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28 V 4.58 17.15
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De Toestand der Belgische 
U itv o erh a n d e l in Visch

Nederlandsche lezers vroegen ons 
herhaalde malen iets te w illen schrij
ven over de Belgische vischuitvoer.

Het moet wel zijn dat de organisa
tie in  ons land als model aanzien 
wordt, verm its onze Noorderburen 
iets bij ons w illen leeren. D it is een 
pluimpje voor de ijverige gangma
kers van ons nationaal vischbedrijf.

We moeten ons eerst verontschul
digen bij onze lezers in  Nederland 
voor het laattijd ig  u itb lijven van het 
antwoord op hun vraag, m aar we 
wenschten ons, eerst en vooral zoó 
volledig m ogelijk tie dokumenteeren 
alvorens iets definitiefs mede te dee
len.

September 1945 luidde voor de B e l
gische vischnijverheid een nieuwe pe
riode in : de handei in  visch en vis- 
scherijprodukten was vrij. Spoedig 
zag men, benevens de oude gevestig
de firm a’s die vóór den oorlog d it be
d rijf uitoefenden, tiental! en nieuwe
lingen hun kans wagen in  den visch 
handel.

De heropstanding van het geheele 
vischbedrijf, niet alleen de handel, 
doch ook de visscherij en andere ne- 
venbedrijven, zou echter niet van 
een leien dakje loopen. In  alle takken 
is een geweldig kap itaal vastgelegd, 
met het gevolg, dat een groote strijd  
de uitputting van de vischgronden, 
om het bestaan is begonnen en dit 
voor gevolg zal hebben.

Daarentegen_ zoo dit kapitaal op 
rationeele wijze vastgelegd wordt, 
kunnen de beste uitslagen ten gun
ste van het gansche land bekomen 
worden. De Nationale Federatie van 
het Visscherijbedrijf, den V ischhan
del en de V ischnijverheid werd enke
le maanden na het vrijkom en van 
den vischhandel opgericht. Het doel 
hiervan was het geheele bedrijf te 
leiden, te regelen, de beroepsbelan- 
gen te verdedigen en nieuwe vooruit
zichten te onderzoeken en u it te ba
ten. In  den schoot dezer Federatie 
werd het Verbond der Vischgroothan- 
delaars Verzenders van de Kust op- 
g 'rich t. H iervan konden lid  worden, 
alle personen welke, ingeschreven ln  
het Hadelsregister der Kust, den 
Vischhandel als hoofdbedrijf uitoe- 

! fenen, regelmatig kooper zijn in  de 
vischm ijnen en de gekochte visch 
verzenden.

Geleidelijk kwam ook de vreemde 
markt v rij voor onze visch, Thans 
wordt voornam elijk uitgevoerd naar 
volgende landen: Engeland, Zw itser
land, Frankrijk , Ita lie  en Duitsch’and 
Doch zooals de economische toestand 
in elk dezer v ijf landen verschillend 
is, verschilt ook de m anier waarop de 
uitvoerhandel naar die landen bedre
ven wordt. Het Verbond der Visch- 
uitvoerders van de Kust vereenigt a l
le firm a’s we'ke wenschen deel te 
nemen aan den uitvoerhandel. Voor 
elk uitvoerland werd een afzonder - 
lijke sect’e opgericht. Het is verder 
goed mogelijk dat eenzelfde firm a lid  
is van de verschillende sectie’s. Voor 
het oogenblik zijn enkel de sectie’s 
Enge'and en Frankrijk  in  volle be
drijvigheid.

O N ZE U IT V O E R  N A A R  E N G E L A N D

W at de uitvoer naar Engeland aan
gaat, h ier beschikt men over eën glo
bale uitvoervergunning van 150 Ton 
visch per week. In  d it land wordt de 
markt van voedingsprodukten be- 
heerscht door de maxim'!’mr)’’ii^en, 
ten gevolge w aarvan het toegestane 
contingent m oeilijk bereikt wordt. 
De m arkt is praktisch onen voor a l
le soorten visch. E lk  vischhandelaar 
welke voldoet aan de voorwaarden 
geste'd door het Verbond der V isch- 
groothandelaars-verzenders en aan
gesloten is bij de Sectie: uitvoerders 

: naar Engeland, kan van de globale 
; vergunning gebruik maken. Onder

ling heerscht echter een geweld? sre 
concurrentie. De transportm ogelijk
heden zijn echter zeer bpperkt, zoo
dat het voor vele handelaars zonder 
ervaring een glibberig terrein is. We

komen hier echter een volgende m aal 
in een speciaal artikel op terug.

NAAR IT A L IE ?
Voor den uitvoer naar Ita lie  wor

den door het bevoegde m inisterie in- 
dividueele vergunningen uitgereikt. 
E r hoeft enkel bewezen te worden, 
dat men een bestelling van een It a 
liaansche firm a bekomen heeft. Het 
schijnt in  den grond zeer gemakke
lijk . Doch de groote transportkosten 
noodzaken groote zendingen die en
kel door de grootste firm a’s kunnen 
uitgevoerd worden. Niettegenstaande 
de Ita lianen  een goeden prijs beta
len voor de Belgische visch, z ijn  er 
tam elijk weinig liefhebbers. H ieraan 
hebben de betalingsmogelijkheden 
de grootste schuld. De devaluatie van 
de L ire  en het stopzetten der clea- 
ringsbewerkingen hebben de uitvoer 
voorloopig lam  gelegd. Onze visch
handelaars hebben het hierbij niet 
gelaten en we zijn ervan overtuigd 
dat ze het middel zullen vinden om 
deze voordeelige m arkt verder te sp ij
zen.

(Z ie vervolg blz. 2).

V / IJ  D E E L E N  IN  D E  V R E U G D E  
V A N  H E T  N E D E R L A N D S C H  

V O L K

De blijde gebeurtenis der 
geboorte van het vierde P r in 
sesje in het Nederlandsch Vor
stenhuis, die met onbeschrijfe
lijk e  beg&esteitng door het 
Nederlandsche volk begroet 
werd, stemt evengoed de Belgen 
tot vreugde, voornam elijk de 
Vlam ingen, onder zooveel oog
punten nauw verwant met on
ze Noorderburen.

Onze beste heilwenschen voor 
het Nederlandsch Vorstenhuis 
en volk I!

HET ONVOLDOENDE VERLICH
TEN VAN WRÂKBOEIEN OP DE 

BELGISCHE KUST
W ij ontvingen van het verbond 

der middenslag visscherij te Oosten
de het volgende :

«Reeds menigmaal werd langs Het 
Nieuw Visscherij blad gewezen op het 
onvoldoende verlichten van wrak- 
boeien die gelegen zijn op de visch
gronden w aar de haringsvangst zich 
voordoet. Onlangs nog moest schip
per H enri Viaene van de 0.65 de ha
ven aandoen wegens verlies van, zijn 
vischgerief (korreboedel) en alzoo 
de visscherij verlaten. De vraag wordt 
steeds herhaald: zal het Beheer van 
het Zeewezen, die de verantwoorde
lijkheid  draagt van deze onvoldoen
de verlichting der wrakboeien, de ge
leden schade vergoeden ? O f zullen 
onze reeders bloot gesteld b 'ij ven 
aan de gevaren en de door hen dage
lijk s  geleden schade die deze na latig 
heid meebrengt ?

Het Bestuur.

TE KOOP GEBODEN

Visschersvaartuig in zeer
goeden staat, varens gereed.
18,90 N.T. - 52.88 gebouwd 
in 1945 in hout. Voorzien 
van een motor A. B.C. van 
120 P.K. - 1945.

Schrijven bureel van het 
blad nummer : 140.

ONZE BELGISCHE 
VISCH UITVOERHANDEL

Het onlangs tusschen Belg ië en 
Tscheco-Slowakeye afgesloten han
delsverdrag verm eldt eveneens de ru 
briek: versche zeevisch. Een nieuwe 
mogelijkheid dus voor onze uitvoer
ders. Voor alle verdere in lichtingen, 
wende men zich tot den dienst voor 
Contingenten en Vergunningen B rus
sel.
C.

REDDINGDIENST TE 
NIEUWPOORT HERINGERICHT

V anaf 15 Februari is de roeired- 
dïngdienst te Nieuwpoort terug in  
voege getreden onder de bevoegde 
leiding van schipper Van Wouwe.

Die reddingsbooten voldeden slechts 
toen er strandschepen waren in  De 
Panne, Nieuwpoort en Oostduinkerke 
dus het oud stelsel.

Nu zijn het allem aal vaartuigen 
met een groote diepgang en het 
spreekt vanzelf dat, w il men onze 
reddingdienst op de hoogte brengen 
van haar taak van heden, motor- 
reddingbooten van doen zullen zijn.

N aar we vernemen, zijn deze be
steld en zullen ze nog vóór den vol
gende w inter in  dienst kunnen tre 
den.

Aldus zou onze reddingdienst op
nieuw up to date zijn, zou het een 
groote besparing op m aterieel gebied 
met zich brengen en zou er tenm in
ste practisch kunnen op getreden 
bij reddingen.

België zou zich aldus n iet hoeven 
te schamen en kunnen evenaren met 
de ander landen aan de Noordzee ge
legen.

De huidige booten zullen onmoge
lijk  voldoen.

Hebben we dus w at geduld.

DE W INSTM ARGE BIJ DEN 
VERKOOP VAN VISCH 

BESLUIT VAN 13-2-47
Het is eenieder verboden versche 

visch in  het klein te koop aan te bie
den, in  het klein te verkoopen of in 
het k lein te koopen tegen hoogere 
prijzen dan deze welke voortvloeien 
u it de toepassing van onderhavig be
sluit.

a) Voor alle visch gewogen vóór 
het schoonmaken, m aar schoonge
m aakt verkocht, mag de verkoop
p rijs van den k leinhandelaar aan 
den verbruiker den aankoopnrijs van 
den kleinhandelaar, taxe inbegrepen, 
verhoogd met 30 t.h. n iet te boven 
gaan;

b) Voor alle hieronderverm elde 
soorten visch, w aarvan het wegen 
geschiedt na het schoonmaken, wordt 
de m axim um verkoopprijs van den 
kleinhande’aar aan den verbruiker 
vastgesteld er aan toevoegende het 
gewichtsverlies b ij het schoonmaken 
aan den aankoonnrijs van den k le in 
handelaar, taxe inbegrepen, verhoogd 
met 35 t.h.

De toeslagen voor gewichtsverlies 
die in  rekening mogen wn~dQn s°-  
hrscht. moeen in geen enkel geval 
■.rr.igren̂ o nero°ntages oversehrjiden : 
Voor de kabeljauw  zonder kOD 29 th  
’rroor d ° kahe’ iauw  met kon 74; voor 
"1° schelvisch in zi1n geheel vprkorh*- 
-naar vooraf geschrapt en tiit<jrQhq a’d 
r>9- vnnr de gansch schoon 
schelvisch 60; voor de so1d'>ftvicf»v> 
QO: voor d ° koolvisch aangpkocht 

]j0r) 22: voor dQ konivisf-h aü"- 
gekocht met kop 60; voor de mooie
*T,pid,’i°eh voor d ° tnq- 90- \ voor
de heilbot 38: voo rde tarbot 90: voor 
^e naiirig 38: voor de uSt°-ohq£)irt° 
steur 43; voor de zalm uitgehaald 
apnorpicocht 38 t.h.

De inbreuken op de beschikkingen 
van onderhavig b °s ’u it worden onge- 
snoord, vastgesteld, vervolgd en be
straft.

Onderhavig beshiit, treedt in  wer
king vanaf den 16-2-47.

‘Té k o r t  a a n  H Jisschets
In  ons nummer van 7 Februari j.l. 

publiceerden w ij een schrijven van 
een reeder, w aarbij h ij lucht geeft 
aan zijn misnoegen veroorzaakt door 
het fe it dat de beste krachten u it het 
bedrijf worden genomen door stad en 
staat w at een wezenlijk gevaar is 
voor de toekomst ten aanzien van de

W ELKE VISSCHER W IL  NAAR 
ONZE KOLONIE ?

Een visscherij werd door den Staat 
opgericht aan het «Edward Meer» in  
Belgisch Kongo, in  de Provincie Cos- 
term anstad, onder den naam van 
«Pêcheries Colonied de Vitshumbi».

De aanwerving van een specialist 
in  het vak wordt voorzien. De candi- 
daat moet in  staat zijn, na een kor
te aanpassingsperiode, om de zaak 
te leiden met de medewerking van 
een tweede Europeesch agent.

De personen welke hierom trent 
meer in lichtingen wenschen, mogen 
zich aanmelden bij den Heer Callant 
hetzij aan zijn persoonlijk adres 
Plantenstraat, 26 ’s avonds na 7 uur, 
hetzij aan de Stedelijke Visscherij- 
school, Schipperstraat, 35 over dag.

ENGELAND KOOPT Bi| ONS 
INGEVOERDE VISCH

U it bevoegde bron wordt medege
deeld dat te Antwerpen belangrijke 
zendingen ingevoerde Visch vertrek
ken met bestemming naar Engeland. 
D it zou een gevolg zijn van het feit 
dat de Engelsche invoervergunning 
u it de Noorderlanden uitgeput is en 
de toegestane 150 Ton, welke weke- 
lijksch  u it België mogen verzonden, 
worden n iet meer wordt bereikt.

Daarmee schijnen de Antwerpsche 
invoerders het bewijs te leveren dat 
ze aan in itia tie f niet te kort schie
ten.

De vraag stelt zich echter : zal dit 
la te r als geen wapen tegen de natio
nale nijverheid kunnen gebruikt wor
den.

Opgepast en niets u it het oog ver
liezen, weze het wachtwoord.

Ten einde g,edu£d...
DE S L A C H T O F F E R S  V A N  A R B E ID S 
O N G E V A L L E N  EN  H U N N E  N A A S T  

B E S T A A N D E N  K R I J G E N  H U N  
R E C H T  N IE T

Na een harden strijd, die geduren 
de jaren gevoerd werd, lukte men e 
ten slotte in  de besluitwetten af te 
kondigen, welke een lotsverbeterin 
hadden moeten brengen bij de slach 
offers van bedrijfsongevallen op zef 
Voornam elijk is de toestand der wf 
duwen en weezen zeer tragisch.

M aanden zijn ondertusschen reed 
voorbijgegaan zonder dat een prac 
tisch resultaat bereikt werd. Hf 
b lijft steeds bij beloften...

W ij stellen de vraag : wanneer zp 
de Gemeenschappelijke Kas voor d' 
Zeevisscherij, welke gelast is met d 
uitvoering der Besluitwetten, waar 
van sprake, overgaan tot de uitkee 
ring der achterstallige vergoedinge' 
waarop de belanghebbenden rech 
hebben ? W anneer zullen de vergoe
dingen aangepast worden ?

Het geduld van een 250 ta l recht
hebbenden werd reeds te lang op d' 
Droef gesteld. Z ij eischen thans da
den en geen beloften. Niemand ka' 
hun d it recht betwisten.

Voor de m ijnwerkers zou het zekp- 
niet zoolang duren. De wroeters v a r  
de zee schijnen daarentegen van gee” 
tel.

Terloops zal men wel eens gewac 
maken, van de zware offers die doov 
de visschers in ’s lands belang fp  
bracht werden. Daar b lijft het echte* 
bij. M aterieele nood - en die bestaa' 
bij de getroffen gezinnen - wordt 
niet door mooie woorden verzacht.

samenstelling van de bemanning der 
visschersvaartuigen.

W ij ontvingen hierom trent een 
schrijven van een visscher, die nu een 
andere klok laat hooren. Alhoewel d it 
schrijven niet geteekend is, en logi
scher wijze in  de scheurmand zou 
moeten terecht komen, w illen w ij 
toch ten uitzonderlijken tite l er aan
dacht aan schenken.

De onbekende briefw isselaar stelt 
de vraag, waarom de visscher eigen
lijk  het recht n iet zou hebben om 
sluisknecht te worden of bij de 
staatsm arine te gaan ? Mag een ge
wone visscher van deze voordeelen 
niet genieten ? W ordt niet vastge
steld dat veel jonge reeders en hun 
zonen van de zee weg b lijven ? W aar
om gaan laatstgenoemden ook niet 
naar zee ? Gewone visschers worden 
het stilaan beu somtijds een veer
tien tal dagen in  zee door te brengen 
met een rustpoos van 48 uur aan 
wal. Z ij w illen evengoed van het le
ven genieten.

Tot daar onze briefw isselaar.
W at w ij hierover denken ? Onge

tw ijfeld  een zeer ingewikkelde kwes
tie. Beide standpunten zoowel van 
reeder en visscher kunnen verdedigd 
worden. W ij staan eenerzijds voor 
het zeevisscherijbedrijf, dat in  stand 
moet gehouden worden. Het is een 
belangrijke tak van onze nationale 
economie. De belangrijkste factor tot 
haar instandhouding en ontwikkeling 
is de mogelijkheid te kunnen be
schikken over een degelijk vissche
rijpersoneel. A lle middelen dienen te 
worden aangewend opdat d it perso
neel het bedrijf n iet zou verlaten. 
Het ware ongetwijfeld niet te recht

vaardigen aan de visschers het recht 
te ontzeggen de voorkeur te geven 
aan een gem akkelijker beroep. D it 
zou indruischen tegen de wetten van 
de m enschelijke vrijheid.

De Overheid heeft als voorname 
p licht het beroep van visscher aan
lokkelijk te maken, door het verlee- 
nen van uitzonderlijke voordee en, 
die een geweldige aantrekkingskracht 
moeten uitoefenen. W at voor; de m ijn 
werkers gedaan wordt, moet evengoed 
voor de zeevisschers tot stand komen.

De geschiedesiis is een 
voortdurende herhaling

In  1921 stelde de Heer Baels, K a 
merlid, vast dat de verleening van 
uitzonderlijke voordeelen slechts de 
uitbreiding van onze visscherijvloot 
nogelijk maken. Zonder de verwe
zenlijking van deze voordeelen zal 
nen m oeilijk de visschers op zee hou
den.

W at de heer Baels toen schreef 
vinden w ij thans terug in  ons num
mer van heden, nopens de oprichting 
van een Nationale Voorzorgskas voor 
de Visscherij.

Sp ijtig  dat men toen de heer Baels, 
die met ruim en blik de toekomst van 
ons zeevisscherijbedrijf voorzag, niet 
heeft w illen volgen.

De toestand op m aatschappelijk 
en sociaal gebied van den zeevisscher 
heeft zich in tusschen weliswaar gim- 
'tig  o n tw ikke l. H ij volgde echter 
slechts angstvallig de stappen der 
sociale veroveringen van den arbei
der op vasten bodem.

Zooals de heer Baels aantoont, is 
dit n iet voldoende om den zeevisscher 
tot een afbeulend werk aan te spo
ren.

Onlangs heeft men de studie der 
oprichting van de Nationale Voor
zorgskas der Visscherij hervat. Men 
vorderde echter geen stap od het ter
rein der practischp verwezenlijking.

W ij moeten durven bekennen, dat 
voorloopig niets de vis-chers aan
spoort een loopbaan on zee t °  k i°w n .

De overheid moet ten slotte h ier
van eens bewust zijn en overgaan tot 
daden om ten slotte het ergste te 
voorkomen. W at baat het immers 
over een zeer moderne visscherijvloot 
te beschikken als de noodige arbeids
krachten niet voorhanden zijn  om 
deze vloot te bemannen.
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De Toestand der Belgische 
Uitvoerhandel in Visch
vervolg van bladzijde 1

EN ZW IT SER LA N D  ?
Zw itserland neemt enkel fijne visch 

soorten af. Niettegenstaande de 
m arkt h ier volledig vrij is en het 
land over de meest gunstige betalings 
mogelijkheden, benevens een zeer 
vaste m unt beschikt, zijn de deelne
mers aan den uitvoerhandel naar dit 
land zeer gering. De reden ? Onze 
meest geduchte mededingers op deze 
m arkt zijn wel Nederland en Dene
m arken en het zijn enkel gespeciali
seerde firm a’s welke , het wagen kun
nen hier te concurreeren.

D at het enkel onze oude en meest 
geroutineerde firm a’s zijn welke naar 
(Zwitserland verzenden, toont ons 
duidelijk dat, moest de toestand in  
de voornaamste uitvoerlanden nor
m aal worden, onze vischm ijn een an
der uitzicht zou krijgen.

DE S T R IJD  VOOR DE D U ITSCH E 
M ARKT

Voor Duitschland werd een akkoord 
afgesloten met de bezettende overhe
den voor het leveren van ijle  haring 
waarvan d it land vroeger reeds de 
grootste afnem er was. Cok hier werd 
aan iedereen de mogelijheid gegeven 
men. De vergunning werd ter beschik 
king van de liefhebbers gesteld. Doch 
het is gebleven bij de groep die het 
akkoord afgesloten heeft, daar groote 
kapitalen h ier op het spel stonden. 
Het ijle  haringseizoen is thans bijna 
voorbij en w ellicht komt de m ogelijk
heid ook andere visch te zenden. De 
prijzen spelen hier echter weer de 
hoofdrol en we denken niet dat deze 
zullen kunnen mededingen met de 
prijzen ons door andere vischafne- 
mende landen geboden.

H ET  C O LLEC T IEF  VERZEN D EN
NAAR F R A N K R IJK  ?

Tenslotte een paar woordjes over 
de uitvoer naar Frankrijk . Deze ge
schiedt in  groep en mag wel als mo
del aanzien worden. Door de Belg i
sche uitvoerders werd in groep een 
contract afgesloten met de Fransche 
invoerders. D it bracht eerst en voor
al het voordeel mede voor de Be lg i
sche economie dat, gezien er geen 
concurrentie te duchten was, de p rij
zen m instens loonend zijn, en een 
maximum vreemde deviezen te onzer 
beschiking stellen. D at er ook na- 
deelen aan verbonden zijn spreekt 
vanzelf. E r moet aan vaste prijzen 
geleverd worden en zoo er periodes 
komen zooals we die onlangs bij u it
zondering gekend hebben: voortdu
rende storm, weinig of geen aanvoer, 
enz..., dan bestaat er gevaar, dat het 
cotract n iet volledig zou kunnen u it
gevoerd worden, zoo de prijzen ter 
vischm ijn te hoog zijn. De uitvoer 
naar Ita lie , w aar de prijzen hooger 
waren heeft aan den anderen kant 
ook de regelmatige verzendingen te
gengewerkt. Z ijn  de prijzen, tengevol
ge van grooten aanvoer echter lager, 
dan wordt de m arkt kunstm atig hoog 
gehouden, d it soms wel ten nadeele 
van de belanghebbende uitvoerders 
zelf. Het is m oeilijk bij het afsluiten 
van  zulkdanlig handelsverdrag al’e 
omstandigheden vooruit te voorzien.

D aar de prijzen der voedingsnT-o- 
ducten, ook van visch, in F rankrijk  
nog steeds gereglementeerd zijn, zijn 
de aankoopprijzen betrekkelijk laag. 
De uitvoer in  groep laat echter toe 
de uitbatingskosten zoo laag moge
lijk  te houden en de aankoopprijzen 
op de m arkt in de grenzen van het 
redeJiike te houden. D at elke visch- 
hande’aar wenscht deel te neme'" 
aan de w instuitkeering van 
zaak, is te begrijpen, voornam elijk 
daar er geen risico geloooen wordt 
en er weinig of niets hoeft eenres- 
teerd te worden. De groote vraag is 
dan ook: wie heeft recht on een aan
deel. N atuurliik  komen de vroegere 
uitvoerders naar F ran k rijk  hier eerst 
en vooral in aanmerking. Van de 
nieuwe kandidaten, die £ich stellen 
en het hoofdzakeliik gemunt hebben 
op de gem akkeliike winst, is het 
m oeilijk te bepalen wie van hen. na 
het vriikom en van de handel met 
Fran krijk , met d it fand handelsbe
trekkingen zal voortzetten of niet.

Hiermede hopen w ij onze lezers in 
Nederland een zoo k laar moge’iik  
idee te hebben gegeven over den toe
stand der Belgische uitvoerhandel in 
visch. In  volgende biidrngen zu’len 
we de toestand van elke uitvoerm arkt 
eens afzonderlijk onderzoeken en 
uiteenzetten.

U it de naoorlogsche chaos komt 
geleidelijk een toestand te voorschiin. 
die zich heel anders vordoet. dan 
men vóór den oorlog had. Nieuwe 
gezichtseinders komen opduiken en

grootere mogelijkheden voor onze 
uitvoerders, doch op de vroegere a f
zetgebieden ontmoet men thans nieu
we mededingers.

Nog niets heeft zich tot nu toe hel
der afgeteekend. W ie weet welke plia- 
sen we nog te doorloopen heoben 
vooraleer we over een volledig nor
male toestand kunnen spreken en 
vooraleer de economische wereld
structuur ineengestoken is ?

De veiligste levensregel voor onze 
vischhandel is thans: kop boven 
water houden en zien wie den strijd  
om het bestaan zal uithouden.

VISCO .

U IT G EST ELD
Plaatsgebrek verplicht ons ver
scheidene artikels tot de vo l
gende week te verdagen : o.m. 
Voor een Nationale Voorzorg- 
kas. W aarom  de kracht der ge
tijden niet gebruiken? Nieu.vs 
u it het Buitenland, enz.
Het vervolg van de barema der 
afhoudingen aan de bron op het 
loon der werknemers is insge
lijks verdaagd.

DE T E L E G R A A F T A R IE V E N  
VERHOOGD

6 fr tot 10 woorden

B ij besluit van den Regent, worden 
de tele^raaftarieven, van 1 M aart af, 
verhoogd.

De taks van het gewoon telegram, 
tusschen twee om het even welke 
plaatsen van het Belgisch grondge
bied, wordt vastgesteld als volgt :

6 fr. tot 10 woorden.
1 fr. meer per ondeelbare reeks van 

5 woorden boven het 10de woord.
De taks voor de binnenlandsche 

«perstelegrammen» is vastgesteld op:
3 fr. tot 10 woorden ;
0,50 fr. meer per ondeelbare reeks 

van 5 woorden boven het 10de woord 
tot het 50ste woord ;

0,50 fr. meer per ondeelbare reeks 
van 10 woorden boven het 50ste 
volgt:

De telegraaf taks voor de binnen
landsche «telegram  wissels» is een
vormig bepaald op 8 fr. De gebeurlijke 
bijzondere mededeeling is onderwor • 
pen aan een bijkomende taks van 
1 fr. per ondeelbare reeks van 5 woor
den.
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Berichten aan 
Z ee v a re n d e n

N ED ERLAN D
Kustroute, Lichtboei «I M 2» 

gedoofd gerapporteerd
De lichtboei « I M  2» werd gedoofd 

gerapporteerd.

Zeegat van Texei. Schulpengat.
Zichtbaarheid geleïdelicht

Om trent de zichtbarheid van het 
lage geleidelicht Schulpengat wordt
hei voigende bekend gemaakt. Het is 
thans voorzien van een noodlicht 
dat iets zwakker brandt en is op deze 
sterkte zichtbaar 6° ter weerszijden 
van de lich tenlijn , daarbuiten neemt 
de sterkte geleidelijk af. De zicht- 
baarheidssector bedraagt ± 12° ter 
weerszijden van de lich tenlijn .

IJmuiden. Lage geleidelicht. 
Mededeeling iichtsector

Om trent de zichtbaarheid van het 
lage geleidelicht IJm u iden  (W  lich t) 
wordt het volgende bekend gemaakt. 
Het is voorzien van een noodlicht, dat 
zwakker brandt en zichtbaar is tot 
ongeveer 55° ter weerszijden van de 
lich tenlijn .

Westerschelde. Winterbetonning.
De lichtboei W ielingen-Sardijngeul, 

«W L— SG», is tijde lijk  opgenomen en 
vervangen door een sparboei.

B E L G IE
Schelde. Licht Krankeloon 

(St. M aria) gewijzigd
In  het groen-rood-witte schitter- 

lich t van Krankeloon (St. M aria ) is 
thans de tweede groene sector defini
tie f aangebracht. Het lich t is zicht
baar rood van onder den w al tot in 
163° groen tot in  168° ; w it tot in  
179° ; verder onveranderd.

SCHELD E
Wijziging in de verlichting 

L IC H T  Ste M A R IE
Ligging : 51° 15’ 23” N. —  4° 17’ 54”

E.
Ten behoeve van de groote scheep

vaart werd naast den benedenwaart- 
schen rooden sector een groene sec
tor aangebracht van 163i° tot 168°

SOMMIGE SCHEEPSBOUWERS 
KUNNEN GOED REKENEN

M ijnheer de Redacteur,
De ondergeteekenden «Zeebrugsche 

Scheepsbouw» H aerinck Ju les en De- 
backer René, scheepsbouwers te Zee
brugge, nam en kennis in  uw geeerd 
blad van  V rijdag  7 Febr. j.l., 3 bldz, 
5 ko-onne, van het artike l met hoof- 
ding «Sommige Scheepsbouwers kun
nen goed rekenen».

In  uw artike l m aakt Ued gewag van 
zeer zware rekeningen welke sommige 
scheepsbouwers aanrekenen bij ree
ders, en verder over een bepaalden 
scheepsbouwer te Zeebrugge.

Gezien de plaats Zeebrugge wel 
wordt bepaald, is er h ier vanwege de 
reeders de vraag gesteld geweest 
welke scheepsbouwer h ier de plichtige 
zou zijn, en z ijn  de reeders door de 
kennisneming van uw schrijven w an
trouwig gestemd tegenover A L de 
scheepsbouwers h ier in  funktie te 
Zeebrugge.

W at de gevraagde kontrole betreft 
deze vreezen w ij geenszins, daar w ij 
de reeders eerlijk  en zoo goedkoop 
m ogelijk dienen, w at n iet alleen voor 
heden m aar ook voor de toekomst en
kel de firm a’s hier te Zeebrugge kan 
ten goede komen ! Faam  m aakt 
naam  !

W ij verzoeken Ued dan ook beleefd 
M ijnheer de Redacteur, in  de toe
komst. de artikels over het bedrijf 
scheepsbouw,

Reeders &  Vischhandelaars
H E T  B E S T E

IJS
W ORDT G ELEV ER D  DOOR

F R O I D  Ï M D U ^ T ^ l i l
TEL. 71791

Een Staatsvisscherijschool
t e  H e is t

In  ons vorig nummer, meldden we, ding geven tot schoolstrijd of tot la-
dat M in ister Rongvaux het Besluit 
had geteekend w aarbij het oprichten 
van  een Staatsm arineschool te Heist 
bewerkstelligd wordt.

Ter geiegenheid van deze gebeur
tenis hebben w ij vooral gewezen op 
het belang dat de aanstelling van het 
personeel verdient en haalden daar
bij een voorbeeld aan dat n iet dient 
veralgemeend. Inderdaad, de E.H. 
Bestuurder van de V rije  Visschers
school te Oostende gelukte er des- 

en bijzonder wanneer tijd s n iet in, het voorgeschreven di-
het gaat over aanklachten, deze be- j ploma te behalen na twee lofwaardi- 
ter te bepalen, teneinde A L de ge pogingen. Een examen b lijft toch 
scheepsbouwers n iet over denzelfden a ltijd  een examen en de m islukking
kam te scheeren

Intusschen teekenen w ij met de 
meeste Hoogachting,
Ju liu s Haerinck, A. Debacker.

NOTA D E RED ACfTIE : W e nemen 
akte van de verklaring der Zeebrug
sche scheepsbouwers. H et spreek
woord zegt : «die het schoentje past 
trekke het aan». Binnenkort zullen 
we bewijzen w at sommige scheeps
bouwers meenen te verstaan met 
«goedkoop dienen» en geven nog 
steeds den raad aan de reeders voor
aleer te repareeren, een ram ing van 
de kosten te vragen. Te Zeebrugge 
en elders zijn er zooals men hierbo
ven schrijft, deftige en eerlijke 
scheepsbouwers. D ie zijn echter spoe
dig gekend.

E r  zijn er echter ook andere, welke 
nogal gem akkelijk zeer w ijd  gapen, 
en met de uren werk een gem akkelijk 
loopje nemen. Meer zeggen we daar
over niet.

kan aan elkeen overkomen.
W ij kunnen het n iet helpen, m aar 

we verkiezen als schoolhoofd een leer 
kracht, die op de hoogte is van de 
vakken die zijn leeraars te onder
w ijzen hebben, zoodanig dat h ij de 
gewenschte raadgevingen kan ver
strekken en zelf aan de jonge leer
krachten kan laten zien hoe een les 
moet worden gegeven. Als de Be 
stuurder dat niet kan, bij wie moeten 
de leeraars dan te rade gaan ? Zoo 
dachten w ij er over... m aar... in  «De 
Nieuwe Standaard» van Zondag ver
scheen een n iet geteekend artikel als 
zoogezegd antwoord op ons artikel, 
het bestempelend als «sectair gezoch
te schoolstrijd venijnige aanval, po
litieke konkelfoezerijen, verdachtm a
kingen, en w at nog al ! !

Daarop hebben we ons artikel van 
toen overlezen en zoeken tevergeefs 
naar één zin die zou kunnen aanlei-

N E O P I E M R E
GEDEPONEERD MERK 

FIRMA E. JONCKHEERE & ZOON 
71, Duivenhokstraat ---- O O S T E N D E
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33etaepóxaad aam  Zeeaiô.ôcâeuj
De Beroepsraad voor de Zeevissche- 

rij kwam V rijdag  j.l. bijeen onder 
het voorzitterschap van den heer 
Christiaens.

M en m erkt verder de aanwezigheid 
op van de h.h. Pluym ers, namens het 
Beheer van  het Zeewezen; Depoorter 
namens den heer J.  Bauwens, en Li- 
bin, vertegenwoordigers der werkge
vers; Vanwijnsberghe, namens het 
Steunfonds voor onvrijw illige werk
loosheid, verder nog afgevaardigden 
van den Rijksd ienst voor m aatschap
pelijke zekerheid.

De heer Ro lly vervu lt het ambt 
van Secretaris.

Eens te meer dfukt de Beroepsraad 
zijn sp ijt u it over de afwezigheid der 
vertegenwoordigers der Middenslag- 
visscherij, die n iet bewust schijnen 
te z ijn  van het groot belang der be
slissingen, welke in  den schoot van de 
Pa rita ire  Commissie genomen wor
den.

Afhoudingen op het loon der 
vischlossers voor den Rijksdienst 
voor Maatschappelijke Zekerheid

Het doel is een eenvormige werk
wijze tot stand te brengen ten op
zichte der afhoudingen op het tloon 
der vischlossers in  uitvoering der 
wetgeving op de sociale veiligheid.

De Beroepsraad voor de Zeevis- 
scherij beslist de vischlossers met de 
dokwerkers gelijk  te stellen.

Ieder vischlosser moet in  het bezit 
gesteld worden van een loonboekje. 
D it loonboekje zal door de syndika- 
ten verschaft worden.

De afhoudingen zullen geschieden

ploeg vischlossers beschikken en b ij
gevolg een aanvullende aanwervingen 
behooren te doen.

Steunverleening 
aan werklooze visschers

De heer Vanwijnsberghe vestigt de 
bijzondere aandacht op het fe it dat 
de kustvisschers, niettegenstaande zij 
n iet afgemonsterd zijn, werkloozen- 
steun kunnen genieten gedurende de 
dagen dat zij niet uitvaren. Het kan 
gebeuren dat de werkloozensteun 
m aandenlang moet verleend worden. 
Het past dat er een regeling zou ge
troffen worden ten einde misbruiken 
te keer te gaan.

E r wordt door de Parita ire  Commis
sie aangenomen dat na een steun
verleening gedurende een tijdstip  van 
dertig dagen, de betrokken visschers 
als afgemonsterd moeten beschouwd 
worden.

Een ander vaartgelegenheid mag 
hun na afloop van het tijdstip  van 
dertig dagen aangeboden worden.

Afhoudingen voor den Rijksdienst 
voor Maatschappelijke Zekerheid 

ten laste der zeevisschers
M. Depoorter m aakt van de aan

wezigheid van een afgevaardigde van 
den R ijksd ienst voor M aatschappe
lijke Zekerheid gebruik om ophelde
ring te vragen nopens een tw istpunt 
welke wordt opgeworpen ten opzichte 
van de toepassing der Besluitw et op 
de m aatschappelijke veiligheid.

De vertegenwoordiger der diepzee- 
visscherij vraagt of het maximum

tot beloop van het maximum v a n , van 200 fr. per arbeidsdag en 20 ar-
4.000 fr. per maand, voorzien door de 
besluitwet. D it beteekent dat ter 8%  
moet afgehouden worden op het loon 
m et een maximum v^n 13,—  fr. per 
dag, hetzij 8%  op 160 fr.

De aangenomen regeling is van 
toepassing voor gansch de kust.

De werkgevers worden verzocht zelf 
controle u it te oefenen op de loon- 
boekjes.

De heer Vanwijnsberghe drukt zijn 
sp ijt uit, dat niettegenstaande een 
bijzonder bureel werd opgericht met 
het oog op de aanwerving van visch
lossers, zich daar nog geen enkel werk 
gever heeft aangeboden voor de aan 
werving van vischlossers. De aan
werving gebeurt thans fe ite lijk  in 
drangelegenheden.

De h. M. Depoorter, in  naam  van 
de Diepzeevisscherij, m erkt op dat 
de groote reederijen over een vasten

beidsdagen per maand, bijgevolg een 
maximum loon van 4.000,—  fr. per 
maand gewijzigd werd.

Controleur Bora, alsook de Inspec
teur van den Rijksdienst voor M aat
schappelijke Zekerheid beweren dat 
het maximum maandloon van 4.00° 
fr. n iet meer toepasselijk is en fe i
te lijk  gebracht werd op 12 000 fr. pe7" 
kw artaal. D it ingevolge een Beslu it
wet verschenen in het Staatsblad var 
26 September 1946.

De bepalingen van de voornoemdp 
besluitwet kan voor de zeevisscheri4 
ver dragende gevolgen hebben. De Be 
roepsraad voor de Zeevisscherij i? 
dan ook van  meening dat de zaak 
grondig zal moeten overwogen en be
sproken worden.

Het staat nu reeds vast dat voor 
de zeevisscherij een ander maatregel 
zal moeten getroffen worden.

ge insinuaties ! ! Het eenige dat vol
gens ons wel n iet gretig gelezen werd, 
is w ellicht het geval van een be
stuurder zonder d ° vereisoMp di^n- 
ma’s. Dat is toch geen verzinsel, geen 
verdachtmaking zeker ? En  wat heeft 
dat met schoolstrijd te maken ? W ij
ZUuQfcii Qc iau.ooc.i. C O-a-"
derwijs van de V rije  Visschersschool 
van Oostende te onderschatten en 
bijzonder de verdiensten van Broe
der Annobert en zijn collega’s op 
wier schouders den last drukt, m aar 
aan wien ook de eere toekomt. W ij 
geven graag aan Cesar wat Cesar 
toekomt. Volgens schrijver van d it 
artikel is de rol van den E.H. D irec
teur (beteekent E.H. n iet Eerwaarde 
Heer) veeleer een organisatorische 
rol en kan geen enkele officieele 
schoolbestuurder daar tegen op, om
dat deze geen hoogere bekommernis
sen kent dan deze van een functio
naris.

Ja , we geven graag toe dat een E.H. 
D irecteur van de V rije  Visschers
school het veel verder heeft gebracht 
op gebied «Café houden met daarbij 
een «up to date Jazzband», drukkerij, 
verkoop van touw en garen», m aar 
het inrlchten van cabaretavonden, 
welke allesbehalve stichtend zijn, 
enz., enz..., m aar wi;' zien liever een 
bestuurder met of zonder E.H. die zich 
uitsluitend bezig houdt met het vis- 
scherijönderw ijs. Van een D irecteur 
organisator kan wel sprake zijn in  
een gewone vakschool w aar meerdere 
stielen worden aangeleerd. D aar kan 
een D irecteur niet op de hoogte zijn 
van alle ambachten en heeft al zijn 
handen vol met de organisatie. In  een 
visschersschool, is dat toch het ge
val niet, w aar gansch het onderwijs 
naar den zelfden stiel gericht is.

Tot spijt van wie het benijdt, zien 
we te Heist met genoegen een dag
school tot stand komen. Of het nu 
een Staatsschool of een V rije  School 
is, dat laat ons koel. Toen te Nieuw
poort een dagschool tot stand kwam, 
hebben we ze evengoed welkom ge- 
heeten en werd er door niemand ka
baal voor gemaakt en hier was het 
nochtans een V rije  School.

Het in itia tie f door het Beheer van 
Zeewezen genomen, had al lang moe
ten genomen worden door de gemeen
tebesturen van de aldaar fungeerende 
avondscholen. Ze hebben er jaren tijd  
voor gehad, m aar hebben den toe
stand afgewacht en schreeuwen nu 
omdat de S taa t zelf onzen Oosthoek 
een school bezorgt. Het is meer dan 
tijd , dat de visschersjeugd aldaar ook 
een flinke technische opleiding kan 
genieten. Voor zoo een vloot met een 
zoo ta lrijke  visschersbevolking, moet 
daar een degelijke school worden op
gericht tot het vormen van stuurlie
den en motoristen.

De jongens van den Oosthoek, die 
het examen van schipper of van mo
torist w illen afleggen met kans op 
lukken, moeten de lessen te Oosten
de komen volgen. D at beteekent 2 a 3 
maanden werkverlet, van ’s morgens 
vroeg tot ’s avonds laat van huis weg 
en ’n paar honderd frank per maand 
tramgeld.

Mag er daar misschien geen einde 
aan komen ?

Welke jongens kunnen zich zulke 
opofferingen getroosten ?

Bestaan de scholen alleen voor de 
begoedein ? W e achten deze tijden 
lang vervlogen. Gelukkig ook !

Sch rijver van het artikel zegt ook 
dat w ij het verkeerd voor hebben de 
school te Heist te w illen zien oprich
ten. ’t Is  reeds jaren  dat we hierom 
trent in  ons blad schreven, dat die 
school te Zeebrugge zou moeten op
gericht worden en dan kregen we 
van het leer. Nu dat we ze te Heist 
zouden wenschen, (zoo beweert men 
nu) krijgen we alweer op onze frak. 
W at steekt daar achter ? Zeebrugge 
is de aanleghaven en zal meer en 
meer uitbreiden. W aar kan een vis
schersschool beter gelegen zijn dan 
dicht bij de haven zelf - Ind ien het 
Zeewezen de school te Heist opricht, 
moeten daar wel speciale redenen toe 
bestaan. W ij hebben ons hierover dui
delijk uitgesproken.

Dat de schooi te Brixham  een nood 
school was, dat betwisten we n iet en 
we zijn ten stelligste overtuigd dat 
die school n iet D E SCHOOL was om 
onze 2 Oostendsche scholen schaak
mat te zetten. De school van Brixham  
heeft tijdens den oorlog gedaan wat 
ze kon, m aar sedert de bevrijding is 
haar rol uit. Aan den Oosthoek ziet 
een nieuwe school het daglicht. N iet 
de school van Brixham , noch deze 
van Heist, noch de school van Zee
brugge of van Blankenberge, m aar 
deze van den Oosthoek, w aar een mo
derne technische opleiding onze vis
schers jon gens moet ten goede komen.

En  dat is voor ons, vakblad van de 
visschers, het voornaamste.



H et tragisch Lot der Bemanning 
van de N.738 «Ons Gedacht»

H E T  R E L A A S  IN  D E  
t i iG fc .L ü U H t  P E R S

H E T  B R IT S C H E  V O L K  D E E L T  IN N IG  
M E E  IN  D E  R O U W  O N Z E R  

V IS S C H E R I  JW ic R E L D

«East Anglian D aily Times» geeft 
nopens de ramp overkomen aan het 
Belgisch visschersvaartuig N.738 het 
volgend relaas :

H E T  V A A R T U IG  K A N  O P  E E N  M I JN  
G E L O O P E N  Z I JN

De geheimzinnige verdw ijning van 
het k ie in  Belgisch visschersvaartuig 
«Ons Gedacht» werd ten slotte op- 
gehe.deid door de ontdekking op 4 
Februari j.l. te Walberswick van het 
stoffelijk overschot van Jerom e Rys
sen, mede-eigenaar en motorist aan 
boord van het vaartuig dat verm ist 
is. De bevoegde Overheid stelde hier
omtrent een onderzoek in.

Het lijk  werd ontdekt in  den vroe
gen morgen door den visscher W .E. 
English. Het lichaam  was gansch 
gekleed en droeg een platte redding- 
gordel, voorzien van het nummer 
N.738 «Ons Gedacht». Nadien vond de 
politie een stuk koord dat volledige 
gelijkenis vertoonde met het touw 
vastgehecht aan de reddinggordel en 
lichtjes rond de nek gedraaid van het 
stoffelijk overschot van Jerom e Rys
sen.

foto’s voorlegde van het lichaam  met 
de koord roAd de nek. P. - c R . Chip- 
perfield, Blythburgh, getuigde in  den 
zelfden zin. Laatstgenoemde was bo
vendien de meening toegedaan, dat 
de koord w aarsch ijn lijk  oorspronké- 
lik  aan de reddinggordel vastge
m aakt was.

Ten slotte is de eenige uitspraak, 
welke men kan weerhouden, dat 
Ryssen Jérôm e «dood gevonden» werd. 
M isschien is de meest redelijke u it
leg van Ryssen’s dood, dat h ij nadat 
het vaartuig beschadigd werd door 
een m ijn, zijn reddingsgordel heeft 
aangedaan. Pogingen werden w aar
sch ijn lijk  door hem aangewend om 
zich vast te klam pen aan een of an 
der wrakstuk. De koord die h ij ge
bruikte, is w aarsch ijn lijk  uitgescho
ten en snoerde de nek toe van het 
slachtoffer.

Ingaande op den uitdrukkelijken 
wenseh van de plaatselijke overheid, 
maakte de heer Catchpole de b 'ijken 
van innige deelneming over aan de 
Fam ilie Ryssen.

M. Catchpole voegde hieraan toe 
«Ik  vrees dat er geen hoop meer be
staat, dat het vaartuig nog zal te
ruggevonden worden. Het fe it dat 
alle opvarenden fam ilieleden waren, 
m aakt de ramp dss te tragischer.»

Tot daar het relaas in  «East An
glian D aily Times».

De laatste plechtigheid vooraleer he 
Ryssen aan wal

c Papieren en foto’s gevonden op het 
lichaam  van Jerom e Ryssen leidden 
tot de vereenzelviging. Z ij werden 
tijdens het onderzoek voorgelegd door 
den heer H arry Catchpole, Belgisch 
Consul te Lowestoft. Deze am btenaar 
toonde insgelijks een exemplaar van 
«Het Nieuw Visscherijblad», waaruit 
bleek dat «Ons Gedacht» een vis
schersvaartuig van 33,53 B.T. voor
zien van een motor van 60 P.K . toe
behoorende aan Jerom e en August 
Ryssen op 4 Jan u a ri j.l. de haven van 
Nieuwpoort verliet met een beman
ning bestaande uit vier koppen allen 
fam ilieleden. Vanaf dien datum ver
nam men nopens vaartuig en beman
ning geen spoor meer, zoodat men a l
le hoop had opgegeven op een veilige 
terugkomst.

«Het Nieuw Visscherijblad» merkt 
cp «Er bestaat een voortdurend m ij
nengevaar op de Fransche kust. Het 
zou niemand verwonderen, Zoolang 
het tegenovergestelde niet bewezen 
is, dat het visschersvaartuig tenge
volge van m ijnontploffing vergaan 
is.»

G E E N  S P O O R  V A N  H E T  
V IS S C H E R S V A A R T U IG

Het Engelsch nieuwsblad vervolgt: 
M. Catchpole merkte verder op, dat 
geen spoor werd waargenomen van 
het visschersvaartuig noch van de 
drie andere manschannen. die tijdens 
de scheepsramp den dood vonden. Het 
feit dat Jerom e Ryssen w aarschijn 
lijk  over voldoenden tijd  heeft kun
nen beschikken om, zich van een 
reddinggordel te voorzien. wetrigt het 
vermoeden dat. indien het vaartuig 
op een m iin gestooten is. het niet 
onmiddpl’iik  noch volledig vernield 
we^d. Indien de ramp zich met ge
weid heeft voorgedaan, zou er wer
kelijk niets meer overgebleven zijn. 
Het visschersvaartuig bedreef over 
het aipemeen de visscherij on geen 
verd°ren afstand dan 20 m ijlen van 
(io iriiot,. De v rij ste^e wind. die na 
de afvaart van de N.738 waargeno- 
jppti wprd. is waarscb’in liik  de oor
zaak dat het lijk  van .Terome Ryssen 
on bet strand te Wa!berswick aan- 
spoe’de.

Dr. JD . Borham . die het ond°rwiek 
d°ed met h et oog on de va^tst^Hing 
d °r oorTigak van den dood van Je ro 
me Rvssen. ste’d ° vast dat het, l'ïk  
otnprevoer vier weken in het water 
verbleven had. H ij m erkte een goed 

'gekkend e proef OD in de nek van 
bet, slachtoffer. D it waren d ° snoren 
nagelaten door e °n  koord. D it kon 
rn°n hjiT^nder go°d vaststellen on d ° 
linker ziid“ van dQ nek van Jerorne 
Pvss°n. die lich t b’auw uits’oPK. Dr. 
J.D. Borham  was de meeninsr toege
daan, dat d<">od vproor^üirt w °vd 
dnor verstikking veroorzaakt door 
wurging ?

G °tnigenis hierom trent werd ins
gelijks afgelegd door « Defective- 
Constable» M.A. Payne, Ipsw ich, die

t ciüoffeMik overschot van Jferorne 
gebracht werd.

V O O R  D E  T R A G IS C H E  T O C H T  
N A A R  H E T  V A D E R L A N D

Hulde moet worden gebracht aan 
het optreden van de Britsche auto
riteiten, die alles in  de puntjes heb- 
oen verzorgd en er aan hielden aan 
het sto ffelijk  overschot van Jerom e 
Ryssen een laatste b lijk  van sym pa
thie te brengen. Stippen w ij hier o.m. 
aan de hulp verleend door de E. P a 
ters Mossey te Southwold en Tom
linson van de Roomsch Katholieke 
Kerk.

Maandag 10 Februari werd een 
dienst gecelebreerd in  de kerk te 
Southwo.d. Woensdag 12 dezer werd 
een Doodenmis opgedragen in  de 
kerk te Lowestoft. De Britsche over
heden waaronder de inspecteur van 
politie B ird ; de politieofficier Chip- 
perfield en de voorzitter van de E n 
gelsche Oudstrijders, dhr. J .  C ritten. 
verder nog M r Raffles van de East 
Suffolk County Police, alsook de heer 
Catchpole, Belgisch Consul, woonden 
deze plechtigheid bij. Ten slotte 
werd het stoffelijk  overschot een 
laatste m aal gezegend in  de laatst 
genoemde kerk, vóór den tocht naar 
het Belgisch vaartuig, dat het lijk  
naar het vaderland moest overbren
gen.

D E  B R IT S C H E  O V E R H E ID  EN  H E T  
B E L G IS C H  C O N S U L A A T  B E T U IG D E  

Z I J N  D E E L N E M IN G

De fam ilie Ryssen ontving vanwe
ge den heer Catchpole een schrijven 
waarbij de Britsche Overheid alsook 
het Belgisch Consulaat zijne oprech
te deelneming aanbiedt in  den zwaren 
rouw, die genoemd fam ilie tre ft ten
gevolge van de tragische ramp van 
de N.738.

In  dit schrijven wordt gewezen op 
het feit, dat alles in  het werk ge
steld werd, om zooveel mogelijk b ij
stand te verleenen en een laatste hu l
de te bewijzen aan het stoffelijk  
overschot van Jerom e Ryssen.

E E N  M O O I G E B A A R

De heer Vandenberghe ontving 
langs den heer H arry Catchpole een 
eenvoudig schrijven van de beman
ning van het lichtschip «Galloper» 
waarbij zij haar innige deelneming 
betuigt in  de zware ramp overgeko
men aan de N.738 «Ons Gedacht».

Het Engelsch lichtschip Galloper, 
was het, welke de Noodoproepen u it
zond naar de N.738.

D it mooi gehaar van innige deel
neming van den kapitein en de be
m anning van het Galloper lich t
schip zal door onze gansche visscbe- 
rijw ereld zeer op p rijs gesteld wor
den.

W e meenen tevens de tolk van a l
len te zijn, hier in  deze kolommen de 
kranige bemanning, het Engelsch 
volk en in  ’t  bijzonder den h. Catch- 
nole, Belgisch Consul te Lowestoft, 
te bedanken voor hun vele blijken

van sym pathie ter gelegenheid van 
dit tragisch ongeluk betoond.

D E  L A A T S T E  E E R B E W I J Z E N

Hei, was Vrijdagm iddag dat het
visscnerij ..achU ciiip  No 1020 vlag 
h a lf top de Oostendsche haven b in
nenvoer met het sto ffe lijk  overschot 
van w ijlen  Je r. Ryssen aan boord.

Het was Lu it. ter Zee Eug. Herre- 
mans welke er bevel over voerde in 
vervanging van L t  Poskin. De E.H. 
Delbaere gaf de laatstp zegen. Een 
eenvoudige plechtigheid had plaats 
aan boord in  tegenwoordigheid van 
de fam ilie, den heer Vandenberghe en 
de heeren W . H endrycks en Ramae- 
ckers van het waterschoutsam bt.

De m arine bewees de laatste eer.
Een Roode Kruiswagen van de B e l

gische zeemacht bracht w ijlen  Je ro 
me Ryssen naar Nieuwpoort w aar 
zich bij het terugzien van het stof
fe lijk  overschot van den braven zee
man, een nieuw treurspel voordeed.

D E  B E G R A F E N IS  V A N  Z A T E R D A G

Het was onder een enormen toe
loop van volk en overheden, dat een 
laatste hulde gebracht werd aan de 
bemanning van de N.738.

Ta lrijke  vertegenwoordigers u it de 
m aritiem e en burgerlijke wereld w er
den opgemerkt, waaronder vooral 
burgemeester Symoens, de heer Pluy- 
mers, vertegenwoordiger van den m i
nister, E.H . Delbaere, Kap ite in  E. 
Herrem ans, van het visscherijw acht
schip 1040, Ct Taillard , waterschout 
Luyens, de zeevaartinspecteurs, enz... 
benevens de vertegenwoordigers der 
visschers van Heist, Zeebrugge, B la n 
kenberge, Oostende en Nieuwpoort.

Het offerande duurde meer dan 
een ha lf uur en het was 13 uur toen 
het sto ffelijk  overschot op de begraaf 
plaats van Nieuwpoort was bijgezet.

In  een woord: gansch de m aritiem e 
wereld bewees hierdoor een laatste 
hulde, waardig van ons land en volk. 
aan hen die een der vele slachtoffers 
mogen genoemd van dezen gruwelij- 
ken oorlog.

W A T  GEBEURT ER MET DE 
KOLEN VOOR DE VISSCHERIJ ?

10 duizend kg. in de zw arte  m ark t!
Vorige week klaagden we het fe it 

aan dat, veel,visschers voor hun vaar 
tuigen kolenbons hadden afgeleverd 
aan hun leverancier, m aar dat deze 
de kolen n iet leverde en ze in  de 
zwarte m arkt verkocht.

Een onderzoek door adj. w ater
schout Verm eulen ingesteld, heeft 
aan het lich t gebracht, dat een zeke
re Dezutter en zijn bijzit, wonende 
in  het visscherskwartier, van meer 
dan v ijftig  fam ilies de bons ontvan
gen, alsook de kolen b ij den groot
handelaar, m aar ze b ijna alle in  de 
zwarte m arkt verkocht had.

Daarenboven gaf h ij veel reeders 
voor hun vaartu ig  van het speciaal 
contingent voor hen bestemd, geen 
kolen of slam. W aar h ij er gaf, waren 
het zakken van 40 kg. en in  sommige 
gevallen leverde h ij geen of slechts 
een gedeelte der kolen, m aar m aakte 
zijn b ijzit de facturen op voor het 
volle gewicht en diende deze b ij de 
vischafslagers in  welke betaalden.

Op die wijze werden 19 reeders 
beetgenomen.

De kolen werden over den middag 
aan boord gedaan, op het oogenblik, 
dat niem and aan boord was om dit 
te kontroleeren.

D it zaakje zal begrijpelijkerw ijze 
van geen leien dakje loopen en ’t is 
m aar best ook.

N O G  E E N  K O L E N D IE F

L. G., lichttm atroos, werd betrapt 
op den verkoop van de kolen van de
0.261. H ij wordt vervolgd voor d ief
stal.
yVWVWWWWWVWW'WWWWV'W'VWW'WWWW'V^

W EERBERICHT*VAN e e n  
OUDEN VISSCHER

In  de Tarw estraat, hoe landbouw- 
achtig dat ook k linkt, woont ergens 
een oude Zeebonk. W aarom  er in 
Oostende nog geen straatnam en zijn 
zooals «kabeljauwstraat, Roggevre- 
tersstraat of Potsekopstraat», dat be
grijp  ik  niet en hoop dat nog te be
leven al ware het m aar om onze vis
schers w at eere aan te doen die ze al 
lang verdiend hebben.

Die zeebonke u it de Tarw estraat 
kwam  ik  onverwachts tegen en w aar
over zoudt ge anders praten tenzij 
van de vorst, van de griep, van al die 
kolen die door den rooster vallen en 
van uwen barometer die niet w il zak
ken, eenige hoop op een zachter weer. 
Zoo lie t die brave man me hertefreten 
en als ik gedaan had, zei h ij dat ik 
beter zou doen van m ijn barometer in 
de venditie te steken en liever naar 
m ijn  alm anak zou kijken. - «Hebt ge 
nog niet gezien», zei h ij dat het V r ij
dag is en dat een Nieuwe M aan die 
on een V rijdag va lt a ltijd  een «Natte 
Mane» is ? V rijdag dooi m et regen 
en geloof me vast.»

Awel, ik ben content gelijk een haze 
als dat kan i naar huis gegaan en dat 
het nu m aar gauw Vrijdag  is. Ais dat 
ooit waarheid wordt, dan m aak ik ziin 
naam  bekend en eisch dat de uitge
ver van d it blad onze Zeebonk als 
«weerberichtgever» een djob zou be
zorgen.

Voor Nieuwbouw en Hersteliiog van
v S C H I Ï l ’ l Ï X

N.V. BELIÀRD-CRÎGHTON k Co

MÉAÉIIÉÉ«AlUÉft*HÉ*tÉi
(30)

Vxm Weeâ... tat W-eeâ
DE 0.149 GESTRAND

Vrijdagavond is de 0.149 «Patrick» 
toebehoorende aan G. Madelein ter 
hoogte van de koers te Breedene ge
strand. Het vaartuig lag tusschen 
ta lrijk e  palen welke er nog in  den 
grond zitten. De reeder werd pas Za
terdag middag verw ittigd. Dank zij 
de genomen maatregelen, kon het 
opnieuw Zaterdag vlotgebracht wor
den en ontsnapte aldus aan een groot 
gevaar.

Het weder was nochtans zeer hel
der en kalm.

BETALING VAN INTREST 
CP DE MUNTSANEERINGS- 

MAATREGELEN
De personen die houder zijn in  een 

bank van een rekening «Muntsanee- 
ringsleening» (oude geblokkeerde 60 
t.h .) en die van woonplaats verande
ren sedert den dag waarop zij hun 
bankbiljetten gedeponeerd hebben, 
worden verzocht hun nieuw adres te 
laten kennen aan de inrichting w aar 
de neerlegging geschiedde.

Deze in lichting  wordt gevraagd mot 
het oog op de uitbetaling van den op 
1 Jan u a ri 1947 vervallen intrest.

DE «FERRY-BOOT» DIENST 
ZEEBRUGGE-HARWICH

De «Essex Ferry», die den dienst 
verzekert tusschen Zeebrugge en H ar
w ich, heeft Antwerpen verlaten, w aar 
de twee roeren van het schip hersteld 
werden. De dienst Zeebrugge-Har- 
wich, die gedurende nagenoeg twee 
m aanden was geschorst, werd op
nieuw ingesteld.

EERHERSTEL
Enkele weken geleden deelden we 

in  ons blad een paar feitjes mede 
welke voorvielen bij het telefoneren 
van telegrammen. W e moeten thans 
bekennen, dat het sindsdien veel ver
beterd is bij de telegraafdiensten en 
we onze telegrammen doorgestuurd 
krijgen of kunnen verzenden in  de 
taa l welke we wenschen en op een 
verstaanbare manier.

MET EEN OPDRACHT 
NAAR AMERIKA

Een bijzondere bemanning samen
gesteld u it leerlingen van R ijksm ari
neschool zal met een vaartuig van de 
Staatsm arine een reis naar Am erika 
ondernemen, om er een schip in  ont
vangst te nemen dat in  onze kustwa
teren zal gebruikt worden om meteo
rologische opnemingen te doen.

De vaart zal gaan langs de Azoren- 
eilanden.

D E  P R  I J Z E N  V E R L A G  IN G

Het is adj unct-kommissaris Focke, 
welke belast is met het speciaal toe
zicht voor de toepassing der nieuwe 
prijzen. Het volstaat de handelaars 
niet een mededeeling u it te hangen 
dat de nieuwe prijzen toegepast woi- 
den. E lk  uitgestald artikel moet met 
de nieuwe prijs geteekend zijn.

W at de vischverkoop betreft, zijn 
er twee berekeningen. Op de kost
p rijs voor de schoonmaking mag de 
kleinhandelaar 30 t.h. bij voegen. 
W anneer de weging na het schoon
maken gebeurt mag bij de kostprijs 
35 t.h. gerekend worden plus het ge
w ichtsverlies gerekend aan aankoop 
prijs. E r  zijn verschillende gewichts
verliezen per soort voorzien.

VISSCHERIJN !EUW S IN KORT
De 0.264 toebehoorende aan Ca- 

lier Alfons, heeft op 14 Febr. de 0.103 
van reeder Dedeurwaarder opge
sleept naar de haven van Oostende.

Deze laatste was met zijn korreboe 
aan een wrak vastgeslagen. De korre 
werd gewonden en de opperpees a l
dus gebroken, zoodat het gebroker 
einde in  de schroef terecht kwam 
en h ij verp licht was zich naar Oos
tende te laten opsleepen.

OP ZOEK NAAR VISCHGRONDEN
W e vernemen dat een groote ree

derij u it onze stad plannen ultwerkt 
om de visscherij te bedrijven aan de 
Bereneilanden. We verhopen dat deze 
uitbreiding de beste uitslagen moge 
opleveren en we wenschen de in itia 
tie frijk e  m aatschappij veel succes.

GEREED VOOR DE AFVAART
Het Fransche visschersvaartuig Paul 
G uffet - Lorient 4223, op de werver 
Beliard, Crighton en Co gebouwd 
voor rekening van een Fransche^ 
reeder, lag deze week in  het hande’s- 
dok na een drietal proefvaarten ge
daan te hebben.

Het zal thans zijn thuishaven ver
voegen.

OPSLEEPING
De Z.746 «De Hoop» van Van Die- 

rendonck René, sleepte vorige week 
de Z.465 «Leon Jeannine» binnen in  
de haven van Zeebrugge met motor
defect.

IJSBANKEN VOOR ONZE KUST
Onze kust van Blankenberge tot 

Knokke en verder de monding der 
Schelde, vertoont een buitengewoon 
schouwspel. Zoover het oog in zee 
reiken kan is het een vlakte van ijs 
schotsen, die op en neer dobberen.

Deze ijsschotsen, waarvan sommi
ge tot 15 cm. dikte meten, worden 
door de Noord-Oosterwind gedreven 
uit de monding der Schelde ! Tot nu 
toe hebben deze ijsklompen zich op 
het strand nog niet neergezet ; een 
verandering van de wind zou aan
leiding geven tot het vormen van 
hooge ijsklippen op het strand.

Het bericht verschenen in  sommige 
dagbladen als zou men 250 meter ver 
in  zee kunnen wandelen op de ijs 
vlakte is volkomen uit de lucht ge
grepen.

De reede van Zeebrugge is even
eens bedekt met een dichte laag ijs- 
heeft de visschersvloot noodgedwon
gen het uitvaren stopgezet. Een 
groot verlies voor visschers, reeders 
en aanverwante nijverheden aldaar.

Dinsdag middag waren we ooge- 
tuige van het uitvaren van de thans 
herstelde Essex-Ferry. M et zeer veel 
moeite kon de Ferryboat zich een 
weg banen door het ijs.

Ta lrijke  Hollandsche visschersvaar
tuigen, waaronder verscheidene van 
Urk en Ymuiden liggen in  de Oos
tendsche haven werkloos, daar het 
gevaar voor de ijsgang zeer groot is.
De Hollanders houden zich h ier goed 

en zijn vooral verwonderd dat w ij 
Belgen het zoo weelderig hebben, 
waar d it bij hen nog lange het geval 
niet is.

Hopen we voor hen, dat ze spoedig 
hun bedrijf, weer kunnen uitoefenen.

IN DE ZEEVAARTSCHOOL
C K S C E T r r - ’r ' :  '

EXA M EN S voor de V IS S C H E R IJ
Maandag, 17n, begonnen de exa

mens voor de zeevisscherij ter Zee
vaartschool. Deze examens gaan twee 
m aal in  het jaa r door. Het eerste in  
Februari en het tweede in  Ju li.

W ie een diploma beoogt van «leer- 
ling-schipper», of van «schipper 2de 
klasse», of van «schipper 1ste klasse» 
of een vergunning voor de kleine vis
scherij, moet zich aan een examen 
onderwerpen. D at noemen onze vis
schers op den pijnbank gezet worden 
en niet zonder redenen. Men vraagt 
daar oprecht een mensch zijn w ijs
heid af !

Voor het examen van Februari w a
ren niet m inder dan 68 candidaten 
ingeschreven, als volgt ingedeeld: 19 
voor de vergunning, 15 voor «leer- 
ling-schipper», 32 voor «schipper 2de 
klasse» en 2 voor «Ischipper 1ste 
klasse». Van deze laatste categorie 
zijn er nooit veel; dat zijn zoo een 
beetje aristocraten die een beetje 
meer op den pijnbank worden gelegd 
dan de tweedeklassers ; van die m an
nen met baarden, zeggen de studen
ten.

Tot het geneeskundig onderzoek 
dat het examen voorafgaat, boden 
zich 58 candidaten aan.. E r  bleven dus 
10 candidaten achter, zeker vast ge- 
vrozen ? In  zoo’n weer als we nu heb
ben is dat allem aal m ogeliijk ! On
der deze 10 die «achteruit vaarden» 
waren 8 candidaten voor de vergun
ning en 2 voor schipper 2de klasse, 
waarvan er een het geneeskundig a t
test had ingezonden.

De Ju ry  gelast met het afnemen 
van deze examens is als volgt samen
gesteld :

Voorzitter : de heer Couteaux, Kom 
m andant-Bestuurder van de Staats- 
marineschool en van de Staatszee- 
vaartschool.

Leden : Broeder Annobert van de 
Paster Pypeschool, Bestuurder Ca1- 
lant van de stadsschool. Lu itenant 
Somers van de Zeevaartschool, Lee- 
raar Vanhove van de Zeevaartschool 
Schipper Louis Zonnekein. W ie kent 
hem niet ?
Kom m andant Couteaux, die het wer

kelijk  al druk genoeg heeft met het 
bestuur van 2 scholen, werd daarbij 
nog gelast met het Voorzitterschap 
dat heel w at verantwoordelijkheid 
meebrengt. De Kom m andant had zoo 
graag deze taak in de handen w il’en 
zien van onzen Havenkapitein René 
Bécu, m aar het Hooger Bestuur is 
daar voorloopig niet op ingegaan 
spijts de voorstellen door Kornman- 
dant Couteaux zelf gedaan. W e zijn 
er niettem in van overtuigd dat voor 
het e.k. examen, Komman dant Cou
teaux z ijn  wensch zal vervuld zien.



OOSTENDE
D O K T ER SD IEN ST

Zondagdienst der Geneesheeren op 
Zondag 23 Februari. B ij afwezigheid 
van den gewonen huisdokter, gelieve 
men zich te wenden tot : D r Stevens, 
Christinastr. 130. Tel. 722.27.

A PO T H EEK D IEN ST
Zondagdienst der Apothekers op 

Zondag 23 Februari. Dienstdoende 
gansch den dag alsook den nacht
dienst van 22 Februari tot 1 M aart : 
Apotheker Quaegebeur, Torhoutstwg. 
169.

BEDIENT U ALLhN 
SPONTAAN VAN DE 

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

voor het BEDAREN van 
P IJN L IJKE  

en B L A A R T R E K K E N D E  
STEK -  SN IJ-  EN BRANDWONDEN 
alsook voor SPEEN  en ECZEMA.
Bereid  in  ’t  Laboratorium :

C. J. ARTS 
22, Romestraat - OOSTENDE

Te verkrijgen bij alle Apotheken. (55)

AAN DE LEO PO LD PLAA TS
Dat er van particuliere zijde veel

in  het werk gesteld wordt om huizen 
te herbouwen en op te knappen tegen 
het komende seizoen, ondanks de 
schadevergoeding welke u itb lijft, 
daarvan vindt men de geheele! stad 
door het bewijs. D it moet veel b ijdra
gen tot een mooier uitzicht van de 
stad en de mooiste inspanning tot nu 
toe verw ezentlijkt is zeker aan het 
Leopoldplein, w aar de reeds bekende 
inrichting  «Piccadilly» groote veran
deringen ondergaat welke ongetw ij
feld nieuw leven in  dezen hoek zal 
brengen.

Verleden Zaterdag had reeds de 
opening p laats van de schenkzaal 
welke veel verruim d werd en thans 
w ellicht een der mooiste van de stad 
is.
Het «Piccaddilly Hotel» kende vroeger 
reeds een trouw klienteel, die nu ze
ker nog zal aangroeien. De uitbater, 
h. Fenger dient geloofd om zijn dur
vend werk dat de stad zeer zal ve r
fraaien.
BO TSIN G EN  TE BR U G G E

De personenwagen, bestuurd door 
Ju lien  VancrayL'nghe, Dudzelesteen- 
weg, is in  botsing gekomen met den 
vrachtauto, bestuurd door A rthur De 
Mol, u it Oostende. Aan beide voer
tuigen werd schade aangericht.

DE B A R B IE R  VAN SEV ILLA
W ie kent d it onsterfelijk werk niet 

en de zoo beroemde aria ’s: het duo 
van Rosine Alm aviva,, de, solo’s van 
Figaro en Bartholo ?

Deze vertooning gaat door in  den 
Kon inklijken  Schouwburg van Oos
tende op Zondag 23 Februari te 20 u. 
met den baryton Lucien Hubert.y van 
de opera van Pa rijs  als Figaro, Ro 
bert Steny van de G aité Lyrique en 
de Muntschouwburg als Alm aviva, A l
bert Leroy als Don Basile en «last n it 
least» Lucie T illy  als Rosine.

D R IEKO N IN G EN AVO N D
De K . N. S. vertoont op Dinsdag 25 

Februari in  den Koninklijken Schouw 
burg van Oostende «Driekoningen
avond», een der meesterwerken van 
W illiam  Shakespaere. De regie is in 
handen van Johan  de Meester. Voe
gen w ij er aan toe, dat onze stadge- 
noote G ella A llaert een belangrijke 
ro l toevertrouwd is geworden.
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B I J  DE BR U G G EL IN G EN
Vorigen Zaterdag hadden de V er

eenigde Bruggelingen een zeer ge
slaagd feest in  de zaal «Casanova». 
De ta lrijke  opkomst genoot zeer van 
dezen dansavond w aar een danswed
strijd  veel b i;va l kende.

Het was de sympathieke voorzitter 
van V .G .’s supportersclub «Ostende- 
Sportif» die er met zijn lieve gade den 
eersten p rijs wegkaapte, waarover de 
ta lrijk e  V. G. supporters zich zeker 
zullen verheugen.
G RO O TE VO ETBALM ATCH

Het gaat h ier niet om een regelm a
tige voetbalm atch tusschen twee 
ploegen van den Belgischen Voetbal
bond m aar onze Oostendsche aanne
mers w illen hun krachten meten op 
voetbalgebied met hun Brugsche col
lega’s. Deze bijeenkomst welke inge
rich t wordt op in itia tie f van den aan
nem er h. Louis De Busscher zal onge 
tw ijfe ld  veel belangstelling lokken en 
dat het de moeite waard zal zijn 
hoeft geen betoog als men weet dat 
men zich met het oog op dezen m atch 
die eerst binnen enkele weken p laats 
heeft aan het oefenen is.

De Oostendsche ploeg zal als volgt 
samengesteld zijn. Doelverdediger : 
Rooryck ; backs : M arest en Delee ; 
halfs : Devreese, Jonckheere en Muy- 
laert ; voorwaartsen : Boudolf, Meer- 
schaert, Decaestecker, Hostyn en De- 
busschere.

VLAG G EN  IN STAD EN HAVEN
Ter gelegenheid van de geboorte 

van het vierde prinsesje in  Holland 
bood onze haven een vroolijk uitzicht 
daar de ta lrijke  Nederlandsche vaar
tuigen welke voor het slecht weder 
onze haven aangedaan hebben, de 
vlaggen in  top staken.

B IJZ O N D ER E  K O LEN Z EG ELS
B .j het afhalen van bijzondere ko- 

lenzegels moet de gezinshoofdkaart 
N .E.Pr. worden voorgelegd.

AARDAPPELCO NTRACTEN
ST A A T SPR EM IE

De persoon, welke rechtstreeks met 
een landbouwer hebben gecontrac
teerd en tot op heden verzuimden 
zich te komen aanbieden op het bu
reau voor Ravita illeering  tot inning 
der Staatsprem ie, worden dringend 
verzocht zulks te doen vóór 15 Maart 
uiterlijk.

Na dezen datum zal onder geen 
voorwendsel nog tot terugbetaling 
worden overgegaan. De belangheb
benden moeten zich voorzien van hun 
rantsoeneeringskaarten E. P. en het 
roode exemplaar.

BO TSING
Dinsdag kw art na v ijf is aan den 

hoek van de Koningsstraat en de 
Kem m elbergstraat de auto bestuurd 
door Mevr. Rom anie M elanie u it 
Nieuwpoort aangereden geworden 
door een auto met aanhangwagen, 
bestuurd door Kim pe Georges, wo
nende Nieuwpoortschesteenweg en 
komende van het Leopoldplein. Beide 
wagens liepen stoffelijke schade op.

DE GEVONDEN F IET SEN
Vorige week meldden w ij dat drie 

fietsen met een num m erplaat u it 
Oost-Vlaanderen in  onze stad gevon
den werden. Deze rijw ielen bli;ken a l
le drie aan een eigenaar u it Gent toe 
te behooren. Hoe de fietsen hier ge
komen zijn, was echter nog niet u it
gemaakt.

VRO UW  V ER O N G ELU K T
De 66 jarige Delphine Van Haver- 

beke-Catrysse, wonende Torhoutsche 
steenweg, 87, is door het venster ge
vallen en enkele uren la te r aan de 
gevolgen daarvan overleden.

De vrouw moet uitgegleden zijn en 
haar evenwicht verloren hebben toen 
zij voor het lage venster van een an- 
nexekeuken, over een touw eenig 
waschgoed wilde te drogen hangen. 
Het slachtoffer viel van een hoogte 
van 10 meter en had de beenen ver
morzeld.

De echtgenoot die in  de voorkamer 
de radio beluisterde had niets ge
hoord van den va l en het waren in 
woners die hem het tragisch ongeluk 
meedeelden.

S S C H E R SV I
Nu is eindelijk 
toegekomen met

uw
4 of

R E E D E R S  !
R A I )  !  O
8 golflengte bij

C . C a z a u x
ZANDVOORDESTRAAT, 7 —

ESectrisehe DEKENS : op 40 minuten gansch het bed verwarmd
—  VVASCHM ACH I NES —  DROGERS —  
KEUKENKACHELS —  KOELKASTEN, e n z ...
—  VERKOOP COMPTANT - CREDIET —

KONTERDAM
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W I N K E L
«LE L IN G E  D ES FLA N D RES» 
»»» is U W  w inkel ««« 
Open gansch het jaar biedt h ij 
U  de zelfde keus, de zelfde ver
scheidenheid als de winkels van 
»»» Brussel «««
Alle textielartikelen aan de 
»»» beste prijzen «««

Le Linge des Flandres
»»» Fabriekdepot ««« 
31, Christinastraat — Oostende
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B I J  NO O RD ZEE
Zaterdag 1 M aart rich t de O.T.V. in 

de zalen van het «8 Uren huis» een 
bal in  met verrassingen, Àanvang te 
20 u. Het gezellig sam enzijn dat op 
8 M aart moest p laats grijpen is ver
schoven tot 22 M aart. Op 15 M aart 
wordt het feest in  den Schouwburg 
gegeven.

DE K O N IN G  A L B ER T  H ULD E
M aandag 11. werd de verjaring  her

dacht van den ongelukkigen dood van 
Koning Albert. N aast de officieele ge
bouwen waren ook vele particu liere 
huizen bevlagd.

Te halfzes kwam en de afgevaardig
den van de oud-stri’dersvereenig'n- 
gen bijeen om zich stoetsgewijze naar 
het standbeeld der gesneuvelden van 
het SS. Petrus- en Paulusplein te be
geven.

Aan het stadhuis voegde de over
heid zich bij den stoet. D hr Burge
meester vergezeld van de schepenen 
Vroome, Vandendriessche en Edebau 
de raadleden Quaghebeur, De K in 
der en Reynaert, officieren van de 
Zeem acht en van het leger.

Aan het standbeeld stond een wake 
van-m arinesoldaten, te rw ijl twee oud
strijders met de toorts in  de hand op
gesteld waren naast het borstbeeld 
van Koning Albert, dat voor de gele
genheid met rouw en driekleur om- 
floersd voor het gedenkteeken stond

Namens het stadsbestuur werd door 
burgemeester Serruys een krans neer
gelegd, w aarna de oud-strijders-ver- 
eenigingen een bloemenhulde brach
ten. Na de uitvoering van het «Te 
Velde» door de stadsharm onie, defi
leerden de oudstrijders met de over
heid, w aarna deze korte en treffende 
plechtigheid besloten werd.

IN H ET W ILLEM SFO N D S
Vorig week Donderdag had het W il 

lemfonds een bijeenkomst belegd 
waarop prof. dr. A. Hegmans, alge
meen secretaris, het woord voerde. 
Ondanks de hevige koude hadden vele 
sym pathisanten van het W illem s
fonds er aan gehouden de humor 
waarvoor spreker bekend is  te sma
ken.

Na enkele theoretische beschouwin
gen over de poësie illustreerde prof. 
Hegmans al spoedig zijn onderwerp 
met eigen verzen o.m. u it zijn werkje 
«Vlaanderen veegt» w aarin  h ij den 
Duitschen bezetter en zijn traw anten 
hekelt.

D at de toehoorders aan de voor
d rach t veel vreugde hebben beleefd 
is duideli;k voor a l dezen die prof. 
Hegmans kennen of eens gehoord 
hebben. De vergadering stemde dan 
ook ten volle in  met de dankwoorden 
van voorzitter Six.

Nadien werden nog enkele exem
p laren verkocht van den dichtbundel 
«Vlaanderen Veegt», w aarvan de op
brengst de boekerij van de afdeeling 
ten goede komt.

H ET  O PTRED EN  VAN CANTORES
Zaterdag 11. heeft «Concordia» haar 

bedrijvigheid ingezet met een concert 
gegeven door het zangkoor «Canto
res» u it Brugge in  den Schouwburg. 
De lof van d it zangkoor onder leiding 
van  dhr Aimé De Haene is niet meer 
te maken en het talri.'k  publiek was 
dan ook geenszins in  zijn verw achtin
gen bedrogen.

H et programm a om vatte een deel 
gewijde muziek van groote meesters, 
liederen van Vlaam sche toonkunste
naars om te besluiten met Vlaamsche 
Volksliederen bewerkt door A. Meule - 
mans.

O O STENDSCHE M A A TSC H A PPIJEN  
K A PEN  P R IJZ E N  W EG

Tijdens de Karnavalstoet vorigen 
Zondag te Aalst, werd een lste  p rijs 
toegekend aan de groep «Visschers- 
vrienden» u it Oostende, onder de 
groepen van 61 tot 75 deelnemers en 
een eerste p rijs aan «Help mee, ’t zal 
wel gaan» bij de groepen van 76 en 
meer leden.
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KONINKLIJKE SCHOUWBURG 
---- OOSTENDE --

ZONDAG 23 FEBR. te 20 uur
Le B arb ie r de 

Seville
Opera-Comique in 4 bedrijven 

Muziek van Rossini
met

Lucien HUBERTY 
van de Opera van Parijs

Albert LEROY en Lucy T ILLY

DINSDAG 25 FEBRUARI, te 20 u.
Het Gezelschap van de 

«Koninklijke Nederlandsche Schouw
burg K.N.S. van Antwerpen

stelt voor

Drie 
K o r t i n g e n  a \  o n d

Blijspel door W illiam  Shakespeare
met

Cella Allaert - Stella Blanchaert 
Remy Angsnot - Gaston Van der 
Meulen, enz . . . ----

NOG EEN S BESTO LEN
Voor eenigen tijd  legde de aanne

mer A. Lootens k lacht néer tegen on
bekenden wegens diefstal van een 
bollantaarn u it een bak, geplaatst 
hoek C hristinastraat en Jozef I I  str. 
Thans kwam h ij zich bij de politie 
opnieuw beklagen dat op dezelfde 
plaats een bollantarn, met de bak er 
bij nu, door een onbekende wegge
nomen werd.

R U Z IE  IN ’T ST R A A T JE
De echtgenootën uit de café «De 

Bloempot» in  de Lijnbaanstraat kre- 
geen het met m ekaar aan den stok.

A A N R IJD IN G
Aan den hoek der Jozef I I  straat en 

Kapellestr. werd de auto van B e r
trand Raym ond, wonende Castellaan 
105 te Brussel, aangereden en omver- 
geworpen door de auto van dhr Van  
Hove Germ ain, Zeelaan, te De Panne. 
Niemand werd gekwetst.

R I JW IE L  GEVONDEN
Op Zondag 11. werd te 8 u. ’s mor

gens aan de Kapellebrug door de 
Bruggedraaier een verlaten rijw ie l 
gevonden met de num m erplaat W . 
193423.

EN ONDERGANG 
HEDEN

W ETEN SC H A P 
STEM M IN G  IN 
EN V ER LED EN

De vrienden van de V rije  U n iver
siteit Brussel, richten V rijdag 7 M aart 
a.s. om 20.15 u. in  het stadhuis te 
Oostende een voordracht in, die zal 
gehouden worden door dhr von 
Schm idt, professor aan de Universi
te it te Leiden (Nederland) en aan de 
V rije  Universiteit te Brussel, over 
Wetenschap en Ondergangsstemming 
in  heden en veleden

V E R E E N IG IN G  DER G ET E IS T ER D E N
De Vereeniging der geteisterden, 

voorheen Clem entinaplein 16, heeft 
haar sekretariaat overgebracht naar 
de C hristinastr. 112, ls te  verdieping. 
Open eiken nam iddag van 2 tot 4 uur.
’s Zaterdags gesloten.

JA A R B E U R S  -AAN BESTED IN G  
SC H EN KZAAL

In  een der zalen van het oud-sta- 
tion zal bij gelegenheid van de Ja a r 
beurs een schenkzaal met koud buf
fet ingericht worden, voor een pe
riode van 1 Ju li tot 25 Augustus. De 
toekenning zal eerstdaags geschieden 
bij openbare aanbesteding : de lie f
hebbers kunnen reeds alle in lich tin 
gen bekomen in  het secretariaat 
V laanderenstraat 64.
JE U G D IG E  D IEVEN

Twee 'eugdige kereltjes, de 13 ja 
rige Alfons N. en de 12 jarige Roland 
D ... hadden uit een huis van de 
B lauw  Kasteelstr. 21, een ijzeren balk 
gestolen, welke zij aan een ijzerhan
delaar verkochten. Die diefstal bracht 
hen 90 fr. op. W a t de opkooper voor 
deze heling zal moeten betalen is een 
andere zaak.
TO O NEEL
KON. VAN N EST E  GENOOTSCHAP

Op Zaterdag 1 M aart wordt in  den 
Kon inklijken  Schouwburg, om 8 uur 
’s avonds opgevoerd : H O T EL DO-RE- 
M I-FA-SO L ; b lijspel in  3 bedrijven 
door Val. FO U TRY .

De herhalingen worden stipt ge
volgd door de spelers en met bekwa
me vaste hand geleid door den regis- j 
seur G. SEU R IN C K . Vol verw achting 
wordt dan ook uitgezien naar deze 
vertooning.

De komische noot wordt volgehou
den gedurende de drie bedrijven en 
bereikt het hoogtepunt b ij iedere slot
scène.

Het geheel is op een fijnzinnige, 
geestige wijze geschreven en getuigt 
zelfs van groote, technische vaardig
heid op tooneelgebied.

Het zal beslist een gezellige kunst
avond worden.

I  VOOR U W  WEEGSCHALEN 
I  één adres
f T  O  L E O  O
" 233, Koninklijkestraat, 233 
I  —  BRUSSEL —
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B I J  DE W EG G EV O ER D EN

Ten voordeele van den socialen 
dienst van het Nationaal Verbond der 
Weggevoerden, afd. Oostende en om
liggende heeft er op V rijdag 21 Febr. 
te 20 u. in  cinem a Forum, een groote 
film gala plaats. Men zal voorstellen : 
«L’Odyssée du Dr. W assel met G ary 
Cooper, Lara ine Day en Signe Hasso. 
De pr-jzen der plaatsen werden vast
gesteld op 15,30 en 40 fr. Op vertoon 
der lidkaart verm indering van 50 %  
op de 2de en 3de plaatsen.

H ET  VASTENAVO NDBAL 
DER R IJK S W A C H T

Dinsdag 11. had in  de gezellige zaal 
van het Casino het Vastenavondbal 
p laats ingericht door de Verbroede
ring der R ijksw acht. E r  was een ta l
rijke  opkomst dat zeer genoot. Onder 
de aanwezigen bemerkte men Burge
meester Serruys, ma.'oor H erlant van 
de Rijkswacht-Brugge, Kolonel Van 
Tomme, Commandant Couteaux en 
W aterschout Carlier.

Mej. Van Parijs , de artiste van de 
Gentsche Opera, het zich in  een w el
gekozen repertorium  terdege gelden.

De avond mag als zeer geslaagd be
stempeld women en het bleek wel dat 
weinigen lust hadden om de aange
name atm osfeer die er heerschte te 
verlaten.

ZONDAG 1 MAART, te 20 uur.

RECITAL gegeven door

Lola Behesco
violist

met de medewerking van 
Jacques GENTY, aan het klavier
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V R IE N D EN K R IN G  DER ONDERO F
F IC IE R E N  VAN H ET GARNIZO EN 
OOSTENDE

W ie zich de bals dezer vereeniging 
van vóór den oorlog herinnert zal 
met vreugde vernemen dat de oude 
trad ities heraangeknoopt worden met 
een prachtig  bal op 8 M aart e.k. om 
20.30 u. in  de ruime salons van «CA
SANOVA» Langestraat. Ingang : 10 fr 
M en zorge voor kaarten en tafels op 
voorhand : «Au Prince Baudouin» en 
in  «Casanova». De inrichting  wordt 
iets puiks ! ! Men zegge ’t  voort ! wat 
ruchtbaarheid  en ’t groeit tot een 
succes.
D IE FS T A L  M ET BRA A K

Tijdens de afwezigheid van de echt- 
genooten Boussy, Kappellestr. werd 
Zondag 11. ingebroken. Zilverwerk en 
een onbekende som geld werden ge
stolen, door onbekenden. V ingeraf
drukken werden genomen.

TUSSCH EN  TRAM EN AUTO
Aan den hoek van de Koningsstr. 

en de Parijsstr. deed zich een bot
sing voor tusschen een tram , geleid 
door Vandevelde Désiré en een auto 
bestuurd door M ylle. E r  was alleen 
stoffelijke schade.

SLAGEN
Jozef W illem s, wonende Torhout- 

steenweg 133, legde klacht neer tegen 
Hollevoet Gaston uit de Toekomststr. 
wegens vrijw illige slagen hem toege
bracht aan het Oud-Station en aan 
de W erfkaai.

DE SCH A D EVERG O ED IN G  VAN 
STA D SGEBO UW EN

Vorige week Woensdag werd dhr 
Burgemeester Serruys samen met d« 
Schepenen Vroome, Edebau en Van
dendriessche op het m inisterie van 
Binnenlandsche Zaken ontvangen, om 
den neteligen toestand van de stad 
Oostende te verklaren.

Het gaat er immers om dat men 
van hoogerhand zou begrijpen dat in j 
onze stad. verscheidene verwoest®! 
privaateigendom men in  werkelijkheid | 
economisch gezien, algemeene belan
gen vertegenwoordigen, waarvan het. 
wel en het wee van heel de bevolking j 
afhangt, zooals Casino-Kursaal, 
Schouwburg, Hippodroom, Thermen, 
enz.

Het Schepencollege was in  de ge
legenheid zich met die ambtenaren 
te onderhouden die deze kwestie in 
hun bevoegdheid hebben en moeten 
bestudeeren. Deze ambtenaren wier 
advies van groot belang is in  de mi- 
nistrieele beslissingen, schijnen wel: 
de zaken te begrijpen.

Het zal echter nog wel eenigen tijd  [ 
duren vooraleer een beslissing kan 
bekomen worden. Zeker is het dat het 
stadsbestuur intusschen niets zal on
verlet laten om steeds in  deze belang
rijke  kwestie aan te dringen.

Vorige week V rijdag was dhr Ser
ruys opnieuw te Brussel w aar h ij op
nieuw de belangen van het hippo
droom behartigde. De zaak gaat goed 
vooruit en binnen enkele dagen wordt 
een nieuwe aanbesteding uitgeschre
ven. Jam m er dat de vorst vertraging 
in  de uitvoering van de werken te
weegbracht.

VALSCH E Z IEK EN BO N S
N aar het schijnt, zou de heer C har

les Ackein, destijds als bediende af- 
gezet en thans een zakenbureau open 
houdend, in  de Christinastraat, zich 
thans plichtig gemaakt hebben aan 
het maken van valsche ziekenbons.

Het parket heeft in  deze nieuwe 
aangelegenheid een onderzoek inge 
steld.

DE GROOTE LOTEN VAN DE

K O L O N I A L E  L O T E R I J
B ij de trekking van 8 Februari, 

werd het groot lot van twee en een 
ha lf m illioen gewonnen door een bil
jet, verdeeld in  tienden.

Het groot lot van één m illioen en 
de twee loten van een ha lf millioen 
werden gewonnen door geheele b il
jetten.

Van de zes loten van 250.000 fr. 
werden er vier gewonnen door gehee. 
Ie b i'jetten en twee door tienden.

Terw ijl de tien tienden van het vo
rig groot lot van twee en een half 
m illioen werden geind, werden er tot 
op den datum van 15 dezer, slechts 
6 tienden van het nieuw groot lot 
van twee en een ha lf m illioen aan. 
geboden, w aarvan een door bemidde
ling van een bank. De v ijf andere 
werden uitbetaaid aan inwoners van 
Brugelette, Gent, Vorst, Antwerpen 
en Brussel.

Andere groote loten werden uitbe
taald aan personen wonende te Ant
werpen, Bergen, Boom. Brussel, Char
leroi, Corbion, Doornik, La  Louvière, 
Melle, N ijvel, Quaregnon, M ein de
vant Virton.

Een merkwaardigheid, een zwarte 
u it Abessinië heeft 100.000 fr. gewon
nen.
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N.V. „D E  JNOOKDZÜE
DROOGDOK- EN ALGEMEENE 
SCHEEPSHERSTELLINGSWERKEN
■ MOTORSPECIALiSTEïSS s

Londenstraat 10-12
(32)

C E N T

BOKSAVOND B E L A N G R IJK E  AANHOUDINGEN
Zaterdag 1 M aart te 20 u. rich t Voor een paar weken hebben w ij de

Flandria B.C. in  het sportpaleis een aanhouding gemeld van Carnier Pol.
meeting in  met drie nationale be- j n verband met de diefstallen aan de
roepskampen over 8 x 3 m. tusschen dokken te Oostende, van visch, w ijn ,
Odon (62 kg.) tegen Gegelor (63 kg.) sigaretten, enz. werden ook nog aan-
uit Charleroi. Verder Hubrouck (67 gehouden Van Overbeke Oscar, De-
kg.) tegen K id  Lechat (68 kg.) Stap- dercq Pieter, Henderickx W illem ,
pers (59 kg.) tegen F illieux  (59 kg.) M aertens Pol, Lefevere Leon, Pyra
Charleroi. De avond wordt aangevuld M arcel, allen uit Oostende. W at de
met prachtige liefhebberskampen. diefstal betreft te Brugge bij dhr
Locatie als naar gewoonte.

G IFT
Een som groot : 703,35 fr. werd ge

schonken door de leden van de R o ta 
ry Club van Gent ten voordeele van 
de Hulp- en Voorzorgskas voor Zee- 
Yarenden onder Belgische V lag na 
een causerie gehouden door dhr cdt. 
Couteaux.

H ET RO YAL NAVY BAL
Chez Pan  was Zaterdag U. de vei

lige (? ) haven van allp oudgedienden 
▼an de Royal Navy, die een galabal 
ingericht hadden.

De groote koude had noch de zee- 
ratten, noch de liefta llige dames kun
nen weerhouden, want de gezellige 
bovenzaal was goed gevuld. Tusschen 
de aanweztgen bemerkten w ij o.a. dhr 
Burgemeester en ziin Dame, de Cdt. 
Rob'n, de Luitenanten Maldegem, 
Vermeersch, de Kap. Com. Van Waes- 
berghe, Herremans, enz... Een omha
ling gedaan op voorstel van Cdt Cou
teaux voor een behoeftig lid bracht 
<320 fr. op.

Het uitstekend Jazz-Orkest van deü 
h. Depoplimont was een gelukkig< 
keuze voor deze avond, want buiten 
het gewone Jazz répertoire, w isten ze 
zich aan te passen aan hun publiek, 
aoodat de populairste zeemanswijsjes 
de gewenschte Navy-stemming brach
ten.

De up spirits te m iddernacht, w aar
bij ieder aannwezige op Rhum  ver
gast werd, oogstte natuurlijk  een da
verend succes. Ook Mej. Vanthomnie 
met haar helder kristalstem m etje, en 
haar charm ante begeleidster aan den 
rleugel oogsten veel b ijval.

Kortom  een avond die in  den smaak 
viel der aanwezigen.

Wxuutfoeen deze Weed ?
OOSTENDE

C IN EM A ’S

Voor Uwe
RADIOS m e t of zonder
V IS S C H E R IJV E R S T E R K E R S
PIC K -U PS
FONO-PLATEM
enz.

W en d t U in  volle 
v e rtro u w en  to t

R a d i o - S t a f
N ieu w straa t, 23 
O O S T E N D E

EEN IG  LANGS DE KUST

H ER ST ELL IN G EN
VERA N D ER IN G EN . (11)

Mahieu, Oostendesteenweg, werd D a
vid Puystien, u it Nieuwpoort aange
houden.

Allen zijn te Brugge opgesloten.

EEN IN T ER ESSA N T E  VOORDRACHT
Verleden V rijdag belegden de vrien 

den van de V rije  Universiteit van 
Brussel, een vergadering, welke een 
zeer uitgezocht publiek vereenigde. 
Onder de toehoorders bevonden‘zicli 
burgemeester Serruys, oud-schepen 
Van Glabbeke en gemeenteraadslid 
Quaghebeur.

Het was dhr Vekemans, algemeen 
bestuurder van de Union Chim ique te 
Zandvoorde die op een m erkwaardige 
wijze enkele gebieden van de schei
kunde behandelde. D aarna werd de 
aanwezigen een film  aangeboden : 
«In  dienst van den mensch» welke op 
passende wi;'ze de voordracht van dhr 
Vekemans illustreerde.

De Vereeniging dient geluk ge- 
wenscht met het in itia tie f van dezen 
leerijken en ontspannenden avond.

V liL IT IEV ER G O ED IN G EN
De uitbetaling van de m ilitievergoc - 

i'n g  voor de maand Februari zal 
doorgaan in het kantoor van dhr 
Stadsontvanger, gelijkvloers Gerechts - 
hof, van 14 tot 17 u., op M aandag 
3 M aart 1947.

De belanghebbenden worden d rin 
gend uitgenoodigd zich op den vast- 
gestelden datum aan te bieden.

U IT D EEL IN G  VAN M ELK Z EG ELS  
EN B IJRA N TSO EN EN

Op de hiernavolgende dagen zal 
worden overgegaan tot de uitreiking 
van : 1°) Melkzegels voor de 84ste pe
riode. 2°) Bijrantsoenen voor Tuber
culoselijders. (Volgens het nummer 
van de bruine rantsoeneeringskaart.). 
Donderd. 27 Febr. : 1 —  10.000 
Vrijd . 28 Febr. 10.000 —  20.000

PA LA C E : «La Passion du Dr Hon- 
ner» met Susanna Forster, Turhan 
Bey en Boris Karlo ff.

R IA LT O  : «Ivresse de Printemps» 
(Springtime in the Rockies) met Be t
ty  Grable, John  Payne, Carm en M i
randa (in  technicolor) K . T.

FO RU M : «L’Odyssée du Dr. Wassei» 
met G arry  Cooper, La rra in e  Day en 
Signe Hasso. K .T .

CO RSO  : «Les Demoiselles de H ar
vey» (The Harvey G irls) met Ju d y  
G arland, John  Hodiac en R a y  Bolger 
(in  technicolor) K .T .

CAM EO  : «Une Femme pas comma 
les autres» (W hat a Wom an) met 
Rosalind Russel en B rian  Herne. K .T .

R IO  : «Meurtres» met David F a r 
rar, Denis Price  en Pam ela Stirling .

R O X Y  : «Un Mariage mouvementé» 
(Queen of Broadway) met Rachelle 
Hudson en Buster Crabbe.

V E R M A K E L IJK H E D E N
Zaterdag 22 Februari te 21 u. in  de 

Casino : B a l du R a t Mort.
Zondag 23 Februari te 15 u. Voetbal 

V.G.O. — Bergen. —  Te 20 u. in  de 
Schouwburg te 20 u. : «Le Barb ier de 
Seville».

Dinsdag 25 Februari in  de Schouw
burg : «Driekoningenavond» door de 
K.N .S.

BLANKENBERGE

Zaterd. 1 Maart ;
Maand. 3 M aart 
Dinsd. 4 M aart : 
Woensd. 5 M aart

C IN E PA LLA D IU M  
H ET PO R T R ET  VAN 

G RA Y  met Donna Reed
Kinderen n iet toegelaten.

DORIAN

C IN E PA LLA D IU M  
DE W O E S T IJN  R U IT ER  

Cooper
Kinderen toegelaten.

met Gary

STUD IO  CASINO
SY M PH O N IE  PA ST O R A LE  met Mi 

chele Morgan

HEIST
C IN E M ODERNE
Van V rijdag  tot Zondag 
V ER BO R G EN  SCHAT met Joh iiy  

W E IS M U L L E R  (Tarzan)
Van  M aandag tot Donderdag 
MACAO met Erich von Stroheim

C IN E PA LA CE
Van V rijdag  tot Zondag 
DE B E D R IE G E R  met Jean Gabin 
Van M aandag tot Donderdag 
DE SCHOONE BEK O O R ST ER  met 

Marlene Dietrich

VO ETBA L : Om 15 uur : F.C. Heist- 
V.V. Oostduinkerke (H ide afdeeling).

Folens v. Carolus en Anna Lampers, 
Leffingestr. 129; Ju len  Titeca v. Eu 
geen en Dionysia M inne, Middelker- 
ke.

15 —  Agnes Bou ttry v. Gaston en 
Yvonne Bordon, Steenbakkerstr. 104 ; 
Jean-Pierre Dutrieue ' v. Roger en 
Jeanne Vansteghem, Rentenierstr. 9.

Sterfgevallen
8 Febr. —  Leonia Van Microp, 79 j. 

wed. Aug. Allemeersch, H. Conscien- 
cepl. 13; Ju les Desmet, 1 dag, Tor- 
houtstwg 382.

9 —  René Leleu, 71 j., Torhoutstwg, 
170.

10 — Henri Tim merman, 78 j. Ge- 
Hikstr. 59; H enri Verhelst, 58 jaar, 
Blauwkasteelstr. 2; V ictor Dildick, 1 
mnd, Cadzandstr. 9.

11 —  Antoine Tyssen, 74 j. Vinger- 
linckstr. 12; Augustin Brouckaert, 69 
j. Stuiverstr. 6; Joseph Van Wynsber-

ook op half-vasten zal mogen gemas
kerd worden. H ierover zal z.ch echter 
de Gemeenteraad opnieuw moeten 
uitspreken. Gezien de huidige carna- 
valaagen zonder incidenten verloopan 
zijn, verwachten w ij dat onze bevol
king ook van deze gunst zal mogen 
genieten.

M O TIE
Om trent de g ift vanwege den Prins 

Regent van 25.620 fr. voor de Heist- 
sche Weeskinderen van de op zee om
gekomen visschers, wordt door den 
Gemeenteraad volgende dankm oiie 
aangenomen, welke aan den Prins- 
Regent overgemaakt werd :

De Gemeenteraad van Heist-aan- 
zee, vergaderd in  openbare zitting op 
7 Februari 1947,

Neemt eerbiedig kennis van het 
b lijk  van waardeering van Z.K.H. den 
Prins Regent, ten opzichte der. wees
kinderen van op zee omgekomen vis-

ghe, 78 j. echtg M aria W ittezaele P . , gghers en biedt zijn innige erkente-
H  lijkheid  namens deze, onze ongeluk- 

kige medeburgers, die vol danübaar- 
heid de zeer gewaardeerde gift aan-

20 001 — 25.000
25.000 — 35.000 

35.000 —  45.000 
45.000 en volgende 

/ nummers.
Donderdag 6 M aart : te laatkomers.

De bewoners van de w ijk  «Opex» 
zullen aldaar bediend worden op 
Woensdag 26 Februari 1947.

Voor te leggen stukken : de m elk
en bruine rantsoeneeringskaarten, 
alsmede de geneeskundige getuig- 
schricften, afgeleverd door het Dis- 
pensarium.
SC H O U W BURG LEVEN  TE OOSTENDE 
K SLAVE E R R E C I TAL NAUM SLUSZN  Y

Het programma van verleden Zon
dag was voornam elijk gewijd aan de 
werken van Mozart, Beethoven, de 
F alla Franel en Chopin.

De Foolsche pianist Naum Sluszny 
bezit een treffende kracht en een schoonmoeders zijn ook «moeders».

EEN  SCHOONM OEDER UUT DE 
DUUST

Voor een welgevulde zaal. had ver
leden Dinsdag de voorstelling plaats 
van dit bekende stuk van H enri Van 
Daele. Deze voorstelling werd inge
rich t door de nationale Confederatie 
der Politieke Gevangenen en Rech t
hebbenden, Sectie Oostende.

Het stuk toont ons aan dat een 
°choonmoeder niet a ltijd  hate lijk  of 
belachelijk moet voorgesteld worden ;

echtg. André Beernaert, Vereeniging 
str. 118; André Passchyn, 17 j. Noord 
Eedestr. 50.

12 —  Liliane Devos, 2 mnd, Oester- 
bankstr. 25; Euphrasie Van Damme, 
77 j. echtg. Prosper Goetghebeur, Oes- 
terbankstr. 29.

13 —  Catharina Verbiest, 97 j. We 
Adolf Pieters, Breedene.

14 —  Delphina Cattrysse, 65 j. 
echtg. Theophiel Van Haverbeke, 
Torhout stwg 87 ; Lam bertine Le- 
m aire, 57 j. wed. Omer W illaert. Stwg 
op Nieuwpoort 74; Alphonse Schou- 
kens, 54 j. Prinsenlaan 1.

15 —  Sidney Ross, 51 j., ongeh. En 
geland.

Huwelijken
Charles Landrieux, zaakwaarne

mer en G-pdelieve Vervaecke, z.b. ; 
H enri Moeyaert, werkman en M ar
tha Vermoortel, z.b.; Charges Somers 
hotelhouder en Jeanne Termote, z.b.; 
Auguste Carrette, behanger en Van- 
der Meeersch Marguerite, coiffeuse ; 
Devriendt Germ aine, werkster: M ar
cel Perard, autogeleider en Legendre 
Antoinette, dienstmeid; Hendrik Peu- 
teman, magazinier en Vermeulen Su 
zanne, naaister; H enri Soiessens, 
masseerder en Danneels M artha, z.b.; 
M aurice Vanderleen, handelaar en 
Verm eire Rosa, z.b.; Gustave V an 
denberghe. mekanieker en Seys Yvon 
ne, z.b.; R ichard  Verburgh. visscher 
en Vanparys Marie-José. z.b. : René 
Vanhoeck, onderwijzer en Driessens 
Simonne, z.b.; Bernard Vanderhae- 
ghen, z.b. en M élard Louise, z.b.; A l
bert V ilain , bediende en Vanden Brou 
cke Jenny, z.b.

vaarden.
Ziet in  dat gebaar van vrijgevig

heid een b lijk  van genegenheid voer 
de zoo stoere arbeiders der zee uit 
onze gemeente ;

Ste lt deze hooge attentie, in  naam  
van gansch onze bevolking ten zeer
ste op p rijs ;

Drukt, zijn onvoorwaardelijke trouw 
en eerbied u it aan Z.K.H. Prins K a 
rei, Regent van België.
De secretaris, De burgemeester,
R. Gobert. Ja n  De Ghelder.

AAN DE OUD S T R IJD E R S  1940-45
De oud-strijders 1940-45 worden 

dringend verzocht aanwezig te zijn 
op de algemeene vergadering die zal 
plaats hebben in  het lokaal op Zon
dag 23 Februari 1947 om 11 uur des 
voormiddags.

Dagorde : M anifestatie van 2 M aart 
te Brussel. A llen op post.

A C H TT IEN D ER  GETOOND
B i' Je f Devos, café «Het R ijw iel» 

werd opnieuw een achttiender ge
toond, ditm aal door den heer Degroo- 
te Kam iel. Medespelers waren Hoozée 
R ichard, Demetter M arcel en Nyckees 
Em iel. Getuigen waren : Cattoor Di- 
seré, Vandierendonck Sidonie en 
Waeghe Gustaaf.

DE STRAND- EN D U IN ZAN G ERS
De Vinkeniersbond «De Strand- en 

Duinzangers» houden in  het lokaal 
bij Je f Devos, op Zondag 2 M aart om 
9.30 u. een tentoonstelling van ziende 
vinken. Alle liefhebbers worden tot 
deze tentoonstelling uitgenoodigd.

A SSC H EPO EST ER
Het gebeurt m aar zelden een prop

volle zaal te zien in den K o n in k lij
ken Schouwburg. Dat was Zondag 11. 
nochtans het geval voor de vertoo
ning ingericht door de leerlingen en 
oudleerlingen van de «M aria Hendri- 
ka school».

W e stippen de tegenwoordigheid 
aan van de heeren Burgemeester Se r
ruys, L. Vanden Driessche, schepen 
van onderwijs en ta lrijke  leden van 
het onderwjzend personeel.

Op het programma : Asschepoester, 
zangspel voor de jeugd, tekst van K. 
Savonie. Muziek van A. Mouqué.

Een prachtige vertooning, een aan
dachtig en opgetogen publiek, een 
goed verwarmde zaai, wat kon men 
meer verlangen bij zoo’n winterweer.

We waren reeds meer in  de gele
genheid tooneelwerken te zien opvoe
ren van K . Savonie en A. Mouqué ir  
iedereen weet, dat die twee onaf
scheidbare vrienden elkaar bijzonder 
goed begrijpen op tooneelgebied. De 
mooie vertooning van «Asschepoes
ter» is daar nogmaals het schitteren i  
bewijs van.

De lieve Asschepoes met hare be
vallige medespeelster zal nog lang in 
’t geheugen blijven van de kinderen 
en ook van de ouders, die in  het s tijl
volle samenspel bijzonder hun schik 
hadden.

De prestatie van de hoofdrollen, de 
prachtige tweezangen en koren, de 
goed gedrilde danseressen brachten 
ons in  een ware sprookjeswereld.

Laa t ons Mej. Rosette Doom, de 
veel belovende danseres niet vergeten, 
die gansch kosteloos hare medewer
king had toegezegd.

Ook Mej. H ilda Cheuillet verdunt 
een pluim pje voor de mooie kapping 
der hofdames.

De leiders : Mevr. S. Versyp, K . Sa 
vonie en A. Mouqué mogen fier zijn 
met het gepresteerde werk en het 
lu idruchtig applaus was ten volle 
verdiend.

forschheid in de aanslag, die we m aar 
zelden hoorden. D it kwam voorname
lijk  tot uiting in  de vertolking van de 
beroemde Appasionata van Beet
hoven.

Ook weet h ij aan zijn krachtige 
voordracht een genuanceerde expres
siviteit te paren zooals dit het geval 
was in de Ballade in sol m ineur van 
Chopin.

K leu rrijk  weergegeven waren even
eens de korte stukies van de Fa lla .

De artist werd warm  gebisseerd wenscht. 
door het publiek, klein in getal, doch ' 
völ geestdrift.

D aarb ij weet H enri Van Daele als 
ervaren tooneelschrijver z'ch volledig 
af te stemmen op zijn publiek en 
b lijft er steeds mede in  contact. Nu 
eens werd er harte liik  gelachen, dan 
weer pinkten sommigen een traan 
weg.

Het gezelschap Henri Van Daele le 
verde h ier een homogeen spel en in 
dit opzicht dienen E lv ire  Martens, E. 
Vonck, Louis M ortier, H. Van Daele 
en Bob Pauwels van harte gelukge-

Huwelijksafkondigingen
G randsart Roger, paswerker, Gent 

en Andrieu M arcelle, z.b., Capucij- 
nenstr. 14; Van Handenhove Pieter, 
handelaar, Aartshertogstr. 60 en De- 
waele Marie-José, z.b., Gerststr. 104 ; 
Herssens M ichel, traceur, Kapucijnen 
str. 14 en V ictor Irene, z.b. Veldstr.
104; Vigne Polydore, paswerker, St. 
Petersburgstr. 67 en Depoorter Lyd ia 
z.b., Kaaistr. 47; Decraecke Joseph, 
schilder, Fr. Musinstr. 30 en Therry 
Joanna, z.b. Kroonlaan 15; Deschacht 
Albert, matroos, Visschersplein 1 en 
Deprée Marguerite, z.b., Visschers- 
plein 1; Mattheus Karei, ijzerwegbe- 
diende, Ichtegem  en Seys Jacqueline 
z.b., Groentenm arkt 21; Patrou ille 
Leon, werkman, Nieuwlandstr. 111 en 
Vanhoucke Elise, werkster, Molenaar- 
str. 29; Simoens André, kok, S tu i
verstr. 98 en Mensaert M agdalena,1 ]™ aul

DAVIDSFONDS
Op Zondag 23 Februari, te 20 u. in  

de zaal Rerum  Novarum, komt Eerw. 
Pater Ja n  Henricus W algrave, 0 .0. 
spreken over : «De ontwikkeling van 
het Katholicism e in Engeland...». De 
nationale faam  van den spreker, die 
daarbi; een geboren Heistenaar is, 
staat borg voor de degelijkheid en het 
interessante karakter van d'en ont- 
wikkelingsavond. W ij verwachten veel 
volk.

BLANKENBERGE

R E C H T B A N K E N
CO RREC T IO N N EELE  RECH TBA N K 
VAN BR U G G E
— Cordier Gerard, bediende der Dou
anen en Accijnzen te Oostende, he
ling van goederen ten nadeele van 
het Engelsch leger : 2.100 fr.
—  Fa ic t Henri, metser, Oostende, sla
gen met werkonbekwaamheid : 2 m. 
en 700 fr.
— Wegens niet prijsteekenen der 
koopwaren : Van Wynsberghe W ihel- 
m'ne, handelaarster te Blankenberge: 
700 fr.

Guillaum e Gaston, beenhouwer, 
verbleven hebbende te Oostende als 
vreemdeling in het land te zijn geko
men zonder toelating : 1 maand en 
182 fr.

Langbeen Ernestine, herbergierster, 
te Biankenberge ; D ’Haene André, 
voerman te Oostende ; C haffart Ju 
lien, herbergier te Oostende ; David 
M aria, herbergierster te Oostende, 
wegens inbreuk op de taks op de ver 
m akelijkheden : ieder 2100 frank.

C O RREC T IO N N EELE REC H TBA N K
VAN V EU RN E
—  D, Albert, visscher te Nieuwpoort : 
700 fr. boete en 2.500 fr. schadever
goeding aan zijn zuster M aria D., we
gens toegebrachte slagen.
— V. Leon, handelaar, Nieuwpoort : 
15 dagen en 700 fr., wegens onjuiste 
verklaring om gerechtelijke bijstand 
te bekomen.

BURGERLIJKE STAND
Geboorten

6 Febr. —  Ronny Vanden Driessche 
v. Joseph en Denise Goes, Steene.

9 —  Jéan-Pierre Eyland  v. Francois 
en Denise Larchevêque, Nieuwpoort 
Stwg 139; Nicole Brissinck v. Valere 
en Olga Luca, AartsheSrtogstr. 39 ; 
Stefaan Ghesquière v. A lbert en G er
m aine Evers, Leffinge.

10 —  D aniel Lagrou v. Petrus en 
Pau la Burm , Bronstr. 12; Rosette 
Joye v. Cam iel en Irm a CaDpelle, Lef- 
frnge; Vera Hoorens v. M aurice en 
Eiza Devriendt, Breedene; Georges 
Busquin v. A 'fred  en Georgette Claeys 
Middelkerke.

11 —  D iana Devos v. Benjam in en 
Adriana Vanhoutte, Aartshertogstr. 
52; Ronny Decreton v. Raym ond en 
Georgette Salliau , Nieuwpoort; Chris
tiana Hagers v. Jean  en Augusta 
Claeys, Overvloedstr. 88.

12 —  Eddy Van Cleem nutte v. G il
bert en Leonarda Nieuwenhuyse. 
Steene; Luc Constandt v. Georges en 
Elisabeth De Croock, Kongoîaan 149; 
Doris Neirynck v. Gerard en Nora M a 
jor. Nieuwstr. 29.

13 —  François Vantom me v. Gus
taaf en Madeleine Aspeslagh. Tor-

werkster, leperstr. 32.

Andere gemeenten
Durie Roger, visscher, Oostende en 

Sm essaert Yvonne, z.b., Steene; Allo 
André, electrieker, Oostende en De- 
saever Lucienne, werkster, Steene ; 
Huysmans Petrus, werkman, Oosten
de en Mommerency M aria, werkster 
Moere, Reynaert Ernest werkman. La 
Louvière en Vanden Bossche G er
maine, huishoudster. La  Louvière; De 
Be l Gerard, bediende, Schaerbeek en 
Cordier Nelly, naaister, Brussel 2.

H EIST

houtstwg 61; Francine Vanleke van 
Edward en Yvonne Gryson. R ietstr. de vermaskerde groepen die zingend 
9; Christiana Ponpe v. Oscar en Al- door de straten trokken. Tot laat in 
bertine Monteyne, Torhoutstwg 115 ; den nacht werd er plezier gemaakt. 
Jacqueline Verhaeghe v. D aniel e n 1 B ij het ontmaskeren had de stede- 
Antoinette Vanseveren, Nieuwnoort. lijk e  politie niet de m inste moeilijk- 

14 —  Raym ond Duyck v. Em iel en heden.
Mabel Perry, Zwaluwenstr. 68 ; Noël Velen vragen zich nu ook af of er

BURG ERSTAN D
Geboorten : Hoevenaghel Rita-Ro- 

sa, d. v. Camiel en Tavernier Magda- 
Hoevenaghel M arcella-Elis i, 

d. v. Camiel en Tavernier Magdalena, 
j Zeebrugge ;Monballleu Ida-Augusta, 
d. v. Adolf en Fevery Agnès ; De Vr;e- 

; se Eugène, z. v. M ichel en Vernieuwe 
j V iv ian e ; De Jaeger Erik , z. v. Ju liu s  
! en Boddin Emma, Zuienkerke ; Van 
Dycke Albert, z. v. Renaat en Meyers 
Eugenie, Ultkerke,

Overlijdens : Van Meteren M aria, 
echtg. v. W ittewrongel Aifred ; Bo n 
heur Auguste, echtg. v. Anciaux M a
rie ; Bousse Jan , wed. v. Popelier Ema- 
rance, Popelier M aria en Lefebvre 
Darie (overleden te Beernem ).

Huwelijken : Claeys M aurits en. 
Peeren Jeanne.

Huwelijksafkondigingen : Johnson 
Gordon en Roels M aria.

KON. M AA TSC H A PPIJ 
«RUST-ROEST»

Op Zondag 2 M aart 1947, te 20 uur 
stipt, in  de feestzaal van de Rijks- 
normaalschool, Groot Turn- en Bal- 
letavond, ingericht door de Konink
lijke  M aatschappij «Rust-Roest», Na- 
schoolsche Turnvereeniging, onder 

Blackburn (Engel.) met Sayoen Ma-1 bescherming van de Gouw West- 
rie, z.b., Heist ; D ierickx Charles, ! Vlaanderen en den Belgischen Turn- 
ploegbaas te Brugge met Rombout bond.
Suzanne, z.b., Heist. . | Het feest wordt opgeluisterd door

Geboorten : Vandenbussche R ita , ; de Harmonie der Rijksnorm aalschool 
K ard in aa l M ercierstr., 8 ; Danneels ; «Door Sierlijkheid  tot Schoonheid» 
Jean-Pierre, Westkapellestr. ; Boerjan 1 « Door Levenskracht tot Levens- 
M arina-G ilbert, Oude Kerkstr. 37. j vreugd».

Overlijdens : M artony Leonia, Wwe : Entreegeld : 10 fr. voor de leden, 
Savels Lodewijk, 67 Baderstr. 28 ; , 15 fr. voor de niet leden.
Huyghe Emma, kloosterzuster, oud ! In  tegenstelling met ons vroeger 
69 j „  Kursaalstr. 66 ; C allant Elodie, gegeven bericht gaat de eerste voor- 
echtgen. Vandierendonck Pieter, 74 j„  . stelling van den Tooneelkring «Onder 
Pannestr. 27 ; Vereecke Renilde, Ons» niet door op 2 M aart m aar wel 
kloosterzuster, oud 75 j., Kursaalstr. op 9 M aart e.k.
66 ; Crabbe R ichard, weduwnaar De-
rommelaere Lucia, 84 i., Leopoldl. 20. : O N TPLO FFIN G  IN DE KA C H EL

; Toen Mevrouw Deneve C „ wonende 
CARNAVAL in  de Yzerstraat een hoeveelhe'd ko-

De Carnavaldagen hebben in onze j len in de kachel wierp, deed zich plot- 
gemeente opnieuw een vooroorlogsch ! seling een ontploffing voor. Twee paar 
karakter gekregen. Zeer ta lrijk  waren 1 schoenen die onder de kachel stonden

vatten vuur en ziin beschadigd.

BU RG ERSTA N D
Huwelijksafkondigingen :

Servranck François, handelsvertegen
woordiger te Ukkel en Blogie Marie- 
L., z.b.. ; Dekuypere Charles, hande
la a r te Knokke en Wybauw Marcel- 
lina, z.b.

Huwelijken : Lancashire I-Ierbert,
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CARELS
Diesel M o to re n

AG EN TSCH AP:

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

Notariëele Aankondigingen
Studie van Meester 

Pierre Denis
doctor in  de rechten 

notaris te Nieuwpoort.

NIEUWPOORT
B U R G E R L IJK E  STAND

Sterfgevallen : Duflou Emma, 
echtg. Pauwels Karei, 84 j.; Double 
M aria, echtg. Velein Petrus, 80 j. ; 
Vandenbouhede Roger, van M aurice 
en Beschuyt Gabrielle, 1 mnd.

Huwelijken : Mommerency Oscar, 
werkm an te Mannekensvere en Bon jé 
Ju lie tte ; Bogaert Albert, visscher te 
Heist en Bocquez Victo'rine.

TO U R IN G  CLUB

Een plaatselijke afdeeling van de 
Touring Club van België werd alhier 
opgericht. Voor in lichtingen zich 
wenden tot dhr M aurice Lust, 
M arkt, 9.

TOONEELAVOND

De pas gestichte afdeeling van de 
Touring Club richt op Zondag 9 M aart 
reeds een tooneelavond in, in  de 
stadshalle met medewerking van de 
tooneelgroep «Met moed vooruit».

MOOI PLAN
Men sch rijft het schepencollege het 

inzicht toe met de vergoeding der 
oorlogsschade die zou verleend wor
den voor het v ijftien ta l barakken, 
dat ti.'c.ens den oorlog vernield werd, 
nieuwe werkmanswoningen op te 
richten.

Een mooi plan, m aar als men het 
zal kunnen uitvoeren is een andere 
kwestie.

A FG EW EZ EN

Ëen voorstel om de stadsziekenwa- 
gen met een speciaal verlichtings- en 
waarschuwingssysteem  te voorzien en 
die een 6000 fr. zou kosten, werd door 
het schepencollege afgewezen.

H ET  W ATERSCH O UTSA M T 
IN F EEST

ZEEBRUGGE

Deze week is het gezin van den 
heer Leonce Sorel, verbonden aan 
het waterschoutsam bt te Nieuwpoort, 
van een zoon verrijkt.

Hopen w ij dat Yvan  het voorbeeld j 
van  zijn vader zal volgen en dan zal ; 
de visscherij steeds gelukkig zijn. 1 

Aan de gelukkige moeder en Yvan, 
wenschen we ondertusschen het bes
te.

G EM EEN T ER A A D SZ IT T IN G

De gemeenteraad vergaderde Don
derdagavond. D r Van Damme en dhr 
Vanlandtschoote waren afwezig. Een 
eerste stemming werd gehouden no
pens de m ijnrechten. Deze werden be
paald op 2,50% voor een periode, 
eindigend op 31-12-1949.

Nota der Red. —  In  andere kust.- 
gemeenten beloopen de m ijnrechten 
slechts 1,25 t.h.

W aar zijn de beloften thans van 
dhr Gheeraert, dat h ij na de verkie 
zingen voor de visschers zou zorgen? 
W ij komen hierop terug.

De plannen van het sport- en 
speelterrein, op te richten op de gron
den der Koninklijke Schenking, wer
den goedgekeurd. Ze om vatten het 
bouwen van een niet overdekte zwem 
plaats naast de Oude Veurnevaart, 
de oprichting van twee tennispleinen 
een korfbalveld, een oefenplein en ’n 
voetbalstadion. Het geheel zal rijk e 
lijk  met beplantingen worden om
ringd en er zal een ruim  deel over 
b lijven voor het aanleggen van een 
park. Zelfs de kinders zijn niet ver
geten en zullen beschikken over een 
eigen hoekje met zandbak, vijver, enz. 
B ij overeenkomst met de K o n in k lij
ke Schenking moet het geheel bin
nen de v ijf jaa r verwezenlijkt zijn. 
D at zal w aar!ijk  een krachttoer ver
gen vanwege het nieuwe gemeentebe
stuur en kon d it plan werkelijkheid 
worden, dan zal Nieuwpoort een 
prachtig en aangenaam stadje wor
den. De raad beslist verder een op
roep te doen voor aanwerving van 2 
va-te politie agenten. De vereischten 
worden bepaald, voor de benoeming. 
De begrooting der brandweer 1947 
wordt goedgekeurd. De stadstoelage 
bedraagt 40.000 fr. Het programma 
der openbare werken voor het jaar 
1947 en 48 wordt vastges'eld. De wer
ken aan het stedelijk s’achthuis zul
len in  aanbesteding gegeven worden 
w aarbij w ijziging der riolen en bou
wen van zuiveringsputten voorzien 
zi:in-In  geheime stemming worden de 
wedden van burgemeester en schepe
nen bepaald op 5.000 en 3 000 fr. per 
jaar. Verder ging de raad over tot 
aanduiding der vertegenwoordigers 
der gemeente bij de Intercom m unale 
waterleidin gsm aatschaDpij. de Goed- 
koope Woningen en het Volksbelang.

O PEN BA RE W ER K EN
Het herleggen van de voetpaden 

aan de Visschershaven en de Zeedijk 
werd goedgekeurd. De weergesteld
heid belette de aannemers belast met 
het werk, er reeds een aanvang mee 
te maken.
A A N G IFT E  AANVOERVISCH

E r werd aangenomen dat de vis
schers voortaan bij de aankomst in 
de haven zullen aangeven hoeveel en 
welke soorten visch zij aan boord 
hebben.
B I J  HET ROODE K R U IS

Vorig jaa r telde de afdeeling 333 
leden. Een honderdtal getroffen- en 
noodlijdende gezinnen werden gehol
pen. T a l van gekwetsten en zieken 
werd kostelooze verpleging verstrekt.

OM EEN W R A K  T E  LICH TEN
Een 300 ton sterke brik, toebehoo- 

rende aan de Nederlandsche spoor
wegen is in  de haven om het lichten 
van de bagger «Dordrecht» mogelijk 
te maken. Deze brik «Bevrljd ing» ge 
naamd moet alleen de baggermolen 
rechttrekken. Daarna zal het wrak 
uitgepompt en opgetild worden om 
naar de kalefaterbank gesleept te 
worden.

N IEU W E  SLEEPBO O T
Een nieuwe sleeper van 150 H.P., 

«Uilenspiegel» genaamd is aange
kocht om gebruikt te worden in  het 
zeekanaal.

Voor den oorlog waren er twee 
sleepers, de «G raaf V isart» en de 
«Baron de Maere», die bij de u itw ij
king in  M ei 1940 gezonken zijn.

TO ELA G E VOOR DE PRO PAGANDA
C O M M ISS IE  VOOR V IS C H V ER B R U IK

De Gemeenteraad van Brugge ging 
over tot c e stemming van een toelage 
van 10.000 fr. ten voordeele der Pro- 
paganda-vereeniging voor vischver
bruik. , A .

De H. Burgemeester meent dat de
ze toelage logisch is daar de stijgen
de vischverkoop de inkomsten der 
stad vergroot. De m ijnrechten te Zee
brugge brengen o.m. 1,25 fr. op per 
100 fr. bruto-opbengst.

Op Maandag 24 Februari 1947, om 
3 uur ’s nam iddags in  de «Café Leo
pold» te Oostduinkerke-Dorp T O E 
SLA G  van:

G EM EEN T E  O O ST D U IN K ER K E  
Een BEST HOFSTEDEKE 

Polderstraat, groot 2 Ha. 30 a.
M et alle gebeurlijke rechten op

oorlogsschadevergoeding.
SLEC H T S IN G EST ELD  : 100.000 FR.

G ebruikt zonder pacht door Mw. 
Wwe. D ’Hoedt.

Gewone voorwaarden.
Voor alle verdere in lichtingen zich 

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

Studie van Meester 
Pierre Denis

doctor in  de rechten 
notaris te Nieuwpoort.

Op Woensdag 5 M aart 1941, om 3 u  
’s namiddags in  het «Café du Tram » 
bij M ijnheer Ch. LO U W IE , Dorp
straat, 52 te Oostduinkerke, T O E 
SLA G  van :

G EM EEN T E  O O ST D U IN K ER K E
1.- EEN  W O O N H U IS JE  M ET E R V E

Schepensstraat, groot 617 m2.
Slechts ingesteld : 20.000 fr.

2.- EEN  P E R C E E L  BOUW GROND
Schepens straat, groot 296,25 m2.

Slechts ingesteld : 5.000 fr.
V rij 2 m aanden na den toeslag. 
Eigendom van Mr. Em iel Dedecker. 
Gewone voorwaarden.
Voor alie verdere in lichtingen en 

plan, zich wenden ter studie van 
voornoemden notaris P. D EN IS , Kok
straat, 9.

(156)

Studie van den Notaris 
Maurice Quaghebeur

Leopoldlaan 10 te Oostende
Op Dinsdag 4 M aart 1947 te 15 uur 

in  het lokaal Prins Boudewijn, Sin t 
Sebastiaanstraat, 22 te Oostende.

In ste l met 1/2% premie van 
Koop I. : Nieuwgebouwd woonhuis 

met poort, Li.’ndraaierstraat, 44 te 
Oostende. Opp. 47,60 m2.
Genot : gebruikt door de eigenaars. 

Koop II : Nieuwgebouwd handelshuis 
met poort en werkhuis, Lijndraaier- 
straat, 25. Oppervl. 58 m2.
Genot : Verhuurd m its 850 fr. per 
maand.

Koop I I I  : De Café «de V ier M atroos
jes» Oesterbank, 32, met uitgang. 
Brandariskaai. Oppervl. 113 m2. 
Genot : verhuurd m its 1.000 fr. per 
maand.
Bezoek voor koopen I I I - I I I  M aan

dag en Donderdag van 2 tot 4 u.- 
Kook IV : Een puingrond, vroeger huis 

Joseph I I  straat, 10. Oppervl. 76 m2. 
Genot : onm iddellijk.
A lle nadere in lichtingen te bekomen 

ter studie van den verkoopenden No
taris. (153)

Studie van Meester 
Edouard Van Caiflie

Notaris te Brugge, Kelkstraat, 2

Studie van Meester 
Pierre Denis

Doctor in  de rechten 
Notaris te Nieuwpoort.

► d i e s e l m o t o r e n

Op Dinsdag 4 M aart 1947, om 3 uur 
’s nam iddags ter herberg «La L iber
té» b ij den heer Charles D EM EY ER E , 
Groote M arkt te Nieuwpoort, T O E 
SLA G  van  :

STAD  N IEU W PO O R T  
EEN  Z EER  G E R IE F L I JK  B U R G ER S  
HUIS, Kokstraat, 47, groot 1 are.

V rij zes maanden na den toeslag.
Ingesteld : 175.000 fr.

Z ichtbaar den Maandag, Woensdag 
en V rijdag  van 10 tot 12 uur.

Gewone voorwaarden.
Voor alle verdere in lichtingen zich 

wenden ter studie van voornoemden 
notaris P. D EN IS , Kokstraat, 9.

(155)

IN S T E L : Dinsdag 25 Februari 1947 
om 15 u. te Brugge in  het Huis der 
Notarissen, Spanjaardstraat, 9, van: 

STAD  BR U G G E
EEN  B E L A N G R IJK E  EIGENDO M  

uiterst wel geschikt voor groothandel 
en n ijverheidsinrichting, palende aan 
3 straten: Schaarstr. 18 bijzonderste 
straat op een breedte van 30,15 m.) 
Gapaardstr. en W illem ijnendreef.

Bestaande u it: Groot burgershuis, 
afhankelijkheden met koetspoort eii 
bouwgrond ,vroeger hof), voor een 
gezamenlijke groote van 1615 m2., 
verdeeld in  6 koopen.

V rij van gebruik tér uitzondering 
van  een boei gebruikt zonder ge
schreven pacht m its 150 fr. te m aan
de.

Z ichtbaar : Dinsdag en Donderdag 
van 14 u. tot 16 u.

A ffichen met plan te bekomen ter 
studie.

1/2 %  Instelprem ie.
(126)

aw a:
B R U S S E L

DE B E ST E  MOTOREN VOOR 
DE V IS S C H E R IJ

Algemeene Vertegenwoordiger 
voor de V isscherij:
L . A . A S P E S L A G H  
P o s ts tra a t, 12 - O o stend e 
Tel.: 71.498. (67)

Studie van Meester 
Pierre DENIS

doctor in  de rechten 
notaris te Nieuwpoort.***

U IT  T ER  HAND T E  KO OP
LO M BA R T Z Y D E A 'Z EE  

PENSIOENHUIS 
met 16 G E M E U B IL E E R D E  kamers en

garage
Aanstonds vrij. Zeer matige prijs. 
In lich tingen  ten kantore. (145)

OOSTENDE

PLAATS TE BEGEVEN
De plaats van ontvanger der G e

meenschappelijke Kas voor de Zee
visscherij is te begeven.

De candidaten moeten voldoen aan 
de volgende voorwaarden :

1. Belg zijn en in bezit van een ge
tuigschrift van burgertrouw en van 
goed gedrag en zeden;

2. Voldaan hebben aan den m ilitie- 
p licht;

3. In  bezit zijn van een getuig
schrift of diploma van volledige m id
delbare studiën en bij voorkeur reeds 
practische ondervinding hebben.

De aanvragen moeten ingediend 
worden bij de Gemeenschappelijke 
Kas v.d. Zeevisscherij, Christinastr., 
112, Oostende, die ze met haar advies 
overmaakt voor beslissing aan den 
M inister van Verkeerswezen.

(148)

STAD B LA N K EN B ER G E  
BER IC H T

Op Dinsdag 25 Februari 1947, om 
11 ure voormiddag, zal er ten stad
huize overgegaan worden tot de her- 
verpachting van het stapelhuis Nr. 4 
der stedelijke vischm ijn, thans in ge
bruik door Mevr, Y . Heyneman. Deze 
verpachting geschiedt volgens de voor 
waarden van het lastenboek, goedge
keurd in  zitting van den Gemeente
raad dd. 7 Mei 1946. De pacht gaat in 
op 1 M ei 1947.

Het lastenboek lig t ter inzage in  het 
Gem eentesecretariaat.

Blankenberge, den 7n Februari 1947 
Namens het College :

De Sekretaris : D. Van Hooren. 
Burgemeester en Schepenen : M. De- 
vriendt.

(136)

Z O EK T  W E R K
Chauffeur -mécanicien zeer goed 

op de hoogte van het vak.
Schrijven  aan het adres blad on

der nummer : (131)
* G EV RA A G D  voor motor KLO C K- 
N ER  - Humbold Deutz - 6 cyl. 120 
P .K . : 1 in jecteur pomp, 6 injecteurs, 
1 démareur, 1 dynamo.

Schrijven  : A. L. Leopoldplaats, 2 
Oostende. (143)
* T E  KO O P V ISSC H ER SV A A R T U IG  
in  uitstekend verzorgden tostand ge
bouwd in  hout in  1944. Netto : 19.32 
- Bruto  : 53.34, voorzien van een mo
tor AW A  160 P.K .
, In lich tingen bureel blad of sch rij
ven onder nummer (144)

Studie van den Notaris 
Cabrie! Fraeijs

te Brugge, Braam bergstraat 25.
*

B I J  U IT SC H E ID IN G  VAN B E D R IJF  
M ER K W A A R D IG E  V EN D IT IE

Op Woensdag 19 M aart en Donder
dag 20 M aart 1947, telkens om 9 ure 
’s morgens en 2 ure namiddag in  het 
Hotel-Pension Bariseele-Collart, M an 
sionstraat, nr. 1 (b ij de Sinte G illes 
kerk).

VAN
Salon garnituur in  acajou, clubze- 

tels, thetafels, speeltafel, in  acajou, 
ouderwetsche dressoir, bureau-secre- 
taire, garniture voor verandah, stoe
len, tafels, groot salon tap ijt, tapijten, 
traptap ijten , loopers,' carpetten, l i 
noleums, buffets, kassen, dressoirs, 
keukentafels, gasvuur, groote hotel- 
menagere, enz...

Eiken en acajou bedden, engelsche 
bedden voor 1 en 2 man, lavabos, kas
sen, nachttafels in  acajou, kleerkas- 
sen, lavabogarnituren enz...

Lusters, feu continus, vazen, ka
ders, spiegels, dubbel en enkel m a
trassen, kussens en wollen kapok, 
dekens, spreien, lakens; fluw ijnen, 
handdoeken, tafellakens, servietten. 
enz...

W iskem ann: vorken, lepels, messen, 
koffielepels coupen, koffie- en thekan 
nen, melkkannen, soepterienen, gla
zen, compotoirs, enz...'

Potten, pannen, emmers, keukenge- 
rief, vleeschmolen, koffiemolen, kof
fiefilters, ijscreem rnachien, douche, 
ketels, ijskas, 1 dynamo, stofzuigers, 
ventilateur, enz...

Verders alle hotelgerief.
T EN T O O N ST ELL IN G  : Zondag 16 

M aart 1947 van 10 tot 12 uur en van 
2 tot 4 uur.

Gewone voorwaarden. Kom ptante 
betaling. (142)

HANDELSBERICHTÊN

* T E  KO O P : Nieuw visschersvaar
tuig gebouwd in  hout in  1945 —  BT . 
22,82. Voorzien van een motor Moës 
van 80 H P. In  Jan u a ri 1946 in  de 
vaart. —• Schrijven  bureel van het 
blad onder num m er (157)

T E  KO O P : Een visschersmotor- 
vaartu ig  in  zeer goeden staat. 16.37 
B .T . Motor AW A 1946 van 90 P.K . 
Voorrecht aan de geteisterde reeders 
of rechthebbenden. —  Zich wenden 
bij F irm in  Pauw aert te Zeebrugge.

(151)

OSTEND STO R ES  &  RO PEW O RK S 
Naamlooze Vennootschap, Oostende

Gewone vergadering op Zaterdag 
1 M aart 1947 te 15 uur, Hendrik Ser
ruyslaan, 78, Oostende. — Dagoide : 
1. Verslag van  den beheer- en toe- 
zichtsraad ; 2. Balans en verlies- en 
w instrekening over de boekjaren 
1944, 1945, 1946 ; 3. Décharge aan 
beheerders en toezichters ; 4. A ller
lei. Deponeeren der tite ls voor 24 Fe 
bruari, bij de Banque de la  Société 
Générale de Belgique, Oostende.

(133)

T E  KO O P : Motor Kromhout 40 p.k. 
—  1928. In  goeden staat. Te bezichti
gen aan boord van het vaartu ig  de 
Z. 411 te Zeebrugge.

(153)
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ZO EK T  W E R K
Een eerste rang bediende — 
aanvaardt thuis copijwerk, 
vertalingen, boekhouding, enz.

I  Beschikt over een schrijf- en 
|  rekenmachine. Schrijven aan | 
1 het adres van het blad. Let- | 
S ter P.D. %
I  (130) I
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M IN IS T E R IE  VAN FIN AN CIËN
Bestuur der Registratie en Domeinen 

Kantoor tier Gerechtelijke Akten 
en Domeinen 

Christinastraat, 113, Oostende 
De Ontvanger der Domeinen te 

Oostende zal overgaan op 
Maandag 3 Maart 1947 

te 14 uur stipt in «Café Rudolphe» 
Vindictivelaan 19, Oostende 

tot de
OPENBARE VERKOOPING 

bij opbod genaard met gesloten aan 
biedingen van

1. Een pantserplaat van bunker 
metende 3 m 90 it 3 m 90 x 0 m  20 
gelegen langs den openbaren weg 
Congolaan, rechts van het pensioen 
Godtschalck, Oostende.

2. Zeven betonnen ringen metend#
1 m x 1 m, gelegen Duinenstraat 141 
Breedene.

3. Een groep electrogène met naph-
temoter gemerkt 0,12 «Bosch im porté 
d’Allemagne» Fabr. No 11427 Bau jah r 
1941 - Betriebskraft 740 kg. M arsch 
Satz 85 - Vetwa 8, Dynamo motor 
Générât 21344- Type GB8AV85-90A- 
ER EG . S-KW . Dauerend 1500 U  minu
te; motor 1479 CM3 vergassung er- 
stalle Solex No. 303042-Lufttrchtes 
19-Susatzduse 140-Baujahr 1940-Ver- 
gasser Baum unster 26BFVL-Haup;du- 
se 90/58-Leerlaufduse 845, staand® 
Tramdepot, Torhoutsteenweg Steene.

4. Twee onvoltooide autogarages in  
baksteen, zonder dak, metende: 1)
8 m x 5 m; hoogte 1 m 40. 2) 9 m x 
5 m , hoogte 3 m, beiden staande ter 
pachthoeve Van Damme, Steensche 
D ijk, 253, Steene.

5. Eén schuilplaats gebouwd, in  hara 
gaar, metende 14 m x 4,50 m x 2,50 n> 
cLKxe muur 0,80 m, dikte plafond 1 m. 
omzet met brabantsche steen, staan
de bij M. M inne H „ Torhoutsche stwg 
252, Steene.

6.. Twee kookketels merk «K ra fft 
Haren» Een boiler zonder merk. Een 
instelling voor siortbaden. Een bad
kuip. Alles staande in  de gebouweis 
London-Istamboui, Ooitende.

7. Twee kleine bakjes in  p laatijzer 
voor handgranaten metende 0,14 m x 
0,45 m x 0,36, staande bij M. Huyghe- 
baert J., Duinenstraat 114, Breedene.

8. Een auto-aanhangwagen op 2 
wielen: koetswerk; gedeeltelijk hou
ten kast, ander deel toile, dak in tri
plex; banden M ichelin en Bergou- 
gnan 13 x 45 in  goeden staat, z ijkan
ten hoog blauw voorzijde bleek blauw 
geschilderd, staande bij M. Decuyper 
Justin , Duinenstraat, 239, Breedene.

9. Twee ijzeren deuren van 1 m. 76 
x 0,68 ; Een ijzeren deur van 0,87 m x 
0,66 m, staande bij M. Van Loo M au
rice, Duinenstraat, 1. Breedene.

10. V ier wachthuisjes in  baksteen, 
dak in  beton 2 m x 2 m 80 x 2 m. Vier 
bunkers in baksteen-boogvormig dak 
in  beton 3 m 20 x 7 m 70 x 2 m 80, 
d it alles staande bij M. Verlinde Ca- 
miel, Duinenstraat, 55, Breedene.

11. C irca 270 m2 plancher herkom
stig van vloer in de gebouwen van de 
London-Istamboui, Vis^cherskaai» 
Oostende.

12. Eén elektrische kabien metende 
2 m 50 x 2 m 50 zonder benoodighe- 
den: enkele ondergrond :che kabe1* 
waarvan het aantal en lengte niet 
kan aangeduid worden (kabels in  w it 
m etaal), gelegen pachthoeve M. Van 
Damme, Torhoutsche Stwg, 252, Stee
ne. .

13. Eén luster in  goeden staat in  
het gemeentehuis van Steene: Eén 
luster in  slechten staat bij M. Delaey 
Kam ., Dorpstraat, Steene.

14. Overblijvende muren in  bak
steen van een onvolledig barak, heb
bende een totale lengte van ongeveer 
40 m.; hoogte 2 m 50; dikte 0 m 28; 
met 13 vensters w aarvan 4 van 1 m 40 
x 1 m 40 en 9 van 1 m 40 x 0 m 40; 
allen zonder ram en; poortopening 
van 2 m 50 x 2 m en een deuropening 
van .1 m x 2 m 20, staande bij M. De- 
langhe W illy, Dorpplaats, 29, Steene.

15. Gebouwen en schuilplaatsen in  
baksteen met dak in  beton. Enkele 
gedeelten met houten vloer: 2 gebou
wen 8 m x 5 m 50 x 3 m - 2 gebouwen 
9 m x 6 m x 3 m - 2  gebouwen 21 m 
x 6 m x 3 m - l  gebouw 5 m x 3 m x 
3 m - 5 gebouwen 10 m x 5 m 50 x 
2 m 50 (één zonder dak) - 1 gebouw 
6 m x 5 m x 3 m  gedeeltelijk ver
nield - 2 gebouwen 11 m x 6 m x 3 m
2 gebouwen I l m x 7 m x 2 m 8 0 -
3 gebouwen 1 2 m x 7 m x 2 m 5 0 -  
1 gebouw 1 3 m x 7 m x 3 m i n  zeer 
goeden staat, met elektrische leiding.
1 schuilplaats met platform  32 m x 
8 m x 3 m - 1 gebouw 29 m x 9 m x 
3 m 50 m - 1 gebouw 20 m x 7 m 50 
x 4 m - - 1 gebouw 3 4 m x 8 m x 3 m  
5 0 - 1  gebouw 25 m x 10 m x 4 m - 
Puinen van gebouw zonder dak 29 m 
x 9 m x 3 m .  24 m unitieschuilplaat- 
sen 3 m x 2 m x 1 m 50 - 7 W.C. ge
bouwtjes 3 m x 2 m x 2 m 5 0 - 6  p lat
formen in beton 12 m x 10 m x 1 m 30
2 schuilplaatsen in  beton 7 m x 4-m 50 
x 2 m 50 gedekt met aarde - alle ge
bouwen deel uitmakende van het M u
nitiedepot, Gistelsche Stwg, Steene.

16. Twee schuilplaatsen met schiet- 
standen in baksteen en beton 8 m 
x 6 m x 2 m 50 gedeeltelijk vernield, 
staande Schorredijk, sectie 79 B. St. 
Catherina Polder Gistelsche Stwg., 
Steene.

17. Een volledig autowiel één steï 
benoodigheden voor auto (kruk met 
draaiijzer, toethoorn voetpomp, s>u- 
tels, bandenaftrekker, e.a.) 5 onvolle
dige m ansrijw ielen, dekzeil, verbb'n- 
dingskopstuk, rol gummikabel, va lie 
zen, enz... dit alle zich bevindende ter 
Rijkswacht, Alfons Pieterslaan, Oos
tende.

18. Ongeveer 1000 kg oud ijzer voort 
komende van afbraak der staketsels 
gelegen aan den wortel van het Oos- 
terstaketsel van den havenmond te 
Oostende, nabij het bureelt.je van 
Bruggen en Wegen, de moffen en 
beugels uitgezonderd.

19. Een totaal versleten fiets, m erii 
«Bury» nr. 66534, staande Langestr. 
69, Oostende.

20. Twee cuisinières (iumpJées) 
merk «Ch. Lenoir-Marlier. Bruxel’ps» 
staande in  de gebouwen der London- 
Istam boui te Oostende.

21. Ongeveer 5 ton ijzerafval (sre- 
wrongen iizer, gebroken tandwie’en, 
enz...) voortkomende van en s^ ta-  
peld bij de SI in ways d»r Visscheriiha- 
ven te Oostende. Onder voorbehoud 
van goedkeuring.
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VOORW AARDPN : Comptante be 
taling. Kosten 15%. Loten 4, 5, 10, 11, 
12, 14, 15 en 16 op last van afbraak.
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CROSS L E V
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.
Aqeiisetiïp : ZESViSS HERIJ en H4H0ELSMAâTSrBÂPPlJ, 5,

(44)
Vindetivelaan, Oostende

Jlmâtê-exicâten
* j k .

O O S T E N D E
De eerste week van den vasten be

gint met een weinig gespijsde m arkt 
die het gevolg is van het vriesweder 
we.ke de vaartuigen aan de kaaien 
houdt. Slechts twee IJslanders kwa
men hun vangst verkoopen. De 
vangst was goed en de prijzen voor 
de IJslandsche visch was dan ook re
delijk. De visch van beide vaartuigen 
was van eerste hoedanigheid.

F ijne visch kende buitengewoon 
hooge prijzen, vooral de eerste dag ; 
Woensdag waren de prijzen hiervan 
een weinig gedaald.

Verder werd een partij rog te koop 
geboden die een hooge prijs miek, 
doch vooral de prijs der w ijting  werd 
opgemerkt.

E r was een groote vraag naar visch 
uit het binnenland, de meeste han
delaars konden dan ook al hun aan- 
koopen afzetten gedurende de drie 
eerste dagen.

Tengevolge van het slechte weder 
was de aanvoer u it de Noorderlanden 
zeer klein.

Van uitvoer was natuurlijk  geen 
spraak.

De verwachtingen voor toekomende 
week zijn iets beter voor IJslandsche 
visch, voor andere soorten zullen de 
hooge prijzen w aarsch ijn lijk  behou
den blijven zoo het weder n iet gun
stiger wordt.

Vrijdag 14 Februari 1947

Slechts één vaartuig binnen van 
de W itte Bank  met 56 bennen visch 
bestaande uit pladijs, gul, schar, 
w ijting en zeer weinig fijne visch. 
Deze enkele vischsoorten worden aan 
zeer hooge en overdreven prijzen be- 
twist.

Heden is de aanvoer ijle  haring 
Beer groot; déze bedraagt? ongeveer 
530.000 kg. en wordt afgenomen aan 
prijzen gaande van 160 tot 200 fr. 
de 100 kg.
0.292 Noordzee 6184 133.730 — 

Zaterdag 15 Februari 1947

Heden is er wederom m aar 1 vaar
tuig binnen komende van de Noord
zee met 100 kg fijne visch en 120 b. 
andere vischsoorten zooals pladijs, 
w ijting, gul en rog. De afzetprijzen 
zijn nog hooger dan gisteren zoodat 
niettegenstaande de kleine vangst de 
opbrengst zeer loonend is.

45 haringvaarders leveren heden sa 
men ongeveer 400.000 kg. ijle  haring 
die afgezet worden van 190 tot 300 fr. 
de 100 kg.
0.2292 Noordzee 6184 133.730,—

Maandag 17 Februari 1947
De aanvoer van heden bestaat in 

hoofdzaak uit Yslandsche vischsoor
ten en in  het bijzonder Yslandsche 
kabeljauw. Op een totalen aanvoer 
van 187.000 kg bedraagt het gewicht 
aan Yslandsche vischsoorten onge- 
130.000 kg kabeljauw. A l deze visch
soorten worden aan zeer hooge a f
zetprijzen gemijnd echter in  lich t da
lende lijn . De Yslander, die al zijn 
visch niet op tijd  heeft kunnen los
sen, boekt heden reeds eep. opbrengst 
van 2.345.760 fr., w at reéds een re
cordopbrengst vertegenwoordigt. De 
andere vaartuigen die heden met klei 
ne vangsten ter m arkt zijn, boeken 
eveneens hooge prijzen en in het b ij
zondere hun fijne vischsoorten wor
den aan zeer hooge prijzen betwist.

Ten gevolge het gure weder zijn er 
slechts 5 haringvaarders ter m arkt 
met samen enkel 8000 kg. haring die 
afgenomen worden van 290 tot 480 
fr. de 100 kg.
0.228 West 1752 27.000,—
Z.233 West 4478 109 970 —
550.299 Ysland 167423 2.345.760 — 
B.605 West 3122 62.710 — 
Z.406 West 5916 130.960 — 
0.174 West 3807 67.490,—

Dinsdag 18 Februari 1947
0,34 Kust 602 8.850 —

Benevens het overschot van den 
Yslander van gisteren is er heden nog 
een stoom trawler van Ysland en 2 
motors van de W est ter m arkt. De 
aanvoer bestaat dus vandaag nog
maals grootendeels u it Yslandsche 
vischsoorten en bedraagt in  totaal 
zoowat 90.000 kg De Yslandsche visch 
soorten worden heden doorgaans iets 
minder in  prijs verkocht dan giste
ren. De andere vischsoorten die he
den voorhanden zijn worden nog 
duurder en aan overdreven prijzen 
betwist. Tong worden zelfs tot 140 fr. 
de kg. verkocht en w ijting  gaat tot 
1250 fr. de benne.

3 ijle  haringvaarders leveren sa
men ongeveer 31000 kg. haring die 
verkocht worden van 420 tot 570 fr. 
de 100 kg.
550.299 Yslander 7291 160.380 — 
SS0.160 Yslander 73120 1.152.050,— 
Z.429 West 4157 108.410,— 
Z.487 West 7716 161.660,—

Woensdag 19 Februari 1947
Zooals werd voorzien is de aanvoer 

heden betrekkelijk klein te noemen. 
Slechts 4 motors van de West zijn 
heden ter m arkt met samen een 400 
ta i bennen visch waarvan de 3/4 be
staande u it rogsoortem E r is zeer 
weinig tong op de m arkt voorhan
den en deze vischsoort wordt even

duur als gisteren ingezet doch n aar
mate de verkoop vordert ondergaat 
zij een gevoelige inzinking w at ech
ter n iet belet dat zij toch aan loo- 
nende prijzen wordt afgenomen. De 
voorhanden zijnde rogsoorten wor
den verkocht aan goede prijzen die 
echter m erkelijk lager z ijn  dan de 
vorige marktdagen.

Nogmaals zijn slechts 3 haring 
vaarders van de vangst terug met sa
men 18.000 kg die verkocht wordt 
aan prijzen gaande van 470 tot 500 
frank  de 100 kg.
0.7 W est 6729 74.400,—
Z.530 W est 4922 81.135,—
Z.428 W est 6507 95.560,—
0.24 West 2407 39.860 —

Donderdag 20 Februari 1947
2 motors z ijn  heden van de visch- 

vangst terug n.m. één van de W itte  
Ban k  en één van de W est met sa
men een aanvoer van ongeveer 9000 
kgr visch bestaande u it weinig tong, 
w at p lad ijs .kabeljauw, w ijting, haai 
en rog. De m arktprijzen voor p la 
d ijs en rog b lijven daarom trent on
gewijzigd ; kabeljauw  daarentegen 
wordt iets duurder verkocht. De fijne 
vischsoorten alhoewel nog duur on
dergaan een gevoelige inzinking in
prijs. •

3 ijle  haringvaarders leveren he
den samen zoowat 10.000 kgr haring 
die afgezet worden van 430 tot 530 fr. 
de 100 kgr.
0.240 W itte  Bank  4306 102.260,— 
0.174 W est 4970 73.980,—

AANVOER EN O PBR EN G ST  
I J L E  H ARIN G

13 Febr. 14.400 kg. 58.575 —
14 Febr. 538.150 kg. 930.155 —
15 Febr. 209.540 kg. 491 295 —
17 Febr. 8.650 kg. 33.370 —
18 Febr. 34.950 kg. 16,3 990 —
19 Febr. 17.900 kg. 89.330 —

IJSLA N D SC H E  V ISCH SO O RTEN
Deze werden in  den loop der week 

aan volgende prijzen per kSlo ter 
m arkt van Oostende verkocht :
Maandag 17 Februari 1947

Kabeljauw  11,80-18,60; gullen 12,60- 
15,80; koolvisch 13-13,70; leng 13,40- 
15,60; schelvisch gr. 21,40-23,80; midd. 
24,80-28, kl. 16-21,20; zeewolf 12; k lip 
visch 21,40-23,20; w ijting  19,20-20,60; 
heilbot 28-55 fr. per kgr.
Dinsdag 18 Februari 1947

Kabeljauw  12,70-17,20; gullen 11,80- 
14,80; koolvisch 13,40-15,80; leng 13.80 

i -14; schelvisch gr. 19,80-24, midd.
' 25,20-26, kl. 21,40-23,20; zeewolf 12.80 
klipvisch 23,60; w ijting  22; heilbot 
32-55 fr. per kgr.

B R E U K  EN BU IK BA 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  

♦♦♦♦♦♦♦♦❖♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< 
AM VO ER EN O PBR EN G ST  per DAG

14 Febr. 1.848 kg. 35.160,—
15 Febr. 6.184 kg. 133.730,—
17 Febr. 187.100 kg. 2.752 740,—
18 Febr. 92 284 kg. 1.582.500,—
19 Febr. 20.565 kg. 290.955,—
20 Febr. 9.276 kg. 176.240,—

W IN T ER Z IC H T  OP D E VLAAM SCH E K U ST  (Blankenberge) ,
Een eenig mooi z ich t. . .  echter door velen reeds verw enscht...

/VVVWVVA/VVVVVVVVVVl/VV\/VVVVVVVVY\'VVVVVWVVVAA/VVtVVVVVVVWVVVVVVWVVVVVVVVWVVV\A'VVVVVVVVVVVV%

Verwachtingen

Totaal 317.257 kg. 4.971.325,—

PRIJZEN PER KILO TOECEKEND AAN DE VERSCHEIDENE SOORTEN VISCH 
VERKOCHT TER STEDELIJKE VISCHM IJN  VAN OOSTENDE - W E E K  VAN 14 TO T 20 F E B R U A R I

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

Vrijdag

79,00

ïoo’oo

Zaterdag

100,00

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

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

Carrelets — Plad ijs, gr. platen ...
gr. iek ..............................
kl. iek ...............................
iek 3e slag ........................
p latjes ..............................

Eglefins — Schelvisch, gr...............
midd....................................
k l...................... . ..............

Merluches —  Mooie Meiden gr. ...
m idd....................................
k l.........................................

Raies — Rog ...................................
: Rougets — Roobaard ....................
Grondins — Knorhaan ...................

I Cabillaud blanc — Kabeljauw  ...
Gullen ...............................

i Lottes — Steert (zeeduivel) ....... .
1 Merlans — W ijting  ........................
! Limandes — Schar ........................
i Limandes soies — Tongschar ........
- Emissoles — Z e e h a a i......................
I Roussettes — Zeehond ...................

Vives — Arend (Pieterm an) ........
i Maquereaux — M ak re e l.................
i Poors .................................................

Grondins rouges — Roode knorh,
: Raies — K e ilro g .............................
: Homards — Zeekreeft ...................
j Flottes — S c h a a t............. .............

Zeebaars ...................................... ...
I Lom ...................................................

Congres — Zeep aling ......................
Lingues — Lengen .........................
Soles d’Ecosse — Schotsche schol
Hareng — Haring (vo lle) ........ ...
Hareng guais — IJ le  haring ........
Latour ......................................... ...
Tacauds — Steenpost ...................
Flétan — Heilbot ..........................
Colin — K o o lv isch ..........................
Esturgeons — Steur ........................
Z eew o lf.............................................

13.20
15,70
17,50
18,0

15.50
19.70
20,60

Maandag
101,40-110.00
120.00-132.00
125.00-126.00
125.00-126.00
105.00-110,50

85.00
65.00 

45,00-50,00

Dinsdag Woensdag Donderdag
110-113,40
139-139,80
138-140,00

140,00
91,00-109

91,00

70.00-105,00
93.00-105,00
94.00-140,00
92.00-104,00
56.00-60,00 

80,00

57,50-60,00
62.00-67,50
63.00-65,80
60.00-6400
51.00-52.50

18.00
22.70
24,00

16 20

41,00

21.70
25,80

24.70 
17,60

34,00-40,00
40,00

22,00-23,00
25,40
26,50

15,60-17,40

65.00
37.00

21,00
25,20

26.00-26,70 
26,80-27,40
17.00-17,20

16,20

21,00

15.20
16.20

13,20-22,00 11,40-20,60 5,40-12,00 7,60-11,40

28 00 
18,00

18-06-19.40
10,80-17,40

21,00-22,40

29,00

19̂ 20125,00

1,60-2,00

21,00

1,90-3,00

10,00-12,50
10,50

23,00-26,00

11,00-15,00

2,90-4,80

18,40

12,00
12,00
51,00

26,00

11,00-15*00

2,90-4,80

18,40

22,00
17,00

8,25-9,50

20,40-24,50

15,50

4^0-5,00

17,40
18,50

9,00

16,00

ï ï ,o o ’

4,30-5,30

lï,80

Volgende visschersvaartuigen kun
nen in den loop der aanstaande 
vischweek ter markt van Oostende 
verwacht worden :

Van Ysland : SSO. 298 voor Maan
dag 24 Febr. met 200 bennen ; SSO. 
296 voor Dinsdag 25 Febr. met 1800 
bennen ; SSO.092 ; SSO.164.

Van de Noordzee : SSO,80 0.295 
0.317 0.82 0.320 0.250 0.300 
0.231.

Van het Kanaal : 0.285 0.217 
0.315 0.235 0.179 0.232 0.115.

Van de West, Oost of W itte Bank : 
0.171 0.178 0.289 0.278 0.153 Z.413 
0.226

Volgende visschersvaartuigen zijn 
naar de visscherijgronden van Spanje 
vertrokken doch kunnen deze week 
niet terug zijn zoodat zsj slechts voor 
de daaropvolgende week mogen ver
wacht worden : 0.94 0.124 0.108 
0.237.

Volgens ontvangen berichten is cïe 
vischvangst aldaar weinig loonend.

ZEEVISCH - GROOTHANDEL

Camille W I L L E M S
------  sedert 1887 ------
IMPORT EXPORT
Telefoon: 72075/76 - 72318/19 
Telegram: Willemsco Oostende
O O S T E N D E

(7)

N I E U W P O O R T
Tengevolge van de weersomstan

digheden geen aanvoer.

Leopold DEPAEPE
In- en Uifvoer van 
Visch en Garnaal

VISCHM IJN  ZEEBRUGGE 
Tel. Privé: Knokke 612.94 

Zeebrugge 513.30

Z E E B R U G G E
Maandag 17 Februari 1947

Groote tong 100-105; bloktong 110; 
fru ittong 110-115; sch. kleine tong 120 
tarbot 100; pieterm an 70-80; platen: 
groote 18-20, midd. 20-22, kleine 22- 
23; keilrog 22; rog 18-20; w ijting  25- 
27; zeehond 8 fr. per kg.

Dinsdag 18 Februari 1947
Groote tong 93-96; bloktong 94-98; 

fru ittong 103-107; sch. kleine tong 
103-107; tarbot 109; pieterm an 65 ; 
platen groote 20, midd. 26, kleine 26; 
keilrog 23-24; rog 14-16; w ijting  25-26 
zeehond 7-9 fr. per kg.

Woensdag 19 Februari 1947
Groote tong 90-9; bloktong 92-94 ; 

fru ittong 103; sch. kleine tong 105 ; 
kabeljauw 30; platen: groote 20, midd 
24-26, kleine 27-31; keilrog 22; rog 
16-17; w ijting  22-24 fr. per kg. 
Donderdag 20 Februari 1947 

Groote tong 68; bloktong 72; fru it
tong 81; sch. kleine tong 84; kabel
jauw  22-23; platen: groote 22; midd. 
26, kleine 27-28; rog 14-15; w ijting 
22 fr. per kg.

GARNAALAANVOER
15 Febr. 159 kg. 52-62 fr.

AANVARING
De Z.519 «Vctor-Erna» van Ackx, 

heeft schade veroorzaakt aan de 
Z.528, Van Dierendonck Leon.

De Z.447 «Lydie-Suzanne» heeft de 
Z.38 opgesleept, die motordefect had.

De 0.262 «Ronny II»  werd door de 
0.127 opgesleept naar de haven van 
Oostende mét een korre in  de schroef.

W erd  een reeks 
Processen ingezet ?

EEN  E ER S T E  E ISC H  VAN 3.150.000 fr 
TEN LA STE VAN DEN STAAT

W ij hebben er reeds vroeger de aan
dacht op gevestigd dat sommige ree- 
ders, daar zij ten s’otte geen ander 
uitweg meer zagen, een geding zou
den inspannen tegen den Staat uit 
hoofde van het Beheer van hii^ s l e 
pen tijdens den oorlog in  Enge^nd.

Zekere vaartuigen zouden name
lijk  een w inst hebben verwezenliikt. 
Te vergeefs werd bij de Regie van het 
Zeewezen aaneedrongen op de defi
nitieve afrekening.

In  den beginne was er snrake. dat 
degenen, welke zich benndee’d ge
voelden, gpzamelijk zouden ontre
den ter vrijw aring  van b’i^ne ’•ech
ten. Men heeft nochtans dit g°d'>cht 
laten varen, en men snande ten slot
te een «tijne-proces» in, dat onge
tw ijfeld  voor de belangstellenden 
zeer leerzaam zal ziin.

Het was repd°r Pop's, met al= rands 
man Ad. Coulier die de zaak inieid- 
de. H ii betrok den Staa t vnnr de be
taling  van een som van 3 150 000 —  fr. 
wat zou overeen=temm°n mut, ? iin  
aandeel in de winst, in E^eela^fj 
verwezenhikt. Bovendien is h ii van 
oordeel dat de ei sch niet overdreven 
is. De w inst had hooger kunnen ziin 
indien zich beoaaMe feit,en n iet t ij
dens de uitbating hadden voorge
daan.

N atuurlijk  dat de andere reedprs, 
die in bet zelfde g °va l ve^keeren, 
met on geduid het verder verloop van 
het geding afwachten.

W ij komen hierop volgende week 
terug.

HANDELSMAATSCHAPPIJEN

Cinema Moderne Oostende
B ilan  op 28-2-46 
Debit :

Algem. onkosten 
Amortissementen 
W instsaldo

Credit :
Overdracht vorig jaar 
Bruto winst

638.185,55
23.622,—

603.281,74

1.265.089,29

3.537,72
1.261.551,57

1.265.089,29

Huis Capiau Gezusters Blankenberge

Likw idatie :
Volgens Besluit in het Staatsblad 

van 12-2-47 verschenen, heeft het 
Huis Capiau Gez. p.v.b.a. opgehouden 
te bestaan.
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Groothandel in Eerste kwaliteit Noordzeevisch

Speciaal adres voor GEPELDE en ONGEPELDE GARNALEN 
Zoodra mogelijk weer op de Belg ische M arkt. (9)
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B U I T E N L A N D
NEDERLAND
A M ER IK A A N SC H E MOTOR- 
T R A W LER  VOOR IJM U ID EN

Een reederij u it Ym uiden kocht 2 
Am erikaansche traw lers aan. Het zijn 
zusterschepen gebouwd in  1928. De 
inhoud bedraagt 235 bruto en 101 net
to reg. ton en de afm etingen zijn 
lengte over alles 37,28; tusschen de 
lood ijnen 35.05; breedte 7,04 en holte 
3,38 m. Beide m otortrawlers zijn 
voorzien van een 6 cylinder Atlas D ie
sel van 600 P.K . bij 300 om wentelin
gen.

Door deze aankoop is een begin 
gemaakt met de uitbating van motor
traw lers in  Ymuiden. Tot heden had 
Rotterdam  de prim eur van d it soort 
schepen. Beide schepen moeten nog 
een belangrijke verbouwing onder
gaan.

DE SO C IA LE P O S IT IE  VAN DEN 
NED ERLAN DSCH FN  V ISSC H ER  
G E E F T  GEEN  VOLDOENING

Tijdens de zittingen van de Volks- 
hoogschool gewijd aan de visscherij - 
aangelegenheden werd er op gewezen 
dat het met de sociale positie en so
ciale voorzieningen van de visschers- 
bevolking aFerdroevigst gesteld is. E r 
is weliswaar vooruitgang; de drang 
om zich een behoorlijke sociale posi
tie te verzekeren is er, doch de motor 
d raait nog niet op volle toeren.

Een oproep wordt gedaan tot de 
visschers om eendrachtig gedurende 
den komenden tijd  te werken om de 
sociale positie in  overeenstemming te 
brengen met de economische betee- 
kenis van het zeevisscherijbedrijf.

ENGELAND
OUDE V ISSC H ER S  B I J  DE 
K U S T V IS S C H E R IJ

Tijdens den oorlog zijn in Enge
land vele oude visschers bij de kust
visscherij gaan varen. Op een motor
vaartu ig  van 11 meter lengte voer 
een man van 79 jaa r als schipper en 
zijn bemanning telde 73, 65, 56 en 
51 jaren.

SC H EEPBO U W K U N D IG E  BEZO CHT 
B E L G IE

Een scheepsbouwkundige medewer
ker van «The Fishing News» bracht 
onlangs een bezoek aan ons land om 
den aanbouw van nieuwe schepen 
na te gaan.

H ij schat dat er een 40 ta l diesel- 
traw lers in  aanbouw zijn tot eer 
waarde van 2 m illiard  frank. Acht
tien zijn voor F rankrijk  bestemd. De 
eenvoud der constructie viel bijzon
der op.

VEREENIGDE STATEN
C O N FEREN T IE  VOOR 
SC H EEPSRA D IO

Am erika heeft 60 landen uitgenoo
digd tot het bijwonen van een in ter
nationale conferentie inzake de ra- 
diohulpmiddelen voor de zeevaart, 
welke gedurende twee weken te New 
York C ity en New London, Connec
ticut, zal worden gehouden en op 28 
April aanvangt.

De bedoeling van de conferentie is 
om de gedelegeerden der wereld voor 
te lichten inzake Am erika’s politiek 
op het gebied van de radiohulpmidde- 
len voor de zeevaart, alsmede de Ame
rikaansche vorderingen op d it gebied 
te demonstreeren. De conferentie zal 
mede technische besprekingen inzake 
de ontwikkelingen op het gebied, als
mede de demonstratie van de jongste 
typen van uitrusting, zooals Loran en 
Radar omvatten. De conclusies,- welke 
op de conferentie bereikt worden, 
kunnen uiteindeïijk leiden tot wereld- 
standaardiseering van de radiohulp- 
middelen voor de zeevaart.

FRANKRIJK
DE FRAN SCHE Z E E V IS S C H E R IJ W IL  

VAN HET M IN IS T E R IE  VAN 
LANDBO UW  AFHANGEN

Zooals trouwens in  ons land is de 
Franschg Zeevisscherij verbonden 
aan het M inisterie van Verkeerswe
zen.

U it een resolutie uitgaande van
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Brief uff Yerseke
Yerseke, den 15-2-47

M et M utatu li zouden ook w ij wel 
moeten schrijven : «Het wordt een
tonig lezer !» W an t nog steeds (hoe
veel weken reeds ? ) moeten we reeds 
schrijven over vorst en ijs ? M et al 
de onaangename gevolgen van dien. 
W an t de levensomstandigheden zijn 
n iet meer als ze schijnen te zijn ge
weest, toen Ja n  Luyten (1649 - 1712) 
de volgende regels schreef :
B ij w inter als de w aat’ren sluiten. 
'Wanneer het snerpen van de vorst 
Het land met een harden korst, 
Bedekt, dan b lijft men in de muiten. 
Den avond steekt heel vroeg haar

lampen aan. 
De deeren zit er b ij te spinnen 
Mén sluit de lauwe zomer binnen 
En  laat gerust den w inter buiten

staan.
Ook missen tegenwoordig de mees

te menschen de kalm te en gemoede
lijkheid  die toen kenmerkend waren 
voor dien tijd . Hoe het elders is weet 
ik niet m aar hier is hoewel er 
m inder werk gedaan kan worden 
toch meer onrust dan anders. Velen 
moeten zich bezighouden met moei
lijkheden van ’t oogenblik. De be
m oeilijking van ’t werk dat nog te 
doen mogelijk b lijft en de moeite die 
’t geeft om aan het noodige vooral 
brandstof, enz... te geraken geeft ve
len in  deze langdurige w inter veel 
kopzorgen, 't Is  inderdaad een lange 
slepende w inter ! Vooral op een vis- 
schërsdorp zooals het onze is eigen
lijk  iedere dag vorst te veel ! W at 
dan te zeggen als ’t zoo lang duurt ? 
Alles lig t stil. Alleen de oesterverzen
ding gaat nog door, in  zooverre de 
putvoorraden niet zijn uitgeput. G is
teren deelde een voorman van een 
der grootste verzenders ons mee dat 
de verzending was gestaakt omdat 
de voorraad uitgeput is. Zooeven la 
zen we in  ons streekblad, dat de oes
terverzending over de maand Jan u ari 
was als vo'gt: Naar Nederland w er
den verzonden -6 297, naar België 
1.051.160; naar Engeland 263.000; naar 
Duitschland 450. en naar andere lan 
den samen 57.250 stuks. In  totaal 
1,710.157 stuks. Vorig jaa r in  dezelf
de maand waren de cijfers: naar Ne
derland 466 236; België 752.300; E n 
geland 50.000; andere landen 10.000 
stuks. Totaal 1.316.636 stuks. Na dezé 
gegevens vo'gt in  genoemd blad een 
korte beschouwing die lu id t: «Beziet 
men deze cijfers, dan zullen deze on
getw ijfeld reden tot tevredenheid 
moeten geven, als men hierb ij reke
ning houdt met het fe it dat na de 
feestdagen (Kerstm is en N ieuw jaar)

den eersten tijd  nagenoeg stil heeft 
gelegen Practisch heeft het verder 
deze geheele maand gevroren, m aar 
bleef men toch oesters afnemen. De 
iondanks de somtijds strenge vorst, 
voorraden blijken echter thans bij 
velen b ijna op te zijn en nadat eerst 
de v ijf nul uitgeput raakte ts thans 
ook bij velen de vier nul nog m aar 
zeer beperkt voorradig. Het is dan 
ook (en w aarlijk  n iet alleen voor de 
oesterverzending) te hopen dat w ij 
spoedig m ilder weer krijgen want de 
vrees dat door deze vorstperiode, on
noemelijk veel schade zal blijken te 
zijn veroorzaakt is lang niet denk
beeldig. Tot zoover ons streekblad, 
w aaraan we geen woord behoeven toe 
te voegen. W ant duidelijk als ’t is 
spreekt het voor zichzelf. De dubbel 
- gedachte vorst - oesters roept ons 
een berichtje voor den geest dat we 
verleden week lazen. W e meenen in 
de «Haagsche Post» en dat was over
genomen uit de Am erikaansche «As
sociated-Press». D aarin lezen we : 
«Bevrozen oesters. Een oester aldus 
D r V ictor Lasanoff te Nulford (Conn) 
kan in bevroren toestand tien m aan
den leven. Men moet haar dan echter 
rustig laten liggen want als men haar 
schud of ruw behande’d sterft ze. 
W ijl ze in  dien toestand voor 90 t.h. 
u it ijs bestaat breekt ze uiterst ge
m akkelijk». Tot zoover d it bericht 
dat voor ons wel weinig praktische 
waarde zal hebben m aar ons toch in 
teressant genoeg schijnt om ’t even 
mee te deelen. M isschien kunnen 
oestereigenaars eens probeeren en 
zien of er w at in zit ! Stannen we 
van de consumDtie-oesters over naar 
de zaaioesters. Van dat front kan ge
meld dat de exporteurs van oesters 
weer vergaderden voor 8 Febr. j.l. om 
de kwestie aankoot» Fransche zaaioes
ters verder te bespreken. Het zal naar 
daar werd meegedeeM niet zoo ge- 
rn.akkeli.ik vallen zaaioesters van 30- 
40 klg. (uer lOOO'i vast te krijsen. De 
mogelijkheid werd geoonerd dat de 
Fngejschen ze reeds weg kochten. In  
Arcachion schijnen wel oesters van di 
gewicht te koon m aar geen der ver
zenders voelde er iets voor om het 
daarmee te wagen. Men kwam er eer
der reeds verkeerd mee u it vermoe
delijk ! De heeren M. Lendenbergh 
en J. Neüe zijn niet ongenegen deel 
uit te maken van de aankoon-Com- 
missie die zoodra nood'? met D r P. 
K arringa naar F ran k riik  zal vertrek
ken. En  nu is weer al w at we weten 
oesters en mossels betreffende meege- 
de’d. ’t Is  niet heel veel, m aar ja  die 
vorst ook ! ! !

het Verbond der Beroepsvereenigin- 
gen voor Zeelieden, hoofdzakelijk sa
mengesteld u it visschers en stuurlie
den, b lijk t dat, indien het M inisterie 
voor koopvaardij n iet tot stand komt, 
zij de aanhechting vragen bij het M i
nisterie voor Landbouw.

Ind ien  er geen sprake kan zijn tot 
de oprichting over te gaan van een 
M inisterie voor de Zeevisscherij zoo
als in  Rusland en Canada, w il de lo
gica dat de Zeevisscherij en de Land 
bouw éénzelfde M inisterie zouden 
vormen, evengoed als in  Groot-Bri- 
ger in  Jap an  en Duitschland, landen 
tanie, Noorwegen, Denem aren, Ne
derland en Zweden en zooals vroe- 
die een eerste rang positie bekleeden 
of bekleed hebben op gebied der zee
visscherij ...

De economische en sociale vraag
stukken in  verband met landbouw en 
zeevisscherij z ijn  zeer nauw verwant.

AA N PA SSIN G  VAN DE V ISCH- 
P R IJZ E N  G EW EN SC H T

Ind ien de vischprijzen in  F ran k rijk  
n iet onverw ijld worden aangepast 
aan de steeds stijgende lasten van 
het bedrijf, vreest men dat binnen
kort de visscherij op de Fransche 
kusten totaal zal worden stilgelegd. 
Men verlieze n iet u it het oog dat de 
prijzen van de visch bij onze Zuider
buren nog steeds gereglementeerd 
z ijn  en een vooraf bepaald maximum 
n iet mogen overtreffen.

Tot heden heeft de bevoegde over
heid geen gehoor gegeven aan de 
wenschen van het bedrijf tot verhoo- 
ging van  de vischprijzen.

Men bestempelt de vischprijzen als 
belachelijk  laag en niet in  verhou
ding m et den hu,idigen levensstan
daard.

In  tegenstelling m et de vischp rij
zen, die op een zeer laag peil gehou
den worden, stelt men vast dat het 
bedrijfsm ateriaal voortdurend stijgt. 
Daarenboven werden er nieuwe zeer 
zware sociale lasten gelegd op het be
d rijf.

W at het bedrijfsm ateriaal betreft, 
streeft men er naar de winstm arges 
te verm inderen van  de verkoopers. 
Deze maatregelen, zoo ze w erkelijk  
slagen, zouden echter n iet volstaan. 
M en kan immers n iet bewerkstelligen 
dat zij in  dergelijke m ate zouden 
verm inderen om ten slotte gelijk te 
zijn met het coëfficiënt van prijs- 
verhooging van den visch, die sedert 
1938 werd waargenomen. De uitba- 
tingskosten der reederijen zijn sedert 
1938 tw aalf m aal hooger; terw ijl de 
visch slechts 4,5 m aal duurder kost 
dan in  1938.

Ind ien  deze wanverhouding onmid
dellijk  na de bevrijd ing n iet zoo 
scherp waargenomen werd, kan men 
d it toeschrijven aan het feit, dat de 
aanvoer zeer overvloedig was. Nu 
echter geraken de vischgronden door 
een intensieve visscherij uitgeput.

Als redm iddel wordt door het ver
bond voorgesteld: de vaststelling van 
m inim um prijzen te betalen aan de 
visschers; Anderzijds de bepaling van 
m axim um prijzen te betalen door de 
verbruikers. Tusschen producenten 
en verbruikers moet aan den handel 
volledige vrijheid  verleend worden.

Eigenaardig dat men in  F ran krijk  
insgelijks vaststelt dat de politiekers 
weinig belang schijnen te hechten 
aan het lot der visschers. Evenals bij 
ons vormen ze immers geen kiezers- 
massa, die men op de een of ander 
m anier moet trachten te lokken.

G EW E L D IG  V E E L  V IS SC H ER IJM A -  
T E R IA A L  GAAT V ER LO R EN

In  Fransche reederskringen m aakt 
men zich ten zeerste ongerust nopens 
de aanzienlijke verliezen van vissche- 
rijm ateriaa l. die voornam elijk w aar
genomen werd gedurende het haring- 
seizoen, het eerste van eenig belang 
sinds de bevrijding.

De visscherijgronden van het K a 
naal en de Noordzee zijn bezaaid met 
allerhande hindernissen. D it ver
schijnsel is zeer natuurlijk , als men 
in  acht neemt dat deze gebieden ge
durende zes jaa r als oorlogsterrein 
dienst deden. Duinkerke werd twee
m aal belegerd, een aanzienlijke hoe
veelheid m ateriaal is in  de omgeving 
van  deze haven verloren gegaan.

Ontelbare bommenwerpers trokken 
de Noordzee over. T a lrijke  luchtge
vechten hadden plaats, een groot aan 
ta l toestellen kwamen in  het water 
terecht. Voeg daarbij nog de ta lrijke  
vaartuigen, die tijdens zeegevechten 
verloren gingen of door het stooten 
op een m ijn  op den bodem van de 
zee terecht kwamen.

De verliezen van m ateriaal zijn 
enorm en nemen ten slotte zeer ramp 
spoedige afm etingen aan. Zoo erg is 
het dat hierdoor de finantieele toe
stand van ta lrijke  ondernemingen in  
gevaar gebracht wordt. Het verlies 
van een boel kost aan een onderne
ming van een vaartu ig  van 40 me
ter ongeveer 40.000 fransche franks.

De Fransche reederijen dringen 
aan opdat hun een grooter contin
gent garen en touwwerk zou worden 
verleend. Vele reederijen zullen im 
mers binnenkort vernücht zijn hun 
vaartuigen stil te leggen b ij gebrek 
aan vischtuig.

W ij zijn in  dat onzicht nog zoo 
s’echt n iet bedeeld. Alleen de kw ali
te it dient w at te verbeteren.

De welbekende Engelsche Dieselmotoren j!

Nr MIRRLEES, PËTTB
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MARKT BER I CHTEN
IJMUIDEN

Zaterdag 8 Februari 1947
Aan onze m arkt waren vandaag 1 

stoom trawler en 1 kustvisscher met 
versche visch en 4 kotters met ver
sche haring van het kanaal.

De traw ler bracht ongeveer 1000 
kisten aan de m arkt, hoofdzakelijk 
w ijting, groote schol en kabeljauw.

De totale aanvoer was 50.000 kgr. 
versche visch en 35.000 kgr. haring. 
De visch is aan den gereglementeer- 
den m arktprijs verkocht.

Besomm ingen zijn :
IJ.M . 48 Noordzee F l. 16,770,—
IJ.M . 248 Kust 1.973,—
U .K . 244 K an aa l 5.806,—
U.K . 141 K an aa l 1.733 —
U .K . 242 K anaa l 2.870,—
U.K . 76 K anaa l 1.785,—

Maandag 10 Februari 1947
Aan onze m arkt 5 stoomtrawlers en 

3 motors met versche visch en 1 mo
tor met versche haring.

De aanvoer bestond u it 125.000 kg. 
versche visch 5.500 kg. versche haring.

Zeer schoone aanvoeren van groote 
kabeljauw  zagen w ij vandaag, h ier
van werd 2/3 geëxporteerd en 1/3 
naar het Binnenland verzonden. Ver
der hadden w ij groote schol en w ij
ting en van de motors tong en ta r
bot.

Het was vandaag een levendige 
handel, alles ging natuurlijk  aan den 
m axim um prijs van de hand.

De besommingen waren.
R.O. 53 Noordzee Fl. 13.649,—
IJ.M . 103 Noordzee 8.215,—
IJ.M . 183 Noordzee 12.792,—
IJ.M . 117 Noordzee 9.946,—
IJ.M . 155 Noordzee 5,218,—
K.W . 129 Noordzee 5.503,—
K .W . 124 Noordzee 525,—
K.W . 15 Noordzee 1.001,—
K.W . 28 Noordzee 1.958,—

Dinsdag 11 Februari 1947
Geen aanvoer uit zee. Vandaag vond 

enkël plaats de verkoop van een par
tij gefileerde kabeljauw en gullen van 
de IJ.M . 48, dewelke aan de w al wer
den gefileerd. De prijzen waren m a
ximum.

Woensdag 12 Februari 1947
Slechts één kleine kustvisscher met 

2.000 kgr. versche visch.

Donderdag 13 Februari 1947
Een kleine motor met 4.000 kgr. 

versche visch, slechts een weinig 
groote schol en w ijting.

Vrijdag 14 Februari 1947
Geen aanvoer.

BESC H O U W IN G EN
Nog steeds liggen onze schepen 

aan de w al en het zeer strenge w inter 
weer belet onze visschers totaal in 
de uitvoering van hun werk. De en
kele visschers die nog op zee vertoef
den vertelden van een groote IJsve ld  
te zijn gepasseerd bij onze kust en 
gezien de weersomstandigheden nog 
in  het geheel geen w ijziging vertoo- 
nen, verw achten w ij weinig goeds.

Toch z ijn  de laatste berichten even 
gunstiger. 7 traw lers hebben zee ge
kozen en of er volgende week meer
dere zullen volgen va lt nog te betw ij
felen. Hopelijk zullen er weer vis
schers gevonden worden, die onze 
vischvoorziening zullen voorstaan.

Deze week kwam een groote partij 
bevroren filets van kabeljauw in  den 
handel en vertoonde onze hallen toch 
nog een levendiger beeld. De gedistri
bueerde p artij zal ongeveer 150.000 kg 
hebben bedragen.

De kw aliteit was goed en behoorlijk 
verpakt, alles vonden gretige afna
men in  het Binnenland. De geheele 
p artij kwam op een gunstig moment 
in  aanbieding.

De versche vischaanvoer van 180 
000 kg. en 40.500 kg. haring van het 
K an aa l was in  verhouding tot het 
aanvoer apparaat zeer redelijk t ' 
noëmen. Vooral de schoone aange
voerde partijen  kabeljauw op M aan
dag was een gelukkige meevaller.

Zoo gezien de aanvoer. zou er bi 
een verbeterde weersgesteldheid, ze
ker veel visch te verwachten zijn er 
het is ontzettend spijtig dat deze om
standigheden zoo’n  groot obstakel 
z ijn  geworden.

Hoe de visschers het nog zoolang 
visschend hebben gehouden va lt nog 
zeer te prijzen. Het is van natuurzijde

bekeken een wonder mooi gezicht, dat 
vele ijs op alle deelen van de schepen, 
m aar om in  en tusschen d it schoone 
te arbeiden zal zeker n iet meevallen.

Van handelszijde is er niet veel 
nieuws op te merken. Het is kortweg 
een dooie boel geworden, m aar geluk
kig is het dat cjeze omstandigheden 
nu eens in  het weer gezocht moeten 
worden en niet door a llerle i twisten 
onderling.

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

Teleoon H e i s t  : 513.80 
EXPORT - IMPORT 
Zout voor de visschers

DE BRITSCHE W ALVISCHVAART
Goede vangsten 

in de Zuidelijke Yszee

V E R D IE N S T E L IJK  W E R K  OP 
M ETEO RO LO G ISCH  G EB IE D

De Britsche walvischvlooten, die 
thans in  de Zuidelijke Yszee operee- 
ren, hebben goede vangstresultaten 
geboekt, die zelfs zoo hoog zijn, dat 
zij de verwachtingen hebben overtrof
fen.

Ongetw ijfeld zijn hierdoor nieuwe 
records, op dit gebied gevestigd. De 
modernste methoden vinden bij deze 
vangsten hun toepassing, zooals het 
gebruik der verkenningsvliegtuigen, 
dat vele voordeelen biedt en ook door 
de Nederlandsche w alvischvaart met 
succes in  p ractijk  wordt gebracht. 
Verder zijn de schepen uitgerust met 
de laatste radar-vindingen en zijn zij 
telefonisch met elkaar verbonden. 
V ier fabriekschepen en een landsta- 
tion staan in  nauw contact met de 
vangschepen en bereiden de traan, 
te rw ijl het vleesch gereed wordt ge
m aakt voor bevriezing.

180 ZU ID PO O LRE IZEN

Niet alleen voor wetenschappelijk 
onderzoek en de walvischvangst, m aar 
ook voor de meteorologie biedt de 
Zuidelijke Yszee vele mogelijkheden 
en de eerste, die deze ontdekte was 
de B r it  S ir Hugh W illoughby. D it was 
eeuwen geleden en sinds hebben vele 
landen expedities van verschillend 
karakter naar deze zee uitgezonden, 
in  totaal b ijna 180. Het Vereenigd 
Kon inkrijk  heeft 73 poolreizen naar 
d it gebied voor zijn rekening geno
men.

T IJD E N S  DEN OORLOG

Voor het uitbreken der vijandelij-  
ken stond dit werk onder leiding van 
de «Discovery Committee of the Co
lonial Office», m aar in  1939 werden 
zijn schepen voor de oorlogvoering 
opgeeischt. Het werk werd toen over 
gedragen aan een post op de Britsche 
Falkland-eilanden, ressorteerende on
der de «Operational Security Silence» 
Deze post heeft gedurende den gehee- 
len oorlog meteorologische gegevens 
van onschatbaar belang aan de geal
lieerde legers verstrekt.

SA M EN W ER K IN G  M ET 
DE DOM INIONS

Een volledig en duidelijk overzicht 
van de werkzaamheden in  de Yszee 
zal zonder tw ijfe l de resultaten ten 
goede komen en daarom w illen Aus
tralie, Nieuw Zeeland en Z.-Afrika, 
ten nauwste met het Vereenigd Ko 
n inkrijk  samenwerken. Daar zij een 
deel vormen van het Britsche W ereld
rijk , zal d it hun niet m oeilijk vallen 
en men hoopt dat ©andere landen, 
eveneens met belangen in de Zuide
lijke Yszee, soortgelijke middelen zul
len aanwenden om in  d it wetenschap
pelijk onderzoek een behulpzame 
hand te bieden.

Huis Raph. Huysseune
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