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Prijs : 2 frank. NIEUW V R IJD A G  27 D E C E M B ER  1946 

Verschijnt eiken Vrijdag
HOOGWATER

DECEMBER
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
5 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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ABONNEMENTEN: Binnenland: 1 jaar: 100 fr. 
TEL. N r 72523 Nederland: 12 gulden.
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Redactie en Beheer : Nieuwpoortsteenweg, 44 
Oostende - P.C.R. Degrave & Godemont 108026 Wetenschap - Nijverheid -  Handel

(De cKapitaalbelasting
OP W ELK E N  G R O N D SLA G  MOETEN  
Z IJ  VOOR DE V IS S C H E R S V A A R 
T U IG E N  G E V E S T IG D  W O RDEN ?

Ieder reeder is, krachtens de Wet 
van 17 October 1945 betreffende de 
belasting op het kapitaal, verplicht 
aangifte te doen van zijn goederen 
en bezittingen op 9 Oct. 1944, welke 
in een nijverheids- of handelsonder
neming belegd waren of welke tot de 
uitoefening van een beroep aange
wend werden, wanneer de gezamen
lijke waarde dezer goederen en be
zittingen een bedrag van 10.000 fr. 
overtroffen.

De reeders hebben meestal op ei
gen initiatief een dergelijke aangif
te gedaan. De aangiften werden op 
verscheidene wijzen geïnterpreteerd; 
diensvolgens ontstond een oneindige 
verscheidenheid in de wijze van ta
xatie.

MEN S T R E V E  NAAR EEN  
E E N V O R M IG E  O PLO SSIN G

Het is van belang zooveel mogelijk 
een eenvormige oplossing tot stand 
te brengen, welke én de belangen 
van de schatkist én deze van de ree
ders waarborgt. Voor de Directie der 
Belastingen beteekent dit een ver
eenvoudiging van onderzoek der ge
vallen, een onmiddellik akkoord van
wege de taksschuldigen met als ge
volg een spoedige betaling der ver
schuldigde belasting, daar het ak
koord gaan met de wijze van taxatie 
alle verdere discussie zal uitsluiten.

DE W IJZ E  VAN T A X A T IE

Het komt er op aan voor de vis
schersvaartuigen een grondslag van 
taxatie vast te stellen, zooals dit het 
geval is voor de binnenschepen, het
zij naar rato van de tonnemaat van 
het schip, van de verzekerde waarde 
o f van elk anderen vorm, welke als 
grondslag kan worden aangewend.

In  dit verband onderzoeken wij 
vooraf de administratie interpreta
tie. Een ministerieele omzendbrief 
bevattende commentaar van de wet 
betreffende de belasting op het ka 
pitaal verschaft ons hieromtrent de 
volgende inlichtingen ; de Adminis
tratie beschouwt als voldoende een 
schatting, bedragende tweemaal de 
normale waarde van 1939, rekening 
houdende met de noodzakelijke a f
schrijving.

Volgens deze onderrichtingen komt 
ihet er dus op aan de normale waar
de van 1939 te bepalen, alsook de 
noodzakelijke afschrijvingen voort
vloeiende uit de waardevermindering

Normaal kan men zich steunen 
voor de heffing van de belasting op 
het kapitaal op de verzekerde waar
de der schepen, daar de bedoelde 
waarde als een degelijk vergelijkings 
punt kan worden aangenomen. W aar 
dit niet mogelijk blijkt, kan men ais 
waarde van het vaartuig aannemen, 
deze welke bij het Beheer der belas
tingen bekend is. Voor de afschrij
vingen make men een onderscheid 
tusschen de vaartuigen vóór en t ij
dens den oorlog gebouwd. De percen
tages der afschrijvingen van vaar
tuigen tijdens den oorlog gebouwd 
moeten noodzakelijk hooger zijn dan 
voor de vóóroorlogsche ' periode. Dit 
is zeer logisch, inderdaad tengevolge 
van een tekort aan girondstoffen en 
materialen kon de bouw en herstel
lingen slechts met ersatzmateriaal 
uitgevoerd worden.

Bezwaarlijk kan men eenvormige 
percentages zoowel voor romp als 
motor bepalen.

Nochtans schijnen sommige con
troleurs voor de vestiging der kapi
taalbelasting de waarde der schepen 
blijkend uit de normale boekhouding 
na aftrek der amortissementen niet 
te kunnen aanvaarden.

Tot vaststelling van den grondslag 
der belasting geven zij de voorkeur 
aan de waarde der schepen door 
V.O.Z.O.R. bepaalt.
Ovèr het algemeen houdt V.O.Z.O.R. 
een rekening met de waardevermin
dering en steunt op de eventueele 
vervangingswaarde, die werkelijk ver

schilt van de handelswaarde van het 
vaartuig. Deze grondslag is bijgevolg 
uiteraard valsch.

De eenige aannemelijke grond « j ' 
is o.i. alleen de waarde - zonder eeni 
ge verhooging - die voortspruit uit 
een regelmatige boekhouding, na a f
trek der normale afschrijvingen aan
vaard door de inkomstenbelasting. 
W aar geen regelmatige boekhouding 
bestaat, zou er een waarde moeten 
vastgesteld worden, die overeenstemt 
met de werkelijkheid. Daarenboven 
kunnen zich bijzondere gevallen voor 
doen - uitzondering op een algemee- 
nen regel - welke afzonderlijk door 
den controleur dienen onderzocht en 
met de belanghebbenden besproken 
te worden.
M tiÉA ftÉIIA ÉtA llÉA ftÉK Éé«*!!«*

AAN ONZE ABONNENTEN 
IN  NEDERLAND

Binnen enkele dagen zal men 
bij onze abonné’s in Nederland  
komen incasseeren.

D aar deze kw itanties slechts 
éénmaal worden aangeboden, 
verzoeken w ij de abonné’s de 
noodige schikkingen te willen  
treffen opdat het verschuldig
de bedrag zou vereffend V/or
den.

Zij die in H olland door a f
wezigheid de kw itantie niet 
vereffend hebben, mogen sto r
ten op postcheckrekening Nr.
410.60 van H ondius en Zoon, 
Middelburg, met verm elding : 
Abonnement « Het Nieuw V is
sch erijblad  » 1 9 4 7, Oostende 
België).

TE IJSLAND GESTORVEN

De Oostendsche visscher Dehondt 
Arthur Henri, geboren te Oostende 
op 12-6-1896 en kok aan boord van 
de SS.0.160 « Nautilus »  van de Oos
tendsche Reederij, was vorige week 
vertrokken naar IJsland met dit vaar
tuig. Onderweg is hij plots in mekaar 
gezakt en overleden. De kapitein van 
de SS.O.160 zal trachten een haven 
van IJsland aan te doen om hem al
daar te laten begraven.

Het slechte weder had hem Dins
dag nog niet toegelaten dit te doen.

DE 0.191 OP DE KUISCHBANK
We meldden het stranden te Oos

tende nevens het staketsel van de 
0.191 en hoe dit vaartuig op onge
lukkige wijze verloren ging.

De motor diende uitgehaald en thans 
werd de romp, na dichtgemaakt te 
zijn, naar de kuischbank verlegd. Een 
volledige ombouw zal plaats hebben

De schade mag op minstens 2 m il
lioen frank gerekend worden.

Expert Boydens is met deze belang
rijke taak gelast.

ON ZE UITVOER NAAR ITA LIE

Voor den uitvoer van visch naar 
Italië, is 50 millioen Belgische frank 
toegewezen. Daaruit volgt dat er naar 
dit land heel wat Belgische visch zou 
kunnen uitgevoerd worden.

Van deze 50 millioen frank wordt 
er 10 millioen frank voorzien voor den 
uitvoer van ijle haring in conserven 
bereid die, naar we reeds vroeger 
meldden, zeer lekker is.

Aldus zullen ook onze vischconser- 
venfabrieken onze eigen ijle haring 
kunnen verwerkt uitvoeren, wat onze 
visscherij slechts kan ten goede ko
men.
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Visch voor Engeland wordt 
geweigerd

Donderdag van vorige week bood 
men aan onze paketbooten een 125- 
tal kisten aan voor verzending naar 
Engeland. Alleen 60 kisten werden 
aangenomen. De rest werd geweigerd 
met als reden: gebrek aan ruimte. 
Vrijdag morgen, te 8 uur, speelde zich 
hetzelfde liedje af met als gevolg 
opnieuw geen vischverzendingen.

Door den h. Vandenberghe, in a f
wezigheid van den h. Bauwens, werd 
onmiddellijk bij den bevoegden dienst 
gewezen op de nadeelige gevolgen van 
dezen toestand. Uit de besprekingen 
welke er op volgden, bleek al dadelijk 
dat de vischhandelaars zelf niet ge
organiseerd zijn en elk op zijn eentje 
werkt.

Ja, de diensten van de maalboot, 
onder leiding van Ct Kesteloot, zijn 
wel bereid schikkingen te treffen  om 
in de mate van het mogeiijke de noo
dige plaatsruimte te voorzien, maar 
ze willen nog alleen onderhandelen 
met leiders van de Reedersvereeniging 
of officieele diensten.

De vischhandelaars hebben hier 
alle vertrouwen verloren door al
lerlei voorvalletjes, welke voor de 
diensten zelf onaangenaamheden en 
moeilijkheden met zich brengen.

Het schijnt dat er een algemeene 
bond tot stand gekomen is, maar 
elkeen b lijft er op zijn eentje han
delen !

Onderzocht zal dienen te worden, 
hoeveel visch er eiken dag zal ver
zonden worden.

Het ware voldoende dat de visch
handelaars in den loop van den na
middag aan de directie van de vis
schershaven de kwantums opgaven, 
welke den anderen dag zullen verzon_ 
den worden en deze diensten er tele
fonisch kennis van geven, om te ver
mijden wat thans gebeurt, waardoor 
ook de visscherij veel benadeeld wordt 
en onze exportmogelijkheden op be
paalde oogenblikken er het slacht
offer van zijn.

Men vergete niet dat de Oostende- 
Doverlijn den voorrang verleent aan

het fruit, omdat met de exportee- 
rende firm a’s en organisaties kon
trakten werden afgesloten welke die
nen nageleefd.

Woensdag stonden opnieuw 1.000 
kisten gereed en... de maalboot nam 
er slechts 300 mee.

Gebrek aan samenhoorigheid bij 
den vischhandel heeft aan onzen 
exporthandel reeds veel nadeel be
rokkend.

En dat is het vertrekpunt. W il men 
iets bereiken, dan moet men georga
niseerd zijn.

De vischhandel heeft bij ons nog 
veel te leeren !

Anderzijds zouden de diensten van 
het Zeewezen op bepaalde dagen van 
de week, wel wat breeder van opvat
ting kunnen zijn  en met wat goeden 
wil is veel meer te bereiken dan thans 
het geval schijnt te zijn. Er is te veel 
gemakzucht en dit kan slechts ten 
nadeele uitvallen van deze voor België 
zeer belangrijke dienst.

De Belgische 
Visscherijalmanak 

1947
D it op alle visschersvaartuigen en 

in alle nijverheidskringen onm isbaar 
werk, zal begin Ja n u a ri verschijnen.

Het is een lijv ig  boekdeel van 400 
blz. en kost 100 fr. Buitenland 110 fr. 
te storten op postcheck 1070.98 van 
den heer Vandenberghe Prosper, Oos
tende.

De H ollandsche lezers moçen hun  
storting doen op postrekening No.
410.60 van Hondius en Zoon, M iddel
burg.

D aar het aantal exem plaren be
perkt is, doet men goed van af heden 
te storten.

G ARN AAL AAN VASTE PRIJZEN

Donderdag boden zich te Oostende 
slechts een drietal vaartuigen met 
garnaal aan.

Tot eenieders verwondering ver
bood de stedelijke bediende deze gar
naal boven den prijs van 35 fr. te 
verkoopen, waar reeds sedert twee 
maanden dit stelsel opgeheven werd.

Door den heer Vandenberghe werd 
bij de Hoogere Overheid onmiddellijk 
gewezen op deze vergissing, waardoor 
drie kleine reeders van minstens 10 
fr. per kg. benadeeld werden.

Den volgenden dag was de prijs vrij 
en betaalde men de garnaal van 48 
tot 53 fr.

HOOGW ATER BOEKJES 1947

Hoogwaterboekjes zijn vanaf heden 
Zaterdag te verkrijgen aan 2 frank 
per stuk:
Te HEIST: Boekhandel De Vos;
Te ZEEBRUGGE: Hand in Hand;
Te BLANKENBERGE: Internationale 

Boekhandel, Kerkstraat;
Te OOSTENDE: Hulp in Nood, Vin- 

dictivelaan, 20; Bond Visschers- 
Reeders, Zuidstraat, 5; in alle Boek
winkels; Drukkerij «Het Nieuw Vis
scherijblad»;

Te NIEUWPOORT: Sluismeester Coen 
Victor, Sluis 12.

AAN DE ABONNENTEN  
die tot op heden 

hun kwijtschrift niet betaalden
De abonnenten, die tot op heden 

het kw ijtschrift voor de vernieu
wing van hun abonnement niet 
betaalden, omdat het wegens een 
verzuim, of ten gevolge van afwe
zigheid, niet werd aangeboden, 
worden beleefd verzocht ons on
verwijld te willen waarschuwen, 
opdat wij een nieuw kw ijtschrift 
zouden doen aanbieden. Z ij mo
gen echter ook het gewenschte 
bedrag storten op postcheckreke
ning nr. 1080.26 van « Het Nieuw 
Visscherijblad ». De kaart, of de 
storting moet echter vóór 31 De
cember a.s. in ons bezit zijn, opdat 
het blad zonder onderbreking zou 
besteld worden.

Nieuwe Abonnementen
Lezers, die ons blad niet van een 

dagbladverkooper willen krijgen, 
kunnen een abonnement per brief 
of kaart bestellen, ofwel de onder
staande som storten op postcheck_ 
rekening nT 1080.26 van «Het Nieuvi 
Visscherijblad» Oostende. Z ij ont
vangen het blad zoodra de bestel
ling of het bericht van storting in 
ons bezit is.
Jaarabonnement: België: 100 fr.

Holland: 12 gulden
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Sie gewezen 
ViôAcheK tyham nm rttm iôM e  

te deutende
IS ZE VOOR GO ED BEG R A V EN  ?

Men schrijft ons :
A l snuffelend in een der oude 

visscherij almanakken werd onze aan
dacht gevestigd op de visscherijha- 
vencommissie van Oostende.

Deze uitstekende gids in visscherij- 
aangelegenheden geeft hieromtrent 
de volgende bijzonderheden: de vis- 
scherijhavencommissie heeft als doel 
alle mogelijke veranderingen aan de 
visscherijhaven te bestudeeren en 
volgens de noodwendigheden de ver
eischte schikkingen te nemen. Zij kan 
ook voorstellen indienen welke de 
visscherij aanbelangen.

Deze Commissie was samengesteld 
uit een reeks zeer voorname deskun
digen: John Bauwens, H. Lambregt,
H., Vieren, M. Jans, Aug. Brunet, Ad. 
Janssens, Luc. Decrop, Ed. Beauprez, 
Victor Cornellie *en Richard Panesi, 
met een bevoegden secretaris: den h. 
Gustaaf Veithof, bestuurder der Vis
scherijhaven.

Het is ongetwijfeld zeer eigenaardig, 
zelfs onverklaarbaar, dat nu meer 
dan twee jaar na de bevrijding de h. 
Vroome, schepen der Visscherijhaven, 
tevens voorzitter van de Visscherij- 
havencommissie, het overbodig en 
nutteloos geacht heeft, het laatst ver
meld organisme terug bijeen te roe
pen, spijt men van bevoegde zijde 
hiervoor stelselmatig heeft aange
drongen.

Misschien is de heer Schepen der 
Visscherijhaven van oordeel, dat het 
doel der Visscherijhavencommissie nu 
volledig werd bereikt en dat er bijge
volg geen veranderingen noch verbe
teringen meer aan de visscherijhaven 
moeten bewerkstelligd worden, daar 
alles nu perfect en op wieltjes loopt. 
Buiten deze van den heer Schepen 
dienen wellicht geen voorstellen meer 
ingediend noch uitgewerkt te worden.

Spijtig genoeg kunnen wij —  en 
met ons al degenerty welke iets te 
maken hebben met het visscherijbe
drijf —  het oordeel van den bevoeg
den Schepen niet volgen (kwâtongen 
zullen beweren «onbevoegde schepen» 
maar tot de klasse van kwaadspre
kers behooren wij niet, daar de heer 
Vroome wel in andere dan visscherij- 
aangelegenheden zou kunnen bevoegd 
z ijn ). W ij kunnen niet goedkeuren dat 
over het hoofd ziet en men zijn eigen 
in de huidige omstandigheden men

het advies van bevoegde personen 
dictatoriaal gangetje gaat, al loope 
het dan ook maar verkeerd uit en 
steeds tot schade van het visscherij
bedrijf.

In den nieuwen Oostendschen ge
meenteraad zullen nu verscheidene 
leden zetelen, die tijdens de kiescam
pagne verklaard hebben de belangen 
van het zeevisscherijbedrijf te zullen 
verdedigen —  er waren er van alle 
kleuren — . Dat ze nueens van stapel 
loopen met de Visscherijhavencom
missie terug tot het leven te roepen, 
spijt de heer Vroome ze zeker als 
voor goed begraven beschouwt. Deze 
eerste stap tot bevordering van het 
algemeen belang —  wat is het an
ders ? —  zal er een van belang zijn.

Bevoegdheden als de hh. John Bau
wens, H. Lambregt, H. Vieren, August 
Brunet, A. Blondé en G. Velthof en 
andere zullen er voor zorgen dat het 
schip in een behoorlijke haven te
recht komt.

Meer dan eens heeft «Het Nieuw 
Visscherijblad» terecht gewezen op 
de zeer schadelijke tekortkomingen 
ten opzichte van de Oostendsche vis
scherijhaven, die eens doorging als 
een der meest degelijk uitgeruste van 
gansch Europa... helaas ! een nu ver
zwonden glorie.

Gelukkig dat er nog personen ge
vonden werden, die zonder veel ge
rucht te maken, alles in het werk ge
steld hebben om er nog iets —  al is 
het toch zoo weinig — van terecht 
te brengen. Zij legden hiervoor slechts 
hun eigen initiatief aan den dag zon
der veel te kunnen rekenen op den 
steun van Hoogerhand, waarop ze in 
de eerste plaats hadden moeten kun
nen aanspraak maken.

NOTA DER REDACTIE 
W ij kunnen slechts het schrijven 

van onzen toevalligen briefwisselaar 
volmondig bijtreden. Hopen wij dat 
het zal bijdragen tot de heropstan- 
ding van de Visscherijhavencommis
sie, die in bevoegde handen, oneindig 
veel goeds kan verrichten. De be
voegde instanties nemen ten slotte 
hun verantwoordelijkheid op in het 
belang van het visscherijbedrijf.

M. Vroome, als gij het voor de vis
scherij niet opneemt, laat dan die zaak 
over aan anderen. Gij kunt U dan 
bezig houden met dingen, die U inte
ressanter schijnen.
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Vertegenwoordiger :
H. B O Y D E N S ,  Vçlodroomstraat 4 OOSTENDE
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Op H- Januari naar de 
l r)ieuu>e Visschershaven
De strenge koude heeft de verplaat

sing naar de nieuwe visschershaven 
uitgesteld tot 4 Januari.

O fficieel wordt ons thans gemeld, 
dat de verplaatsing geen uitstel meer 
zal kennen en op 4 Januari 1947 voor 
de eerste maal in de nieuwe verlengde 
hallen zal verkocht worden.

Schikkingen werden door Telegraaf 
en Telefoon genomen om er voor te 
zorgen dat alle telefoonlijnen, den 
Donderdag onderbroken, reeds den 
Zaterdagmorgen in de nieuwe pak
huizen zullen werken.

Weliswaar willen sommige hande
laars de verplaatsing nog vertragen, 
maar deze moeten begrijpen dat het 
algemeen belang, een verplaatsing 
eischt. Allerlei misbruiken zijn in de 
huidige voorloopige hallen ontstaan. 
Diefstallen en zwarte markt hebben 
er hoogtij gevierd. De politie sloot er 
haar oogen voor alles, ja, in sommige
V̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWWWVWWVi

AFGEBROKEN

De Z.483 «Stella Matutina», welke 
lange jaren gezonken lag en vroeger 
toebehoorde aan Jerome Legein, werd 
tijdens den oorlog door den bezetter 
gelicht en verkocht aan den heer 
Fern. Viaene. De heer Viaene heeft 
het thans, gezien het vaartuig door 
de Zeevaartinspectie afgekeurd werd, 
verkocht aan den kolenhandelaar 
Vyvey August voor de som van 20.000 
frank.

Het vaartuig zal afgebroken worden 
voor brandhout.

A A A A A A AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Gewapende Holle Baksteen 
Welfseis « I S 0  D A L »
Vloeren in Céramique en 
Ciment - Faiënce tegels
55, Cuido Gezellelaan, 55

Te bckomen b ij: (10)

M. Royaux-CSaeys
Tel. 325.09 - BRUCCE
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Ong evallen aan 
Boord en de

Zeavaartàitspectie
Men schrijft ons uit Heist :

Heer Directeur,
Deze week Dinsdag werden onver

wachts twee visschersvaartuigen ver
boden van uit te varen; de eene had 
een lek opgeloopen en de andere een 
schroef gebroken.

De herstellingen waren sedert ver
scheidene dagen uitgevoerd en de 
Zeevaartinspectie was er niet ge
weest. Alleen de expert had de zaken 
nagezien.

Almeteens kwam bevel dat onze 
vaartuigen niet mochten uitvaren tot
dat ze nagezien waren zoodat we min 
stens tot heden Vrijdag zouden moe
ten blijven liggen, daar de Staats
diensten twee dagen gesloten blijven, 
’t Is nu het oogenblik van de haring
vangst en wij meenen dat dergelijke 
handelwijze ons veel benadeelt, te
meer dat de waterschout van Zee
brugge weigerde ons weg te laten 
gaan, niettegenstaande één van ons 
reeds in zee was geweest.

Zou hieraan in de toekomst niets 
kunnen verbeterd ? W ij betalen zware 
belastingen. De opbrengst van onze 
aangevoerde Produkten zijn een netto 
bron van inkomsten voor ons land 
en de visscherij kan aan ons land 
slechts werk en eten bezorgen.

Twee Heistsche reeders.

NOTA DER REDACTIE

W ij hebben ons hieromtrent inge
licht en stellen vast dat de zeevaart- 
inspecteurs zoo overlast zijn, dat het 
moeilijk is de gansche vloot tijdig 
na te zien.

Anderzijds zou na elk schadegeval 
geen enkel schip naar zee mogen, 
zonder nieuwe keuring. Dergelijke 
maatregel wordt slechts practisch 
toegepast voor groote avarijen.

In  de gevallen welke ons hier bezig
houden en in acht nemend de geringe 
omvang en aard der schade, komt 
het den waterschout van deze havens 
toe na te gaan of deze schepen die
nen herkeurd.

Mochten onze zeevaartinspecteurs al 
spoedig kunnen aangevuld worden, 
dan zouden al die moeilijkheden uit 
den weg kunnen geruimd.

Naar we uit doorgaans welingelich
te bron vernemen, zal hierin binnen
kort ook verbetering komen.

gevallen speelden ze zelfs vischlosser. 
In  de laatste week werden zelfs gan
sche loten visch aan de vangsten ont
trokken om te dienen voor den uit
voer door een bepaalde groep expor
tateurs naar Frankrijk, zonder dat 
deze aan mijnrechten onderhevig 
waren.

Zal aan dit alles, waar alleen be
paalde personen van kunnen genieten, 
in de nieuwe hallen een einde gesteld 
worden ?

’t Is best mogelijk. De heer Velthof, 
directeur van de visschershaven, is 
een voortreffelijk ambtenaar, die vol 
begrip is voor aile goede zaken, maar 
die weet wat hij wil. Veel moeite zal 
het hem kosten om de huidige mis
toestanden uit den weg te ruimen, 
omdat ook de politie van weinig tel 
meer schijnt te zijn en omdat elkeen 
zijn slechte gewoonte van woekerhan
del zal willen voortzetten.

Het algemeen belang eischt maat
regelen, ja, kordaat optreden.

Zoo men het niet doet, dan zal meer 
kwaad dan goed uit de verplaatsing 
ontstaan.

Een bezoek aan de nieuwe 
Instellingen.

Niettegenstaande de 14-daagsche 
vorstperiode, zijn de deuren aan de 
hallen gereed om geplaatst te worden. 
Heden wordt daarmee aangevangen. 
De gebouwen der handelaars zullen 
voor het grootste gedeelte gereed zijn.

De trammaatschappij heeft ook 
haar schikkingen genomen om de 
tram tot aan de mijn te laten loopen. 
Er zou moeten voor gezorgd worden 
dat de tram langs de reederijkaai 
loopt, want de ronde zal ons dunkens 
geen tijdverlies met zich brengen. Aan 
de bevoegde middens hun wenschen 
aan de tram kenbaar te maken.

Het bestuursgebouw werd reeds 
lang in aanbesteding gegeven, maar 
ook hier is het de slakkengang: men 
is nog niet begonnen.

Voorloopig zullen de stadsdiensten 
in een barak ter plaats ondergebracht 
worden. Ondertusschen zal ter plaats 
aan de nooden van het oogenblik 
verholpen worden.

Ook de slips zullen binnenkort ge
reed zijn, maar dan is er vanwege 
de openbare besturen wat meer dan 
goeden wil en in ’t bijzonder wat in i
tiatief noodig.

Hopen we dat die verplaatsing snel 
zal gevolgd worden door de afbraak 
van de vernielde vischmijn, of is de 
chepen van Openbare Werken, nu de 

vei’kiezing voorbij is, met zijn collega 
van de Visschershaven opnieuw voor 
zes jaar in slaap gewiegd ?

Voor een Internationale Jaarbeurs 
van de Visch te Oostende

Wat yetteivd ei met de 

ijle. Stading, aan de 
Clude ViAAjchvLóJkaai ?
Sedert vorig jaar mogen de vaar

tuigen welke ijle ' haring verkoopen 
aan de oude Visscherskaai slechts 500 
kg. verkoopen.

Thans stellen we vast dat er zijn 
met 3 tot 4 duizend kg., welke de 
bediende van de stad aanvaardt onder 
voorbehoud dat ze maar 500 kg. o ffi
cieel mogen aanbieden.

Dergelijke handelwijze gaat niet 
op. Inderdaad, alwie meer heeft, zou 
moeten afgewezen worden en zou 
vanaf 3 Januari ook in het tijdok van 
de nieuwe vischmijn kunnen lossen, 
waar het staal in de nieuwe visch
hallen zou kunnen aangeboden wor
den.

Nu de mijn verplaatst wordt, zal het 
inderdaad reeds moeilijk zijn, de 
groote koopers naar den trap te krij
gen van de garnaalkaai en zullen 
veel visschers benadeeld worden door 
de gelegenheidskoopers.

W ij raden dus de reeders aan dit 
te doen, daar zij ook aan de nieuwe 
hallen zullen kunnen lossen zonder 
te versassen.

De vraag wordt ons gesteld wat er 
met het geld gedaan wordt van al de 
stalen ijle haring en sprot welke ter 
vischmijn aangeboden wordt.

Nu worden deze ’s avonds bij het 
sluiten der mijn naar het schijnt aan 
een bepaalden kopper verkocht

Het is ons bekend dat de verkoop 
der ijle haringstalen aan de handels
dokken naar de Visscherskas ging.

O f dit geschiedt met de sprot- en 
haringstalen aan de garnaalkaai we
ten wij niet. Zoo dit niet het geval 
is, dan hebben de reeders, nadat hun 
vangst gelost is, recht hun staal sprot 
of ijle haring terug te vragen.

Volharding van de bevolking

Oostende w il herleven. Dit stellen 
we vast aan den moed die onze men
schen bezielt om hun huizen uit de 
puinhoopen her op te bouwen, aan 
de vereenigingen die krachtdadig 
van wal steken, aan de vele plannen 
welke gesmeed worden, aan de aan
passing van alles aan de eischen van 
den tijd. Oostende verjongt, Oosten
de wil haar plaats in de toekomst 
heroveren en dat zal ze. W aar offici
eele instanties te kort schieten, daar 
steigert het privaat in itiatief om- 
hoog tegen den steilen muur der 
moeilijkheden. Mits zware offers 
wordt desnoods het kapitaal bijeen
gebracht om de zaak opnieuw aan te 
vatten, beter en flinker dan vroeger.

Spijts de mislukkingen van het 
laatste seizoen, houden onze men
schen vol. Ware het niet spijtig moes
ten al die moeite, al die onkosten op
nieuw op een ontgoocheling uitko
men ? Een nieuw verloren seizoen is 
niet alleen een verlies, doch veel 
meer een reuzeschrede achteruit.
De seizoensteden welke minder door 

den oorlog hebben geleden richten 
zich opnieuw op en maken nieuwe 
klienten, ten koste van onze stad. De 
concurrentiestrijd is thans geweldig, 
waar wij voor den oorlog een heel 
eind aan de spits stonden, zou het 
thans kunnen gebeuren dat we inge- 
loopen en zelfs voorbijgestoken wor
den.

Onze seizoennij verheid heeft recht
streeks geen indu?trieeie beteeke
nis. Zij produceert niets voor den 
buitenlandschen handel noch voor 
het binnenlandsch verbruik. Doch zij 
lokt duizenden vreemdelingen aan. 
Zij is de «deviezenfabriek welke dui
zenden menschen hun brood laat ver
dienen en onrechtstreeksch het land 
te goede komt. Zij kan tevens belet
ten dat tal van Belgen hun verlof- 
geld in den vreemde verteren zonder 
dat dit eenige winst meebrengt voor 
ons land.

Aanlokken van een nieuw kliënteel

De vele genoegens die wij vroeger 
onze klienten aanboden, wedrennen, 
casino, enz... zullen wij terug hebben, 
een zeker gedeelte onzer klienten zal 
onze stad getrouw blijven. Doch we 
moeten nieuwe klanten zoeken; za
kenlieden welke enkel hun verlof be
steden om nieuwe relaties aan te 

j knoopen, of winstgevende contracten 
af te sluiten, werklieden en bedien- 

: den in betaald verlof, middenstan- 
I ders, vreemdelingen zoowel als men- 
1 sehen uit eigen land welke ook eens 
Oostende zouden willen bezoeken, al
len moeten wij iets geven. W ij moe- 

; ten de argumenten die zij zouden 
hebben om naar Oostende te komen, 
nog aanvullen zooveel het in ons ver
mogen is.

Een reeks argumenten werd reeds 
gegeven: het inrichten van een jaar
beurs te Oostende.. En een jaarbeurs 
komt zeker op haar plaats in een 
seizoenstad beroemd om haar ont
spanning, haar genoegens, haar fees 
ten. W il men de verlofgangers een 
reden te meer geven om naar Oos
tende te komen, men geve ze iets 
waar ze kunnen kijken, leeren of za
ken doen.

Meteen denken we aan wat andere 
steden op dit gebied reeds hebben 
gepresteerd. Doch we dienen even
eens te denken op de ligging van die 
steden in een rijk industriecentrum, 
zooals Gent, of in het midden van 
het land.

Toerisme en Vischnijverheid

Onze regionale nijverheid is te ge
ring om een jaarbeurs te Oostende 
met algemeen karakter tot eene in 
ternationale prestatie te verheffen. 
Het gaat ook niet op na te apen wat 
anderen reeds vóór presteerden, we 
kunnen er ons bovendien de luxe 
niet van veroorloven. Doch wij kun
nen iets scheppen op dit gebied dat 
geen enkel stad in het land en wei
nig steden in het buitenland ons kun 
nen nadoen. Twee nijverheden in 
onze stad dienen heropgebouwd en 
gesteund te worden, twee nijverhe
den welke onze stad recht op leven 
geven: Toerisme en Vischnijverheid. 
Door de tweede te bevorderen kun
nen wij reeds de eerste doen herop
leven. Een Internationale ja a rb e u rs  
der V issch erij te Oostende is hier ze-

VERKOOPUREN VAN  

IJLE HARING TE OOSTENDE

De verkoopuren van ijle haring te 
Oostende zijn vastgesteld:

Maandag, Dinsdag en Woensdag: 
te 7.30 u., te 10 u. en te 11.45 u. ’s 
morgens; te 14 en 15 u. ’s namiddags.

De visschersstuurlieden moeten zich 
ten minste 15 minuten vóór den ver
koop met een behoorlijk staal aan
bieden bij de kontrolediensten.

De laatste drie dagen van de week 
geschiedt de verkoop ’s morgens te
8 uur in plaats van te 7.30 uur en 
moeten de visschers zich te 7.30 uur 
aanbieden.

Aan de ga rn aa lka ai

Daar geschiedt de verkoop van ijle 
haring te 15.30 u„ 16.30 u„ 17.30 u. 
en 18 uur.

ker op haar plaats en kan onze men
schen slechts ten goede komen.

Het is niet moeilijk hieruit a f te 
leiden hoe we op deze manier meer 
bezoekers naar onze stad kunnen 
trekken. We somden reeds enkele ge
gevens hooger op. Het spreekt van
zelf dat de jaarbeurs interessant 
moet zijn voor iedereen. Niet alleen 
voor vakmenschen en zakenlieden, 
doch ook voor den gewonen Zondag- 
bezoeker. Het mag niet alleen een 
Handelsfoor zijn, doch het moet ook 
een tentoonstelling en een gelegenheid 
worden tot het geven van een reeks 
feestelijkheden onder vorm van week_ 
ends, zooals die gedurende den laat- 
sten zomer zooveel succes hebben ge
kend.

Geleide bezoeken aan de tentoon
stelling, haveninstellingen, de zee, 
stad, voor groepeeringen.

Congressen voor geleerden en voor 
gewone menschen.

Het Doel

Het doel dezer jaarbeurs mogen we 
niet onderschatten. Ze is van groot 
belang voor den uitbouw dezer tak 
van onze nationale economie. Ze 
leert de Belgische visscherij en n ij
verheid kennen, ze laat de vischhan
delaars toe nieuwe relaties af te slui
ten, ze jnaakt onze producten beken" 
aan de buitenlanders en geeft ons 
de gelegenheid uitheemsche produc
ten te leeren kennen en toe te pas
sen in onze nijverheid.

De nijverheid die zich bezig houdt 
met bouwen en uitrusten van vaar
tuigen: scheepswerven, motorfabrie- 
ken, touwslagerijen, olie- en brand- 
stofhandelaars, enz... kan hier hare 
modellen en plannen ten toon stel 
len en te koop aanbieden naast die 
van buitenlandsche firma’s. De nieu
we uitvindingen van den laatsten 
oorlog, welke ten dienste staan van 
de visschers en reeders zullen hier 
hun hartje kunnen ophalen, doch 
ook buitenlandsche reeders, vis
schers en fabrikanten zullen zich 
aan deze eenige jaarbeurs interes
seer en. W ij denken wel dat nog nooit 
een tentoonstelling gehouden werd 
waar alles wat scheepsbouw en uit
rusting betreft naast elkaar werd ge 
plaatst. Dit kan te Oostende gebeu
ren. W ij liggen bijna in het centrum 
der Noordzee: Engeland, Frankrijk, 
Nederland, Denemarken, Noorwegen 
en Zweden hebben een belangrijke 
visschersvloot. Aan bezoekers uit die 
landen zal het niet ontbreken zoo 
wij iets voorstellen dat de moeite 
waard is. Bij hun terugkeer zullen 
zij naar hun land de indruk mede- 
dragen die niet alleen onze vissche
rij, maar ook onze stad als badstad, 
op hen heeft nagelaten. En wie zegt 
dat zelfs in Amerika geen belang
stelling zou kunnen gevonden wor
den ?

Doch ook de vischhandel en de 
vischverwerkende nijverheid krijgt 
haar plaats. En niet alleen de aan de 
Noordzee grenzende landen zullen 
haar afgevaardigden sturen om afzet 
gebieden te zoeken in België, doch 
uit het Zuiden, zullen bezoekers, 
klienten, komen opdagen: Luxem
burg, Zwitserland, Ita lie en tal van 
landen waar ook wij onze producten 
kunnen af zetten. He.t gansche jaar 
door komen buitenlandsche vischhan 
delaars nàar onze stad om zaken af 
te sluiten. Waarom deze onderhan- 
delingen niet uitlokken en bevoordee 
len op een Handelsfoor ? Ook onze 
producten in het buitenland bekend 
kunnen hun afzetgebieden uitbrei
den en hebben er alle belang bij hun 
rookers, conserverijen, inleggerije11 
te maken. Voor de gewone bezoekers 
kan deze handelsfoor een grootsch 
opgevatte propaganda voor meer 
vischverbruik, propaganda ten voor
deele der Belgische visch, vormen. 
Terw ijl de kleine handelaars hier ge
legenheid zullen vinden binnenland
sche klienten te maken.

W at de Stad kan doen

Doch ook van stadswege kan mee
gewerkt worden om iets interessants 
op te bouwen. Een tentoonstelling on 
der het motto: Oostende en de Zee. 
waar de geschiedenis van stad en 
haven uitgebeeld wordt en, tevens 
een geschiedenis onzer scheepvaart. 
Een tentoonstelling welke misschien 
als basis zou kunnen gebruikt wor
den tot het inrichten van een Natio
naal Museum der Marine waarvoor 
thans druk geijverd wordt in hooge 
kringen. De mooie tentoonstelling 
welke ter gelegenheid der eeuwfees
ten Oostende-Dover gehouden werd 
kan aangevuld worden met een ge
schiedenis onzer visschersvloot. Ook

i de mooie maquette welke op de ten- 
! toonstelling in Brussel zooveel succes 
oogstte en nadien ln onze stad opge- 

j steld werd kan hier gunstig te voor
schijn gehaald worden en aangevuld 
worden met plannen voor Oostende 
in de toekomst: kursaal, post, stad
huis, haveninstellingen, - vischmijn, 
enz...

Voordrachten en filmvoorstellin
gen kunnen de bezoekers nog zooveel 
leeren over alles wat de zee, de visch 
en de visscherij betreft.
Ook in de kunst werden al deze on

derwerpen duizendmaal uitgebeeld 
en weergegeven. Waarom al deze 
werken niet verzameld in een ten
toonstelling: schilderijen, beelden. 
Boekententoonstelling met vaklitera
tuur, studiewerken, ontspanningsboe- 
ken, tijdschriften. Kunstavonden 
met opvoering en concerten welke dit 
thema behandelen.

Fotoprijskamp voor de mooiste op
name van de zee, visch of visschers- 
leven. Misschien akn een milde gever 
gevonden worden die een jaarlijksche 
prijs geeft voor het beste boek over 
de zee of... de beste film, wat aan
leiding zou geven tot een film festi
val.

De geschikte plaats

Het staat als een paal boven water 
vast dat deze foor plaats zou grijpen 
in het centrum der stad. Alle hande
laars zouden dit plan toejuichen. En 
daartoe hebben we te Oostende één 
prachtig gebouw: de oude statie. Een 
groote hal, verscheidene kleine zalen 
zelfs de mogelijkheid een blijvende 
tentoonstelling in te richten, biedt 
het ons. Daarbij ideaal gelegen ne
ven de dokken waar zeiljachten, oor
logsschepen en visschersbooten de 
menschen in de gewünschte omge
ving brengen, en de juiste kleur ge
ven.

Het succes van deze onderneming 
hangt natuurlijk af van de rucht
baarheid welke eraan gegeven wordt. 
Publiciteit voor de jaarbeurs is pu
bliciteit voor Oostende. En hier be
staan vele mogelijkheden. De jaar
beurs moet zijn eigen «merk» hebben 
dat op alle plakbrieven en uitgaven 
prijkt. Een wedstrijd onder kunste
naars, of in de scholen, voor derge
lijk kenteeken, lokt al een eerste be
langstelling uit. De plakbrief moet 
ieders aandacht trekken en overal, 
in binnen- en buitenland prijken. 
Een sluitzegel op de correspondentie 
der Oostendenaars helpt op doelma
tige wijze mee tot bekendmaking: 
Oostendenaars zijn internationale 
menschen met internationale brief
wisseling.

Van de gelegenheid kan gebruik 
gemaakt worden om een boek over 
de geschiedenis van Oostende uit te 
geven. Regelmatig bekend maken 
van het programma der feesten in 
binnen- en buitenland. Uitgave van 
een keurig programmabrochure. Alle 
ideeën welke kunnen uitgebaat wor
den. Misschien inrichten van een rei
zende tentoonstelling: Oostende en 
de Zee, of Oostende in de toekomst ?

Iedereen maakt zijn vacantieplan- 
nen op bij het uitkomen der eerste 
mooie dagen van he.t jaar. Vóór dien 
tijd  reeds moet publiciteitscampagne 
ingezet worden, reeds voor ’t Paasch- 
verlof. De publiciteit moet er naar 
gericht worden op alle menschen, 
welke een paar dagen verlof min
stens kunnen doorbrengen, het woord 
je: Oostende een obsedeerende aan
trekkingskracht te laten uitoefenen.

Onze stad telt veel jonge krachten 
met ondernemingsgeest en durf; daa
rentegen bezitten we tal van men
schen die, alhoewel bezadigd, rijk zijn 
aan ondervinding en relaties. Het 
komt er alleen maar op aan deze 
krachten samen te bundelen tot een 
harmonisch geheel ten voordeele van 
Oostende als Seizoen- en Vischstad. 
de twee grondslagen waarop het be
staan van alle Oostendenaars is ge
bouwd. Twee factoren welke door een 
uitputtende en vernielende oorlog 
verdrongen geweest zijn, doch welke 
thans een eenige gelegenheid krijgen 
beter dan ooit opgebouwd te worden 
en de vroegere wereldfaam te over
treffen, ten bate der bevolking en 
van het land.

We hooren graag de meening hier
over van alle menschen welke zich 
hieraan interesseeren en stellen de 
kolommen van ons blad ter beschik
king van iedereen welke zijn woordje 
wil meespreken.

(Verboden nadruk). K. J.
***

Dit artikel was reeds gezet wanneer 
we vernamen dat door toedoen van 
Burgemeester Serruys op 19 Juli a.s. 
een jaarbeurs in het oud-station zou 
geopend worden.

ZUIGER 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)
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G E N T

Een Jlexôt- en JVJœuivfaawfeeôt
aam, onze 

oude Viôôcâexô, aan QadtôtâaCcâ
In  ons vorig nummer wezen we op 

het fe it dat, waar overal het Kerst
en Nieuwjaarfeest een vroolijk en 
aangenaam verloop heeft, men onze 
oude visschers vergeten had en dat 
ook wij aan hen mochten denken die 
het grootste gedeelte van hun leven 
op zee doorbrachten.

Onze oproep is niet vruchteloos ge
bleven en in enkele dagen tijds zijn 
talrijke giften toegekomen, welke ons 
toegelaten hebben onze oude zeebon
ken een aangename Kerstdag te laten 
doorbrengen.

Hiernavolgende giften waren op het 
oogenblik van het ter pers gaan, he
den Donderdag, in ons bezit:
Pêch. à Vapeur (J. Bauwens) fr. 500
Froid industriel .........................  500
Pescator ......................................  250
Béliard Crighton en Co .............1.000
Notaris Quaeghebeur .................  200
Fa. Camiel Willems ................... 200
Ct. Couteaux: een radio en fr. 100
Fa. Velter en De Vos ..............  200
«  Het Nieuw Visscherijblad »  ... 100 
Raymond Gobert, gemeentese

cretaris, Heist .........................  100
Directeur Cadron, Zeewezen ... 100
Mr. Carlier ..............................  tabak
M. Fern. Rayée, aannemer ... 50 
Fa. Aug. Van den Abeele, Brugge 100
Bank Crédit Ostendais .............  100
Mr. Jul. Poll, voorzitter Onder

zoeksraad ..............  ..............  100
Mr. Nellens, Kursaal Oostende: »

7 spellen kaarten.
Mw. Tornye, van de 0.220: 10 

pakjes tabak.
Huis Aug. Pede .........................  100
Frans Vergauwen, Antwerpen ... 20

Alle giften mogen nog gestort wor
den tot den 31 December op post- 
checkrekening nr. 1080.26 van « Het 
Nieuw Visscherijblad » of aan het

OPGESLEEPT

Vorige week werd de Z.432 met een 
warmlooper opgeslespt door de Z.449 
«Zeemanshoop».

De nieuwe 
Pensioenwet

Aanvragen vóór 1 Januari e.k.

N U T T IG E  W EN KEN

De nieuwe pensioenwet van 28 Au
gustus 1946 werd van kracht op 1 Oc
tober 1946. De gewezen loonarbeiders 
en weduwen van loonarbeiders, die 
echter de door deze wet bep aaide 
voordeelen van October 1946 af willen 
genieten, moeten vóór 1 Januari 1947 
door tusschenkomst van het gemeen- 
tebetuur, een aanvraag voor ouder- 
domsrentetoeslag zonder onderzoek, 
indienen.

De aanvragen, die na dien datum 
worden ingediend, zullen slechts hun 
uitwerking hebben met ingang van 
den lsten der maand volgende op die 
tn den loop, waarvan zij worden in 
gediend.

De personen ,die reeds een ouder- 
domsrentetoeslag genieten na onder

zoek, moeten geen aanvraag indienen ' 
Hun dossier wordt ambtsbehalve her
zien en de voordeelen van de wet 
worden hen van 1 October 1944 af 
toegekend.

In verband met bovenstaand be
richt achten wij het nuttig volgende 
adressen te publiceeren. W ij hebben 
immers reeds kunnen ondervinden 
dat de meeste belanghebbenden, die 
ons schrijven of persoonlijk komen 
srpeken, steeds vooral wenschen te 
weten waar zij zich moeten bevragen

Hier volgen die adressen, die de be
langhebbenden kunnen uitknippen en 
bewaren.

A anvraag pensioen zonder onder
zoek: op het Gemeentehuis.

A anvraag pensioen m et onderzoek:
Ontvanger der Belastingen.

A an vraag Aanvullende Overlevings- 
rente : Dienst Ouderdomspensioenen, 
Koninklijke straat 158 te Brussel.

A an vraag W eduw rente: Algemeene 
Spaar en Lijfrentekas, Wolvengracht 
48, te Brussel.

A an vraag Lijfrente voor arbeider 
en v rij-verzekerden : Algem. Spaar- 
en Lijfrentekas, te Brussel.

A an vraag Lijfren te voor de bedien
den: Bij het Verzekeringsorganisme 
waarbi; de bediende het laatst was 
aangesloten. De weduwe van een be
diende, dient zich insgelijks tot dit 
organisme te wenden voor haar we- 
duwerente.

Kindertoeslag voor Weezen : Aan
vraag te doen bij de kompensatiekas 
waardoor men het laatst bediend 
w°rd tot het overlijden van den echt’  
genoot-loontrekkende, hetzij arbei
der of bediende.

adres van den h. Vandenberghe, die 
de organisatie van het feest op zich 
heeft genomen en in overleg met Me
vrouw Rombouts, directrice van het 
Godtschalck instituut, voor het ge
zellig Kerst- en Nieuwjaarfeest zorgt.

KERSTDAG OP GODTSCHALCK

Het was met het grootste genoegen 
dat we Kerstdagmiddag een kort be
zoek brachten aan hen, die nog steeds 
de kern van ons oude Vlaamsche 
visschersras daarstellen.

Vele bekende gezichten zijn er nog 
te ontwaren en ook enkele nieuwe 
zijn opgenomen.

De plaatsruimte is echter nog be
perkt. daar de huisjes waar man en 
vrouw samenwoonden, nog niet her
opgebouwd konden worden en nog 
verschillende bunkers uit den weg 
dienen geruimd.

De bezorgdheid van Mevrouw Rom
bouts voor haar vertroetelingen is 
nog steeds even groot en als men 
bedenkt, dat in deze nog lastige pe
riode van bevoorrading, zij slechts 
over een zuster, vier werkmeisjes en 
een knecht beschikt, om een 40-tal 
ouderlingen te onderhouden, dan kan 
aangenomen dat de taak van deze 
moedige dame er geen gemakkelijke 
is.

Toen men terugkwam, zag het gan
sche gebouw er erbarmelijk uit. Groo
te onkosten dienden gedaan. Men be
schikte noch over keuken noch over 
uitrusting. Oude tafels en stoelen 
werden hier en daar bijeengetrom- 
meld en nog zijn er veel gerieflijke 
aangelegenheden tekort. Men zou er 
nog best een 24-tal stoelen kunnen 
gebruiken. Want eerst dient gezorgd 
voor het verzorgen der oude zee
bonken.

Ons bezoek

Dezen morgen is het Kerstmannetje 
geweest met 100 gr. pijp- en «chic»- 
tabak. Daarenboven werd gezorgd 
voor de vrouwtjes, welke elk een 
doosje snuif ontvingen.

’s Namiddags had bakker Morlion 
14 prachtige koekebrooden gebracht.

Engeltje Gabrielle had hen daaren
boven ook niet vergeten en benevens 
de mooie radio waarop men de vis
schers van uit zee naar hun reeders 
hoorde roepen, was alles in een Kerst 
stemming gebracht •

Ook de beenhouwer Henri Stekelo- 
rum was er met zes gezonde en prach 
tige konijnen binnen gevallen, had de 
jmeisjes in de keuken bij het kuischen 
en scheiden er van een handje toe
gestoken, zoodat aan elkeen een lek
ker stuk konijn bezorgd kon worden.

’s Middags was het-dan ook kermis 
toen 31 visschers en 3 oude vrouwtjes 
het zich lekker lieten smaken. Ze 
zaten tot over de ooren in het maisch 
konijnenvleesch.

’t Was immers reeds lang geleden 
dat er nog een konijn op tafel ge
komen was. De saus rook even lekker 
pn een vanillepudding kwam het des
sert nog veraangenamen. Vroeger 
kweekte het instituut zelf konijnen, 
maar de oorlog en de verplaatsing 
naar het Binnenland had zulks ver
der onmogelijk gemaakt.

Het was dan ook met innige vo l
doening dat we konden vaststellen,, 
dat allen zeer tevreden waren.

Beloofd werd voor Nieuwjaar te zor
gen voor een tweede verrassing, zoo
dat ook hier Kerstdag en Nieuw’ aar 
enkele gelukkigen hadden gemaakt.

Dank gaat daarom naar al de m il
de gevers, die spontaan het initiatief 
van den heer Vandenberghe hebben 
gesteund en een 40 tal ouderlingen 
opnieuw hebben gelukkig gemaakt.

W ie stort ons iets voor Nieuwjaar ?

Het is nog niet telaat om ook te 
zorgen dat het op Nieuwjaarsdag een 
feest op Godtschalck wordt.

Gij die van en voor het visch je 
leeft, denk aan hen, die de baanbre
kers zijn van die grootsche nijver
heid van heden.

Velen hebben gedacht dat het ijle 
haringseizoen zeer rendeerend zou 
zijn op gebied van kwantiteit. Tot op 
heden is dit niet het geval.

De eenen schrijven het toe aan de 
voortdurende harde koude en de Oos- 
terwinden, de anderen zeggen dat het 
eigenlijk seizoen nog moet beginnen. 
Nog anderen zijn  van oordeel dat de 
groote treilers, welke thans de kust
wateren doorploegen, zeer veel nadeel 
berokkenen aan den vischstapel en 
dit ook zijn nadeelige gevolgen zal 
doen gelden op de garnaalvangst na 
den winter.

Door den h. Vandenberghe werd 
hierop tijdig in den schoot van de 
Nationale Federatie gewezen en het 
mag oprecht spijtig genoemd dat h ier
aan niet meer aandacht werd be
steed.

Het is echter nog niet het oogen
blik om te wanhopen, want waar vóór 
den oorlog het eigenlijke ijle haring
seizoen slechts na Kerstdag begon en 
het maximum aangevoerde gewicht 
door onze vloot slechts 18 millioen kg. 
bedroeg, mag toch gezegd dat alles 
laat voorzien dat dit jaar toch nog 
het dubbel hiervan zal aangevoerd 
worden.

W ij weten dat tijdens de Fransch- 
Belgische conferentie, onlangs te 
Brussel gehouden, er beslist werd dat 
een gemengde commissie van Fran
sche, Belgische en zelfs Hollandsche 
wetenschapsmenschen de kwestie dit 
jaar speciaal zou volgen om uit te 
maken of in de toekomst de treilers 
al of niet zouden hoeven geweerd en 
of de visch of liever dè haringstapel, 
welke aan onze kust komt paaien, zou 
dienen beschermd.

Met het oog hierop meldt ons een 
man van de wetenschap het volgende :

De uitbating van de ijle haringcon- 
centratie in de territoriale wateren 
dient uit verschillende oogpunten te 
worden beschouwd.

H ET  B IO L O G IS C H  STAND PUNT

1) Uit biologisch oogpunt is bewe
zen dat een intensieve uitbating door

P rio rite it, F a rc e u rs  
en de Redding: van  

het L a n d

VERKO CH T

De 0.233 «Noordende I I »  werd ver
kocht aan reeder Jonckheere Leonard 
van Heist.

Nooit heeft men in ons land meer 
beweerd alle onrechtvaardigheden uit 
den weg te ruimen, maar nooit heb
ben we meer onrechtvaardigheden 
kunnen zien gebeuren.

Het is voldoende, dat men allerlei 
ronkende titels kan doen gelden of 
goede vrienden te tellen om een prio
riteit voor auto’s te bekomen. Dit is 
het geval voor vrachtwagens, dit is 
ook zoo voor personenwagens.

Hoe wil men met het uitdeelen van 
al die vergunningen, waar vriend of 
vijand bevoor- of benadeeld wordt, 
nog verlangen dat men gelooft in ad
ministratieve correctheid. Ons land 
wordt meer en meer versmacht met 
ambtenaars waarvan velen er niet 
noodig zijn. Komt men in een minis
terie of op administratieve bureau’s 
van om het even welken Staatsdienst, 
dan klaagt men van het werk, maar 
men brengt het grootste gedeelte 
van den dag door met het rollen 
van Cigaretten, met een praatje te 
slaan over wat men verdient of zou 
moeten verdienen, enz... De steno- 
dactylo’s hebben meer tijd noodig om 
hun toilet te maken, dan voor het 
eigenlijke werk en ja... in sommige 
bureau’s, ziet men ze zelfs kousen of 
pull-overs breien omdat ze niets te 
doen hebben. Nog anderen zitten een 
liefderoman te lezen en leggen er 
vlug iets op en... gaan voort met hun 
werk, als iemand binnen treedt.

Is men dan verwonderd, dat de 
Staatsschuld in geweldig tempo ver
meerdert ? En dan spreekt men van 
etatisatie van banken, koolmijnen en 
wat weten we al !

Als men het ooit in ons gezegend 
landje zoover brengt, dan zullen we 
in de ellende en armoede vergaan.

De beroepspolitiekers welke ook 
van de politiek een baantje maken, 
doen zich zelfs de moeite niet meer 
om Kamer of Senaat bij te wonen, 
niettegenstaande ze er voor betaald 
worden.

Zagen we deze week geen begrootin- 
gen bespreken voor 10 à 20 senateurs 
En zeggen dat die mensehen gelast 
zijn met het bestuur van onze gelden.

Wanneer zal men begrijpen dat het 
terugbrengen van alles naar den vr ij
handel alleen ons land kan helpen 
redden.

Hoe lang nog zullen duizenden on
bevoegden, de zaken helpen ontred
deren ?

honderden trawlers .een nadeeligen 
invloed heeft op de kustfauna en in 
’t bizonder op de rendeering van de 
garnaalvisscherij. Gedurende den oor 
log wanneer het arbeidsveld van de 
gansche visschersvloot zich tot een 
enge kustzone beperkte ging het ren
dement van de garnaalvisscherij van 
jaar tot jaar achteruit. In  1944 werd 
ze zelfs total verwaarloosd. Het zijn 
nochtans de treilers of bodemvis- 
schers, die de grootste schade te
weegbrachten en zulks is gemakkelijk 
te begrijpen als men weet dat het 
loodzeel van de vischtreilers zwaar
der gebalast is en bijgevolg dieper 
door den bodem rakelt dan den ha- 
ringtreil. Zulks sluit echter niet uit 
dat, sedert de ijle haringvisscherij 
op onze kust bedreven wordt, het gar- 
naalseizoen later intreedt dan voor 
den oorlog, wanneer er geen of wei
nig haringvisscherij op onze kust be
dreven werd. Dit laattijdig intreden 
moet dan ook ten laste gelegd wor
den van de haringtreilers, terw ijl de 
totale vernieling van den gamaalsta- 
pel welke we onder de bezetting vast
stelden, meerendeels te wijten was 
aan de vernielende werking der visch 
korders.

H ET T E C H N IS C H  STAND PUNT

2) Op technisch gebied is bewezen, 
dat de uitbating door middel van het 
stroopnet, dat een passief vischtuig 
is, practisch even goede resultaten 
oplevert als deze door middel van den 
haringtreil. De resultaten in den win
ter 1941-42 geboekt, hebben dit oor
deel op practische wijze bevestigd, 
toen beide vangmethoden door een 
ongeveer gelijk aantal vaartuigen 
aangewend werden en de vangst per 
dagreis en per ontwikkelde P.K. 
slechts lichtjes in  het voordeel was 
van de treilers. Deze bevinding be
treft vanzelfsprekend enkel de vaar
tuigen van de scheepstypen I  en I I  
vermits er in 1941-42 geen vaartuigen 
van grootere scheepstypen in de 
vaart waren. Het is immers uitgeslo
ten, dat groote vaartuigen een loo- 
nende visscherij, bij aanwending van 
,het stroopnet, dat zich tot kleine af
metingen beperkt, zouden vinden.

Indien het stroopnet algemeen kon 
aangewend worden, zou den garnaal- 
stand er ongetwijfeld veel bij win
nen. De vernielende werking van de 
haringtrawlers zal thans onderzocht 
worden.

H ET  ECO N O M ISCH  OOGPUNT

3) Econom isch gezien, is het niet
aan te raden, groote treilers te la
ten deelnemen aan de exploitatie van 
de aanstaande ijle haringconcentra- 
tie, daar de kans voor uitvoer zeer ge
ring is •

Een deelname van grootere treilers 
kan in zulk geval niet anders dan 
een overproductie teweegbrengen, het 
geen een geweldige inzinking van 
den haringprijs met zich zou slepen. 
Het zou een treurige herhaling zijn 
van hetgeen we de vorige campagnes 
beleefden, toen groote hoeveelheden 
haring bij gebrek aan koopers op de 
kaai lagen te rotten.

Deze uitschakeling heeft natuurlijk 
geen betrekking op de Fransche vaar 
tuigen welke eventueel onze wateren 
zouden komen bevisschen.

De Fransche vangsten zijn uitslui
tend voor Frankrijk bestemd en kun
nen bijgevolg niet den minsten in
vloed op onze prijzen uitoefenen. Wij 
zijn eerder van oordeel, dat het een 
groote fout van onzentwege zou zi’n 
ook de uitbating tot de kleine Fran
sche booten te beperken, want bijal
dien de haring terug de Fransche 
waters zou aandoen, zouden onze 
groote treilers daar insgelijks ge
weerd worden en het ijle haringsei. 
zoen voor ons practisch opgehouden 
hebben te bestaan.

Weliswaar zouden onze kleine vaar
tuigen er geduld worden, maar deze 
zijn te onzeevaardig om bijvoorbeeld 
tusschen Grevelingen en Boulogne 
het haringseizoen met succes te gaan 
medemaken. Bovendien kan er geer 
sprake zijn hun vangsten in een Fran 
sche haven af te zetten omwille dat:

1° de door de Belgen aangevoerde 
vangst er niet kan worden afgezet en 
op de Fransche markt gebracht;

2° De Belgische koopers weinig zul
len geneigd zijn om deze in een Fran 
sche haven te gaan afhalen;

Zoodra de ijle haringconcentratie 
de Fransche wateren terug zou ver
voegen, zouden wij ook de groote 
Fransche vaartuigen buiten onze wa
teren sluiten, onze visschers totaal 
van de ijle haringvisscherij verwij
derd blijven en het Fransch-Belgisch 
akkoord alleen ten gunste van de 
Fransche visschers zijn geweest

DE SLEEPBOOT 5 TERUG

Onze lezers weten dat de sleepboot 
nog te Cherbourg lag. Zondag is het 
vaartuig met kapitein Demulder van 
uit Cherbourg in onze haven aange
komen.

Het vaartuig wordt thans in aller- 
haast opgeknapt om Zaterdag of Zon
dag naar Hamburg te vertrekken -met 
de sleepboot «  Zeehond », waar men 
een Duitsch vaartuig, welke op reke
ning van de herstelbetaling zal hoeven 
aan België geleverd, zal halen.

Kapitein Demulder, tijdens den 
oorlog aan ons waterschoutsambt ver
bonden, heeft seedertdien al zeer ver
dienstelijk werk achter den rug.
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HANDELSVENNOOTSCHAPPEN

Noordende N.V.
Bilan op 31 Oogst 1946 

Winst en Verliesrekening.
Debiet

Uitbatingskosten 2,430.172 fr.
Algem. Onkosten 648.405 fr.
Amortissementen 101.768 fr.

3.180.345 fr.
Krediet:

Verschillende producten 2.893.413 fr. 
Nadeeling saldo 286.932 fr.

3.180.345 fr.

O O STEN D SCHE F O L K L O R E

U it den tijd  va n  den 
S e n a a t [der 
G aan d e rije n

Eene ongemeene bedrijvigheid 
heerscht onder de «senatoressen»- 
breidsters die de middenzaal der 
gaanderijen bezetten !

Rondom hen in groepjes bewegen 
zich hun mannelijke collega’s als 
daar zijn; oude loodsen, machinisten 
en lampisten van den IJzerweg, Ce- 
remonieuse deurwaarders ,oude aan
nemers en smeden geheel en gansch 
gewijd aan het kaartenspel: smout- 
jas of hertenjacht.

De extremisten bestaan uit jonge 
telegramdragers, hote! grooms en de 
onontbeerli’ke kindermeiden met 
hunne gewatteerde «karretjes» ge
vuld met èrfgenamen van alle ge
slacht en...kleur ! Dit zijn de leven
makers van de confrerie en laten zoo 
veel mogelijk deuren met «garren» 
openstaan om de oude verkoude moe
ders en de gepensionneerde papas 
uit hun vel te laten springen !

Voor de liefhebbers van heftige de
batten is een kleinere zaal voorzien 
met uitzicht op den hof.

In deze voorkamer van den Oos- 
tendschen senaat draaien en keeren 
zich opgewonden en ongeduldig sei- 
zoenbedienden, seulebazen, hofwit- 
ters, boschprocureurs en andere tra
wanten, rood van toorn of wit van 
gramschap... Wanneer de atoombom, 
of dit medicament van «P iene-Celi- 
nes» in het gedrang komt !

In ieder dezer zalen word gerookt 
en «chiekezop» op de ceramieke te
gels van Modaze... gespuwd ! Dit sap 
heeft de hoedanigheid, zeggen de ou
de zeebonken, van tandenrazernij te 
doen overgaan... en er bij gezegd... 
om de stadsvloeren te doen, bruin 
worden !

Het gezelschap verwacht eerst
daags de vertegenwoordigers van «Fox 
Moviétone», of «Pathé-Joumal» om 
dit gesproken en levenmakend, alle- 
daagsch tooneel op .te nemen, kalm 
en bedaard. Zij zijn gereed ! !

F.V.D.

V )or Moderne Treilers
1829 SCHEEPSBOUW W ERVEN 1829

JOS. BOEL & ZONEN NV
B E L G I E

N.V. 
T E M S C H E TELEGRAMADRES: BOELWERF 

TELEFOON: Nr 10 (4 LIJNEN)

Deze stelling werd reeds door den 
vertegenwoordiger der kustvisscherij 
verdedigd.

Het huidig haringseizoen zal ons de 
gegrondheid van de hierboven aan- 
gehaa’de beweegredenen heel zeker 
bevestigen.

SCHADE

De 0.43 werd door de 0.191 schade 
berokkend, terwijl het op de kuisch
bank lag.

AAN ONZE M E D E W E R K E R S

Naar aanleiding van Nieuw
jaar, worden onze medewerkers 
vriendelijk verzocht hun kopij 
een dag vroeger dan gewoonlijk 
te willen inzenden.

D E R ED A C T IE .

U IT DE BEDRIJFSORGANISATIES  
IN HOLLAND

Van het Bedrijfschap

De Engelsche regeering (Ministery 
of Fisheries) wenscht dat na 1 Jan. 
1947 alle Nederlandsehe visschers
schepen welke hun vangsten in een 
Engelsche haven willen lossen, in het 
bezit zullen zijn van een door of van
wege de Nederlandsehe regeering uit
gereikte licentie.

Schepen, die niet in het bezit zijn 
van zulk een licentie zullen hun vang
sten niet mogen lossen.

Het aantal schepen dat in Engeland 
kan orden toegelaten is beperkt. Der
halve zullen licenties, die bij het Be
drijfschap moeten worden aange
vraagd, volgens rouleersysteem wor
den uitgereikt.

Van de Vakgroep Detailhandel'

AUDIENTIE. — Teneinde den M i
nister van Landbouç, Visscherij en 
Voedselvoorziening op de hoogte te 
brengen van de benarde situatie, 
waarin de detailhandel in visch ver
keert, wanneer wordt voortgegaan met 
de export van alle visch en haring, is 
door de vakgroep bij den minister om 
een onderhoud gevraagd.
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De welbekende Engelsche Dieselmotoren

MS LAREN, MIRRLEES, PETTER
S n e l l e

M a t i g e

e v e r i n g
p r i j z e n

Algemeen Agentschap
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OOSTENDE
W A A R H E E N

C IN E M A ’S

PALACE: «Princesse des Iles» met 
Sabu, Maria Montez en John Hall.

K. t.
FORUM: «O.S.S.» (O ffice of Stra

tégie Services) met Alan Ladd en Ge
raldine Fitzgerald. K.t.

R IALTO : «Eve Eternelle» (Easy to 
Wed) met Van Johnson en Esther 
Williams. Film in technicolor. K.t.

CORSO: «Music for Millions» met 
Jimmy Durante. K.t.

CAMEO : «Dangereuse Aventure» 
(No time for love) met Claudette 
Colbert, Fred Mac Murray en Ilka 
Chase. K.t.

R IO  : «Une heure avant l’Aube» 
(The Hour before the Dawn) met 
Franchot Tone en Veronika Lake.

RO XY: «Vers les étoiles» (The way 
to the stars) met Michael Redgrave, 
Douglas Montgomery en John Mille. 
K.t.

V E R M A K E L IJK H E D E N

Zaterdag 28 Dec. te 19.30 u. Schouw 
burg: «De Stormbal hangt uit» door 
K.V.G.O..

Zondag 29 Dec. te 15 u. Badpaleis: 
Zwemwedstrijden O.S.C.; te 20 u. : 
Schouwburg. Klavierrecital door Lode 
Backx.

Dinsdag 31 Dec.: Casino. Oudejaars 
bal.

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 29-12-46: 
Dienstdoende gansch den dag alsook 
nachtdienst van 28-12-46 tot 4-1-47: 
Apotheker Caenen, Nieuwpoortsteen- 
weg 42.

Op Woensdag 1-1-47, dienstdoende 
gansch den dag : Apotheker Brecx, 
Louisastraat 1.

K E R S T  M ISG R O ETEN  
VAN ONZE B E V R IJD E R S

Onze dappere bevrijders, de X llth  
Manitoba Dragoons lieten deze week 
langs het stadsbestuur om hun beste 
Kerstmis- en Nieuwjaarswenschen 
voor de bevolking van Oostende ge
worden.

Het Schepencollege heeft hen dan 
ook van harte bedankt en hun even
eens uit naam der bevolking het bes
te toegewenscht.

H E R N IE U W IN G  K A A R T  VAN 
LEU R H A N D ELA A R

Luidens K.B. van 28 November 1939 
is de uitoefening van den leurhandel, 
hetzij voor eigen rekening hetzij door 
bemiddeling van derden, hetzij voor 
rekening van derden, onderworpen is 
aan een voorafgaande toelating van 
het ministerie van Economische Za
ken. Bij het toekennen van de stand
plaatsen, voor den verkoop van room
ijs  of van gebakken aardappelreep- 
jes voor het jaar 1947 zal dan ook 
stipt de hand gehouden worden aan 
de uitvoering van vermeld K.B. en 
zullen de pachters, die zich een stand 
plaats toegewezen zien, evenals hun 
eventueele aangestelden, drager moe" 
ten zijn van de kaart voorzien door 
de wet op den leurhandel, vooraleer 
hun standplaats te mogen bezetten.

De aanvragen om hernieuwing van 
de kaart van leurhandelaar moeten 
onderteekend worden vóór 1 Februa
ri 1947. De belanghebbenden zullen 
zich te dien einde aanmelden ten bu- 
reele van Markten en Fooren, Hen
drik Serruyslaan nr. 54b, 2e verdie
ping, alle werkdagen van 8,30 tot 12 
uur, voorzien van: 1) de leurkaart 
voor ’t  jaar 1946; 2) het kwijtschrift 
der forfaitaire taxe voor ’t Jaar 1947; 
3) een fiscaal zegel van 6 frank.

LO DE B A C K X
Lode Backx is bijna nie.t gekend in 

de muzikale wereld. Deze Jonge, ver
standige kunstenaar gaf den voor
keur aan grondige muziekstudies, al
vorens zich aan het publiek voor te 
stellen. In 1942 behaalde hij den ln 
prijs voor piano bij den Nationalen 
Muziekwedstrijd. In  Augustus 11. werd 
hem den 2n prijs toegekend bij den 
Internationalen Muziekwedstrijd te 
Geneve.

Volgens de Engelsche pers komt 
hem den eersten prijs toe. Wat er 
ook van zij, het Oostendsch publiek 
zal met vreugde dezen kunstenaar 
toejuichen op Zondag 29 December te 
20 u. Het programma breidt zich uit 
van Bach tot Ravel.

KON. S CH O U W B U RG  OOSTENDE

De vertooningen gedurende de 
maand Januari.

Zondag 5 Jan, 1947 te 20 h.: «Les 
Spectacles du Palais» stellen voor : 
«Un souvenir d’Ita lie» van Louis Due- 
reux met André Bernier, Raymond 
Gerome, Charles Mahieu, Robert Mu
rat en Michèle Orly.

Dinsdag 7 Jan. te 20 u.: Het Gezel
schap van den Kon. Nederlandschen 
Schouwburg van Antwerpen (K.N.S.) 
stelt voor: «Drie dozijn Rozen» blij
spel in drie bedrijven door Aldo de 
Benedetti met Gella Allaert, Robert 
Marcel, Gaston van der Meulen.

Zondag 12 Jan. te 20 u.: «Les Clo
ches de Corneville» Opéra-Comique 
in drie bedrijven van Planquette met 
Leon Dubressy. Orkestleider François 
Gaillard.

Zondag 19 Jan. te 20 h. Le Rideau 
de Bruxelles. Claude Etienne stelt 
voor «Le bal des voleurs» Comédie- 
ballet in drie bedrijven door Jean 
Anouilh met Dsnise Périez, Louis Var
iant en Claude Etienne.

Donderdag 23 Jan. te 20 h.: Het 
Jeugdtheater van Antwerpen voert 
op: «Sneeuwwitje en de 7 dwergen».

Zondag 26 Jan. te 20 h. : Jean Hen- 
rard stelt voor «3 et Une» Comédie 
in drie bedrijven door Denis Amyel 
met Georges Jamin, Georgette Maxa- 
ne en Suzanne de Gohy.

DE B R U G  VAN H ET Z EESTA TIO N
Sedert verscheidene dagen is de 

brug aan het zeestation gebroken en 
voor het verkeer gesloten.

Veel menschen weten dit niet. Zou 
het dan zooveel gevraagd zijn van de 
stad om aan de kapellebrug een weg
wijzer aan te brengen dit vermeldend.

En waarom niet dadelijk een be
richt in de pers doen opnemen.

AUTO T EG EN  PAAL
In  de nacht van Dinsdag op Woens

dag reed een autocamionette van de 
firma Prosper Bockhodt tegen een 

! paal van de tram op de Vindictive- 
I laan. De paal bleef geheel, maar van 

de auto bleeft niet veel over en de 
I inzittenden werden gelukkig slechts 

licht gekwetst.

D O O D E L IJK  O N G ELU K  
T E  M ID D E L K E R K E

Drie bedienden van den Gasdienst 
verstikt bij ’t kuischen der m achines

Leon Devriendt, bediende en huis
bewaarder van den Gasdienst, ging 
Maandagnamiddag met zijn 19 jari
gen zoon en een tweeden bediende 
Oscar Desmedt, de machinekamer bin
nen om enkele toestellen te kuischen.

Het was reeds over 6 u. geworden 
en de mannen waren nog niet terug, 
hetgeen de echtgenoote Devriendt on
gerust maakte. Toen ze ging zien, 
vond ze tot haar ontzetting de drie 
mannen roerloos op den grond liggen. 
Zij ging dadelijk om hulp en spoedig 
waren burgemeester Beheydt en po- 
litiekommissaris Surmont ter plaat
se. Volgens de eerste vaststellingen 
waren Devriendt Leon en Oscar De
smedt reeds overleden. De zoon De
vriendt gaf, na talrijke inspuitingen 
en een aderlating nog teeken van le
ven. Men hoopte hem nog te kunnen 
redden.

Naar men ons meedeelde, ontsnapt 
bij het kuischen van de toestellen 
steeds een zekere hoeveelheid gas. 
Daarom is het voorgeschreven dat de
genen die met het kuischen belast 
worden, een gasmasker moeten dra
gen. De meesten zijn echter aan die 
ontsnappingen gewoon en zetten geen 
masker op. Verondersteld wordt dat 
een abnormale gasontsnapping de 
mannen onmidellijk moet verrast en 
bedwelmd hebben.

T O C H  PA A RD EN K O ER SEN  IN 1947
Tijdens een algemeene vergadering 

voor het Liberaal Verbond, deelde de 
h. Burgemeester Serruys mede, dat 
de paardenkoersen te Oostende in 
1947 verzekerd waren.

Het eerste seizoen zal op 19 Juli be
ginnen en men hoopt op Wellington 
ook de koersen van Breedene in te 
richten, zoodat dan eiken dag zal ge
loopen worden tot einde Augustus.

E R N S T IG E  A A N R IJD IN G
Op 19 December 11. deed zich op de 

Torhoutsteenweg, ter hoogte van de 
Oude Molenstraat ,een zware aanrij
ding voor tusschen de auto, bestuurd 
door een zekere Rommel uit Brugge 
en een tramrijtuig.

De auto werd zwaar beschadigd en 
de autovoerder bedenkelijk erg ver
wond.

Het slachtoffer werd inderhaast 
naar het gasthuis overgebracht.

KO O PJES
Vorige Zaterdag had in «Oud-Oos- 

tende een openbare verkooping 
plaats, waar de liefhebbers van oud
heden het naar hun goesting hadden.

De twee bijzonderste stukken - een 
oude kast - met kapiteelen en een 
Indisch tapijt van 4,50 m. x 3,60 m. - 
werden niet toegeslagen. Het hoog
ste bod voor deze stukken was on- 
derscheidelijk 9500 fr. en 17500 fr. 
Een Normandisch kast-uurwerk werd 
verkocht voor 5.500 fr. en een kapi
teel kast ging voor evenveel van de 
hand. Er was veel kopertuig dat te
gen redelijke prijzen toegekend werd. 
Een notaris nam er zijn deel van om 
een Vlaamschen haard te versieren.

Het bronzen beeld «L ’Archer Vain
queur» geteekend Marioton werd 
slechts 3.200 fr. betaald.

Een volledige serie van «Het leven 
van Christus» door James Ensor, be
staande uit 32 bladen, werd op 5250 
fr. ingetrokken.

Er waren ook nog schilderijen o.m. 
twee van den dierenschilder H. Schou 
ten, die echter n iet'verkocht werden. 
De gravuren naar bekende meesters, 
konden voordeelig gekocht worden.

V E R D E E L IN G  VAN IE R S C H  V E E  
ONDER DE G E T R O F F E N  BO EREN

De landbouwvereenigingen voor 
veeteelt ontvingen bericht dat Ie r
land ten gerieve der door oorlogsfei
ten getroffene landbouwers van onze 
streek, talrijke koeien en paarden 
kosteloos heeft afgestaan. Een ver
deeling van dit vee onder de getrof
fenen werd reeds gedaan op het ar- 
ronisementscommissariaat.

Het spreekt dat het grootste gedeel 
te dezer g ift aan de Moeren zal be
deeld worden. Daar werden de land
bouwers het ergst getroffen en is de 
schade door het langdurig onder wa
ter staan ontzaglijk groot.

TU RN EN  B IJ  H ET  K.V.G.O.
De tumafdeeling van het K.V.G.O. 

heeft zijn voor de jeugd gezondma- 
kende tumlessen hervat.

Deze lessen worden iederen dag ge
geven door bekwame en technisch 
onderlegde leiders.

Uurrooster der lessen:
T u rn sters

Leerlingen turnsters van 8 à 12 j. 
Iederen Dinsdag en Vrijdag van 5.30 
tot 6.30 u.

Aspirant turnsters van 12 a 16 j. 
Iederen Maandag en Donderdag van 
7 tot 8.30 u.

Volwassen turnsters vanaf 16 jaar 
Iederen Woensdag en Zaterdag van 
6.45 tot 9 uur.

T u rn e rs
Leerlingen turners van 8 a 12 Jaar 

lederen Maandag en Donderdag van 
6 tot 7 u.

Aspirant turners van 12 a 17 jaar 
lederen Dinsdag en Vrijdag van 6.30 
tot 8 uur.

Volwasen turners vanaf 17 j. Iede
ren Dinsdag en Vrijdag van 8 tot 10 
uur.

Reeds boven de honderd leerlingen 
staan in de rangen en ontvangen 2 
maal in de week turnles.

De inschrijvingen geschieden ge
durende de oefenstonden zelf, in 
de prachtige en goedverwarmde turn 
zaal van het Kon. Atheneum.

KON. SCHOUW BURG OOSTENDE

Zondag 29 December, te 20 u. :

PIANORECITAL
gegeven door :

L O U IS  B A C K X
Laureaat van den Inter
nationalen Muziekwed
strijd van Geneva 1946.

DINSDAG 31 DECEMBER 1946 : 

In  de feestzaal van het Casino

IfiEjniSfillER
— : gevolgd door BAL :—

RAY VENTURA
en

MENIGVULDIGE ATTRACTIES

I I I  l l l l l l l l l l  I IMI

EEN KERSTGESCHENK OF NIEUWJAARSGIFT U IT DEN

Uitverkoop Legerstocks
Bruine Amerikaansche Bottinen aan 325 fr. 
Zware Engelsche Werkschoenen aan 350 fr. 
Sterke Damesschoenen aan 215 fr. 
Amerikaansche Botten aan 275 fr.
W itte prachthemden aan 100 fr.
Groene Impermeabelcostumes.
Zwarte Oliecostumes en Zuidwesters aan 

25 fr.
en duizend andere interessante artikelen. 
Amerikaansche en Engelsche Baches. Tou
wen. —  Electrische Draad voor Drijfkracht.

VRIJE INGANG —  NOOIT VERPLICHT TE KOOPEN.

OOSTENDE: TORHOUTSTEENWEG, 27bis - Tel. 711.55 
BRUGGE : KATHELIJNESTRAAT, 50 —  Tel. 321.69

_

SPAAK KW AM  IN ONZE  
HAVEN TO E

De heer Spaak, minister van Bui- 
tenlandsche Zaken, op terugreis uit 
Amerika, is verleden Zaterdagavond 
met de maalboot uit Engeland te 
Oostende toegekomen, vergezeld van 
de andere Belgische afgevaardigden. 
Denzelfden avond nog is de h. Spaak 
naar Brussel doorgereisd.

H ET  PO STG EBO U W
Naar een Franschtalig confrater 

mededeelt, zou de eerste steenlegging 
van het nieuwe postgebouw voor Ja
nuari voorzien zijn .

T O U R IN G  CLU B
De lokale afdeeling zou het inzicht 

hebben voor de leden uit het arron
dissement een dansavond in te rich
ten, alsmede een cinemavoorstelling.

VOOR DE N.S.B.-ers
Ten gevolge van de Kerst- en Nieuw- 
jaarfeesten zal het bureel van N.S.B. 
geen zitting houden op Donderdag 26 
December, Maandag 30 December en 
Donderdag 2 Januari.

Op Maandag 6 Januari om 8 u. zal 
de prijskamp voor de leden en hun 
familie plaats vinden in het lokaal 
«Ambassador» Langestraat.

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

A R B E ID E R S Z A K  GEVONDEN
Maandag 23 December ’s avonds 

iwerd op de wijk Hospitaal in de om
geving van de Kairostraat een rood
bruine arbeiderszak, vervaardigd van 
een tapijt gevonden. De zak bevatte 
een aantal nieuwe scharnieren en 
enkele kilo’s nagels. Het gevondene 
berust in het politiebureau van de 
wijk Hospitaal.

H E T  E V E N W IC H T  V E R LO R EN
Op 23 December is de genaamde 

Kamiel M... uit Leffinge, in de IJzer- 
wegstraat, in bedronken toestand 
van zijn fiets gevallen en liep een ga
pende wonde aan het hoofd op. Hij 
moest aan de zorgen van een genees
heer toevertrouwd worden.

L IC H T E  A A N R IJD IN G
Op 20 December 11. omstreeks 15 u. 

deed zich op de Kapellebrug een auto- 
ongeval voor, waarbij de stilstaande 
auto van R. Boels, Guido Gezellestr., 
Steene langs achteren aangereden 
werd door een vrachtwagen van de 
maatschappij «Texace» bestuurd door 
A. Pauwels, St. Franciscusstraat 40.

Eerstgenoemde wagen werd licht 
beschadigd.

F IE T S D IE F S T A L L E N
Op 20 dezer werd door onbekenden 

in de Kapellestraat, voor een hotel, 
een fiets ontvreemd ten nadeele van 
Roland Van Iseghem, Zeedijk 193.

Op 22 dezer kwam M. Vandaele 
aan de beurt. Hem werd zijn fiets 
ontvreemd voor zijn woning, gelegen 
Frère Orbanstraat.

VAN T R A M  G EV A LLEN
Op 23 December 11. is de genaamde 

Irma Meyers, Spaarzaamheidstraat 
18, ter hoogte van het «Hotel du Bas
sin», Vindictivelaan, bij het opsprin
gen van de rijdende tram gevallen.

De vrouw werd naar het Roode 
Kruis overgebracht, waar zij aan de 
zorgen van een geneesheer moest toe
vertrouwd worden.

OM O N G EVA LLEN  T E  V E R M IJD E N
Op 23 dezer werd de firma Renovan 

Maria Thérésiastraat 52, in overtre
ding genomen daar zij een afsluiting 
die op het voetpad stond, in de Euphr. 
Beernaertstraat, niet verlicht had, 
ten einde ongevallen te vermijden.

K O R P O R A T IE F  VERBO N D  
G E W E S T  O OSTENDE

Huidige stand der elftallen:
REEKS A 

1. Cas. Blankenb.

3. Kurs. Oost.
4. U. Chim. Belg.
5. SK. Vischmijn
6. Financia F.C.
7. Stadsb. Oost.
8. Litjto Nijeuwp. 

REEKS B
1. V. Rijkswacht
2. Oost. Politie

5 5 0 0 25 5 10
6 5 1 0 28 4 10
5 3 2 0 13 15 6
3 2 1 0 15 9 4
5 2 3 0 17 14 4
5 1 4 0 15 20 2
5 1 4 0 4 31 2
4 0 4 0 4 23 0

3 2 1 0 11 7 4
1 1 0 0 2 1 2
2 1 1 0 6 5 2
3 1 2 0 10 12 2
3 1 2 0 7 11 2

4. F.C. Alleyn

De kampioenschappen worden her
vat op 4 Januari 1947.

A A N R IJD IN G
Op 23 dezer werd in de vischmijn 

voor pakhuis 2, de stilstaande auto 
van den vischhandelaar Hilaire Steen 
Vredestraat, Roeselare, aangereden 
door een stootkar van de vlschhande- 
laarster Irma Derudder. De auto werd 
licht beschadigd.

T O O N E E L A FD E E L IN G  K.V.G.O.
Zooals reeds vroeger werd mede

gedeeld, zal deze vereeniging op Za
terdag 28 December, te 8 u. ’s avonds, 
in den Kon. Schouwburg, opvoeren: 
«De Stormbal hangt uit», verzetstuk 
in drie bedrijven door W ill Braken- 
berg. Dit nieuwe stuk, dat zich a f- 
sçeelt tijdens de bezetting, zal zonder 
tw ijfel zeer enthousiast ontvangen 
worden, daar het op treffende wijze, 
de gevoelens en hartstochten van de 
bevolking in de overrompelde gebieden 
weergeeft.

Velen zullen er toestanden en ge
beurtenissen in weervinden, die ze 
zelf meegemaakt hebben.

De schrijver heeft hier de ware 
weerstander aan de vergetelheid ont
rukt en hem doen leven op het too- 
neel. Hij heeft de verraders gebrand
merkt, maar is ook niet maisch ge
weest tegenover de « profiteurs » en 
heeft eveneens zijn afkeuring te ken
nen gegeven over de slappelingen die 
zich lieten verblinden door de pro
paganda van dén vijand. Terloops 
doet hij tevens opmerken dat de 
echte «illegalen» niet mogen verward 
worden met de grootsprekers, die met 
gezwollen borst loopen zoodra het ge
vaar voorbij is.

Hij brengt een warme hulde aan 
alle stille werkers, die nooit aan zich
zelf dachten, maar aan het heil van 
hun vaderland, met als eenige be
looning « de bevrijding ».

En als dit doel bereikt is, dan zul
len zij weer uit het publieke leven 
verdwijnen, om in het dagelijksch le
ven opgenomen te worden als naam- 
loozen.

De heele vertooning van Zaterdag 
28 December zal staan in het teeken 
van den weerstand, want vooraf zal 
een stille hulde gebracht worden aan 
den Heer Commissaris A. Ameele die 
vóór den oorlog tooneelleider was van 
deze afdeeling en als slachtoffer viel 
van de nazi-praktijken.

Al de patriottische vereenigingen 
zullen aanwezig zijn om hunne deel
neming te betuigen in dit smartelijk 
verlies.

Zullen dan ook aanwezig zijn: het 
Politiekorps, de Politie-Sportkring, de 
Oudstrijders, de Politieke Gevangenen, 
het Geheim Leger en de Vuurkruisen.

Moge deze opvoering onder leiding 
van den Heer G. Seurynck en met de 
medewerking van een schare be
proefde tooneelliefhebbers uitgroeien 
to* een waar succes.

Nog enkele kaarten te bekomen bij : 
Mevr. Raeckelboom, Ed. Laponstraat, 
41, Oostende.

SC H O U W B U RG LEV EN  
TE  O OSTENDE

«De Boodschap aan M aria» door 
Paul Claudel.

Over Paul Claudel wordt veel ge
sproken in de laatste jaren. In zijn 
stukken als «De Stad», «Le Soulier 
de Satin» en het laatst opgevoerde 
«De Boodschap aan Maria »over- 
heerscht de zuivere lyriek. En in dit 
laatste werk dat in 1912 verscheen in 
« La Nouvelle Revue Française », wil 
hij zoals in zijn andere werken naast 
de mystissche inslag, aan de poëzie 
haar zuivere waarde terugschenken in 
de moderne dramaturgie.

Er zweeft een grote symboliek in 
dit stuk en de meeste personages zijn 
zuiver vergeestelijkt. Zelfs de namen 
van zijn helden blijven nazingen als 
een lied. Violaine, die verteert nadat 
de vlam van de liefde haar aangetast 
heeft, Anne Vercois, de vader, die 
gans het lijden van het mensdom in 
zich aanvoelt en boete zal doen, Pie
ter De Craen, de torenbewoner, ver
der nog de figuur van Maria die niets 
anders dan passie en zonde betekent 
Jacques Hury de verloofde en de ge
tormenteerde moeder Elisabeth.

Ook het decor, uiterst eenvoudig 
in opvatting, was dank zij een sugges
tieve belichting zeer symbolistisch op 
gevat. Het stuk van Paul Claudel
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werd waarschijnlijk niet door al de 
toeschouwers met evenveel enthou
siasme aanvaard, toch mogen we zeg
gen dat het als zuiver geestelijk spel 
en als gelegenheidsspel gedurende de 
kerstdagen voor de fijnproevers niet 
van waarde ontbloot was.

«La Bohême»
Zondag 11. kregen we een eerste- 

plan voorstelling van de populaire 
opera van G. Puccini: La Bohême.

Mej. Rosa Van Herfck die de rol van 
Mim i vervulde wist met virtuositeit 
haar uitstekende sopraanstem te lei
den, ook haar acteren was prachtig. 
Deze actrice is op goede weg om de 
lievelinge van het Oostends publiek 
te worden.

De heer Frans De Guise, die haar 
de repliek gaf, verwierf eveneens de 
gunst van de toeschouwers door de 
flinke incarnatie van Rodolphe. Zijn 
krachtige tenorstem bereikte met 
het meeste gemak de hoogste noten.

Verder schonken de hh. René Litz 
(Marcel), W illy Bienvenu (Schan- 
nard, Lantin (Colline) en Leon Du- 
bressy (St. Phar) eveneens hun ge
waardeerde medewerking terw i’ l Eli
de.
ane Darcy de rol van Musette vervul-

François Gaillard dient eveneens 
gefeliciteerd voor zijn zeer bekwame 
leiding. Kortom een opvoering die 
het publiek naar waarde wist te 
schatten.

(vereenvoudigde spelling)

IN 1947 ZOOALS IN 1946 
kunt gij 

M ILLIO N N A IR
worden

indien het geluk U gunstig is bij de
K O L O N I A L E  LOTERIJ
Het supergroot lot : - 
TWEE EN EEN HALF MILLIOEN 

Het groot: EEN MILLIOEN 
Twee loten van 5 0 0 .0 0 0  fr.
Zes loten van 2 5 0 .0 0 0  fr. 
33.861 loten
van 20 0  tot 100.000 fr. 

W IE  NIET W A A C T  N IET W IN T.

DE BOUW  VAN G O ED K O O P E  
W O N IN G EN  T E  OOSTENDE
Reeds sedert de bevrijding betracht

te het stadsbestuur te Oostende, nieu 
we werkmanswoningen te bouwen. 
Zooals voor vele andere zaken, vor
derde dit plan - wegens de adminis
tratieve sleur te Brussel - zeer traag. 
Ondanks ministerieele beloften van 
dhr. Terfve bleven de verwezenlijkin
gen uit.

Naar dhr. Burgemeester meedeelde 
zal thans echter wel met den bouw 
van een veertigtal werkmanswonin
gen kunnen begonnen worden, in den 
Blok. j ,

Anderdeels schikt het ministerieel 
departement van wederopbouw - dat 
de Staat ook als aannemer wil doen 
optreden - zelf hulzen voor geteis
terden te bouwen. De plannen werden 
echter nog niet ter kennis van het 
stadsbestuur gebracht.

AAN W ERV EN  VAN EEN D U IK E R  
B IJ  DEN H A V EN D IEN ST

Een oproep wordt uitgeschreven 
voor het begeven van een betrekking 
van duiker bij den havendienst te 
Oostende.

De aanvragen dienen tegen ten 
laatste 4 Januari 1947 ingediend te 
zijn  ten stadhuize.

Voor alle verdere inlichtingen moet, 
men zich wenden tot het 8e Bureau, 
gelijkvloersche verdieping ten stad
huize.

R E E D E R S - V IS S C H E R S  !
O Wenscht U schepen te koopen of te verkoopen ?
4  Wenscht U « ANGLO-BELGIAII > motoren te koopen ?
•  Wenscht U inlichtingen van welken aard ook Die' betrek 

op visschersvaartuigen ?
Wendt U tot : (g>

R. BO YD EN S, Schipperstraat 40, OOSTENDE

«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■aaaaaaaaaaaaaaa,,a11
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

B O U W TO E LA T IN G EN

Kinderen Rasschaert, Vindictive
laan: herbouwingswerken, Vndicti 
vel. 31; Wed. Deman, Visscherskaai, 
33 bouwen 2 W.C.’s; Benoit Lusinne, 
Kairostr. 67: verbouwen logia; Cre- 
killie A., St. Petrus en Pauluspléin : 
herbouwingswerken, St. Franciscus
str. 60; Mr. en Mej. Goemaere, Steen- 
bakkersstr. 81: verbouwen huis, Stui
verstr. 76; Tanghe Leon, Leffingestr. 
202: overdekken koer, Leffingestr.; 
Duribreux G., Aartshertogstr. 74: op
trekken annexe; N.V. Beliard en 
Crighton, Sloepenstr.: bouwen verdie
ping; Wed. Plouvier, St. Sebastiaan" 
str. 11: herbouwingswerken, Hoek 
W itte Nonnenstr. en Kapellestr. 19.

G IF T  VAN DE B EEN H O U W ERS

Dhr. Burgemeester heeft vanwege 
den «Beenhouwerskring Help U Zelf» 
een bedrag groot 1413 fr. ontvangen, 
bestemd voor de kinders van de Po 
litieke Gevangenen, Sectie Oostende.

B IL JA R T E N

N A TIO N A LE K A M P IO EN S C H A P  
2e C A T E G O R IE

Te Kortrijk kwamen twee leden 
van Central-Oostende tegen André 
Lannoye uit. Decoster won van Lan- 
noye met 300 .tegen 295 punten. Ca- 
trysse daarentegen bereikte slechts 
126 punten wanneer Lannoye reeds 
uitgespeeld was.

BURGERLIJKE STAND

Geboorten

14 Dec. —  Eddy Decoo v. Julien en 
Henriette Ketels, Landbouwersstr. 18.

15 —  Ronny Victor v. Adolphe en 
Germaine Depoorter, Tarwestr. 100.

16 —  Marguerite Lauwers v. Char
les en Maria Rubbregt, Warchaustr.
22.

17 —  Valère Van Renterghem van 
Maurice en Lucienne Carna, Tarwe
str. 30; Judith Vermeulen v. Camiel 
en Simonne Catryse, Torhoutstwg 139 
Francine Lammens v. Valère en M a
ria Vileyn, Alf. Pieterslaan 39.

18 — R ita Schallier v. André en 
Mariette Sanders, Jacob Besagestr. 9; 
Jean-Pierre Samyn v. Leon en Yvon
ne Chenau, Nieuwpoortstwg 62; Luc 
Defruyt v. Marcel en Martina Vanbe- 
sien, Steene; Jean Rickwaert v. Hen
ri en Josette Gevaert, de Smet de 
Nayerl. 6.

19 —  Ariette Couvreur v. Marcel en 
Godelieve Niville, Middelkerke; An
nie Beernaerts v. Albert en Antoinet
te Van Montfort, Leeuwerikenstr. 67; 
Eric Lamoot v. Honoré en Maria Fin- 
cioen, Tarwestr. 81; René Lenaers v. 
Arthur en Enid Crane, Schipperstr.
14.

20 — Diane Blonde v. Antoine en 
Maria Maene, Kairostr. 33; Dirk Cas- 
teleyn v. Lodewijk en Maria Lerou, 
Gistel; Suzanne De Troyer v. Frans 
en Simonne Loontiens, St. Katharina 
Poldersstr. 23; Rosette Lefever van 
Jeroom en Irma Vanloo, Leffinge; 
Roger Lefever v. Jeroom en Irma Van 
loo, Leffinge.

21 —  Joanna Meyers v. Edmond en 
Lydia Boudengen, Spanjaardstr. 5 ; 
Francine Vanhouwe v. Frans en Ma
deleine Bekaert, Rogierl. 37; Fran
çoise Vanhouwe v. Frans en Madelei
ne Bekaert, Rogierl. 37; Monique Pau 
weis v. Robert en Ivonne Zwaenepoel 
Gelijkheidstr. 28.

Sterfgevallen

14 —  Juliana Muylle, 71 j. Wwe 
Louis D ’Hulster, Anjelierenl. 3.

16 —  Maurits Zeebroek, 45 j. Oos
tendsche Haardstr. 28; Henri Ryckx,

173 j., Nieuwpoortstw^, 189; Donald 
I  Zanders, 8 mnd, St. Petersburgstr. 6;
! Albertine Meersseman, 62 j. echtg.
! Jules Delmaet, Kerkstr. 8. 
j 19 —  Gaston Inghelbrecht, 44 jaar, 
Torhoutstwg 331; Alice Pieters, 56 j. 
Wwe Albert Nierynck, Langestr. 105; 
Gustaaf Vanhoutte, 52 j. Steensche 
dijk 3; Camiel Inghelbrecht, 62 jaar 
Duivenhokstr. 69.

20 —  Pierre Vanhyfte, 77 j., Aarts- 
hertoginnestr. 20.

B E R IC H T

Ter gelegenheid van le en 2e Nieuw
jaarsdag zijn al de bureelen op het 
stadhuis gesloten. Alleen het bureau 
van den Burgerlijken Stand zal ge
opend zijn op 2e Januari, van 9 tot
10 uur s’ morgens voor de aangiften 
van geboorten en sterfgevallen.

H uw elijken

Delve Reginald, metser en Cailliau 
Augusta, z.b.; Billiau Désiré, politie
agent en Coucke Alice, z.b.; Geyskens 
Jan, O/Luitenant bij ’t leger en Van- 
graefschepe Suzanne, z.b.; Balliu Ge
rard, beroepsmilitair en Decoo Yvon
ne, naaister; Coeney André, werkman 
en Rau Germaine, z.b.; Pannecoucke 
Prosper, electrieker en Decerf Alina, 
z.b.; Samyn Gustaaf, schoenmaker 
en Droogenbroot Madeleine, z.b..

H uw elijksafkondigingen

Leggett George, landbouwer. M il
ford Haven en Depoorter Lucienne, 
z.b. Aartshertogstr. 30; Vitse Herman 
fabriekwerker, Oudenburg en Mest- 
dagh Jeanne, z.b. Besten Bustelstr. 1; 
Vandevelde Medard, bediende, Tor
houtstwg 375 en Vermote Georgette, 
naaister, Torhoutstwg 375; Wilkin 
Noël, monteerder, Anderlecht en Her
man Marie, Pelsenbewerkster, L e f
fingestr. 173; Edgerton William, bank 
bediende, Sussex en Storme Irène, z.b. 
Torhoutstwg. 138.

• Andere gemeenten

John Louis Deckmyn, beroepsvrij- 
williger, Verlorenstr, 3 en Theodore 
Gabrielie, Curio, z.b. St. Amandsberg.

N I E U W P O O R T

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

B R U S S E L

DE B ES TE MOTOREN VOOR < 
DE V IS S C H E R IJ

Algemeene Vertegenwoordiger 
voor de Visscherij:
L. A. A S P E S L A G H
Poststraat, 12 - Oostende ]
Tel.: 71.498. (67) <
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BEDANKING

Mevrouw Weduwe M. LAM 
BRECHT en familie hebben de 
eer bij deze vrienden en ken
nissen hartelijk te danken voor 
de blijken van deelneming be
toond bij den jaardienst gezon
gen ter nagedachtenis van

M AURICE LAM BRECHT  
DAVID LAM BRECHT  
ROBERT LAM BRECHT

en
FERDINAND DELANCHE

bemanning van de N.48, omge
komen op 22 December 1944.

(454)

H E I S T

B U R G E R L IJ K E  STAND
Geboorten: Malschaert Margareta, 

Zeedijk 158, v. Jacob en Vervaecke 
Simonne; Vanhove Maria, Vlaming- 
str. 13, v: René en Gheselle Emma.; 
Paeye Hubert, Polderstr. 63, v. Char
les en Parrein Denise; Vandenbus
sche Marc, Elisabethlaan «Monopoli», 
van Roger en Kerckaert Leona .

Huwelijksafkondigingen: Van Bel- 
lingen Jan, landbouwer en Huyghe- 
baert Madeleine, naaister; De Vos 
Jannis, kustwerker en Hillewaert Di
ana, werkvrouw; Zegeurs Noël, ge
neesheer veearts en Becu Lucrèce, 
z.b., St. Kruis; Brouwers Comelis, be- 
roepssergeant, Knokke en Fischer 
Margareta, z.b. Knokke voorh. Heist.

Huwelijken: Dobbelaere Louis, wed. 
Utterwulghe Julia, visscher en Rys 
Euphrasie ; Naniot Joseph, bediende, 
Tillier en Dubois Lucienne, z.b.

W AA RH EEN  DEZE W E E K  ?
CINE MODERNE: Van Vrijdag tot 

Zondag «Jeugd en Muziek» met Mi
ckey Rooney en Judy Garland.

Van Maandag tot Donderdag: «2de 
Bureel tegen Kom m andantur» met 
Leon Mathot en Gabriel Gabrio.

CINE PALACE: Van Vrijdag tot 
Zondag : «Het Huis der Hel» met 
Bette Davis en Pat O’Brien.

Van Maandag tot Donderdag : 
«Carm en» met Vivianne Romance.

B U R EELEN  S TA D H U IS
Op tweede Nieuwjaarsdag zullen 

alle bureelen op het stadhuis geslo
ten zijn.

D AVIDSFO ND S
Zondag had alhier het eerste w in

terfeest plaats ingericht door het be
stuur der plaatselijke afdeeling van 
het Davidsfonds. In een goed gevuld 
zaaltje van St. Cristophe. traden de 
twee «Michels» van Torhout op. Ze 
vergasten de aanwezigen on ’n avond 
doorspeekt van humor, zang, en mop- 
pentapperij. De gezonde lach en de 
leute van deze twee alomgekende hu
moristen, bracht de goede stemming 
en het noodige succes.

I  Voor de BESTE SCHEEPS- 
I  INSTALLATIES, wendt U

;Haes & Marcoui
P.V.B.A.

'A ccus - Dynam o’s - Herwindingen  
; Vlam ingstraat, 61 H E IS T -a a n -Z E E
'  (14)?

DE FLA N D ER  JA N SSEN S- 
V R IEN D EN

We denken niet dat een enkele 
sportliefhebber zal ontbreken op het 
prachtig feest dat Zaterdag 28 Dec. 
alhier doorgaat in de zaal «De Gou
den P ijl». De Flander Janssens-Vrien
den hebben zich ingespannen opdat 
het iets prachtigs zou worden. Naast 
een prachtig rijwiel zijn nog talrijke 
prijzeti te winnen met de tombola. 
Om 24 uur een verrassing voor ieder
een. Prachtig orkest en goedkoope 
bediening .

D IE FS T A L L E N
In  het huis Ackx-Coppens, kleede- 

renmagazijn, werd een paar hand
schoenen uit het uitstalraam gesto
len. Dhr. Ackx heeft den dief zien 
vluchten.

Ook bij dhr. Savels Henri, voerman, 
werden door onbekenden, twee pak
ken van groote waarde ontvreemd.

W A T E R L E ID IN G  G ESPR O N G EN
Tengevolge van de groote koude is 

te Duinbergen, in de Engelschestraat 
een buis van de waterleiding gespron 
gen. Een spoedig ingrijpen van de 
stadswaterdiensten, kon verdere on
heilen vermijden •

TEN N IS  D U IN B ER G EN
We hebben reeds met voldoening 

vastgesteld, dat gewerkt wordt aan 
de heropbouw van het Casino-Duin- 
bergen. Na de voltooing van deze wer
ken, zal deze plaats ongetwijfeld op- 
n euw de vooroorlogsche drukte ken
nen.

DE N IEU W E G E M E EN T E R A A D
Naar we vernemen zou de nieuwe 

gemeenteraad voor haar eerste plech
tige zitting waarop de schepenen zul_ 
len verkozen worden, samen geroepen 
worden op Vrijdag 3 Januari 1947. In 
deze zitting, die vóór den oorlog 
steeds een groote publieke opkomst 
lokte, wordt overgegaan tot de o ffi
cieele aanstelling van de elf nieuwe 
verkozenen.

EN H ET S C H E P EN C O LLE G E
Tot hiertoe werden alh'er nog maar 

weinig geruchten verspreid aangaan
de de samenstelling van het nieuwe 
schepencollege.

Uit het weinige dat ons ter oore 
kwam, kunnen we melden dat de h. 
De Gheldere, door de meerderheids
partij, voorgedragen werd om tot 
Burgemeester benoemd te worden. Dit 
is een goede keuze. Wat de kandida- 
tenschepenen betreft, doen allerlei 
geruchten de ronde, maar durven wij 
nog geen definitieve aanduidingen 
geven.

Hopen wij voor Heist, dat men 
menschen met gezonde gedachten zal 
kiezen.

■es

B L A N K E N B E R G E

B U R G E R L IJ K E  STAND
Geboorten: Claeys Victor v. Louis 

en Alida Kerkhove,, Vlissegem; Van 
de Walle Ronnie v. André en Julia 
Moens, Knokke; Tant Jean v. Robert 
en Eugenie Langbeen, Waterkasteel- 
str. 6; Vandenbussche Marc v. Roger 
en Leonie Kerckaert, Heist; Van e le 

ven Rina v. Albrecht en Marcella De 
Corte, Stationstr. 66; Beeckman Chris 
tine v. Ludovic en Maria Daenekint, 
Zuienkerke.

Overlijdens: Renders Pierre, 77 j. 
De Smet de Naeyerl. 109 (overl. Beer- 
nem ); Pieters Lutgarde, 5 mnd. van 
Jerome en Maria Hostens, Zeebrugge 
Thoremans Rosalie, 57 j. echtg. Joan
nes Vleminckx, Descampsstr. 22; Van 
Cleven Euphrasie, 54 j. echtg. Gaston 
Tant, St. Andries.

Huwelijken: Claeys Charles en Ry- 
de Georgine; Schuermans Bernard çn 
Vandenheede Julia.

Huwelijksafkondigingen : Knudde 
Florent en Descheerder Marcelle.

A P O T H E E K D IE N S T
Zondag 29 Dec. is de apotheek van 

den heer Feveri;, Kerkstraat, den 
ganschen dag open. Op 1 Januari 1947 
«Nieuwjaar» zal den dienst waarge
nomen worden door den heer Preem, 
Groote Markt.

D A R IN G  CLU B
Zondag 29 Dec. groote voetbalmatch 
tusschen de eerste elftallen van F.C. 
Lauwe en Daring Club.

Jaar uit jaar in groot Daring bal 
met monstertombola.

CASIN O -KU RSA A L
Nieuwjaarsavond in de prachtige 

Ambassadeurs zaal, groot réveillon 
met het orkest «Ramblers» voor alle 
inlichtingen zich wenden tot het se
cretariaat van het Casino.

ROOD K R U IS
Vorige week werd tijdens een ge

zellig samenzijn der plaatselijke af
deeling, verscheidene eereteekens uit 
gereikt aan leden welke zich verdien
stelijk gemaakt hebben na de bevrij
ding.
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Neemt een abonnement op 
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Diesel Motoren
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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

Het tewerkstellen 
van werklooze Visschers

KRACHTDADIG OPTREDEN

In  een vorige uitgave meldden we 
hoe het Werkloozenfonds te Oostende 
een 260-tal werklooze visschers telt, 
waar de reeders zelf alle moeite van 
de wereld hebben om hun vloot te 
bemannen en de moeilijkheden steeds 
vergrooten, naarmate de vloot zich 
uitbreidt.

Het is dan ook niet zonder reden, 
dat aangedrongen dient te worden 
om bevoegde stuurlieden en motoris
ten te vormen en dat in dit opzicht 
het niet opgaat de programma’s in 
visscherijscholen te verzwaren, maar 
wel de bestaande doeltreffender en 
practischer uit te werken. Dit is voor
namelijk het geval voor de West_ en 
Oostkust.

Vrijdag werd door directeur Van 
Wynsberghe op het arbeidsambt met 
de afgevaardigden der betrokken 
middens een vergadering belegd, wel
ke werd voorgezeten door advokaat 
Vanhoutte. Waren verder aanwezig : 
de vertegenwoordigers van de Syndi
katen, de hh. Deswaef, aannemer Go- 
bin, John Bauwens, Alb. Christiaens 
en Vandenberghe Pr. Van het Zee
wezen waren CtJ. Couteaux, water
schout Carlier en den h. Vanhove 
aanwezig.

De bespreking had een zeer nuttig 
verloop. Beslist werd dat alle werk
looze visschers een speciale heroplei- 
ding in een speciaal daarvoor ge
schikt milieu zouden ondergaan, waar 
het breien, vermaken en allerhande 
matrozen- en zelfs motoristenwerk 
zou aangeleerd worden.

Een ernstig Onderzoek

Van de 262 werklooze visschers, 
bleef na een kort onderzoek geen 
enkel werklooze meer over.

De eene was werkloos, omdat hij 
te veel moest werken aan boord ver
geleken bij de anderen en hij dus de 
•uaAfupaq noA ïaju niaipssiA 9̂ ooj3 
De andere was een schipje aan het 
gereedmaken met zijn  familie. Een 
derde vond dat hij te weinig ver
diende, enz.

W at men bij dergelijk onderzoek 
te hooren krijgt, getuigt van den 
verderfelijken huidigen geestestoe
stand, waar velen het bewijs leveren 
niet meer te willen werken, omdat zij 
op den dop betaald worden en daar
nevens allerlei bijhoorigheden ver
richten welke hen veel opbrengen.

Zonderling is het vast te stellen, 
hoe al deze doppers, wanneer men 
van heropleiding spreekt, almeteens 
vergeten te doppen of werk vinden

Ja, cafébazen-visschers kwamen ook 
doppen.

De schoonmaak zal ook aan de

Oost- en Westkust beginnen, om al- 
zoo tot meer gezonder opvattingen 
en toestanden terug te keeren.

Zij die beneden de 40 jaar als kust
visscher werkloos zijn, zullen allen 
dienen herschoold te worden en te 
werk gesteld worden op andere sche
pen.

Wij kunnen de diensten van het 
werkloozenfonds. en in het bijzonder 
directeur Van Wynsberghe, slechts 
geluk wenschen met hun optreden. 
Meest elkeen dergelijke gezonde op-, 
vattingen er op na houden, we zouden 
spoedig naar geregelder toestanden 
overgaan en de Staatskas zou snel 
ondervinden dat de werkloosheid tot 
meer dan de helft kan teruggebracht 
worden !

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

B R EU K  EN B U IK B A N D EN

Orthopedische Apparaten
— Kunstbeenen —

V E R D O N C K - M I N N E
7 H. Serruyslaan O O S T E N D E

A an de 
O ostendsche H aven

APPELSIEN EN  T E  OOSTENDE  
G ELO ST

Uit oorzaak van de staking in Ant
werpen is het Spaansch stoomschip 
«R ia de Ares» vorige week te Oosten
de zijn lading appelsienen komen los
sen in het vlotdok. Dit heeft veel be' 
weging op de dokken gegeven, daar 
al de handelaars uit het binnenland 
deze hebben afgehaald per kamion.

HO UTPULP
Heden Dinsdagavond is het Deensch 

stoomschip «Rikke Skou» geladen met 
2000 ton houtpulp voor de papierfa
brieken te Oostende aangekomen ko
mende van Kaliningrad (vroeger 
Koenigsberg). Dit heeft eens te meer 
veel beweging en werk aan onze los
sers, enz... bezorgd.

F R U IT
Veel Italiaansch fruit passeert 

langs Oostende in transit met maal
boot Cockerill en zelfs met extra 
schepen.

W ij hebben bemerkt dat enkele da
gen geleden, het Belgisch motorschip 
«René Paul» van de reederij Geurts, 
Antwerpen hier een volle lading man
darijnen heeft opgedaan met bestem
ming Londen.

Dit vaartuig laadt heden Vrijdag 
een nieuwe vracht fruit voor zelfde 
stad.
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B U R G E R L IJ K E  STAND
Sterfgevallen: Matsaert Jacobus, 

76 j.; Vantlelcke August, z.b. 79 j.; 
Vanhove August, visscher, 69 j.; De
poorter Marie, z.b. 73 j. wed Sabbe 
René; Dehouck Emma, kloosterzus
ter, 63 j.

Huwelijken: Dewitte André, Kok- 
sijde en Scheveneels Georgette, z.b.; 
Decreton Lucien, visscher en Maesen 
Josephina, modiste; Gould Robert, 
korp. Eng. Leg. won. Brighton (Eng.) 
en Legein Jeanne, z.b.; Vilain Pieter, 
schilder . en Vanhove Simonne, be
diende; Mahieu Emile, aannemer 
Koksijde, wed. Larrangé Irma en De 
Wilde Martha, z.b. wed. Dennys M ar
cel; Opsomer Frans, onderwijzer, Al- 
veringem, echtgescheiden Lhoir An
na, en Doize Margaretha, naaister ; 
Colebrandts Jan, metaalbewerker te 
Hof stade en Boedt Elza, z.b.; Van de 
Velde Albert, schoenmaker en Win
dels Fernanda ,z.b.; Vanhove Leon, 
daglooner en Leune Laurette, z.b.; 
Christiaen André, metser, Koksijde, 
wed. Dubois Irma en Wylleman Ma
ria, dienstmeid; Rau Camille, cablo- 
technieker en Anseel Maria, hotel- 
houdster; Jenkins John, Captain 
Eng. leger, won. Swanley Kent (Eng.) 
en David Jeanne, z.b.

M I D D E L K E R K E

D U IT S C H E  K R IJG S G E V A N G E N E  
G ESN A PT

Op 12 Dec. ging politiekommissaris 
Surmont bijgestaan door zijn bijzon
der agent over tot de aanhouding 
van een Duitsche krijgsgevangene ge
naamd Bosecke Gunther, geboren te 
Schlessau (Saksen) op 7-3-29, ont
snapt uit een krijgsgevangenkamp 
uit Schotland. Hij was hier te Mid
delkerke aangeland via Antwerpen. 
Hij werd terug in verzekerde bewa
ring gebracht en overgeleverd aan 
den veiligheidsdienst die een streng 
onderzoek instelde, daar er nog an
deren in deze zaak betrokken zijn. 
Komende uit de richting van Westen- 
de werd hij op aanduiding ingepikt.

M E L K V E R V A L S C H IN G

Mylle Gerard gesnapt hoofdens melk- 
vervalsching zal zich te verantwoor
den hebben tegenover het gerecht.

S P EELH O L

Een uitgebreid onderzoek werd in
gesteld door kommissaris Surmont no
pens de uitbating van een klandes 
tiene kansspeelzaal te Brussel. Ver
scheidene personen van Middelkerke 
zouden er in betrokken zijn en ze 
zullen zich dan ook respectievelijk te 
verantwoorden hebben voor het ge
recht.

G O ED  W E R K

De politie en in dienst zijnde ge
meen tebediend|en volgen nu de bij
zondere cursussen ingericht in de on. 
langs te Oostende gestichte school 
voor administratief bestuur en politie 
recht. Dank zij het bestuur van den 
bond der gemeentebedienden die zijn 
leden in staat stelt deze lessen te 
volgen zullen de mensen van Middel
kerke nu bedienden ter hunner be
schikking hebben op de hoogte van 
hun taak.

W E L V E R D IE N D E  H U LD E

Nu onze veldwachter De Roover H. 
op 1 Januari op rust gaat na een ge
wetensvolle loopbaan van 22 jaar 
heeft het bestuur van den bond der 
gemeentebedienden besloten dit niet 
ongemerkt te laten voorbijgaan. In 
samenwerking met Burgemeester, 
schepenen en gemeentepersoneel zal 
onze «garde» dan ook op 29 Decem
ber in de raadzaal van het stadhuis 
gevierd worden.

FEESTAV O N D

Wanneer de Veloclub de handen 
uit de mouwen steek om iets op touw 
te  zetten dan is het altijd goed ge
daan. Zoo was het ook met de dans
avond die door hen ingericht werd. 
in de zaal «Casino». Deze was prop- 
pensvol en aan leute en plezier ont- 
rak het er niet. De tombola begiftigd 
met een buitengewoon aantal p rij
zen kende ook een groot sukses. Gan
zen, worsten, vaatwerk, schilderijen> 
wijn, koekebrooden, enfin veel te 
lang om allemaal te noemen. Een wa
renhuis was er een klein beestje te
gen. De mannen van de veloclub mo
gen ons heel zeker nog veel zulke 
avondjes brengen want ze vallen ze
ker in de smaak.
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EEN JA A R  TERU G

Is de sociale Positie van de 
Zeevisschers verbeterd î 1

W ij staan thans aan den ran^  ™  
het nieuw jaar; het gepast oogenblik 
om de verwezenlijkingen eveng^d 
tekortkomingen op sociaal gebied ge 
durende het verloopen tijdstip in 
oogenschouw te nemen.

Het eerste winstpunt dat ^  
«tfinoen is dat vanaf den 1 Janu an  
1946 de W et op de Maatschappelijke
Zekerheid opP de f  v i s s c h e r s  va
tnpnassing is. Vooraleer het zoo ver 
kwam hebben de betrokken kringen 
? » " Ä i g e n  strijd moeten voeren 
Men wilde oorspronkelijk de v is  
schers evengoed als de bemanning 
van koopvaardijschepen en de mijn
werkers met een aan het bedrijf aan 
gepast statuut begiftigen. A lras  bleek 
nochtans dat dit speciaal statuut 
grondige studie en veel tl. d zou ver 
gen vooraleer men er mede kli*arfou komen. In  afwachting oordeelde 
men het raadzaam de algemeene 
Wet op de maatschappelijke zekeJ " 
heid in  toepassing te brengen, mits 
pnkele afwijkingen, voornamelijk wat 
betreft de berekening der bijdragen 
S ?  voorafbepaalde forfaitaire loonen.
Vanaf den 1 Januari 1946 zijn de vis 
Tchers evengoed als de andere ar
beiders verzekerd tegen de gevolgen 
van ouderdom en vroegtijdigen dood, 
tegen ziekte en invaliditeit, tegen on
vrijw illige werkloosheid, kunnen zij 
zonder verder betwisting aanspraak 
maken op het jaarlijksch verlof met 
loon en vergoeding voor kinderlast.

Vóór den 1 Januari 1946 werd de 
topnassing van verschillende dezer 
sociale wetten ten voordeele van de 
visschers betwist. Weliswaar steunde 
merf zich hiervoor op verouderde 
drmrredenen die nochtans in bepaal- 
f e  T r fn ? en ' steeds 
Zoo dit recht anderzijds niet meer 
betwist werd, stelde men vanwege de 
betrokken kringen eer. gemis a jn  Oe. 
inneenbehartiging vast, die voor ge 
volg had dat bepaalde sociale wet
ten zonder eenig practisch nut ble

V6Nu betalen reeder en visscher de 
verschillende bijdragen m e t a l s g e -  
vole dat de toepassing van alle soci 
l ie  V e tte n  in de visscherij evengoed 
als in de andere bedrijven voor Ooed

‘ ■ B s r ' s j f s a s ®
“ e\ f V Ä S r i e k e r h e l O

a a S S g g g  g g S -
hpein van het jaar vastgesteld of er 
gingen vanwege de betrokken kri - 
gen Wachten op, dat zij aan de wer
kelijkheid niet zouden ^eantwoo 
den In  den schoot van de Paritaire 
commissie werd er vo °rn^ el1̂  ^ .
de vertegenwoordigers der
scherij angedrongen °P  ™  vem to  
dering der zelven, in ac^  g lt>n 
riat de verdiensten een dalende n. 
volgden De afgevaardigden d e r  werk 
nemers sloten zich slechts ^ t  te 
eenzin aan bij de voorgestelde vermin
dering Uiteindelijk verklaarde de 
minister van Arbeid en Socialei Voor- 
7ors zich bij het advies van de Pari 
taire Commissie niet te kunnen aan
sluiten- de oorspronkelijk vastgestel
de forfaitaire loonen bleven MmiSter
houden. Zoo de bev°®g^ept ¥e\t <£t weigerde in te gaan op het feit da, 
de beroepskringen niet in staat wa 
ren weigerden of verwaarloosden het 
bewijsmateriaal te leveren, waaruit 
onbetwistbaar kon worden afgeleid 
dat de vastgestelde grondslagen m 
meer aan de werkelijkheid  beant
woordden. Deze va s ts te llin gh ee ft
ook voor de toekomst haar belang; 
Binnen afzienbaren tijd  zal de kwes 
tie oonieuw opgeworpen worden. Ook 
£  de S re1 aangelegenheden zoo
als de verzekering oer arbeidsong 
vallen spelen de verdiensten een eer 
Ite  rang rol Dit moet de belangheb- 
S k S E “ „ansporen « J « “ "  
te houden dat zij in de toekoms 
kunnen en willen ingaan op de vra
gen die hun van hooger hand ge 
steld worden. Men verlieze! niet; uit 
het oog dat de bevoegde instanties 
geen genoegen kunnen nemen met 
lautere gissingen. Ook op economisch 
gebied kan de voorgeschreven werk

Wline d?zenë  gedacw lng ïng komt het 
irroot belang van een Sociaal Bureau 
of een degelijke beroepsinrichüng 
volledig op den voorgrond . W ij w il
len dit hier slechts aanstippen en 
aan anderen de gelegenheid overla
ten om deze kwestie verder uit te

d In  het kader der Sociale Veiligheid 
werd door de visscherijmiddens de 
wet op de kinderbijslag en het verlof 
met loon het drukst besproken. A l
ras bleek dat de visschers geen ge
noegen kunnen nemeh met de wet 
op de gezinsvergoedingen zooals zij 
voor de arbeiders op vasten bodem 
wordt toegepast. Voor deze laatste 
reeks werklieden kan men zich zon
der bezwaar steunen op het aantal 
gepresteerde arbeidsdagen. Eén dag

B R E E D E N E

B U R G E R L IJ K E  STAND
Huweligen: Demeester Emile en 

Duez en Bertha; Vertommen Theofiel 
ne Loontjes Mariette; Vandersteen 
Lodewi;’k en Verkempinck Iréne.

Stergevallen : De Brauwere Ber- 
trand, 3 j.; Dejonghe Louise, 12 jaar; 
Broucke Yvonne, 40 .

prestatie komt normaal overeen met 
acht uren arbeid. Voor de visschers 
is de toestand echter anders. Een ar
beidsdag vertegenwoordigt door den 
band veel meer dan het normaal aan
tal arbeidsuren. Daarenboven komen 
de dagen waarop aan wal gewerkt 
wordt niet in aanmerking. De werkne
mers drongen dan ook aan dat de 
kindervergoeding zou worden vastge
steld op grondslag van het aantal 
vaartdagen, dastrbijgevoegd het aan
tal dagen gedurende welken arbeid 
aan wal verricht wordt in dienst van 
het vaartuig.

Wij hebben niet kunnen vast
stellen, dat na de onderhandelingen 
die hieromtrent met de bevoegde 
diensten gevoerd werden, eenige mil 
dering in den toestand is ingetreden 
Voort wordt kindervergoeding uitbe
taald op grondslag van het aantel 
vaartdagen, dat insgelijks dient tot 
vaststelling der bijdragen verschul
digd aan den Rijksdienst voor Maat
schappelijke Zekerheid.

Wat nu het verlof met loon  betreft, 
hebben de belanghebbenden vlug in 
gezien, dat men in dit opzicht in het
zelfde euvel zou kunnen vallen, nl. 
de betaling op grondslag van het aan 
tal vaartdagen, zonder rekening te 
houden met de arbeidsprestaties aan 
wal.

De vertegenwoordigers der werkne
mers stelden in den schoot der P a 
ritaire Commissie een spitsvondige 
oplossing voor, die aan de bezwaren 
van de visschers ruimschoots zou te
gemoet komen, zonder dat zij daaren 
boven vanwege de reeders aanvullen, 
de stortingen zou vergen.

Het schijnt dat het Ministerie van 
Arbeid en Sociale Voorzorg geneigd 
is op de voorstellen in te gaan; al
thans werd een ontwerp van Besluit 
in dien zin klaar gemaakt. W ij mo
gen echter het vel van den beer niet 
verkoopen vooraleer hij geschoten is 
en voorloopig afwachten tot dat het 
bedoeld besluit in het Staatsblad ver
schenen is. Van dan af heeft het 
slechts kracht van wet.

Ook aangaande de toepassing der 
wet op de verzekering tegen onvrij
willige werkloosheid werd in den 
loop van 1946 geredetwist. De steun 
voor onvrijwillige werkloosheid zou 
in de visscherij aanleiding geven tot 
bepaalde misbruiken, die wij bij een 
andere gelegenheid aan de kaak heb-, 
ben gesteld. In  dit opzicht zijn wij 
van oordeel dat het Steunfonds voor 
onvrijwillige werkloosheid in gemeen j 
overleg met de Waterschouten over 
voldoende macht beschikken om alle 
wantoestanden onverbiddelijk uit te 
roeien. Deze kwestie wordt des te be- 
langrijker naarmate het visscherij
bedrijf min winstgevend wordt.

Uit de aangeboden kansen tot her
scholing werd vooralsnog niet het nut 
getrokken, dat nochtans mits goeden 
wil en organisatie voorhanden is. 
Naar verluidt komt er nu toch be
weging in. De bevoegde diensten on
derzoeken de mogelijkheden. Hopen 
wij dat een practisch plan zal uit
gewerkt worden. De zeevisscherij zal 
binnenkort groote behoefte hebben 
aan arbeidskrachten. Niets mag on
verlet gelaten worden om elkeen tot 
het beroep van zeevisscher aan te 
sporen.

Door de toepassing der wetgeving 
op de maatschappelijke fcekerheid 
kunnen de visschers nu evengoed als 
de andere arbeiders aanspraak ma
ken op de tusschenkomst van het 
Fonds voor Wederuitrusting der Werk
nemers. Na veel vertraging zijn 
thans de aanvragen vanwege de be
langhebbenden meestal ingewilligd.

Ct Vervolgt).

&câeepômat<weti R U S T O N
z u î n î g

B l D R I I F Z E K E R

O U  ( I M  H M
V4I CKF Gebr. Oostende

E e n  V ro u w  
en een K ip

K O S T B A R E  SO U VEN IRS B IJ  
T E W A T E R L A T IN G E N

Bovenstaande, voor het zwakke ge
slacht niet zeer vleiende uitdrukking 
kwam in onze gedachten, toen wij in 
een Amerikaansch blad weer iets la 
zen over het werk van het Mead 
Committee, dat een onderzoek moet 
doen naar de uitgaven in verband 
met den scheepsbouw tijdens den oor 
log. Over het algemeen staan vrou
wen en schepen als gevolg van den 
strijd om den man vijandig tegen
over elkaar. Een feit is echter, dat 
men bij het tewaterlaten van vaar
tuigen de doop meestal aan ’n vrouw 
toevertrouwt. Ook dit kan tot onaan
gename verwikkelingen aanleiding 
geven.

In  de oorlogsjaren werden in de 
Vereenigde Staten enkele duizenden 
schepen tewatergelaten en het was 
een gewoonte om aan de flesschen 
werpende dames een souvenir aan te 
bieden. Het schijnt echter, dat deze 
soms minder, maar dikwijls vrij kost
bare geschenken door de bouwers in 
de kostprijsberekening werden opge
nomen. Een recapitulatie uit de re
keningen geeft als resultaat een boek 
je van 130 pagina’s en een bedrag 
van ruim 1 millioen dollar. Onder de 
namen der dames hebben er vele in 
scheepvaartkringen een bekenden 
klank. W ij noemen b.v. v ijf fam ilie
leden van Vice Admiraal Howard L. 
Vickery, die samen geschenken ter 
waarde van $6457,65 kregen. Miss 
Barbara Vickery kreeg o.a. twee arm
bandjes met diamanten. De vrouw 
van Admiraal Leahy kreeg er slechts 
een, maar dat kostte dan ook $2516, 
75. Onder de namen komen verder 
voor de dames Byrnes, Wallace, Van 
denberg, Litwinof en tevens is geble
ken, dat Miss Lead, de dochter van 
den voorzitter van het Committee 
van onderzoek, een gouden speld ter 
waarde van $225 kreeg bij de tewa
terlating van de Mormacisle.

De verschillende scheepsbouwmaat 
schappijen volgden niet dezelfde re
gels bij het geven van geschenken. 
De Sun S.B. Co in Chester, de bou
wer van onze C 3 schepen, was ech
ter wel een der royaalsten. Van de 
252 vrouwen, die werden beloond, 
ging de goedkoopste met een cadea * 
tje  van $750 naar huis. Niet iederee»1 
was echter zoo gelukkig. De weduwe 
van den beroemden oorlogscorres
pondent Ernest Pyle, den man, wiëns 
artikelen over den strijd in Noord- 
Afrika en den Pacific door de mees
te Amerikanen werden verslonden, 
tro f het slecht bij de tewaterlating 
van een naar haar man genoemd 
schip. Voor haar was een bazararti- 
kel van $25 weggelegd.

(Dagblad Scheepvaart).

OPNIEUW BELGISCHE
LOODSEN ONDERSCHEIDEN

Zaterdagmorgen heeft de h. Rong
vaux, minister van Verkeerswezen, een 
kort bezoek aan Vlissingen gebracht, 
waar hij aan een 15-tal Belgische 
lcodsen, die langer dan 25 jaar het 
Belgisch loodswezen dienen, onder
scheidingen heeft uitgereikt.

De minister heeft hierbij uiting ge
geven aan den dank der Belgische 
regeering voor de plichtsbetrachting 
van de loodsen.

N o tarieele
A ankondiging-en
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HARINGVATEN te koop gevraagd
ZICH WENDEN: B R U N E T  &  Co

CHRISTINASTRAAT 124 O O S T E N D E
Telefoon 71315 - 72007 (282) „
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GEMIDDELDE PRIJZEN IN  N O VEM BER  1946 EN IN  N O VEM BER  1938 
M ET COEFFIC IENT V A N  V E R H O O G IN G

SOORTEN November 1946 November 1938 Coëfficiënt
Kabeljauw ..................... 13,88 2,50 5,55-
Pladijs ............................  10,80 2,51 4.30
Rog .................................  5,70 1,73 3,29
Schelvisch .....................  5,15 1,99 2,59
Tarbot .......................... 24,32 6,95 350
Tong ............................... 28,11 9,32 3,01
Wijting ..........................  f ,0 7  1,37 3,70
Garnaal .........................  14,86 4,33 3,43
Volle haring ..................  7,30 —  —
IJle haring ........... •.. ... 6,31 0,94 (1) —
Diversen ......................... 8,15 1,95 4,18
(1) E r  werd geen onderscheid gemaakt tusschen volle en ijle haring.

EVOLUTIE  V A N  HET M A A N D E L IJK S C H  PRIJSGEMIDDELDE  
IN  A U G U S T U S , SEPTEMBER, OCTOBER EN N O VEM BER  1946

SOORTEN Augustus 1946 September ’46 October ’46 November ’46
Kabeljauw ........ ..........12,95 19,80 13,49 13,88
Pladijs .........................6,74 8,04 9,91 10,80
Rog ...............................4,93 6,07 3,44 5,70
Schelvisch ........ ..........3,72 7,08 6,94 5,15
Tarbot ............... ..........20,47 28,41 21,61 ' 24,32
Tong ................... ..........33,81 36,02 24,73 28,11
Wijting .............. ..........2,63 5,60 4,31 5,07
Garnaal ........................32,30 21,32 14,87 14,86
Volle haring ... 5,91 3,35 3,62 7,30
Diversen ............. ..........6,59 9,90 6,89 8,15

Studie van den Notaris 
Maurice Quaghebeur 

Leopoldlaan 10 te Oostende

Op Dinsdag 7 Januari 1947, te 15 
uur in het lokaal Prins Boudewijn, 
St. Sebastiaanstraat 22, te Oostende: 

Instel met 1/2 % premie van 
GROOT OPBRENGSTHUIS 
Best geschikt voor Pensioenhuis 

Passynstraat 4, te Oostende. 
Oppervlakte: 249.78 m2.
Bevattende : kelderingen, gelijk

vloers, 3 verdiepen. Koer en Hof.
Vrij van gebruik.
Bezoek: Dinsdag en Vrijdag, van 

14 tot 16 uur.
Alle nadere inlichtingen te beko

men ter studie. (455)

Studie van Meester 
Pierre D EN IS

doctor in de rechten 
notaris te Nieuwpoort.

Op Maandag 6 Januari 1947, om 3 u. 
namiddag, ter herberg «La  Liberté», 
bij den Heer Charles Demeyere, Groo
te Markt te Nieuwpoort:

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.

Met gewin van 1/2 t.h. instelpremie. 
Gewone voorwaarden:
Voor alle verdere inlichtingen, zich 

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

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

INSTEL MET PREMIE
Op Maandag 30 December 1946, om 

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

BADSTAD HEIST-AAN-ZEE

Welgelegen Café-Restaurant 
«M a 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)

*  Te koop: Autocamionnette F. N., 
bouwjaar ’37, 10 H.P., draagvermogen 
6 à 700 kg. Gesloten bak. Goeden 
staat. Brugsche stwg. 3, Wenduine, 
zuivelhandel. (453)

♦  Te koop: 0.771 «Elisa», visschers- 
vaartuig gebouwd 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)

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

Drukkerij H. Degrave en L. Godemont
Steenweg op Nieuwpoort 44, Oostende
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CROSS LEY
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 en B.B.C. (44)

A g e n t s e b a p  :  Z E E V I S S C H E R I J  e n  H A M D E L S M Ä A T S C H 4 P P I J ,  5 ,  V i i d ’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
O O S T E N D E

V rijd a g  20 December 1946

Slechts één motor van de W itte , 
Bank met 2000 kg. tong en één 100 
(tal b. andere vischsoorten, bestaande 
uit pladijs, wijting, totten, gul en tar
bot, ter markt. De aanvoer is dus 
maar zeer klein, alle aangeboden va
rieteiten en in het bijzonder fijne 
visch worden zeer duur afgenomen.

70 ijle haringvaarders leveren sa
men zoowat 240.000 kgr. haring die 
verkocht worden van 190 tot 270 fr. 
de 100 kg.
0.254 W itte Bank 7631 138.800,— 
0.277 Kust 18 240 —
Zaterdag 21 December 1946

Nogmaals is de aanvoer klein te 
noemen en zeer eenvormig. Hij be
staat uit 5500 kg. tongsorteering, 2200 
kg. tarbot, 4000 kg. gul en kabeljauw, 
9000 kg. pladijs, 7000 kg. wijting, 
3200 kg. totten en schelvisch, 1700 kg 
rog en zeehond en wordt aangebracht 
door 3 W itte Bankers en 2 Kustvaar- 
drs. Alle vischsoorten die gisteren 
reeds zeer duur werden verkocht wor
den heden aan nog hoogere prijzen 
van de hand gedaan. Bijzonder leven
dige markt die in steeds stijgende lijn  
voortgaat.

Aan ijle  haring is de aanvoer zeer 
klein; hij bedraagt amper 85000 kg. 
en wordt geleverd door 35 ijle haring
vaarders. De afzetprijzen gaan van 
280 tot 380 fr. de 100 kg.
0.204 Witte Bank 11145 171.630,— 
0.282 W itte Bank 12471 189.950,—  
0.292 Witte Bank 6943 132.820,— 
B.611 Kust 1687 17.520,—
N.777 Kust 1474 11.740,—

M aandag 23 December 1946

Zeer groote aanvoer' dat echter zeer 
eenvormig is door het feit dat de 
vaartuigen die heden binnen zijn 
doorgaans de vischvangst hebben uit
geoefend in de zelfde vischgronden. 
1 stoomtrawler van Ysland, 1 motor 
van het Kanaal, 12 van de W itte 
Bank en 1 van de West leveren sa
men 4800 bennen visch bestaande uit 
26000 kg. tongsorteering, 600 b. ka
beljauw, 340 b. mooie meid, 480 b. w ij
ting, 240 b. rogsoorten, 600 b. pladijs, 
540 b. totten en schelvisch, 160 b. leng 
en 7000 kg. tarbot. Er zijn ook wat 
haai, zeehond, zeepaling, schotsche 
schol en zeeduivel, in kleine hoeveel
heden op de markt voorhanden. De 
Yslander verkoopt gedeeltelijk zijn 
vangst, n.m. 1800 b. Yslandsche visch
soorten bestaande uit kabeljauw, kool 
visch, leng, klipvisch, schelvisch, to t
ten en heilbot, ter officieele markt. 
A l deze Yslandsche vischsoorten wor
den aan zeer goede prijzen van de 
hand gedaan Tongsorteering en tar

bot, niettegenstaande de groote aan
voer van deze soorten, worden goed 
ingezet en worden in steeds stijgende 
lijn verkocht om tegen het einde der 
verkoop een gevoelige inzinking in 
prijs te ondergaan. Mooie meid wordt 
gretig betwist aan hooge prijzen. K a 
beljauw, rog en pladijs worden zeer 
vast afgezet. W ijting ingezet aan 350 
fr. de benne daalt .tot 65 fr. de benne. 
De belangstelling is zeer groot en de 
verkoop eindigt zeer laat.

32 haringvaarders leveren samen 
ongeveer 180.000 kg. haring die ver
kocht worden aan prijzen die schom
melen tusschen 270 en 350 fr. de 100

0.282 W itte Bank 276 6.150,—
0.237 Kanaal 29776 293.310,—
0.179 W itte Bank 12515 179.220,—
0.246 W itte Bank 6271 110.330,—
0.165 W itte Bank 10891 118.905,—
0.137 W itte Bank 6397 113.100,—
0.300 Witte Bank 9924 156.740,—
0.242 W itte Bank 10105 119.750,—
0.109 W itte Bank 11032 159.766,—
SS0.297 Ysland 92055 1.021.605,—
0.295 W itte Bank 8116 131.725,—
0.200 Witte Bank 9313 142.380,—
0.243 W itte Bank 8897 162.210,—
0.289 W itte Bank 7267 108.435,—
0.124 W itte Bank 12078 116.910,—
0.24 West 7669 70.825,—

Dinsdag 24 December 1946

Buiten alle verwachtingen in is de 
aanvoer vandaag uitermate klein. 
Slechts 2 motors van de W itte Bank, 
1 van de West en 1 van de Kustzee
visscherij lossen samen 39000 kgr. 
visch bestaande uit 5600 kg tongsor
teering, 17Ö0 kg. tarbot, 5200 kabel
jauw, 6000 kg. pladijs, 4500 kg. totten 
12500 kg. wijting, 2000 kg. rog, wat 
haai, zeehond, steenpost en zeepa
ling. Rog is merkelijk gestegen in 
prijs evenals schelvisch en kabel
jauw. Fijne vischsoorten daarentegen 
ondergaan een inzinking in prijs doch 
worden niettemin aan goede prijzen 
afgezet. De verkoop was gezien de 
kleine aanvoer spoedig afgehandeld.

55 vaartuigen lossen heden zoowat 
335.000 kg. ijle haring die aan tame
lijke vaste prijzen gaande van 200 tot 
260 fr. de 100 kg. verkocht worden. 
N.745 W itte Bank 14293 184.400,— 
0.94 Witte Bank 16495 209.860,— 
0.166 Kust 1684 12.755,—
0.265 West' 6937 70.610,—

W oensdag 25 December 1946 ___
Heden is er, ter gelegenheid van 

het Kerstfeest, geen verkoop noch 
van versehe visch, noch van ijle ha
ring.

Donderdag 26 December 1946
Heden zijn geen visschersvaartui

gen van de vangst terug zoodat de 
markt voor wat versehe visch betreft, 
blanco staat.

75000 kg ijle  haring wordt aange
bracht door een 15 tal haringvaar
ders. Deze haring wordt van de hand 
gedaan aan prijzen schommelende 
tusschen 210 en 280 fr. de 100 kg.

AANVOER & OPBRENGST PER DAG

20 Dec. 7649 kg. 139.040 fr.
21 Dec. 33720 kg. 523.660,—
23 Dec. 242572 kg. 3.011.361 fr.
24 Dec. 39409 kg. 477.625 fr. 
Totaal 323350 kg. 4.151.686 fr.

AANVOER IJL E  H A R IN G

51.230 fr. 
303.230 fr.
13.810 fr.

619.145 fr.
296.027 fr.
544.423 fr.

GARNAALAANVOER

17 Dec. 16150 kg.
18 Dec. 71600 kg.
19 Dec. 2900 kg.
20 Dec 263725 kg.
21 Dec. 90355 kg.
23 Dec. 179.235 kg.

19 Dec 
2 Dec. 
21 Dec. 
24 Dec. 
24 Dec.

313 kg. 35 fr.
170 kg. 48-53 fr.
200 kg. 37-48 fr.
153 kg. 59-64 fr.
590 kg. 50-68 fr.

SPROTAANVOER

Dinsdag 24-12-46: 17045 kg. 3,40-7,20 
frank per kg.

IJS L A N D S C H E  V IS C H

De IJslandsche vischsoorten wer
den Maandag 23 Dec. als volgt ver
kocht :
Kabeljauw 11,80-15; koolvisch 7,20- 

10,40; leng 7,00-7,20; klipvisch 11,40; 
schelvisch Gr. 14,60-15,20; Midd. 11,20 
14,00; Kl. 6,80-9,40; schaat 7,60; heil
bot 21,80-45,00 fr. per kg.

Verwachtingen

Volgende visschersvaartuigen zu l
len verm oedelijk in den loop der a.s. 
vischweek ter v isch m ijn  van Oosten
de m arkten:

Van Y slan d: SS0.160 en SS0.83 bei
den voor M aandag 30 Dec.

Van de Noordzee: 0.293 op M aan
dag 30 Dec. met 500 stuks kabeljauw, 
300 stuks koolvisch, 50 b. schelvisch  
en 300 b. gutvisch, 0.87 0.279 0.224 
0.250 0.241 SS0.92 

Van het K a n a a l: 0.232 0.228 (bei
den kunnen echter ook in Engeland  
m arkten).

Van de W itte Bank, Oost of W est: 
0.82 0.227 0.290 Z.428 0.256 0.217 
0.223 B.610 0.226 0.140 0.218 0.286 
0.173 0.121 0.245 0.89 Z.413 0.176 
0.175 0.320
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V ISCH H A N D ELA A R S! f
Betaal Uwe facturen voor de Ver-% 
eenigde Vischafslagers b ij de |

I BANK VAN BRUSSEL |
'Bureel: Vischmijn, Zeebrugge £

Voor Uw gemak, opent een £
P O S T C H E C K R E K EN IN G . (3) 5
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PRIJZEN PER KILO  TO ECEKEN D  AAN DE VERSCHEIDENE SOORTEN VISCH  
VERKOCHT TER STEDELIJKE VISCHM IJN VAN OOSTENDE -  W E E K  VAN 20 TO T 26 D E C E M B ER

Boles — Tongen, gr........................
3/4...................................
bloktongen .....................
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 — Roobaard ..................
Grondins — Knorhaan .................
Cabillaud blanc — Kabeljauw ...

Gullen ............................
Lottes — Steert (zeeduivel) ........
Merlans — Wijting ... .................
Limandes — Schar ......................
Limandes soles — Tongschar .......
Emissoles — Zeehaai.....................
Roussettes — Zeehond .................
Vives — Arend (Pieterman) .......
Maquereaux — Makreel................
Poors ............. .............................
Grondins rouges — Roode knorh.
Raies — K eilrog................. •........
Homards — Zeekreeft..................
Flottes — Schaat..........................
Zeebaars........................................
L o m ...............................................
Congres — Zeepaling....................
Lingues — Lengen .......................
Soles d’Ecosse — Schotsche schol
Hareng — Haring (volle) ............
Hareng guais — IJle haring .......
Latour ...........................................
Tacauds —  Steenpost ..................
Flétan — Heilbot ........................
Colin — Koolvisch........................
Esturgeons — Steu r......................
Zeewolf.........................

Vrijdag

37.60-38.20
45.00-45.80

59.00
59.40

37.40-38.00

47.00 
20 60-28.80

Zaterdag

37.00-39.20 
56.60-62.80 
59.80-65.60 
59.20-65.40
37.40-43.60
69.00-71.00
45.40-47.40
21.40-25.60

Maandag

32.60-35.80
38.00-44.20
41.20-46.40
40.40-45.80
34.00-35.40
40.00-62.00
27.40-38.00
19.20-26.40

Dinsdag Woensdag Donderdag

33.60-35.40
40.00-41.00
42.00-43.80
42.40-43.00 
31.80-33.80
45.40-48.00
28.00-28.40 
21.20-23.60

12.60-12.80
12.60-13.60 
15.00-16.00
15.60-16.00 
0 40-10.00

12.40-13.00
12.60-13.40

13.80
12.00-14.80
8.20-8.80

11.20- 12.00
11.20- 12.00
13.60-14.20
13.00-15.00
7.00-8.00

4.40 4.00-4.40

4.00-8.80

6.40-7.00
3.40-4.60

25.20-25.80
20.80-21.60
7.00-9.20
4.00-8.60

11.20- 12.00
11.00- 12.00
13.60-14.20
13.00-15.00
7.00-8.00

18.00
9.20-12.00
4.40-4.60

6.30-11.20

11.80-14.60 

2 80-3.20

12.00-15.00 
7.70-11.00

20.00-25.00 
2.60-4.80

9.70

14.00-17.60
3.20-13.50

23.50
1.30-6.60

10.00

18.00-24.80
3.20-14.60

2.20-3.00

17.00

7.50-8.25
7.00

8.25

7.50-8.00

15.00
14.00
5.00 

11.40-12.40

1.90-2.70 2.80-3.80 2.70-3.50

106.00

2.00-2.60

1.80

2.10-2.80

BLANKENBERGE
Zaterdag 21 December 1946

Groote tong 44; bloktong 60; fruit
tong 60; sch. kleine tong 64; tarbot 
a^oojS :s‘s i mtiBfpqBJi :g&‘08
12, middelslag 13, kleine 12,50; keil
rog 7; rog 4,50; w ijting 6-4; zeehond 
3,50 fr. per kg.

M aandag 23 December 1946

Groote tong 40; bloktong 40; fruit
tong 40; sch. kleine tong 43; tarbot 
38; kabeljauw 15,50; platen: groote 
9,50, middelslag 9,50, kleine 9; keil
rog 4; rog 3,20; wijting 3-2,50 fr. per 
kg.

IN  DE STEDELIJKE VISCHMIJN

In de week van 16-12 tot 21-12-1946 
werd 4.434 kg. versehe visch aange
voerd welke verkocht werden voor 
56.541 fr. opbrengst van 4 reizen.

„ VISCHHANDEL
INVOER UITVOER

ALBERT RAES-REYZERHOVE  
Vischmijnstr. 18 - Zeebrugge

Telegramadres : Raesvis -------------
Telefoon 51327 Heist ----------------------

( 12)

N I E U W P O O R T
HARINGAANVOER

19 Dec.
20 Dec.
21 Dec.
22 Dec.

2550 kg. 
56.720 kg. 
16.495 kg. 
12.680 kg.

4.05-4,95 fr. 
1,70-2,40 fr.
2.05-3,65 fr. 
1.96-2,70 fr.

SPROTAANVOER 

22 Dec. 1.169 kg. 5.15-7,85 fr.

Leopold D EPA EPE
ln- en Uitvoer van 
Visch en Carnaal

VISCHM IJN ZEEBRUGGE 
Tel. Privé: Knokke 612.94 

Zeebrugge 513.30

ZEEBRUGGE
Zaterdag 21 December 1946

Groote tong 40-42; bloktong 54-56; 
fruittong 58-60; sch. kleine tong 58- 
60; tarbot 78; platen: groote 11-11,50, 
midd. 12-13, kleine 12-13; rog 8-10; 
w ijting 5-6 fr. per kg.

M aandag 23 December 1946

Groote tong 33,50-35; bloktong 37- 
38; fruittong 42-44; sch. kleine tong 
42-44; tarbot 62-67; pieterman 33-35; 
kabeljauw 18; platen groote 11, midd. 
11,50-12,50, kleine 12; keilrog 11-13; 
rog 6-8; wijting 3,50-6; zeehond 5-6 
fr. per kg.

Dinsdag 24 December 1946

Groote tong 34-35; bloktong 36,50- 
38,50; fruittong 42-45; sch. kleine tong 
42-45; tarbot 64; pieterman 37; pla
ten: groote 11-12; midd. 12-13; klei
ne 12-13; keilrog 13,50-15; rog 7,50- 
8,50; w ijting 5,50-6,50 fr. per kg.

Donderdag 26 December 1946

Groote tong 33-36; bloktong 37-39; 
fruittong 39-42; sch. kleine tong 34- 
42; tarbot 51-55; pieterman 33-35; 
kabeljauw 25; platen: groote 10,50- 
11,50; mid. 11-13, kleine 11-14; keil 
rog 8-10; rog 13-15,50; wijting 5,50- 
6,50 fr. per kg.

Firma H. Debra
Groothandel in Visch 
:: en Garnaal ::

EXPORT - IMPORT 
Zout voor de visschers

GARNAALAANVOER

Voor VISCHBENNEN  
PAKMANDEN  
SPROTMANDEN, enz.

W endt U tot E.RAtS
Vleminckxstr. 34 
HINGENE (Puurs)

(72) TEL.: BORNEM 64

19 Dec.
20 Dec.
21 Dec. 
23 Dec.

985 kg. 25-28 fr.
2063 kg. 24-38 fr.
1073 kg. 27-40 fr.

90 kg. 45-48 fr.

Huis R aph .  Huysseune
: IMPORT EXPORT *
• VISCH - CARN AAL :
• 9 

j Specialiteit gepelde garnaal ;

; H. R. 2151 Tel. Privé 421.06 j
• (1) Vischmijn 513.41 j

IJMUIDEN
Het is wederom een schrale aan- 

voerweek geweest, slechts 213.750 kg. 
waaronder 83.750 kg. versehe haring 
en 130.000 kg. versehe visch.

De haring was over het algemeen 
alle ijle en is aan de gereglementeer
de prijzen aan de man gebracht.

Van de versehe vischaanvoer was 
schelvisch de hoofdschotel en een 
weinig kabeljauw en gullen en wat 
schol.

De kwaliteit van de visch was goed 
verzorgd. Nog steeds volharden vis
schers en reeders in hun houding en 
zetten voor 95% hun vangsten in 
Grimsby af, zoodat het hier een treu
rige toestand is geworden en niets 
doet blijken dat er verandering op 
til is, zoodat onze hallen de meeste 
dagen zonder visch staan. Ik behoef 
werkelijk niet te schrijven van een 
visch tekort in Nederland en ik zou 
vervelend worden om week na week 
hetzelfde thema op .te lepelen van de
ze huidige omstandigheden en hoe 
de oorzaken ook zijn. het feit is dat 
wij (IJmuiden) en het geheele land 
zonder visch en zonder verdiensten 
zitten.

Hoe dit geheel in elkaar zit daar 
wil ik spoedig op terugkomen, zoodat 
ook onze Belgische vrienden een blik 
liaadsjB afq;99q u,ooz Jatq Ibm uaSfijjj

Ook maatregelen van onze Regee
ring zijn m.i. niet .te verwachten, 
daar er practisch geen belangstelling 
•voor ons bedrijf schijnt te zijn. Hoe 
de verwachting voor a.s. week zal 
zijn is met geen benadering te zeg
gen, daar slechts de visschers hun 
aanvoerplaatsen kiezen.

Rest nog te melden dat een schip 
met versehe haring naar Amsterdam 
is gestoomd en daar de lading heeft 
verkocht, met het motief de IJmui
densche markt onder geen voorwaar
den aan te willen doen. Ik zie ook de 
verbaasde gezichten als een Oostend
sche trawler haar vangst ineens naar 
Brussel expediteerde. Waarom dit al
les ! Daar hoop ik spoedig op weer 
te komen.

VVVVVVVVVVVVVVVVV\VVVVVVVVVVV\'VVVVVVVVVVVVVVVl

V E R Z E K E R T  UW  

V IS S C H ER S V A A R T U IG EN

bij

HULP II ID
Vindictivelaan, 20 —  OOSTENDE  

Tel. 71689

Direct. P. Vandenberghe 

Bureau’s open voor publiek: 9 - 12 u.
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K unstm est 
in de Zee

De visschen die letterlijk en figuur
lijk zwemmen in een onbeperkte le- 
bensraum wordt intusschen de «strug_ 
gle for life » niet bespaard !
Hun voornaamste voedsel, het plank
ton - microscopisch kleine plantjes 
en diertjes - is slechts beperkt voor- 
.radig. Van de 100 duizend vischeitjes 
b.v. brengen het er maar 1 of 2 tot 
volwassen visch !

Prof. Dr. F. Grozs, na zijn emigratie 
uit Weenen, hoogleeraar aan de uni- 
versiteit van Edinburgh, is op het 
idee gekomen om de zee te gaan «be
mesten» met chemische middelen, ter 
bevordering van het plankongroei .

Eerst zijn in een kleine afgesloten 
fjord in Schotland proeven op gerin
ge schaal ondernomen; toen dit gun
stig resultaat opleverde, is men in 
de oorlogsjaren begonnen met een 
paar maanden achtereen duizenden 
kilo’s nitraten superphosphaten in 
bepaalde verhoudingen in open zee 
uit te strooien.

Na 2 jaar ving men visschen, die 
andermaal zoo groot en drie maal zoo 
zwaar waren als gewoonlijk.

Voorwaar een verbluffend resultaat.

I R ee d e rs &  V isch h a n d e la a rs
^ H E T  B E S T E

I JS
W O RD T G E LE V E R D  DOOR

FROID IN D U S T R IE L
i

TEL. 71791 « 
kÉAdMÉMMfe
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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 mogelijk weer op de Belgische Markt. (9)

B U I T E N L A N D
NEDERLAND
V E R K O O P  VAN 2 A M E R IK A A N S C H E  

T R A W L E R S

De twee Amerikaansche trawlers 
die gedurende den oorlog voor de 
Amerikaansche marine vaarden on
der de naam «Goldcrest» en «Chaf
finch» werden te IJmuiden verkocht 
Ze hebben eik een capaciteit van 
235 ton in 1941 kregen ze een Diesel 
motor Asks 6 cylinder van 600 P.K. 
Ze zullen herdoopt worden en res
pectievelijk «Batavia» en «Medan» 
heeten. Vooraleer ze voor de vissche
rij zullen gebruikt worden, zullen ze 
nog enkele veranderingen ondergaan.

EX AM EN S  
S C H E E P S R A D IO T E L E G R A F IS T  

EN T E L E F O N IS T

In de maand Januari 1947 en, voor 
zooveel noodig in aansluiting daarop 
ook in de volgende maanden, zullen 
examens worden gehouden ter verkrij
ging van het certificaat scheepsradio- 
telegrafist le  en 2e klasse; het alge
meen certificaat als scheepsradiotele- 
fonist; het beperkt certificaat scheeps 
radiotelefonist; het bijzonder certifi
caat als scheepsradiotelegrafist, be
voegdheid gevende tot uitoefening 
van den radiotelegraafdienst aan 
boord van schepen, aan welke niet, 
ingevolge internationale overeenkom
sten, de verplichting is opgelegd voor
zien te zijn van een radio-inrichting 
en het beperkt certificaat als radio
telefonist, uitsluitend voor de uitoe
fening van den radiotelefoondienst 
aan boord van vaartuigen in een 
Nederlandsche haven.

D R O O G D O K T E  V LA A R D IN G EN

Zondagmiddag, rond 3 uur, is het 
400 tons droogdok voor de Scheeps
w erf Figee in Vlaardingen aangeko
men. Bij deze aankomst waren o.m. 
tegenwoordig : Burgemeester M. C. 
Siezen, wethouder Jonker, de heer J. 
Figee, directeur van de scheepswerf, 
J. Wliligen, chef havenmeester. Het 
dok was van Londen gesleept door 
twee sleepers: de Schelde en de Ebro 
van L. Smit en Co’s Internationale 
Sleepdienst, onder commando van ka
pitein J. Penning.

De sleepbooten Argus en IJselmon- 
de kwamen te hulp om het dok tus
schen de ijsschotsen door den Water
weg binnen te sleepen.

W IL L E M  BAREN DSZ  
H E E F T  Z .-P O O LG EB IE D  B E R E IK T

De speciale verslaggever aan boord 
van de Willems Barendsz seinde:

« Nu wij Kaapstad hebben verlaten 
is onze eigenlijke walvischvaart-expe- 
ditie pas begonnen. We hebben de 
„roaring forty” (40 graden Z.B.) be
reikt. Met den dag is het kouder ge
worden. Elk uur komt er om zoo te 
zeggen een borstrok bij en de truien 
—  die in den winkel aan boord te 
koop zijn —  worden vlot van de hand 
gedaan. Op het schip is alles in de 
weer om zich voor te bereiden op de 
eerste ontmoeting met de walvisschen. 
Het dek wordt geheel ontruimd, alle 
matten worden opgeborgen en de 
traptreden zijn met touw omwoeld 
tegen de gladheid. De tanks worden 
gereinigd om als bergruimte voor 
traan te kunnen dienen. Het vâng- 
schip AM 5 blijft voortdurend in onze 
nabijheid, de AM 3 en 4 bevinden zich 
reeds in het ijsgebied. De radar-instal- 
latie is ingeschakeld, het alziend oog 
speurt de omgeving af... »

JAPAN
H E V IG E  A A R D B E V IN G

Een vloedgolf sleurde  
een visschersdorp mee

Een hevige aardschok, welke gevolgd 
werd door een vloedgolf van groote 
afmetingen, heeft in de vroege «mor
genuren van Zaterdag de Japansche 
eilanden Honshu en Shikoku geteis
terd. Het visschersdorp Yuskimoto, 
ten Zuiden van Wakayama, met een 
bevolking van 10.000 zielen, is door 
den vloedgolf weggeslagen. V ijfhon
derd visschersvaartuigen schijnen hier 
verloren gegaan te zijn.

FRANKRIJK

H ET H A R IN G S E IZ O EN

Alhoewel er toch iets van de hoop 
overblijft dat he.t haringseizoen zal 
lukken, zinkt het groote optimisme 
van enkele weken geleden weg. Dit 
zal voor den Franschen visscher een 
harde slag zi;'n, en velen die in het 
verleden comfortabele winsten oog
sten, en daarmee een schipje gekocht 
hadden, verlaten dit nu om dienst te 
nemen op een groote trawler. Daar
door komt het dat in Frankrijk de 
industrieele visscherij een groote 
aanbod heeft om in te schepen en op 
gebied der bemanning kieskeurig kan 
zijn, daar alhoewel het werk heel 
lastig is, de gage tamelijk hoog staat 
We herinneren ons een paar cijfers 
uit een Fransch vakblad betreffende 
twee mannen: de eene eigenaar vaar
de met eigen schipje uit en had in 
twee weken 3000 fr. gewonnen. Daar
van kon zijn huisgezin bestaande uit 
zeven kinderen karig leven; de an
dere die op een groote trawler werk
te had in dezelfde periode 23.000 fr. 
gewonnen. Is  het dan te verwonde
ren dat de kleine visscherij meer en 
meer verlaten wordt .ten voordeele 
van de industrieele visscherij ?

Iedereen zal begrijpen dat dit in 
een zekeren zin nadeelig is voor de 
kleine havens en ook in een ander 
opzicht voor het uitputten der visch
gronden, die met de moderne krach
tige middelen weldra tot op den bo
dem zullen kaalgeschrapt zijn.

De visschers die van natuur nogal 
kommerloos zijn, zoolang alles goed 
gaat, denken er aan zich te groepee- 
ren om hun interesten te verdedigen 
’t Is wat laat.

N IEU W S U IT  FRA N SCH E HAVENS

Boulogne. —  Zooals we hooger mel
den, kondigt het haringseizoen zich 
allesbehalve goed aan en de mis
noegdheid van de visschers verhoogt 
nog door het feit, dat de kleinen die 
hun haring met een seinenet gevan
gen aan dezelfde prijs zien verkoo
pen ais deze met de treil gevangen 
en dus van oneindig minder kwaliteit 
Ze zijn dus hun ontevredenheid aan 
hun beheerders gaan voorleggen en 
eischen voor de ijle haring met het 
seinenet gevangen 15 fr. het kg. daar 
waar de industrieele visscherij 13 fr. 
krijgt. Alhoewel deze vraag gegrond 
is, heeft ze weinig kans tot lukken. 
Het eenige wapen in de handen van 
den kleinen visscher is de kwaliteit 
van de visch. Dit werd den visscher 
ook ontnomen door de officieele vast 
stelling der prijzen. Indien daar geen 
oplossing gevonden wordt, vreezen de 
Franschen deze visscherij te zien ver 
dwijnen.

^ /','/'/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\

De Ontmijning
aan de Nederlandsche kust

Kales. —  Twee hijschkranen die 
met een Engelsche cargo aange
bracht werden, zijn op de Bassin 
Carnot opgesteld geweest. Ameri
kaansche kranen met automatische 
bakken worden voor het begin van 
1947 verwacht.

DE V ISC H G R O N D EN  
IN H E T  O O S T E L IJK  KA N A AL

Herhaaldelijk wordt gewezen op 
het gevaar van intensieve visscherij 
uit te oefenen zooals die voor den 
oorlog door de groote trawlers beoe
fend werd, Dat het aan, die gronden 
goed deed gedurende de oorlogsjaren 
te rusten, bewijzen de huidige cijfers. 
Deze gronden die zoo goed als uitge
put mochten beschouwd worden, z ijn 
weer aardig bijgekomen. De cijfers 
die we hier zullen geven werden ont
leend aan «Pêche Maritime». Vóór 
den oorlog bracht een trawler uit die 
gedeelten gewoonlijk van 13 à 16 ton 
visch mee. Thans zijn die cijfers voo„ 
een zelfde duur van uitvaart (12 da
gen) meer dan 35 ton. De opbrengst 
is dus meer dan dubbel geworden. 
Deze visscherij verkeert dus in heele 
goede omstandigheden, en het tijde" 
lijk  ophouden van die gronden te be
zoeken heeft aan de visscherij het 
meeste goed gedaan, maar in het 
voordeel van die visscherij zelf en om 
de toekomst te vrijwaren, is het nood 
zakelijk dat een reglementeering van 
de vischvangst en de werktuigen in
gevoerd worde.

ENGELAND

DE K A B E L JA U W V IS S C H E R IJ IN DE 
N O O R D E L IJK E  A T L A N T IE K

De rijkste kabeljauwgronden be
vinden zich te Newfoundland, Nieuw 
Schotland, Labrador, Davis Straits, 
IJsland, de Faroes eilanden en Noor
wegen. Kabeljauw wordt gevangen 
in ‘waters tot 130 vadems dicht bij de 
kusten van het vasteland en rond 
een klein aantal eilanden in deze 
diepe zee. Kabeljauw is niet de eenige 
visch in deze wateren. Heilbot en ha 
ring en andere soorten komen er ook 
voor, waaronder de capelin die het 
grootste gedeelte van het voedsel van 
de kabeljauw uitmaakt.

De groote bank van Newfoundland 
is een groot onderzeesch plateau 
waarboven het water ongeveer 36 va
dems diep is. Ten Oosten van. het 
plateau wordt de diepte vlug 1000 
vadems groot. De bank krioelt letter
lijk  van de kabeljauw die eigenlijk 
geen diepwatervisch is. Hij vraagt 
echter koud water, want gedijt niet 
in warm. (Fishing News).

OP DE W ERVEN

Naar verluidt zouden alle werven 
volgeboekt zijn tot het einde van 
1949. Daar de algemeene tendens is 
van de loonen grooter te maken en 
de werkuren te verminderen zullen, 
de bestelde vaartuigen er niet goed- 
kooper door worden. Die zijn echter 
in Noorwegen niet goedkooper. Daar 
zijn slechts 11 trawlers, omdat dit 
land de kleine visschers wil helpen.

HAAI ALS VO ED SEL

«Fishing News» vertelt hoe bij een 
yacht club diner, een visscher ge
vraagd werd de visch te bezorgen. 
Deze zag in dien toéval een gelegen
heid waarop hij al jaren wachtte. Hij 
beloofde dat de leden erover zouden 
spreken als « de beste visch die ze 
ooit gegeten hadden ». Tot op heden 
wetei* ze nog niet, dat ze geen visch 
aten, maar haai. Vele opzoekingen 
werden op haaien gedaan omdat men 
herhaalde malen geprobeerd heeft 
haai vpor menschelAjk voedsel te 
doen aannemen, zonder er in te ge
lukken. De dieren schenen er niet 
erger mee ingenomen te zijn dan de 
menschen. Laboratoria bewezen noch- 
thans dat de haai niet meer ammo
nia dan andere visschen inhoudt, 
integendeel een groote percentage 
vet en albumine heeft, die de visch- 
meelfabrieken en olieslagerijen zou
den kunnen uitbuiten.

M ata*

Voor Nieuwbouw en Herstelling van
i S C H K P K A ’
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de visschers die anders in den winter 
geen werk hadden, kunnen nu het gan
sche jaar door bezig zijn.

U IT V O E R  EN IN VO ER

Gedurende de zes eerste maanden 
van 1946 heeft Canada een goed re
sultaat geboekt. Het volgende over
zicht is bemoedigend en gezien de 
stakingen in de staalindustrie nu ge- 
eindigd zijn, ziet de toekomst er op
timistisch uit. Totaal import voor de 
zes eerste maanden van 1948 beliepen
879.900.000 dollar, het export 1.062.
800.000 dollar. Alhoewel deze cijfers 
kleiner zijn  dan deze voor dezelfde 
periode van 1945 is de balans van 
den handel nog in Canada’s voor
deel.

MEXICO
G R O E P E E R IN G  VAN 

« F IS H E R IE S  IN S T IT U ES »

De visschersvereenigingen van Me
xico hebben zich vereenigd bij deze 
van de West kust en deze van Laag 
California. Dit is een stap voor
waarts naar een toekomstige samen
komst van de Mexikaansche, Cana- 
deesche en Vereenigde Staten vissche
rij.

VEREENIGDE STATEN

V IS S C H E R IJ  P R O G R A M M A ’S 
IN DE RAD IO

In  Amerika schijnt de visscherij 
meer geholpen te worden dan bij ons. 
Althans worden er radio program
ma’s uitgezonden over de visscherij. 
Het publiek wordt zoodoende op de 
hoogte gehouden van het leven van 
den visscher van de manier waarop 
de visch gevangen, geland wordt, 
welke bewerkingen ze ondergaat voor 
aleer ze vervrozen wordt, de vervrie- 
zing zelfs wordt dan uitgelegd, en 
eindelijk hoort het publiek hoe de 
vervrozen fillets ingepakt worden. 
Dit programma zal door zestig sta
tions uitgezonden worden.

EEN K R E E F T  
M ET EEN D E R D E  KLA U W

In  Der Island werd een kreeft me 
drie klauwen gevangen. Ze hebben z 
Eustace gedoopt, in een speciaal koc 
gestoken, afgezonderd van de ander 
kreeften, en Eustace heeft veel bezoe 
kers. Deze derde klauw is heel nor 
maal ontwikkeld en groeit tussche 
de twee andere. De eigenaar ervai 
denkt ze aan het departement va 
Shore and Sea Fisheries over te ma 
ken, misschien zegt hij kan zoodoen 
de een heele generatie kreeften me 
drie klauwen voortgebracht worden.

K O O K LE S  VOOR H ET  L E G E R

Te Chicago werd een kookklas voo 
het leger opgericht. Twee cursusse 
worden er gegeven. De eerste voc 
een groep van 25 officieren, de tweed 
voor eeri groep van 24. Lesgeefster i 
Mrs. Rose Kerr die tevens voor m£ 
teriaal zorgde. Volgende onderwerpe 
werden behandeld: 1. Typen van vi: 
scherijproducten; 2. Voedende waard 
van visscherijproducten; 3. Karakte 
ristieken van versehe visch; 4. Ver 
schillende markten; 5. A f leveren e 
stapelen; 6. Het dooien van vervro 
zen visch.

Na deze preliminaire onderrichtin 
gen werden de klassen in verscheide 
ne kleine groepen verdeeld. lede 
groep maakte in de tegenwoordighei 
van een inspecteur door de regee 
ring gestuurd, verscheidene gerechte 
gereed. Deze werden dan in ee 
lunch aan 300 personen opgediend e: 
een zitting van vraag en antwoor 
van twee uur betreffende de recepte: 
werd nadien gehouden.

U M « M M

Voor uw drukwerk 
1 wendt U tot de 
I  DRUKKERIJ van
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CANADA

F L I N K  W E R K
De Nederlandsche ontmijnings

dienst die haar basis te IJmuiden 
heeft, omvat voor het oogenbiik 8 m i
nesweepers van het Engelsche type 
M.M.S., een flottille van 10 eenheden 
van het Amerikaansche type B.Y.M. 
S., drie sweepers van het type 22 spe
ciaal bestemd voor ondiepe wateren, 
een Boeier die voor deze onderne
ming aangeworven werd, een vaar
tuig voor het opruimen der wrakken, 
en een herstellingsvaartuig van het 
zelfde type als deze bij de ontmij- 
ningswerken van Vlissingen en Ter
schelling gebruikt. Buiten deze 18 
Nederlandsche schepen, werden nog 
18 gewezen Duitsche schepen met 
Duitsche vrijwilligers bemand, ge
bruikt. Deze laatste werken volkomen 
van de Nederlandsche schepen afge
zonderd. De eerste missie aan deze 
ontmijningsdienst toegekend, was een 
kanaal dat evenwijdig met de kust 
loopt en een breedte van 2 km heeft 
te  zuiveren. Vervolgens werd overge
gaan tot het zuiveren van de lood
rechte kanalen. Deze werken zijn af. 
Thans werkt men op de mijnenvelden

van de Nederlandsche maritieme ge
westen, waarvan de ligging opge
maakt werd volgens opgaven zoowel 
van Duitsche als van geallieerde zij
de. Het is gekend dat de Engelsche 
mijnen na 9 maanden ophouden ge
vaar op te leveren, wat de Engelschen 
typeert, die zeker de overwinning te 
behalen aan de toekomst van de 
scheepvaart gedacht hebben.

Men is van meening, dat TIEN 
JAAR zullen noodig zijn vooraleer 
het gevaar volledig zal geweken zijn. 
Als kapitein Schouten deze marge 
vastgesteld heeft, is dit enkel een ze- 
kerheidsmaatregel. Want zelfs de 
grondmijnen leven niet eeuwig. De 
schepen doen dus wel, zich voorloo- 
pig nog gedurende enkele jaren aan 
de wegen door de ontmijningsdienst 
aangeduid, te houden. Waarschijnlijk 
zal de visscherij er het meest onder 
lijden, alhoewel het gevaar voor de
ze kleine schepen niet zoo groot is 
als voor meer belangrijke eenheden. 
Tot op heden werden 235 mijnen weg
genomen. De ontmijningsdienst 
denkt nog werk te hebben tot einde 
1947.

VERVRO ZEN  V IS C H

Twee mannen werkten terzelvertijd 
aan opzoekingen voor net -mogelijk 
maken van visch te vervriezen: het 
waren Clarence Birdseye in de yeree- 
nigde Staten en M. T. Zarotschenzeff 
in Europa. Deze laatste is naar Ame
rika uitgeweken om daar zijn werk 
voort te zetten samen met eerstge
noemde. De twee methoden weken 
een weinig van elkaar af en beiden 
gaven goede resultaten.

Toen de National Frosted Foods 
Sales Corp. van New-Vork besloot 
haar eigen inrichting op de been te 
brengen, koos ze daarvoor de kleine 
haven van Digby in Nieuw Schotland. 
De reden waarvoor ze juist dit kleine 
plaatsje kozen was omdat de ligging 
aan de kust ideaal was en dat de 
visschers direkt met hun vangst thuis 
kwamen. Indien dus met het ver
vriezen kon begonnen worden een uur 
na de vangst, zouden de voorwaarden 
waarin zou gewerkt worden, ideaal 
mogen genoemd worden. De bootjes 
waarmee de visschers daar uitvaren 
zijn van een heel klein type. De visch 
wordt met de haak gevangen. De 
vangsten, zooals kan begrepen wor
den, zijn bijgevolg heel miniem. Maar 
deze minieme kwantiteit wordt levend 
aan wal gebracht en kan direkt be
handeld worden. Het is te begrijpen 
dat de uitslag schitterend moet zijn.

Deze instelling heeft aan de kleine 
haven een duwtje omhoog gegeven;

Tel. 71319 —  Telegr. « Com pas »
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Zeevischgroothandel
SPECIALITEITEN 

VERSCHE, GEZOUTEN en BEVROREN HARING

INVOER VAN VERSCHE VISCH IN NOVEMBER 1946 EN 1938 
(in gewicht en waarde volgens de herkomstlanden)

IN VO ER IN N O VEM BER 1946

Denemarken
Nederland
Noorwegen
IJsland
Zweden

Totaal :
(1) Kabeljauw 

Schelvisch 
Sprot 
Paling 
Pladijs 
Forellen

Kilos
719.503

1.211.406
46.591

(1)
(2)
(3)

313 (4)

I.977.813 
389.675 kg. 
138.081 kg.
89.570 kg. 
58.239 kg. 
12.429 kg.
II.175 kg.

Totale invoer jvan versehe haring : 
Totale invoer van versehe visch :

Franks 
factuurwaarde 

12.936.733,—  
9.191.799,— 

595.870 —

22.862,—

22.747.264,—
(2) Haring 

Schelvisch 
Kabeljauw

(3) Latour
(4) Zalm

1.087.810 kg. 
890.003 kg.

1.977.813 kg.

Franks 
aangegeven waard' 

9.591.839 — 
9.130.962 — 

482.404,—

22.862,—

19.228.067,—
1.087.810 kg 

25.993 kg 
39.649 kg 
46.591 kg 

313 kg

Gem iddelde p rijs  per kg. Factuurwaarde
Denemarken .....................................  17,98
Nederland.......................................... 7,58
Noorwegen ........................................  12,80
Zweden .............................................. 73,—

IN VO ER IN NOVEM BER 1938

Kilos
Nederland.......................................... 695.500 (1)
Frankrijk ..........................................  407.300 (2)
Engeland ...........................................  287.600 (3)
Denemarken ...................................... 243.600
Noorwegen ........................................  67.300 (4)
Zweden .............................................. 4.200

Aangegeven waard<r 
13,33 
7,54 

10,35 
73 —

Frankc v 
1.118.000 -

481.000,
414.000,-.
859.000,-
180.000,— 
12.000,—

(1) Haring
(2) Haring

561.600 kg. 
388.700 kg.

Totale invoer van versehe haring 
Totale invoer van versehe visch :

T O T A L E  IN VO ER DER 10 E E R S T E

1.705.500
(3) Haring
(4) Haring

1.236.400 kg.
469.100 kg.

1.705.500 kg. 

MAANDEN (in  kilogram )

3.064.000,— 
281.000 kg 

5.100 kg.

Versehe haring 
Versehe visch ..

Totaal:

5.346.700 kg. 
6.120.200 kg.

11.466.900 kg.

1946
5.315.210 kg 

11.790.078 kg
’ \ ' „ , .*-----:--- 4
17.105.288 kg


