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Verschijnt eiken Vrijdag

VISSCHERUBLAD
HOOGWATER

D E C E M B ER
1 Z 4.42 17.07
2 M 5.50 18.22
3 D 7.08 19.37
4 W 8.15 20.44
5 D 9.17 21.34
6 V 10.03 22.25
7 z 10.47 23.09
8 z 11.34 23.54
9 M — 12.17

10 D 0.36 12.56
11 W 1.26 13.48
12 D 2.19 14.38
13 V 3.04 15.33
14 Z 4.21 16.36
15 Z 5.16 17.42
16 M 6,24 18.53
17 D 7.33 20.02
18 W 8.40 21.06
19 D 9.34 21.57
20 V 10.21 22.42
21 z 11.02 23.20
22 z 11.31 23.52
23 M — 12.12
24 D 0.27 12.39
25 W 1.00 13.18
26 D 1.31 13.54
27 V 2.18 1432
28 Z 2.59 15.13
29 z 3.40 15.56
30 M 4.19 16.40
31 D 5.02 17.34
Berekend volgens
het officieele uur
van Greenwich.
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Herschatting 
der Visschersvaartuigen

IS ZIJ GERECH TVAARDIGD ?

Door de reeders van de Oostkust 
en door sommige kleine reeders van 
de Westkust en Oostende werd dezer 
dagen protest aangeteekend tegen 
de nieuwe verhooging van de schat
tingen der waarden van vaartuigen.

Is deze verhooging gewettigd ?

De kleine reeders welke niet rede- 
neeren en niet meer bij machte zijn 
groote premies te betalen, zeggen na
tuurlijk neen.

Bij een kijkje naar de werkelijk
heid, stellen we echter vast dat de 
jongste verhooging der waarden, da
teert van 1 Februari en wel met 15% 
op de waarden van 1945.

Van Februari tot 1 December wer
den de waarden niet meer herschat, 
al moet bekend, dat van toen tot op 
den dag van heden de prijzen der 
loonen alleen van ongeveer 12% ver
hoogd werden en sedert Augustus 
met terugwerkende kracht op 1 Juli, 
van toepassing zijn.

Als men thans een schip laat her
stellen, moet men niet alleen voor her
stellingen meer betalen, maar moet 
men steeds betalen voor het vervan
gen van oude door nieuwe stukken.

De vraag welke elke reeder zich 
moet stellen, vooraleer te protestee- 
ren, is: Wat zou ik moeten betalen 
om thans mijn schipje te herbouwen?

Velen zullen moeten bekennen dat 
de .thans geschatte waarden ver van 
overdreven zijn.

Kunnen sommigen zich hiervan 
niet overtuigen, dat ze dan naar een 
scheepsbouwer gaan en eens vragen 
wat de nieuwe kostprijs is van een 
soortgelijk vaartuigje als het hunne? 
Ze zullen aardig staan kijken !

Waarom zijn het juist weeral de 
kleinen welke klagen ?

Omdat zij slechts inzien dat ze 
daardoor grooter premies zullen hoe
ven te betalen en hun uitbating niet 
meer rendeerend genoeg is om deze 
zware lasten te dragen.

Anderen beweren: Ons schipje is 
wel zooveel waard, maar als we het 
moeten openbaar verkoopen, dan krij
gen we er de helft n^et meer voor.

Hier vergist men zich geweldig, 
omdat de constructiewaarde van een 
vaartuig niets te maken heeft met zijn 
economische waarde.

De economische waarde hangt im
mers af van de rendeerbaarheid van 
een vaartuig.

Is een haringseizoen b.v. gunstig, 
dan kan een vaartuig veel duurder 
verkocht worden dan het werkelijk 
waard is, om na het haringseizoen 
van de helft op economisch gebied 
in waarde te zien verminderen.

Nog andere kleine reeders schrik
ken terug voor de premies in de ge
wone verzekering te betalen.

Ook hier berekenen sommigen zich

WAAR GA AT HET N A A R TO E?

Dat er een geduchte concurrentie 
In den vischhandel is, is geen geheim. 
Veel nieuwelingen in het vak zoeken 
hun weg te banen, anderen willen 
hun zaken uitbreiden. Elk tracht na
tuurlijk op zijn manier zijn weg te 
maken. Dat de sterksten het zullen 
uithouden en er velen het bijltje zul
len moeten bij neerleggen kan men 
gemakkelijk veronderstellen.

Een Luxemburgsch blad publiceert 
thans aankondigingen waar visch 
aangeboden wordt door een firma aan 
prijzen die ver beneden de aankoop
prijzen op de vischmijn gequoteerd 
staan. Het is een middel om klanten 
aan te lokken maar hoelang denkt die 
firma er zonder kleerscheuren te kun 
nen mee volhouden ?

Aan den anderen kant worden in
gevoerde vischsoorten op de binnen 
landsche markt te koop aangeboden 
aan prijzen die beneden den inkoop
prijs aan den buitenlandschen expor
teur staan.

mis, tenminste als ze b.v. in een on
derlinge verzekering als «  Hulp in 
Nood »  verzekerd zijn.

Daar had men, zooals we in ons 
vorig nummer uiteenzetten, op 1.000 
fr. premie in 1945 ongeveer 460 fr. 
over en dit jaar zal dit opnieuw het 
geval zijn.

Dat wil zeggen dat de reeders welke
4,50 % betalen als premie, er zeker
2 % van overgehouden hebben en in 
wérkelijkheid maar 2,50 % premie 
betaalden.

Als men nagaat hoe enorm veel 
schadegevallen er zich voordoen en 
welke kolossale sommen deze kosten, 
dan mag vooral de kleine man ge
lukkig zijn, dat hij een dergelijke 
verzekering bezit, waardoor hij thans 
mag gerust zijn.

Kunnen de Premies verminderd 
bij V .O.Z.O .R. ?

Thans betalen de vaartuigen van 
min dan 31 T. brutto, 0,15 fr. t.h. per
3 maanden o f 0,60 fr. t.h. per jaar.

Deze van meer dan 31 Brutto Ton
betalen 0,20 fr. per 3 maanden of
0,80 % per jaar.

Ons dunkt dat het verkeerd is ge
weest te protesteeren tegen de ver
hooging der waarden, maar dat de 
bevoegde visscherijkringen beter had
den aangedrongen op een verminde
ring der premie.

Deze vermindering schijnt ons van
af heden gerechtvaardigd, omdat b.v. 
de Nederlandsche Staat de schepen 
sedert 1 Januari 1946 niet meer dekt 
tegen oorlogsrisico en deze zich vrij 
op de Londensche markt voor ’n half _ 
je percent, dus voor minder dan dê 
onzen, voor hetzelfde risico kunnen 
dekken. Waarom zou het technisch 
comité van V.O.Z.O.R. deze premies 
niet kunnen herzien ?

En in Gewoon Risico ?

Ook hier komt vooral het groot 
voordeel te voorschijn, dat de ree
ders hebben met de stichting van een 
onderlinge verzekering te hebben be_ 
werkt, waar het risico behoorlijk ver
zekerd en herverzekerd kan worden.

Het ideale ware daarom geweest, 
alle reeders in één en dezelfde onder
linge te zien verzekeren, wat aldus 
een machtige besparing zou verwe- 
enlijkt hebben. De verdeeldheid on
der de reeders, welke persoonlijke 
naijver van den eenen en den ande
ren voor oorzaak hebben, is nog te 
groot niettegenstaande het pogen van 
enkelen.

In  dat opzicht heeft de onderlinge 
verzekeringsmaatschappij « Hulp in 
Nood »  schitterend werk verricht, 
omdat de reeders er niet alleen in 
de best mogelijke voorwaarden ver
zekerd zijn, maar getrouw aan haar 
politiek, van onderlinge, schijnt de 
beheerraad van die maatschappij 
thans beslist te hebben voor al de 
reeders welke ten minste vier jaar 
in «Hulp in Nood» verzekerd zijn, de 
premie te brengen op 3,50 t.h. per 
jaar, 4 t.h. voor hen die er pas 2 jaar 
lid zijn en 4,50 t.h. voor intredenden.

Aldus is het niet te verwonderen 
dat deze maatschappij meer en meer 
het vertrouwen geniet van alle ree
ders welke vooruitziende zijn en thans 
beginnen te begrijpen dat het er in 
de toekomst op aan zal komen de 
algemeene onkosten tot een minimum 
te herleiden, wil men de twee eindjes 
behoorlijk aan mekaar knoopen en 
elkeen zijn recht geven.

Mochten de reeders dit meer en 
beter begrijpen, dan zouden protes
ten als deze welke men thans zoo 
lichtzinnig naar V.O.Z.O.R. stuurde, 
vanzelf achterwege blijven. Zij die 
zulks niet willen begrijpen, zullen het 
in de toekomst voelen.

Maar zal het dan niet te laat zijn?
Wij vreezen het !
Reeders, herdenkt 1930 ! !

VIDI.

ENCELSCH VISCH H AN D ELAAR  

OP BEZOEK

De bekende Engelsche vischhande
laar John Clark verblijft sinds enkele 
dagen te Oostende en ontmoet er ei
ken dag verschillende onzer groothan
delaars.

Mister Clark komt zijn  oude han
delsbetrekkingen weer vernieuwen en 
hoopt interessante overeenkomsten 
met de Belgische vischhandelaars te 
kunnen afsluiten.

VOOR DEN UITVOER  

NAAR ZW ITSER LA N D

De Belgische spoorwegmaatschappij 
doet haar best om de betrekkingen 
met onze afnemers uit Zwitserland 
te verbeteren. Binnenkort zullen klei
ne zendingen visch met den trein 
Oostende-Bazel, welke hier ’s avonds 
om 21 uur vertrekt, meegegeven kun
nen worden. De uitvoer van Belgische 
visch naar dit land zal er des te beter 
mee varen.

PRIJZEN DER INGEVOERDE 

VISCH

De binnenlandsche vischmarkten 
worden thans overstroomd met inge
voerden visch, voornamelijk kabel
jauw, welke aan betrekkelijk lage 
prijzen door de importeurs uit Ant
werpen en Luik worden te koop aan
geboden. Hiertegen kunnen de in 
voerders langs de kust moeilijk con- 
curreeren, daar zij deze soorten bijna 
aan denzelfden prijs waarop ze te 
koop gesteld worden op de markt, 
moeten aankoopen.

Wanneer zal men begrijpen dat, om 
deze deloyale concurrentie uit den 
weg te ruimen en elkeen op denzelf
den voet te stellen, men alleen nog 
zal mogen invoeren op grond van zijn 
aankoopen aan de kust ? Zoo zal de 
nationale nijverheid geen dumping 
meer hoeven te keer te gaan.

S)e Jnua&t zat æua ĵcfdjnlijk 
yecantinyentemd wmden

W AAROM  DAN ZO OVEEL V ISCH , HARING EN SPROT NOObELOOS 
INGEVOERD ?

V is c h  v o o rF ra n k r ijk

Sinds Maandag is de uitvoer naar 
Frankrijk begonnen. Zooals aanvan
kelijk voor gesteld, zal deze uitvoer in 
blok geschieden door de Vereenigde 

i Vischuitvoerders der Kust, sectie 
Frankrijk. Op deze manier zullen alle 
uitvoerders hiervan kunnen genieten, 
gezien de uitvoer nog aan beperkin
gen onderworpen is. Aan den anderen 
kant komt deze manier van werken 
ten goede aan de Belgische deviezen 
in Frankrijk. Immers, de prijzen der 
uitgevoerde visch worden zoo hoog 
mogelijk gehouden, daar er van con
currentie geen sprake is. Onze vis
schers hebben hier alle voordeel bij.
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VISCH IN OLIE

Het Ministerie van Bevoorrading 
deelt mede, dat in den loop der 79e 
periode, zekere groothandelaars ge
weigerd hebben de groote doozen visch 
in olie in ontvangst te nemen.

De kleinhandelaars, die door dit feit 
hun totalen voorraad niet ontvangen 
hebben, worden verzocht een anderen 
groothandelaar te kiezen.

Voor de 81e periode moeten de be
voorradingen in dit product geschie
den op volgende basis: 70 t.h. kleine 
doozen, 30 t.h. groote doozen van 2,5 
tot 10 kg.

Ditzelfde ministerie vergeet er aan 
toe te voegen, dat dit eens te meer 
een bewijs is van de vele nuttelooze 
dingen welke men invoert om onzen 
frank te verarmen en van het 'feit 
dat de ingevoerde visch in olie, door 
zijn duurte of zijn weinig roemrijke 
kwaliteit, bij de bevolking niet veel 
aftrek vindt.

Hoe lang zal die cinema nog 
draaien ?

Toename van den uitvoer beoogd

De h. Liebaert, minister van Eco
nomische Zaken, heeft aangekondigd 
dat de invoer waarschijnlijk zal ge- 
contingenteerd worden. Deze beper
kingen zouden o.m. ten doel hebben 
door wederzijdsche toegevingen de 
onderhandelingen te vergemakkelij
ken om den uitvoer te vermeerderen.

De h. Liebaert heeft in dit verband 
herinnerd aan de handelsbetrekkin
gen met Groot-Brittannië.

Vóór den oorlog, kocht Groot-Brit
tannië in België beduidend meer aan 
dan het ons verkocht.

Thans staan wij voor een tegen- 
overgestelden toestand. Uit de studie 
van den omzet tusschen beide lan
den tijdens de eerste 9 maanden van 
1938 en van 1946 blijkt dit zeer dui
delijk.

Zoo kocht België in Januari 1938 in 
Groot-Brittannië 72.092 ton ter waar 
de van 138.363.000 fr. en verkocht 
het aan dit land 204.577 ton ter waar 
de van 308.975.000 fr.

In  Januari 1946 kocht België in 
Groot Brittanië 61.741 ton ter waar
de van 606.754.000 fr. en verkocht het 
aan die mogendheid 7.201 ton ter 
waarde van 27.261.000 fr.

Voor de maand September hebben 
wij tegen een invoer van 733.446 ton 
ter waarde van 1.363.108.000 fr. en ’n 
uitvoer van 1.405.578 ton ter waarde 
van 2.183.930.000 fr  in 1938. 30.848 ton 
ter waarde van 787.830.000 fr. inge
voerd en 56.566 ton ter waarde van
224.121.000 fr. uitgevoerd in 1946.

Bezorgdheid over deviezenpositie

Aansluitend bij het bericht van Bel- 
ga volgens hetwelk dhr. Liebaert de 
contingenteering van den invoer zou 
aangekondigd hebben, kunnen wij 
meedeelen dat men zich in regeerings- 
kringen meer en meer bezorgd maakt 
over onze deviezenpositie: de be
schikbaarheden zijn laag gevallen. 
W ij zijn crediteur van weinig gewaar 
deerde deviezen, terw ijl er zich daa
rentegen een tekort doet gevoelen 
aan sterke valuta als dollars, pon
den, Zweedsche kronen, e.a.
Tot voor enkele tijd  kende ons land 

een relatief sterke deviezenpositie in 
gevolge de; terugbetaîingejn der ge
allieerden van voorschotten en leve- 
ringen door België gedaan.

De leening van 100 millioen dollar 
door de Import-Exportbank is reeds 
uitgeput, en de kansen om een nieu
we leening af te sluiten zijn volgens 
de Minister van Financiën zeer tw ij
felachtig.
Bovendien vergroot het deficiet der 

handelsbalans voortdurend, en voor
ziet men voor het jaar 1947 nog een 
tekort van minstens 20 milliard.

In  dezelfde kringen neemt de cri- 
tiek op de al te verregaande vrijge- 
ving van den invoer 'in scherpte toe.

In  een regime van groote vrijheid 
wordt de mogelijkheid van selectie 
bij den invoer opgegeven, hetgeen 
tót gevolg heeft het wegvloeien van 
zeldzame deviezen voor den aankoop 
van weinig nuttige en luxeartikelen.

Daartegenover kan gezegd dat de 
vrijheid bij den invoer de verdrij
ving der schaarschte in de hand 
werkt, en de prijsdaling bevordert.

Het komt er echter op aan een 
consequente politiek te volgen en te 
kiezen tusschen de twee strekkin
gen.

EN VOOR DE VISSCHERIJ ?

Onze lezers weten hoe w ij reeds 
herhaaldelijk gewezen hebben op den 
zeer nutteloozen invoer van visch uit 
Scandinaafsche landen en hoe onze 
eigen productie ondertusschen door 
de ons omringde landen steeds maar 
geweerd wordt. Zoo kan Nederland 
naar ons land millioenen kg.- haring 
zenden, maar niettegenstaande er 
veel vraag is naar ijle  haring, laat de

Nederlandsche regeering er geen bin 
nen uit ons land. Hoe rijm t men dat 
tezamen.

Anderzijds hebben onze lezers aan 
de hand van de statistieken, welke 
we regelmatig publiceeren, kunnen 
opmaken dat onze nationale aanvoer 
die van 1938 reeds van ver overtrof
fen heeft en van vollen haring al
leen, die aanvoer meer dan het dub
bel bedraagt.
Was deze in 1939 (jaar van den groot 
sten aanvoer) 5,5 millioen kg. in 1946 
bedraagt den vollen haringaanvoer, 
meer dan 12 millioen kg.

In October 1946 was de nationale 
aanvoer van visch 5.515.413 kg. tegen 
3.802.450 kg. in October 1938.

De invoer

In October 1946 was de invoer van 
visch uit Denemarken alleen: 1.007. 
791 kg. waar ze in 1938 voor dezelfde 
maand 229.000 kg. bedroeg.

Anderzijds werd meer dan honderd 
duizend kg. sprot ingevoerd, waarvan 
alle rookers en inleggers, de slecht
ste kwaliteit en nutteloosheid er van 
erkend hebben zonder te spreken 
van den nefasten invloed die zij had 
op het verbruik van de eigen pro
ductie.
Hoeveel millioenen frank heeft men 

aldus niet nutteloos verspeeld ?

CO N TIN GEN TEERIN G VAN DE 
VISCH KAN DE BEVOLKING  

NIET SCHADEN

Het rendement van onze visschers 
vloot, heeft het maximum van vóór 
den oorlog ver overtroffen.

Met Januari zal zij de aan voer van 
1938 verdubbeld hebben, wat schitte
rend mag genoemd.

Als men dan in ’t belang van ons 
land en onze nijverheid, welke goud 
beteekent voor ons, de invoer alleen 
reglementeert, volgens de aankoopen 
op de Belgische markt, dan zal men 
niet alleen de huidige onevenwichtig 
heid in de prijzen ter kleinhandel 
uit den weg ruimen, maar meer sta
biliteit in de marktprijzen en renda
biliteit van de vloot mogelijk maken.

De verwezenlijking van dit punt 
is voor ons niet moeilijk. De onder
vinding van de vooroorlogsche con
tingenteering, heeft ons veel geleerd.

Alleen de zaak aan één ministerie 
en in één bekwaam ambtenaar zijn 
handen geven en dan kan dit slechts 
voor het land vruchtbare resultaten 
opleveren.

Welk kwaad zouden we daarmee 
berokkenen ?

Geen ! Want het zou den handel 
naar regelmatiger wegen leiden en 
de ijivoerwoekeraars en den consi- 
gnatiehandel uitschakelen.

Goede Schrijnwerkers
w o r d e n  g e v r a a g d .
BELIARD CRIGHTON & C° 

OOSTENDE

(441)

ZWARTE M ARKT TONGEN 

TE BRUSSEL

Een gansche kamionlading tongen 
werd Maandag te koop geboden op 
de markt te Brussel aan den prijs 
van 41 fr., terwijl de prijzen in de 
vischmijnen langs de kust hooger 
waren.

Het bloeitijdperk voor smokkelaars 
is nog steeds niet voorbij, terwijl men
schen welke op eerlijke manier hun 
brood willen verdienen alle moeite van 
de wereld hebben uit hun kosten te 
geraken.

Waarom komt de overheid niet tus
schen om de eerlijke handelaars te 
beschermen ?
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N.V. „DE NOORDZEE”
DROOGDOK- EN ALGEM EENE  
SCH EEPSH ERSTELLIN CSW ERKEN
■ M O TO RSPECIA LISTEN  ■ <32>

Londenstraat 10-12 G E N T

Hulde aan het Personeel 
van onze Marinediensten

Minister Rongvaux op de Plechtigheid 

De Herinneringsmedaille van de lijn Oostende - Dover
Dinsdag 1.1. had in de groote feest

zaal van de Leopoldschool een hulde- 
betooging plaats, waarin honderden 
ambtenaren en werklieden van het 
Zeewezen betrokken waren.

Leerlingen van de Rijksmarine 
school en een afvaardiging stonden 
rond de zaal opgesteld.

Het was met eenige vertraging op 
het voorziene uur dat Minister Rong
vaux zijn intrede deed, vergezeld van 
Directeur-Generaal De Vos en enkele 
kabinetsattachés. De Minister werd 
bij zijn  aankomst begroet door Direc
teur Cadron van de groep Oostende 
en door Schepen Van Glabbeke na
mens de stad.

Terw ijl het muziekkorps der Zee
macht het nationaal lied speelde, 
schreed de Minister naar het verhoog, 
waar ambtenaren van het departe
ment alles in gereedheid hadden ge
bracht voor de uitreiking van hon
derden eereteekens.

Vooraf hield Directeur-Generaal De 
Vos een korte toespraak, waarin hij 
op de beteekenis wees van de plech
tigheid welke het ministerie te Oos
tende had willen inrichten in het 
middenpunt van de bedrijvigheid on
zer marine. Hij zegde hoezeer de over
heid er op stond, bij gelegenheid van 
het eeuwfeest der Oostende-Doverlijn, 
zijn erkentelijkheid te betuigen te
genover het marinepersoneel. Om deze 
reden werd een herinneringsmedalje 
geslagen welke bestemd is voor de
genen die 25 jaar trouwen en onbe- 
rispelijken dienst hebben volbracht.

De h. De Vos brengt ten slotte 
hulde aan Minister Rongvaux, die de 
herinrichting van de Oostende-Dover
lijn  en inrichting van de Zeemacht 
mogelijk heeft gemaakt. Om deze ver

dienste verleende de Directeur-gene- 
raal de eerste herinneringsmedalje 
aan Minister Rongvaux.

De Minister begroet dan op zijn 
beurt, in ’t Nederlandsch, de aan
wezigen om dan, voortgaande in het 
Fransch, dhr. De Vos te danken voor 
zijn lovende woorden en er op te 
wijzen dat in feite alles wat bereikt 
en verwezenlijkt is kunnen worden, 
te danken is aan de ambtenaren en 
in ’t bijzonder aan Directeur-generaal 
De Vos.

De IJle-Haringcampagne
DE FRANSCH-BELGISCHE OVEREEN KO M ST - DE FRANSCHEN  
VA N AF 20 DECEMBER TE N IEUW POO RT - DE BESPREKINGEN  
TE BRUSSEL.

Vrijdagvoormiddag vergaderde de 
Fransch-Belgische commissie op het 
Beheer van het Zeewezen te Brussel.

De Fransche afvaardiging was ge
leid door den h. Aloy. Zij was samen
gesteld uit een 10-tal afgevaardigden, 
waaronder ook leidende figuren van 
de Fransche douanen en Spoorwegen.

Van Belgische zijde bestond de 
deelname uit afvaardigingen van onze 
Spoorwegmaatschappij en der Doua
nen. Verder waren tegenwoordig: de 
hh. Descamps, Pluymers en Byron, 
Carlier en Gilis voor het Zeewezen; 
de hh. Decrop, Bauwens, Van den 
Abeele, V. Cornellie, H. Willems, L. 
Verbanck en P. Vandenberghe, voor 
de visscherij en den vischhandel.

Het was de h. Descamps, directeur 
en rijkscommissaris, welke de verga
dering voorzat en de Fransche a f
vaardiging verwelkomde namens den 
h. Directeur-Generaal De Vos, door 
andere functies belet.

Hij wees op de besprekingen welke
De Minister legde ook nadruk op de , ^  p ari jS piaats hadden en op de ver

groote beteekenis van de Zeemacht en | schillende punten welke er thans

VERN IEU W IN G  VAN DE 
ABONNEM ENTEN

Binnen enkele dagen zal de 
brievenbesteller de kwitanties 
voor de vernieuwing van de 
abonnementen aanbieden.

Daar deze kwitanties slechts 
éénmaal aangeboden worden, 
verzoeken wij onze abonnés de 
noodige schikkingen te treffen 
opdat het verschuldigde bedrag 
vereffend worde.

Degene die wegens afwezig
heid de kwitantie van den brie
venbesteller niet voldeden, kun
nen zelf 100 fr. storten op onze 
postrekening nr.

1080.26

Het Verbond van
Vischgroothandelaars- 

Verzenders van de Kust 
gesticht

De internationale moeilijkheden die 
we thans meemaken, hebben einde
lijk  de vischhandelskringen van de 
kust er toe bewogen wat meer samen 
te werken.

Donderdag is het dan ook tot een 
algemeene vergadering gekomen, waar 
groote en kleine bazen de koppen bii 
mekaar hebben gestoken om van het 
zinkende schip nog te redden wat er E., scheepstimmermansbaas; Callens

zegde er aan te houden, dat dit korps 
overal in het land bekend worde, op
dat onze zeevaart er ook beter door 
bekend zou worden en men het belang 
van onze betrekkingen met het bui
tenland zou leeren begrijpen.

Na nogmaals het personeel te heb
ben bedankt voor ziin medewerking, 
bracht de Minister tevens hulde aan 
het stadsbestuur voor den verleenden 
steun.

Schepen Van Glabbeke besloot de 
reeks toespraken met op zijn beurt 
de bewondering van de stad uit te 
drukken voor het door het Zeewezen 
verrichte werk.

Vervolgens werd overgegaan tot de 
uitreiking van de erkentelijkheids- 
medalje en het werd een lang défilé 
van honderden zeelieden, gepension- 
neerden en nog in werkelijken dienst 
zijnde ambtenaren van de administra
tie en werklieden uit het arsenaal.

Commodore G. Timmermans ont
ving de eerste het eereteeken, gevolgd 
door directeur Cadron, commandant 
Kesteloot, ingenieur Candael, com
mandant Couteaux, de diensthoofden 
Reuze en Robbe, de commandanten 
Timmermans, Aspeslagh, enz.

Na deze plechtigheid werd den h. 
Minister een lunch aangeboden in de 
« Rotary Club », waar hij eveneens 
een rede uitsprak.

Na de lunch werd een bezoek ge
bracht aan de kazerne «  Mahieu », 
waar de Zeemacht gevestigd is. Voor 
de opgestelde troepen deed de heer 
Rongvaux zijn intrede, vergezeld door 
Commodore Timmermans en Direc- 
teur-Generaal De Vos. Nadat hij de 
mariniers geschouwd had en zich de 
officieren had laten voorstellen, werd 
een bezoek gebracht aan de lokalen.

Heden Vrijdag, te 15 uur, zal de h. 
Minister een bezoek brengen aan het 
loodsgebouw te Antwerpen, terwijl hij 
Maandag a.s. te Vlissingen de herden- 
kingsmedaille van de lijn Oostende- 
Dover zal uitreiken aan de leden van 
onze marine aldaar.

DE G E D E K O R E E R D E N

Werden vereerd voor 25 jaar trou
wen dienst :

1. Van het W aterschoutsam bt:
MM. Aug. Aspeslagh, gew. water

schout; Charles Haeck; A. Hendrickx;
G. Ramaeckers; Mevr. Huysseune- 
Lecluyse.

2. Van de Scheepsbouwdiensten :
De gepensionneerden : Vervack E., 

hoofdingenieur-directeur, hoofd der 
Zeediensten; Burke A., conducteur- 
timmerman; Dehaese C., hoofdwerk - 
tuigkundige-electrieker; Broidioi L „ 
voorman-arbeider; Debruyne V., id.; 
De Maeyer P., id.; Annemans A., ar
beider; Bonte H., voorman-timmerm.; 
Borghys J., ketelmakersbaas; Borrey

te redden valt,
Hopen we dat er ditmaal van wal 

werd gestoken met de gedachte de 
zaak van den vischhandel aan de kust 
te dienen en dat men niet zoö ge- 
makkelijk gaat beginnen vitten over 
allerlei persoonlijke aangelegenheden, 
welke niet thuishooren bij menschen 
welke wat verder hoeven te zien.

Ongeveer een honderdtal hande
laars woonden deze eerste zitting bij. 
waar het statuut der vereeniging be
sproken werd.

Tenslotte werd hiernavolgend be
stuur gekozen:

Voorzitter: V. Corneillie; Onder
voorzitters: H. Willems en E. Beau- 
prez; Sekretaris : R. Huybrechtsen ; 
Schatbewaarder: O. Pottier; Bestuurs
leden: H. Debra, G. Simons, L. De- 
paeoe, Wed. R. Huysseune! A. Brunet,
G. Calus, F. Cloet, A. Crekillie, J. Du
rand, Ch. Declercq.

We wenschen de nieuw gekozenen 
veel geluk, verzekeren dit bestuur van 
onze volledige medewerking in hun 
gerechtvaardigde eischen en grieven 
en hopen nu maar dat ook de ree
ders, waar alle verstandhouding blijft 
zoek geraken, het zullen begrijpen dat 
bij hen — de kleinen uitgezonderd — 
nog niets verwezenlijkt werd, al ver- 
lieze men niet uit het oog dat het ver
bond der reederijen, zooals het vóór 
den oorlog bestond, nog niet ontbon
den is.

C., voorman-timmerman; Cornu P., 
machinist; Deblieck P., arbeider; De 
Bruyne Th., ketelmaker; Degraeve A., 
timmerman; De Graeve F., matroos- 
timmerman; De Neut T., arbeider; 
Devriendt H., id.; Eeckeman F., ketel
maker; Faict H., metselaar; Gombert 
C., wachter; Gombert H., arbeider ; 
Heusequin E., smid; Huyghe F., ketel
maker; Lestabel C., arbeider; Mahieu
A., vedettegeleider ; Mestdagh V., 
scheepstimmermansbaas; Paquet A., 
ketelmakersbaas; Pluy C., schilder; 
Poitier J., voorslaander; Pottier R., 
scheepstimmermansbaas; Ramboux J. 
bankwerker; Schallier A., draaiers- 
baas; Van Belle R., ketelmaker; Van 
Branteghem L., deurwaarder; Van den 
Broeck F., bankwerkersbaas; Vanden- 
broele C., huistimmerman; Vandrom- 
me A„ arbeider; Vermaut F., id.; 
Wellecomme O., id.; Werts F., ketel
makersbaas; W illaert H., arbeider.

Volgende week geven we een tweede 
lijst van gedecoreerden weer.

dienden vastgelegd.

Wetenschappelijk Onderzoek

Men was het eens tijdens de hui
dige haringcampagne wetenschappe
lijk te onderzoeken welk kwaad de 
groote trawlers aan het broed kunnen 
berokkenen om voor volgend seizoen 
de maatregelen te kunnen nemen, 
welke het meest gepast geacht wor
den.

De Franschen vroegen dat 60 vaar
tuigen in plaats van 45 de haven van 
Nieuwpoort als thuishaven zouden 
mogen gebruiken, wat aanleiding gaf 
tot een repliek van Belgische zijde, 
dat de haven van Nieuwpoort moeilijk 
hiervoor geschikt was.

De h. Vandenberghe. namens het 
Verbond der Kustvisschers, wees ,op 
den erbarmelijken toestand van de 
haven van Nieuwpoort en op het ge
vaar welke dergelijken toestand mee
brengt voor het varen aldaar, waar 
onze eigen visschers over niet vol
doende plaats beschikken. In  die om
standigheden zouden er onmiddellijk 
schikkingen dienen genomen om den 
toestand aldaar te verbeteren en, kon 
dit niet, dan zouden de Franschen 
moeten afzien van de haven ten voor
deele van de visschers der Westkust, 
waar de Franschen over de nieuwe 
handelsdokken van Oostende zouden 
kunnen beschikken.

Alhoewel het gegronde van deze 
vraag ingezien werd en zoowel de ver
tegenwoordigers van de Spoorwegen 
als die der Fr. Marine dit voorstel b ij
traden, moest er voor dit jaar van 
afgezien worden, daar de tonnage der 
vaartuigen welke Nieuwpoort als 
thuishaven nam, te klein was.

Daarbij legde de vertegenwoordiger 
der kustvisschers zich neer, wijzend 
nochtans op de groote verantwoorde
lijkheid welke dit meebracht inzake 
de scheepvaart in deze haven, waar 
tot op heden niets werd gedaan om 
én de bebakening én de wrakken én 
de diepgang op behoorlijk peil te 
brengen.

Daarop meldde de h. Descamps dat 
België voor dit jaar af zou zien van 
het innemen van 45 plaatsen ter ha
ven van Duinkerke, waarop door de 
hh. Bauwens en Vandenberghe aan
gedrongen werd opdat onze vaartui
gen, welke door storm of defect ge
noodzaakt zouden zijn in Fransche 
havens binnen te loopen, aldaar o ffi
cieel zouden mogen verkoopen tegen 
de aldaar vastgestelde prijzen, zon
der die visch naar België te moeten 
transporteeren, gezien zulks onmoge
lijk was en de kosten er aan verbon
den zulks niet loonden.

Dit werd aangenomen.

Toezicht in de Belgische territoriale 
Wateren

Een wachtschip van de Belgische 
Zeemacht zal van heden af dagelijks 
uitvaren om toezicht te houden op 
territoriale wateren.

Deze maatregel is van het hoogste 
belang om de volgende redenen:

De reglementen bij het in- en uit
varen van de haven zullen moeten 
nageleefd worden, gezien het verkeer 
belemmerd wordt door wrakken die 
nog steeds in de vaargeul liggen.

Geschillen tusschen Fransche en 
Belgische visschers zullen ophouden 
te bestaan en op de overeenkomst 
tusschen beide landen inzake tonne
maat zal een streng toezicht uitge
oefend worden. Ook zal controle ge
houden worden op de verboden visch- 
tuigen.

Er zal ook voorkomen worden dat 
de Fransche schepen die meer dan 
200 P.K. ontwikkelen in de territo
riale wateren komen visschen.

Maatregelen zijn getroffen om de 
kleine visscherij op ijle haringvangst 
binnen de territoriale wateren te be- 
voordeelen. De schepen die aldaar op

ijle haringvangst uitgaan, mogen de 
200 P.K. niet te boven gaan. Elk 
oogenblik kan het besluit verschijnen, 
waarbij het de vaartuigen welke 200 
P.K. en meer tellen, verboden is de 
ijle haringvisscherij binnen de terri
toriale wateren te bedrijven.

Schikkingen werden genomen om de 
Franschen toe te laten van 20 Dec. 
af de haven van Nieuwpoort in ge
bruik te nemen. Zoo mogelijk zal een 
bijzondere trein, welke 140.000 kg. per 
dag kan vervoeren, voor Frankrijk in
gelegd worden.

Op deze bijeenkomst werden ook 
talrijke andere aangelegenheden be
sproken en geregeld, zooals brand
stoffen, voedingswaren, huisvesting 
en rantsoeneeringszegels voor de 
Fransche visschers.

Bezoek 
aan de Haven van Nieuwpoort

De Fransche afvaardiging bracht

onder leiding van den h. Taillart een 
bezoek aan de Nieuwpoortsche haven. 
Zij werd hierin bereidwillig ter zijde 
gestaan door den h. Carlier, hoofd
waterschout en directeur der kust, en 
den h. Luyens, waterschout der haven 
van Nieuwpoort.

Een bestendige commissie, bestaan
de uit de hh. Taillart en Carlier, zal 
fungeeren om de bestaande geschillen 
op te lossen. Zij zullen zich laten 
voorlichten door de leden der afvaar
digingen en de vertegenwoordigers 
der betrokken reedersvereeniging.

W ij hebben den indruk dat hier 
practlsch werk werd verricht en kun
nen slechts den h. Descamps geluk- 
wenschen met de wijze waarop deze 
bijeenkomst geleid werd.

De Fransche afvaardiging heeft hier 
het maximum bekomen van wat ze 
mocht verhopen. Zoo daaraan later 
zal gedacht worden, zullen ook de Bel
gen niet té klagen hebben.

Afwachten is de boodschap.

welbekende Engelsche Dieselmotoren
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Sinds enkele dagen heeft het Ge
meentebestuur door plakbrieven laten 
bekend maken • dat de definitieve 
overbrenging van de vischmijn naar 
de nieuwe voorloopige gebouwen op
21 December zal geschieden.

Reeds lang verlangen de vischhan
delaars er naar om uit de slijkpoelen 
waar nu gewerkt wordt, verlost te zijn. 
In  den loop der laatste maanden wer
den verscheidene datums vastgesteld, 
doch telkens werden ze verschoven. En 
nu zien velen met een zucht van ver
lichting den 21n December tegemoet. 
De meesten echter niet zonder wan
trouwen en met reden...

W il het stadsbestuur thans haar be_ 
lofte om vóór het einde van het jaar 
de nieuwe gebouwen te betrekken, 
overijld vervullen ?

Vooraleer iets nieuws aan te vatten 
moet men er eerst zeker van zijn niet 
terug in dezelfde erbarmelijke toe
standen te vervallen die we beleefd 
hebben. Eens de volledige bedrijvig
heid verlegd naar de Vuurtorenwü> 
is het te laat om nog verbeteringen 
aan te brengen of de werken normaal 
voort te zetten. Nu we toch zoolang 
hebben moeten wachten, kan er ge
rust nog een paar weken geduld ge
oefend worden tot we er zeker van 
zijn dat alles in orde is. De visch
handelaars, beter dan wie ook. • 
wat er minstens van doen is om 
kunnen werken. Zij hebben er het 
Gemeentebestuur op alle manieren on 
gewezen wat ze verlangen. En nu de 
verhuizing voor de deur staat, is het 
interessant even na te gaan in hoe
verre de vele beloften vervuld zijn.

BELO VEN  IS G E M A K K E L IJ K

Vanaf 10 September 1945 tot op 
heden toe hebben de vischhandelaars 
daarvan de ondervinding opgedaan !

De wegen aan de huidige nakhui- 
zen zijn nog steeds in een ellendige 
toestand. Met wat goeden wil en en
kele karren asch kon hieraan, ge
deeltelijk althans, verholpen worden.

De verantwoordelijke personen van 
het Stadhuis hebben het nooit ge
waagd hun schoenen te komen be
vuilen en bleven liever in hun bu
reelen tusschen de tanijten zitten.

O f hebben de vischhandelaars dan 
geen rechten meer ?

Eerst zijn ze verolicht geweest een 
voorloopige Instelling op te richten 
die iedereen, zonder uitzondering, dui
zenden en zelfs honderdduizenden 
frank heeft gekost. Deze kosten zijn 
totaal verloren. Nu wordt er een 
nieuwe, vischmijn opgericht, echter 
ten voorloooigen titel, en weer moe
ten de vischhandelaars onkosten ma
ken om na drie of vier jaar, als de 
definitieve nieuwe vischmijn zal klaar 
zijn, opnieuw uitgaven te doen.

Maar dat is nog niet alles. De grond

waarop ze hun pakhuis kunnen zet
ten, moet gehuurd worden aan de 
stad en hiervoor werden eveneens 
zeer hooge pachtprijzen gevraagd. Het 
is betalen of niet werken. Die men
schen mogen thans niet verplicht 
worden weer in voorhistorische toe
standen te werken en meenen dan 
ook met recht van het Schepencollege 
te eischen dat toch minstens het 
noodigste zou klaar komen van wat 
ze verlangen uitgevoerd te zien.

De NIEUWE HAL is gereed, doch 
deuren zijn er niet aan. Ze zijn wel 
bezig, maar voor wanneer zullen die 
klaar zijn? De heer Bestuurder zal het 
er wel mee eens zijn, dat geen mensch 
het zal kunnen uithouden in dit 
feestpaleis van Noord-, Oost- en 
Westerwind. Bejaarde menschen zoo
wel als jongeren, zullen hier uren 
moeten blijven stilstaan om aan den 
verkoop deel te nemen en zijn bloot
gesteld aan tochten, waardoor ze al
lerlei ziekten kunnen oploopen.

Ook DE WEGEN in den omtrek der 
vischmijn zijn bijlange nog niet be_ 
rijdbaar. Vooraleer er kan aan ge
dacht worden het drukke verkeer al
daar te concentreeren, zou dit eerst 
in orde moeten zijn. Indien er overijld 
te werk gegaan wordt, waagt men het 
binnenkort in een nieuwen slijkpoel 
te geraken, die met geen middelen 
meer te herstellen zal ziin.

ELECTRISCHE VERLICHTING en 
WATERLEIDING in de pakhuizen ont
breken nog. Twee zaken welke hoogst- 
noodig zijn om in minstens normale 
omstandigheden te kunnen werken. 
Het ware ook te wenschen dat rond 
de pakhuizen verlichting aangebracht 
worde, die minstens voldoende is om 
het verkeer toe te laten.

Zullen de TELEFOONVERBINDIN
GEN od dien datum in orde ziin ? 
Onze handelaars maken dageliiks 
hiervan gebruik en deze, al ware het 
maar één dag, te moeten missen, kan 
voor hen groot verlies beteekenen.

De TRAMMAATSCHAPPIJ zou moe
ten zorgen voor betere tramverbin- 
ding. We moeten nu wel niet boffen 
met de huidige verbinding, al kunnen 
de personen die naar de vischmijn 
willen de twee lijnen 3 en 4 gebruiken; 
eens op den vuurtoren zal er maar 
van één lijn  meer kunnen gebruik 
gemaakt worden en om te voet naar 
stad te gaan, is het minstens drie 
keer zoo ver als thans. •<

De voorzitters der bestaande groe- 
peeringen vischhandelaars hebben als 
nlicht, in naam van hun aangesloten 
leden, minstens deze minimum voor
waarden te eischen, waardoor iedereen 
zou kunnen werken in alhoewel niet 
ideale, dan toch normale en .gezonde 
omstandigheden.

We vernemen bij het ter pers gaan, 
dat de trammaatschappij over niets 
werd ingelicht en niet beter verlangt 
dan voldoening te geven. Dat zegt 
genoeg !
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Voor een 
Grootere Koopvaardijvloot

Notariëele Aankondigingen
Studie van den Notaris 

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

INSTEL MET PREMIE
Op Maandag 30 December 1946, om 

15 ure stipt te Heist, in het «Hotel 
Central», Statieplaats, van:

BADSTAD HEIST-AAN-ZEE
Welgelegen Café-Restaurant 

«Ma Campagne»
Hoek der Herman Liebaert- en Sint 
Antoniusstraten, dicht de Post en ’t 
Stadhuis, verdeeld in drie koopen, 
respectievelijk groot 102,14 m2, 232,92 
m2 en 86,96 m2.

Verpacht met geregistreerd kon
trakt aan Mr. René Quataert. (451)

Studie van Meester 
P ierre D EN IS

doctor in de rechten 
notaris te Nieuwpoort.

Op Maandagen 23 December 1946 en 
6 Januari 1947, telkens om 3 uur ’s 
namiddags, ter herberg «La Liberté», 
bij den Heer Charles Demeyere, Groo
te Markt te Nieuwpoort, respectieve
lijken INSTEL en TOESLAG van: 

STAD NIEUWPOORT 
1. Een zeer welgelegen Handelshuis 
thans dienstig voor café, Langestraat 
97, groot 1 a. 24 ca.

2. De puinen van een woonhuis 
Langestraat 95, groot 42 ca.

Met alle gebeurlijke rechten op 
oorlogsschadevergoeding.

Zichtbaar den Maandag, Woensdag 
en Vrijdag, van 10 tot 12 uur

Kantoor van den Deurwaarder 
Willy Laridon

St. Petersburgstraat 33 - Oostende.

STAD OOSTENDE
Christinastraat, nr. 19 

Verkoopzaal De Schouwburg

Dinsdag 17 December 1946 
om 2 uur namiddag 

O PEN BA RE V ER K O O P IN G  
bij opbod van een

SCHOON MOBILAIR
waaronder: schoone slaapkamers, mo
derne ameublementen, eetkamer, ma
trassen, bedden, tafels, stoelen, schoo 
ne vulkachel, beddegoed, enz.

Gewone voorwaarden. (450)

Studies van Meesters 
Pierre Denis

notaris te Nieuwpoort, en 
Lahaye

notaris te Poperinge.

Op Maandag 16 December 1946, om 
2 uur ’s namiddags, in café «Islandia» 
Koninklijke Baan, 11B, te Oostduin- 
kerke, TOESLAG van:

GEMEENTE OOSTDUINKERKE 
EEN W ELCELECEN  V ILLA

genaamd «  MES LOISIRS », Leopold
laan, groot 8 a. 85 ca 

Met'gëwln van 1/2 th.ïnsteïprem ie. I Met alle gebeurlijke rechten op 
Gewone voorwaarden. oorlogsschadevergoeding.
„  c , -------------  Gewone voorwaarden.

Slechts ingesteld: 100.000 fr.

Gewone — *
Voor alle verdere inlichtingen, zich 

wenden ter studie van voornoemden 
notaris P. Denis, Kokstraat 9. (446)

Studie van den Notaris 
Maurice Quaghebeur 

Leopoldlaan 10 te Ooetende

Op Dinsdag 17 December 1946, te 15 
uur in het lokaal «Prins Boudewijn», 
St. Sebastiaanstraat 22 te Oostende. 

TOESLAG van 
10 LO TEN  BO U W GRON D  

te Oostende (Meiboom ) zijnde 
Lot I :  Verlaatstr. oppervl. 283,22 m2.

Ingesteld: 15.000 fr. 
Lot I I :  Verlaatstr. opperv. 295,12 m2 

Ingesteld: 17.000 fr. 
Lot I I I :  Vijverstr. opperv. 283,25 m2 

Ivgesteld: 10.000 fr. 
Lot IV : Vijverstr. opperv. 271,26 m2 

Ingesteld: 10.000 fr. 
Lot V: Vijverstr. en

.Elisabethlaan opperv. 233,24 m2 
Ingesteld: 8.000 fr. 

Lot V I: Elisabethl. opperv. 522,05 m2 
Ingesteld: 10.000 fr. 

Lots V II: Elisabethl. opperv 575,75 m2 
Ingesteld: 10.000 fr. 

Lot V II I : Grachtstr. opperv. 478,67 m2 
Ingesteld: 10.000 fr. 

Lot IX : Grachtstr. opperv. 431,90 m2 
Ingesteld: 11.000 fr. 

Lot X : hoek Gracht- en Frère
Orbanstr. opperv. 77,— m2

Ingesteld: 5.000 fr. 
Onmiddelljk genot. Geen verplich

ting van bouwen. Recht van samen
voeging aan den toeslag.

Voor plan en nadere Inlichtingen 
zich bevragen ter studie van den No
taris. (444)

Voor alle verdere inlichtingen zich 
wenden ter studies van voornoemde 
notarissen. (445)
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V E R G A D E R IN G  VAN DEN 
B E L G IS C H E N  ZEEV AA R TB O N D  

T E  BRU SSEL

De vergaderingen ingerlcht door den 
Belgischen Zeevaartbond en gewijd 
aan de Koopvaardijvloot, hebben te 
Brussel een aanvang genomen. Zij 
zullen drie dagen duren.

De h. De Smet nam het voorzitter
schap waar; naast hem hadden plaats 
genomen de hh. De Vos, directeur-ge
neraal van het Zeewezen; Geernaert, 
vertegenwoordiger van den minister 
van Financiën; Ramelot en Hervy- 
Cousin, eere-voorzitters van den Bel
gischen Zeevaartbond en Michelet, 
voorzitter van de Kamer van Koop
handel van Brussel.

Bij de opening der vergadering, las 
de h. De Smet een schrijven voor van 
minister Rongvaux, waarin deze laat
ste den Zeevaartbond de verzekering 
geeft van zijn levendige belangstel
ling voor de Belgische scheepvaart en 
o.m. voor de koopvaardijvloot. De 
voorzitter somde vervolgens de vraag
stukken op, die zullen besproken wor
den: de mogelijkheden van de koop
vaardijvloot; de steun, die aan den 
Staat zal gevraagd worden; de taak 
van de in- en uitvoerders; de orga
nisatie van de propaganda voor een 
omvangrijker vloot. De h. De Smet 
sprak ten slotte over zijn reis in Con_ 
go en hij ga f uiting aan de bewonde
ring die hij voor de hoofden van de 
administratie en der ondernemingen, 
van wie hij de bedrijvigheid heeft 
kunnen op prijs stellen, voelde.

De h. A. De Bosscher bracht daarna 
verslag uit over het fiscaal regime van 
de marine.

roepen en schepen aankoopen, die dan 
bij openbare aanbesteding zouden be
vracht worden.

De h. De Spriet uitte de meening, 
dat deze oplossing te veel elschte van 
den Staat.

De h. Verbist, de verslaggever van 
het congres, gaf daarna een lange 
uiteenzetting over het herstel der 
koopvaardijvloot en kwam tot het be
sluit, dat het aanbouwen van 350.000 
ton’ diende bevorderd door de oprich
ting van een Instituut voor Zeevaart, 
crediet, dat aan de vroegere reeders 
dezelfde voordeelen zou toekennen als 
de wet van Februari 1939; door de op
richting van een nationale maat
schappij, die den scheepsbouw in Bel
gië zal inrichten en schepen zal a f
staan aan bevoegde reeders; door het 
scheppen van een « Training-vloot » 
van 300.000 ton; door het sluiten van 
tweeledige scheepvaartovereenkom- 
sten en door het verbieden van deel 
te nemen aan conferenties, waar de 
Belgische belangen niet overwegend 
zijn.

EEN M O T IE  VAN DE D EELN EM ER S  
AAN DE

«DAGEN VAN DE K O O P V A A R D IJ»

De deelnemers aan de «Dagen van 
de Koopvaardij» te Brussel, Ingerlcht 
door den Belgischen Zeevaartbond, 
hebben eenparig de volgende motie 
goedgekeurd:

« Ten einde het behoud te verzeke
ren en de ontwikkeling te bevorderen 
van de Belgische koopvaardij, is het 
onontbeerlijk en van hoofdzakelijk 
belang, het fiscaal regime aan te pas-

GETIJTAFELS VOOR 1947

Bij het Beheer van Bruggen en We
gen is zoojuist ’t  boekje «G etijtafels» 
verschenen, bevattende den tijd  en de 
hoogte van hoog- en laagwater te 
Antwerpen, voor eiken dag van het 
jaar 1947.

De tljboekjes zijn  verkrijgbaar op 
het Loodsgebouw of worden verzonden 
mits voorafgaande betaling van 5,10 
fr. per exemplaar (frankeerkosten in_ 
begrepen) op postcheckrekening nr. 
82.917, rekening A., ministerie van 
Openbare Werken, Antwerpsche Zee
diensten, Studiedienst, Loodsgebouw te 
Antwerpen.

Wat de getijtafels in alle havens 
van de Noordzee betreft en ln ’t b ij
zonder van die van Oostende en Do
ver, zullen zij verschijnen in de Bel
gische Visscherijalmanak, welke einde 
van deze maand van de pers komt.

P A P Œ R - û P O O T n A N D E t

Cta6l. x Inüheldcechj
.>TATIC>T R. 7 7 *  ÇI5TCL

VfTCN m m  INttVmfCQ 
TOOÖBOÖJNCTTCN ♦ K0QQD 

D0TEQ cnVLEEXHOAPIEQ 
X ï I R I J f  RAPtEQ en D U R C C L a o t.

Agentschap :
Peter Benoitstraat, 5 Oostende

_ Telefoon 78172
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K le in e
A a n k o n d i g - i n g - e n

wviuAig, XXV/ ij iioi/dQi icgiine äun te pss- 
De" TTK oe lm an  verklaarde v e r v o l - , ?er}  en aan onze reeders de mogelijk- 

gens dat de Staat bij de reorganisatie . ^ g?v?n met gehjke wapens te 
van het fiscaal stelsel van de marine I ŝ rjJden âs ^un buitenlandsche mede- 
zou moeten uitgaan van sommige strijders. ^
maatregelen, die op koloniaal gebied I * ^ e t regime van scheepvaartcrediet 
werden ingevoerd. De h RnirW w h *  ! moet verbeterd worden door de op

voering tot éen milliard 500.000 fr. van 
het maximum der credieten, door den 
Staat gewaarborgd en voorzien in de 
wet van 1 Februari 1939; door het op
richten van een bijzondere instelling, 
die er zou toe bijdragen de initiatie
ven inzake scheepvaart te bevorderen 
en te steunen, zoodat zij de mogelijk
heden door de wet van 1939 geboden, 
zouden overtreffen.

»  De vergadering is van oordeel dat 
staatstusschenkomst moet nagestreefd 
worden voor de oprichting van nieu
we reederijen en beslüit in dat ver
band een studiecomité op te richten, 
dat er mede belast wordt binnen de 
drie maand bepaalde voorstellen te 
doen.

»  De vergadering formuleert den 
wensch, dat de Belgische regeering de 
belangen van de Belgische havens zou 
verdedigen tegen de mededinging van 
buitenlandsóhe havens.

» Zij vraagt aan de regeering bij 
het sluiten van handelsaccoorden elk 
onderscheid, dat ongunstig zou zijn 
voor het Belgisch paviljoen te weren.

»  Zij wenscht dat maatregelen zou
den genomen worden door de regee
ring, opdat de scheepstimmerwerven 
en de werkplaatsen voldoende zouden 
bevoorraad worden in Belgisch mate
rieel alvorens van dit materieel zou 
worden uitgevoerd. »

*  Te koop open boot lengte 8,50 m„ 
breedte 3,10 m., motor 14 - 15 HP 
Claeys nieuwe staat, winch en toebe- 
hoorten. Vischkorre - stroopnet gar- 
naalkorre volledig. Inlichtingen Aarts 
hertoginnestraat, 12 Oostende.

Kantoor van den Deurwaarder 
Constant Fr. Devos

43 St. op Torhout, Oostende. Tel. 71149

STAD OOSTENDE 
Hotel-Café du Commerce 

Vindictivelaan, nr. 19 
Op Zaterdag 21 December 1946. om 

14.30 u. ’s namiddags, ter Café-Hotel 
du Commerce, gehouden door den h. 
Rud. Vandekerckhove, nr. 19. Vindic
tivelaan te Oostende, zal de Deur
waarder Constant F. Devos, ter stand 
plaats Oostende, overgaan tot de 
openbare en vrijwillige verkoop van 
de romp van het 

M O TO R SC H IP  0.272 « P IE T  HEIN»  
hebbende een bruto tonnemaat van 
11.14. netto tonnemaat 2-98. alsook van 
een MOTOR CLAEYS van 36 P.K. met 
4 takt - 3 cylinder en bljhoorigheden 
in den toestand waarin het zich be
vindt. Verder worden nog afzonderlijk 
verkocht de winch en de lichten.

Dit alles met recht van samenvoe
ging.

De 0.272 «P let Hein» ligt thans ge
meerd hoek Werfkaal en tweede han
delsdok en motor merk Claeys in het 
pakhuis der firma Brunet en Co, 
Werfkaal te Oostende, alwaar alles te 
bezichtigen is tusschen 9 en 12 uur 
voormiddag.

De verkoop geschiedt op kontant en 
gewone voorwaarden.

Voor verdere inlichtingen, zich wen
den ter studie van den werkenden 
Deurwaarder.

Men make het ruchtbaar. (452)

♦  Groote financieele instelling zoekt 
bekwame vertegenwoordigers. Onmid
dellijke verdiensten. Adres bureel 
blad. (449)

*  Te koop: 0.771 «Elisa», visschers
vaartuig gébouwd in 1941. Tonnemaat 
6,77 bruto. Kiellengte 10.10 m. Breedte 
2,89 m. Diepte 1,20 m. Motor Thorny- 
croft 28 P.K. 1934. Zich wenden: bu
reel blad. (448)

*  Te koop: gebruikte camionette Ford 
1500 kg. Zich wenden: Valcke Gebr., 
St. Jorisstraat, Oostende. (447)

*  Twee stille menschen vragen ap
partement, 2-4 pl., te huren.

- 0----, —-~ « t»  i i u iu x ix u a i  gcw iCU .

werden ingevoerd. De h. Spirlet legde 
den nadruk op het internationaal ka
rakter van de marine en op de moda
liteiten, die dientengevolge op fiscaal 
gebied moeten worden ingevoerd.

De h. Koelman behandelde vervol
gens het vraagstuk van de credieten, 
die voor den bouw en den aankoop 
van schepen moeten worden toege
staan. Verscheidene leden mengden 
zich in de bespreking o.m. de h. Coe- 
lard, professor aan de Hoogere Zee
vaartschool. die van oordeel was, dat 
men bij het toekennen van credieten 
voorzichtig dient te werk te gaan, en 
de h. Dauwe, scheepsbouwkundig in
genieur, die de oprichting van een 
zeevaartbank verdedigde.

De h. De Vos, directeur-generaal 
van het Zeewezen, verklaarde dat de 
gestelde vraagstukken de belangstel
ling van zijn departement gaande ma
ken. «  W ij hebben, zoo verklaarde hij. 
dienovereenkomstig teksten opgesteld 
en wij verdedigen die op krachtda
dige wijze. Maar men moet voorzich
tig te werk gaan. W ij vragen derhalve 
uw medewerking om samen opbou
wend werk te kunnen leveren. Wij 
zijn voornemens een nationaal fonds 
voor de marine in het leven te roepen, 
dat in bijzondere gevallen zou tus- 
schenbeide komen. »

AANBOUW  VAN 350.000 TON

Vervolgens werden de verschillende 
sectoren van de koopvaardijvloot on
derzocht.

Het werd nuttig geoordeeld, dat de 
Belgische vloot zich opnieuw zou ver- 
toonen in de Noorsche wateren, bij 
het transport van gezaagd hout. Bel
gië heeft er ook belang bij een vloot 
te bezitten, die geschikt is voor het 
vervoer van ertsen. Ten slotte werd 
een groep in het leven geroepen, die 
bijzondere schepen zal bouwen voor 
frultvervoer.

De h. Hervy Cousin, eere-voorzitter 
van den Belgischen Zeevaartbond, 
heeft voorgesteld dat de Staat de 
scheepvaartlijnen zou in het leven

D I E S E L M O T O R E N

B R U S S E L

DE B ES T E  M O TO REN  VOOR  
DE V IS S C H E R IJ

Algemeene Vertegenwoordiger 
voor de V isscherij:

L. A. A S P E S L A G H j
Poststraat, 12 - Oostende }
Tel.: 71.498. (67)

Verkoop Loonkaarten

Ter drukkerij van het Nieuw Vis
scherijblad zijn loonkaarten ver

V is c h  ?
L e k k e r  !

Waarom wordt visch doorgaans 
weinig gelust ? Waarom gebeurt het 
zoo vaak dat, wanneer voor de twee
de maal in de week visch op tafel 
komt de familie uitroept: «Weeral 
visch !» Zooveel redenen kunnen 
daarvoor opgegeven worden.

Visch wordt eigenlijk te weinig ge
geten ! Omdat onvoldoende gekend. 
Visch is uiterst rijk ?an voedende 
bestanddeelen, rijker dan vleesch en 
ook gemakkelijker verteerbaar. Maar 
daarover wordt nooit gepraat en heel 
weinig geschreven.

Helaas redeneeren ook veel huis
vrouwen verkeerd. Visch eten ? Ja
wel hoor ! Graag ! Visch schoonma
ken ? Dat is een andere zaak. En dan 
wordt, er maar van afgezien. Geluk
kig wordt aan dit laatste euvel veel 
verholpen doordat in de winkels zelf 
het «vuilste» weggenomen wordt en 
er in de meeste gevallen slechts over 
vloedlg dient gespoeld met klaar wa
ter.

Het eenige dat we aan visch zouden 
kunnen verwijten, is dat ze in een 
doorsnee huisgezin moeilijk kan be
waren. Mettertijd zullen we in Bel
gië misschien ln de huisgezinnen 
kunnen uitgerust zijn zooals ln Ame
rika waar bijna iedere huisvrouw een 
koelkast bezit, al ls het soms ook maar 
een kleine. O f misschien maakt onze 
visscherij industrie moderne vooruit
gang en bouwt instellingen om in de 
winkels vervrozen of gekoelde visch- 
fillets te bezorgen, netjes in cello
phane papier ingepakt die, naar men 
beweert, zoo lekker zijn als versch 
en vlugger gereedgemaakt zijn. Aan 
dit moeilijk bewaren kunnen wij 
slechts verhelpen door den dag zelf 
te koopen.

Mijn persoonlijke meening echter
als de familie dergelijke uitroepen
slaakt, is dat het aan de huisvrouw 
l i „ *  i--------— „  » » î ,  vic Huisvrouw

------------- vei- ligt. Want: in geen enkel andere voe-
krijgbaar welke door alle werkgevers (jingswaar bestaat een dergelljke va-
en in ’t  bijzonder door de reeders ter rjgteit van gereedmaken: gekookt ,ge 
visscherij kunnen gebruikt worden -> —visscherij kunnen gebruikt worden 
voor hun leden.

Deze speciale loonkaarten stellen 
een groot gemak daar, voor de werk
gevers omdat ze zeer practisch wer
den opgevat.

CARELS
Diesel Motoren

AGENTSCHAP:

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

____  0 ----------- . . . « « v u ,

braden in den oven, «à  la daube» om 
enkel de elementairste te noemen.

Het past>hier natuurlijk niet in het 
kader van dit vakblad een serie keu- 
kenrecepten te laten volgen. We ho
pen dat dit kleine artikel voor de 
huisvrouwen die ons blad ter hand 
nemen - die zijn een aardig getal - 
een spoorslag zal wezen om afwisse
ling in de vischrecepten te brengen 
(dit vraagt niet meer moeite dan een 
ander gerecht).

We komen daar echter ten gepaste 
tijde op terug.

Voor uw drukwerk 
wendt U tot de 
DRUKKERIJ van

HET MfUW ïimiJflLAD
Steenweg op Nieuwpoort, 44

!
O O S T E N D E  £

HARING 1945 ..
1946 .. 

GARNAAL 1945 
1946

VISCH 1945 ... 
1946 ...

TOTAAL 1945 
1946

Kg. Fr. Kg. Fr.
73.238 3.555.040 __

2.735.308 9.915.827 --
66.744 2.740.773 11.820 432.147
60.160 930.558 7.914 95.589

1.980.559 52.820.528 58.172 1.278.890
1.831.633 18.210.897 29.808 265.896

2.120.541
4.627.101

59.116.341
29.057.282

69.992
37.722

1.711.037
361.485

Kg. Fr.

65.778 2.394.517
121.522 1.788.581
596.831 11.742.878
559.013 5.176.220

662.609 14.137.395
680.535 6.964.801

Kg.
21.127
2.689

16.539
19.078

241.927
148.288

Fr.
1.229.828

6.755
598.897
293.172

4.861.070
1.023.636

279.593
170.055

6.689.795
1.323.563

Kg.
94.365

2.737.997
160.881
208.674

2.877.489
2.568.742

Fr.
4.784.868
9.922.582
6.166.334
3.107.900

70.703.366
24.676.649

3.132.735
5.515.413

81.654.568
37.707.131
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Voor Nieuwbouw en Herstelling van
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N.V. BELIARD CRIGHTON & C°
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UIT DE OUDE DOOS

Het Haringvisschen 
als Strandvisscherij

Tusschen Nieuwpoort en De Pan
ne werd niet alleen heit scholvis- 
schen met hoeken en het gam aal- 
visschen met paard en sleepnet be
oefend, maar ook nog het visschen 
op haring, waarvoor speciale netten 
worden gebruikt.

De haringscholen kwamen op onze 
kust voorbij -tusschen het * einde van 
September en het midden van No
vember.

In  de week van Oostduinkerke ker
mis, dus na den derden Zondag van 
Septem ber. begonnen de strandvis- 
schers van Oostduinkerke, Koksyde 
hun netten op het strand te spannen.

fDe visischers beschouwden de 
nieuwe en volle maan als den besten 
tijd  om te beginnen visschen ; het 
eerste en laatste kwartier heeft men 
Immers kranktij.

De gunstigste wind is die van het 
Zuidwesten, dus die van het Binnen
land.

De vangst geschiedde met lang
w erp ig » haringnetten van ongeveer 
vier vadem, hetzij 6 m. lang op 2,40 
m. breed.

Deze breedte of hoogte, want het 
net wordt immers recht gezet, komt 
overeen met 100 mazen.

Om de juiste opening van de ma
zen te berekenen, werd door de helft 
van een gespannen maas, een één- 
frankstuk gewrongen en viel het er 
door, dân was de maas te w ijd voor 
de soort haringen die langs onze 
kust gevangen werden.

Vroeger maakten de visschers zelf 
hun netten, voor den oorlog loonde

dit de moeite niet meer, want deze 
gebreid met de machine kwamen 
goedkooper ; van de Belgische, 
Fransche en Engelsche netten, Wer
den de laatste het meest geprezen.

De netten werden in de richting 
Noord-Zuid gespannen aan stokken 
die stevig in den zandgrond werden 
geplant. Dit geschiedde bij laag tij. 
Voor het vangen van den haring 
moet de visscher vlug ter plaatse 
zijn. Immers bij de ebbe zijn de 
meeuwen er spoedig genoeg bij om 
hun gekende vraatzucht bot te 
vieren.

Gewoonlijk werden een zes- tot 
twaalftal netten evenwijdig op het 
stfand geplaatstt. U it een net van 
36 meters, maakte de visscher zes, 
staande netten. De opbrengst hing 
natuurlijk van heel veej af. Het 
Jaar 19371 was nog buitengewoon 
goed. Het was nochtans voorafge
gaan door twaalf slechte jaren.

Meft acht netteh kon men som
tijds per .tij 1.000 haringen vangen. 
Het gemiddelde waa echter e|en 
«hud.» of 416 haringen. Meermaals 
moest men zich echter met 200 of 
zelfs een twintigtal tevreden stel
len. De haringvisscherij was toen 
voornamelijk ingericht voor eigen 
gebruik. Wanneer de vangst bijzon
der gunstig was, werd het overtollige 
aan vrienden en kennissen uitge
deeld. Dit herinnert aan de vroegere 
gebruiken, toen bij den aanvang van 
het haringseizoen visch aan den 
vorst gezonden werd.

Vjexand&dngen a a n  de V lo o t

D e welbekende Engelsche Dieselmotoren
MS LAREN, MIRRLEES, PETTER

S  n e l e v e r i n g

M a t i g e  p r i j z e n

Algemeen Agentschap
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Onze Oude Sprotglorie
In  ons nummer van 9 November 

j.l. gaven wij op aanvraag van een 
lezer een overzicht van de sprotsel- 
zoenen, zooals wij ze twintig jaar 
geleden beleefden. Wi; stopten met 
het jaar 1926. Men drong bij ons 
aan, opdat wij ons overzicht zouden 
voortzetten. Graag voldoen wij aan 
deze vraag zoover als onze documen
tatie reikt.

1927

De sprotvisscherij werd in al de 
wintermaanden van 1927 met alge- 
meenen naijver door de kleine vaar
tuigen nagestreefd. Hare volledige 
opbrengst te Zeebrugge en Oostende 
was 4.548,488,09 fr. Een gansch ver
gelijkbaar cijfer kan voor 1926 niet 
aangegeven worden, omdat in de 
eerste maanden van dit jaar, de ver
koop nog niet algemeen in de kust- 
mi;nen gedaan werd. W ij kunnen 
slechts vaststellen, dat het seizoen 
1926-27 in het opzicht der vangst 
tamelijk boven dit van. 1927-28 staat. 
In  het eerste immers werd 8.387.877 
kg. sprot voor 5.088.011,44 fr. afgezet; 
in het laatste, komen wij te Oosten
de tenauwemood aan 6.246.098 kg. 
met een waarde van 4.389.698 fr. De 
middenprijs in het eerste was 60 fr. 
en 70 fr. per 100 kg. in het tweede. 
In  dit laatste opzicht bestaat er dus 
eenige vergoèding. Haar kenteeken 
in het laatste seizoen was, dat de 
sprotscholen zich meçr ophielden 
langs de Oostkust, dan langs de 
midden- en Westkust, waar de kern 
gevestigd is, waardoor een aanzien
lijk dèel van den handel naar Zee
brugge verplaatst werd.

De sprotvisscherij heeft onder 
meer gansch den winter een heele 
reeks lnlegfabrieken !en rookerijen 
in het leven gehouden, die langs de 
kust alleen honderden handen in het 
gure jaargetijde een welgekomen be
drijvigheid bezorgden. Zij droeg daa
renboven door een niet onaanzien-

lijken uitvoer naar de Noorsche en 
Duitsche Staten, bij tot de ont
plooiing van den Belgischen Buiten- 
handel .

1928

De sprotvisscherij is gedeeltelijk 
mislukt van haar begin af, ten ge
volge van de geweldige en herhaal
de stormen, die in het begin van den 
winter van 1928 langs de kust ge- 
heerscht hebben, die de visscherij 
onderbraken en de schaarsche visch- 
scholen, die zich in het bereik der 
visschers stelden, uiteengeslagen 
hebben. Naderhand verbeterde die 
toestand geleidelijk, zoodat de op
brengst tot ongeveer 4.353.443 kg. 
tegen ongeveer 7.500.000 kg. in het 
voorgaand© j/aar kon opgevoerd 
worden. Het gebrek aan sprot werd 
grootendeels gevoeld door de inleg- 
fabrieken en rookerijen, die aldus 
op het buitenland aangewezen wa
ren. De zeer hooge prijzen, die be
taald werden en die het tekort aan 
vangst grootendeels vóor de vis
schers goed maken, worden aldus 
uitgelegd.

Ziehier de officieele cijfers van 
den verkoop van versehe sprot van 
Belgische vangst in de kustmijnen 
gedurende 1928 en buitgemaakt met 
het stroopnet
Totaal 1928: vangsten 7.500.000 
Oostende : 4.678 3.920.987 4.529.492,30 
Verkoopplaats Aantal Opbrengst 
Nieuwpoort : — 52.880 128.999,55 
Zeeibrugge : —  37S.576 861.392,90 
Totaal 1928 : —  4.353.443 5.519.884,75 
Totaal 1927 : —  7.500.000 4.548.488,09 

vangsten kg. fr.

Betaal niet meer te duur voor Uw 
schrijfmachines en rekenmachienen, 
alsook stalen bureelmeubelen. 

FERN AN D  S C H A E V E R B E K E
Steenstr. 25 - Brugge. Tél. 34.308

OOSTENDE
Nieuw vaartuig:
0.293 «Var.derweyden» : Eig. N. V. 

Motorvisscherij, H. Serruyslaan 78, 
Oostende. Meetbrief m\ 3155, afgele
verd op 13-11-46. Bt. 334 34/100. Nt. 
133 64/100. Gebouwd in staal te Be
verley Huil (Engeland) 1946. Stoom - 
vaartuig 550 H.P. Merk Holmes. In  de 
vaart op 9-11-1946.

Terug in de vaart:
0.183 « Oscar-Angèle » (ex 0.314) : 

Eig. Tahon Henri, Veurnestr. 206, De 
Panne. In  de vaart op 25-11-1946.

0.179 «Ibis I I » :  Eig. Kon. Werk Ibis, 
Pr. Elisabethl. 1, Oostem'e. Bt. 159.50; 
Nr. 41.80. Motor Carels, 300 H.P. 1481. 
In  de vaart op 21-11-1946.

0.105 «Jacqueline-Florimond»: Eig. 
Verhaeghe Henri, H. Hartlaan 21, Oos
tende. In  de vaart op 26-11-1946.

0.160 «Nautilus»: Eig. Oostendsche 
Reederij N V., Vaartstraat 6, Oosten
de. In  de vaart op 12-11-1946.

Verandering tonnemaat:
0.119 «  Clara-Simonne »  : Eig. Cal- 

coen Remy, Ed. Hammanstr. 5, Opex. 
Meetbrief nr. 3152, afg. 6-11-1942. Bt. 
89.34; Nt. 21.10.

Verandering eigenaar en haven- 
letter:

0.54 «Cecile»: Eig. A. Versluys en 
Deconinck; wordt eigendom van Sa- 
vels Leon, Onderwijsstraat 57, Heist. 
Wordt Z.54.

Uit Engeland:
0.225 « Guido-Gezelle »  : Eig. Geryl 

Prosper, Ieperstr. 2, Oostende. Aange
komen Engeland _ Penzance op 5-11- 
1946.

Ex. 0.310 «De Zeemeeuw»: Eig. De
wulf J. en R., Vaartstr. 2, Oostende. 
Aangekomen Engeland (Swansea) op 
17-11-1946.

Verandering adres:
0.128 «Reine des Anges»: Eig. Ver- 

leene Felix, Ed. Hammanstr. 9, Opex, 
Oostende.

Reeder:
0.81 «Ann ie»: Eig. S. A. Pêcheries à 

Vapeur, Christinastr. 112, Oostende. 
Reeder: Viaene Achiel, Guido Ge- 
zellestr. 4, Steene.

NIEUWPOORT
Nieuwe Visschersvaartuigen in de 

vaart gekomen:
N.805 «  Irène-Edwig » ex. Deensch 

vaartuig «Grete Mortensen». L. 16,79 
m.; B. 5,10 m.; H. 2,50 m. Gebouwd 
in hout in Denemarken in 1943. Om
gebouwd op de scheepswerf R. Ver- 
heye te Diksmuide in 1946. Metende 
Bt. 41.41 - Nt. 12.58 volgens meetbrief 
nr. 3150 afgeleverd te Oostende op 4-

In  N ovem ber 1946

11-46. Motor: merk A.W A. 34,2 Lloyds 
P.K. (120 P.K.) nr. 2237-1946. Eig.: 
Velghe Georges, Zeelaan 90, De Panne.

Veranderingen van eigenaar, naam, 
nummer en thuishaven:

Z.451 «Gllbert-Robert» wordt N.451 
«Gilbert-Robert». Nieuwe eig.: Puys- 
tiens Julien, Arsenaalstr. 1, Nieuw
poort.

N.764 «De Hoop»: in de vaart te 
Zeebrugge. Verkoop aan reeder Van
dierendonck R. te Heist - in onder
handel.

Verandering van m otor:
N.818 «Julienne»: in de vaart te Zee

brugge. Nieuwe motor: Merk A.B.C., 
34 Lloyds P.K. (120 P.K.) red. 100 P.K. 
nr. 6290 - 1946 (ingebouwd in Augus
tus 1946).

Ter in lich ting:
N.810 «Lucien» en N.812 «Itesber- 

ghe»: nieuwe motor wordt ingebouwd 
te Oostende.

Veranderingen van adres:
N.136 «Roger-Irm a» : reeder Seys Is., 

door, Schipstr. 64 Nieuwpoort.
N.807 «Suzette»: medeëigenaar Mev. 

Schockaert H., Zeedijk, Nieuwpoort- 
Bad.

D efin itief geschrapt:
N.773 «M argis»: geschrapt op 30- 

11-46.

ZEEBRUGGE
Nieuwe visschersvaartuigen in de 

vaart gekomen:

Z.537 « Marie-Louise-Leon » (V lie
tinck Victor, IJzerstr. 31, Heist). Het 
vaartuig werd gebouwd door Haerinck 
te Zeebrugge in 1946. Het meet 82.12
B.T. en 28.59 N.T. volgens meetbrief 
nr. 3145 afgeleverd te Oostende op 
3-10-1946. Motor: merk Lincoln Rus
ton, 240 P.K. nr. 229689 (1946). Het 
vaartuig is op 21-11-1946 in de vaart 
gekomen.

Visschersvaartuigen komende uit 
den vreemde, welke opnieuw de vis
scherij uitoefenen:

Z. 458 «Antoinette» (Savels Emiel) 
op 7-10-1946 in de vaart gekomen.

Z.535 «Marie-Renée» (S. A. d’Arme- 
ment), op 14-11-1946 in de vaart.

Verandering van thuishaven:
0.54 «Cecile» werd op 21-11-1946 : 

Z.54 «Cecile».
N.764 «De Hoop» werd op 27-11-46: 

Z.764 «De Hoop».
Verandering van eigenaar:
0.54 « Cecile ». Vroegere eigenaar :

Versluys-Deconinck, Zegelaan, Bree
dene. Huidige eigenaar: Savels Leon, 
Onderwijsstr., 57, Helst (21-11-46).

N.764 «De Hoop». Vroegere eigenaar: 
Nyville Raph., IJzerstr. 16, Oostende. 
Sedert 27-11-1946, huidige eigenaar: 
Vandierendonck René en Louis, Steen- 
straat 10, Heist.

Z ijn  in herstelling te Zeebrugge:
Z. 434 «Drie Kinderen» (Utterwul- 

ghe Rich.); Z.503 «Joseph» (Vlietinck 
Jozef); Z.433 «Le Marseillais» (Caller
F.); Z.488 «  Jan-Virginie »  (Dewaele 
Leopold).

Verandering van adres:
Z.478 «Sea-Gull», Monteville Joseph. 

Nleuw adres: Bronnenlaan 10, Oost
hoek, Knokke.

Inbouwen van nieuwe m otor:
Z.494 «Op Hoop van Zegen» (Dob- 

belaere Emiel). Oude motor: Skode 
60 P.K. nr. 7229 (1943). Nieuwe motor: 
Skoda 20 H.P. Lloyd’s nr. 1793 (1946).

Z.433 «Le Marseillais» (Caller Fern.) 
Oude motor: Moës 16/18 P.K. nr. 512 
(1931). Nieuwe motor: Deauts 71 H.P. 
Lloyd’s nr. 334098/9 (1935).

»Voor de BESTE SCHEEPS- 
> INSTALLATIES, wendt U

M a e s  &  M a r c o i d
I  P.V.B.A.
^Accus - Dynamo’s - Herwindingen\ 
-V lam in gstraat, 61 H E IS T -a a n -Z E E '
? (14) :

A LLO  M ET DE TELEG RAA F ?

We gaven verleden week een staal
tje van de manier waarop we onze 
telegrammen moeten versturen. Ter 
illustratie geven we nog een verhaal
tje. Het is geen sprookje en elke 
vischhandelaar, welke dagelijks tele
grammen in een andere taal te ver
sturen heeft, zal wel een of ander 
feitje in dien aard meegemaakt heb
ben.

Een telegram moest verstuurd wor
den waarin o.a. volgende woorden 
kwamen: mauvais temps... Mijnheer, 
ik versta U niet goed.... MAUVAIS 
TEMPS... Hoe schrijft men d it?... 
De woorden worden gespeld... Wat 
wil dat zeggen ?... SLECHT WEDER. 
Watblief ?... SLECHT WEDER... W ilt 

;U  dat nog eens spellen?.,. Aha, nu 
! begrijp ik: Mauvais temps - VRACHT- 
VOERd e r  bedoelt U ?

i Zijn het de apparaten welke zoo on
duidelijk zijn, of... de nieuwe bedien
den die geen taal kennen ?

£enm ebk.m oet. ,  .. ,
eetvw eu vU H rtq  z ijn .

ln dit geval waarborgt het merk niet alleen een COMPACTE, BEDRIJFSZEKERE, 
ZUINIGE DIESEl, het getuigt teven» van den intensiefsten wetentchappelijken arbeid 
ooit o n d e rn o m en  in d e

GENERAL MOTORS LABORATORIA V OOR TECHNISCH 
EN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK.

H e t  b e g o n  in d en  tijd , toen D ie se ls  lo g g e ,  
stationna ire  m ach in es  w a re n . T o e n  reeds  

vo o rza gen  d e  G e n e ra l M oto rs  technici 
d e  m o ge lijk h e d en , d ie  d eze  m an ie r van  
k rach to n tw ik k e lin g  b o o d ,  m its rnen e r  in  

s la a g d e  d en  h in d e rlijk en  o m v a n g  en  het 
b u iten sp o rig  g e w ic h t  in gu n stig e re  v e rh o u 
d in g  te b re n gen  tot d e  g e le v e rd e  kracht. 
D e  o m  v an g  van  d en  tw eetak t D ie se l,  
o n tw o rp e n  en  ve rw ezen lijk t  d o o r G e n e 
ral M oto rs , is m et 6 7 ,3 9  °/0, en  het 

g e w ic h t  m et 58 ,40 °/0 p er p k  v e rm in 
d e rd ,  v e rge lek en  b ij v ro eg e re  D ie se l- 
typen . B o ven d ien  w e rd  het d u b b e le  v ra a g 
stuk van  d e  b ran dsto fin jec tie  en d e  v e r 
b ra n d in g  k e lin g  en  a fd o e n d  o p g e lo st  d oo r  
m id d e l v an  d e n  ”  U N I J E C T O R d i e  

d e . h o o g e -d ru k  p o m p  en  d e n  e igen lijk en  
in jector in  één  o rg a a n  v ereen ig t, en  d e
"U N IFLO W  SCAVENGING” , het gelijk-

stroom  sp o e lsy steem . H ie rd o o r  w e rd e n  

b ra n d s to fle id in gen  o n d e r  h o o gen  d ru k  

o v e rb o d ig , w e r d  een  sn e lle  v o lle d ig e  v e r 
b ra n d in g  be re ik t, en  een  ge lijk m a tig , rustig  

lo o p en  van  d en  m otor b ij a l le  toerentallen  
v e rzek e rd , om  slechts en k e le  d e r  ve le  
vo o rd ee len  te n oem en .
D e  v e re e n v o u d ig d e -constructie , d e  g e m a k 
k e lijk e  to eg an k e lijk h e id  v a n  a lle  b e w e 
g e n d e  d ee len  en  d e  m o g e lijk h e id  d eze  

o n d e rlin g  te v e rw is se le n , ze lfs  b ij m otoren  
m et een  v e rsc h ille n d  aan ta l cy lin d ers , 
d ra g e n  er toe b ij o m  d en  h u id ig e n  G en e ra l  
M oto rs  D ie se l te m a k e n  tot een  stoeren, 
zu in igen  m oto r m et h o o g  ren dem ent, 
b ijz o n d e r  gesch ik t v oo r a l le  taken  aan  
b o o rd  y a n  een  s c h ip ; zo o w e l v oo r d e . 
v oo rts tu w in g  a ls  v oo r het o p w e k k e n  van  

electrisch en  stroom  en  a ls  h u lp m a c h in e  
v o o r g e lijk  w e lk  a n d e r  d o e l.

H ier afknippen, de gewenschte documentatie aanduiden en zenden aan :

Gelieve mi) te senden i geïllustreerde brochure betref
fende de motoren Serie 1 l .
Documentatie betreffende de Serie 268 A 

•  •  • -  278 A
Gelieve mij deekundige to senden — Doorhalen, wet 
met gewen acht w ordt

General Motors Continental, S ^ A „  August Michielsstraat, 
A n tw erpen . Dept* M . D.
N aam : ’ • <

A dres :

Z E V E N  W A A R B O R G E N  
V O O R  S U P E R I O R I T E I T  
VAN GENERAL M OTORS  
DIESEL

1. K le in  v o lu m e

2. O n m id d e lli jk  a a n s la a n  o n d e r  
a lle  o m stan d ig h ed en

3. T w e e ta k t  systeem , d u s  h o o g e r  
rendem ent

4. G e m a k k e li jk e  to eg an k e li jk h e id  
van  a lle  b e w e g e n d e  d ee len

5. ’ ’ U N I J E C T O R "  d ie  p o m p ,  
in jector en  ve rstu ive r in é én  
o rg a a n  vereen igt

6 . G e e n  h o o g e -d ru k  b ra n d s to f
le id in g en

7. O n d e r l in g  v e rw is s e lb a re  b e w e 
g e n d e  d e e le n , o n a fh a n k e li jk  
van  het a an ta l cy lin d e rs

[E n k e lv o u d ig e  motoren "S er ie  71”  vans 
1 30 tot 200 pk. G roepen van m eerdere ï  
I  motoren "S er ie  71”  van 220 tot 800 pk  8 
E Groepen voor grooter verm ogen "S er ie  I  
J 268 A "  in lijn van 200 tot 500 pk  en J 

"S er ie  278 A "  in V  van 500 tot 1600 pk

A ard  van het bedrijf :

P R O D U C T  V A N  G E N E R A L
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CROSS L E Y
D I E S E L  M O T O R E N  

van 2 P.K. tot 4.000 P.K.

Leveranciers van de Royal Navy in B.B.C. (44)
A g e a t s e b a p  ;  Z E E V I S S C H E R I J  e n  B A N D E L S M A A T S C f l A P F l J .  § ,  V i n d i c t i v e l a a n ,  O o s t e n d e

M A R K T B E R IC H T E N
OOSTENDE

Het was te verwachten dat de top- 
prijzen van vorige week het niet zou
den houden. In  het begin der week 
begonnen de prijzen ook stilaan te 
dalen tot Woensdag, wanneer ze het 
normale punt opnieuw bijna bereikt 
hadden. Voor toekomende week wordt 
een verdere daling verwacht, inzon
derheid voor wat de gewone soorten 
betreft. De fijn e  vischsoorten zullen 
wel een tamelijk hooge prijs houden, 
vooral daar de meesta vaartuigen 
thans op ijle haring uitvaren en de 
feestdagen naderen.

De haringprijzen zijn ook ver be
neden het gewone peil gedaald, dit 
tengevolge van de groote aanvoer en 
de weinig vraag, aangezien er nog 
geen uitvoer mogelijk is.

De ingevoerde vischsoorten, vooral 
kabeljauw, worden tegen lage prijzen  
op de binnenlandsche markt afgezet. 
Ook uit Noorwegen was kabeljauw op 
de m arkt. Verder werden nog inge
voerd: pladijs en schelvisch.

Wat de uitvoer betreft, enkel de 
grootste Zwitsersche firm a’s hebben 
nog visch gekocht, dit vooral wegens 
de dure prijzen. De uitvoer naar 
Fra n krijk  is begonnen en deze naar 
Engeland gaat normaal verder.

Woensdag werden, volgens een me
dedeeling van den Zeevisscherijdienst. 
15.000 kg. visch naar Engeland ver
scheept.

Naar officieel uit Londen werd me
degedeeld, zullen de Belgische vaar
tuigen in Engeland hun vangst mo
gen aan land zetten en hun waar ver
koopen. Wordt hiermede beoogd de 
naar Engeland uitgevoerde visch zoo 
goedkoop mogelijk te bekomen ?

Vrijdag 6 December 1946

Evenals gisteren, wederom geen 
vaartuigen terug van de vischvangst, 
zoodat de markt andermaal blanco 
staat. Daarentegen zijn 45 motors die 
de ijle haringvangst beoefenen, ter 
martk met samen ongeveer 270.000 kg. 
ijle haring die aan den man wordt 
gebracht aan prijzen schommelende 
tusschen 290 en 480 fr. de 100 kg.

7aterdag 7 December 1946

Slechts drie motors ter markt: 2 
van de Witte Bank en 1 van de Kust. 
De gezamenlijke aanvoer bedraagt 
amper 14.000 kg. en omvat 3.000 kg. 
tong, 1.200 kg. tarbot, 1.200 kg. kabel
jauw, 2.000 kg. totten, 3.000 kg. pla
dijs, 3.000 kg. w ijting en weinig haai, 
zeehond en rog. Daar er sinds 2 da- 
g jn  geen aanvoer van versehe visch

is geweest en gezien de aanvoer van 
heden zeer beperkt is, worden alie 
aangeboden soorten aan zeer hooge 
prijzen verkocht.

Door 31 haringvaarders worden sa
men zoowat 175.000 kg. ijle haring op 
de markt gebracht, die afzet vinden 
aan prijzen gaande, nu eens in stij
gende dan weer in dalende lijn, van 
120 tot 240 fr. de 100 kg.
0.300 W itte Bank 7.399 154.180,—  
0.94 Witte Bank 5.913 133.025,— 
B.628 Kust 940 14.910,—

Maandag 9 December 1946

Eén stoomtrawler die de vischvangst 
heeft uitgeoefend in de Bereneilanden, 
IJsland- en Noordzeevischgronden, 3 
motors van het Kanaal, 2 motors van 
de Noordzee, 2 van de Witte Bank en 
2 van de Oost leveren samen zoowat 
een aanvoer van 145.000 kg. visch. De 
aanvoer is dus redelijk en de keuze 
bijzonder groot, doch gezien de vraag 
zeer groot is volstaat deze aanvoer 
geenszins om er aan te voidoen. Alle 
gewenschte vischsoorten zijn op de 
markt vertegenwoordigd. De geleverde 
vischsoorten omvatten 8.000 kg. tong, 
3.500 kg. tarbot, 820 b. kabeljauw, 90 
b. mooie meid, 20 b. zeeduivel, 20 b. 
schotsche schol, 190 b. rogsoorten, 
50 b. soldaat, 50 b. knorhaan, 760 b. 
totten en schelvisch, 200 b. wijting, 
160 b. pladijs, benevens kleine par
tijen koningsvisch, zonnevisch, leng, 
heilbot, zeewolf, tongschar, zeepaïing 
en witch. Tongsorteering wordt afge
zet iets minder in prijs dan Zater
dag. De afzetprijzen van tarbot zijn 
daaromtrent dezelfde ais deze van 
den vorigen marktdag. Over het alge
meen worden alle vischsoorten duur 
afgenomen aan prijzen die zeer over
dreven zijn. Heden is de markt b ij
zonder levendig en gaat verder in 
steeds licht stijgende lijn.

Aan ijle haring stippen wij aan 38 
vaartuigen met ’n gezamenlijken aan
voer van 190.000 kg. De prijzen gaan 
van 150 tot 270 fr. de 100 kg.

520 b. kabeljauw, 360 b. wijting, 660 
b. totten, 360 b. pladijs, 200 b. rog
soorten, 100 b. haai en zeehond, 15.000 
kg. tong en 4.000 kg. tarbot. Er zijn 
ook nog wat mooie meiden, zeeduivel, 
tongschar, witch, schotsche schol, leng 
steenpost, koolvisch, heilbot en noor
sche kreeftjes in kleine partijen op 
de markt voorhanden. Al deze visch
soorten worden aangebracht door 8 
motors van de Witte Bank, 2 van het 
Kanaal, 1 van de West, 3 van de 
Noordzee en 1 van de Kust met wat 
visch van tusschen de ijle haring. De 
vraag is minder groot dan daags 
voordien, zoodat alle aangeboden 
vischsoorten aan mindere prijzen 
worden afgezet. In  ’t begin van den 
verkoop wordt een lichte stijging in 
prijs waargenomen, doch naarmate 
de verkoop vordert dalen doorgaans 
alle vischsoorten. Totten en wijting 
ondergaan een merkelijke daling doch 
mooie meiden daarentegen behouden 
daaromtrent dezelfde prijzen als gis_ 
teren. Alhoewel de overige vischsoor
ten minder duur worden verzocht, zijn 
de prijzen toch nog bevredigend.

Slechts een 18-tal ijle haringvaar
ders ter markt met samen 65.000 kg. 
die verkocht worden in steeds stij-

0.232 Kanaal 7.117 98.495,—
0.246 Kanaal 5.766 78.690,—
0.292 Noordzee 25.756 278.582,—
0.289 Kanaal 13.587 183.930,—
SS.0.299 Bereneil. 43.582 542.910 —
0.105 Oost 2.888 74.440,—
0.170 Oost 6.930 141.630,—
0.243 Witte Bank 11.934 278.440,—
0.295 Noordzee 18.409 240.130,—
0.282 Witte Bank 8.883 170.060,—

Dinsdag 10 December 1946

De aanvoer is even groot als gister, 
bedraagt 135.000 kg. en bestaat uit

gende lijn  van 220 tot 350 fr. de 100 kg.
0.274 Kanaal 1.615 20.660,—
0.228 Kanaal 10.570 122.990,—
0.24 West 5.452 62.580,—
0.137 Witte Bank 6.964 124.600,—
0.200 Witte Bank 10.470 158.490,—
0.108 Noordzee 19.250 222.240,—
0.166 Witte Bank 5.704 93.150,—
0.290 Witte Bank 11.038 113.420,—
0.224 Noordzee 11.018 123.695,—
0.165 Witte Bank 12.929 156.980.—
0.82 Noordzee 19.188 168.740,—
0.193 Witte Bank 7.438 130.350,—
0.183 Witte Bank 4.302 83.320,—
0.256 Witte Bank 8.838 158.640,—
0.120 Kust 285 1.310,—

B.610
0.217

West 5.154
Witte Bank 9.402

59.250-
116.185,-

Woensdag 11 December 1946

5 Vaartuigen van de Witte Bank, 
1 van het Kanaal, 1 van de West en 
1 van de Noordzee, allen met rede
lijke vangsten, zijn  ter markt. De 
aanvoer is echter, gezien het klein 
aantal vaartuigen die lossen, eerder 
klein te noemen; hij bedraagt zoowat
77.000 kg. en omvat 9.500 kg. tong, 
3.300 kg. tarbot, 11.000 kg. kabeljauw,
10.000 kg. pladijs, 11.000 kg. totten,
12.000 kg. wijting, 8.500 kg. rogsoorten, 
benevens wat mooie meiden, zeedui
vel, zeepaling, tongschar, roobaard, 
heilbot, poors, schotsche schol, haai 
en zeehond. De markt ondergaat een 
gevoelige inzinking in prijs voor alle 
vischsoorten. De vraag is meer dan 
voidaan en is tevens zeer onregelma
tig, wat blijkt uit de wispelturige gang 
der markt die nu eens in stijgende 
dan weer in dalende lijn  voortgaat. 
De belangstelling is maar gering en 
de markt eindigt eerder dap.

Een 50-tal vaartuigen leveren heden 
samen ongeveer 250.000 kg. ijle haring. 
Verscheidene onder hen hebben groo
te partijen van 10 tot 20.000 kg. De 
prijzen gaan in dalende lijn  van 330 
naar 100 fr. de 100 kg.
0.226 Witte Bank 7.340 110.100,—
0.87 Noordzee 19.708 158.820,—
0.247 Kanaal 11.951 133.400,—
Z.446 Witte Bank 6.938 100.910,—
Z.428 W itte Bank 6.537 82.170 —
0.66 Witte Bank 10.648 117.350,—

PRIJZEN PER K ILO  TOEGEKEND AAN DE VERSCHEIDENE SOORTEN VISCH  

VERKO CH T TER STEDELIJKE VISCHM IJN VAN OOSTENDE - WEEK VAN 6 TOT 12 DECEMBER

Vrijdag

Soles — Tongen, gr.........................
3/4.....................................
b loktongen.......................
v/kl.....................................
kl........................................

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

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

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

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

Merluches —  Mooie Meiden gr. ...
midd...................................
kl........................................

Raies — Rog ..................................
Rougets —  Rooba'ard ...................
Grondins — Knorhaan .................
Cabillaud blanc — Kabeljauw ...

Gullen ..............................
Lottes — Steert (zeeduivel) ........
Merlans — W ijting ........................
Limandes —  Schar ........................
Limandes soles — Tongschar .......
Emissoles — Zeeh aa i......................
Roussettes — Zeehond :.................
Vives — Arend (Pieterman) ........
Maquereaux — M akree l.................
Poors ................................................
Grondins rouges — Roode knorh.
Raies — Keilrog .............................
Homards — Zeekreeft ...................
Flottes — S ch aa t............................
Zeebaars ... .....................................
L o m ..................................................
Congres — Zeepa ling......................
Lingues — Lengen ........................
Soles d’Ecosse — Schotsche schol
Hareng — Haring (volle) .............
Hareng guais — IJle haring ........
Latour ..............................................
Tacauds —  Steenpost ...................
Flétan — Heilbot .........................
Colin — K oo lv isch .........................
Esturgeons — Steur .......................
'/.pewolf ............................................
Zonnevisch......................................
Koningsvisch ..................................
Noordsche kreeftjes .......................

2.00-2.90

Zaterdag

39.40-45.00
54.40-58.00
58.60-61.80 
58.00-59.00
43.80-45.40
63.80-68.50
43.40-46.50
23.60-33.40

Maandag

34.60-43.80
53.40-55.60 
57.30-59.00
55.40-56.00
39.60-40.80
64.00-71.00
37.00-40.00
23.00-31.00
25.00-28.00

Dinsdag Woensdag Donderdag

31.60-35.40
44.60-47.20
46.60-49.00
45.00-47.40
33.20-35.00
51.00-58.00
29.00-36.00
21.20-26.00 
21.50-23.50

27.60-30.40
33.40-35.20
33.00-35.20
28.40-34.80
27.40-29.20
52.00-58.00
23.00-28.00
21.00-23.40

28.40-29.00 
34.60-34.80

35.40
35.40 

27.20-27.40
60.00
25.40

21.40-22.00

15.20-17.60
17.00-18.00
18.00-19.00
18.00-19.00 
8.60-10.80

12'50
10.20-11.20

14.50-17.00

24.00-24.80
7.60-17.60

8.80-10.80
14.00

1.10-1.90

12.80-13.80
17.00-17.60

19.00
20.80-21.00
10.00-13.00
17.00-18.60
16.00-17.00 
6.20-13.40

23.60-26.40
15.20-21.40
7.80-12.20
9.00-17.00

’ 6.5Ö 
21.40-26.00 
5.90-15.50

28.00-30.80 
9.40-11.80

16.00

8.25-9.25
8.50-9.25

12.40-12.80 
14.70-15.40

17.00
17.00-17.80
9.80-11.20

15.20-16.00
11.40-13.40 
2.20-5.40

25.00-26.70
20.60-23.40
10.60-12.00
7.00-14.00

4.66
13.20-19.00 
2.60-14.00

26.80-29.00
2.80-8.40 

13.50
13.60-14.20
8.25-8.50
8.00-8.50

7.80-9.00 
14.00-18.00

9.80-14.00

13.00-15.00

8.00-13.00

12.80-14.00 
16.30-16.50 
14.60-17.00
9.00-11.40 

12.70
9.40

4.40-6.60 
25.80

16.70-21.60
9.40 

5.80-14.40
16.00

10.80-15.00
4.00-13.00 

22.00-28.00
2.40-4.40 

12.50

8.75
7.50

3.40

ïi.öó-ië.oo
12.66

12.60
12.80
14.00
17.00 
10.80 
12.60

4.60-8.30

9.40-13.20

14.30-16.00
12.00

2.60-4.60

12.00-17.00
13.00-15.70
13.00-15.00

1.50-2.70

42.00-51.00
15.20-16.60

1ÓV8Ó"
23.40-25.50

13,80

9.50-13.00
11.00-12.00
11.50-12.80

2.20-3.50

6.20
35.00-46.00
12.80-14.40

10.30
9.00

10.50-11.00

1.00-3.30
14.00

1.00-1.70

37.00-40.00
10.80

15.00-16.00

Donderdag 12 December 1946

Slechts één motor van de W itte 
Bank en één van de Kust zijn heden 
van de vangst terug. De aanvoer is 
dus bijzonder klein, beloopt enkel tot 
9800 kg. en omvat slechts tong, tar
bot, gul, iek, totten en rog. De afzet 
prijzen zijn ongeveer deze van de 
sluiting der markt van gisteren. 36 
vaartuigen leveren heden ongeveer 
150.000 kg. ijle haring. Deze worden 
afgenomen aan prijzen die lichtjes 
stijgen en gaan van 100 .tot 170 fr, de 
100 kg. om bij den laatsten verkoop 
te dalen tot 120 fr. de 100 kg.
0.222 . W itte Bank 8487 95.910, 
B.611 Kust 1345 12.650,—

AANVOER & OPBRENGST PER DAG

6 Dec.
10 Dec.
11 Dec.
12 Dec.
13 Dec. 
Totaal

14352 kg. 
144852 kg. 
135021 kg. 
77678 kg. 
9832 kg. 

381735 kg.

302.115,-
2.087.307,-
1.741.165,-

878.185,-
108.560-

5.117.332,-

GARNAALAANVOER

5 Dec. 839 kg. 21-26 fr.
6 Dec. 267 kg. 26-32 fr.
7 Dec. 1.214 kg. 13-23 fr.
9 Dec. 295 kg. 14-22 fr.

10 Dec. 779 kg. 19-25 fr.
11 Dec. 1.276 kg. 16-25 fr.

SPROTAANVOER
5 Dec. 9.585 kg. 3,20-7.00 fr.
6 Dec. 415 kg. 5,80 fr.
7 Dec. 2.815 kg. 5,20-10,70 fr.
9 Dec. geen sprot

10 Dec. geen sprot
11 Dec. 4.845 kg. 2,80-12,60 fr.

AANVOER IJLE HARING

3 Dec.
4 Dec.
5 Dec.
6 Dec.
7 Dec,

97665 kg. 
90500 kg. 
54375 kg. 

266975 kg. 
208.245 kg.

506.349.50 fr. 
356.685,00 fr.
222.589.50 fr.
633.102.50 fr.
322.872.50 fr.

Voor VISCHBENNEN
PAKM ANDEN  
SPROTMANDEN, en*.

W endt U tot E . R A JbS
Vleminckxstr. 34 
HINGENE (Puurs) 

(72) TEL.: BORNEM 64

Verwachtingen
Volgende visschersvaartuigen zul

len vermoedelijk in den loop der vol
gende vischweek ter vischmijn van 
Oostende markten:

Van Ysland: SS0.298 op Maandag
6 Dec. met 3000 b. kabeljauw, 3500 b. 
koolvisch, 200 b. long, 480 b. schel
visch, 70 b. klipvisch.

SS.0.63 op Dinsdag 17 Dec. met 
2600 b. kabeljauw 1000 b. leng, 3500 b. 
koolvisch, 350 b. schelvisch, 60 b. gui.

Van de Noordzee: SS0.296 op Maan 
dag 16 Dec. met 700 kabeljauw, 500 b. 
andere vischsoorten. - SSO.80 0.317 
0.269 0.204 0.282 0.293 op Dinsdag
7 Dec. met 800 b. kabeljauw, 50 b. 
schelvisch en 550 b. mixed.

Van de Witte Bank of Oost: 0.140 
0.218 0.121 0.176 0.175 0.266 0.153 
Z.413 0.174 Z.530 0.254 0.109 0.112 

Van het Kanaal: 0.237

Huis R a p h .  H uysseune
IMPORT EXPORT

VISCH - GARNAAL  
• Specialiteit gepelde garnaal j

I  H. R. 2151 Tel. Privé 421.0« Î 
I  (1) Vischmijn 513.41 j

Z E E B R U G G E
Zaterdag 7 December 1946

Groote tong 45-48; bloktong 51-53; 
fruittong 56-58; sch. kleine tong 56- 
58; tarbot 55-56; pieterman 38-39; 
platen: groote 14-15, middelslag 17, 
kleine 16; keilrog 17-18; rog 14-15; 
w ijting 10-11; zeehond 5-7 fr. per kg.

Maandag 9 December 1946
Groote ton 41-42; bloktong 47-48; 

fruittong 52-54; sch. kleine tong 52- 
54; tarbot 60; pieterman 37-38; ka
beljauw 22-23; platen: groote 16, 
middelslag 17,50-19, kleine 17-18; keil 
rog 16-18; rog 18-19; wijting 11-13; 
zeehond 5-7 fr. per kg.

Dinsdag 10 December 1946
Groote tong 38-40; bloktong 42-43; 

fruittong 46-47; sch. kleine tong 46- 
48; tarbot 53; pieterman 36; kabel
jauw 18-19; platen: groote 13-14, 
middelslag 15-17, kleine 15-16,50; keil 
róg 17; rog 15; w ijting 10-11; zeehond 
5-7 fr. per kg.

Woensdag 11 December 1946
Groote tong 30-37; bloktong 33-34; 

fruittong 38-39; sch. kleine tong 38-39 
tarbot 50-51; pieterman 33; kabel-

Firma H. Debra
Groothandel in Visch

:: en Garnaal ::

EXPORT - IMPORT 
Zout voor de vlssehera

V I S C H  H A N  D E L A A R S !  

W ilt gij een behoorlijke

Vischkoelinrichting
WENDT U TOT HET 
OUD GEKEND HUIS

S I B E R I A
BEVEREN-ROESELARE. Tel. 608

Specialisten voor VISCH KO EL- 
IN RICH TIN GEN  van allen aard

Algemeene Vertegenwoordiger:

E V E R A E R T

Kapellestraat, 93 - OOSTENDE
------  Tel. 718.65 ------

(71)

Jauw 20; platen: groote 12, middel
slag 13-14, kleine 13-13,50; keilrog 14- 
15; rog 11-11,50; wijting 6-7; zeehond 
5-7 fr. per kg.

Donderdag 12 December 1044

Groote tong 27; bloktong 32; fruit
tong 32-35; sch. kleine tong 34-35 ; 
tarbot 48; pieterman 35; platen groo
te 11, middelslag 13, kleine 13; keil
rog 13; rog 8-6; wijting 6-6,50; zee
hond 7,50-6,50 fr. per kg.

GARNAALAANVOER

5 Dec. 1389 kg. 16-23 fr.
6 Dec. 199 kg. 25-26 fr.
7 Dec. 1619 kg. 20-26 fr.
9 Dec. 311 kg. 20-28 fr.
10 Dec. 1109 kg. 20-28 fr.
11 Dec. 814 kg. 18-28 fr.

HARINGAANVOER

7 Dec. 3085 kg. 1,60-1,70 fr.
11 Dec.

10 Dec.

1850 kg. 1,80-1,90 fr.

SPROTAANVOER 

224 kg. 8,30 fr.

t'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV**VVVVVV\VV*\%V\\*W
VISCH H ANDELAARS !
Betaal Uwe facturen voor de Ver
eenigde Vischaf slagers bij de

BANK VAN BRUSSEL
Bureei : Vischmijn, Zeebrugge
Voor Uw gemak, opent. een 
POSTCHECKRKKENINQ. (3)

V W V V W V W W W W W W W W W W V V v w w w w w w  1

N I E U W P O O R T
Maandag 9 December 1*4«

Wijting 5,50-8 fr. per kg. 

GARNAALAANVOER
7 Dec. 
9 Dec.

5 Dec.
6 Dec.
7 Dec. 
9 Dec.

227 kg. 
459 kg.

14,50-17.50 fr. 
11,00-10,00 fr.

5 Dec.
6 Dec.
7 Dec.

■■■■■■•■■■■■••■■•■■■■■I

HARINGAANVOER

11.079 kg. 3,50-5,50 fr.
21750 kg. 2,00-2,80 fr. 
17410 kg. 1,00-2,85 fr.

645 kg. 3,30- fr.

SPROTAANVOER

6543 kg. 1,10-7,80 fr. 
4413 kg. 1,60-5,80 fr. 

38 kg. 8,60- ft.

VISCH H AN D EL
INVOER UITVOER

A LBERT RAES-REYZERHOVE  
Vischmijnstr. 18 - Zeebrugge

Telegramadres; Raeavis -----------
Telefoon 51327 Helst --------------------- —

(12)

B L A N K E N B E R G E
Maandag 9 December 1946

Fruittong 35; sch. kleine tong 35; 
kabeljauw 10; platen: middelslag 18, 
kleine 18; rog 12; wijting 11; zeehond 
8,50; haring 2,00 fr. per kg.

Leopold D EPA EPE
In- en Uitvoer van 
Visch en Garnaal

VISCHM IJN ZEEBRUGGE  
Tel. Privé: Knefcka 611.94 

______________ Zaekrugge 81&M

IN DE STEDELIJKE VISCHMIJN

De opbrengsten der maand Novem
ber waren de volgende: 8130 kg. ver
sehe visch voor 82.222 fr. van 10 rei
zen en 4.166 kg. garnaal voor 47.445 
frank voor 41 reizen.

In de week van 2-12-46 tot 7-12-46 
werd geen versehe visch en geen gar- 
inaal verkocht.
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IJMUIDEN
Öeze afgeloopten wéek bracht ons 

slechts tot een aanvoercijfer van 
301.500 kg., waaronder aan versehe 
zeevisch 107.500 kg. en aan versehe 
haring 194.000 kg.

Zooals de toestand nu ligt is de ge- 
heele boel dood, de enkele trawler 
die onze haven nog aandoet mogen 
wij als een verrassing beschouwen. 
Opvarenden en Reeders verkiezen 
een Engelsche aanvoerhaven boven 
de eigen thuishaven en bekommeren 
er zich heelemaal niet over dat hun 
toekomst toch alleen in IJmuiden te 
viftdeh is. Déze kleine periode waarin 
Engeland meer voor visch geeft zegt 
hun alles, waar nog bij komt de ln- 
koopen die de opvarende doen om 
deze dan tegen een abnormaal hooge 
prtfs in Holland van de hand te doen 
Wij kunnen ons hier slechts afvra
gen, waar is de douane die hier naar 
moet omzien. Moet ten bate van die 
enkelingen in onze visschershaven 
nog meer geknoeid worden dan reeds 
werd gedaan. Zien de Reeders of op
varenden niet in dat nu bij alle her
stel werkzaamheden ook een regel
matig voorzien van onze markt ge
wenscht is, zoodat de handelsaan- 
knoopingen die met succes zijn ge- 
daärf, ook kunnen wor dén ten uit
voer gebracht. W ij moeten aannemen 
dat zij blind zijn of willen zijn. Dat 
ook onze regeering dit toelaat, be
hoeft ons niet .te verbazen, zij heb
ben gelooven wij nog minder interes
se voor de IJmuider haven als voor 
den oorlog en het heeft weinig zin 
om al onze jammerklachten steeds 
maâr weer Op het papier .te zetten.

Bij alle misere komt nog het aan
houdende slechte weer, waarin onze 
kleine vaart geheel stil is komen te 
liggen en ook de grootere schepen 
minder gelegenheid tot visschen 
wordt geboden.

Vele dagen branden er slechts en- 
kèle lichtjes in onze hallen om de 
magerê aanvoer te belichten, de kwa
liteit was ook niet al te best door de 
lange zeereizen yan de schepen. Het 
haringseizoen nàdert haar eind en 
ook de aanvoer hiervan is van weinig 
beteekenis meer, misschien nog een 
vleugje uit het Kanaal en het zal ge
daan zijn.

Wat de verwachtingen van de a.s. 
wéek zullen zijn zal geheel liggen aan 
de Weersgesteldheid en de houding 
van visschers en Reeders.

H et IJle  
H a rin g se izo e n

Het ijle haringseizoen is begonnen 
en een zestigtal schepen oefenen reeds 
deze visscherij uit. De opbrengst .is 
heel goed. De prijzen zijn lager dan 
één frank per kgr.

Laat ons hopen dat binnenkort de 
uitvoer naar Duitschland toegestaan 
wordt, dan zullen én onze handelaars 
én onze visschers hiermede een flin 
ken stuiver verdienen.

Verscheidene Fransche vaartuigen 
op de haringvangst hebben de Oos
tendsche haven aangedaan.
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D e 0 .191 g e stran d
Vrijdagmorgen heeft de 0.191 de 

haven van Oostende met 10.000 kg. 
haring willen aandoen en na eerst 
het roer naar stuurboord te hebben 
overhaald, kon het niet meer terug
gebracht worden, aldus de schipper. 
Daarop besloot de schipper Duyck 
nog meer stuurboordroer te geven 
om het schip rond te zwaaien. Maar 
er stond zooveel deining en het schip 
was zoo dicht onder het strand, dat 
het vastliep.

Met het opkomende water werd het 
het strand opgedreven en bij. ’t ma 
noeuvreeren om los te komen ls het 
tusschen het staketsel en de golfbre
ker komen vastzitten.

Waarschijnlijk heeft een sterke 
landzee daaraan fel meegeholpen.

Het heeft tot Dinsdag geduurd 
vooraleer het vaartuig .terug op het 
strand kon gebracht worden met be
hulp van de staatssleepboot «Zee
hond».

De 0.191 was verzekerd bij «De 
Ster» voor 1.900.000 fr. en zou naar 
het schijnt als verloren dienen be
schouwd.

Het is waarlijk onbegrijpelijk hoe 
een ijzeren vaartuig op dergelijke on
gelukkige manier moet verloren gaan 
waar meer koelbloedigheid en een 
sterke leiding in den aanvang van de 
reddingswerken het schip had kun
nen redden.

Achteraf werd de schade geraamd 
op ongeveer de waarde van het schip

ZUIG ER EN VEILIG H EID SZU IG ER  PASSEND 
VOOR A LLE SOORTEN STOOM M ACHINES

—  Specialiteit van oververhitte stoom —

L O C K W O O D  &  C A R L IS L E , Ltd.
Tel. 60076-7 EAGLE FOUNDRY. SH EFFIELD  II. Telegr : Piston 
•  De kostelooze brochure «Care and Maintenance» aanvragen (74)

Hoe ontstaat ‘D auvol
Twee verschijnselen kunnen de 

oorzaak zijn van dauwvorming.
1) Dauw uit de lucht: de afkoeling 

der aarde, tot beneden het dauwpunt 
bij heldere nachten, kunnen we aan- 
duiden als de eerste bron.

Op de velden, weiden, graskanten, 
enz... wordt dauwvorming ten zeer
ste bevorderd, daar deze plaatsen de 
warmteuitstraling volledig meewer
ken .en zelfs < bevoordeligen. Soms 
zou men geneigd zijn te denken, dat 
de condlHnsatife zich wél eejtis vol
ledig zou kunnen voordoen, en zo
doende regen veroorzaken. Maar dit 
ls oiimogelijk daar de bij condensa
tie vrijkomende warmte dit belet, zo 
slaat de’ vochtigheid neer onder de 
vorm van dauw.

2) Dauw. uit de aarde : vroeger 
werd dit verschijnsel nog wel eens 
ln tw ijfe l getrokken. Maar de ver
schillende waarnemingen hebben 
niettemin bewezen dat dauw wel uit 
de aarde kan afkomstig zijn.

Wanneer -de aarde, ’s avonds snel 
afkoelt, of liever hare warmte uit
straalt, dan is de bovenste laag der 
aarde kouder dan de daaronder ge
legen laag.

De damp die dan uit de onderste 
laag opstijgt condenseert in de bo
venste, en zet zich neer, op de zich 
aän de oppervlakte der aarde bevin
dende planten of stoffen, in den 
vorm van dauw. Wel te verstaan 
moet de .temperatuur dezer stoffen 
min of meer het dauwpunt hebben.

*
Hagel : Omtrent de herkomst van 

dit verschijnsel zijn de deskundigen 
het nog niet eens. Waarnemingen 
maakten uit dat er soms nog drup
pels vloeibaar bleven, bij eene tem- 
pteratuur welke beneden het nulpunt 
vf&s.

Dus moést er zflch eene; stof in 
Wet water ‘bevinden dat niét toeliet 
dat het bevroor. Electriciteit is dan 
ook heft meest waarschijnlijke, al 
kunnen het even goed vaste bestand
deelen zijn. Deze druppels trekken 
onder hunne .tocht door het heelal, 
ijs en sneeuwvlokken aan. Dit vormt 
dus samen een geheel -sneeuw-ijs- 
water.

Hetgeen wij in één woord «hagel» 
noemen. Het is aldus eveneens na
tuurlijk dat hagelstenen een uitzon
derlijke grootte kunnen bereiken.

Wanneer wij ’s winters op de ver
sehe sneeuw trappen dan zien wij 
dat deze in de samengedrukte toe

stand, een soort zacht ijs vormt. Als 
het sneeuwt bij stormweer, of bij 
heftige rukwinden, dan worden de 
sneeuwvlokken tegen elkaar aange
slagen, met gevolg dat ze veranderen 
in bovengenoemd zacht ijs. Dit is de 
zogenaamde zachte hagel. In onze 
streken wordt ze ’s winters nogal 
veeü waargenomen.

De hagel welke wij alhier soms In 
volle zomer waarnemen, heeft naar 
alle waarschijnlijkheid zijn ontstaan 
te danken aan overafkoeling. Wij 
zullen ons echter onthouden van be
palingen, daar de meeningen daar
over nog immer ver uiteenloopen.

♦
Sneeuw: is een eenvoudige ijskris

tal, die zich vormt wanneer dg tem
peratuur der vochtige lucht beneden 
het vriespunt komt. Het is in feite 
de bron van bovengemelde ver
schijnselen.

♦
IJzel : Wanneer het regent en de 

oppervlakten waarop deze neervalt, 
zijn afgekoeld .tot beneden het vries
punt, vormt zich de zogenaamde 
ijzel.

♦
Bliksem  : Wolken zijn soms gela

den met electriciteit voornamelijk 
daar vochtigheid dit aantrekt en a f
leidt.

Wanneer we twee draden, geladen 
met stroom van verschillende naam, 
dus positief en negatief, me.t elkaar 
ün aanraking brengein, ontstaat de 
zogenaamde kortsluiting, welke een 
vonk teweegbrengt.

Indien nu .twee wolken geladen 
met ongelijknamige electriciteit met 
elkaar in aanraking komen, speelt 
zich hetzelfde verschijnsel af, de 
vonk die als gevolg daardoor ont
staat, noemen we bliksem.

*
Donder: Het veroorzaakte door bo

vengenoemd proces is de donder.
Çèn volgende maal zullen we han

delen over de verschillende meteoro- 
gische lichtverschijnselen.

L.l.
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O pgesleept
Vorige week had de Z.469 «Walbur

ga ter Zee», eigenaar Pol Dermul, 
zijn roer verloren.

De Z.500 met schipper Couwyzer, 
kwam het vaartuig ter hulp en sleep
te het naar de haven van Zeebrugge.

De Belgische 
Visscherijalmanak 

1947
OPN IEUW  EEN PRACHTIGE  

UITGAVE

Vorig jaar moest de uitgever van 
den Belgischen Visscherijalmanak 
door papierschaarschte en allerlei 
moeilijkheden aan de uitgave van 
zoo’n moeilijk werk, zich tot het mi
nimum beperken.

Dit jaar echter mogen we ons aan 
een nieuw prachtwerk verwachten 
waarin voornamelijk van belang zul
len zijn :

1. De lijs t  der visschersvaartuigen
met alle nuttige gegevens.

2. Het hoogwater in de belangrijke  
havens.

3. De vuren en lichtschepen in de 
Noordzee en Atl. Oceaan,

4. Zondeclinatie.
5. Koersen en afstanden.
6. De verschillende seinen der h a 

vens.
7. De sociale wetgeving in de v is

sch e rij en tabellen van loonsbe- 
rekeningen.

8. Het Engel8ch-N ederlandsch en 
F ran sch  Boeienstelsel.

9. De Radiobakens.
(allerlei inlichtingen)

10. A dressenlijst van cookers, inleg
gers, g arn aal en conservenfa
brieken.

ln een woord, de Belgische Vissche
rija lm a n a k  1947 zal voor de lezers 
oen revelatie ,wordejn en aan onze 
Belgische en Hollandsahe sch ip pers  
opnieuw toelaten er zich volledig van 
te bedienen.

W X W W W W I V W W W V V W W W  W W W W W \ W / W W V

KOSTELIJKE 
TABAK

Vieze Fransche Commiezen

Verleden week deden allerhande 
valsche en overdreven geruchten de 
ronde. Er werd verteld en voortver
teld dat het visschersvaartuig N.754 
«Denise» van schipper-reeder Smag- 
ge Gaston zoogezegd te Kales aan 
den ketting lag. Het vaartuig was in 
beslag genomen, 100 à 150 kilos ta
bak waren aan boord aangeslagen, 
een boete van millioenen werd opge
legd, de gansche bemanning zat op 
het droge... en voor goed, en van
goed part, enz......

In  feite was de N.754 «Denise» 
vaartuig dat de drijfnetvisscherij be
drijft, Donderdag 28-1-46 wegens 
stormweder te Kales binnengeloo- 
pen. Volgens de bemanning werden 
de reserve levensmiddelen en ook de 
tabak regelmatig gedeclareerd, bene
vens paspoortrechten, liggeld en an
dere vereffend. Nochtans werd aan 
boord, zonder uitslag, alles doorzocht. 
Niettegenstaande dat, werd toch zes 
kgr. tabak aangeslagen en 10.000 fr.

In den Onderzoeksraad 
voor Scheepvaart

HET VERGAAN VAN DE 0 .316  - EEN UITGEBREID ONDERZOEK. 
VONNIS IN ZA K E 0 .250 EN 0.256.

Woensdag kwam de onderzoeks
raad voor scheepvaart bijeen onder 
voorzitterschap van den heer Poll. 
De heer Pluymers zetelt als rijkscom
missaris.

Verheugend om vaststellen, is dat 
een 20-tal leerlingen van de gemeen
telijke visschersschool de zittingen 
bijwonen wanneer interessante za
ken voor de pinnen gebracht worden. 
Dergelijke zittingen zijn ten andere 
voor de jongens van ’t  grootste prac- 
tisch nut, temeer dat een les hierop 
volgt, waarin de leerlingen veel te 
ieeren krijgen. De heeren directeur 
Callant en zijn knappe medewerker 
Mr. Boels, worden hiervoor geluk ge
wenscht. Hopen we volgende maal 
broeder Annobert ook te kunnen be
groeten.

H E T  VERG A AN  VAN DE 0.316

De voorzitter geeft lezing van het 
zeeverslag van schipper Vanneuville 
Albert, waaruit blijkt dat op 27-10-46 
de 0.316 verging nadat het schroef 
op een voorwerp had geslagen en het 
water langs de schroefbus was bin
nengestroomd, zoodat niettegenstaan 
de veel pompen, het water binnen 
stroomde.

Het oordeel van 
den R ijksco m m issaris

De heer Pluymers, rijkscommissa
ris, verklaart dat de raad zal hoeven 
te onderzoeken welke verantwoorde
lijkheid den schipper ten laste valt.

Daarop beveelt de voorzitter een 
omstandig onderzoek.

____ , * W- -V
Het kruisverhoo r van den schipper

Schipper Vanneuville verschijnt 
daarop in de zaal en wordt door de 
raadsleden aan een langdurig kruis
verhoor onderworpen. Meester Valcke 
staat Vanneuville bij. Uit deze on
dervraging blijkt, dat hejt schip 
nieuw was en zijn vierde reis deed; 
dat op zijn tweede reis de schroef zoo 
op een voorwerp geslagen had, dat 
een blad gansch verwrongen was en
2 bouten, die de schroefbus met de 
achtersteven vastmaken, radikaal a f
gebroken werden.

De schipper heeft toen verslag in
gediend bij den waterschout, maar 
de zeevaartinspectie zag het vaartuig 
naar aanleiding van dit ongeval nipt 
na.

De schipper meent dat het vol
doende was, bij den waterschout 
verslag in te dienen, die dan de zee
vaartinspectie zou inlichten. Dit ont
lokt vanwege de rijkscommissaris de 
bemerking uit da.t hij dit zelf had 
moeten doen.
De motor draait 800 toeren en draal
de na het ongeval op 130 toeren. 

Getracht werd met stoppe het
boete opgelegd. Na vereffening hier- binnendringen te beletten, maar het 
van was echter alles effen, zoodat na water stroomde te geweldig binnen, 

afwachten van gunstiger weder het De stuurman meen.t dat dit geschied-
vaartuig en de bemanning vrij kon 
den uitvaren.

De vraag stelt zich nochtans:
1) Wat mag een visschersvaartuig 

als reserve aan boord hebben ?
2) Kan deze reserve bij regelmati

ge aangifte aangeslagen worden ?
3) Waarom moeten Belgische vis

schers in Fransche Havens allerhan
de rechten betalen, waar de Fran
schen hier goedzakkig al doen wat ze 
willen ?

4) Waarom de Fransche visschers 
in Belgische havens niet aan dezelf
de pleegvormen onderwerpen in zake 
liggelden, enz...

Zeep uit petroleum
De voornaamste petroleummaat- 

schappijen zijn van meening, dat ru
we petroleum in de toekomst de voor 
naamste basis voor de zeepvervaar- 
diging zullen vormen, zoo meldt de 
«Journal de Commerce».

Een directielid van een vooraan
staande petroleummaatschappij 
meent dat binnenkort meer dan een 
kwart van de Amerikaansche zeep 
gemaakt zal worden uit petroleum of 
gas, terwijl deskundigen beweren, dat 
voor de geheele zeepbehoefte der 
V.S. in de komende vijftig  jaar één 
procent van de bekende natuurgas- 
reserves voldoende zal zijn.

Z U ID  A F R IK A

N ieuw  sch ip  vo o r 
sn o e k va n g st

Een Zuid-Afrikaansche maatschap
pij in Kaapstad gebruikt voor de 
snoekvangst in de Zuidelijke wateren 
een klein 88 vt metend schip dat 20 
jaar geleden ln Duitschland als een 
luxe jacht werd beschouwd voor een 
prinses. In de voor Duitschland slech
te tijden geraakte zij in handen van 
Knacke een millionair, bekend als 
den Diamantkoning van Z. W. A fri
ka, totdat zij In het begin van dezen 
oorlog in handen geraakte van een 
ondememenden koopman in Kaap
stad, welke haar als schip voor de 
snoekvangst uitrustte. De Alexandra, 
zooals het vaartuig heet .kan 18.000 
à 20.000 snoeken vervoeren.

de door de schroefbus en het cement.
Hij kan op verzoek van het lid van 

den raad, Mr. Brandt, niet beschrij
ven hoe schroefaskoker aan schroef 
bevestigd is. Om 3 uur werd het schip 
verlaten, dat om 10 uur zonk.

Het vaartuig bleef 3 uren tusschen 
water en wind drijven omdat de lui
ken dicht waren en dit het zinken 
vertraagde .

O ndervraging van den Motorist

De motorist was bestendig beneden 
en beweert dat hij de boulons dich
ter aangeschroefd heeft aan de bus.

De motor kon na het stilleggen van 
den motor geen half uur meer draai
en en hij bevestigt de woorden van 
den schipper.

S O ETE P IE T E R ,
S C H IP P E R  VAN DE 0.196

is 58 j., verklaart dat het weder slecht 
was en dus veel deining stond. Het 
schip dreef 3 uur tusschen wind en 
water. De 0.196 kon het schip niet 
tuien, ’t  Was nacht en nochtans moes 
ten drie vaartuigen in het ronde het 
in nood verkeerende schip, door zijn 
signalen opgemerkt hebben. Hij 
meldt hoe de bemanning moest sprin 
gen om aan boord van de 0.196 te ge
raken. De 0.316 zonk me.t gat voor op
16 vadem bij laag water.

De M ekanieker ondervraagd

De mekanieker Vandersteen Livien 
heeft de herstelling van het schroef 
gedaan na het eerste ongeval en 
meldt hoe twee bouten dienden ver
vangen, die de schroefbus vasthiel
den aan achtersteven.

De schroefas lag niet in lijn  met 
den motor, wat door hem hersteld 
werd.

Het is volstrekt uitgesloten dat wa 
ter langs de schroefaskoker kon bin
nendringen als he.t schroef aange
schroefd was.

Hij weet niet te melden wat het 
debit is der 2 pompen aan boord, nl. 
de lens- en de afkoelingspomp.

Mr. Baron Edg., dépositaire meldt 
dat slechts één pomp water kon uit
pompen en is ook de meening toege
daan, dat het water langs de schroef 
bus niet kan binnen stroomen.

De vraag wordt gesteld waar het 
schip de eerste maal gekeurd werd 
en of het waar is dat de plaatselijke 
zeevaartinspectie de eerste maal 
voorbehoud heeft gemaakt ?

N.B. der Red. —  Ons dunkens be
staat er te veel verschil in opvatting 
tusschen de Antwerpsche Zeevaart
inspectie en de plaatselijke, welke 
strenger optreedt.

De plans van het vaartuig werden 
goedgekeurd. Werden de werken zoo 
uitgevoerd en door de zeevaartin
spectie gekontroleerd ?

Aan de zeevaartinspectie hierop te 
antwoorden.

De zaak zal verder voortgezet wor
den op 5 Januari 1947.

H ET  A R R E S T  IN Z A K E  DE 0.256

Zooals onze lezers weten, strandde 
de 0.256 «Maurice André» op 23-12-
1945 nabij Kales. Dit schip werd ge
voerd door den eigenaar zelf.

Op 19-12-45 kon het vaartuig met 
hulp van de sleepboot «Zeehond» 
terug vlot gebracht worden en om
6 u. a.m. van den 20-12-45 zijn zij 
veilig de haven van Oostende binnen 
gevaren.

Wanneer De Grauwe Julien door 
den Raad in verhoor werd genomen, 
heeft hij met de grootste rechtzinnig 
heid bekend dat hij uit onachtzaam
heid een fout begaan had in de leiding 
van zijn vaartuig.

ii(r* É -i.'.V ii'^ E T '- v o n I i

Uit een en ander is den Raad het 
volgende gebleken:

De 0.256 «Maurice-André» was ge
durende 4 Y> dagen op zijn vischgron
den gebleven, had in dien tijd  48 u. 
gedreven met motordefekt en .toen er 
besloten werd huiswaarts te keeren 
kon schipper De Grauwe zijn juiste 
ligging niet bepalen. Hij zette koers
S.W.t.S. en S.S.W naar Oostende - 
beperkt zicht - Deze koers bracht 
hem, na 50 m ijl gevaren te hebben, 
op de boei H.K.2, die door hem en 
zijn bemanning genomen werd voor 
de H.K.12.

De positie van H.K.12 is: Breedte 
51°58,5’ N. — L. 3°55’ E.

De positie van H.K.2 is: Breedte 
51°30’ N. —  L. 3°00’ E.

Deze posities verschillen dus van
28,5 in breedte en 55’ in lengte.

De schipper heeft dan koers gezet 
naar Oostende alsof hij aan H.K.12 
zou geweest zijn en het is maar toen 
hij gestrand voor Kales, dat hij zich 
rekenschap gaf van zijn grove ver
gissing.

Volgens door de leden van de be
manning verklaard werd, zijn er nog 
andere boeien opgemerkt geweest 
nadat zij de H.K.2 verlaten hadden; 
nochtans hebben de kenmerken van 
die verschillende boeien hun aan
dacht niet aangetrokken en zij. zijn 
blijven voortloopen. Geen enkel keer 
werd gediept. Met op dusdanige w ij
ze te varen, heeft betrokkene aan 
zijn vaartuig en bemanning groot ge 
vaar doen oploopen.

Op grond van al het hierboven 
overwogene komt de Raad tot vol
gende conclusie:

De fout door betrokkene begaan is 
ernstig. Nochtans is de Raad de mee
ning toegedaan dat in het onderhe
vige geval verzachtende omstandig
heden kunnen aangebracht worden 
ten voordeele van betrokkene.

1) — Aangezien de fout door den 
schipper begaan geen zware gevolgen 
teweeggebracht heeft;

2) — Gezien de bijzonder omstan
digheden in dewelke hij terug het 
bevel van zijn vaartuig nam;

3) —  Gezien de rechtzinnigheid 
met dewelke de schipper het ongeval 
uitlegde;

4) —  Gezien zijn lange loopbaan 
als schipper; inderdaad Julien De 
Grauwe stond bekend als een erva
ren zeeman die zich immer bezorgd 
heeft gemaakt met de veiligheid der 
vaart, en die in het voeren van zijn 
vaartuig altijd goed geslaagd is.

De Raad bestraft derhalve betrok
kene Julien De Grauwe met een ver
maning en verwijst hem tot de Ge
rechtskosten. (

H ET  D O O D E L IJK  O N GEV AL
IN Z A K E  0.250 «M A R IE  ELISA »

De Raad verleent het volgend 
adres: Schipper Arthur Laplasse had 
de wees Frans Vanneuville onder dak 
genomen en op de 0.250 ingescheept.

Sedert maanden vaarde hij mee.
Na voorlezing van het zeeverslag 

besluit de Raad.
Ter rechtzitting heeft schipper La

plasse bekend dat hij aan Frans Van 
neuville bevel gegeven had de slets- 
blok te lossen. Dit werk heeft noch
tans Vanneuville niet verricht. In
derdaad volgens gezegd wordt door 
matroos Lievin Bogaerts was den 
achterman Urbain Vileyn onderwijl 
aan de sletsblok gekomen en had die 
zelf gelost.

Er moet verondersteld worden dat 
Vanneuville zich niet bijtijds terug
getrokken heeft, zoodat hij door de 
korretouw aan het hoofd werd ge
troffen en daama tegen de reeling 
geslagen.

Op grond van het hierboven over
wogen, komt de Raad tot de conclu
sie dat dit droevig ongeval te wijten 
is aan een allerongelukkigste om
standigheid waarvan aan betrokken 
schipper Laplasse geen verwijt kan 
gemaakt worden.

De Raad stelt derhalve betrokken 
schipper Laplasse bulten zaak. Ver
staat dat de Gerechtskosten ten las
te zullen blijven van den Staat.
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Uitverkoop Legerstocks;
----------  EN OOK NIEUWE ARTIKELEN -----------

AANKOMST VAN PRACHT ARTIKELEN :

Nieuwe witte luxe-hemden aan 100 fr.1 
Nieuwe scheermessen aan 90 fr.
Nieuw ondergoed.
Nieuw teerpapier aan 85 fr. de rol. 
IJzeren bedden aan 150 fr.
Nieuwe slaapzakken in wol aan 125 fr.^ 
Nieuwe Amerikaansche bijltjes aan 45 fr. 
EN DUIZEND ANDERE0 ARTIKELEN. '

iThouroutsche steenweg, 27bis OostendeTEL. 71.155^
________________  VRIJEN INGANG -------------------

VERWACHT: Eiigelsche trench-coats, sokken, lage mansschoenen, 
bruine bottienen, nieuwe khaki-hemden, pull-overs, rijbroeken, enz.i

(76)

OOSTENDE
W A A R H E E N

C IN E M A ’S
RIALTO : «La vallée du Jugem ent»

(Valley of Décision) met Greer Gar- 
son, Gregory Peck, Donald Crisp. K.t.

FORUM: «Pin up Girl# met Betty 
Grable. De Pin up N° 1. Technicolor. 
K.t.

CORSO: «Forte Tête» met René 
Dary en Guillaume de Sax.

CAMEO: «Rom ance sous la tem
pête» met Erich von Stroheim, Ben 
Lyon en Sarri Maritza. K.t.

R IO  : «The Texas» met William 
Holden en Claire Trevor.

R O X Y : «Escadrille  Mystérieuse» 
met Bob Steele, Big Boy William.

Film  in 2 weken. K.t.
PALACE: «Keep ’em Flying» met 

Bud Abbott en Lou Costello. K.t.

V E R M A K E L IJ K H E D E N
Zaterdag 14 Dec. te 20 u. Rijksmid

delbare Meisjesschool: Dansavond v. 
de Oud-Leerlingenbond ; 20 u. 8 Uren- 
huis: Galafeest Rijksmarine; 20 u.: 
Oud-Oostende: Liefdadigheidsfeest.
Te 21 u. Casino: Galabal Universi
taire Club.

Zondag 15 Dec.: .te 15 u. Voetbal : 
V.G.O. - Jemappes; 15 u. Badpaleis 
Zwemfeest; 20 u.: Schouwburg Bal
letten Trudi Schoop.

Woensdag 18 Dec. te 20 u. Schouw
burg, Jonglisto; 20.15 u. Stadhuis : 
Voordracht met lichtbeelden over 
«L ’Energie Nucléaire» door prof. Go- 
che.

Donderdag 19 Dec.: Schouwburg : 
«J. 13» of «La nouvelle Ecole» Tour
née Baret.

BEDIENT U ALLEN 
SPONTAAN VAN DE 

W O N D E R Z A L F  
I N D I A N A  

voor het BEDAREN van 
PIJNLIJKE 

en B L A A R T R E K K E N D E  
S T E K - S N IJ- EN BRANDW ONDEN  
alsook voor SPEEN en ECZEM A.
Bereid in ’t Laboratorium:

C. J. A RTS  
22, Rom estraat -  OOSTENDE

Te verkrijgen bij alle Apotheken. (55)

A P O T H E E K D IE N S T
Zondagdienst op Zondag 15-12-1946: 

dienstdoende gansch den dag alsook 
nachtdienst van 14-12 to.t 21-12-1946: 
Apoheker Welter, Torhoutsteenweg, 
262.

P O STH U M E O N D E R S C H E ID IN G
Aan reserve o/luitenant Lode Van 

Borsel, den in vrijzinnige kringen be
kenden en belofterijken dichter, 
werd ten posthumen titel het kruis 
van Ridder in de Orde van Leopold 
met palm, het oorlogskruis 1940 met 
oalm en de herdenkingsmedaille van 
den oorlog 1940-45 verleend.

O/Luitenant Van Borsel, die het 
bevel had over de le  Cie van het 3e 
Linie, werd gekwetst tijdens den 18 
daagschen veldtocht. In het begin 
der bezetting overleed hij in het gast 
huis te Gent. Niet alleen voor zijn 
ouders, zijn jeugdige echtgenoot, zijn 
zusters was dit een pijnlijk verlies, 
maar ook vele vrienden treurden 
over zijn afsterven.

B IJ OSTEND S W IM M IN G  CLU B
Op Zondag 29 December,, om 15 u. 

wordt er in het Badpaleis, een prach
tig zwemfeest ingericht door de 
O.S.C. met het volgend aantrekkelijk 
programma:

25 m. snelzwemmen jongens 14 j.: 
voorb. OSC; 100 m. snelzw. kadetten 
meisjes, open; 100 m. streekzw. kad. 
jongens, open; 100 m. snelzw. begin- 
nel„ Heeren, open; 100 m. snelzw. Da
mes, open; 200 m. streekzw. Dames, 
open; 100 m. snelzw. heeren, open; 
100 m. rugzw. Heeren, open; 200 m. 
snelzw. Pupillen Heeren, open; 100 
m. rugzw. kad. jongens, open; 100 m. 
rugzw. kad. meisjes, open; 100 m. 
snelzw. kad. jongens, open; 3 x 100 
m. 3 zwemwijzen Heeren, open; 3 x 
100 m. 3 zwemw. Dames, op^n; 3 x 
50 m. 3 zwemw. kad. jongens, open;
3 x 50 m 3 zwemw. kad. meisjes, open
5 x 100 m. snelzw. Heeren, open.

Tijdens dit zwemfeest zal Fernan- 
ie Caroen ook een recordpoging 
rJoen over de 100 m. vrije slag.

DANSAVOND VOOR  
O U D -LEER LIN G EN

De Bond der Oud-leerlingen en 
Vrienden van de Rijksmiddelbare 
School voor Meisjes te Oostende, 
richt morgen, Zaterdag 14 Decem
ber te 20 uur een groot bal in, dat 
plaats heeft in de ruime zaal van de 
school H. Serruyslaan 26. De ingangs 
prijs is bepaald op 20 fr. en een flink 
orkest zal voor een gezelligen en 
vroolijken dansavond zorgen.

ONS L IE S K E  G A A T NAAR A M E R IK A
Na de bijval welke de opvoering 

van «How doe joe doe, Faust» heeft 
genoten in den Koninklijke Schouw
burg is het logisch dat de groep Ro
main Deconinck de reeks van suc
cessen alhier komt voortzetten op 
Dinsdag 17 December 1946 te 20 uur 
wordt nu opgevoerd:

«Ons lieske gaat naar Amerika»
Alweer een bomvolle zaal te ver

wachten. Aan bestuur en leden van 
de Politieke Gevangenen een harte
lijk proficiat voor hun goede keus en 
hun onverminderde werklust. Zij 
heben het Oostendsch publiek aan 
hun zijde en hun vertooning zal weer 
uitgroeien tot een geweldige toeloop.

Men nummere op .tijd zijn plaatsen 
in het locatiebureel van den Schouw 
burg van 10 tot 13 en van 15 tot 17 
uur (Maandag uitgezonderd).

F E E S T  DER R IJK S M A R IN E
Zaterdag 14 December te 20 uur 

zeer stipt wordt in de feestzaal van 
«Het Achturenhuis», 64, Langestraat, 
een gala feestavond met attracties 
ingericht. Een bal met monster tom
bola zal plaats hebben op initiatief 
van de Leerlingen en Oud-leerlingen 
van de Rijksmarineschool, ten voor
deele van de Sportafdeeling van den 
Rijksmarineschool.

DE T O E K E N N IN G  VAN EEN 
E R F E N IS

Maandag 11. had op iniatief van 
«De Vrienden van de Vrije Universi
teit Brussel» onder de werkzame lei
ding van voorzitter ir. Jan Duf our, 
andermaal een vergadering plaats 
waarop thans professor Dekkers, een 
onzer markantste jonge rechtsgeleer
den, een spreekbeurt hield waarin hij 
het erfrecht behandelde. Onmogelijk 
in een voordacht de kwestie in haar 
geheel te beschouwen, beperkte hij 
zich tot de verklaringen van drie 
punten, nl.: Is erfrecht te verrecht
vaardigen; de samenstelling der na
latenschap en de vereffening der na
latenschap. Op zeer duidelijke w ij
ze toonde hij aan hoe erfrecht van 
wijsgeerig standpunt uit wellicht niet 
te verdedigen is, doch practisch wel. 
Hij noemde zich voorstander van het 
principe der toewijzing van het ver
mogen van een afgestorvene volgens 
diens maatschappelijke plichten.

Vervolgens besprak hij de nalaten
schap als zuiver economisch begrip 
en wees op de zedelijke voorrechten 
van het verwantschap. Na de moei
lijkheden van de vereffening bespro
ken te hebben, beantwoordde profes
sor Dekkers enkele vragen door toe
hoorders gesteld, ’vaarna deze inte
ressante vergadering besloten werd

REEDERS!
De nieuwe staalbatterijen

N I E
de batterijen met l a n g e n  
levensduur, zijn beschikbaar.
Het gekende vooroorlogsche 
merk met talrijke referenties. 

Vraagt inlichtingen bij de agenten
O .  &  O .  O P Ö E D R Y N C K
Nieuwpoortstw. 195 - Tel. 71713 
Visscherskaai 17 - Oostende 
HET WELGEKENDE HUIS VOOR 
Uwe Electrische Scheepsinrichtingen

D U IZEN D  LO TEN EN P R IJZ E N

Ten voordeele van de zieken en 
oorlogsgewonden van het Militair 
Instituut voor Zeekuur van Oosten
de wordt Zaterdag 14 December 1946 
een groot bal ingericht te 20 u. in de 
zaal «Oud-Oostende», 22, Ieperstraat 
Algemeene ingang 10 fr. Een mon- 
stertombola is voorzien en de dran
ken worden aan gewone prijs gele
verd. 1000 loten, 1000 prijzen zullen 
uitgedeeld worden.

G E D E N K P L A A T  M. D ECO STER
Op Zondag 15 December om 15 u. 30 

zal op ’t oud kerkhof, gelegen Nieuw 
poort steenweg door de vereeniging 
der ex-officieren, sectie Oostende, 
overgegaan worden tot de inhuldi
ging van een gedenkplaat ter nage
dachtenis van M. Decoster, die gedu
rende 35 jaren het voorzitterschap 
van bovengenoemde vereeniging waar 
genomen heeft.

Nadien om 15 uur grijpt er een 
algemeene vergadering plaats voor 
de leden in het lokaal «Hotel Univer
sel».

UW MAN HOOREN
spreken tot U van uit Usland, Witte 
Bank, Spanje, enz. met een radiotoe
stel voor visscherij vervaardigd bij de 
firma R A D IO  M A R LEIN , Oostende 
Christinastraat 85.

K O M M IS S A R IS  A M E ELE  H U LD E
Kommissaris Alfons Ameele, die in 

een Duitsch concentratiekamp over
leed zal op 28 December door de too- 
neelafdeeling van ’t Koninklijk Van 
neste Genootschap waarvan hij voor
zitter was, herdacht worden. Ter de
zer gelegenheid wordt in den Schouw 
burg een verzetsstuk : «De Stormbal 
hangt uit» opgevoerd.

B A LLE T T EN  T R U D I SCHOOP
Reeds voor 1940 hadden de Ballet

ten Trudi Schoop wereldfaam ver
worven. Tot in de Vereenigde Staten 
is hun faam doorgedrongen. Voor 
hun vertrek naar de nieuwe wereld 
krijgen de liefhebbers een laatste 
keus ze nog eens te bewonderen. Zoo 
op 15 December a.s. te 20 u. in onze 
Koninklijke Schouwburg met «Bar
bara» welke volgens de internatio
nale kritiek een ongeëvenaard hoog
tepunt in het balletwezen daarstelt. 
Dit is trouwens ook de meening van 
niemand minder als Kurt Joos.

FR A N SC H E TO O N EELVO O R-  
S T E LLL IN G E N

Men zal willen toegeven dat de 
vertooningen Charles Baret steeds 
uitmunten door de hooge kwaliteit 
hunner opvoeringen alsmede door de 
onberispelijke keuze der vertolkers.

Wat hun eerstvolgende opvoering 
betreft, namelijk «J 3» mag er wel 
op gewezen worden dat dit stuk te 
Parijs ononderbroken gedurende 3 
jaar een overweldigend sukses kende 
en zooals het gaat met suksesstiy-o- 
ken thans ook verfilmd wordt.

«J 3» of «La Nouvelle Ecole» gaat 
in onze Koninklijke Schouwburg door 
op Donderdag 19 December. Alles 
laat voorzien dat hier ook het suk
ses niet minder zal zijn.

O N TSPO RIN G EN
Zondagavond deed zich een ont

sporing voor aan den wissel op den 
Nieuwpoortschen steenweg, ter hoog
te van de Sportstraat. Het verkeer 
werd er door gestremd. Maandag en 
Dinsdag werd een nieuw stuk gesto
ken en ’s avonds deed zich een nieu
we ontsporing voor.

S IN T ER  K LA A S IN DE 
A LB E R T S C H O O L

In de prachtige zaal van de school 
«Albert» had vorige week Woensdag 
een Sinterklaasfeest plaats waarop 
dhr. Bestuurder Descamps de ouders 
der leerlingen uitgenoodigd had.

Het feest werd aangevangen met 
een groet aan de Vlag, waarna Sin
terklaas in volle pracht verscheen. 
Enkele liederen werden gezongen 
door de leerlingen van 3e en 4e graad 
en toen kwam de beurt aan de leer
lingen van den 2n graad. De klein
tjes verwelkomden den H. Man door 
een gepast Sinterklaaslied.

De Heer Bestuurder bedankte de 
talrijke aanwezigen. Sinterklaas be
dankte de leerlingen voor hun schoo
ne liederen ter zijner eere gezongen 
en nam de gelegenheid te baat om 
het plichtsbesef en de goede opvoe
ding van het kind te doen uitschij
nen.

Na een bezoek van Sinterklaas aan 
de lagere klassen werden al de kin
deren op lekkernijen vergast.

De plechtigheid werd besloten met 
de uitvoering van het Belgisch Volks 
lied gezongen door al de leerlingen 
van de Albertschool.

Elkeen was ingenomen met dit ge
slaagd schoolfeestje, waarvoor allen 
die dhr. Bestuurder ter zijae stonden 
dank verdienen.

O PEN BARE A A N B ESTED IN G
Op 31 Dec. 1946, te 11 u. in het Ca

binet van dhr. Burgemeester, open
bare aanbesteding betreffende her
opbouw van decormagazijn van den 
Schouwburg.

De aangeteekende aanbiedingen 
moeten ter post besteld worden ten 
laatste op 28 December 1946.

ROOD K R U IS  N IEU W S
Dinsdag 17 Decem. e.k. om 20 uur 

op het stadhuis, voordracht door Dr. 
Hubert Peeters.

Onderwerp : «Peniciline». Ingang 
kosteloos.

V O O R D R A C H T
Woensdag 18 Dec. e.k. spreekt prof. 

Goche van de Vrije Universiteit 
Brussel, op uitnoodiging van de Vrien 
den der Vrije Universiteit over 
«L ’Energie nucléaire». De voordracht 
die te 8.15 u. aanvangt wordt door 
lichtbeelden opgeluisterd.

Op Vrijdag 10 Januari spreekt prof. 
Van Schmidt, van de Vrije Universi
teit Brussel in te leiden, over «Weten 
schap en ondergangsstemming in he
den en verleden».

V IS C H D IE F S T Ä L
Vrijdagmorgen 11. stelde men vast 

dat ingebroken werd in het pakhuis 
in de vischmijn van den vischhande
laar Charles Rouzée. Een partij visch 
werd ontvreemd.

R E E D E R S - V IS S C H E R S  !
•  Wenscht U schepen te koopen of te verkoopen ?
•  Wenscht U «  ANGLO-BELGIAN » motoren te koopen ?
•  Wenscht U inlichtingen van welken aard ook Dief betrek 

op visschersvaartuigen ?
Wendt U tot : (g,

R. BO YD EN S, Schipperstraat 40, OOSTENDE

SCH O U W B U R G LEV EN  
T E  O OSTENDE

How do you do, Faust.
De verlopen toneelweek bracht ons 

twee voorstellingen van het lichtere 
genre.

Vooreerst hadden we verleden Vrij
dag het optreden van Romain Deco
ninck en zijn troep, vertoning die ge
organiseerd werd ten bate van de 
Politieke gevangenen en Rechtheb
benden, sectie Oostende.

Romain Deconinck ontpopt zich in 
«How do you do, Faust» als een gees
tig  filosoof, In dit ituk parodieert hij 
op een aangename manier het werk 
Van Goethe en de verschillende tafe- 
reelen, waaruit het bestaat, vormen 
een bonte afwisseling van zeer ge-» 
slaagde toneeltjes.

Zijn humour berust op gezonde ob
servatie: nu eens is het een goede 
mop, dan een lustig liedje of een op
gewekt dansje.

Naast Henri Van Daele mag Ro
main Deconinck een van de weinige 
goede volkstoneelschrijvers van het 
Vlaamsche land genoemd worden.

Flink bijgestaan deze avond door 
zijn keurige troep, wist hij aan het 
publiek met zijn luchtig spel, enige 
aangename uurtjes te bezorgen.

La Mascotte
Ook deze zeer amusante operette 

van Edmond Audran was welgeko
men.

Het stuk dat ons nog aan de heil
zame Invloed doet geloven van ge- 
lukspopjes, hier vertegenwoordigd in 
de persoon van een flink boerenmeis
je Bettini, was een lachsucces van ’t 
begin tot het einde.

Voegen we er onmiddellijk aan toe, 
dat het vertolkt werd door een uitge
lezen groep acteurs, waaronder eerst 
en vooral:

Leon Dubressy (Laurent X V II) en 
Henri Faes (Rocco) die samen de 
dankbare komische rollen vervulden 
Aan de hand van fijne woordspelin
gen en een zeer expressieve mimiek 
wisten ze het enthousiasme van het 
publiek ten top te doen stijgen.

Daarbij werd het optreden van de 
flinke tenors Ernest Delmarche (Pip- 
po) en Barthel (Fritellini) steeds 
dankbaar onthaald terwijl Yola De 
Gruyter (Bettina) een flinke verschij 
ning vormde.

De tusschenkomst van het ballet 
in de 2e acte was eveneens zeer ge
slaagd. Toneelschikking van Leon 
Dubressy en orkestleiding van Fran
çois Gaillard waren onberispelijk. 
Kortom de verlopen toneelweek was 

werkelijk een Sint Niklaasweek.
(Vereenvoudigde spelling)

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
KON. SCHOUW BURG OOSTENDE

Zondag 15 December, te 20 u.

CHORECRAPHISCHE AVOND 
De buitengewone Balletten

T R U D I S C H O O P

Donderdag 19 December, te 20 uur;

Les Tournées Charles Baret 
stellen voor:

L E S  J  3
of «LA NOUVELLE ECOLE» 
Blijspel in 4  bedrijven van 
R o g e r  F e r d i n a n d

Zondag 22 December, te 20 uur :

LA BOHEME
met

Rosa Van Herck en Frans de Guise

H IJ  D EIN S D E VOOR N IE T S  T E R U G
Dinsdagavond rond 10 uur reed 

een autokamion ln volle vaart langs 
de Alfons Pieterslaan. Ter hoogte van 
de Ieperstraat reed hij met volle ge
weld een in dezelfde richting rijdende 
taxi aan, waardoor deze op het voet
pad geslingerd werd en aan de Rome 
straat midden op den weg tot stil
stand kwam. De woesteling nam de 
vlucht. De taxi werd erg beschadigd, 
doch het had veel erger kunnen af- 
loopen.

D E C E M B E R  
Maand der geschenken
Het b e s t e  geschenk, 

datgene welk ze allen bevat : 
E E N  B I L J E T  
of een tiende van de

K O L O N I A L E  LOTERIJ
De groote loten :

TWEE EN EEN HALF MILLIOEN 
EEN MILLIOEN 

TWEEMAAL EEN HALF MILLIOEN 
ZESMAAL EEN KW ART MILLIOEN 

TW AALFMAAL 100.000 FRANK 
TALRIJKE ANDERE LOTEN VAN 

200 tot 75.000 FRANK

TREKKING  OP 28 DECEMBER

BIJZEGJELS
De werkgevers worden verzocht de 

bijzegels van de periode van 28-9-46 
tot 26-12-46 vóór 24 December 1946 af 
te halen, aan winket nr. 4, Gerechts 
hof, eerste verdieping.

BO U W TO ELA TIN G EN
Wed. Verlinde, Maria-Theresiastr. 

50: herbouwen huis, Voorhavenlaan, 
84; Vandaele J., Oesterbankstr. 5: 
verbouwen huis; Libin Ch., Spaar-< 
zaamheidstr. 42: verbouwen huis, 38. 
Spaarzaamheidstr.; Wincüt J., Stui- { 
verstr. 42: verbouwen huis; Wed. Van ; 
Wijnsberge, Nieuwpoortsteenweg, 15: j 
verbouwen huis; Segaert M., Rogier-! 
laan 22: bouwen loggia; Janssens V., ! 
Nijverheidstr. 6: bouwen bergplaats; 
M.L. Puech, Brussel: verbouwen win
kelpui, hoek Kerkstr. en Ooststr.; j 
Mevr. Tack, Ingelmunster: verbou- ; 
wen huis, Pr. Boudewijnstraat 3 .

VELO  D IE FS T A L L E N
Dat fietsen stelen een winstgevend 

stieltje moet wezen, bewijst het bilan 
der dergelijke gevalletjes, die zich 
tijdens de afgeloopen week yoorde- 
den. Maandagavond 9 Nov. werd in de 
Veldstraat een fiets gestolen, ten na
deele van A. Ashmus, E. Laponstraat
21.

Op denzelfden avond omstreeks 18 
uur werd een fiets ontvreemd, langs
heen de Torhoutsteenweg, ten na
deele van H. Bruyneel, Nieuwpoort
steenweg, 143. Dinsdagavond was , ’t  
de beurt aan O. Decoo, Th. Vanloo- 
straat om zijn rijwiel te zien verdwij 
nen uit den gang van de cinema Fo
rum.

B U IT EN  DOODSGEVAAR
Tot ons genoegen kunnen wij mel

den, dat de genaamde Pierre Brackx 
die een tiental dagen geleden zwaar 
verbrand werd, toen hij petroleum in 
de kachel goot, buiten aUe gevaar is. 
Bovengenoemde lag gedurende 9 da
gen buiten bewustzijn.

A A N R IJD IN G
Op 7 December deed zich op de de 

Smet de Nayerlaan een aanrijding 
voor tusschen een tractor, bestuurd 
door A. Vanhooren, Breedene, die 
een autobus op sleeptouw had, be
stuurd door A. Aspeslagh en een per
sonenwagen, bestuurd door R. Van 
Bellingen uit Brussel.

De personenwagen werd licht be
schadigd.

G E LD T A S C H  O N TVREEM D

De genaamde G. Hamelton, Steene, 
had zijn vest uitgedaan en op den 
grond gelegd in de nabijheid van hét 
zuiveringsgesticht waar hij werk
zaam was. Bij zijn terugkeer stelde 
hij vast, dat zijn geldtasch uit zijn 
vest verdwenen was.

SPO O RW EG O N G EVA L
Dinsdagavond 11. omstreeks 17 u. 30 

ontspoorde de 28sten wagon van een 
goederenwagen op de lijn Oostende- 
Brugge op grondgebied Oudenburg. 
Het verkeer naar Brussel moest afge
leid worden over Torhout.

AUTO O N GEVAL
Op 5 dezer deed zich op de Kapelle- 

brug een aanrijding voor waarbij de 
kleine vrachtwagen, bestuurd door E. 
Delaere, Gerststraat 17, die plotseling 
remde langs achteren aangereden 
werd door de zware kamion, bestuurd 
door IR. Demey. Eerstgenoemde wa
gen werd licht beschadigd aan de 
carrosserie.

D IE V E G G E  AANGEHOUDEN  
AANGEHOUDEN

In  een winkel, gelegen Werkzaam- 
heidstraat en uitgebaat door F. Van- 
derbeke werd de vrouw M.B., wonende 
Aartshercogstraat, aangehouden. Men 
vermoedde dat zij een som van onge
veer 1400 fr. uit de lade ontvreemd 
had. daar zij zich alleen in den winkel 
bevond toen de diefstal vastgesteld 
werd. Na een kruisverhoor door de 
politie bekende zij de diefstal gepleegd 
te hebben en gaf het geld terug. De 
winkelierster beklaagde zich over het 
feit, dat er reeds verscheidene malen 
geld uit haar lade verdwenen was.

Z E LFM O O R D P O G IN G
Op 4 Dec. 11. heeft de genaamde

H.V., wonende Ed. Hammanstraat ge
poogd een einde aan haar leven te 
stellen, door zich de keeï over te snij-

Bovengenoemde liep een zware ver
wonding aan de keel op, doch de ge- 
den door middel van een broodmes, 
neesheer verklaarde dat alle doodsge
vaar uitgesloten was indien er zich
10*0 o î ■*rP"*rV<-Ï3 ”
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R U S TO ----- ---
-----------------------— D I E S E L MO T O R E N

De voornaamste Engelsche Motoren/abriek
ALGEM EENE V ER TEG EN W O O R D IG ERS :

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

A F T R O G G E L A A R S T E R
In  de loop van de week werd te Gis_ 

tel een leurster in linnengoed aange
houden.. Zij verkocht haar waren aan 
zeer aannemelijke prijzen, doch het 
bleek dat zij valsche lengtematen ge
bruikte. Een tiental personen werden 
aldus bedrogen. 

£■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»' 
: j
• G ebruikers van luch tlijnen ! :■
i laat U verzekeren tegen onge- ■ 
!  vallen. Kostelooze inlichtingen: «

D. R O O R Y C K
ï St. Petersburgstr. 7 - Oostende E
5 f

P ELSM A N TEL G ESTO LEN
Tijdens een Sinterklaasfeest, ge

houden in de St. Vincentius en Pau- 
lusschool, in de Cirkellstraat werd 
een ktaderpelsmanteltje ontvreemd 
ten nadeele van Martha Verthen.

SCHEEPVAARTUREN  
TE OOSTENDE

Ten einde het regelmatig treinver
keer toe te laten over de stuwbrug 
stroomafwaarts van het Bassijn-Sas, 
te Siijkens-Oostende, tusschen het 
kanaal van Brugge naar Oostende en 
het zwaaidok van de haven van Oos
tende, worden de scheepvaarturen 
voorloopig en tot nader bericht vast
gesteld als volgt: vóór 7 u„ van 8 u. 
tot 12 u., van 14 u. tot 17 u. en na
19 u. 30.

Dinsdag 11. kwam de oude gemeen
teraad nog eens bijeen. Een dertig
tal punten stonden op de dagorde die 
in betrekkelijk vlug tempo afgehan
deld werden.

De openingsuren van het slacht
huis worden gewijzigd, daar de vee
markt te Brugge thans den Dinsdag 
gehouden wordt. De stoomketel voor 
de diensten van de C.O.O. zal door 
dhr. Thomas Kyndt geleverd worden 
De dringende herstellingswerken aan 
de zinken dakgoten van het Burger
lijk hospitaal kosten 20.492 fr; de her 
stelling der pannedaken kost 79.257 
fr.. Aan het stadspersoneel zullen op 
de nieuwe weddeschalen voorschot
ten uitbetaald worden volgens de mo 
daliteiten van het ministerieel rond
schrijven. De tijdelijke politieagen
ten en brandweerlieden zullen de 
zelfde wedden als de vastbenoemde 
bekomen. Daar het barema van den 
feestbestuurder volstrekt ontoerei
kend is wordt dit vermeerderd tot 
minimum 18000 en maximum 28000 
(basis 100) met 10 tweejaarlijksche 
verhoogingen van 1000 fr.. De wedde 
aanpassing werd gestemd mits ont
houding van de katholieken.

Het eerste punt dat discussie te
weegbrengt is dit van een voorstel 
van beroep tegen de niet-goedkeuring 
van de bestendige deputatie van de 
verhooging der stadsbijdrage aan de 
stedelijke pensioenkas. Om deze in 
evenwicht te houden dient de stads
bijdrage op 8,5 t.h. gebracht.

De hh. Elleboudt en Porta komen 
tusschen en achten het beter bij een 
andere kas aan te sluiten. Het blijkt 
echter dat waar de stadsbijdrage nu
8,5 t.h. bedraagt, de aansluiting bij 
de Omslagkas 14 t.h. zou vergen.

Daar er met de geneesheçren geen 
overeenkomst kon bereikt worden 
voor de schouwing bij geboorten en 
sterfgevallen en dit thans door be
dienden van den burgerlijken stand 
verricht wordt, wordt de goedkeu
ring van de vergoedine hiervoor vast 
gesteld. Dhr. Daems vindt dat dit 
gesteld. De hh. Daems, Porta en Van 
Caillie verdedigen het standpunt de 
schouwing alleen door een dokter te 
laten gebeuren.

Ten slotte wordt de kwestie van de 
betaling der vergoedingen aan de be
dienden gestemd en zal de zaak met 
de dokters verder onderzocht worden

Aan We Gillis wordt de trekdienst 
der lijkkoetsen met een jaar ver
lengd. De stadstusschenkomst in de 
begrootingen der kerkfabrieken voor 
1947 voorziet 718.000 fr. aan gewone 
en 29.000 fr. aan buitengewone dien
sten.

Het uurloon van de brandweerlie
den wordt gelijkgesteld met deze van 
een werkman van le, 2e en 3e klasse.

De aankoop van mobilair voor het 
badpaleis om de gedeeltelijke uitba
ting ervan mogelijk te maken lokt 
een bespreking uit vanwege dhr. 
Porta die meent dat het een mede
dinging voor andere hoteliers zal 
worden. Schepen Vroome wijst op de 
belangrijke publiciteit welke de ope
ning van het badpaleis voor de stad 
is en zegt dat de uitbating van de 
inrichting eerder voordeelig is voor 
de andere hoteliers.

De wegen langsheen de Conterdam 
tot aan de Vaartbleekersstraat zul
len hersteld worden.

De bureau’s voor het bestuur der 
vischmijn zullen door dhr. Ingel- 
brecht gebouwd worden voor 314.256 
frank, die de laagste in de aanbeste
ding was.

BURGERLIJKE STAND

Geboorten

30 Nov. —  Marie-Louise Dutreeuw 
v. Joannes en Germaine Cogghe, 
Klemskerke.

1 Dec. —  Freddy Deschacht v. Ro
bert en Irena Germonpré, Mariaker- 
kelaan 47; Diane Pire v. Willy en 
Margaretha Moermans, Vereeniging- 
str. 41.

2 —  Alex Keters v. Alphonse en 
Theodora Brouckaerts, Steene; Gil
bert Luca v. Kamiel en Angela Billiet 
Leffinge; Richard Van Vooren v. Eu- 
geen en Dionisia Capelle, Middelker
ke; Jenny Simons v. Camille en Hen- 
rica Blomme, Gerststr. 154.

3 —  Christian Bourgoignie v. Willy 
en Nora Zanders, Langestr. 108; Rita 
Sanders v. Charles en Aline Fallein, 
Breedene; Rudolf Kouprianoff van 
André en Louise Samsoen, Peter Be- 
noitstr. 77; Godelieve Verdievel van 
Georges en Urbanie Ameloot, Oost
duinkerke.

4 — Pieter Dubuy v. André en Do
ris Hines, Zwaluwenstr. 73; Myriam 
Casteleyn v. Rolland en Anna Defe
ver, Ed. De Cuyperstr. 12; Christiane 
Butseraen v. Engelbert en Madeleine 
Puystiens, A. Liebaertstr. 4; Anita 
Vandamme v. André en Alida Van- 
hee, Breedene.

5 — Hilda Clarysse van Hector en 
Raymonde Luypaert, Zwaluwenstr. ; 
Omer Van Paemel v. Achille en Geor
gette Eerebout, Ruddervoorde.

Dhr. Deceuninck neemt de gelegen
heid te baat om ook lokalen voor de 

; gezondheidsdiensten te vragen voor 
de werklieden in de vischmijn. Dhr. 
Blondé steunt deze vraag en wijst 
erop dat de ongelukken gezien de uit 
breiding van de vloot nog talrijker 
zullen worden, wat de inrichting van 
een soort verbandhuis en zelfs van 
een lijkenhuisje noodzakelijk maakt. 
Hij vergelijkt hierbij de toestanden 
in de Engelsche havens. Dit interes
sant voorstel zal de aandacht van 
het schepencollege gaande houden.

Een versterking van den afslui- 
tingsmuur aan de Visschershaven 
zal 25.000 fr. meer kosten.

In de stedelijke Visscherijschool 
zijn er veel leerlingen die de stad niet 
bewonen en ’s middags niet kunnen 
naar huis gaan. De bewaking van 
deze leerlingen zal vergoed worden, 
tegen 30 fr. per uur.

In de stedelijke vakschool zal uit
breiding gegeven worden aan de leer 
gang in Fransch. In  de Nijverheids
school wordt de cursus in de bouw
kunde uitgebreid.

Een nieuw voorstel werd gedaan 
voor het barema van den inspecteur 
van het gemeentelijk onderwijs, daar 
de Bestendige Deputatie aan het 
eerste voorstel zijn goedkeuring ont
houden heeft.

Ten slotte wordt het woord ver
leend aan dhr. Elleboudt die enkele 
vragen _te stellen heeft betreffende 
de koersen. Wat de koersen betreft 
wijst de burgemeester er op dat de 
werken voor de koersen steeds voort 
gaan en dat hij in de volgende zit- 
fllng wellicht meér inlichtingen zal 
kunnen verstrekken.

Dan raakt dhr. Elleboudt de kwes
tie van het stadhuis aan en stelt de 
zaken zoo voor dat men slotte zou 
gelooven dat het de schuld van het 
stadsbestuur is dat tijdens den oor
log zooveel van Oostende vernield 
werd.

Wat de werken van de Kursaal be
treft verklaart de burgemeester dat 
dhr. Stynen liet weten, dat zooals be
loofd de plannen om de aanbesteding 
van de nieuwe kursaal mogelijk te 
maken in enkele dagen zullen klaar 
zijn.

Ten slotte heeft dhr. Elleboudt het 
over het reglement op de taxi’s Het 
blijkt echter dat hij niet weet dat 
het reglement van 1937 gewijzigd is.

Vooraleer de openbare zitting voor 
geheven te verklaren, brengt dhr 
Burgemeester hulde aan schepen Van 
Glabbeke, aan de hh. Feys, Vandeille 
en Dekeyser, De Boos, Vervaecke en 
Verbist, die in den nieuwen raad niet 
meer zullen zetelen.

G E H E im i Z IT T IN G

— Morno G. is als tijdelijk onderwij
zer aangesteld.
— A. Vandecasteele is gemachtigd tot 
het dragen van den eere-titel van zijn 
ambt.
— Devinck, Laga en Pintelon worden 
van klerk tot klerkgestelden bevor
derd.
—  De bestendige deputatie beschouwt 
de afzetting van politieagent Huys- 
seune wegens lidmaatschap van het 
V.N.V. als een te strenge straf.
—  Sluismeester Slabbinck mag zijn 
rechten op pensioen laten gelden.
—  Het Min. van Binnenlandsche Za
ken verbreekt de beslissing van den 
gemeenteraad en van de B.D. inzake 
de gemeentebediende A.C.

6 — Nicole De Pauw v. Frans en 
Georgette Gaelen, Steene; Luc De 
Vos v. Albert en Yolande Swaenepoel 
Middelkerke; Liliane Devos v. August 
en Joanna Allaert, Oesterbankstr. 25; 
Fernand Verbrugghe v. Fernand en 
Augusta Willaert, Steenbakkerstr. 7.

7 —  Eddy Masschalck v. Louis en 
Lina Damarey, Hennepstr. 32.

Sterfgevallen

30 Nov. —  Marie Vilain, 1 maand, 
Elisabethlaan 327; Josina Agterberg,
20 j. ongeh. St. Jans Molenbeek.

1 Dec. —  Maria Bigeon, 80 j. Wed. 
Leopold Delanghe, St. Petersburgstr. 
59; Charles Desmedt, 76 j., Dr. Ver- 
haeghestr. 56; Augusta Boomers, 57 j. 
ongeh. Fr. Musinstr. 2; Hector God- 
deris, 64 j., Nieuwpoortstwg 713; Ge
rard Tyvelein, 63 j., St. Pieters-Ka
pelle.

2 Dec. — Amélia Samoey, 83 j. wed. 
Jacob Declerck, Vrijhavenstr. 43.

3 —  Bertrand De Brauwer, 3 j. v. 
Breedene; Gustave Carbon, 77 j. Ed. 
Hammanstr. 63; Camilla Boucnery, 
86 j. ongeh. St. Jorisstr. 3; Arlette 
Versieck, 6 dg., Blauw Kasteelstr. 65; 
Arthur Smissaert, 70 j. Torhoutstwg 
176; Achille Duthoy, 70 j. echtg. Eli
se Vanhoutte, Koninginnelaan 30 ; 
Cornells Agterberg, 49 echtg. Hasena 
Geersvliet, St. Jans Molenbeek.

5 —  Philippe Lenaers, 78 j. echtg. 
Marie Devos, Gerststr. 84.

6 — Yvonne Broucke, 40 j. ongeh. 
Breedene.

7 — Elisa Decoster, 79 j. wed. Au
gust Kemel, Leffingestr. 170.

Huwelijken

Leo Ritzen, handelaar en Mariette 
Vernaeve, z.b.; Georges Decouve, be
diende en Raymonde Verhelst, z.b. ; 
Alfons Vandevoorde, z.b. en Reinilde 
Cerdobbel, z.b.; Desnerck Arie, sas- 
meester en Jaecques Elisa, z.b.; 
Brackx Robert, technisch bediende 
en Vansteenkiste Martha, bediende 
Dildick Georges, monteerder en Ver
wichte Mathilde, dienstmeid; Fon
taine Andries, werktuigkunde en Gee 
rardin Lavinie, z.b.; Ghys Sylvain, 
hovenier en Rahier Maria, naaister, 
Massenhove Alfons, bediende en 
Brouckxon Luciana, winkeljuffer, 
Meyers Jacques, smidsgast en Brou
cke Gerarda, z.b.; Racoux André, oor
logsvrijwilliger en Knockaert Fiorina 
z.b.; Verheecke Urbain, werkman en 
Hint j es Esther, z.b.; Deley Charles, 

?̂ isscher en Depree Germaine, z.b.

Huw elijksafkondigingen

Hoorne Désiré, zeeman, Schipperstr.
18 en Kooy Magdalena, z.b. Schipper
str. 44; De Hollander René, kellner, 
Veldstr. 93 en Vandevelde Victorina, 
z.b. E. Beernaertstr. 136; Vergoote 
Raymond, paswerker, A. Liebaert- 
str. 7 en Baken Marguerite ,z.b. 
Schietbaanstr. 26; Pannecoucke Paul 
electrieker, Rogierl. 57 en Decerf A li
ce, z.b. Schipperstr. 52; Coenye André 
werkman, Elisabethl. 291 en Rau Ger
maine, z.b. Visscherskaai 40; Lefever 
Theophile, technisch Teekenaar, Bor- 
gerhout en Décru Blanche, vroed
vrouw, Nieuwpoortstwg 199; Billiau 
Désiré, Politieagent, Dr. Verhaegestr.
121 en Coucke Alice, z.b. Leffingestr. 
61; Geyskens Jan, Onder-Luitenant, 
Aarschot en Van Graefschepe Su
zanne, Sportstr. 16; Sterck Alfons, In 
genieur, Koningstr. 12 en Laplasse 
Denise, z.b. de Smet de Naeyerl. 48 ; 
Samyn Gustaaf, schoenmaker, Ge- 
lijkheidstr. 163 en Droogenbroot Ma
deleine, z.b. Schipperstr. 20; Mest- 
dagh Alfons, visscher, Kapucijnenstr.
40 en Ramboer Marguerite, Kapucij
nenstr. 40.

Andere gemeenten

Flederick Roger, schilder, Komen 
en Desmet Anna, weefster, Komen, 
voorheen te Meenen; Franciscus Cop- 
pens, Mortsel en Roman Gâbriella, 
Mortsel; Robert Naessens, steward, 
Etterbeek en Deklerck Louisa, z.b., 
Etterbeek; Albert Van Gheluwe, Et
terbeek en Deklerck Léontina, z.b., 
Etterbeek; Gretsch Johan, privaat 
detectief, Remich en Feys Jeanne, 

z.b., Oostende.

N I E U W P O O R T

B U R G E R L IJK E  STAND
Sterfgevallen: Craye Berthilde, wed. 

Huyghebaert August, 80 j.; Vercoutter 
Marcella, v. Raphaël en Goderis Al- 
bertine, 3 maanden.

CIN EM A  NOVA
Van Vrijdag tot Maandag 7.30 u.; 

Zondag vanaf 2,30, 4, 6, en 8 uur.
«Twee snullen op een eiland»
Met Bud Aboss en Lou Costello. De 

koningen van den lach, de buitenge
wone claquetlte dansers.

Tip-tap-toe het ballet Soronga. 
Prachtige film waarin lachen het 
ordewoord is.

Verandering van programma Dins
dag en Woensdag om 7.30 uur.

«Het Spook van Frankenstein»
De film die iedereen zal willen zien 

met Sir Cedrie en Lou Chaney.
Actualiteiten.

SIN T  N IK LA A S F E E S T

Het St. Niklaasfeest, ingericht door 
den Oud-Leerlingenbond kende een 
weergaloos succes. De groote feest
zaal was proppensvol met ouders en 
ongeduldige leerlingen. Toen de goede 
Sint, gevolgd door zwarte Piet zijn in 
trede deed, kende de vreugde geen 
palen.

Vele kinderen konden met moeite 
dragen wat ze ontvingen.

Hier werd een prestatie verricht 
die nog moeilijk zal geëvenaard kun

nen worden.
En dat was nog niet al. Ten aan- 

schouwe van de opgetogen ouders, 
trakteerde de Sint daarop al die klei
ne kleuters op goede echte boterkoe
ken met chocolade-koffie. Of er ge
smuld werd hoeft zeker niet gezegd 
te worden !

PLA A TS T E  B EG EV EN
Een plaats van stoker-handlanger 

is te begeven aan de Rijksmiddelbare 
School te Nieuwpoort vanaf 1 Janua
ri 1947. Aanvraag te sturen of inlich
tingen te bekomen bij den heer Go
deris Karei, secretaris-huismeester, 
Deroolaan, 88, Nieuwpoort.

H E I S T

B U R G E R L IJK E  STAND
Geboorten : De Keyser Christian 

! v. Maurits en Despiegelaere Mariette, 
Aug. Beernaertstr.; De Vooght An
nette v. Gustaaf en Lambrecht An
na, Polderstr. 56; Maertens Laurette 
v. Marie-Louise, H. Liebaertstr. 40 ; 
Vantorre Hubert v. Petrus en Vlie- 
tinck Henriette, Pannestr. 103; Fla
mant Jean v. Jules en Nachtegaele 
Juliana, Polderstr. 53; Lierman Go
delieve v. François en Decloedt Elisa, 
Panneslag, 59; Devos Georges v. Re- 
mi en Nachtegaele Juliana, Polder
str. 53; De Groote Francine v. Isidoor 
en Berens Alina, Onderwijsstr. 65 ; 
Goor Sonja v. Jean en Lenaerts Hen
riette, Koningslaan 47.

Sterfgevallen: Poelvoorde Romanie 
wed. Viietinck Constant, 68 j. Knok- 
kestr. 310; Lericq Claire, echtg. Mar- 
cou Albert, 52 j. Kerkstr. 45 

Huwelijksafkondigingen : Snauwaert 
François, visscher met De Vestele Ce
cile, z.b.; Dobbelaere Louis, visscher 
met Rys Euphrasie, z.b.; Gheselle Ro
ger met Haelewyck Marguerite, z.b. 
De Panne; Callant Arthur, bakker, 
St. Kruis met Deetens Josephine, 
z.b.; Vanhamme Gustave, werkman 
met Dhaenens Alice, z.b. Asper.

Huwelijken: Breugelmans Julius, 
bediende te Mol met De Dyutsche 
Martha, z.b.; Van Huile Philip, vracht 
voerder met Beulens Yvonne, z.b.

G EM EEN TESCH O O L  
St. N IK LA A S F E E S T

Donderdag 5 Dec. had in de gemeen 
teschool alhier een prachtig geslaagd 
St. Niklaasfeest plaats. Dank zij de 
vrijgevendheid van verscheidene per
sonen uit de gemeente konden al de 
kinderen mild bedeeld worden.
Het feestje strekt ter eere van den be
stuurder en het onderwijzend perso
neel en getuigt eens te meer dat de 
school nieuwe wegen is opgegaan.

R U ITEN  V E R B R IJZ E L D
’s Avonds werden alhier verscheide

ne ruiten verbrijzeld, van de villa’s 
«St. Hubert» en enkele nabij gelegen 
villa’s, gelegen op den zeedijk.

DE V E R K IE Z IN G E N
Naar wij vernomen hebben zou het 

Proces verbaal der algemeene telling 
van de Gemeenteraadsverkiezingen 
van 24-11-46, reeds doór de Besten
dige Deputatie goedgekeurd zijn.

Anngaande de samenstelling van 
het Schepencollege hebben we tot he
den nog niets vernomen.

O P S C H IK K E N  BO SCH JE
Zeven lijken van Duitsche militai

ren werden tijdens de afgeloopen 
week door de bevoegde diensten op
gegraven en weggevoerd.

Naar we verder vernomen hebben, 
zou er binnenkort ook een aanvang 
gemaakt worden met het wegruimen] 
van de loopgraven en bunkers die 
nog ons boschje ontsieren. Ook zou
den talrijke nieuwe boomen geplant 
worden. Waarlijk goed nieuws voor 
onze bevolking en vooral voor... onze 
vrijers, die nu reeds zooveel jaren 
hun hartje niet hebben kunnen in 
een boom kerven.

B L IJ F T  H ET B IJ  B ELO FTEN  ?
Toen een senaatsgroep, tijdens de 

afgeloopen zomer een bezoek heeft 
gebracht aan onze badstad, werd er 
gesproken over heropbouw. Er zou 
zelfs gezegd zijn dat er met Septem
ber 1946 een aanvang zou gemaakt 
worden met den heropbouw met de, 
bruggen aan de sluizen, die er nood
zakelijk zijn in verband met het bou
wen van een nieuwe statie, binnen... 
kort ?

We moeten vaststellen, dat met het 
bouwen van de bruggen aan de slui
zen, niet begonnen werd. Zal het hier 
ook bij een belofte blijven ? Wij zijn 
daar reeds aan gewoon.

Van beloften gesproken: hoelang 
zien we nu niet reeds uit naar den 
dag dat er met den heropbouw van 
het zoo broodnoodig tramhuisje be
gonnen wordt ? Niettegenstaande het 
plan van het bewust huisje reeds op 
gemaakt en reeds geruimen tijd door 
den gemeenteraad gekeurd is. Moe
ten de menschen blijven in koude of 
regen op den tram staan wachten of 
in de treinstatie schuilen ?

W AARH EEN  DEZE W E E K
CINE MODERNE: Van Vrijdag tot 

Maandag: «De dief van Bagdad» met

Sabu, Conrad Veidt en June Duprez. 
Deze prachtige kleurenfilm wordt ook 
nog Maandag gedraaid.

Van Dinsdag tot Donderdag: «Lot
gevallen van een Engel» met George 
Formby.

CINE PALACE: Van Vrijdag tot 
Zondag: «Jericho» een prachtige film 
Om iedereen in de gelegenheid te 
stellen deze prachtfilm te bewonde
ren, zullen speciale vertoonigen ge
geven worden. Dag en uur zullen aan 
de ciné te lezen zijn.

Van Maandag tot Donderdag : 
«Honeymoon in Bali»

VOETBAL: om 15 uur: F.C. Heist-
F.C. Syseele (4de afd.)

M I D D E L K E R K E

ZEDEN ZAAK
Ingevolge ingewonnen inlichtingen 

kwam aan het daglicht dat D. Ch. 
zich vergrepen had op het kind D.E. 
De moeder die op de hoogte was van 
het vergrijp bracht zulks niet ter 
kennis van de politie en wordt even
eens gerechterlijk vervolgd. De schul
digen zullen zware straffen oploopen.

GO ED N IEU W S
W ij zijn verheugd te kunnen mel

den dat de heer minister Rongvaux 
beslist heeft dat het vliegveld van 
Raversyde voortaan de benaming zal 
dragen «Luchthaven Oostende - Mid
delkerke».

BLANKENBERGE

B U R G E R L IJK E  STAND
Geboorten: Van Camp Rosine van 

Lodewijk en Plaetinck Anna, Lange
str. 9; Caty Leon v. Raymond en Go- 
fin Simonne, Uitkerke Brugsche stwg 
312; Geenens Viviane van Fritz en 
Vincke Irene, Brussel; De Bosschere 
Daniël v. Daniël en Strubbe Angela, 
Molenstr. 44; Vemieuwe Luc v. Ro
bert en Maertens Elvire, J. de Trooz- 
laan 27; De Vooght Annette v. Gus
taaf en Lambrecht Annie, Heist, Pol
derstr. 56; Vandepitte Beatrice van 
Cyriel en Willems Ernestina, Uitker
ke, Lissewegestr. 5; Hastie Thomas 
v. Frans en Devaux Emma, G. Ge- 
zellestr. 22; Schepens Ricque v. Vic
tor en Blanche Vankan, Wenduine, 
Zeedijk 14.

Huwelijksafkondigingen : Deneire 
Jan, hotelhouder en Louisa Verach- 
tert, z.b. Lier; Pleitinck Charles, z.b. 
en Delannoy Josephine, onderwijze
res, Brugge; Claeys Charles, hande
laar en Ryde Georgina, z.b., Van 
Monsstr. 33; Schuermans Fernand, 
beroepsmilitair, Kuringen en Vanden 
heede Julia, typiste, Pierstr. 25.

Huwelijken: Le Roi Georges, ver- 
wer en Demol Denise, z.b. Sint Denys- 
str. 117 Vorst; Lagast Germain, me- 
kanieker en Villette Renée, vertegen
woordigster, Zeedijk 64.

A P O T H E E K D IE N S T
Zondag 15 December is de apotheek 

van den heer Vogels, Bakkerstraat, 
open van 9 .tot 12 en van 2 tot 7 uur.

N.V.O.K,
Het bestuur van de afdeeling heeft 

het genoegen haar leden Oud-Krijgs 
gevangenen uit te noodigen tot de 
buitengewone en belangrijke alge
meene vergadering die zal plaats heb 
ben op Zondag 15 December a.s. te
10.30 u. stipt in het lokaal «Hotel öu 
Buffet» Stationplein.

Op deze vergadering zal de federa
le Onder-Voorzitter makker P. Tuts, 
spreken over het statuut van de 
krijgsgevangene en over de werkzaam 
heden van het federaal bestuur om 
aan de regeering de eischen der oud- 
krijgsgevangenen te doen begrijpen.

Het bestuur dringt er op aan, op
dat iedereen, zoowel makkers 14-18 
en 40-45 tegenwoordig weze, om aldus 
het bewijs te leveren van de bloei 
onzer afdeeling.

V O L K S B O E K E R IJ «ONS HUIS»
Het bestuur der Volksboekerij «Ons 

Huis» brengt ter kennis dat vanaf 
heden de boekerij toegankelijk is den' 
Zondag van 10 tot 12 ,n den Woens
dag van 17 tot 19 uur.

REVUE
Zondag 15 December in de zaal van 

«Ons Huis», groote revue «Komde 
toe» door Fé Pasmans.

Zaterdag 14 December in de zaal 
«Het Witte Paard» word door het ge
zelschap Van Daele «Een schoonma
ma uit de duust» opgevoerd.

C IN E M A ’S

Studio du Casino:: Pathé Journal; 
Documentaire; «The Divorce of Lady» 
(kleurfilm) met Binnie Bames en 
Ralph Richardson.

PALLADIUM: Wereldnieuws; Do
cumentaire ; « Mrs. Miniver », met 
Greer Garson en Walter Pidgeon.

COLIS8E: Wereldnieuws; Documen 
taire; «De Petroolkoorts» met Glark 
Gable en Claudette Colbert.
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De Internationale 
Weerobservatiedienst

TIJD- EN GELDBESPARING VOOR SCH EEPVAART en VISSCH ERIj

IJSLAND NOVELLE

den tweedenGedurende 
oorlog zijn er verschillende tech
nische verbeteringen ingevoerd 
welke, indien in vredestijd gepro
pageerd, als onmogelijk en vooral 
als oneconomisch zouden zijn ge
kwalificeerd. Vejel vaji dezjen tech
nischen vooruitgang ligt op he.t ter
rein van den luchtvaart. Zoo werd 
het gebruik van gasturbinemotoren 
ontwikkeld ; radar vond haar toepas
sing in de luchtvaart ; een wereld- 
net van navigatorische hulpmiddelen 
en vliegvelden was een derde be
langrijk feit. In de vierde plaats zag 
men schepen voor weerobservatie 
hun intrede doen, het zijn deze vaar
tuigen die, in oorlogstijd ingevoerd, 
bestemd zijn om in vredestijd een 
belangrijke rol te spelen in de lucht
vaart.

Toen de Atlantische Ferrydienst 
met Amerikaansche Militaire vlieg
tuigen van Montreal en Gander naar 
Prestwick begonnen werd, was de 
eerste vijand het weer in de Atlan
tische zone. De aangewezen weg om 
deze moeilijkheid te ondervangen, 
was het gebruik van weloverwogen 
vliegplannen en -route gebaseerd op 
absoluut betrouwbare en toch over
zichtelijke meteorologische inlichtin
gen, die niet alleen op IJsland of de 
Azoren, maar van talrijke punten 
van het Noordelijk deel van den At
lantischen Oceaan verzameld dienden 
te worden. Schepen, welke zich op zee 
bevonden, konden weinig diensten be
wijzen. In de eerste plaats was er 
radio, in de tweede plaats beschikte 
men niet over geschoold personeel, 
dat de zeer nauwkeurige waarne
mingen kon verrichten.

Speciale «Met» -schepen

De oplossing lag dus in gebruik 
van speciaal uitgeruste «M et» sche
pen op alle sleutelposities van den 
Atlantischen Oceaan.

Deze methode was reeds in 1939 
in beginsel door de British Overseas 
Airways toegepast. Noodig waren 20 
observatievaartuigen met permanente 
ligplaats, hetgeen in de practijk be- 
teekende, da.t men er in totaal 40 noo
dig had, aangezien er voor elk schip 
op zee één gedokt zou zijn. Hierbij 
speelden de kosten geen rol en men 
slaagde er in een onafgebroken 
stroom van vliegtuigen tusschen de 
beide werelddeelen te onderhouden 
met een minimum aan oponthoud en 
maximum aan veiligheid. Toen kwam 
de vrede. De kostbare observatiesche- 
pen werden teruggeroepen, ongeveer 
op het tijdstip, dat men in burger 
luchtvaartkringen van Groot-Brit- 
tannië, Canada, de Vereenigde Sta
ten en later van Nederland en Bel
gië, Zweden, Spanje, Portugal, 
Frankrijk, Ierland, Noorwegen, Dene
marken en IJsland nlannen begon te 
beramen om een trans-Atlantischen 
passagiersdienst te openen. Een van 
de gevolgen was, dat men aandrong 
op het handhaven van den weerbe- 
richtendienst op de Noord-Atlanti- 
sche route. Op een conferentie te 
Dublin aan het begin van dit jaar be
sloten alle belanghebbende landen 
om na te gaan welke bijdragen hun 
regeeringen voor dit doel beschikbaar 
hadden.

V erschillen de m oeilijkheden

Er waren verschillende moeilijk
heden o.a. deze, dat de militaire au
toriteiten niet met zekerheid wisten 
welk deel van hun militaire organi
satie in stand zou worden gehouden 
en dus welke diensten zij zouden kun
nen bewijzen. Inmiddels ondervonden 
de trans-Atlantische diensten veel 
hinder van het ontbreken van be
trouwbare weerberichten. Om aan 
deze bezwaren tegemoet te komen, 
waren onlangs 13 afgevaardigden van 
13 landen te London bijeen om te be
raadslagen. Men bereikte een volle
dige overeenstemming, zoodat de we- 
der-invoering van den weerobserva
tiedienst met speciale schepen ver
wacht kon worden. Ieder land draagt 
een redelijk deel van de vrij hooge 
kosten. Het plan omvat het station- 
eeren van 13 permanente observa- 
tieschepen op den Noordelijken At
lantischen Oceaan, hetgeen minstens 
30 schepen, 3000 man en voorts 200 
weerkundigen vereischt. Hierbij is 
overeengekomen dat de Ver. Staten 
en Canada 8 van de 13 schepen le
veren. Aangezien het tweederde deel 
van de voorgenomen tran sa tlan ti
sche diensten door de Vereenigde

wereld- Staten worden gevlogen, valt ook aan 
dit land het meerendeel van de kos
ten te goed. Deze kosten worden ge
raamd op een jaarlijksch bedrag van 
6 millioen gulden. Het Vereenigd 
Koninkrijk zal twee, Frankrijk één 
Nederland en België gezamenlijk één 
en Noorwegen en Zweden ook geza
menlijk één schip voor hun rekening 
nemen. De andere landen zullen hun 
landstations verbeteren. Denemarken 
zal b.v. twee kostbare observatiepos
ten aan elke zijde van Zuidelijk 
Groenland vestigen. Ierland levert een 
financieele bijdrage. He.t geheele stel
sel zal volgend jaar Juni in volle be
drijf zijn. Dezen winter wordt reeds 
een gedeeltelijke werking van <3)e- 
zen dienst beoogt, de voordeelen uit 
deze keten van observatieschepen 
zijn talrijk, aldus de British Aviation 
Review. De schepen zullen uitgerust 
zijn  voor hulpdiensten aan de lucht_ 
navigators, voor welk doel zij voor
zien zijn van lichtbakens. Verder 
zijn deze vaartuigen voorzien van 
opsporings- en reddingsmiddelen. Ook 
de scheepvaart en de visscherij, van 
Noorwegen tot Gibraltar zullen nu 
een veel nauwkeuriger weerberichten- 
en stormwaarschuwingsdienst kun
nen verwachten. Dit alles zal tijd 
en geld sparen.

Dagbladscheepvaart.

«M iljarde ! ... M iljarde ! ... M il- 
]arde djuu ! vloekte de kapitein, die 
in zijn herhaalde toornige uitingen 
dreigde te stikken. Het «djuu» bracht 
hem op adem. Doch op hetzelfde oo
genbiik helde de vischboot erg bak
boord, dook met den boeg diep in zee 
en een hooge aanrollende stuurboord 
golf kletste tegen den romp, gutste 
in breeden plas zwaar pletsend over 
het dek neer, sloeg het kapotte net 
uit de verraste handen der spontaan 
bukkende visschers, druipnatte mij 
en den kapitein die daar beiden zon
der olie jas met de pet diep over het 
hoofd stonden.

Dit gebeurde op een winderigen 
Aprilmorgen, aan boord van de 
«Christ Mahlmann», bij Selvogmes, 
in het zicht der IJslandsche kust. Die 
dag scheen een ongeluksdag te wor
den het vischnet werd reeds twee op
eenvolgende keeren gescheurd opge
haald. Eerst met een ruim tien me
ter lange, walglijk stikkende wal- 
vischgraat er in... en nu met twee 
enorm zware steenen. Telkens zonder 
één enkelen visch. Vandaar de ra
zende woede van den kapitein.

Met één ruk draaide de kapitein 
zich naar mij toe, keek me wild in 
de onthutste oogen en siste me ver
wijtend in het gelaat:

—  «Er ls een m alfiet aan boord !»
Intuitief voelde ik aan, dat «ik»

«die» «m alfiet» was.
—  «Een malfiet ?» Ik begreep het 

woord niet. Ik vermoedde echter dat 
het iets slecht, iets ongewenscht 
was: dit bewees duidelijk de woeste 
klank van den kapitein, zijn booze 
blik, de instemmende misnoegde hou 
ding van de mij omringende vis
schers. Ik durfde geen uitleg vragen, 
uit angst de ontstemmende gemoe
deren nog meer op te hitsen.

Maar hoe kwam men er toe mij 
als «m alfiet» te verdenken, openlijk 
te beschuldigen ? Ik  vroeg het mij 
nadenkend af: doch kon geen ant
woord vinden. Ik  had - bij mijn we
ten - toch geen zierken schuld aan 
de opeenvolgende tegenslagen. Ik 
sleepte toch het net niet ! Ik foefel
de toch geen walvischgraat noch

welbekende Engelsche Dieselmotoren
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D e V erlegging- der 
H an d elshuren

N IEU W  W E T S B E S L U IT

Wat den vervaltermijn van som
mige huurcontracten betreft werd 
een wetsbesluit in het Staatsblad ge
publiceerd dat grondig de juridische 
betrekkingen tusschen eigenaars en 
huurders van gebouwen of gedeelten 
van gebouwen dienende voor het uit
oefenen van een handels- of indus- 
triebedrijf wijzigt.

Deze huren zullen van rechtswege 
verlengd worden in zoover de oor
spronkelijk overeengekomen looptijd 
van de huurovereenkomst minstens 3 
jaar bedraagt.

Deze verlenging van den geldig
heidsduur der overeenkomst geldt 
eveneens ten aanzien van de lokalen 
die voor woondoeleinden gehuurd 
zijn, vermits zij in huur genomen 
worden samen met de lokalen waar
in het handels- of het industriebe- 
drijf gevestigd is, en wel in hetzelfde 
gebouw.

De ambachtsman die rechtstreeks 
aan het publiek verkoopt, wordt ten 
aanzien van de toepassing van dit 
wetsbesluit gelijkgesteld met den 
handelaar.

Huuropzeggingen ten aanzien van 
huurders onder de bedoelde huur
overeenkomsten waarvoor nog geen 
verlenging is aangevraagd, worden 
geacht ongeldig te zijn.

Het wetsbesluit zal van toepassing
zijn bij het beoordeelen van geschil
len die reeds aanhangig en momen
teel in behandeling zijn.

HUÎ.PVERLEENING N.721 «IRENE 
M ARCEL» AAN  

N.740 «IRENE W ALTER» -
Op Dinsdag 10 December rond 13 

uur lag het visschersvaartuig N.740 
«Irene W alter» (reeder Beyen Hippo- 
liet - schipper Maes Frans) tenge
volge van defekt aan de omkeerkop- 
peling, stuurloos op zee in het West- 
diep. De N.721 «Irene Marcel» (schip- 
per-reeder Jungbluth René) onder
brak zijn visscherij, nam de N.740 op 
sleep en rond 15 u. 30 liepen beide 
vaartuigen veilig de haven van 
Nieuwpoort binnen.

H ULPVERLEEN ING N.730 
«HERNIEUW EN IN CHRISTUS»

\AN  0 .20  «PATER REYN»
In datum van Donderdag 5 Decem

ber rond 18 u. lag het visschersvaar
tuig 0.20 «Pater Reyn» (reederij «De 
Zee» - schipper Deschagt Frans) met 
kor in schroef stuurloos op zee ter 
hoogjte van de Nieuwpoortbankboei. 
De N.730 «Hernieuwen in Christus» 
(reeder Vercoutter Raphaël - schip
per Vércoutter Michel) onderbrak 
zijn visscherij, nam de 0.20 op sleep 
om dit vaartuig rond 21 u. 30 veilig 
op de kuischbank ter haven van 
Nieuwpoort te meeren.

rotssteenen in het net ! Ik was toch 
enkel en alleen uit Oostende als re
porter meegekomen om een eigen 
kijk te kunnen nemen op het leven 
der stoere Vlaamsche IJslandvaar- 
ders.

Ik haalde onbegrijpend even de 
schouders op en trok me terug, voor 
bij de commandobrug, doorheen het 
middenluik naar het «achter-onder» 
bij den kok, die rustig aardappelen 
zat te schillen.

—  «W at is een malfiet ?» vroeg ik 
hem, De man keek vreemd verrast 
op, meende echter dat de vraag in 
verband stond met m ijn  reportage 
en vertelde mij:

—  «Een malfiet is eigenlijk een 
klein vogeltje, dat zich alhier rond 
de boot vertoont wanneer er onweer 
op komst is: aldus is hij een voor
bode van ongeluk. Maar een vreem
deling op een visschersboot, kan 
eveneens als malfiet beschouwd 
worden».

—  «Hoe dat ?» fronste ik de wenk
brauwen.

—  «Een vreemde blijkt meestal 
geen vriend van ’t water: hij kent de 
gewoonten noch de gebruiken der 
IJslandvaarders en ontpot zich daar
door veelal als een ongeluksaanbren 
ger».

—  «Zoo !» dankte ik den kok en 
verwijderde me naar het officieren- 
kamertje.

Werkelijk !
De kok sprak waarheid. Ik onder

vond het zeer vlug en sterk. Immers 
enkele uren later maakte ik een nieu 
we heftige scène mee, waaruit blijkt 
dat een kaaimensch gemakkelijk 
zwaar tegen ’t specifieke geloof der 
Vlaamsche IJslandvaarders zondigt.

Toen ik mij in het officierenkamer- 
tje  terugtrok, dacht ik mij dien gan- 
schen dag rustig afgezonderd te hou
den, en aldus beslist niet de minste 
aanleiding tot nieuwe ophitsingen te 
geven en de verhitte gemoederen te, 
laten bedaren. Ik las een studie over 
de gewoonten der kabeljouwen, rook
te een paar pijpen, ergerde mij aan 
het feit dat ik sedert de afreis uit 
Oostende het niet gewaagd had mij 
op de dansende boot te scheren, en.... 
schoor mij, spijts het aanhoudend 
slingeren en stampen van den bak.

Maar... om half twaalf begonnen 
de poppen opnieuw te dansen. De 
loopjongen trad het kamertje binnen 
om de tafel voor het middagmaal in 
orde te brengen. Zoodra hij mij zag 
bleef hij stokstijf staan, trok een 
koppel groote angstige oogen, werd 
lijkbleek.

— «W at scheelt er ?» vroeg ik ver
baasd.

— «De kapitein vermoordt U, als 
hij U ziet !»

—  «Vermoorden ?»
—  «W ie zich gedurende de IJsland- 

vaart den baard afdoet verzekerd be
slist slechte vischvangst, een onge
luk, misschien wel een ramp.»

Deze verklaring ontzenuwde mijn 
gespannen ernst, deed mij luid en 
lang lachen, revolteerde mijn opvat
tingen tegen dwaas bijgeloof.

—  «Nee ! Nee ! Dat is geen dwaas 
bijgeloof !» verzekerde de loopjongen 
en argumenteerde: «Vanmorgen hebt 
u over de korre geniest. De stuurman 
zag het. Gevolg: de netten werden 
twee keeren gescheurd opgehaald.»

—  «En om dat niezen wordt ik als 
malfiet beschouwd ?»

—  «Natuurlijk !»
—  «Z ijn  er nog andere dingen 

waarvoor ik op mijn hoede moet 
zijn ?»

— «Spreek nooit gedurende het 
visschen, over het ding waarmee men 
zich den baard afdoet.»

—  «Over een scheermes ?»
— «Noem dat woord niet: het be- 

teekent nieuw eonheil !» jammerde 
de jongen, en het angstzweet bepa- 
relde hem het voorhoofd en de sla
pen.

— «En ?...» i
— «Spreek hier nooit over nonnen i 

of priesters : anders maakt u den riui ! 
vel gloeiend kwaad en bestookt hij 
ons met tempeestweer. Over de kaai 
praten is nog gevaarlijker: dan 
wordt de kans, dat de boot zal ver
gaan, zeer groot. Vraag den IJsland- 
vaarder ook nimmer wanneer er huis 
waarts wordt gevaren. Zelfs mag 
men heden ten dage, bij het vertrek 
van een vischbak, nooit «goe reize !» 
wenschen: dat zou zeker noodlottige 
gevolgen hebben. Gedurende de 
vischvangst mag niemand met een 
borstel op ’t  dek komen: de visschen 
zouden er door weggevaagd worden, 
er zouden malheuren gebeuren.»

—  «Vreemd ! Vreemd !» grijnsde 
ik.

—  «Lach daar niet mee. Het is

A . B . C .  M O T O R E N
A N G L O  B E L G I  
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wreede werkelijkheid, waarmee door 
niemand mag gespot worden» angst 
fluisterde de loopjongen en verdween 
in het kombuis.

Eenige oogenblikken later toette 
de stoomfluit het middagsein. De 
marconist, de stuurman, de machi
nist en de kapitein traden binnen. 
Ze zagen mijn geschoren gezicht, ik 
hun ruige stoppelbaarden. De man
nen bleven pal staan, tegelijk ,de 
oogen strak en wijd open op mij ge- 
vesltigdi; geen één verroerdei, sprak 
een woord; ze stonden er vast, als 
gehypnotiseerd.

—  «Goeden middag !»  groette ik 
joviaal, stond recht, trok noncha
lant aan mijn pijp en blies den rook 
in breeden walm voor mij uit.

De kapitein bewoog het eerst ! Hij 
bezag zijn mannen één voor één, 
haalde diep adem, zuchtte zwaar, 
trok radeloos de schouders op, trad 
een stap vooruit, nam me.t vluggen 
greep een émaillen bord van tafel, 
sloeg het met een korten snak terug 
op zijn plaats en begon toen opeens 
weer te vloeken, .te vloeken: heftiger 
en in sneller tempo dan ’s morgens 
op het dek. Hij vloekte steeds op
nieuw, steeds heviger, tot hij naar 
adem moest happen, en uiteindelijk 
nog slechts dat ééne in eindelooze 
snelle herhaling kon uitbrengen: 
«M iljarde !... Miljarde ! Miljarde !... 
Het klonk beangstigend, zonderling 
vreemd, als van een geschonden gra- 
mofoonplaat.

Pa f liet hij zich dan futloos op de 
tafelbank neerzakken. De mannen 
namen zwijgend hun plaats in. Ook 
ik zette m ij: volledig onthutst. Nie
mand sprak een woord. De soep werd 
opgediend, uitgeschept, knorrig ge
lepeld, gulzig ingeslorpt. Toen nieu
we gespannen stilte. Dan bracht de 
kok een pot gestoofden schelvisch en 
een schaal gekookte aardappelen. De 
stuurman schepte de borden vol: ka
meraadschappelijk. De kok zei: «sma 
kelijk !» Norsch stekte de kapitein 
zijn visch en aardappelen stuk, 
zwolg groote brokken in, bijna onge
knabbeld. De anderen volgden zijn 
voorbeeld. Mij kropte het eten in de 
keel. Ik voelde dat de zwaar gespan
nen atmosfeer de vijandige houding 
der visschers dreigde te bestendigen. 
Dàt, dat mocht in geen geval ! De 
mannen moesten begrijpen dat ik 
hen niet opzettelijk had willen kren
ken, volledig in onschuldige onwe
tendheid had gehandeld, tenslotte 
werkelijk niets verkeerds had gedaan 
werkelijk hun vriendschap op prijs 
stelde, geenszins hun woede verdien
de. Ik zei het hun: beginnend met 
een paar zachte .termen, toen in stou 
te oprechtheid, overtuigd dat hun 
mannenharten voor waarheid en 
recht vatbaar waren.

Bij mijn eerste woorden schokten 
hun hoofden recht, blikten ze me 
vrankweg aan, rustten de vorken op 
de borden, dreigde de kapitein in ’n 
nieuwe driftbui los te barsten. Doch, 
Neptunus dank, hij begreep mij: hij 
verbeet, even knarstandend, zijn op
komende woede, dronk een langen 
slok water en sprak op .tragen effen 
toon:

— «Ge zeilt met uwe onwetendheid 
aan. Ge moest vooraf poolshoogte 
genomen hebben. Nu hebt ge ons in 
de spullen gebracht, maakt ge het 
ons topzwaar, dreigt ons te kapsij- 
sen. Gij zijt een malfiet, het loopt de 
spuigaten uit: eerst niest ge over het 
net en doet aldus de korre scheuren, 
nu hebt ge de stoppels van uw smie- 
kel geschrapt, om ons een lekke bar
kas te bezorgen, om ons naar de haai 
en te zenden. De zeeraaf zit reeds 
een half uur op de fokkemast, voor
spelt storm !»

Hij zweeg even. De boot rolde ge
weldig: de potten, pannen, borden en 
drinkbekers schoven op tafel, schok
kend tegen de veiiigheidsraampjes. 
De wind gierde onheilspellend in de 
masten. Hooge golven loeiden, plet
sten zwaar klotsend tegen de barkas.

—  «Hoor maar eens !» waarschuw
de de stuurman.

— «Ja, hoor het stinkweer !» ver
duidelijkte de kapitein en sprak toen 
in heiligen ernst verder: «Kameraad! 
K ijk  me eens vlak in den voorsteven. 
Er valt met het spul niet te tierelan
tijnen: anders schieten we er allen 
ons baaitje bij in. Zoo ge ons weer 
in goeden koers wilt brengen, zoo ge 
oprecht wenscht dat we u opnieuw 
kunnen loodsen ,schiet dan subiet 
hooge gummilaarzen aan, trek een 
oliejas aan en zet u een zuidwester 
op den kop. Daarmee verzoent de 
kaaimensch zich met water, lucht en 
visch. Alleen zoo verstikt ge den mal 
fiet in u !»

— «Akkoord !»
Een half uur later stond ik in vis- 

scherstenue op het dek. Ik zag de 
wilde holle en bolle zee in een gam
ma van de meest donker woeste kleu 
ren. Boven in den fokkemast dreigde 
de zeeraaf, onbewogen/

Doch zonderling... een uur later 
vlerkte de zeeraaf op en verdween, 
de zon priemde door het overtrokken 
geluchte, de wind verzwakte, de zee 
werd zacht golvend, het net werd vol 
mooien kabeljauw en grooten schel
visch opgehaald, de lach blonk in de 
oogen en lag om de lippen der vis
schers, de kapitein kwam naar me 
toe, sloeg met platte hand op mijn 
schouder en verzekerde met warm 
tintelende stem:

— «D » malfiet is van boord !»
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Firma Jan Spaanderman
I J M U I D E N  •  H O L L A N D  

Groothandel in Eerste kwaliteit Noordzeevisch

Speciaal adres voor GEPELDE en ONGEPELDE GARNALEN  

Zoodra mogelljk weer op de Belgische Markt. (9)

: :
♦ ♦
♦ ♦
♦ ♦
: :
♦ ♦

B U I T E N L A N D
NEDERLAND

H E T  T A N K S C H IP  «NACELLA»  
B R E N G T  DE «W ILL EM  BARENDSZ»  

BR A N D STO F EN O N TVAN G T  
TRAA N

Het tankschip «Nacella» is uit Am
sterdam vertrokken, op weg naar den 
walvischvaarder Willem Barendsz, die 
elk oogenblik te Kaapstad verwacht 
wordt op de reis naar de antarctische 
gebieden. Het 12.000 ton metende 
tankschip, dat 6 kg. post aan boord 
heeft voor de leden van de expeditie, 
zal via Cuaraçao omstreeks de tweede 
helft van Januari de Willem Barendsz 
kunnen bereiken. De Nacella zal vier 
tot v ijf weken in de IJszee verblijven, 
teneinde de expeditie van nieuwen 
voorraad gas- en stookolie te voorzien 
en tevens de inmiddels geproduceerde 
traan tot een hoeveelheid van 10.000 
ton over te nemen. Het tankschip zal 
daarna de terugreis aanvaarden, om 
de eerste productie van de Willem 
Barendsz in Nederland af te leveren.

Voor de leden van de expeditie be- 
teekent de komst van de Nacella het 
eerste persoonlijke contact na Kaap
stad, met boodschappers uit het va
derland.

E M IS S IE
Mij VAN DE W A L V IS C H V A A R T

Het Nederlandsche publiek wordt in 
staat gesteld zich financieel te inte- 
resseeren bij de walvischvaart, waar
voor het reeds zulk een groote belang
stelling aan den dag heeft gelegd. De 
Nederlandsche Mij. voor de Walvisch
vaart is overgegaan tot uitgifte van 
3500 gewone aandeelen, elk groot no
minaal ƒ 1000 aan toonder tot den 
koers van 103 %. De uit te geven aan

deelen deelen ten volle in de winst 
van het eerste boekjaar der Vennoot
schap, loopende tot ultimo Juni 1947.

De gelegenheid wordt ook openge
steld om in te schrijven op certifica
ten van gewone aandeelen, groot no
minaal ƒ 100, uitgegeven door de Mij. 
tot Beheer van het Administratiekan_ 
toor van Vereenigde Amerikaansche 
en andere Fondsen.

De inschrijving is opengesteld op 
Dinsdag 17 Dec. 1946 ten kantore van 
de Nederlandsche Handel Mij. en de 
Twentsche Bank, te Amsterdam, Rot- 
terdag en Den Haag. De storting kan 
ook geschieden tot maximaal 50 % van 
het geheele ter inschrijving aange
boden bedrag ten laste van een mone
tair geblokkeerde rekening, waarbij 
echter gerekend moet worden op voor
keur voor inschrijvingen met vrij geld.

DUITSCHLAND
A A N Z IE N L IJK E  H A R IN G V A N G STEN

De haringvangsten van de Duitsche 
visschersvloot zijn de laatste maanden 
sterk gestegen. De aanvoer te Ham
burg is wel het meest vooruitgegaan.

Van den totalen vischomzet werd 
70 % door Duitsche schepen binnen
gebracht.

Hoewel de haringvangsten aanzien
lijk zijn, bedragen zij nog maar 54 % 
van vóór den oorlog.

ENGELAND
K W A L IT E IT  W E N S C H E L IJK

Huil en Grimsby, de twee concur- 
reerende havens, zijn beide tot hun 
vooroorlogsche aanvoeren gekomen. 
Dit is een grootere kwantiteit voor
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Brief uit Yerseke
Yerseke, 7 Dec. 1946.

De week van St. Niklaas ! Dit deed 
zijn  invloed gevoelen op de afname 
van oesters en mossels. Naar Neder
land gingen beduidend minder oesters 
dan nog vorige week. België nam, zij 
het met niet zoo’n groot verschil, ook 
minder af. Alleen Engeland nam heel 
wat meer af. De mossel-afzet naar 
België wordt steeds minder. Ook hierin 
deed St. Niklaas zich gelden als con
current van de mosselverkoopers. Ook 
de gehouden demonstraties in meest 
alle Belgische steden brachten geen 
voordeel voor de verkoopers. Naar 
Frankrijk gaan de verzendingen steeds 
voort, al gaat ook daar niet altijd 
alles van een leien dakje. De stoor
nissen zijn daar niet zoozeer te w ij
ten aan verminderde vraag doch aan 
gebrek of gemis aan verpakkingsma
teriaal, in casu zakken. De zakken 
waarin de mossels van hier naar 
Frankrijk worden verzonden komen 
om bepaalde redenen uit dit land. 
Arriveeren ze niet op tid, dan stag
neert dit den handel in meer of min
dere mate. Kreeften kunnen nu meer- 
dermate worden geleverd, dat aan alle 
bestellingen kan worden voldaan. Of 
dit nu ligt aan verminderde vraag dan 
wel aan vermeerderde aanvoer is ons 
niet precies bekend. Wellicht aan 
beide.

Kreukels worden het koude en 
slechte weer ten spijt nog steeds ge
raapt. ’t Is wel geen erg gezellig werk_ 
je, maar toch verdienen meerderen 
ook nu nog hieraan hun brood. Als 
men bedenkt dat de kreukels bij laag 
water op de droogvallende slekken alle 
met de hand één voor één moeten 
worden geraapt, is het gemakkelijk 
om verstaan dat hierbij veel koude 
handen en vingers, ja die vooral, wor
den gehaald. Doch ook hieraan doet 
de gewoonte veel !

DE S C H E L P Z IE K T E
De met oesterbroed bezette pannen 

zijn nu zoo niet alle, toch bijna alle 
vân «buiten» naar de winter-kwartie- 
ren overgébracht. ’t Zijn over ’t alge
meen mooie, goed bezette pannen en 
wat nog wel ’t voornaamste is dat de 
jonge oesters tot nu vrijwel ver
schoond bleven van de zoo gevreesde 
aantasting door schelpziekte. Zooals 
we in een der vorige nummers reeds 
schreven, wordt dit gunstig verloop 
toegekend aan de veelszins heerschen- 
de lage water-temperaturen dezen zo
mer en nazomer. Daartegen kan de 
verwekker van de schelziekte (een 
soort schimmel) niet op en krijgt wei
nig of geen kans om zijn vernielings
werk te beginnen. Om deze oesterplaag 
(want zoo kan ' ’tmet recht genoemd) 
te bestrijden, werd eenige jaren terug 
te Bergen-op-Zoom een laboratorium 
ingericht om deze aangelegenheid we
tenschappelijk te onderzoeken. Aan 
het hoofd ervan staat de hier alom- 
bekende en geachte Dr. Korringa. Een 
jong energiek geleerde, die zich met 
lust en ijver wijdde (en w ijdt) aan 
de hem opgedragen taak. Als loon 
hiervoor kan hij reeds nu bogen op 
belangrijke successen. Door hem ge
leide onderzoekingen wezen uit dat de 
schimmel die de schelpziekte veroor

zaakt ’t beste gedijt bij hooge tempe
raturen en warm water. Het eerste en 
tweede levensjaar schijnen beslissend 
te zijn voor de jonge oesters. De 
schimmel boort zich van buiten af in 
de schelp en kan ze die geheel door
boren dan is ’t spel volmaakt en de 
oester wacht niet anders af dan spoe
dig te sterven of misvormd en ge
schonden ’t bestaan verder te sleepen. 
In  ’t derde jaar is de oesterschelp 
reeds zoo dik dat de vijand ze niet 
meer kan doorboren en komt dus een 
aantasting zelden voor.

Gedurende een lezing die Dr. Kor
ringa hier eenigen tijd geleden hield, 
deelde hij mee dat ook in Frankrijk 
op sommige plaatsen de ziekte even 
erg optreedt als hier. Men heeft ech
ter hier reeds een middel gevonden 
tegen de kwaal. Als men de pas of nog 
niet aangetaste oesters dompelt in een 
vocht en mengsel van verschillende 
chemische bestanddeelen, worden ze 
immuum voor de ziekte of genezen. 
Praktisch stuit deze bewerking op nog 
bijna onoverkomelijke bezwaren. Maar 
’t middel is alvast gevonden. Wordt 
de bewerking nu ook praktisch en op 
groote schaal mogelijk, dan waren we 
al een heel eind gevorderd en zou het 
toegewijde werk van Dr. Korringa en 
zijn staf overrijk zijn beloond.

Tot zoover « ’t wekelijksch» nieuws 
en wat er zooals bijhoort.

OP R E IS
We willen nu weer eens verder gaan 

met ons reis-journaal, al zijn we geen 
Jan van Linschoten of Marco Polo.

We eindigden den vorigen keer er
mee te zeggen dat we Sas van Gent 
naderden, waar aan de suikerfabriek 
een groote drukte heerschte. We pas
seerden daar de meestal openstaande 
sluizen en koersten aan op de douane- 
steiger die spoedig werd bereikt. We 
maakten vast en ja de baas van de 
P.I.9 was er. Op ’t eerste gezicht 
meende ik al te zien dat het geen 
beroerde kerel kon zijn ! Daarvoor 
leek me z’n oogopslag te vrij en z’n 
uitzicht te guitig. Zooals overeenge
komen zou ik, nu de baas er was, 
vragen of hij ook bezwaar had me 
mee te trekken naar Gent. Beleefd 
stelde ik hem in kennis van mijn ver
langen en zonder aarzelen gaf hij fiat 
aan ’t geen de schipper deed en ver
der mits met zijn toelating wilde doen. 
’t Was dus zeker, onvoorziene omstan
digheden daargelaten, denzelfden 
avond nog Gent te bereiken. Nadat de 
grensformaliteiten waren vervuld, 
gingen we op zij van onzen grooteren 
buurman verder naar Selzate, waar 
we tegen den wal gingen om de voor 
België noodige papieren enz. in te dra
gen. M ’n schuitje kon zonder eenige 
plichtpleging binnen en ’t wachten 
was dus op onze met mosselen geladen 
sleeper. Ook die was spoedig gereed 
en we konden vertrekken. Na eenig 
oponthoud voor de schipbrug, die de 
vroeger zoo groote en mooie doch nu 
vernielde hefbrug vervangt, vervolg
den we de reis, die nu tot Gent als 
«non stop vaart» zou kunnen plaats 
vinden. Bruggen of dergelijke geven 
op dit traject geen oponthoud.

(Vervolgt).

Hull dan voor Grimsby. Hull, bijzon
derst emededingster van Grimsby, had 
zich gehaast de grootst mogelijke 
kwantiteiten binnen te brengen. Maar 
sedert een tijd hebben de visschers 
aldaar opgemerkt, dat indien ze een 
kleine kwantiteit goede kwaliteit bij 
zich hadden, de visch veel gemakke- 
lijker verkocht. Zoo is nu de strijd 
ingezet, niet meer voor de hoeveel
heid, maar voor de kwaliteit. Des te 
beter !

H ET  S T IJG E N  DER .P R IJZ E N

Het tekort aan touw laat zich in 
Engeland sterk gevoelen. Niet alleen 
is dit onaangenaam, maar het stijgen 
van de voorhanden zijnde stocks is 
nog minder aangenaam. Touw kost 
voor het oogenblik vier maal de prijs 
van vóór den oorlog. De fabrikanten 
doen hun best om de kwaliteit te ver_ 
beteren; die heeft echter nog het ni
veau van vroeger niet bereikt en de 
prijzen stijgen steeds nog. « Fishing 
News » schrijft : «  Iets moet gedaan 
worden om het stijgen van de prijzen 
van de loonen en van het afgewerkte 
product tegen te gaan, maar geen na
bije oplossing is in het zicht, en men 
vraagt zich af hoe dit zal gebeuren. 
Voor de fabrikanten zijn  de toestan
den nu erger dan ze ooit in het ver
leden geweest zijn, en waarschijnlijk 
zullen ze nog voor een heel tijdje 
voortduren ».

NAAR EEN V R IJ E  M A R K T  ?

Geruchten doen de ronde als zou de 
markt voor de visch in Engeland vrij 
worden. De dagbladen hebben er over 
geschreven, het nieuws voor officieel 
houdend. Eigenaardig is dat het niet 
gelogenstraft wordt, maar ook niet in 
voege gebracht wordt. De bevoegde 
personen wijten dit aan het feit dat 
het voortdurend slecht weer geweest 
is en het tekort aan visch bijgevolg 
nog te acuut is om aan vrije markt 
over te gaan.

IN VO ER VAN V E R S C H E  V IS C H  
IN K IS T E N

Het Ministerie van Voedselvoorzie
ning meldt dat de invoer van versehe 
witte visch in kisten herzien werd 
naar de nieuwe toestand in Engeland. 
Daar de aanvoeren van Engelsche 
vaartuigen in Engelsche havens on
voldoende zijn-om aan de eischen van 
de bevolking te voldoen, werd beslist 
de invoeren van Denemarken en Bel
gië uit te breiden, daar deze landen 
bereid zijn een grootere variëteit te 
exporteeren van soorten die in Enge
land in te kleine hoeveelheid aanwe
zig zijn.

Gedurende de periode van 2 tot 29 
Dec. 1946 inbegrepen, zullen volgende 
maximum kwantiteiten visch voor vol
gende landen mogen ingevoerd wor
den: Denemarken 1000 ton; Noorwe
gen 150 ton; België 150 ton; Zweden 
50 ton; IJsland 50 ton; Holland 25 
ton; in totaal 1425 ton.

Toegelaten soorten zijn: griet. zee_ 
wolf (met de huid en den kop), kabel
jauw (ander dan ontkopt en niet on
der 2 Engelsche pond), schar (niet 
onder 3/4 Engelsche pond), honds
haai (met huid en kop), schelvisch. 
heek, heilbot, tongschar, leng, pladiis 
(niet onder 3/4 Engelsche pond), pol
lak, rogvlerk, schaatsvlerk, tong, tar
bot en bot.

Zooals voordien mogen zendingen 
naar om het even welke vischhandel 
gedaan worden in het Vereenigd K o
ninkrijk, maar niet meer dan 50 % 
van de totale wekelijksche toegelaten 
hoeveelheid mag naar de Londensche 
markt gezonden worden.

ALASKA
EEN N IEU W  P R O D U K T

Door een conservenfabriek van A- 
laska werd een nieuw produkt op de 
markt gebracht. Het is een visch- en 
groenteconserve en heet «Alaska Spe
cialty-Salmon Chowder». Het nieuwe 
produkt ontstond uit proefnemingen 
van Dr. M. T. Zarotschenzeff die zalm, 
haring, kabeljauw en andere visch van 
Alaskaansche wateren in combinatie 
met groenten van de Tanana Valley 
verwerkte. Het resultaat is een ge
conserveerd voedsel, dat rijk is aan 
proteine, caloriën, zoowel als in vita
mine A, B l. C en B2 en daarenboven 
uitstekend is van smaak. De nieuwe 
«Salmon Chowder» bestaat uit 50 0/- 
zalm, 25 % aardappelen, 10 % kool,
3 % wortelen, 2 % selder, 1 % erwtjes,
4 % ajuin, 5 % andere visch plus zout, 
peper en salpeterzuur. Deze conserve, 
die heel rijk is aan voedende bestand^ 
deelen, zal hoofdzakelijk naar de uit
gehongerde gedeelten van Europa ge
zonden en ook . naar de Vereenigde 
Staten uitgevoerd worden. De firma 
die zich bezig houdt met het in blik
jes brengen van het produkt, zal daar 
niet blijven bij stilstaan. Ze is van 
plan de serie voort te zetten met: 
zalm met sauerkraut, zalm met boo
nen, haring in de pekel, haring in een 
mostaardsaus, haring in tomatensaus, 
en fishcakes.

Verder bericht de Day ville Packing 
Cómpany te Dayville Alaska dat ze 
graag inlichtingen betreffende haar 
Produkten zal beantwoorden en mon
sters aan geïnteresseerden zal op
sturen.

ZUID-AFRIKA
U IT B R E ID IN G S P L A N N E N

Zooals we lp een onzer vorige num
mers gemeld hebben, was in Zuid- 
Afrika een maatschappij tot stand 
gekomen om het heropbouwen en uit
breiden van de visscherijvloot en nog 
enkele andere plannen te bewerkstel
ligen. De fondsen beloopen thans
65.000 Engelsch pond en komen Inte

graal uit de zakken der deelnemers. 
We vernemen nu, dat hun voornaam
ste doel zou zijn  een trawler te bou
wen van 500 ton, die de mooiste traw
ler van geheel Zuid-Afrika zal zijn. 
Daarenboven wordt met het bouwen 
van twee houten trawlers van 48 voet 
aangevangen en van twee andere van 
45 voet voor de lijnvisscherij en de 
kreeftenvisscherij. In  Engeland wer
den nog twee andere besteld.

V R IE S P L A N T

Bij Hout-Baai haven werd een nieu
we vriesinstelling gebouwd, die als de 
modernste in heel het Zuidelijk half
rond zal doorgaan. Ze zal v ijf  ver
schillende vlugge vervrieskamers be
zitten, die in staat zullen zijn ong. 
5000 kg. visch in 24 uur te vervriezen. 
Van uit deze kamers zal de visch in 
twee stapelhuizen gebracht worden die 
een bergingscapaciteit bezitten van
400.000 kg. Een moderne rookerij zal 
andere visch behandelen, terwijl daar
aan nog een vischmeelfabriek zal toe
gevoegd worden.

Verder wordt een plan uitgewerkt 
om oude visschers te huisvesten, zoo
dat aan de visschers een gevoel van 
zekerheid en duurzaamheid zal kun
nen gegeven worden.

Een mooi plan. Gelukkig hebben 
wij hierin geen lessen te nemen. Ons 
instituut Godtschalck mag als voor
beeld van vele landen dienen.

V O O R T B R E N G E R  VAN A G A R  A G A R

Ongeveer 25 kg. agar agar wordt nu 
dagelijks door een fabriek van Kaap_ 
stad geleverd. Het produkt is wat dê 
kwaliteit betreft, heel bevredigend. De 
prijs is daarenboven van dien aard, 
dat Zuid-Afrika geen concurrentie 
dient te vreezen.

FRANKRIJK

N IEU W S U IT  FR A N SC H E HAVENS

LE HAVRE. —  Het voormalige Duit
sche passagierschip «Europa», dat na 
de bevrijding in Bremen buitgemaakt 
werd, aan Frankrijk toegekend en de 
naam kreeg « Liberté », is Maandag
morgen in de haven van Le Havre ge
zonken. Het was door den storm van 
Zondag op Maandag losgeslagen en in 
botsing gekomen met de mailboot 
«Paris». Het kreeg een groot gat ter 
hoogte van de machinekamer. Om 8 
uur Maandagmorgen verliet de be
manning het vaartuig en om 12 uur 
verdween het in de diepte. In  den 
namiddag hebben duikers het schip 
opgezocht en denken dat het zal kun
nen vlotgebracht worden.

De vroegere «Europa» werd in 1921 
gebouwd en mat bijna 50.000 ton. Het 
voer verscheidene malen den blauwen 
wimpel.

BOULOGNE. —  Het haringseizoen, 
dat zoo goed begonnen was, kende 
verleden week een inzinking. Het 
slechte weer heeft de drifters belet 
zee te kiezen. Zelfs de trawlers moes
ten terugkeeren, alhoewel ze slechts 
naar de Sandettie gingen. Vaartuigen 
van 48 meter hebben vangsten bin
nengebracht van 10 à 15 ton, cijfers 
die onbeduidend mogen genoemd wor
den. Reeds wordt aan het ijle haring
seizoen gedacht. Waarschijnlijk zullen 
400 schepen naar Duinkerke voor deze 
vangst komen, daar de groote trawlers 
Boulogne als basis zullen behouden. 
Tot op heden werd reeds meer dan
11 millioen kg. haring gevangen.

O N T M IJN IN G S W E R K E N
ST O P G E Z E T

De Engelsche mine-sweepers die de 
Fransche kusten van hun gevaar zui
verden, zijn naar Engelsche havens 
teruggekeerd, door het slechts weer 
gedwongen, daar dit laatste hun be
lette hun werk voort te zetten. Het 
werk is anders al aardig gevorderd: 
de kust is reeds gereinigd ten Noorden 
van Boulogne tot aan Grevelingen, en 
waren de schepen niet gedwongen ge
weest hun werk te onderbreken, dan 
waren de gebieden van de Somme en 
van Fécamp vóór het einde van Ja
nuari ook veilig geweest.

VEREENIGDE STATEN

O E S T E R M A A T S C H A P P IJ V IE R T  
HAAR H O N D E R D JA R IG  BESTAAN

Een der belangrijkste oestermaat- 
schappijen van New-Haven (Connec
ticut) vierde haar honderdjarig be
staan. De maatschappij, die aanvan
kelijk slechts uit een heele jonge man 
bestond, die in nabije wateren gepro_ 
beerd had enkele oesters op te bren
gen en er 1500 van maakte, is thans 
de F. Mansfield and Sons Co, die nog 
drie andere maatschappijen contro
leert. Alles liep echter niet’ altijd van 
een leien dakje en het eerste jaar van 
het bestaan der firma was het weer 
niets dan mist, regen, dooi en slijk, 
zoodat alle oesters verloren gingen en 
het kapitaal ook. F. Mansfield liet zich 
niet terneerslaan. Zijn  broeder ging 
naar Rome, later naar Canada en 
stichtte in alle plaatsen die hij be
zocht oestermarkten, zoodoende aan 
de firma ruime afzetgebieden verze
kerend. Mettertijd groeide de popu
lariteit . van de oester steeds aan. 
Thans heeft de vierde generatie Mans 
field de maatschappij in handen en 
is vast besloten de stappen van den 
stichter te volgen.

EEN V IS C H T E N T O O N S T E L L IN G

In  de balzaal van het Hotel Conti
nental te Chicago werd een vischten- 
toonstelling gehouden. Zij mag b ij
zonder gelukt heeten, en wekte alom 
bewondering. 97 soorten visch waren 
gekoeld op ijskoude schotels uitge

steld. Bij het schikken had men ge
zorgd voor een gelukkig kleureffect. 
Rond de schotels waren decoratieve 
motieven geschikt zooals in ijs ge
beeldhouwde figuurtjes uit het zeele
ven. Verder waren nog duieend ge
reedgemaakte schotels als «hors d’oeu 
vre» die na de tentoonstelling ge
proefd werden.

Deze tentoonstelling verbruikte drie 
ton visch, die per vliegtuig uit alle 
havens van de Vereenigde Staten ge
zonden waren en bereid werden door 
de v ijft ig  beste «chefs» van Chicago.

PRO PA G A N D A  VOOR  
V IS C H V E R B R U IK

De Amerikaansche visscherij is de 
meening toegedaan dat, indien andere 
landen door den oorlog noodgedwon
gen aan hun volk andere gerechten 
konden doen eten, zij dat in normale 
omstandigheden ook moeten kunnen. 
En aangezien ze eerst en vooral prak
tisch aangelegd zijn en wenschen re
sultaten in de toekomst te behalen, 
moeten ze hun propaganda voeren 
ondër de generatie van de toekomst, 
dus onder de hedendaagsche jeugd. 
Daarmee zijn  ze alvast begonnen, en 
geven in de scholen lunches waarin 
vaak visch voorkomt. Want: zeggen 
ze John en Mary eten graag wat Mom 
kookt en later zal Mary hoogstwaar
schijnlijk op dezelfde manier voor 
haar familie kooken ? Dus als de 
school hun een schotel voorzet, die 
juist een tikje beter is dan die van 
Mom, zal Mom daarvan op de hoogte 
gebracht worden en zonder tw ijfe l 
haar familie koken. Dus als de 
hetzelfde te beproeven.

Misschien denkt U, dit is regimen- 
tatie, maar waarom inderdaad zou de 
visscherij niet ook eens haar kans 
wagen, in plaats van die aan andere 
voedingswaren te laten ? Waarom 
zouden zij het recht niet hebben het 
groote voedende gehalte van vis^h te 
doen uitkomen, die rijker ann pro
teine is clan gelijk welk ander voed
sel ? Neen, zij mag de gelegenheid 
niet laten voorbij gaan om aan Mary 
het smaakvolle en de waarde van haar 
product te doen kennen, wanneer 
weinig andere voedsels met visch kun 
nen wedijveren op een gezondheids
programma.

Denk niet dat dit geven van school 
lunches zoo maar vanzelf gegaan is. 
Daarvoor is meer dan één jaar werk 
en aangewende voetstappen voor noo_ 
dig geweest. Maar de Amerikaan zegt 
met recht «Where there is a will, the
re is a way»^ en hij komt er. W ij wen
schen dat hun plannen ten volle mo
gen slagen en visch meer en meer ge
geten en gewaardeerd worde.

H E T  S A R D IN E S EIZ O E N  IN M A IN E

In Maine kondigde zich het sardi- 
neseizoen allesbehalve rooskleurig aan 
Het weder was en bleef slecht en 
visch werd praktisch niet aangevoerd. 
Plots werden de grootste hoeveelhe
den haring en sardinen aangevoerd. 
De mannen wisten niet waar eerst ge
keken. En alles wat in de visscherij
nijverheid handen had, kon niet vlug 
genoeg werken.
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Neemt een abonnement op 

«HET N IEU W  VISSCHERIJBLAD»
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D e teg en w o o rd ig e 
D u itsch e 

S ch eep sru im te
M EER DAN 400 SCH EPEN  

IN DE B R IT S C H E  ZONE

Het na-oorlogsche Duitschland be
schikt over ruim 400 koopvaardijsche
pen van meer dan 100 ton. Op weinig 
uitzonderingen na, behooren deze 
schepen in de Britsche zone thuis. 
Hun gezamenlijke tonnage bedraagt 
ongeveer 160.000 ton dw. Veertig vaar
tuigen zijn thans onzeewaardig. De 
rest wordt gebruikt voor de Duitsche 
kustvaart en op bepaalde korte zee- 
trajecten.

Bovendien zijn er plm. 1425 vis
schersvaartuigen van verschillende 
soorten, welke alle dienst doen voor 
de visscherij of voor het mijnvegers- 
bedrijf.

In  België zitten ondertusschen nog 
een 30-tal, meestal kleine reeders- 
visschers te wachten op hun vaar
tuigje, dat door den bezetter tijdens 
den oorlog aangeslagen werd en welke 
ze, niettegenstaande alle voetstappen 
en rapatrieeringsdiensten, nog niet 
hebben zien weerkeeren.

Sedert 6 maanden heeft de O.R.E.
o.m. den terugkeer aangekondigd van 
de H.2 en de H.17 en nog altijd wacht 
men er op.

Onze visscherij heeft inderdaad de 
bevoegdheden van den O.R.E. leeren 
kennen. In  het grootst aantal geval
len, krijgen de menschen 6 maanden 
à één jaar nadat ze reeds in het bezit 
zijn  van hun schip, bericht dat het 
vaartuig gerapatrieerd zal worden of 
gerapatrieerd is.

Hoe lang zullen de lastenbetalers 
nog geplaagd blijven met allerlei dien
sten, in het leven geroepen om den 
eenen of den anderen vriend een 
postje of... decoratie te bezorgen?

Straks zullen alleen de werkers zon
der decoratie staan en zal het een eer 
worden in zoo’n nog te stichten maat
schappij opgenomen te mogen worden.
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