het lokaal om 14,30 u. Het Bestuur.

H.

K R O O S T R IJK E  GEZIN N EN
Door onze apothekers werd beslo

ten aan de leden der K roostrijke 
gezinnen, op alle aankoopen •—  uit
genomen op de specialiteiten —  een 
korting toe te staan van 10 %. H.

O P SC H IK K IN G EN  IN DE G EM EEN T E
D at er te Heist alreeds w at afgelegd 

werd op dat gebied, sinds dé bevrij
ding, va lt niet te. betw ijfelen. Nog zijn  
we ver van den vooroorlogschen toe
stand. M aar dit is aan te nemen na 
al de verwoestingen die ons badstadje 
te verduren kreeg. Als we naar andere 
badplaatsen kijken, met uitzondering 
van een paar, dan komen we to t het 
besluit, dat we ditm aal niet ten ach
teren zijn, rekening houdende m et het 
fe it dat we de laatste kustplaats zijn  
die bevrijd  werd. Te allen kante zijn  
we getuige van opschik van huizen, 
pleinen, en wegen.

Dat ons gemeentebestuur daar een 
aandeel in heeft, bewijzen de oprui- 
m ingswerken aan de wegenis vooral 
te Duinbergen, dat stilaan van tus
schen de puinhoopen te voorschijn 
komt. Dat der ge lijk  werk n iet in een 
paar dagen k laar is verstaat iedereen. 
Toch mogen we zeggen dat Heist en 
Duinbergen er heel w at beter zullen 
uitzien tegen het aanstaande seizoen. 
Dat strekt te r eere van onze bevol
king en het Gemeentebestuur dat 
niets nalaat om de heropbloei van 
onze badstad te bewerkstelligen.

H.

OPENING DANCING  
«O LD  B R U S S ELS »

Op Zaterdag opent deze nieuwe 
dancing ziin  deuren met een prachtig 
bal m et flink  orkest. W e wenschen 
hem een voorspoedige zaak als ver
dienstelijk ingezetene der gemeente 
die geen moeite spaarde en aldus b ij
droeg to t «  Heist-Vooruit »... H.

K O R T E  N IEU W TJES
Opsleeping. —  Op 31-3-46 was de 

Z.514 «  zeemeerm in »  aan het visschen 
toen de motor langzaam  stil v iel ten 
gevolge van braak in de oliepomp. De 
Z.508 «  Pharaïlde » nam het vaartu ig 
op sleeptouw tot aan de havendam, 
w aar • het door de Z.408 «  M inerva », 
overgenom en werd en ve ilig  in de h a 
ven gebracht werd.

Schroef verloren. —  Op 10-4-46 
kwam de Z.404 «Laura-Cam iel-Annie» 
m et de zeilen op tot aan de havendam 
op eigen kracht. Het schroef van het 
vaartu ig was verloren. Toen het op 
de kuischbank geplaatst werd, werd 
vastgesteld dat de drie bladen a fge
slagen waren. Het was de Z.497 «  Del- 
ph ine-Irene »  die het eerstgenoemde 
vaartu ig van de havendam  in de ha
ven binnen loodste.

Boel verloren. —  De Z.432 «  Con- 
stant-Leopold »  kwam M aandag 8-4-46 
de haven binnen zonder boel die h ij 
had moeten afkappen daar het hem 
door omstandigheden onm ogelijk  was, 
tengevolge van verwarring, deze bij 
te winden. H.

BA G G ERM O LEN  G EZO N KEN
Dinsdag nam iddag rond drie uur 

opereerde de baggerm olen «J u p ite r »  
op ongeveer 200 m eter buiten het 
havenstaketsel toen zich een ontp lof
fin g  voordeed. De oorzaak is wellicht 
weer een gevolg van den oorlog. G e
lukkig zijn  er ditm aal geen dooden 
o f gekwetsten te betreuren. Alles be
perkte zich bij s to ffe lijke schade en 
een zekere versperring voor het u it
en invaren.

W e mogen h ierb ij een woordje van 
lo f brengen aan onzen plaatselijken 
W aterschout Dhr A. L ec le f die van 
stonde a f op de bres was om den 
toestand te verhelpen. Dadelijk  heeft 
h ij zich in betrekking gesteld met 
Bruggen en Wegen, Stadsbestuur

Brügge,' Bestuur van het Zeewezen, 
en den Inspectiedienst der Kust om 
hun te verzoeken dringend den toe
stand te onderzoeken en te verbete
ren. H.

ONZE V IS S C H ER S  AAN DE E ER
Verleden Zondag waren het Heist

sche Visschers die we te Lissewege 'in 
den stoet zagen als dragers van het 
M irakuleuze visschersbeeld van M a
ria. Georges en Henri Meyers, Geyfs 
Charles en Gheselle Gustaaf bewezen 
dat men op de Heistsche Visschers 
rekenen mag. H.

LO TIN G  B IJ DE BA D KA R H O U D ERS
Verleden W oensdag waren onze 

badkarhouders ten stadhuize om over 
te gaan tot lo ting voor de stand
plaatsen. De loting voor strand Heist 
werd ten gevolge van verw ikkelingen 
uitgesteld tot Woensdag. De loting 
voor het strand te Duinbergen verliep 
in  de beste stemming. Volgende week 
geven we den uitslag._____________ H.

N I E U W P O O R T

ontstond zal aan den staat volledige 
terugbetaling gevraagd worden.

In  geheime zitting werden verschei
dene leden van het brandweerkorps 
bevorderd. De hh. Maurice Van Eecke, 
P ierre Provoost, Vanhove en Cyriel 
M ichiels worden onderscheidenlijk 
bevorderd to t kapitein-bevelhebber, 
onder-luitenant, onder-lu itenant en 
serge ant-ma j oor.

De gemeentebediende A. Declerck 
werd voor drie jaa r benoemd in de 
fiscale commissie en de h. Langeraert 
is gelast met het urbanisatieplan der 
stad. H.

SCH A A KCLU B
Op 14 A pril 11. werd een schaakclub 

gesticht, welke haar lokaal heeft in 
het hotel Belle Vue, Markt, vfraar ei
ken D insdagavond van 20 u. a f zal 
gespeeld worden. De h. Gaston Bul- 
tynck, voorzitter, wordt verder bijge
staan door de hh. G. Scholteden en 
N. Vanexem, penningm eester en se
cretaris. . H.

OPROEP TOT DE 
WESTVLAAMSCHE BEVOLKING

Landgenooten, Medeburgers,
«  Eendracht m aakt m acht »  ook in 

het Roode Kru is w aar plaats is voor 
alle goede staatsburgers die geen 
«  egoïsten »  zijn  ; alle, landgenooten, 
die de sociale nooden van een volk 
begrijpen en ter bestrijd ing o f gene- 

! zing hun steun w illen  verleenen.
De Algem eene R aad  van het Bel

gisch Roode K ru is is thans samen
gesteld uit menschen van alle poli
tieke gezindheden uit V laanderen en 
W allonië, die het werkelijk  goed mee
nen en onbaatzuchtig ijveren  voor 
het algemeen welzijn.

Het is burgerplicht U  aan te sluiten 
bij het Roode Kruis ; elk huisgezin 
kan en m oet toetreden.

W ie zal de ontzaglijke diensten 
door het Roode Kru is bewezen ont
kennen.

De geest van onbaatzuchtige, boven 
de partifen  staande hulpverleening 
begeestert onze medewerkers.

W ie zal ondankbaar zijn  en een 
kleine jaarlijksche b ijdrage weigeren? 
De oorlog is voorbij. De oorlogsellende 
echter niet.

Men hoort beweren «  het Roode 
Kruis is n iet meer n ood ig ». Ik  ant
woord aan dezen «Neen». Ook morgen 
wacht het algemeen welzijn  op de 
tusschenkomst van het Roode Kruis.

W anneer het Roode Kruis zal bin
nengedrongen zijn  in al onze gemeen
ten, wanneer zijn  teeken en geest van 
menschlievendheid overal gekend zul
len zijn, dan zal gewis, gezondheid, 
veiligheid, vrede en onderlinge soli
dariteit een reuzenstap vooruit zijn 
gegaan.

Belgen, steunt. W ordt lid.
Prof. Dokter Jos SEBRECHTS, 

L id  van den Algemeenen Raad en 
Voorzitter van het W .-Vl. Comité 
van het Roode Kruis van België.

Eerlang zullen U leden van het 
Roode Kru is een lidkaart komen aan
bieden.

De Herstelling van onze 
Visscherij-lndustrie

B U R G E R L IJ K E  STAND
Geboorten: Declerck Eric, z. v. Leon 

en Aesaert Flavie.
Huwelijksafkondigingen : Vandam - 

me Fernand, R ijksw achter te Oosten
de, voorheen N ieuwpoort en Schatte- 
man Georgette, z.b. Kaaskerke ; De- 
beuckelaere Henri, Spoorwegbediende 
te Ram skapelle en Vanden Neucker 
Alice, naaister, Nieuwpoort.
CINEM A NOVA

V rijdag  en Zaterdag om 19,10 u„ 
Zondag, Paschen vanaf 14 u. de prach
tige Fransche film  L ’appel du bied - 
De roep der woestijn. Eerste klas film 
sterren.

OPGELET : M aandag, 2e Paasch- 
dag vanaf 14 u. Verandering van pro
gramma. De buitengewone Fransche 
film  : Eternel retour ; werd weken 
lang afgerold  te Brussel. Een reuzen- 
succes. - K . t.

D insdag en W oensdag om 19,10 u.
Buitengewone Fransche film .
Het meesterwerk der Fransche ci

nema. 1ste p rijs  1945. De schoonste 
liefdeh istorie aller tijden. Een pracht
band waarvan iedereen za l w illen 
genieten.

G EM EEN T ER A A D S Z IT T IN G
In  openbare z itting  wordt de oproep 

voor een plaats van tijde lijken  ge
m eenteontvanger goedgekeurd. De 
raad besluit ook voor geheel de stad 
een urbanisatieplan te laten opmaken 
en de bestratingen te herstellen. Voor 
de schade welke door oorlogsfeiten
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IN G E ZO N D E N .

EEN ANDER KLOK... EEN AND ER GELUID.

Rond de Vergadering van den 
Beroepsraad

Is de oprichting van een Nationale Voorzorgskas der 
Visscherij wenschelijk ?

M et veel aandacht hebben w ij in  
«H e t Nieuw Visscherijb lad» het ver
slag gelezen der vergadering van den 
Beroepsraad voor de Zeevisscherij. In  
de eerste plaats brengen w ij hulde 
aan d it organisme, dat zijn  beste 
krachten inspant, om aan de zeevis- 
schers een degelijk  sociaal statuut te 
bezorgen, waarop zij trouwens meer 
dan  alle andere werknemers recht 
hebben.

Er z ijn  nochtans een paar punten, 
welke in  de laatste vergadering be
sproken werden, die aanleiding geven 
tot overwegingen. De kritiek, die w ij 
wenschen te voeren, hee ft uitsluitend 
het belang der zeevisscherij voor 
oogen. Zoo onze opvatting n iet strookt 
m et d it belang, leggen w ij ons vo l
gaarne neer bij een andere ziens
w ijze, die ten  slotte b lijk t de juiste 
te zijn.

Een eigen organisme
Er -blijkt dat de Beroepsraad voor 

de Zeevisscherij eenparig van oordeel 
is, dat fer in den schoot van de Zee
visscherij m oet overgegaan worden tot 
de oprichting van een organisme, dat 
het sociaal regim e van den zeevis- 
scher volled ig m oet beheerschen. Een 
onafhankelijke Kas, die de verschil
lende vertakkingen van  de sociale 
verzekering der zeevisschers zou m oe
ten bevatten en die b ijgevolg  zal a f-  
zien van alle andere —  hetzij private 
o f parastatale instellingen —  welke 
thans bestaan, m et uitzondering van 
de Gem eenschappelijke Kas voor de 
Zeevisscherij, die trouwens gem akke
lijk  in  het nieuw raderwerk zou kun
nen ingeschakeld worden.

W ij meenen dat de vertegenwoor
d iger van het Beheer van het Zee
wezen in  de vergadering terecht de 
vraag gesteld hee ft o f dergelijk  orga
nisme, dat aan de gestelde voorwaar
den beantwoordt, wel leefbaar is. Spijt 
het krachtdadig pleidooi van den a f
gevaardigde van dg visscherij der 
Oostkust, m ogen nochtans sommige 
bezwaren verbonden aan de oprich
ting van  een onafhankelijke Voor
zorgskas der Visscherij o.i. n iet zoo 
vlug over het hoofd gezien worden.

Zeer beperkte middelen
Hoezeer men ook m et de Belgische 

zeevisscherij jokt, b lijft  zij een n ij
verheid, waarvan de m ogelijkheden 
zeer beperkt zijn. H aar klein aantal 
reederijen, vaartu igen en visschers 
laten  die breede ontplooiing n iet toe, 
welke in andere aan de Noordzee pa
lende landen wel m ogelijk  is. A lhoe
wel niem and dit graag hoort, moeten 
w ij toch kunnen aannemen dat de 
Belgische zeevisscherij een zeer m in
derwaardige positie bekleedt tegen
over de Deensche, Noorsche, Engelsche 
en zelfs de Nederlandsche zeevissche
rij. Onze rol is zeer bescheiden in dit 
m achtig complex. D it is trouwens zeer 
natuurlijk  als men in acht neem t dat 
w ij slechts beschikken over 67 Km. 
kust, enkel v ier visscherijhavens, 
waaronder er één van belang is, daar 
de verschillende bedrijfsvorm en: kust- 
m iddenslag- en diepzeevisscherij er 
bedreven worden. D it alles m oet ons 
tot nederigheid aanzetten en voor
nam elijk  tot geen krachtverspilling. 
Het past ook niet, naar onze beschei
den meening, den opbouw van het so
ciaal statuut der visschers, op te va t
ten naar het beeld en de gelijkenis in 
de kapitalistische grootnijverheid, die 
dank zij bijzondere hulpbronnen en 
een grooter weerstandsvermogen kon 
verwezenlijkt worden. W ij bedoelen 
hier voornam elijk  het koolm ijnwezen, 
m et dewelke de zeevisscherij, in  ro 
mantisch opzicht ten minste, kan ge
lijkgesteld  worden.

W ij herhalen dus de vraag, die in 
de laatste vergadering van den B e
roepsraad gesteld werd: Is  de instel
ling zooals ze opgevat werd, wel lee f
baar ? De Nationale Voorzorgskas der 
Visscherij zou, benevens de reeds be
staande Gem eenschappelijke Kas voor 
de Zeevisscherij, nog m oeten bevat
ten: een bijzondere pensioenkas voor 
de zeevisscherij, een ziekenkas, een 
kas voor betaalde verlofdagen, een 
compensatiekas voor gezinsvergoedin
gen en misschien nog een o f ander 
vertakking, die op d it oogenblik aan 
onze aandacht ontsnapt.

Kunnen w ij ons wel een juist denk
beeld vorm en van hetgeen een derge
lijke  instelling o.m. aan inrichtings- 
en bestuurskosten zou vergen ? Zal 
deze last wel dragelijk  z ijn  ? Men

neme slechts in  acht, dat h ij moet 
verdeeld worden over een vierhon- 
derdtal reederijen, m et ongeveer een 
v i j f  honderdtal vaartuigen. M en ver- 
lieze n iet u it 'h e t oog, dat het grootste 
gedeelte er van bestaat uit kleine ree
ders, waaronder reeders-stuurlieden, 
waarvan de m ogelijkheden in nor
m ale omstandigheden zeer beperkt 
zijn.

M en kan zich a fvragen  o f het voor 
de zeevisscherij wel raadzaam  is b.v. 
over te gaan to t de oprichting van 
een speciale kas voor gezinsvergoe
dingen ? Gelukkig tellen w ij in  de 
zeevisscherij nog ta lrijke kroostrijke 
gezinnen. D it gaat nochtans gepaard 
m et de uitkeering van evenredige ver 
goedingen voor gezinslasten. Deze 
vergoedingen kunnen ten slotte gaan 
naar de reeds bestaande Kassen, die 
hunne geldm iddelen putten in  ver
schillende vertakkingen van de n ij
verheid op vasten bodem. Hierdoor 
ontstaat - eèn compensatie, die w el
lich t zekere voordeelen m oet opleve
ren.

De Staatssteun
De vertegenwoordiger van  de Oost

kust m aakt in zijn  pleidooi ten voor- 
deele van de oprichting van een Na 
tionale Voorzorgskas der Visscherij 
gewag van den Staatssteun waarop de 
zeevisscherij, m et evenveel recht als 
de andere bedrijven, zou moeten kun
nen aanspraak maken. In  principe 
z ijn  w ij het h ierover volstrekt eens 
De zeevisscherij h ee ft recht op de 
tegem oetkom ing van de gemeenschap, 
die de nijverheid, indien d it noodig 
zou blijken, moet in stancf houden., 
gezien haar belang voor de nationale 
ecnomie. W ij veronderstellen noch
tans dat de Staat dadelijk  de vraag 
zal stellen: w at kan de zeevisscherij 
ze lf doen om den last te verm inderen 
en misschien dragelijk  te maken ? Is 
de oprichting van een Nationale Voor
zorgskas der Visscherij, in  den zin 
zooals ze door den Beroepsraad opge
vat wordt, wel de gunstigste oplos
sing ? Is  de tusschenkomst der O n in 
bare Besturen wel vereischt, in ye 
m ate zooals het voor de instandhou 
ding van een dergelijke instelling 
noodzakelijk zal b lijken ? Steeds werd 
van Hoogerhand als stelregel aange
nomen, dat zoo de natie weliswaar de 
zeevisscherij in stand moet houden, 
nochtans, vooraleer er beroep kan ge
daan worden op haar tusschenkomst, 
alle m iddelen ter beschikking van de 
n ijverheid  volled ig m eten uitgeput 
zijn.

Naar onze bescheiden meening, 
h ee ft de Beroepsraad voor de Zee
visscherij n iet voldoende de versch il
lende aspecten van het vraagstuk on
derzocht en misschien wel voorbarig

Z ie  vervolg onderaan volgende kolom

MAANDOVERZICHT

Aanvoer en Opbrengst in Maart 1946

De maand 1946 is gekenmerkt door 
een verm indering van den aanvoer, 
die nochtans gepaard gaat m et een 
verhooging van de opbrengst.

D it b lijk t uit de volgende cijfers :
Gew icht Opbrengst 

Kgr. Fr.
Februari 1946: 7.565.334 37.296.792 
M aart 1946: 6.915.580 41.350.992

—  649.754 + 4.094.200
Dit verschijnsel kunnen w ij als vo lgt 

u itleggen: er werd m inder op ijle  ha
ring, m aar meer op versehe visch u it
gevaren.

De gem iddelde prijs  per kgr. van 
alle visscherijprodukten bedroeg voor 
het besproken tijdstip  6 fr. per kgr. 
tegen 4,92 fr. in Februari 1946, 3,53 fr. 
in Januari 1946 en 17,24 fr. in Decem
ber 1945.

In de verschillende kusthavens

Ziehier de vergelijkende c ijfers  van 
aanvoer en opbrengst in  de verschil
lende kusthavens:

beslist to t de oprichting van een eigen 
onafhankelijke kas. De opvatting van 
een der gelijke instelling is niet nieuw. 
Z ij werd reeds door Oud-Minister 
Baels ontworpen. H eeft men er toen 
n iet moeten aan verzaken, daar de 
last voor de zeevisscherij ten slotte 
ondragelijk  zou worden.

Deze beschouwingen z ijn  ten slotte 
slechts ingegeven m et het oog op het 
algemeen belang van het zeevissche
rij bedrijf. Denkelijk  kunnen de voor- 
staanders van de oprichting van de 
Nationale Voorzorgskas der Visscherij 
m et andere argumenten voor den dag 
komen. Kunnen ze ons overtuigen, 
w ij reiken hun volgaarne de hand tot 
de verwezen lijk ing van het gem een
schappelijke doel: de verheffin g  van 
den zeevisscher uit z ijn  m inderwaar
dige sociale positie.

Ind ien  U  het ons veroorlooft, ko
men w ij volgende week in «H et Nieuw 
Visscherijb lad» terug op een n iet m in
der belangrijke,kwestie: de w ijze van 
inning der prémies voor de sociale 
verzekering der zeevisschers.

W.J.E.C.

Vermindering van aanvoer, 
verhooging van opbrengst.

F e b r u a r i  19 4 6

Verantw oordelijke u itgevers: Degrave 
en Godem ont, Nieuwpoortsteenw., 44.

Oostende : 
Blankenberge : 
N ieuwpoort: 
Zeebrugge:

Aanvoer
Kgr.

6.300.170
61.787

761.714
441.663

Opbrengst
Fr.

30.198.198
174.199

2.450.542
4.433.856

Totaal : 7.565.334 37.256.792

M a a r t  19 4 6

Aanvoer Opbrengst
Kgr. Fr.

Oostende: 4.978.161 30.613.462
Blankenberge: 75.636 291.141
Nieuwpoort: 830.363 3.051.148
Zeebrugge: 1.031.420 7.395.241

Totaal : 6.915.580 41.350.992

Prijzen vergelijking

W ij geven hierna de vergelijk ing der 
prijzen  per kgr. van bepaalde visch- 
soorten in de maanden September 
1945 (e indtijdstip  van de gereglem en
teerde m arkt), October 1945 (aanvang 
der vrije  m arkt), Februari en M aart 
1946:

Griet
Kabeljauw
Pladijs
Rog
Roobaard 
Schelvisch 
Tarbot 
Tong 
W ijtin g  
Volle haring 
IJ le haring 
Garnaal

Sept.
40,—
12,—
14,—
8,—
8,—

14,—
40,—
50,—
5,—
6,—

10,—

Oct.
32,—
33,—  
22,—  
18,—  
21,—  
28,—  
46,—  
46,—  
24,—  
51,—

38,—

Feb 
33,—  
15,—  
11,—  
12,—

20,—
42,—
43,—  
8,—

1,90
57,—

M aart
24,—
15,—
9,—
6,—

13,—
316,—
36,—
5,—

2,50
41,—

Gevolgtrekking

F ijn e  visehsoorten: opnieuw wordt 
een algemeene prijsverlaging vastge
steld.

Rondvischsoorten : behalve kabel
jauw, die stand houdt, wordt voor de 
andere rondvischsoorten een prijsver
laging waargenomen.

P la tv ischsoorten : de prijsverlaging 
is algemeen; ze is bijzonder belang
rijk  w at rog betreft. Rog staat nu be
neden den prijs genoteerd tijdens de 
gereglem enteerde markt.

IJ le  h a ring : het einde van het ijle  
haringseizoen ging gepaard met een 
verhooging van den prijs  per kgr.

St .

H E I K S E
bij A N T W E R P E N _=

TELEFOON 776.85 - 714.38 Antwerpen

Nieuwbouw en Herstelling van alle 
Motorvisscherssloepen en Treilers

Voordeelige voorwaarden 
Zeer korte levertermijnen 
Vakkundige afwerking  

Moderne hellingsinstallaties voor 
I droogzetten I
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De Toestand van den Vischhandel
in HollandN.V. “DE NOORDZEE”

DROOGDOK- EN ALGEMEENE 
SCHEEPSHERSTELLINGSWERKEN
■ MOTORSPECIAUSTEN a

Londenstraat 10-12 GENT

B U I T E N L A N D
ENGELAND

BRAADPAN N A TIE

Napoleon Bonaparte, die de Engel- 
schen precies n iet in z ijn  hart droeg, 
noemde ze eens een «braadpan natie», 
omdat de braadpan in  Engeland bij 
het bereiden van  spijzen —  het weze 
eiers, bacon, vleesch o f visch —  de 
hoofdrol speelt, terw ijl die gerechten 
in  Frankrijk  en andere landen ook op 
verscheidene andere manieren worden 
klaargemaakt.

Napoleon stelde d it vast over on
geveer anderhalve eeuw, en sedert
dien is er in d it opzicht nog n iet veel 
veranderd. De huidige m angel aan 
braadvet in Engeland is dan ook een 
groote tegenslag voor den a fzet van 
visch, vooral als men nagaat dat er 
h ier zoowat 30.000 fried, fish  shops 
bestaan, die in norm ale tijden  meer 
dan 50 %  van de gewone vischsoorten 
afnamen.

SCH EPEN  VOOR POLEN

Volgens een verk laring door een be
stuurder der U.N.R.R.A. te Londen a f
gelegd, heeft deze stichting tot her- 
opbeuring der verbonden naties, eene 
v loot van 15 Deensche visschersvaar
tuigen opgekocht, om ze ter beschik
king te stellen van Poolsche visschers, 
die ze in de Baltische zee zullen u it
baten en aldus aan de bevoorrading 
hunner volksgenooten zullen mede- 
helpen.

Het z ijn  m otorvaartu igjes van 20 
to t 40 ton; ze werden gekocht voor 
£  80.000 en z ijn  in  staat gezam enlijk 
in  één vangst meer dan een h a lf m il
lioen kg. visch te bemachtigen. Ze 
z ijn  geschikt voor de seinenet- en 
voor de trawlvisscherij.

V ISC H P R IJZ EN

Na lang nadenken en overwegen, 
hee ft het M inisterie voor Voeding de 
nieuwe verlaagde vischprijzen bekend 
gem aakt voor de meest gebruikelijke 
vischsoorten.

De verm indering bedraagt van 1/2 
to t 2 d. per pond. De winstm arge van 
klein- en groothandelaars wordt even
eens besnoeid.

In  ’t belang van de kustvisschers 
worden de prijzen  van tweede rang 
soorten het meest besnoeid. M akreel 
en tongen ondergaan geen prijsver
laging en voor krimp schelvisch wordt 
een verhooging van 2 d. per stone toe
gekend.

De diepzeevisscherij is aan ’t over
wegen hoe dit alles haar besommin
gen zal beïnvloeden.

ONAANGENAME H O LID A Y

Toen M. Tom  W illiam s, M inister 
voor Landbouw en Visscherij, onlangs 
m et verlo f was te Penzance, stelde 
een a fvaard iging van de W est Corn
w all F ishing Industry hem eenige on
aangename vragen.

Hem werd gevraagd o f h ij steeds 
ging voortgaan op het advies zijner 
bureelen in plaats van de mannen 
van het vak te raadplegen, en waarom 
de visschers die in  ’s lands dienst w il 
len  treden thans bij het leger worden 
in ge lijfd  in plaats van bij de vloot, 
en waarom  visschers geen staatskre- 
diet kunnen bekomen zoo zij een cent 
gespaard geld bezitten, en hoe er een 
onderscheid zal kunnen gem aakt w or
den tusschen visch door de kustvis
schers en visch door de diepzeevis- 
schers aangebracht.

De M inister hee ft geantwoord dat 
hij al die punten, na zijn  verlo f na
tuurlijk, grondig zal instudeeren.

M O SSELZU IV ER IN G

Zooals in  Frankrijk, ii Holland en 
andere landen, hecht het Engelsche 
M inisterie van Openbare Gezondheid 
er groot belang aan dat geen onge
zonde weekdieren in den handel ge
bracht worden.

Te Conway, op de Iersche zee, be
staat sedert lang een zuiveringstation 
waar de mosselvisschers *der streek 
verp lich t z ijn  hun mossels te laten 
rein igen vooraleer ze in den handel 
te brengen.

Te Brightlingsea, op de Oostkust, 
bestaat een dergelijke instelling voor 
de zuivering van oesters.

Thans is het de beurt van de Wash- 
monding, waar een zu iveringstation 
zal worden opgericht voor de mosselen 
van het kustgebied van Norfo lk  en 
Lincolshire.

O V ER B EV ISSC H IN G

De Engelsche vakbladen w ijzen er 
op ,dat de Internationale conferentie 
te Londen, to t bescherm ing van den 
vischstand in het geheim  werd ge
houden, hetgeen ten slotte n iet ver
klaarbaar is. De gansche zaak resu
m eert zich to t het volgende : is het 
van het belang dat de vischstand in

de Noordzee beschermd wordt, of 
moet men m aar laten  begaan to t alles 
verdelgd is ? Er wordt h ier aan toe
gevoegd, dat indien men deze zaak 
zou toe vertrouwd hebben aan gewone 
mannen uit het vak, de kwestie in een 
h a lf uur zou opgelost zijn  !

ALUM INIUM  V ISCH RU IM EN
Het experim ent dat door een Engel

sche Reederij onlangs ondernomen 
werd m et den bouw van het visch- 
ruim in aluminium aan boord van een 
traw ler, is ten volle geslaagd.

Men stelt vast dat een aluminium 
vischruim  te verkiezen is boven een 
in  hout gebouwd. Hout slorpt voch tig
heid op en verhoogt b ijgevolg  het ge
wicht, het verm indert in waarde w at 
vernieuwing noodzakelijk maakt. Om 
in  m in o f meer goeden staat bewaard 
te blieven, is het noodig dat een hou
ten vischruim  regelm atig elk jaar 
m et ve rf bestreken wordt. Ook op ge
bied der hgiëne, biedt een aluminium 
vischruim  ta lrijke  voordeelen. De 
visch wordt er in  beter bewaard en 
daarenboven zou het ijs  langer in  den 
vereischten toestand blijven.

V ER M IN D ER IN G  DER MAXIMUM  
PR IJZ EN  VOOR VISCH

Krachtens een beslissing van den 
Engelschen M inister van Voedselvoor
ziening, werden de maximum-prijzen 
voor zeevisch vanaf den 13 A pril ver
minderd. Deze prijsverm indering is 
voor bepaalde vischsoorten tam elijk  
belangrijk. De nieuwe m axim um -prij
zen zijn  over het algemeen n iet hoo
ger dan deze welke aan de Belgische 
kust genoteerd worden. In  z ijn  ver
klaring aan de pers, legde de M in is
ter van Voedselvoorziening er de 
nadruk op, dat deze prijsverm indering 
aannem elijk is, door de verhooging 
van den aanvoer die tijdens de zom er
maanden wordt verwacht, zij za l b ij
gevolg ten slotte zonder invloed zijn 
op de verdiensten van den visscher. 
De verbruiker zal er baat bij hebben.

N IET  VO LD O EN D E
In  het Engelsch Lagerhuis werd er 

op gewezen dat het n iet voldoende is, 
dat de aanvoer van visch .thans even 
belangrijk, zoo niet- belangrijker is 
dan vóór den oorlog. De vraag is vier 
m aal grooter, hieruit spruit voort dat 
alle noodwendigheden n iet voldaan 
zijn  en dat de visscherij vloot zich nog 
kan uitbreiden zonder dat er gevaar 
bestaat dat het aanbod grooter is 
dan de vraag.

ALGERIE
Er werd de laatste jaren  een groote 

belangstelling gew ijd  aan de m anier 
de verschillende soorten visch uit te 
voeren.

Het vervoer geschiedt per gewone 
camion, o f per spoor in wagens voor
zien van kaders in ijs.

Men aanziet ook de m ogelijkheid 
in de bijzonderste havens moderne 
koelkamers in te richten, waarin  de 
visch zou kunnen bewaard worden.

Een waar program m a voor het u it
breiden der scheepswerven en den 
aankoop van treilers in den vreemde 
werd door den Heer Gouverneur-Ge- 
neraal Chataigneau in elkaar gesto
ken. Het zal een zekere ontw ikkeling 
in  de voortbrengst teweeg brengen.

1 Voor uw drukwerk
! wendt U to t de

D R U K K E R IJ  van

H E T  N I E U W  V I S S C H E R I J B L A D
1 Steenweg op Nieuwpoort, 445 —  O O S T E N D E

ZUID-AFRIKA
H EM ELSCH  MANNA?

C oncentra  is een Zuid-Afrikaansche 
onderneming, die zich sedert jaren  
toelegt op het vervaardigen van visch- 
meel.

M. Mendel, haar bestuurder, gehol
pen door Dr Osborn, voedingsexpert 
bij de Universiteit van W itwatersrand, 
beweert thans het m iddel gevonden 
te hebben om het meel van w itte 
vischsoorten voor menschelijke voe
ding bruikbaar te maken. Het is rijk  
aan vitam inen, m inerale zouten en 
bestrijdt kinderziekten, slechte tanden 
en rhum atiek !

H et houdt stand bij koude en 
warm te en kan tot 7 1/2 percent bij 
ander m eel gevoegd worden zonder 
smaak o f reuk te beïnvloeden.

Volgens de uitvinders is het noch 
min noch meer de redding in de hui
dige voedselschaarschte en ook een 
nieuwe uitweg voor overtollige visch- 
aanvoer.

(V an  onzen medewerker)

De toestand in  den vischhandel 
kom t practisch hierop neer, dat de 
groothandel de vrije  m arkt zeer zeker 
gewenscht acht, m aar deze zeer gaar
ne nog 2 à 3 maanden verschoven zag, 
in  verband met de groote m oeilijk 
heden waarmee op heden de visch
handel te kampen zou hebben indien 
er nu vrijhandel zou komen.

Vele handelaars z ijn  door de oor
logsomstandigheden hun pakhuizen 
kw ijt en zijn  zonder bergplaatsen.

Het vervoer is van dien 'aard dat 
slechts groote bestellingen zijn  uit te 
voeren en de kleinere plaatsen met 
w ein ig a fzet verstoken zouden worden 
van visch, wat eveneens zal plaats 
vinden bij kleinere bestellingen in de 
grootere plaatsen.

Ten  tweede, en d it is wel de voor
naamste oorzaak, w il de Regeering de 
m axim um prijs n iet wegnemen, zoodat 
er bij een stijg ing van de markt 
steeds weer verdeeling zal moeten 
plaats vinden. De groothandel w il de 
vrije  handel zonder een plafond van 
m aximumprijzen, zoodat de visch aan 
alle prijzen  verkocht zal kunnen w or
den.

M et de toezegging van verlaging 
van  eenige soorten visch m et 25 % , 
zal de handel weer eenigen tijd  ge
baat zijn, alhoewel de oplossing met 
zeer groote aanvoeren hiermede niet 
gevonden zal worden.

Slechts m et een totale vrije  markt 
is iets te bereiken, m aar dit zal niet 
plots mogen gebeuren, doch een ruime 
overbruggingsperiode zal zeker voor 
alle partijen  de gewenschte oplossing 
brengen.

De collectieve vischverzending zal 
n iet eeuwigdurend kunnen z ijn  en is 
op den langen duur ook ongezond, 
maar zij is ook alleen opgezet om de 
noodtoestand van het vischbedrijf 
zooveel m ogelijk  te overbruggen. W ie 
het bedrijf van nabij kent, zal weten 
dat w ij nog steeds in een noodtoe
stand zitten, hoewel w ij zeker nu 
kunnen zeggen dat w ij den berg over 
z ijn  en tegen het najaar in staat zul
len zijn, m et goed gevolg, het indivi- 
dueele handelsapparaat op te nemen.

Als de Reederijen  van gedachte 
mochten zijn  dat w ij verder zijn  dan 
de toestand op heden is, zal zij dit 
zeker aan den lijve  ondervinden.

M aar het zijn  n iet a ltijd  de hande
laren en de reederijen  die- naar hun 
beste weten kunnen handelen, w ij

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

Te bekomen b i j :

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

NEDERLAND
Uit V laardingen is een schip ver

trokken voor zijn  «voorjaarszoutreis». 
Het is speciaal ingericht om de ver
schillende phasen van het zouten 
aan boord uit te voeren. Netten  w er
den meegenomen om onderweg ook 
wat lokaas te vangen.

*#*
Het mooie weer heeft overal een 

recorduitvaart van vischsloepen doen 
boeken. Ook te IJm uiden werd een 
hoeveelheid visch binnengebracht als 
nooit te voren. De aanvoer was zóó 
groot dat verscheidene loggers en één 
treiler n iet gelost hebben, om dat de 
visch onm ogelijk  kon geplaatst w or
den.

V ERBO D  V ISCH  IN T E  B L IK K E N

Gezien de groote schaarschte aan 
blik werd verboden vischconserven te 
vervaardigen die in  blik worden in 
gepakt. O n theffing  van d it verbod kan 
bekomen worden, «  doch, wordt in het 
„Voedselvoorzieningsblad”  bij gevoegd, 
zal van die opheffing  heel zuinig ge
bruik gem aakt worden ». Eerst zal 
dienen door een speciale commissie 
vastgesteld te worden, indien de visch
conserven aan alle gestelde eischen 
voldoen.

DE PA LIN G V A N G ST

Het palingseizoen is in  aantocht. 
Iedereen kent hier den lekkeren ge
rookten paling die vóór den oorlog 
voor den werkmensch weliswaar duur 
was, m aar desondanks a ltijd  een fijn e  
lekkernij geweest is.

De Hollanders, in d it opzicht ge
lukkiger dan w ij, genieten er al een 
heel jaar van (in  1945 werd ongeveer
3 m illioen kgr. gevangen) en toeko
mend jaar zullen ze voor hen ver
krijgbaar z ijn  zonder de fameuze 
bons.

De kuilvisscherij zal nu gaan be
ginnen. (D it is een methode waarbij 
een zakvorm ig net tusschen twee vaar
tuigen gesleept w ordt). En de vis
schers zitten  nu uit te k ijken naar de 
donkere nachten en lie fst bij nieuwe 
maan. Onze «peurders» kunnen daar 
ook een woordje over meepraten.

A lle bedrijven die m et het pa ling
seizoen eenigszins in  betrekking staan 
maken koortsachtige voorbereidselen; 
vooral de rookerijen z ijn  er op uit 
dien kostelijken visch te verwerken 
om aan de Hollanders hun geliefkoos
de lekkernij aan te bieden.

hebben nog a ltijd  de geleide economie 
en die wordt geleid door onze Regee
ring.

Zeker zullen w ij van dien kant nog 
wel eenig nieuws vernemen. O f dit 
n iet het sterkst op den groothandel 
zal drukken, zou ons n iet verbazen.

W ellich t zullen w ij volgende week 
de resultaten weten van de tallooze 
conferenties die nu gehouden worden.

De eerste smarten
’s Anderendaags was de boot nr. 2 

met Commandant Potié en den twee
den o ffic ie r Lardinois uit het zicht. 
Een laatste m aal keert de eerste o f f i 
cier Hubert terug naar de plaats waar 
de „G andia”  getorpedeerd werd. H ij 
w il er zich nogmaals van overtuigen, 
dat niemand meer ronddoolt op de 
oppervlakte der zee. H ij v indt de boot 
nr. 3 terug; zij is b ijna volgeloopen 
en erg beschadigd. M et veel moeite 
wordt de voorraad, die zich aan boord 
bevindt, overgeladen. M en heeft nu 
provisie aan boord voor dertig m an
schappen gedurende tw aa lf dagen.

Aan boord van de boot nr. 4 is men 
optim ist. M en koestert immers de 
hoop dat, vóór het verstrijken van 
tw aa lf dagen, men aan boord van  een 
schip zal kunnen genomen worden, 
De om trek wordt immers doorkruisd 
door vaartu igen die in convooi varen.

Het eerste lijden  tast echter het 
moraal aan, zelfs van de sterksten. 
De koude rich t de eerste verwoestin
gen aan- Hebt U wel een ju ist besef 
van den physischen toestand van deze 
ach t-en -tw in tig  schipbreukelingen, 
steeds heen en weer geslingerd in hun 
notenschelp ? Voortdurend slaat het 
w ater over de boot. De zee is onstui
m ig; men moet m et sneeuw- en hagel
vlagen afrekenen. N iettegenstaande 
alles z ijn  er enkelen die slapen. Het 
zeil wordt geheschen; de w ind blaast 
in de goede richting. De matroos M i- 
chielsen staat op den uitkijk. T o t aan 
het einde zal deze moedige matroos 
den horizont onderzoeken. Aan boord 
z ijn  er twee Kanadeezen, vier Engel
schen, een Franschman; al de ande
ren z ijn  Belgen. Z ij spreken nauwe
lijks: de koude vers tijft de ledematen 
en den geest. .Som tijds blikken zij 
rond op zee. De oogen zijn  meest ge
sloten o f staren op het aangezicht van 
hun chef. Z ij trachten zijn  gedachten 
en gevoelens te raden. De bevelheb
ber ziet er vastberaden uit...

Men heeft een nauwkeurige inven
taris gem aakt van de levensmiddelen; 
een rantsoeneeringstabel werd opge
steld. Zoetwater is, helaas ! n iet in 
voldoende hoeveelheid voorhanden. 
Het dagelijksch rantsoen wordt op den 
inhoud van een w ijnglas per man 
vastgesteld. Het voedsel is insgelijks 
nauwelijks toereikend: enkele scheeps
beschuiten, w at pemmikan, pastillen 
van gecondenseerde melk. M en kan 
den honger beter verdragen dan de 
dorst. In  elk geval is h ij d ragelijker 
dan de b ittere koude, het striemend 
ijskoud water dat voortdurend op de 
schipbreukelingen neerstort.

Den 24en, na twee dagen vaart in 
den namiddag, m eldt M ichielsen dat 
h ij een zeil opmerkt; het is de boot 
van Commandant Potié die nadert. 
Eens te meer beslist men in  verbin
ding te blijven. Den volgenden nacht 
worden de twee reddingsbooten door 
een nieuwen storm gescheiden. De 
manschappen hebben malkander nooit 
meer teruggezien.

Vier-en-twintig dooden 
in zes-en-twintig dagen

Den v ijfd en  dag begonnen enkele 
manschappen geweldig a f te zien: zij 
hebben een voet, een hand o f een 
ander ledem aat bevrozen. Anderen, 
buitengewoon gevoelig aan het zee
water, vertoonen breede open wonden. 
Z ij krimpen zich ineen van het lijden, 
wanneer het zoutwater in  aanraking 
komt m et de verzworen wonden. De 
w ind verandert van richting; men 
vordert slechts langzaam. H et moreel 
slaat langzam erhand om. De koude 
knaagt aan het lichaam, dat beroofd 
is van overvloedige voeding, van be
weging en elk gevoel van welbehagen.

Op ’n  avond begint Wilson, een En
gelsche stoker, te zingen. M en staart 
hem m et verwondering aan. H ij raas
kalt. H ij zingt den ganschen nacht 
door; z ijn  kameraden m oeten hem be
letten  dat hij over boord springt, ’s A n 
derendaags sterft hij. Op 29 Januari 
opende hij de tragische reeks. De m an
schappen staren m alkander terneer-
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geslagen aan. Zonder dralen gee ft de 
eerste o ffic ie r Hubert het bevel het 
s to ffe lijk  overschot van den B rit aan 
de zee toe te vertrouwen. A an 'd ezen  
armen doode wordt door zijn  makkers 
den laatsten groet gebracht... Velen 
hebben den indruk van een spoedig 
w eerzien ... Z ij werden helaas ! in hun 
verwachtingen n iet bedrogen...

De toestand verslecht geweldig. D a
gen en nachten volgen m alkander op, 
zonder dat men een rookwolkje aan 
den horizont ontwaart. B ij sommigen 
m aakt het fatalism e van  de eerste 
dagen plaats voor haat tegenover den 
eersten o ffic ier; zij bestempelen hem 
als een dwaas. Z ij grom m en: de chef 
heeft ons voor den aap gehouden; w ij 
zouden reeds lang in het zicht moeten 
zijn  van New-Foundland. De eerste en 
vierde o ffic ie r m oeten gebruik maken 
van hun gezag. De eerste o ffic ie r  w ei
gert verder nog te slapen.

Op 31 Januari sterft een andere 
stoker: het is de genaamde Issa, van 
Fransche nationaliteit. Op 4 Februari 
gaat de eerste Belg heen: de bakker 
Vermeulen. Denzelfden dag is het de 
beurt aan Richardson, den keuken
jongen, van Britsche herkomst. Iede
reen heeft reeds opgem erkt dat on
geveer vier en tw in tig  uur voor hun 
dood, de ongelukkigen begonnen te 
zingen; hun gezegden waren onsa
menhangend. Men bespiedt thans de 
makkers, wie het eerst zal beginnen 
te zingen. M en sterft van den dorst. 
H eim elijk  drinkt de een o f de andere, 
voor w ie de toestand onhoudbaar is, 
een slok zeewater. De eerste o ffic ier 
maakt zich boos en huilt dat het 
beter is onm iddellijk  over boord te 
springen, dan zeewater te drinken. 
De bekoring is echter verschrikkelijk: 
zooveel water en dergelijken geweldi
gen dorst moeten uitstaan.

Vervolgens gebeurt er iets dat als 
een zegen beschouwd wordt: het 
sneeuwt. Men vangt de sneeuw zorg
vuldig op in een emmer; het rantsoen 
zoetwater wordt plots aanzienlijk  ver
hoogd. Te laat, helaas ! De ongeluk
kigen zijn  doodelijk getroffen . Hin- 
tiens raaskalt reeds sedert verschei
dene dagen; h ij biedt echter weer
stand. B leikerts sterft den 5 Februari. 
Denzelfden avond m oeten nog drie 
lijken  aan de zee toevertrouwd wor
den: dit van Jacobs, machinist; De
nys, stoker en de Engelsche matroos 
Keney.

D it is nog niet voldoende. De eene 
na de andere m oet aan de golven 
toevertrouwd worden. Om het sto ffe 
lijk  overschot van de ongelukkigen 
over boord te kunnen werpen, moeten 
de overblijvenden al hun krachten 
verzamelen. Den 6 Februari sterven: 
Lawson, B rit; de Belgische kanonnier 
Provost; de m achinist Vansandvliet, 
van Vlaamsche afkom st; de Britsche 
kaju itjongen Mickey. Den volgenden 
dag is het de beurt van den stoker 
Buys. Den 8 Februari worden drie 
lijken  over boord geworpen: Hintiens, 
ten slotte verlost, en de twee gebroe
ders David, stokers. Drie dagen gaan 
voorbij zonder sterfgeval. Den 11 Fe
bruari is het de beurt aan de stokers 
Conan en Dwyer. Den 12, verdween de 
kanonnier Ceuppens; den 13, de ma
troos Clerbaut. Den 14, sterft de ma
troos Vandevelde, Belgisch kampioen 
in het gew ichtheffen , na een vreese- 
lijk en  doodstrijd. Den 17, sterven 
drie andere m atrozen bijna op het
zelfde oogenblik: Vandeneynde, Ver- 
cauteren en Paris...

V ier-en -tw in tig  manschappen zijn 
gestorven in deze boot, tusschen 22 
Januari en 17 Februari 1942. Er zijn 
nog slechts vier overlevenden: de 
eerste o ffic ie r Hubert, die nauwelijks 
in  staat is het roer te houden; de 
vierde o ffic ie r  Swartvaegher; de 
bootsman Wanders en de matroos 
M ichielsen. V ier levenden, maar ook 
drie dooden; niemand had nog vol
doende kracht om de laatste drie 
lijken  over boord te werpen; zij liggen 
u itgestrekt van vóór in de boot...

Den zes-en-twintigsten dag van deze 
verschrikkelijke en akelige tocht, 
kwam ten slotte de redding voor de 
vier overlevenden.

(W ordt vervolgd).
Snuisteraar.

Belgische Zeelieden in den Oorlog
N oo it zal de m an aan wal een voldoende besef hebben 
van den on tzaglijken  strijd , welke door de Belgische Zee
lieden, zoowel te r v isscherij als ter koopvaard ij, gedurende 
de oorlogsjaren gevoerd werd. S tr ijd  welke gepaard ging  
m et zware offers. Enkele heldenfeiten  van de zeevisschers 
werden reeds door ons in herinnering  gebracht. W ij waren 
nog zeer onvolledig. Thans bewegen w ij ons op het terre in  
der koopvaardij. W ij b lijven  b ij ons zeevolk; koopvaarders 
en zeevisschers waren trouwens gedurende den oorlog  
vereenigd in  den zelfden s trijd  voor het behoud der Natie. 
N ie t zelden gebeurde het dat de zeelieden —  h etz ij visschers 
of koopvaarders —  in  den loop der oorlogsjaren van 
bedrijfs tak  veranderden, om  naar gelang de om standig
heden in  de zeevisscherij, koopvaardij o f „Royal Navy”  
hun p lich t te doen.

DE LAATSTE REIS VAN DE “GANDIA”

(V ervo lg )


