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Verschijnt eiken Vrijdag

VISSCHERUBLAD
MAART

1 Z 5.56 18.24
2 Z 7.15 10.5T
3 M 8.39 21.28
4 D 10.08 22.40
5 W 11.05 23.31
6 D 11.53 —
7 V 0.14 12.37
8 Z 0.55 13.14
9 z 1.37 13.50

10 M 2.14 14.25
11 D 2.51 15.01
12 W 3.26 15.37
13 D 4.02 16.13
14 V 4.42 16.57
15 Z 5.30 17.57
16 z 6.43 19.27
17 M 8.21 21.03
18 D 9.50 22.12
19 W 10.43 23.04
20 D 11.21 23.39
21 V 11.53 __
22 z 0.08 12.23
13 z 0.41 12.56

; 24 M 1.11 13.26
: 25 D 1.47 13.59
. 26 W 2.23 14.35
_ 27 D 3.02 15.16

28 V 3.44 16.02
29 Z 4.36 16.58

"  30 z 5.40 18.13
31 M 7.06 19.52
Berekend volgens 
het officieele uur

___ _  - ,  ____ van Greenwich.
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Onze Uitvoer naar Engeland
A LG EH EELE  V R IJH E ID  IN ’T B E 

LANG VAN DE V IS S C H E R IJ 
N O O D ZA K EL IJK

Onze lezers weten dat aanvankelijk 
door Engeland de invoer van 25 Ton 
visch toegestaan werd, zonder te spre
ken van de rechtstreeksche land in 
gen door visschersvaartuigen uitge
voerd. Achteraf werd, na onderhande- 
lingen d it gewicht gebracht op 50 Ton. 
Begin van d it jaar werd er tengevol
ge van den geringen uitvoer welke 
plaats had, door de Engelschen ge
dreigd d it kwantum  terug op 25 Ton 
te brengen.

In  principe was in  den aanvang 
overeengekomen dat van d it kwan
tum 80 procent aan de vooroorlogsche 
uitvoerders en 20 procent aan nieu
welingen zou toegekend worden.

Daar men alle moeite van de we
reld had om de 50 Ton uit te voeren, 
werd deze vrijgelaten, zoodat elkeen 
zijn weg kon gaan.

Alras stelde men vast, dat enkele 
jongeren alles in  het werk stelden om 
zelfs met verlies de Engelsche m arkt 
te bevoorraden.

Ondertusschen werd sedert enkelen 
tijd  toegelaten 150 Ton per week uit 
te voeren met als gevolg dat dank zij 
de vrije  concurrentie, langzaam m aar 
zeker 150 Ton bereikt werd en vorige 
week zelfs d it kwantum tot 180 Ton 
overschreden werd.

Ondertusschen w ijst men er van 
Engelsche zijde op, dat alles op de 
markt te Billingsgate terecht komt 
en eischt men dat de uitvoer voor de 
helft over de provincies verspreid 
worde.

D it alles is gem akkelijk gezegd, 
maar hoe zal d it bij de uitvoerders 
kunnen bewerkstelligt worden, in  acht 
nemend den veel geringeren prijs 
welke men er voor bekomt.

DE AAP KO M T U IT  DE MOUW
Ondertusschen zijn de enkele u it

voerders van vóór den oorlog aan het 
roeren gegaan en eischen ze thans 
opnieuw het leeuwenaandeel voor zich 
op en wel in  zooverre dat, waar ze 
vroeger 80 procent van de 25 Ton op- 
eischten, ze thans de twee derden van 
de 150 Ton wekelijks u it te voeren 
voor zich w illen nemen.

Hun stelling is dat, de nieuwelingen 
één derde of 50 duizend kg. onder hen 
mogen verdeelen en ze eventueel van 
de rest kunnen genieten wanneer de 
150.000 kgr. aan de uitvoerders 
vóór den oorlog toegekend, n iet vol
ledig uitgeput zijn.

Het gevolg van dezen toestand is 
dat de jongeren n iet meer zeker zijn 
wanneer te kunnen uitvoeren en dus 
alle vast kontakt verliezen met hun 
klienten in  Engeland. Ook de prijzen 
ter m arkt, zullen er fel door bein- 
vloed worden in het nadeel van de 
visscherij. Anderzijds gaat het niet 
op nu, dank zij de medewerking van 
de nieuwelingen, men er toe geko
men is de 150 Ton uitvoer te berei
ken, ze opnieuw gedeeltelijk u it te 
schakelen. Onder de vroegere uitvoer
ders kent men nog slechts een 9 ta l 
firma’s, welke op gropd van hun u it
voer in  1938, mogen exporteeren, ter
wijl een 34 ta l firm a’s de rest moe
ten verdeelen en verplicht zijn te 
wachten tot het de uitvoerders van 
voor den oorlog belieft hun kwantum 
niet volledig te gebruiken.

De volgende vragen stellen zich o.m.
Aan' wie komt het kwantum toe van 

firma’s welke verdwenen zijn of n iet 
meer uitvoeren ?

Waarom eerst de vrijheid  verleenen 
omdat het u it te voeren kwantum niet 
bereikt wordt en dan wanneer elkeen 
een krachtinspanning gedaan heeft 
om een klient te winnen, dan die 
menschen opnieuw schaakm at zet- 
ten ?

Is dit het gansche stelsel van uit- 
voer niet in  den w ar sturen ?

Opent d it weeral niet de poort naar 
monopolium ?

Moeten de nieuwelingen alsdan a l
leen kunnen beschikken over een 
kwantum, als de anderen het verwer
pen omdat zij laatst genoemden er 
niets kunnen aan verdienen ?

W ij hopen dat het Zeewezen, derge
lijke toestanden niet terug in  het le 
ven zal roepen.

DE TE  VOLGEN  W EG

Het verleden heeft bewezen, dat de 
vroegere uitvoerders alleen niet bij 
machte z ijn  het toegekend kwantum  
u it te voeren. Anderzijds wordt h ier
door een geweldige drukking op de 
prijzen uitgeoefend, welke voor de 
visscherij zeer nadeelig is.

De jongeren of nieuwelingen heb
ben door hun in itia tie f het toegekend 
kwantum  helpen opgebruiken.

D at men de uitvoer naar Engeland 
geheel v rij late, en eiken dag noteere, 
w at er in  den loop van de week reeds 
uitgevoerd is.

Dat men d it ’s morgens door de d i
rectie van de vischm ijn en n iet door 
een concurreerende vischhandelsfir- 
ma afkondige en de uitvoer stoppe, 
zoo het kwantum  bereikt is.

Het zal zeker n iet op een paar dui
zend kg. op aankomen, m aar elkeen 
zal zooals het vroeger was, zijn best 
doen en voor ons land en de vissche
rij zullen resultaten bereikt worden, 
welke ons ten goede komen.

Men spreekt te veel van verworven 
rechten. Het is overdreven zich te 
gaan steunen op uitvoercijfers van 
acht jaa r geleden.

B ij de vroegere uitvoerders hebben 
ook de ouderen zich laten vervangen 
door hun zoons of jongere vennooten.
W aarom  zouden die jongeren moeten 
bevoordeeld worden tegenover andere 
jongeren, welke evenveeel in itia tie f 
en recht op leven hebben als hun vak- 
genooten !

D at men d it bij het Zeewezen in 
dachtig weze en zich n iet la te  leiden 
door de adviezen van  zoogezegde 
groepsbelangen, waar niet de belan
gen van het algemeen, m aar slechts 
die van een paar gediend worden om
dat en zulks is begrijpelijk, de eenen 
toch concurrenten zijn van de ande
ren.
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Te kort aan Visschers

Belangrijk Bericht

aaox de ScâLppe*ô aan 
V M ô câ eK & o a asU u ig .e n  

taeiâe api Ijô lan d  awcen

Door den bevoegden dienst van Ys
land wordt gemeld dat gedurende de 
periode ingaande op 25 M aart 1947 tot 
5 M ei 1947 een aantal IJslandsche 
booten de kabeljauwvisscherij zullen 
bedrijven met staande netten aan de 
zuidkant van Ysland in  een gebied 
binnen de volgende punten :
a) Geirfuglasker (orts)
b) 63° 15’ 8 N. 20° 46’ 5 W .
c) 63° 19’ 3 N. 21» 00’ 0 W .
d) 63° 27’ 4 N. 20° 55’ 7 W .
e) E in id rangur (rots)

Deze netten zullen gelegd worden 
gedurende den dag en gedurende den 
nacht en zullen zoo d icht gelegd wor
den dat wanneer een traw ler er zich 
tusschen zou wagen er zekerlijk net
ten van groote waarde zullen vern ie
tigd worden en de risico zouden op- 
loopen van  deze netten en boeilijnen 
in  de schroef te krijgen.

Ingevolge de hierboven aangehaal
de redenen worden de schippers van 
traw lers ernstig verzocht n iet binnen 
het hierboven aangehaald gebied te 
visschen gedurende de periode van  25 
M aart tot 5 Mei. In  den regel zal een 
patrouille vaartu ig  kunnen gezien 
worden in  de nabijheid van d it ge
bied en zal a ltijd  wanneer noodig 
verdere in lichtingen kunnen ver
strekken.

Een kaart het gebied in  kwestie 
voorstellende lig t ter inzage van  de 
belanghebbende schippers op het Wa- 
terschoutambt.

Oostende, den 18n M aart 1947.

HOE H IERAAN  V ER H ELP EN

1). Zooals we verleden week meld
den, zal het herscholingscentrum  voor 
visschers, in  de veronderstelling dat 
deze herscholing het beoogde doel be
reikt, voor een zeker gedeelte aan den 
toestand verhelpen. Van Bestuurder 
Callant, die de vorm ing van het eer
ste contingent in  handen heeft, ver
namen we met genoegen dat h ij nu 
reeds overtuigd is van een gunstigen 
uitslag. Moest dit bewaarheid worden 
dan dient dit in itia tie f doorgedreven

2.) De eigenlijke, duurzame redding 
lig t ontegensprekelijk in  het aanwer
ven van  scheepsjongens. Tijdens den 
oorlog waren de kleine schepen ver
p lich t een jongen aan te monsteren, 
wanneer deze maatregel vóór den oor
log alleen van toepassing was voor 
de schepen welke de diepzeevisscherij 
beoefenden. Een geluk dat het Hoo
ger Bestuur dezen m aatregel tijdens 
de bezetting heeft toegepast, zooniet 
ware het tekort van nu nog nijpender 
geweest. W at meer is, dan was er met 
die kleine schepen heel w at te ver
dienen en van groote eenheden was 
er geen spraak.

Nu echter doet de toestand zich 
heel anders voor. T a lrijke  groote een
heden zijn in  de vaart, er komen nog 
geregeld nieuwe bij, in  zooverre dat 
de reserven zijn uitgeput.

In  z ijn  artikel van 7 M aart zegt de 
heer Je f Verbanck, dat veel ouders 
hun zoontje liever zee zien kiezen 
met een garnaalvisscher dan met een 
vaartuig dat 10 à 18 dagen in  zee 
b lijft. W e gelooven niet dat er veel 
dergelijke gevallen zich voordoen, ter
loops nu en dan één, m aar de jon 
gens z ijn  het gauw moe ! Vooreerst 
zijn deze scheepjes de ideale leer
school n iet en w at erger is, de verdien 
sten weinig aantrekkelijk en de voor
uitzichten eerder angstwekkend !

W e gelooven ook n iet dat er nog 
schippers z ijn  die weigeren een 
scheepsjongen aan boord te nemen. 
De ondervinding van nu heeft de 
oogen doen opengaan. Sp ijtig  genoeg 
w at laat. Langs een anderen kant 
zorgde de Heer Bae ls voor de wet van 
23 September 1931, waardoor de aan
monstering van scheepsjongens ver
p lichtend werd.

W e hooren den heer Verbanck ons 
liever herinneren aan den tijd  dat de 
schippers en scheepsjongens in  Okto
ber naar het stadhuis mochten trek
ken, om de prijzen en prem iën in 
ontvangst te nemen als belooning 
voor den bekomen uitslag op de exa
mens. D at was een «hoogdag» voor 
onze visscherij en tegelijk een geluk
kige en eenige kontaktnam e met de 
Groote Bazen, t.t.z. de leiders van on
zee visscherij. De heer Baels, als M i
nister en la te r als Gouverneur, hecht
te daar met reden veel belang aan en 
de gelegenheid om onze zeebonken 
w at goeden raad te geven, w at ze nu 
nog meer dan ooit noodig hebben. De 
visschers van  hunnen kànt stelden 
deze plechtigheid zeer op p rijs en had 
den daar het sprekend bewijs van het 
belang dat de Hoogere Besturen in  
hen stelden. Deze plechtigheid had 
een moreele uitwerking op onze zee
bonken, een aanmoediging was het 
voor de jongeren en dat is het ju ist 
w at er moet komen. De examens voor 
scheepsjongens moeten terug worden 
in  voege gebracht, zoohaast mogelijk. 
Verm its er nu sprake is van  gen her- 
inrifchting van  het visscherijonder- 
w ijs, kan d it er ook n iet worden in  
opgenomen ? W ij denken wel van ja  
en ongetw ijfeld moeten de leiders van 
ons visscherijonderw ijs daar wel iets 
meer van af weten en in  staat zijn 
iets voor te stellen dat tot basis zou

(Z ie vervolg bladzijde 2)

SXeMee* Qxfüel Vxut Clc&ct

De nieuwe Minister van 
Verkeerswezen

Woensdag is in  België een nieuwe staat of te verwezenlijken, w at in  de 
regeering tot stand gekomen, ditm aal kartons verborgen ligt.
tusschen katholieken en socialisten.

Het is niet aan «Het Nieuw Vissche- 
rijb lad» hierom trent kommentaar uit 
te brengen. Het va lt buiten zijn rol.

W at onze visscherijkringen wel in 
teresseert, is W IE  m inister van Ver
keerswezen en dus van de visscherij 
wordt.

D itm aal is de gelukkige keuze ge
vallen op oudpremier Achiel Van 
Acker, Volksvertegenwoordiger van 
het arrondissement Brugge en de Oost 
kust.

De ex-premier heeft aan ons land, 
op een oogenblik dat het in  zeer groo
te m oeilijkheden verkeerde, uitste
kende diensten bewezen en na de on
verkw ikkelijke regeering, welke we na 
zijn heengaan gekend hebben, ver
langde elkeen naar zijn terugkeer als 
premier.

H ij is het niet geworden, m aar wat 
ons toch zeer vérheugt is, dat h ij d it
m aal m inister van de visscherij zal 
zijn.

Veel zal van hem in  d it departe
ment gevergd worden, want onze vis
scherij en in  de eerste plaats de kust
visscherij, zal zeer zijn hulp noodig 
hebben om recht te trekken w at krom

SCHOON VISSCHERSVAAR
TUIG TE KOOP

Groote occasie — gebouwd 1942. 
Volledig uitgerust voor haring-, 
visch-, gam aalvangst. — 40 P K  
motor 1942. 100.000 fr. comp
tant, rest gemak betaling.
Zich wenden of schrijven bu
reel van het blad. N r 161

De heer Achiel Van Acker mag er 
fier op zijn de arbeider een sociaal 
statuut gegeven te hebben, welke ve
le landen ons mogen benijden. H ij 
kent de nooden van den kleinen man. 
H ij is daarenboven een Vlam ing en 
een kind van de kust.

Zou het bijgevolg van hem die ons 
land van den ondergang redde, te
veel gevraagd zijn ook thans aan den 
visscher een afzonderlijk sociaal sta
tuut te geven, zooals door het plan 
van de heeren Vandenberghe en 
Claeys voorgestaan.

Zou het teveel gevraagd zijn, hem 
te verzoeken het besluit de Staatsvis- 
schersschool te Heist op te richten, 
voor volgend schooljaar tot uitvoer te 
brengen ?

Zal zijn aandacht ook gaan naar de 
volledige herinrichting van het vis
scherijonderw ijs en zal h ij nog tijd  
genoeg over hebben om het vraagstuk 
der oorlogsschade door VOZOR aan de 
visschersvaartuigen u it te betalen, 
volledig te herzien.

Hierop komen we nog terug in  een 
ander artikel.

Ook hier is voor de man van de 
kust, een grootsche taak weggelegd.

Tot op heden, heeft de visscherij 
nog niet de gelegenheid gehad een 
m inister te hebben, die den arbeider 
der zee in  eigen taa l kan toespreken, 
begrijpen en helpen.

Ex-prem ier Van Acker heeft het 
vertrouwen van alle kringen, tot wel
ke partij zij ook behoorden. Daarom 
mag zijn benoeming tot m inister van 
Verkeerswezen voor het Vlaamsche 
land en in  het bijzonder voor de vis
scherij een zeer gelukkige keuze ge
noemd worden.

Mocht h ij door bekwame vakmen- 
schen omringd en voorgelicht wor
den, is de wensch van al wie van, door 
en voor het vischje leeft.
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5)e nieuwe Wet 
inzake da%iagô^âade wwe 

3l(wpuacvcdij en ViôccâestôuCaat
Een ruine voor de kleine reeders 

en een schande voor hen, die het wis 
ten te bolwerken zonder voorlichting 
noch raadpleging van reeders van 
Koopvaardij en Zeevisscherij.

Dezer dagen werden de reeders in 
het bezit gesteld van de Fransche 
tekst der nieuwe wet en polis van 
VOZOR.

(Voor de Vlam ingen volgt de tekst 
om de gewoonte n iet te verliezen, 
veel later.)

Zeggen we terstond, dat h ij welke 
die nieuwe wet opgesteld heeft en de
ze er heeft weten door te krijgen, mag 
geluk gewenscht voor de vele fouten, 
welke er in  voorkomen en voor de ru i
ne welke h ij vooral in  visscherijm id- 
dens aldus zal bewerkstelligen.

Niemand werd, om de gewoonte niet 
te verliezen, geraadpleegd met als ge
volg, een wet, vol tegenstrijdigheden 
en gebreken.

Men zou w aarlijk  moeten beginnen 
gelooven dat sommige am btenaars er 
prat op gaan als ze de visscherijkrin 
gen kunnen benadeelen.

Men zou geneigd zijn aan te nemen, 
dat men overtuigd is van de naive- 
te it van de reeders, welke alles steeds 
m aar goedzakkig aannemen.

Het is nog te vroeg om al de gevol
gen van deze nefaste wet te kunnen 
overleggen.

W at de betrokken departementen 
er ook mogen over denken, men zal 
ditm aal niet rusten vooraleer recht is 
geschied, al moest de Staat de eene 
proceduur na de andere te slikken 
krijgen. M ocht de nieuwe m inister, 
die ondertusschen aan het bewind is 
gekomen, zulks begrijpen, dan zal h ij 
een grove vergissing herstellen.

DE Z IE N S W IJZ E  VAN DEN H EER  
V A N D EN BERG H E

Het is in  onze visscherijkringen be
kend, dat de voorzitter van het Ver
bond der Kustvisschers in  deze aan
gelegenheden een zeer bedreven ak- 
tiv ite it aan den dag legt.
Ondervraagt om trent de nieuwe wet

geving en de verstrekkende gevolgen 
welke zij heeft, meldt h ij ons dat in 
gevolge de nieuwe teksten

1° de vaartuigen door experten op 
hun waarde van 1939 zullen herschat 
worden ;

2° de schaden voor totaal verlies 
hierop driem aal zullen vergoed, zoo 
zij voor hun volle waarde verzekerd 
waren;

3° de evenredigheidsregel voor alle 
vaartuigen welke n iet volledig verze
kerd waren, zal toegepast worden;

4° op de vastgestelde waarden een 
bijgevoegde premie van 5 t.h. per jaar



op de verzekerde waarde zal geheven 
worden ;

5° Al wie reeds de vervangingswaar
de uitbetaald werd, dit als een ver
worven recht zal mogen aanzien;

6° Z ij die in Engeland hun vaartuig 
verloren, zullen op denzelfden voet 
behandeld worden.

D aaruit volgt duidelijk, dat aldus 
twee maten en twee gewichten in het 
leven werden geroepen, en de kleine 
visscher-reeder, die doorgaans slecht 
verzekerd was, op de vervanging van 
zijn schip niet meer moet denken.

Anderzijds gaat het niet op thans 
een achterstel van premie voor zes 
jaar te eischen à 5 t.h. van menschen 
die door het fe it dat ze hun schip niet 
konden vervangen, van alle inkom
sten verstoken bleven.

Verder zegt de heer Vandenberghe 
dient afgewacht wat de reactie in 
koopvaardijkringen zal zijn en is het 
volstrekt geboden een gezamenlijke 
krachtinspanning te doen om te voor
komen dat dergelijke wandaad wer
kelijkheid wordt.

Aldus zouden reeders, welke verze
kerd waren voor oorlogsrisico en h ier
voor een premie betaalden door V.O. 
Z.O.R. zelf vastgesteld, veel meer be
nadeeld worden dan om het even wel
ke geteisterde te lande, welke hiervoor 
geen oorlogsrisico premie betaalde.

In  ons volgend nummer komen w ij 
hierop breedvoerig terug.

Te kort aan 
Visschers
(Vervolg van bladzijde 1) 

dienen van een bespreking met de 
betrokken middens ?

H ieru it b lijkt alweer welke belang
rijke rol de visschersscholen te ver
vullen hebben. Nog nooit is dat scher
per naar voren gekomen dan tegen
woordig. Sp ijtig  genoeg dat men het 
niet eerder beseft dan wanneer de 
nood aan den man komt !

3.) Tot nog toe wordt m aar altijd  en 
enkel op de deur geklopt van de vis
schersscholen, alsof het m aar in die 
scholen alleen is dat men propaganda 
Zou er in de vierdegraadklassen in de 
kan voeren voor den visschersstiel ! 
gansche kuststrook gelegen, wekelijks 
geen uurtje kunnen besteed worden 
aan hetgeen met de visscherij in ver
band staat ? En  waarom zou men in 
de Normaalschool van Blankenberge 
den grondsteen niet kunnen léggen 
bij de toekomstige opvoeders ? Zou 
men geen leerkracht, die op de hoogte 
is van de visscherij, kunnen gelasten 
met het geven van lessen in  bedoel
de scholen ? Dat zou zoo een reizende 
schoolmeester worden die over de gan
sche ksut nuttig werk zou verrichten 
een reizende pelgrim met of zonder 
baard, met of zonder bloote voeten ; 
het goede woord verkondigend en het 
goede zaad uitstrooiende, niet in  een 
barre woestijn, m aar in  onze weel
derige kuststrook ! !

Huis Raph. Huysseune
IMPORT EXPORT

VISCH - GARNAAL 
Specialiteit gepelde garnaal
H. R. 2151 Tel. Privé 421.06 
(1) Vischm ijn 513.41

Belgische 
Visscherijalmanak 1947
Het maand tijdschrift van het 

Vlaam sch Economisch Verbond 
sch rijft over de Belgische V isscherij
alm anak het volgende :

. B ELG ISC H E  
V ISSC H ER IJA LM A N A K  1947 

uitgegeven door P. Vandenberghe, H. 
Hartplein, 11, Oostende, met de mede
werking van den heer Callant, D irec
teur van de Stedelijke Visschersschool 
van Oostende. P rijs  l0o fr. B innen
land en 110 fr. Buitenland.

Niettgenstaande de groote m oeilijk
heden waarmee h ij heeft te kam- 
gehad, is de uitgever toch erin ge
slaagd een werk voor te brengen dat 
vele diensten zal bewijzen aan onze 
visscherijnijverheid. Het bevat inder
daad een onuitsprekelijken schat van 
nuttige gegevens en practische in lich 
tingen in  verband met de talrijke 
wijzigingen in de reglementeering 
op zee, in de samenstelling van dien
sten en organismen alsook in de wet
geving.

Onze lezers kunnen dit boek nog 
verkrijgen bij den uitgever m its stor
ting van het bedrag van 100 fr. B in 
nenland, 110 fr. Buitenland op P.C.R. 
1070.98 van den heer Vandenberghe 
Prosper, Oostende.

DE VISCHHANDELSBELANGSEN 
en de In- en Uitvoer

In  vischhandelskringen aan de kust 
is het met de bonden evengoed ge
steld als met die der reeders.

Ook hier worden steeds m aar groe
pen of bonden gevormd, al naar ge
lang het eigenbelang zulks dicteert.

W ij hebben in  de laatste weken 
m aar al te vaak kunnen vaststellen 
dat elk zijn  eigen standpunt verde
digt in  plaats van dat zijner leden en 
als men dan aan voorzitters van de 
eene of andere exportgroep vanwege 
het Zeewezen onderrichtingen geeft, 
dan komen die veelal terecht in  de 
handen van iemand, die er belang bij 
heeft ze slechts 24 of 48 uur later mee 
te deelen aan zijn concurrenten of er 
een interpellatie aan te geven, welke 
niet van hen gevraagd wordt.

W ij meenen dat de plaatselijke vis
scherij dienst aan de kust een moei
lijke m aar verhevene taak te vervu l
len heeft.

Anderzijds mag ons zeewezen volle 
vertrouwen hebben in  een man als den 
heer Velthof, directeur der Oostend
sche Visschershaven.

Waarom  bij den duivel te biechte 
gaan, als alle officieele mededeelingen 
langs hem of zijn hall-chef, zouden 
kunnen verstrekt worden.

In  zake uit- en invoer is het gebo
den dat de bevoegde instanties de 
ondervinding van vóór den oorlog ten 
nutte nemen om aan al de private 
invloeden en w illetjes van bepaalde 
groepen een einde te stellen.

In- en uitvoer moeten geordend 
worden in  den zin welke alleen het 
nationaal belang dient.

Is  het n iet droevig te moeten vast
stellen dat sommigen het zoover bren
gen dat ze b.v.b. voor den invoer een 
monopolium op den naam  van hun 
firm a niet of zonder de medeplichtig
heid van onze officieele instanties 
hebben bewerkt.

Is  het niet treurig te moeten vast
stellen, dat vreemde naties zooals 
Noorwegen door onze officieele in 
stanties toegelaten worden deze mo- 
nopoliums van den invoer te eischen? 
Z ijn  w ij het die baas zijn in eigen 
land of zijn het de vreemden welke 
ons de les zullen spellen en zeggen 
aan wie zij hun produkten zullen ge
ven.

In  ons vorig nummer hebben we

VW vvvvvvvvvvv vvvvv\/v\vvvvvvwvvvvwvvvwvvv\

Atag, het 
V&deenen aan 
cUe%g,unmng,en

W ij ontvingen hiernavolgend schrij
ven, welke we tekstueel weergeven.

M ijnheere van het Visscherijblad.
Als ik u it zee kom, is een van m ijn 

eerste werken het visschersbladje le
zen. Daar ben ik nu ne keer aan ge
wend én slechte gewenten zijn moei
lijk  om laten zegt m ijn ha lf bedde.

Ik  had toch nooit durven peinzen 
dat m ijn name nog van m ijn leven 
in een gazette ging staan. Ik  kost 
haast m ijn eigen oogen niet gelooven 
alhoewel dat ik goed zie zeie ! En  ik 
ben niet kleurenblind ook - God zij 
gedankt dat ik van die ellende ge
spaard ben gebleven ! Ik  sta in  uw 
gazette bij de geluksvogels schipper 
2de klasse en alhoewel dat ik m ijn 
herte een beetje voel zwellen van 
hoogvaardij, heb ik er b ijna spijt 
van. W at zegt ge daar van vergun
ningen dat ge niet meer dan 30 m ijl 
buiten de kust moogt ? Ge vergeet 
zeker een zero ? Als ik daar onder de 
vergunninghouders namen zie van ke
rels die m aar zoo oud zijn als ikzel- 
ve, die dezelfde visscheries doen als ik 
en dat die gasten m aar meedoen voor 
een vergunning waarvoor dat ge nog 
niet moet kunnen schrijven ? Awel, 
had ik dat geweten op avance, ik zou 
geen twee maanden aan den wal ge
bleven zijn voor m ijn  examen.

Dat grapje heeft me nog geen aar
dige snee in m ijn ooren, neen in  m ijn 
portemonnee gegeven. Had ik dat 
m aar geweten ! ! Niet dat ik jaloers 
ben zeie, bij verre na niet, m aar ik 
jeun m ijn eigen wel zoovele als een 
ander en als ge daar kunt van af ko
men met een vergunninge, awel «pak 
vast die occasie» binst dat de proces
sie passeert. Ik  heb m ijn meester za
liger dikw ijls hooren zeggen «ge zijt 
m aar geleerd als ge van schole komt» 
m aar toen verstond ik dat niet goed. 
Van dezen keer heb ik het vast, maar 
ongelukkig weeral te late. Als dat voor 
m ij niet meer kan dienen, dan kan 
dat ter overweging dienen van de 
makkers, ze moeten allem aal niet va
ren gelijk ik.

Een tweedeklasse schipper.

gewezen op het typisch e: en tevens 
wraakroepend fe it dat zich r  met Noor
wegen voordoet en waardooior alle in 
voerders u it de handen varan de con
current moeten eten en schhoon spre
ken of ook zij, w at van de kkoek k rij
gen.

Als men met dergelijke e; procédés 
het leven in  België meent t goedkoo- 
per te maken, dan loopt hèiet mis en 
gaat men naar wantoestanüden w aar
aan ons land zal ten grondee gaan.

In  vischhandelskringen spireekt men 
te gem akkelijk nam ens m ijjn  of zijn 
groep, m aar handelt m en nog veel 
gem akkelijker naar gelang de eigen 
beurs.

De officieele instanties en in  het 
bijzonder deze van  het Zeewezen, heb
ben zulks heel zeker reeds kunnen 
vaststellen. Daarom  is het dat w aak
zaamheid geboden b lijft, want, w at 
men ook over de nationale federatie 
van het visscherjjbedrijf denke, ze 
heeft nog op verre na n iet bereikt, 
w at ze bij haar vertrek in  zich reeds 
had moeten vereenigen, nam elijk : 
bestuurd te worden door menschen, 
welke het eigenbelang op het achter
p lan schuiven voor dat van  de groe
peeringen welke ze vertegenwoordi
gen.

E r  z ijn  er die anders handelen m aar 
die kunnen geteld en met den vinger 
aangewezen worden.

De taak  van voorzitter Decrop, is 
w elisw aar m oeilijk, m aar z ijn  gezag 
den, door een gebrek aan krachtda- 
en lenigheid mag n iet aangetast wor- 
digheid en durven optreden tegen het 
eigenbelang, zooniet zal het vertrou
wen in  de Federatie, welke nu al niet 
groot is, er fe l door verzwakt en van 
alle verdere nut ontbloot zijn.

Propagandacommissie voor 
Vischverbruik

(Vervolg)
De heer Van den Berghe verklaart 

dat de zaak reeds in  de Federatie 
voorgekomen is in  de Maand, Novem
ber, er is een zekere tegenkanting 
w aar te nemen ten overstaan van de 
Propagandavereeniging. Het voorstel 
een zeker %  te innen op de verkoopen 
moet bestudeerd worden door den 
heer Descamps omdat het h ier v r ij
w illige bijdragen betreft en geen tak 
sen w ettelijk  oplegd. De heer Des
camps werd ermede gelast juridisch 
te onderzoeken of het aan de m ijnen 
toegelaten is een vrijw illig  afgedra
gen %  te innen en deze sommen 
rechtstreeks over te maken aan de 
Propagandacomm issie. W ij mogen 
niet u it het oog verliezen dat de im 
portateurs van vreemde visch be- 
voordeeligd zouden zijn ten nadeele 
van de handelaars die hunne koop
w aar rechtstreeks aan de kust koo
pen. W ij moeten trachten sommige 
visscherijm ilieu ’s voor onze actie te 
winnen, w ant zij zijn tegen ons ge
kant, de zaak zal m aar in  orde ko
men op voorwaarde dat de grooten 
het voorbeeld geven.

H ij vraagt verder dat sommige 
voordrachten niet al te wetenschap
pelijk  zouden zijn.

Vervolgens is  men akkoord de 
Huishoudelijke Afdeeling als volgt 
samen te stellen :

Eere-Voorzitter : de heer P. De 
Vuyst; Voorzitster: Mevrouw De Rij- 
cke-Geerinckx; Secretaris : de heer 
J .  Van  H a l; Leden : de Juffrouw en 
De M eulenaere en Van Dorpe en de 
heer Velthof..

De heer Van den Berghe stelt voor 
een schrijven aan de Federatie te 
richten en h aar te vragen een afge-
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Onze lezers weten, 
maanden geleden op 
liard  en Crighton, 
schip, w aarvan we toen de aafmetin- 
gen gaven, tew ater gelaten vwerd.

Dinsdag had de «M aidentirip» van 
d it vaartuig, behoorende to tt de N.V. 
Handel en Zeevaartm aatóschappij 
plaats.

Ter dezer gelegenheid w arren  ver
schillende Engelsche jourxnalisten 
door de Crossley B r. Ltd. uiuitgenoo- 
digd. Onder deze bemerkten v we :

A.C. H ardy Bsc F.R .G .S., dde welge
kende medewerker van Fishinxtg News, 
Dagblad Scheepsvaart, enz. ; Ç C. Hope, 
Esq., van de «The Jou rn a l o: of Com
merce» London ; G.R. Hutatchinson, 
Esq., van de «The M arine Enfngineer», 
London ; C. Taylor, van de « I«Lloyds’s 
L ist and Shipping Gazette», LLondon ; 
E.G . W arne, Esq., van  de «Thfie Motor 
Ship», London ; Robert Tayldor, Esq., 
van de «Shipbuilder and M arrine E n 
gine Builder», London ; Jo h n  P. Tay
lor, Esq., van  de «Shipbuildiling and 
Shipping Record», London ; W illiam  
W ilson, Esq., van  de «The SShipping 
World», London.

Vooraf had burgemeester Serruys 
er aan gehouden deze Engelscihe jour
nalisten te ontvangen en h aëd h ij de 
gelegenheid te w ijzen op hett bel'ang 
van Oostende als visschershaaven en 
toeristenstad. H ij wees op de TseMéVe ve ï- ' 
nielingen welke werden aangeigebracht 
en hoopte dat de puinen van <n de ha l
len spoedig zouden weggeruimimd wor
den.

Voor de reis in zee welke èenen v ijfta l 
,uren duurde, waren ta lrijke  pe personen 
tegenwoordig en het was s< schipper 
Hallem eersch Frans, welke hetiet mooie 
vaartuig voor het eerst nanaar zee 
stuurde.

Het prachtvaartuig legde 12 12,7 m ijl 
af in een uur.

EEN  LUNCH
’s Avonds had in  de vischchrestau- 

rant «Belgica» op de vischkakaai een 
prachtig banket plaats, waaaarop di
recteur Cadron, het Zeewezenen verte
genwoordigde en benevens de le  in rich 
ters M. E.W . Carter van Socîoc. Beige 
Crossley, ontmoetten we de HFHH. Cop- 
pe, David en G. Rabaey, de Engngelsche 
journalisten, M. Chardonne e-, en Pi- 
laers, kapitein Arsène Blondé, é. de HH. 
R. Lannoye, Mee Verbeke vr van het 
Kustblad en den heer Vandedenbuyle.

Achtereenvolgens werd een n speech 
gehouden door de heeren Carterter, H ar
dy David, Cadron, Rabaey, Pilâilaeys en 
Lannoye namens de Belg. persrs.

Tenslotte nam  de heer Vandndenber-

ghe het woord om een klein overzicht 
te geven van de belangrijkheid der 
Belgische visscherij, haar huidige op
brengst, export en toekomstmogelijk
heden. H ij wees op de lofbare pogin
gen in dat opzicht door de visscherij 
en vischhandelskringen gedaan en 
stelde voor ingevolge een wensch van 
burgemeester Serruys, een bezoek te 
brengen aan de vischhallen, welke 
h ij eens de schoonste van Europa be
stempelde en hoopte dat ze het spoe
dig opnieuw zouden mogen worden.

HET BEZO EK  AAN DE 
V ISSCH ERSH AVEN

Woensdag brachten de Engelsche 
journalisten onder leiding van de HH. 
Carter, David, G. Rabaey en Vanden
berghe een bezoek aan de vischhalle 
en haven.

Door de journalisten werden foto’s 
genomen en hen werd uitvoerig u it
leg verschaft over de toekomstplan
nen.

Aldus werd in  deze oogenblikken 
eens te meer een prachtige kostelooze 
publiciteit verwezentlijkt in het B u i
tenland voor Oostende en zijn vis
scherij.

W ij komen hierop la te r terug en 
danken de Crossley motoren fabriek, 
welke h ier mooi werk verrichte, voor 
hun zeer gewaardeerde attenties.

In  ons volgend nummer, meer h ier
over.

EEN OUD VISSCHER OVERLEDEN
Elkeen aan den Opex kent de vis- 

scherreeder Gustaaf Pincket, bijge
naamd «Cop Pincket». *

Cop is niet meer en overleden in 
den ouderdom van 68 jaar. Hiermede 
verdwijnt nog een der figuren uit de 
bootsjouwerij, die weet wat het harde 
leven onzer kustvisschers is geweest.

Aan de achtbare fam ilie biedt «Het 
Nieuw Visscherijblad» zijn innige deel 
neming aan.

INTERNATIONALE SCHÈEP- 
VAARTCONFERENTIE

De economische en sociale raad der
V.N. heeft besloten, een internationa
le scheepvaartconferentie bijeen te 
roepen om te overleggen, of men 
moet overgaan tot de oprichting van 
een internationale scheepvaartorga- 
nisatie. Alle leden van de N.V. en de 
overige regeeringen, uitgezonderd 
Spanje (Franco), zullen worden uit- 
genoodigd deze conferentie bij te wo
nen.

vaardigde van de reeders aan te dui
den voor de Huishoudelijke Afdee
ling.

De Raad keurt dit voorstel goed.

IV. STEUN EN M ED EW ER K IN G  VAN
W E G E  DE O PEN BA RE BESTUREN

De heer Voorzitter geeft mededee
ling van de voetstappen door het bu
reau aangewend om de medewerking 
van sommige besturen te bekomen. 
Bu iten het Beheer van het Zeewezen, 
het Provinciaal Bestuur van West- 
Vlaanderen en de verschillende kust- 
gemeenten van w ier medewerking wij 
verzekerd zijn, hebben volgende be
sturen eveneens een afgevaardigde in 
den schoot van de Propaganda-veree- 
niging aangeduid : Het M inisterie van 
Openbaar Onderwijs, De N.M.B.S., hef 
M inisterie van Economische Zaken, 
het M inisterie van Ravita illeering  en 
het M inisterie van Landsverdediging; 
slechts het M inisterie van Justitie 
(vischverbruik in  liefdadigheidsinstel
lingen en gevangenissen) en de ge
meente Bouchoute hebben hun ver
tegenwoordiger nog niet aangeduid.

V. V O O R BER E ID IN G  VAN HET 
PRO GRAM M A VOOR 1947

De heer voorzitter geeft lezing van 
de punten welke in  het programma 
voor 1947 zouden opgenomen worden.

I. —  Huishoudelijke Afdeeling —
Voordrachten in  scholen, Vrouwen
kringen voor Volksontwikkeling.

II. — Organisatie van vischweken
In  al de groote centra. (De Heer Mi
nister vroeg er eene te organiseeren 
te Luik en in het Luxemburgsche). —
Ieder jaa r ééne te Oostende met ten
toonstelling.

I I I .  — Pers. —  Reportages over het 
visscherijbedrijf — de visscherijin- 
dustrie —• conservenfabrieken — roo- 
kerijen — oester- en mosselteelt 
vervoer en behandeling van visch — 
recepten over vischbereiding — de 
activite it en de rol onzer vischm ijnen 
—• een speciale rubriek voor de visch
handelaars —  artikels over de voe
dingswaarde van de visch — en. enz,
— Internationale Rubriek —  weke- 
lijksch overzicht.

IV. — Radio. —  Zelfde propaganda 
als voor de Pers —  wekelijks twee le 
zingen, één voor de Vlaam sche en één 
voor de Fransche uitzendpost.

Brochuren —  Plakbrieven, enz. één 
plakbrief voor ieder seizoen en aange
past aan het seizoen (4 per jaa r).

a) kookboekje over bereiding van 
versche visch,

b) idem voor garnaal,
c) idem voor de vischconserven, 

indien de vereeniging royaal gesteund 
wordt door de Federatie kan al dit 
m ateriaal KO STELO O S en voor, zoo 
veel zulks practisch mogelijk is, door 
bemiddeling van de vischhandelaars 
verspreid worden.

VI. —  Speciale propaganda voor het 
Leger en de weldadigheids- en straf- 
instellingen van het land (met de me
dewerking van de betrokkene depar
tementen).

V II. — Propaganda langs Posterijen 
en Postcheckambt.

V III.  — Didactisch materieel over 
de visscherij en over de vischversprei- 
dlng (voor de scholen).

IX . — Filmen — het laten maken 
van eene reeks film en —  over de vis
scherij —  de behandeling van de zee- 
produkten —  enz., deze film en zouden 
gemaakt worden in 35 mm. en 16 mm. 
—- en in de kinem a’s van het land 
worden afgerold.

X. —■ U itschrijven van eene P R I J S 
KA M P voor het schrijven van een 
standaardwerk met economische 
strekking over de visscherij' - nijver
heid (wensch uitgesproken op het In t. 
Congres van de Zee te Lu ik  in 1939).

De heer VAN DEN B ER G H E  deelt 
mede dat de Propagandacommissie 
van Nederland vier prachtige film en 
bezit over de visscherij. Z ij is bereid 
deze kosteloos voor ons te komen a f
rollen ; w ij zouden dus moeten trach 
ten een voorstelling te doen geven en 
ons met het Hollandsch propaganda- 
comité in  betrekking stellen.

H ij doet nogmaals opmerken dat 
vele vischhandelaars en reeders niet 
op te hoogte zijn van w at er door de 
propagandavereeniging gedaan werd 
en zal gedaan worden ; h ij stelt voor 
een vergadering aan de kust te beleg
gen met de belanghebbenden, verga
dering waarop zij zouden worden in 
gelicht ; h ij is overtuigd dat moest 
zulks gedaan worden 80 à 90 t.h. tot 
een andere opvatting om trent onze 
vereeniging' zouden komen .

De heer V O O RZ ITTER  is het met 
dit voorstel eens, op die bijeenkom
sten zouden tevens de Nederlandsche 
propagandafilm en kunnen afgedraaid 
worden.
VI. — V ISC H W EEK  OOSTENDE 1946

De heer VAN HAL deelt mede dat 
de stad Oostende aan de vereeniging 
vraagt eene som van 28.208,66 fr. voor 
het reinigen en het in  orde brengen 
van de Koninklijke Gaanderijen, lo
kalen w aarin de vischweek gehouden 
werd.

Na tusschenkomst van den heer 
Voorzitter besluit de Raad aan de 
stad Oostende te antwoorden dat 
deze uitgaven door het «Eeuwfeest- 
comité van Oostende-Dover» moet ge
dragen worden.

V II. —  A L LE R LE I
De heer VAN HAL meldt dat inge

volge een aan de handelaars gezonden 
rondschrijven, tot op heden 6.103 
kookboekjes verkocht werden voor 
eene som van 15.257,50 fr.



MARKT BER I CHTEN
I J M U I D E N

Zaterdag 8 Maart 1947
Vandaag hebben w ij aan onze 

markt 3 traw lers en 2 motors met een 
totale vangst van 135.000 kg versche 
visch.

De aangebrachte soorten zijn 10.000 
kg schol, 90.000 kg. kabeljauw en gul
len, 30.000 kg w ijting, 2.000 kg schar,
1.000 kg, diverse.

Van de gullen is weer veel in  on
gestripte hoedanigheid aangevoerd. 
De prijzen zijn vandaag niet alle m a
ximum geweest, zoodat eenige soor
ten aan de volgende prijzen zijn a f
gezet.

Groote schol F l. 24-22; middel schol 
34-24; zetschol 34; kabeljauw 11 
(dicht 12-11,50; kabeljauw I I I  (d icht) 
Fl. 9. Alles per 50 kg. de gestripte j 

rondvisch is alle nog maximum ver
kocht.

Door den grooten aanvoer der la a t
ste dagen en het slechte wegverkeer 
leden de prijzen. Ook het verkoopen 
van de visch door den kleinhandel is 
door het w interweer van m inder be- 
teekenis geworden, hetgeen de afzet 
van den Groothandel deed verm inde
ren. De export kreeg door dezen m in
deren af zet een rijke lijke  kans om te 
exporteeren, hetgeen dan ook ruim 
schoots is gedaan. De besommingen 
van de traw lers zijn, te ' zamen Fl. 
33.400 ; de motors K .W .91 Noordzee 
Fl. 3.890 ; K.W.161 Noordzee 4.900 F l.

Maandag 10 Maart 1947
Vier motors en drie kotters voorzien 

vandaag onze m arkt met circa 95.000 
kg. versche visch. Ook tellen w ij van
daag onder den aanvoer een Zweed
sche kotter met schelvisch.

De aangebrachte soorten zijn 2.500 
kg. tarbot en tong, 17.500 schol, 12.500 
kg. schelvisch, 42.500 kg. kabeljauw 
en gullen, 15.000 kg w ijting, 2.500 kg 
schar en 2.500 kg diverse.

De prijzen van de groote schol Fl. 
26-20; middenschol 32-25; zetschol 
34-33; bot 26 Fl. per 50 kg, alle ande
re soorten zijn aan de m axim um prij
zen verkocht.

Besommingen zijn  :
K.W.64 Noordzee Fl. 7.250,—
K.W . 138 Noordzee 6.540,—
K.W . 169 Noordzee 5.570,—
K.W . 20 Noordzee 5.430,—
IJ.M . 248 Noordzee 2.830,—
IJ.M . 270 Noordzee 250,—
U.K. 41 Noordzee 388,—

Dinsdag 11 Maart 1947
Vandaag aan onze m arkt 3 traw 

lers en 1 motor met een totale vangst 
van 120.000 kg. versche visch.

De aangebrachte soorten zijn, 1.250 
kg tarbot en tong, 22.500 kg. schol,
55.000 kg. kabeljauw en gullen, 37.500 
kg. w ijting  en 3.500 kg. diverse.

De visch is vandaag veel m inder 
in prijs als gisteren, de volgende*"prij
zen werden genoteerd, Kabeljauw  I I  
Fl. 15-12; kabeljauw I I  (ongestript)
11,50 ; kabeljauw I I I  9-8,50 ; groote 
schol 15-12; middenschol 23-18; zet
schol 32-28; Andere soorten zijn aan 
maximum prijzen verkocht.

De 3 traw lers besommen F l. 30.580. 
K.W.227 Noordzee Fl. 4.075,—,

Woensdag 12 Maart 1947
Opnieuw is de aanvoer grooter als 

gisteren, aangebracht is door 5 traw 
lers en 1 motor circa 165.000 kg ver
sche visch. De soorten z ijn  800 kgr. 
tarbot en tong 20.000 kg groote schol,
110.000 kg. kabeljauw en gullen ;
30.000 kg w ijting, 4,200 kg diverse. De 
export greep, nu de prijzen zeer laag 
zouden kunnen worden, zeer aanzien
lijk  in  de m arkt, alle" visch die aan 
den m axim um prijs u it de m arkt ge
nomen wordt wèrd door de expor
teurs opgenomen. Zoo zien w ij een 
zeer groot kwantum naar het B u i
tenland gaan.

De prijzen van de visch onder m a
ximum zijn, kabeljauw I I  (gestript) 
Fl. 15-19; kabeljauw I I  (d icht) 10-6; 
kabeljauw I I I  (gestript) 9,50-8,50 ; 
kabeljauw I I I  (d icht) 6-5,60; w ijting  
12-11; groote schol 18-17; middel- 
schol 25-22; zetschol 33-30 Fl. per 50 
kgr.

Totale besommingen van 5 traw lers 
Fl. 58.039,—
K.W .84 Noordzee Fl. 4.450,—

Donderdag 13 Maart 1947
Vandaag aan onze m arkt 2 traw 

lers en 1 motor met een gezamenlijke 
vangst van circa 125.000 kg versche 
visch.

De aangebrachte soorten zijn 3.500 
kg. tarbot en tong; 12.500 kg. schol;
75.000 kg kabeljauw en gullen, 30.000 
kg. w ijting; 4.500 kg. haring..

De motor bracht een kleine partij 
ijle-haring aan die zij gevischt had 
in de S ilve r P it, de kw aliteit en afna
men waren zeer goed.

Vandaag is ondanks den grooten 
export zeer veel onder maximum ver
kocht, de prijzen hiervan zijn als 
volgt : groote schol F l. 18-17; middel- 
schol 25-18 zetschol 34-29; w ijting  
14-12; kabeljauw I I  (ongestript) 11- 
9; kabeljauw I I  (gestript) 15-12; ka
beljauw I I I  (gestript) 10-7,50; Bot 
20-14; w ijting  (d icht) 12-11;50 Fl.

De besommingen van de 2 traw 
lers zijn F l. 30.360,—
K.W.9 Noordzee Fl. 8.591,—
Vrijdag 14 Maart 1947

1 traw ler, 4 motors en 6 kotters 
voeren vandaag circa 125.000 kg ver
sche visch aan.

De aangebrachte soorten zijn 2.500 
kg. tarbot en tong 25.000 kg. schol ;
75.000 kg. kabeljauw en gullen; 20.000 
kg. w ijting; 3.000 kg. schar en 500 kg. 
diverse.

Ook nu zijn de prijzen onder ma

ximum en wel als volgt: w ijting  ge
stript F l. 13-11; w ijting  dicht 12-8,50; 
kabeljauw I I  gestript 15-8,50; kabel
jauw  I I  d icht 10,50-7,50; kabeljauw
I I I  dicht 5,60-4,10; kabeljauw I I I  ge
strip t 7,70-4,90; groote schol 18-11 ; 
middenschol 25-13; zetschol 30-23; 
bot 9.50-8,50 Fl.

Ook nu exporteerde men zeer veel 
visch.

Besommingen zijn :
I.M.15 Noordzee F l. 14.250,—
K.W.130 Noordzee 3.730,—
K.W.52 Noordzee 3.430,—
K.W.59 Noordzee 4.560,—
K.W.89 Noordzee 5.250,—
IJ.M .210 Kust 3.960,—
E.H.4 Kust 169,—
U.K.242 Kust 272,—
U .K .69 Kust 368,—
U.K.2 Kust 373,—
IJ.M .276 Kust 2.096,—

BESCH O UW IN GEN
Zooals verwacht is de aanvoer

765.000 kg iets grooter geweest als ver
leden week, de soorten der aange
brachte visch verschillen niet van 
deze van verleden week. Zoo is groo
te schol, w ijting  en kabeljauw en gul
len de aanvoer van alle schepen. F ij 
ne vischsoorten komen b ijna niet op 
de m arkt en, behalve van een Zweed
sche kotter zien w ij geen schelvisch 
Veel van de gullen komen in  onge
stripte hoedanigheid in  de hallen, 
het brengt weliswaar veel werk voor 
de plaats met zich mede, m aar zoo 
mogelijk ware het voor de aanvoer 
stukken beter als alles gestript was 
aangevoerd ,al zouden de vangsten er 
eenigszins door verminderen, de kwa
lite it en prijs zouden zeker verbete
ren.

Dat onze m arkt deze week voor het 
eerst sinds heel langen tijd  een aan
zienlijke daling der prijzen deed zien, 
moet in  de allereerste plaats gevon
den worden in het slechte w inter
weer. E r zijn in  ons land deze week 
Provincies geweest die van hieruit 
wel te bereiken waren, m aar daar ge
komen, waren de wegen absoluut niet 
meer te berijden. In  het Noorden, van 
ons land bracht sneeuw en regen op 
het ijsdek der wegen alles in een de- 
solaten toestand, terw ijl het Zuiden 
van ons land het. dooiweder en het 
water, ook vele plaatsen afsneed. De
ze toestanden waren voor onze m arkt 
noodlottig en een scherpe prijsdaling 
trad ook in.

Het winterweer kan n iet alleen 
schuldig bevonden worden aan deze 
daling van vischprijzen. W ij zien 
nl. een tweeden factor, de hooge 
prijzen v,oor v,rijwel alle producten 
hier te lande, die ieder mensch een 
weinig huiverig doen staan voor de 
uitgave die dagelijks in  elk huisgezin 
plaats vindt. De tijd  van verdienen is 
reeds lang verleden tijd , alle men
schen beperken zich tot het koopen 
van het noodzakelijkste en houden 
hun handen ook angstig ver van dat
gene waar zij buiten kunnen. Nu is 
visch a ltijd  een artikel dat door olie, 
boter of andere bereidingwijze steeds 
duur wordt en va lt a llich t sneller on
der de producten die de huis
vrouw een weekje w il overslaan.

M aar hoe het ook zij de prijzen 
zijn omlaag gegaan, een zeer geluk
kige omstandigheid is geweest het 
krachtige ingrijpen van de expor
teurs. Zeer veel visch ging deze week 
over de grenzen. De visch is zooveel 
mogelijk door de exporteurs opgeno
men tegen den m axim um prijs en de 
hoogste prijzen, die mogelijk waren 
te geven, zoo werd de m arkt krachtig 
gesteund en hetgeen niet kon worden 
uitgevoerd, liep weliswaar ver bene
den maximum, m aar het overgroote 
deel der aangevoerde visch, kon door
snee een prijs bereiken waardoor de 
producent een bestaan kon vinden.

Nu de w inter gaat afnemen, lijk t 
het dat ook de prijzen niet verder 
zullen zakken, een beter vervoer zal 
zeker in  de prijsuitdrukking te v in 
den zijn.

Een deel van de booten is nog steeds 
rechtstreeks naar Engeland gaan 
m arkten, zoodat er zeker 150.000 kgr. 
direkt naar genoemd land is geex- 
porteerd.

De verwachtingen voor de volgende 
week zullen vrijw el gelijk aan deze 
zijn. Ook wordt er wederom, een 
Noorsch schip met filets van kabel
jauw  verwacht.

(5nde>izaefo>jumd aam Zemawd

De Belasting- 
op het Kapitaal van 

Vennootschappen

Het m inisterie van  Financiën deelt 
mede : De Belgische vennootschap
pen op aandeelen en daarmede gelijk
gestelde vennootschappen, die be
doeld worden in  artikel 6 van de wet 
van 17 October 1945 tot invoering van 
de belasting op het kapitaal, en waar 
van de portefeuille op 9 October 1944 
aandeelen of deelbewijzen bevatte 
van andere vennootschappen, die 
eveneens bedoeld werden door ver
meld artikel 6, mochten aan den 
Staat vragen hun, tot beloop voor het 
tw intigste van bedeelde aandeelen of 
deelbewijzn, door de andere vennoot
schap uitgegeven effecten of het equi
valent er van toe te kennen.

Om deze vergoeding te bekomen, 
moesten de vennootschappen vóór 1 
Ju n i 1946 een lijs t in  dubbel exem
p laar overleggen.

Een besluit van den Prins-Regent
dd. 28 Februari 1947 heeft den term ijn 
verlengd tot 1 April 1947.

De Onderzoeksraad voor de Zee- 
kwam Woensdag j.L bijeen onder het 
Voorzitterschap van den heer J. Po ll; 
de heer J .  Pluym ers vervu lt het ambt 
van Rijkscom m issaris.

HULDE AAN DE NAGEDACHTE
NIS VAN W IJLEN  JAN KLAUSING 

OUD LID VAN DEN RAAD
D hr Voorzitter opent de zitting van 

den Raad met een hulde aan de na
gedachtenis van schipper Klausing.

K lausing werd in  1930 als b ijzitter 
in  den Onderzoeksraad voor de Zee
vaa rt benoemd. Sedertdien en gedu
rende vele jaren, heeft h ij met volko
men geweten deze kiesche functies 
vervuld. W anneer de Raad na den oor 
log opnieuw samengesteld werd, heeft 
K lausing de vernieuwing van zijn 
m andaat n iet aangevraagd.

Klausing was een man van eenvou- 
digen open omgang. Im m er bedaard 
en kalm , volgde h ij de debatten van 
den Onderzoeksraad voor de Zeevaart 
w at hem in  staat stelde, tijdens de 
beraadslaging nauwkeurige en gepas
te opmerkingen te doen. De Raad 
heeft) m eerm alen genotjen van z ijn  
adviezen die w ijs bedacht waren.

W ij hadden K lausing lie f voor 
z ijn  oprechtheid, z ijn  goedhartigheid 
en z ijn  menschlievendheid.

W ij zullen van  hem een bewogen en 
heilig  aandenken bewaren.

K lausing werd gedecoreerd om ge
durende den oorlog 1914-18 u it Enge
land gevaren te hebben met stoom
traw lers. Daarenboven was h ij titu 
la ris van een ander ordeteeken om 
zich opgeofferd te hebben tijdens een 
redding.

De Raad rich t aan de fam ilie van 
den betreurden vriend, z ijn  oprecht 
rouwbeklag en de verzekering van 
zijn diep p ijn lijk  medegevoel.

N.817 STRANDDE TENGEVOLGE 
VAN MIST 
Het Vonnis

Op Zondag 29 September 1946 
strandde in  den m ist even b ij Westen 
van Oostduinkerke de N.817 «André- 
Charles»

W anneer schipper Calcoen M arcel 
door den Raad in  verhoor werd geno
men, heeft h ij met de grootste recht
zinnigheid bekend, dat h ij u it onvoor
zichtigheid een fout begaan had in 
de leiding van z ijn  schip en dat het 
ongeval had kunnen verm eden wor
den.

De N.817 na zijn bedrijf te hebben 
uitgeoefend in de nabijheid van de 
boei N.F.4 zette koers terug naar 
Nieuwpoort en stuurde Z.O. t. Z. op 
het kompas. De magnetische koers 
was Z.O., de deviatie een streek Oos
te lijk ; de tij kwam u it het Westen 
en had een gemiddelde kracht van 
ongeveer 3/4 tot een m ijl per uur ge
durende den tijd  noodig om van de 
N.F.4 tot de haven van Nieuwpoort te 
varen. Het werd m istig en het zicht 
tot een honderdtal meter beperkt. 
De snelheid van het schip was van 
ongeveer 5 m ijl per uur en zijn diep
gang van 6 1/2 voet. D riem aal werd 
het lood geworpen: de eerste m aal 
smeet men drie vadem; de tweede 
m aal twee vadem en de derde m aal
1 1/2 vadem. Het vaartuig kwam eeni
ge oogenblikken la te r vast. De schok 
was n iet hevig. B ij laag w ater werd 
een anker uitgebracht en bij opko
mende tij kwam het vaartu ig  terug 
vlot. Geen schade werd vastgesteld.

De Raad komt tot de volgende con
clusie :

1. dat schipper Calcoen zich ver
gist heeft in  de berekening van zijn 
koers toen h ij twee streken weste
lijk  toepaste voor de tij;

2. h ij een onvoorzichtigheid heeft 
begaan toen h ij twee vadem gediept 
had, nog te b lijven  voortloopen in 
plaats van naar dieper w ater te stu
ren en ten anker te komen.

Gezien echter de rechtzinnigheid 
met de welke de schipper het onge
va l uitlegde, wordt genoemde door 
den Raad gestraft met een schorsing 
van zijn diploma voor den duur van
14 dagen. H ij wordt daarenboven tot 
de gerechtskosten verwezen.

DE AANVARING TUSSCHEN 
0.138 EN DE Z.456 

Beide schippers schuldig 
bevonden

U it het onderzoek door den Raad 
ingesteld is gebleken :

1. de schipper van de 0.138 komend 
van de diepwaterkaai middenvaarwa- 
ter houdend en ziende dat een vaar
tuig u it de oude visscherskaai gesto
ken kwam, zonder eenig signaal te 
geven, heeft veronderstelt dat dit 
vaartuig zich naar de kuischbank be
gaf. In  die veronderstelling had de 
schipper van de 0.138 zijn koers die
nen te houden, aangezien de Z.456 in 
elk geval voor hem diende u it te w ij
ken. H ij had bij dringend gevaar eerst 
dienen te stoppen en achteruitslaan, 
echter in  geen geval bakboord geven, 
toen h ij nog 100 m. van de Z.456 ver
w ijderd was.

2. het fe it dat de schipper van de 
Z.456 geen geluidssignalen heeft ge
geven toen h ij u it de oude visschers
kaai stak, heeft de schipper van de
0.138 in  tw ijfe l gebracht nopens zijn 
inzichten. Tengevolge van dezen tw ij
fel heeft de schipper van de 0.138 een 
onregelmatig en slecht uitgekozen 
manoeuver uitgevoerd, vooraleer dit
manoeuver nochtans van dringenden

aard was.
3. de schipper van de Z.456 heeft 

door zijn nalatigheid aanleiding gege
ven tot het scheppen van een toe
stand, de een aanvaring mogelijk 
m aakte, zonder dat nochtans die aan
varing noodzakelijk moest gebeuren.

4. beide schippers hebben de aan
geduide manoeuvers uitgevoerd en 
den gevaarlijken toestand voor elkaar 
nog ingewikkelder gemaakt. Geen en
kel heeft gebruik gemaakt van het 
stoppen en het achteruitslaan.

5. de haven was open voor uit- en 
invarende schepen.

Op grond van al het hierboven over 
wogen en gezien :

1. de ligging van de haveneul;
2. het opnemen dezer door een u it

varend schip en de koers die door het
zelfde schip moet gevolgd worden ;

3. lie t manoeuver dat dient uitge
voerd door een vaartuig dat de oude 
visscherskaai verlaat en zich naar de 
diepwaterkaai begeeft;

4. art. 19-21-25-27-28 der bepalingen 
tot voorkoming der aanvaringen, de
welke van toepassing z ijn  in  de wate
ren der haven van Oostende.
is de Raad van oordeel dat :

S C H IP P E R  V L IE T IN C K  van de Z.456

1. te kort is gekomen aan de hem 
bekende verplichtingen opgelegd door 
de hierboven vermelde artikels der 
bestaande reglementen; door die te
kortkoming den schipper van de 0.138 
in  tw ijfe l heeft gebracht nopens het 
m anoeuver dat h ij ging uitvoeren of 
den koers dien h ij ging kiezen en a l
dus een onzekeren toestand heeft ge
schapen, die naar een aanvaring kon 
leiden;

2. op het gepaste oogenblik het ge
wenschte manoeuver niet heeft uitge
voerd om de aanvaring te verm ijden 
of ten m inste de gevolgen ervan te 
verm inderen.

SC H IP P ER  BEYEN  van de 0.138

1. In  tw ijfe l gebracht door de na
latigheid van den schipper van de 
Z.456, te vroeg en zonder dringende 
noodzakelijkheid, heeft afgeweken 
van z ijn  verplichtingen hem opgelegd 
door de bestaande reglementen en 
een manoeuver heeft uitgevoerd dat 
als ongeschikt, slecht gekozen en ge
vaa rlijk  dient beschouwd.

Schipper Beyen heeft aldus hande
lend, den onzekeren toestand gescha
pen door schipper V lietinck nog in 
gewikkelder gemaakt en de m ogelijk
heid van aanvaring w erkelijk ver
groot.

2. op het laatste oogenblik aarze
lend, heeft gemanoeuvreerd waardoor 
de aanvaring niet meer kon vermeden 
worden.

De conclusie van den Raad
De Raad komt tot de conclusie dat 

de verantwoordelijkheid der aanva
ring gelijdelijk  toe te schrijven is aan 
beide betrokkenen, doch dat w at be
tre ft de tuchtstraf, die hen moet op
gelegd worden, een m erkelijk onder
scheid dient gemaakt.

Inderdaad schipper V lietinck dien
de reeds tweem aal ter verantwoor
ding voor den Raad te verschijnen en 
telkens werd h ij met een tuchtm aat
regel bestraft.

Schipper Beyen daarentegen werd 
tot hiertoe nooit berispt om aan zijn 
beroepsplichten tekort te zijn geble
ven, wat in  het huidig geval te zijnen 
opzichte als verzachtende omstandig
heid geldt.

Om die redenen bestraft de Raad :
1. betrokken schipper V lietinck van 

de Z.456 met een opzegging van het 
recht om voor een term ijn van drie 
maand in  deze betrekking te varen.

2. betrokken schipper Beyen van de
0.138 met de ontzegging van het 
recht om voor een term ijn van veer
tien dagen in deze betrekking te va 
ren.

V erw ijst ieder der betrokkenen tot 
de helft der gerechtskosten.

NOG STEEDS OP ZOEK NAAR DE 
OORZAKEN VAN HET AFKAPPEN 
DER KORREN AAN BOORD VAN 

0.62
Het getuigenverhoor in  deze zaak 

werd op aandringen van den heer 
Rijkscom m issaris voortgezet.

Pincket Henri, als betrokkene ge
dagvaard, m aakt opnieuw verstek.

Delanghe Edward, lichtm atroos 
aan boord, sch ijnt niet veel meer van 
het voorval te herinneren. H ij kent 
noch den schipper noch de matrozen, 
die met hem vaarden. Men moet hem 
het geheugen opfrisschen en ten slot
te geeft h ij toe, dat het wel Pincket 
H enri zou kunnen geweest zijn, die 
toen het bevel voerde; ook dat er in  
de maand Ju li van 1946 zich iets b ij
zonders heeft voorgedaan: er was a l
thans naar zijn goedweten tijdens 
het ophalen van de netten geen spra
ke van een m ijn; de netten werden 
gescheurd opgehaald; de korre was 
fe ite lijk  «rot»; tijdens de terugreis 
werd bevel gegeven het loodzeel af te 
snijden en het overschot van het net 
eenvoudig over boord te laten gaan.

Duyck Jules, -— de volgende getui
ge —  heeft ondertusschen het beroep 
van visscher vaarwel gezegd. H ij ver
k laart immers aan den Voorzitter dat 
h ij nu schilder is. Ook h ij herinnert 
zich n iet meer over het voorval dat 
h ij heeft medegemaakt. Het was in 
elk geval schoon weer. W at de Raad

eerst doet vermoeden dat h ij aanwe
zig was bij de gebeurtenis in  Ju li 1946. 
Als de heer Rijkscom m issaris opmerkt 
dat h ij reeds in M ei van d it jaar af ge
monsterd was, geeft h ij toe dat het 
in  de maand Februari gebeurd is. In  
deze maand zou trouwens schipper 
H enri Pincket, evenals in Ju li 1946 
bevel gegeven hebben de netten af te 
kappen wegens m ijn  gevaar.

Duyck herinnert zich ten slotte dat 
men vastsloeg, de oorzaak hiervan 
kent h ij niet; de korre stond op en 
neer; door den schipper werd het be
vel gegeven de oplangers van de p lan
ken af te sikkelen. Men was alge
meen van gedacht, dat er oorlogstuig 
in  de netten stak.

Martinsen Oscar, matroos, was aan 
boord tijdens het voorval in  Februari
1946. Z ijn  relaas der feiten komt over
een met de inlichtingen verstrekt 
door den vorigen getuige.

Ten slotte schijnen de gebeurtenis
sen aan boord van 0.62 nog niet vo l
doende belicht. De heer Rijkscom m is
saris vraagt immers aan den Raad te 
w illen oordeelen of het niet nuttig 
ware nog andere getuigen op te roe
pen, voornam elijk w at de feiten in  
Ju li 1946 aangaat.

De Raad zal hierover oordeelen.

DE AANVARING TUSSCHEN DE 
Z.458 EN DÉ «ZEELEEUW» 

De voortzetting 
van het getuigenverhoor

De raad zette heden zijn onderzoek 
voort met het oog op de vaststelling 
der verantwoordelijkheid inzake de 
aanvaring tusschen beide voormelde 
schepen in de haven van Zeebrugge.

Dewulf Louis, stuurm an, aan boord 
van de «Zeeleeuw», is eerst aan de 
beurt. H ij geeft een relaas van de ge
beurtenissen, die de aanvaring voor
afgingen. De sleep tusschen de «Zee
leeuw» en de H.35, werd in  de haven 
van Zeebrugge voor een tweede m aal 
onderbroken. Op het oogenblik dat h ij 
de schipper op de brug ging verw itti
gen, stond de «telegraaf» stuurboord 
over fu ll speed vooruit. De Zeeleeuw 
sloeg volle kracht vooruit. Nadat de 
stuurm an de positie der vaartuigen 
op de kaart heeft aangeduid, m erkt 
een raadslid op, dat h ier een zeer ge
vaa rlijk  manoeuver werd uitgevoerd, 
verm its de «Zeeleeuw» onverm ijdelijk 
op het w rak van de Adrianus I I  moest 
terechtkomen. Van het aanvarend 
vaartuig heeft h ij oorspronkelijk niets 
gezien ; h ij kan slechts bevestigen 
dat de Z.456 de Zeeleeuw bakboord 
achter aanvaarde. Ook tegenover de 
positie van de H.35 staat de stuurm an 
zeer tw ijfelachtig . Als h ij geholpen 
wordt door de Raad, komt zijn opga
ve omtrent overeen met den uitleg 
van schipper Jac . Vandierendonck 
van de Z.458.

Een raadslid kan zoo m aar niet 
aannemen dat alle omstandigheden 
bijna totaal vergeten zijn. M en moest 
toch wel weten aan boord van de 
«Zeeleeuw» dat de zaak door een of 
ander instantie zou worden onder
zocht, w at moest aanleiding geven tot 
de nauwkeurige opname van alle fe i
ten, die zich hebben voorgedaan. D at 
stuurm an Dewulf o.m. niet meer weet 
en daarenboven beweert niet te kun
nen weten, dat de «Zeeleeuw» op een 
bepaald oogenblik achteruit vaarde, 
is voor den Raad niet aanvaardbaar.

Op het einde der ondervraging 
komt plots ter sprake dat de «Zee
leeuw» vóór de aanvaring ten anker 
gekomen is. Nieuw belangrijk feit, 
w aarvan vroeger nog geen sprake is.

Als men al die manoeuvers, zooals 
ze opgegeven worden, in oogenschouw 
neemt, moet men aannemen dat de. 
«Zeeleeuw» in de haven van Zeebrug
ge omringd door ta lrijke  wrakken 
een zeer gevaarlijk  spel heeft gespeeld 
dat voor dit vaartuig noodlottig had 
kunnen afloopen.

Schipper Dorchain is het met zijn 
stuurm an niet eens. De Zeeleeuw is 
eigentlijk niet ten anker gegaan. Het 
anker werd ju ist op den grond gezet. 
De Zeeleeuw werd stuurboord achter 
aangevaren en niet bakboord ach
ter zooals stuurm an Dewulf 
beweert. W aar schipper Dorchain 
vroeger verk laart de positie van de
H.35 niet te kunnen opgeven, schijnt 
h ij nu hiervan wel degelijk op de 
hoogte te zijn.

De matroos Luyens van de «Zee
leeuw» wordt er nu bijgeroepen. H ij 
brengt geen lich t in een verwarde 
discussie tusschen leden der beman
ning van hetzelfde schip. Luyens zou 
tijdens een vooronderzoek verklaard 
hebben dat de Zeeleeuw wel degelijk 
achteruitsloeg. Nu komt h ij dit even
als tijdens zijn eerste ondervraging 
door den raad stellig loochenen.

Gezien het gevorderd uur, kunnen 
de overige getuigen die aan boord 
waren van de Z.458, niet meer door 
den Raad onderhoord worden. De 
heer Voorzitter wenscht immers over 
de gebeurtenissen niet vluchtig heen 
te stappen en in  het belang der k laar
te in  de zaak andere getuigen insge
lijk s  nauwkeurig te ondervragen.

Woensdag a.s. komt de aanvaring 
tusschen de Z.458 en de «Zeeleeuw» 
opnieuw te berde.

Sn.

Firma H. Debra
Groothandel in Visch
:: en Garnaal :: 
Teleoon H e i s t  : 513.80 
EXPORT - IMPORT 

Zout voor de visschers
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E I N D E L I J K

Enkele GEURIGE en LICHTE TABAKKEN voor pijp en sigaret 
van prima kwaliteit aan matige prijzen :

P I C K - U P  voor sigaret 7,50 Fr. het pakje 
C O W - B O Y  zeer licht 10,50 Fr. het pakje 
F r a n s e n  H e e r e n b a a l v o o r  de pijp 12. Fr. het pakje 
Algemeen dépot voor West-Vlaanderen :
FIRMA W we VERCAMMEN & ZOONS P. V. B. A. 
Lippenslaan, 129 —  Knokke A - Zee

Speciale voorwaarden voor Groothandelaars.
Voor het eerst sedert den oorlog hebben wij de LEKKERE
HOLLANDSCHE SIGAREN PANTER en AMSTERDAMSCHE 
BANK ingevoerd !

Bestel onmiddellijk, want het aantal is beperkt.

OOSTENDE
D O K T ER SD IEN ST

Zondagdienst der geneesheeren op 
Zondag 13-3-1947. B ij afwezigheid 
van  den gewonen huisdokter, gelieve 
men zich te wenden tot :

Dr. Van Wynendaele, Koningstraat, 
20.
A PO T H EEK D IEN ST

Zondagdienst der apothekers op 
Zondag 3-3-47. Dienstdoende gansch 
den dag alsook nachtdienst van 22-3 
tot 29-3-1947.

Apotheker Degraeve, Kaaistraat 14.

W

BEDIENT U ALLEN 
SPONTAAN VAN DE 

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

voor het BEDAREN van 
P IJN LIJKE  

en B L A A R T R E K K E N D E  
STEK -  SN IJ-  EN BRANDW ONDEN 
aleook voor SPEEN  en ECZEMA.
Bereid  ln  ’t  Laboratorium :

C. J .  ARTS 
22, Romestraat - OOSTENDE

Te verkrijgen bij alle Apotheken. (55)

DE VO ETBALM ATCH  DER 
AAN N EM ERS

Aan belangstelling voor deze m atch 
zal het niet ontbreken. De Oostend
sche Aannemers hebben zich duchtig 
geoefend. Deze oefenstonden waren 
zoo ernstig dat twee medespelers er 
b ij letsel bekwamen, nl. de hh. Ja n  
Delee en Pierre Reynders. D at belooft 
voor de m atch zelve want w ij moeten 
weten dat de Bruggelingen ook van 
zich zullen weten af te bijten.

De Bruggelingen komen af met vol
gende ploeg :
Am ou V. (kap itein ) ; Cannuyt A. en 
Deset E. ; Becu M., Verm eersch C. en 
Delporte J .  ; Van  Troyen L., Ruys- 
schaert A., Verm eersch R., R . Crampe 
en G. Blontrock.

Linesm an : A. Blomme.
De Oostendenaars stellen daartegen 

volgende ploeg : Edmond Haeghers ; 
Rooryck Frans en Catrysse L ievin  ; 
Jonckheere Georges, M eerschaert Le
on en Devreese R ichard  ; M arest R i
chard, Debusschere Louis (kap itein ), 
Quintens Raym ond, Boudolf Henri en 
M uylaert Leon.

Linesm an : Pierre Reynders. Reser
ve: Rooryck Jacques.

Verzorger : Fem and M ichiels.
Scheidsrechter : Fem and Pintelon.
De spelers nemen het heel ernstig 

op. Het voorbeeld wordt gegeven door 
den kapitein van den Oostendschen 
ploeg die, sinds acht dagen, verbod 
heeft opgelegd aan zijn mannen, te 
rooken of te drinken. H ij zelf drinkt 
slechts w ater dat eenigszins gekleurd 
is. De gemiddelde ouderdom der Oos
tendsche spelers is 35 jaa r alhoewel 
er een medespeelt die aan de 50 
grenst.

Allen dus naar deze m atch op Za
terdag 22 M aart, om 15 uur, op het 
plein V.G.O. —  Ingang V rij.

PLA A TS VAN T O EZ IEN ER
Het Schepencollege heeft beslist 

een oproep uit te schrijven voor het 
begeven van de betrekking van een 
toeziener bij het dubbel rioolnet in 
vast verband.

A l de aanvragen dienen toegekomen 
tegen 5 April 1947 ten Stadhuize.

De in  den oproep gestelde voor
waarden dienen vervuld te zijn op de 
dag van sluiting behalve w at punt 8 
betreft.

Verdere in lichtingen te bekomen 
ten Stadhuize in het 8ste bureau.

O PRO EP VOOR SLU ISK N EC H T EN
Het Schepencollege heeft beslist 

een oproep uit te schrijven voor het 
begeven van 15 plaatsen van sluis- 
knecht in  vast verband.

A l de aanvragen dienen toegeko
men tegen 5 April .ten Stadhuize.

De in  den oproep bepaalde voor
waarden dienen vervuld te zijn op den 
dag van sluiting, behalve w at aan
gaat punt 8.

Verdere in lichtingen te bekomen 
ten Stadhuize in  het 8ste bureau.
BO TSIN G
was er geen slachtoffer te betreuren.

Op V rijdag 14 M aart deed zich rond
14,30 u. een botsing voor ter hoogte 
van de Weezenhuisstraat tusschen 
een tram rijtu ig  bestuurd door Pieter 
Beheyt en een autovrachtwagen be
stuurd door Oscar W atty, handelaar 
te oksem. E r was alleen stoffelijke 
schade.

A A N R IJD IN G
Rosette M isselier u it Roksem werd 

te Jabbeke aangereden door de auto 
bestuurd door Ch. Logghe u it Jabbe
ke. Het slachtoffer werd gekwetst 
aan borst en beenen en zal gedurende
8 dagen werkonbekwaam zijn.

E R G E  BO TSING
Ter hoogte van Ichtegem -W ijnen- 

dale, aan de vertakking van  de Steen- 
straat en de Torhoutsche baan kwa
men de auto’s bestuurd door Yperm an 
Georges u it St. Andries en Adolf Van 
Loocke uit Rollegem-kapelle in  bot
sing. De wagens leden zware schade 
en vier personen werden gekwetst ; 
Van Loocke moest zelfs naar de k li
niek van Roeselare overgebracht wor
den.

B I J  DE V ER EEN IG D E  
BR U G G EL IN G EN

Zaterdag 22 M aart a.s. te 20.30 uur 
rich t de Koninklijke K rin g  der V er
eenigde Bruggelingen zijn  laatste 
lu isterrijk  w interfeest in, dat plaats 
heeft in  de zaal Casanova, Lange- 
straat.

Het feest begint met een m uzikaal 
programma onder leiding van dhr. 
A. Zanders en wordt afgewisseld met 
cabaretnummers. Na het m uzikaal 
programma bal met aantrekkelijk 
heden.
H ERO PEN IN G  VAN VELO DRO O M

Zondag 23 M aart te 14.30 u. her
opent de wielerbaan «Ostend S ta 
dion» met Fransche, Hollandsche, 
Australische en Belgische kampioenen 
op het programma.

Het openingsprogramma voorziet 
de deelneming van Pau l Maye, Em ile 
Idée (Franschen), Kees Pellenaars - 
Théo Middelkamp (H o ll.), Robert 
Naye en André M albrancke (Belgen) 
in  In ternationale Omnium, alsook in  
een andere reeks U. C affi - L. Thié- ’■ 
tard (F r.) Strom  - Arnold (Austr.) j 
Thyssen - E. Vanderveeken (Belgen ).

In  de groote openingsprijs over 75 
km. staan volgende ploegen tegen
over elkaar. P. M aye - E. Idée; Caffi- 
Thietard; Pellenaars - M iddelkam p ; 
Strom  - Arnold ; Allemeersch - Van 
Laer; Naeye - Van Sim aeys; Thyssen- 
Depauw; Malbrancke - Depoorter; De 
splenter - Vanderveeken ; Dekuys- 
scher - Fruythof; Debaere - Vanden
driessche; Saen - Snijders.
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V ER K O O P 
Schrijf- en Rekenmachines
Onderhoud en herstelling ter 

plaatse
A. VANDERNOOT
♦ M aria Theresiastraat, 16
♦ OOSTENDE —  Tel. 72113
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V ER G A D ER IN G  VAN 
G ET E IST ER D EN

Zondag 23 M aart heeft te 11 u. ten 
stadhuize een algemeene vergadering 
plaats van de geteisterden van Oos
tende. Dh. Metsers, provinciaal d i
recteur van de Wederopbouw zal 
spreken.

D IEFST A LLEN
Dh. Gustaaf Degroote, wonende in  

de M olenstraat, beklaagde er zich 
over dat zijn brieventasch die onge
veer 2.000 fr inhield verdween. H ij 
legde klacht neer tegen onbekende.

Germ ain Schockaert die z ijn  fiets 
tegen een gevel in  de L ijnbaanstraat 
gesteld had stelde kort nadien vast 
dat z ijn  rijw ie l verdwenen was. Het 
rijw ie l draagt de num m erplaat 216560

G EV EL  IN G ESTO RT
Tengevolge van de hevige rukw in

den is de gevel van het huis nr. 31 in  
de Troonstraat ingestort. H et was het 
personeel van den tram dienst die de 
politie h iervan verwittigde. H et tram 
verkeer werd hierdoor onderbroken 
daar verscheidene draden stuk gesla
gen waren.

Ook nr. 29 werd beschadigd. D it 
huis was bewoond door een vrouwtje 
Pharailde Grison, die gelukkig echter, 
het niet gewaagd had wegens den 
storm in  het huis te blijven. Daardoor

ZONDER M ID D ELEN  VAN BESTAAN
Jozef Grim melpon u it Oostende, 

m aar te Schaarbeek gehuisvesd, 
kwam zich bij de politie aanmelden 
daar h ij zonder m iddelen van bestaan 
was. H ij werd ter beschikking gesteld 
van dh. vrederechter.

HANDTASCH V ER LO R EN
Clotilde Van  Blaere, wonende K o 

n ing in Astrid  laan  te Breedene deel
de de politie het verlies van haar 
handtasch mede die 425 fr. inhield 
alsmede haar eenzelvigheidskaart en 
rantsoenzegels.
NOG EEN  BO T SIN G  ,
Aan de Kru iskalsijde te G iste l kwam 
de auto van Damuseau u it Bierges-lez 
W avre in  aanrijd ing  met deze van 
V an  Landuyt Frans u it Ruddervoor-
de. E r  was alleen stoffelijke schade. 
De oorzaak van  het ongeluk zou te 
w ijten  z ijn  aan de belemmering van 
het zicht door een stationneerende 
vrachtauto.

G E B R U IK  VAN A F G E K E U R D E  
G EW IC H T EN

B ij de w inkelier Beirens, Kroonlaan,
1, werd het gebruik vastgesteld van 
een afgekeurde weegschaal en 7 a f
gekeurde gewichten.

O N R EG ELM A T IG E  MAAT
De melkboer Desaever, S tu ive r

straat werd gesnapt wegens gebruik 
van  een n iet geijkte halve liter.

AU TO BO TSIN G
Op den hoek van  de Leffingestraat 

en Frère O rbanstraat aan de V laam 
sche plaats, deed zich een botsing 
voor tusschen de auto van Van  G hil- 
lew ijn  M arcel u it Heule en Blontrock
D. u it Sta lh ille . De eerste kwam  in  de 
Leffingestraat u it de rich ting  van  den 
Torhoutschen steenweg en de tweede 
reed in  de Frère O rbanstraat in  de 
richting  van  de kliniek. E r  was weinig 
schade, 
b,

B R E U K  EN B U IK B A N D EN
Orthopedische Apparaten
— Kunstbeenen —

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

BO T SIN G  TU SSC H EN  F IE T S E R S
V an  Cleem putte Ernest wonende op 

Opex kwam aan den hoek van de de 
Sm et de N ayerlaan en de V rijhaven- 
straat in  botsing met de w ielrijdster 
Opstaele D iane u it Leffinge. H et meis
je  werd gekwetst en moest naar het 
hospitaal gebracht worden.
TURN EN
LA N D EN W ED ST R IJD  BELG IE-  
EN G ELAN D  T E  OO STENDE

De O.T.V. Noordzee die den landen- 
wedstrijd België-Engeland met Pa- 
schen in rich t kan nu reeds het vo l
gende mededeelen :

De Belgische Nationale keurploeg 
bestaat u it :

I. Defer A rthur, Belgisch kampioen, 
van O.T.V. Noordzee; 2. Dupuis Frans 
van O.T.V. Noordzee; 3. Stobbaerts 
Constant, van de Borgerhoutsche 
Turners Antwerpen; 4. Moëst M arcel 
van de Antw. Turnvereeniging, A n t
werpen; 5. Dufour Guillaum e van  de 
Molenbeeksche Turnvereeniging Brus
sel; 6. Foulon Ju les van  de Société 
Libre v. Lu ik ; 7. Boddaert H enri Jun . 
van O.T.V. Noordzee Oostende; 8. Rey 
naert Rem i van de Antw. Tum veree- 
niging Antwerpen.

De Engelsche Nationale Keurafdee- 
ling bestaat u it : :

1. K .F . B u ffin  van de St. Albans, 
Barry , G lam organ; 2. J .  F lah erty  van 
de Arw ick Lads Club M anchester; 3.
H. Sm ith  van de Bo lton Lads Club 
Bolton; 4. F.C. Turner van  de Crown 
and M anor Club London; 5. A. Vice 
van  de Sketty O lym pic Club Swansea 
Glam organ; 6. A.T. W ales van  de 
Crown and M anor Club London; 7. 
G G . Weedon van de Regent Po lytech 
nic London; 8. J.A . W h itford  van  de 
Sketty O lym pic Club Sansea G lam or
gan.

Het zou m oeilijk zijn een pronostiek 
op voorhand te maken. De K o n in k lij
ke Belgische Turnbond weet n iet heel 
ju ist in  hoever het keurturnen in  E n 
geland is vooruitgegaan. De laatste 
ontm oeting tegen Engeland greep 
p laats in  1938 in  de prachtige feest
zaal van de Regent Po litechn ic te 
London en de Engelschen moesten 
voor de Belgen onderdoen.

Onze nationale ploeg staat er sterk 
voor, m aar de Engelschen hebben 
voor de gelegenheid een zeer door
voerende tra in ing  gehad.
W at er ook van  zij, het zal een mooi- 

en kamp zijn, de feestavond op M aan 
dag 7 April door de medewerking van 
de m achtige Noordzee zal volk naar 
Oostende lokken, want, buiten veel 
Engelsche supporters z ijn  er nu reeds 
ta l van aanvragen vanwege Belgische

tum overheden die dezen tum avond 
niet w illen  missen.

Een  honderdtal volwassen turnsters 
van O.T.V. Noordzee zullen op het Po
dium Engelsche liederen voordragen.

W ellich t toekomende week kunnen 
ze lokale bladen verschijnen intus- 
de photos van de beide ploegen in on- 
schen kan het publiek in lichtingen 
bij de leden van O.T.V. Noordzee in 
w innen en weten hoe zij aan ingangs 
kaarten in  den schouwburg kunnen 
geraken.

Voor de leden van O.T.V. Noordzee 
zal het nummeren der kaarten ge
schieden op Zondag 30 M aart.

HET GELUK RIJK TE Z ljN
kan ook U te beurt vallen

HOUD MOED : 
HOOP DOET LEVEN

en eens wordt zij toch verwezenlijkt 
dank zij de

K O L O N I A L E  L O T E R I J
Het supergroot lot :

Twee en een half millioen 
33.870 andere loten van 

200 FR  TOT EEN  M ILL IO EN  
Trekkingen: 23 Maart en 12 April

(194)
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

RA N TSO EN EER  IN G SK A A R TEN
M et het oog op het vernieuwen van 

de rantsoeneeringskaarten zal er bij 
de eerstvolgende uitdeeling van  zegels 
overgegaan worden tot een grondig 
nazicht der kaarten, d it teneinde de 
noodige wijzigingen op de steekkaar
ten aan te brengen (verandering van 
adres enz...) Te dien einde moeten 
alle identiteitskaarten, alsook het 
trouwboekje voorgelegd worden.

Om het werk te vergem akkelijken, 
worden de belanghebbenden vriende
lijk  verzocht, de tusschen hun iden- 
titeits- en ravitailleeringskaart, be
staande verschillen, bij de eerstvol
gende uitdeeling van zegels mede te 
deelen.

U IT B ET A L IN G  - M IL IT IE 
V ER G O ED IN G

De uitbetaling der m ilitievergoeding 
aan de rechthebbenden voor de 
maand M aart zal plaats vinden in 
het kantoor van dhr. Stadsontvanger 
Gelijkvloers Gerechtshof, van 14 tot
17 uur, op Dinsdag 1 April 1947

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

H ET  H O TEL VAN H ET  BA D PA LE IS
Het Hotel van het Badpaleis zal 

heropend worden op Zaterdag 28 Ju 
n i e.k.

Het zal worden geëxploteerd door 
de bekende «Cie Internationale des 
Wagons-Lits».

O PEN BA R E  A A N BESTED IN G EN
Zaterdag 29 M aart 1947, te 11 uur 

in  het kabinet van dh. Burgemeester 
openbare aanbesteding betreffende 
het uitvoeren van schilderwerken aan 
de school «Van Neste», gelegen St. 
Franciscusstraat.

Donderdag, 10 April 1947, te 11 uur 
in  het kabinet van dhr Burgemeester 
openbare aanbesteding betreffende 
het leggen en herstellen van trottoirs 
op verschillende plaatsen van het 
grondgebied Oostende.

De lastenboeken zijn  te verkrijgen 
in  het bureau van Openbare Werken, 
54, Hendrik Serruyslaan, te Oostende.

SC H O U W BU R G LEVEN  
T E  OOSTENDE

Selectie van Opera’s
Verleden Zondag waren de liefheb

bers van het «bel canto» in hun nop
jes.

Im m ers op het programma stonden 
vier selecties van bekende opera’s. 
Voegen we er onm iddellijk aan toe 
dat die selecties er op gericht waren 
om de buitengewone vocale gaven 
van Mevr. V ina Bovy tot u iting te 
brengen.

Zo was V ina Bovy buitengewoon 
expressief in  de le  acte van «La Tra- 
viata» die naar het schijnt haar lie 
velingsstuk is. Vervolgens was ze ont
roerend in  «La Bohème», meer gela
ten in  «Rigoletto» om ten slotte met 
buitengewoon talent de rol van M ar
guerite in  «Faust» te vervullen.

De tenor Franz De Guise was even
eens goed opgewassen voor zijn taak. 
H ij m untte vooral u it in  de rol van 
Rodolphe in  «La Bohème».

VALCKE Gebr. Oostende

Ook Louis R ichard  w ist door zijn 
voortreffelijk  scenisch optreden en 
meesterschap in  het genre als Rigo
letto en Mephistopheles de geest
d rift van het publiek op te wekken.

De bijrollen waren goed vervuld 
door Janssens en Brenvenu.

De costumeering van de acteurs was 
zeer goed verzorgd, nochtans hadden 
we ons aan w at meer rijkdom  van 
decors verwacht; een stoel, een tafel 
en enkele sierplanken volstaan niet 
om de zo nodige atmosfeer te schep
pen in  een opera.

Men zag het orkest onder de kun
dige leiding van François Gaillard 
steeds met genoegen terug.

O RPH EU S 
(Ver. spelling).

W ED D ER EG EL IN G  VAN HET 
G EM EEN T EPER SO N EEL

B ij Regentsbesluit in  het Staats
blad van 15 M aart verschenen, werd 
het w ettelijk  m axim aal weddebedrag 
fende de klasse-indeeling gewijzigd, 
zooals voorzien in  de Besluiten betref- 
Voor de stad Oostende werd de span
ning 760 toegestaan.
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Beter

dan

T O L E D O

bestaat 

er niets

VOOR U W  WEEGSCHALEN 
één adres
TOLEDO
233, Koninklijkestraat, 233
—  BRUSSEL —

yWWWWWWWWVVWWVWWWWWWWWWW

CARNAVALSTOET
Zondag : geen sneeuw, geen regen 

en het leek zelfs dat nu w erkelijk de 
lente naderde.

Na die lange en hevige koude pe
riode was het ju ist een dag om veel 
volk op de been te brengen. En  de 
Carnavalstoet welke Zondag door de 
straten van Oostende trok lokte ten 
andere veel volk. Het mag dadelijk 
gezegd dat de inrichters van den stoet 
mogen geluk gewenscht met him  eer
ste poging. De vereenigingen die de 
taak op zich namen de organisatie op 
te nemen hebben aan den belangrij- 
den datum, die Half-Vasten is, kleur 
bijgezet. Prins Carnaval heeft te 
Oostende op waardige wijze zijn in 
trede gedaan en wat meer is, dit ging 
met veel belangstelling gepaard, niet 
alleen van de omliggende gemeenten 
m aar ook uit het binnenland. Het 
bleek zelfs dat op de lijn  Oostende 
Diksmuide gerust een speciale tram  
had mogen ingelegd worden.

Over geheel de lange tocht door de 
stad waren de kijklustigen overal 
even ta lrijk . Zoo de eene groep beter 
in  de kleeren stak, dan was een an
der heel w at humoristischer.

Het kaartspel, gevormd door de 
whistm aatschappij «L’Aigle» was be
korend en de Joker bleek onvermoeid 
om zich als echte nar voor te doen. 
Na de Bohem ers die zeer opgemerkt 
werden, kwam het muziekkorps van 
onze bekende liefdadigheidsvereeni- 
ging «De Lustige Zigomars». De w a
gen de «Vrije Handel en de Handel in 
boeien» voorstfellende was een goed 
uitgewerkte gedachte. Deze wagen 
ging de Laplanders en de renners u it 
den ouden tijd  vooraf.
«Sneeuwwitje en de 7 dwergen» was 
van een lief groepje. De lustige Accor
deonisten, de lustige Velo’s, de lustige 
B iljarders en de lustige Zigeuners wa
ren allen groepen die hun naam  eer 
aandeden.

Ook het W esterkw artier ontbrak 
niet. Verscheidene groepen u it deze 
w ijk  waren van de p artij en natuur
lijk  dat V.G.O. W est present was en 
de aandacht trok door de mooie cos
tumeering. Mevr. Rachelboom haalt 
eere van haar werk.

De luidruchtigste b ijva l genoot ze
ker de groep van p it en stake.

«De Skiloopers», «De Modeshow», 
«De Renners u it den nieuwen tijd», 
het gemeentebestuur van «Montmar- 
ke», «Hippodroom 1947» waren allen 
groepen die op hun p laats waren in 
dezen Carnavalstoet. Als muziekgroe
pen werden nog de «Vereenigde 
Vischm ijnvrienden», «De Vieze Kw as
ten» en de «Gilissen der Zee» zeer op
gemerkt.

B ij de wagens moeten we vernoe
men : «Het Symbool van het W ester
kwartier», «De Haring», «Handelaars- 
bond van Oostende», «De Galei» en 
«De Reizende Operatiezaal van de 

Gentsche hoogstudenten».
«Prins Carnaval» sloot deze zeer 

geslaagde stoet, waarvoor het in 
richtend Comité, bestaande uit de hh. 
Albert Degryse, Fernand Lamoot, Van 
Outryve, Georges Sm issaert, J. Baks, 
Oscar Peere, Charles David, Frans 
M issiaen, Rau, en René Debruyne al
len lof verdienen.

De eerste stoot voor een jaarlijkL 
sche Carnavalstoet is weer gegeven en 
het lijd t geen tw ijfe l dat de optocht 
volgend jaa r nog grooter zal zijn. Dit 
eerste succes weze een aanmoediging 
om de werking voort te zetten.

Gedurende ruim  vier uur doorliep 
deze stoet de stad en met de ontbin
ding kwam ook de regen en stak 
storm op, die vele Oostendenaars ze



Huwelijkenker weerhield het C arnaval feest ’s 
avonds voort te zetten.

Het Carnaval vieren is weer voor
bij. Thans gaat men met optimisme 
aan het werk om de eerste gasten te 
ontvangen. Mogen zij d it jaa r over
vloedig zijn en volgende Vasten k rij
gen we nog een mooier Carnaval
stoet !

ROND DE KA RN A VA LSTO ET
N aar we vernemen worden de in 

richters van den Kam avalstoet D ins
dag te 11 u. door het Schepencollege 
ten stadhuize ontvangen.

H ET  RA AD SEL VAN 
C LEARAN CE ROAD

Zaterdag 22 M aart te 20 u., wordt 
in  den Koninklijken Schouwburg 
«Het Raadsel van Clearance Road» 
opgevoerd door de tooneelvereeniging 
«Nut en Verm aak».

Na de vertooning bal in de Casino- 
zaal.
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i DE B E S T E  MOTOREN VOOR < 
DE V IS S C H E R IJ  !

1 Algemeene Vertegenwoordiger A
f voor de V isscherij:
\ L. a.  a s p e s l a g h ;  
l Poststraat, 12 - Oostende]
t Tel.: 71.498. (67) J
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STRAN D VERG UN N IN GEN  
N.V. OSTENDE-PLAGE

De N.V. Ostende-Plage brengt ter 
kennis van de belanghebbenden, dat 
op Maandag 24 M aart aanstaande, om 
15 uur, er zal overgegaan worden tot 
de opening der aanbiedingsschriften 
voor de volgende vergunningen :

1. Recht van Fotografeeren (Strand 
en Zeed ijk);

2. U itbating van Lavatory’s (Badin- 
stellinngen) ;

3. Verkoop van Ice-cream op Zee
d ijk  (Bad instelling ) ;

4. Verhuring van ligzetels (Strand 
van M ariakerke);

A lle lastenboeken z ijn  ter beschik
king vanaf Dinsdag 18 M aart in  de 
bureelen van de M aatschappij, 29, 
W arschaustraat, Oostende.

OUDE R IJN W A C H T
Zaterdag 29 M aart te 20 u. rich t de 

Oude R ijnw ach t in  het lokaal van het 
«Achturenhuls» een variëteitsavond 
in  met de medewerking van ta lrijke 
artisten. Een bal sluit het feest. In- 
gangsprijs : 20 fr.

EEN  TRO M M EL VOOR DE 
RO YA L NAVY

Zondag 30 M aart zal de «Oude R ijn 
wacht» een «grosse-caisse» aan het 
muziekkorps van de Royal Navy over
handigen. Deze plechtigheid zal voor
afgegaan worden door de nederleg- 
ging van bloemen aan de gedenktee- 
kens van 3/23 en aan het SS. Petrus 
en Paulusplein. De overhandiging 
van  den trommel zal te 11 u. aan het 
W apenplein geschieden.
H AN D ELSKAM ER

De Handelskamer zal op 23 M aart 
te 10.30 u. een statutaire vergadering 
houden in  een zaal van het Stadhuis. 
Kennis zal gegeven worden van het 
jaarverslag.

OM Z IJN  RO ES U IT  T E  SLAPEN
H.M. uit de Dr. Verhaeghestraat 

werd in  de Rogierlaan in dronken 
toestand aangetroffen. Ter ontnuch
tering werd h ij naar het politiebureel 
geleid. De m an had 21.000 fr. op zak.

Voor Uw Brandhout
—  in blokjes of gekapt —
W EN D T U  TOT D E

S JANTJES
(rechts van de H. Hartekerk) 

Spoedige bediening
Voordeelige prijzen

____________________________________ (205)

PRO F. ROLAND TE  OOSTENDE
Zondag 23 M aart te 20 u. in  den 

Schouwburg : Prof. Roland, de we
reldberoemde hypnotiseur en tele- 
paath  die door zijn geheimzinnige ex
perimenten op gebied van de occulte 
wetenschappen, door het publiek ge- 
kontroleerd, de grootste sceptici ver
baasd en overtuigd, zal te Oostende 
op treden.

Prof. Roland lokt dan ook overal 
uitverkochte zalen, het is wel degelijk 
de grootste gebeurtenis in  onze spec
taculaire vertooningen en weken na
dien p raat men nog over zijn verba
zende experimenten.

Hoe sceptisch men ook de proeven 
aanschouwt, toch moet men ze aan
vaarden, w ant prof. Roland verrichtte 
ze meer dan eens voor medici, magis
tratuur en politie.

De wetenschap deed reeds zeer dik
w ijls beroep op dezen wonderbaren 
mensch. Voor de Nederlandsche 
speurdienst w ist h ij ta l van geheim
zinnige zaken op te lossen.

Fakirism e, telepathie, hypnose, ca- 
talepnie, massasuggestie en aanver
wante wetenschappen vormen het 
programma van prof. Roland.

Plaatsbespreking : locatiebureau 
van den Schouwburg.

MORAAL EN REC H T
Woensdag 16 A p ril 1947 spreekt 

professor Van G eyt van de Rechts
faculteit van de Brusselsche U n iver
siteit, op uitnoodiging van de «Vrien
den van de V rije  U n iversite it Brussel» 
over M oraal en Recht.

De voordracht vangt aan te 8 u. 15 
in de raadszaal van het Stadhuis.

D IEFST A L  VAN L IN N EN
Door M ichele Lucie werd k lacht 

neergelegd tegen onbekende wegens 
d iefstal van  waschgoed dat achter 
haar huis in  de G elijkheidstraat te 
drogen hing.

W A A RSC H U W IN G
Verscheidene handelaars werden er 

op betrapt afgekeurde gewichten in 
gebruik te houden. Wegens deze on. 
eerlijke praktijken werden processen 
verbaal opgesteld.

ALFO NS BO EH M E’S RA D IO -O RKEST  
OP V ER PLA A T S IN G

Reusachtige plakbrieven kondigen 
te Jem appes (b ij Bergen) het gala- 
concert aan welke aldaar in  de 
Schouwburg gegeven wordt door Al- 
fons BO EH M E’S  Radio-Dansorkest op 
Dinsdag a.s. 25 M aart.

Benevens de ta lrijk e  solisten : 
AMAND C A U W ERS, W IL L Y  LAM O TE, 
M A RC EL M OERM AN, G U S  VAN 
H O UTTE, W IL L IA M  W H IT E , M IL L  
M O R R IS  en G U S BRA N D  treden op : 
JO S E  D ESSY , charmezangeres en de 
bekende Brusselsche conférencier : 
M A RC EL A N TO IN E (de nationale 
«Schlache»), Het concert vangt aan 
om 19 u. en wordt uitgezonden langs 
RA D IO  HAINAUT.

Ta lrijke  lu isteraars welke over een 
krachtig ontvangsttoestel beschikken 
zullen zeker niet nalaten a.s. Dinsdag 
op Radio-Hainaut af te stemmen, ten 
einde de prestaties van onze stads- 
genooten te beluisteren.

TEN TO O N STELL IN G
M aandag 24 M aart wordt in  het 

Hotel Normandie, V indictlvelaan, 2, 
te Oostende een tentoonstelling ge
houden, ingericht door de Vakver- 
eeniging van Meester-schilders van 
Oostende en omliggende, over de la a t
ste nieuwigheden in gebouwschilde- 
ring.

A lle hoteliers, handelaren en eige
naars worden tot deze tentoonstelling 
uitgenoodigd.

BURGERLIJKE STAND
Geboorten

8 M aart —  Em m anuel Dierendonck 
v. Amedé en M aria Naessens, Verlaat- 
str. 1; Pau l Quaegebeur v. A lbert en 
Denise Dedeurwaerder, M ac Leodpl. 
6; Edmond Vanhonsebrouck v. Louis 
en Henriette Lemmens, St. op Tor
hout, 234; Dorine Leblanc v. A lbert 
en Anna Vanremoortele, Th. Vanloo- 
str. 36.

9 — Daniel Delanghe v. A rthur en 
Coralie Cuyle, Fr. Orbanstr. 442; An
nie Crombez c. August en M aria Haus 
pie, Cirkelstr. 15; Ronny Dereere van 
Louis en Gabrielle Declercq, Schaaf- 
str. 17.

10 — François K lutsch van Antoon 
en Jozina van den Bergen, Congol. 
23; Jean-Pierre Berg v. K a re i en M a
ria  Derynck, Visscherskaai, 27; Ja c 
ques Gesquiière v. W illem  en Godelie
ve De Ceuleneer, Breedene.

11 — Irene Boes v. Ferdinand en Eu 
genie Schoonvaere, Fr. Orbanstr. 14 ; 
Josiane Fonteyne v. Eugeen en Fernan  
da De Vos, Ieperstr. 28; H enri Ghys 
v. Hendrik en M aria Lam bregt, Zuid- 
str 4; Roland Bonje v. Romeo en M a
ria  Beschuyt, Nieuwpoort.

12 —  M arla Vandendriessche van 
Henri en Alice Vancraeynest, H. Ser- 
ruysl. 10; André Vandendriessche van 
Henri en Alice Vancraeynest, H. Ser- 
rusl. 10; H ilaire Deroo v. Joseph en 
M arcellina W illaert, Steenbakkerstr. 
64; Fernand Zwaenepoel v. M arcel en 
Raym onde Vandamme, Breedene; Sû - 
zette Jo ly t v. Louis en M arcella Bal- 
liu, Schipperstr. 33.

13 —  Ronny Mc N ally  v. Antony en 
M arie Coolman, St. op Torhout 336 ; 
Frank  Job v. Henri en Helene Jan-

soone, Cirkelstr. 14.
14 —  Roland Verstappen v. Amedée 

en M aria Vanderzijp, Christinastr. 
151.

15 —  E ric  Deledicque v. Cam iel en 
M aria Van Eycken, Schapenstr. 29 ; 
André Bogaert v. André en Yvonne 
Deley, Nieuwstr. 12.

Sterfgevallen

8 — Rosalie Vercruysse, 88 j. Wwe 
K are i M ulle, Tim m erm anstr. 8.

9 — Em ilia  Hubrouck, 79 j. Wwe 
Francis Fontaine en K a re l Vanden- 
brouck, Ed ith  Cavellstr. 78; Francis- 
cus Feys, 68 j. Steene.

10 — K are l Barbé, 71 j. echtg. Lud- 
w lnna Salens, Tarwestr. 88.

11 —  Alexander Brune, 75 j. V rij- 
havenstr. 15.

12 —  Suzanne Verm eulen, 19 jaar, 
echtg. Hendrik Peutem an, Nieuwstr. 
17; Octavie Synaeve, 79 j. Wwe K are l 
Van Duyvenboden en M edard M icholt 
Zwaluwenstr. 56.

13 —  M aria Demol, 73 j. ongeh. te 
Leffinge; Leonie Osaer, 69 j. Wwe 
Hector Vanhove, Tim m erm anstr. 9 ; 
Ja n  Borrey, 72 j. Hospitaalstr. 23 ; 
Gustave Pincket, 69 j. N. Eedestr. 45.

14 —  René Tremm ery, 28 j. Prof. 
Vercoilliestr. 24; Jen n y Hoorelbeke,
7 mnd, Steene; M aria De Rouck, 84 j., 
Wwe Pieter Ketels, Capucienenstr. 15 
Joseph Degraeve, 80 j. M aria  Théré- 
siastr. 57; Augusta Zonnekein, 60 j. 
Wwe Lodewijk Dewitte, Gerststr. 115; 
C atharina Pieters, 83 j. echtg. Henri 
Lam bin, Steenbakkersstr. 52.

15 —  Clotilde K re lly, 81 j. ongeh. 
Adolf Buylstr. 6.

Roger Aspeslagh, handelaar en M a
deleine Coenye, z.b.; C yrie l Delafon- 
taine, werkm an en Sim onne Ja rv is , 
z.b.; Leon Patrou ille, werkm an en E li
sa Vanhoucke, werkster.

Huwelijksafkondigingen

Vanhoutte Charles, stadsbediende, 
Nieuwpoortstwg 479 en Zanders S i
monne, regentes, E. Laponstr. 41 ; 
Vlaene Albert, schoenmaker, Moes- 
kroen en Vanden Bussche Simonne, 
z.b. Sm edenstr. 19; Bro id io i Maurice, 
autogeleider, Steene en Burke Hele
ne, z.b. N ljverheidstr. 3; Goes Frans 
werkm an, Plakkerstr. 41 en Vanden- 
kerkhove Lydie, .b. Nieuwpoortstwg, 
101; M eyer Leopold, dokwerker, Ver- 
laatstr. 3 en M ahieu Elisa, z.b. Ver- 
laatstr. 3; Devisschers Georges, me- 
kanieker, Steene en Wenm aekers Ro- 
sina, z.b. Oude Molenstr. 8; Alle- 
meersch Jozef, tim m erm an, M etser. 
str. 17 en Hallem eersch Yvonne, z.b. 
Tim m erm anstr. 20; Verpoucke W illy, 
draaler, Fortu instr. 23 en Vanhee Nel
ly, z.b., Polderstr. 3.

Andere gemeenten

Derdeyn Georges, beroepsm ilitair, 
Leffingestr. 152 en De Clercq M aria, 
z.b., Malderen.

WacviAeen deze W eeâ?
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OOSTENDE
C IN EM A ’S

PA LA C E : «Gescheiden tegen zijn 
W il» met Lo retta Toung en David N i
ven.

FO RU M  : «Le Ciel peu attendre» 
(Heaven can wait) met Gene T ier
ney, Don Ameche, Charles Coburn in  
technicolor.

R IA LT O  : «Le Poids d’une Menson
ge» (Love letters) met Jen n ife r Jones, 
Joseph Cotten, Ann R ichards en Ani
ta  Louise.

CO RSO  : «L’Ange et le Bandit» 
(Bad  Bascomb) met W allace Beery 
en M argareth O’Brien.

CAM EO : «Etre ou ne pas être» (To 
be or not to be) met Carol Lombard 
en Ja ck  Benny. K .T .

R IO  : «Une Homme tombe du Ciel». 
(The W ife takes a F lyer) met Joan 
Bennet en Franchot Tone.

R O X Y  : «Fantômes déchaînés» (A 
haunting we will go) met Stan  Lau
rel en O liver Hardy. K .T .

V E R M A K E L IJK H E D E N
op Zaterdag 22 M aart 1947 te 15 u. 

op het plein van V.G. : Voetbal der 
Aannem ers van Oostende tegen deze 
van Brugge.

Om 20 u. in  de Schouwburg : Op
voering van Clarence Road.

Om 20 u. in  de Casanova : B a l der 
Vereenigde Bruggelingen.

Zondag 23 M aart 1947 om 14.30 u. 
Opening meeting Velodroom.

Om 15 u. Voetbal V.G.O. —  Izegem. 
Om 20 u. Schouwburg : Prof. Ro

land.

V ER G A D ER IN G EN
Op Zondag 23 M aart te 10.30 u. op 

het Stadhuis : Algemeene vergade
ring van de Handelskam er.

Te 11 u. ten Stadhuize : Vergade
ring der Geteisterden.

TEN TO O N STELL IN G
M aandag 24 M aart. —  Tentoonstel

ling van nieuwigheden in gebouw- 
schildering.

HEIST

C IN E  M O D ERN E van V rijdag tot 
Zondag : «30 seconden boven Tokio» 
met Spencer Tracy, Van  Johnson, enz.

Van M aandag tot Donderdag : «De 
Ruiter uit Kansas» met R ichard  Dix, 
Jan e  W ya tt en A lbert Dekker. 

V O ETBA L
F.C. Heist —  Ex. Zedelgem.

BLANKENBERGE
ST U D IO  CASIN O  —  Opgelet — 

Vanaf deze week telkens twee pro
gram m a’s in  de week.

Van V rijdag tot M aandag : «Een 
Vriend komt heden avond» met M a
deleine Sologne.

Van Dinsdag tot Donderdag : «De 
Vlaamsche Hoeve» met Jan e  Baxter.

C IN E  C O L ISEE  : «Naar de Sterren» 
met Douglas Montgomery.

C IN E  PA LLA D IU M  : «De Samen
zweerders» met Pau l Henried. 

Kinderen toegelaten.

NIEUWPOORT
CINEM A

NOVA : Van V rijdag tot M aandag : 
«De Ruiter van ’t verre Westen» met
G ary Cooper en Doris Davenport.

Dinsdag en Woensdag : «Angst» met 
Drick de M arney en Frederick Valk.

C EN T U R Y  : Van V rijdag  tot Zon
dag : «Home in Indiana» kleurenfilm  
met W altep Brennan, Jeanne Crain 
en Charlotte Greenwood.

Van M aandag tot Woensdag : «De 
Trappers van den Hudson» met Pau l 
M uni en Gene Tierney.
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ABONNEERT U EN VERSPREIDT 

«HET N IEU W  VISSCHERIJ BLAD»

BLANKENBERGE
BU RERSTA N D

Geboorten : De Prince M arc, v. C ar
los en Berth a  Cattoor, H eist ; M ille- 
cam W illy, v. Adolf en M artha Heynst, 
U itkerke ; W ittesaele Sonia, v. Pierre 
en M aria De Clerck, Kerkstr. 140 ; 
Van Cleven Christiane, v. Achiel en 
Helena Chies, Hanneusestr.

Overlijdens : Dewulf Leonia, 76 j., 
ongeh., Uitkerke ; De Schoolmeester 
Justine, 81 j., ongeh., Brugge ; M ichel 
Jacob, 71 j., echtg. M aria  Boel, De 
Sm et de Nayerlaan, 18 ; De W asch 
G ilberte, 23 j., ongeh., Molenstr. 26 
(overl. te Sysseele) ; M aerschalck R o 
ger, 2 m., v. A lbert en M aria  Van  Mid- 
delem ; Vanbelle Anny, 4 m., Zuien- 
kerke.

Huwelijken : D ’Hooghe Augustijn 
en W ittewrongel Rosalia.

Huwelijksafkondigingen : Botta 
Guiseppe en Van Den Plas (huw. Ant
werpen) ; Schoutteeten Rudolf en 
Cardinal G ilberte.

A PO T H EEK D IEN ST
Zondag 23 M aart e.k. wordt de 

dienst waargenomen door Heer Se- 
gaert, Visschersstraat, 2.

K O N IN K L IJK  G ILD  
ST. SEBAST IAA N

Zondag groote beschrijving op de 
overdekte wip, begin te 14,30 u., inleg: 
30 fr. ; terug : 25 fr.

VO ETBA L
Op het terrein van K . Sportver- 

eeniging om 15 uur, groote voetbal
wedstrijd tusschen de eerste e lfta l
len van Harelbeke en Sportvereeni- 
ging.

Daring gaat op verplaatsing naar 
Herseaux.
LO TIN G  DER BA D K A RREN

Zooals eiken Maandag na de Eere 
Kommunie heeft In  den voormiddag 
op het Stadhuis de loting plaats voor 
de badkarren.

E ER V O LLE  O N D ERSCH EID IN G
Tijdens een M ilita ire  plechtigheid, 

morgen Zondag te Brugge, zal de M i
nister van Landsverdediging overgaan 
tot de uitreiking van eereteekens aan: 
NO TERM AN M A R IE  LO U ISE , LE- 
M ANT JO Z EF , M AZEM AN M ARC EL, 
W ILM  JO S E P H IN E  en V ER N IEU W E  
T ELESFO O R .

BEV O O RRA D IN G SBER IC H TEN
De landbouwers dienen op Vrijdag 

28 M aart e.k. tusschen 9 en 12 uur 
aangifte te doen op het bureel van 
Bevoorrading, van de door vorst ver
nietigde oppervlakten graangewassen.

Volgende inlichtingen moeten ver
strekt worden : a) graansoort ; b) op
pervlakte ; c) ligging van het perceel.
FO N T EN IER SD IEN ST

In  de week van 22 tot 29 M aart 
wordt bulten de gewone diensturen de 
waterdienst verzekerd door fontenier 
W ittewrongel Alfons, 39, St. De Bruy- 
nestraat.

H E IS T
BU RG ERSTA N D

Geboorten : Maeyens Daniel, Knok- 
kestr. 460 ; Deschepper M ichel, Vla- 
mingstr. 33 ; De Prince M arc, Leo
poldiaan 22.

Overlijdens : Martens Laurence,
3 m., Herm an Llebaertstr. 40 ; Bul- 
teel Leonie, 69 j., wed. Demoor Ph ilip 
pe, Vlam ingstr. 1.

E ER V O LLE  O N D ERSCH EID IN G
Tijdens een m ilitaire plechtigheid, 

die morgen Zondag te Brugge op de 
groote m arkt plaats heeft, zal de M i
nister van LA N D SV ER D ED IG IN G  
Kol. D E F R A IT EU R  volgende onder
scheidingen uitreiken :

Ten pothumen titel : (D EW ILD E  
T H EO PH ILE ) Mevr. EU G E N IE  D E 
W IL D E  ; (M IT C H ELL  EU G EN E ) M evr 
M IT C H ELL.

OUDE R IJN W A C H T
De leden zijn vriendelijk verzocht 

de algemeene vergadering bij te wo
nen. Het is zeer noodzakelijk dat a l
len op post zijn, want het is voor 
iedereen zeer belangrijk. De leden 
zullen nog per post den juisten da
tum  vernemen.

De secretaris, 
A.L.G. De Meulenaere.

V ER N IEU W IN G  C.O.O.
M et 1 Ju n i loopt het m andaat van 

de huidige leden der Commissie van 
openbaren onderstand ten einde. De 
verkiezing der nieuwe leden zal ech
ter plaats hebben door den gemeen
teraad op 7 April 1947.

De inwoners die 25 jaa r oud zijn en 
aan de w ettelijke vereischten vol
doen mogen hun kandidatuur schrif
te lijk  aan het gemeentebestuur over
maken.

W ILLEM SFO N D S
In  de boekerij van het W illem s

fonds zijn opnieuw ta lrijke  nieuwe 
boeken toegekomen.

Ook heeft het bestuur het voorne
men dit ja a r een drietal reizen voor 
de leden in te richten.

W ij zullen hierover b ijtijds alle 
noodige inlichtingen verstrekken.

VOOR DE G ET E IST ER D EN
Een afgevaardigde van het M inis

terie zal zetelen op Woensdag 26 
M aart op bureel 14, 2de verdieping.

A C H TT IEN D ER  GETOOND
In  café «Scheurleg» bij Rob. Ghe- 

selle, werd een achttiender getoond 
door Neyts Theodore. Medespelers wa
ren : M ahieu André, Coppens August 
en Vanhove René. Getuigen : Ker- 
kaert Ju les, en Gheselle Rob.
VOORDRACHT

Door toedoen van het p laatselijk  
«Willemsfonds» zal op heden Zater
dag om 20 uur een spreekbeurt ge
houden worden door den heer J .  Pen- 
nlnckx, in  hotel de la  Poste bij Van 
de Caeysele Gust.

«Kent gij het Russisch leger» aldus 
lu idt het zeer belangrijk onderwerp 
dat velen zal aanzetten dezen talent- 
vollen redenaar te komen beluisteren.

VOOR ONZE G ET E IS T ER D E  
R EED ER S

De afdeeling «Middenstand-Vissche- 
rij- en Zeeaangelegenheden» van den 
gemeenteraad die onder het voorzit
terschap van Raadslid  V lietinck V ic 
tor bijeen is gekomen, heeft besloten 
vooral de belangen van onze getei
sterde reeders ter harte te nemen. De 
reeders zullen verzocht worden hun 
geval elk afzonderlijk kenbaar te m a
ken. Daarna zal een vergadering be
legd worden met de Senatoren en 
Volksvertegenwoordigers van het A r
rondissement en van de Kust.

ONZE W A TERV O O RZ IEN IN G
Tijdens de vergadering van de af- 

deeling «Werken-Landbouw-Urbani- 
satle» werd de toestand van onze wa
tervoorziening grondig besproken. De 
noodige herstellingswerken aan den 
watertoren zullen ten spoedigste u it
gevoerd worden.

NOODWONINGEN
Sinds Maandag 11. is een aanvang 

gemaakt met den bouw van 26 nood
woningen voor de geteisterden.

G EM EEN TERAA D
Volgende voorname punten stonden 

op de dagorde vermeld voor den ge
meenteraadszitting die V rijdag 21 
M aart bijeen is gekomen : Een motie 
voor de evacuatlevergoeding, Gemeen- 
tebegrooting 1947, Zomerkermis, 
Feestcom iteit, enz.

NIEUW POORT '
BU RG ERSTA N D

Geboorten : Maes Georges, v. Mau
rice en Bendels Flora ; Dewulf R lta , 
v. Petrus en Coene Germaine.

Huwelijksafkondiging : Cauwelier 
Robert, onderwijzer te Nieuwpoort, 
met Rousseau M arcella te Grim ber
gen.

A PO T H EEK D IEN ST
Zondag 23 M aart : Apotheek Cool, 

M arktstraat. Open van 9 tot 12 en van
16 tot 18 uur.

VO ETBAL
S. V. N. —  W ervik 2 —  4.
Deze wedstrijd werd betwist op een 

slijkerig veld en met een feilen wind. 
Van mooi spel was er zeer weinig te 
bespeuren alhoewel het spel in de 
eerste helft stukken beter was dan na 
de rust. W ervik opende de scoor w aar
na op algemeenen aanval Rammeloo 
den gelijkm aker nette. W eer was het 
W ervik dat voorsprong nam, m aar 
Rammeloo bracht den stand op 2 — 2. 
Aan de rust was het 3 — 2 in  het 
voordeel van de gasten. Het spelpeil 
daalde dan geweldig van belde zijden 
en een vierde doelpunt kwam het von
nis van Nieuwpoort voltrekken. Het 
resultaat was verdiend en de m inst 
slechte ploeg heeft beide punten ver
overd. Buiten Rammeloo en ook wel 
Plaetevoet waren er geen uitblinkers 
bij S.V.

Voor Zondag a.s. :
W hite S ta r leper —  S.V.N. : het zal 

w aarsch ijn lijk  weer een nederlaag 
worden, alhoewel een verrassing niet 
uitgesloten is. N aar we vernemen zal 
keeper Vandaele niet meer spelen en 
Bouve werd Zondag jl. gekwetst zoo 
dat h ij voor minstens een maand op 
rust is. Dat zal natuurlijk  de zaken 
niet vergem akkelijken en de vooruit
zichten zijn dan ook ver van roos
kleurig.
R E P A T R IE E R  IN GSCO M ITE

Onder het voorzitterschap van den 
burgemeester werd door het schepen
college een repatrieeringscom ité op
gericht dat als taak heeft het regelen 
der form aliteiten en plechtigheden 
voor de repatrieering van het stoffe
lijk  overschot van onze politieke ge
vangenen die in  de Duitsche Kam pen 
omgekomen zijn. Afgevaardigden van 
den Bond der politieke gevangenen, 
van het verzet en van den bond der 
verplicht te werk gestelden maken er 
deel van.
WATERSNOOD

Zaterdag jl. was het onmogelijk de 
sluisdeuren van den IJz e r geheel te 
sluiten daar de druk van het water 
van het binnenland grooter was dan 
de druk van het zeewater bij hooge 
tij. D it feit heeft zich sedert lang voor 
den oorlog 14-18 niet meer voorge
daan. E r  dient bij deze gelegenheid 
ook een woordje van lof toegestuurd 
aan de sluisbedienden die in deze ge
vaarlijke periode dag en nacht en bij 
alle weer in de bres staan.

K O N IN G SC H IET IN G
De koningschieting 46-47 van de 

Goliathschutters mocht zich op een 
goede opkomst verheugen. De konings 
vogel werd in de zesde ronde afge
schoten door Albert Sesier die een 
bronzen paket mocht in  ontvangst 
nemen. Daarna werd nog een groote



prijsschieting gegeven waarvan de 
eerste hoogvogel werd afgeschoten 
door Duflou Alberic van Lombartzijde. 
H et moet zijn dat de «vroede schut
ters» te veel pintjes gepakt hadden 
w ant de tweede hoogvogel kregen ze 
er niet meer af.
V ER K EER SO N G EV A L

Vrijdag jl. kwam Dr. Loones van 
Westende u it de richting van Nieuw
poort over de Langebrug gereden. De 
linkerachterband sprong met het ge
volg dat de wagen tegen de leuning 
van de brug botste. E r  was lichte 
schade aan de brug en aan den w a
gen.
TO U R IN G  CLUB VAN B E L G IE

De plaatselijke afdeeling van den 
Touring Club van België heeft een 
groote uitbreiding genomen. Reeds 
115 leden werden aangesloten in een 
tijdspanne van twee maanden. De a f
deeling heeft het volgende op haar 
programma staan : drie wandeltoch
ten, drie fietstochten w aarvan de be
stemming en den datum la te r zal be
kend gemaakt worden ; en drie toch
ten per autobus w aarvan w aarschijn
lijk  een naar Luxemburg en de Be lg i
sche Ardennen.

BEKENDMAKING
Ondergeteekende, M aurice Cloet, 

verk laart geen schulden meer te 
erkennen die zijn echtgenoote Irm a 
Guillem an nog zou maken of zou ge
m aakt hebben, daar zij het echtelijk 
dak verlaten heeft.

(get.) M aurice Cloet, Nieuwpoort- 
laan, 99, Westende. (197)

KOKSIJDE

ger de molen stond. Van u it Doornik 
(volgens hoogervernoemd blad) zou 
water gestoken worden naar deze to
ren. W at hiervan in ons huis zal ko
men, weten we vooralsnog nog niet !

FEESTAVO N D
M et deze tite l wordt de ontspan

ningsavond aangekondigd die door de 
Kajo tters op touw gezet werd. Op 
Palmen-Zondag, 30 M aart a.s. te 6 u. 
wordt deze feestavond gegeven in  de 
zaal Franco-Belge, Noordstraat, Dorp.

TOM BO LA
Ten behoeve van onze lezers geven 

we hier de winnende nummers weer 
van de 3 trekkingen van de monster- 
tombola gegeven ter gelegenheid van 
het B a l van Half-Vasten door de V ier 

Vereenigde Clubs, nl. de Hondenclub, 
de Schaakclub, de Motoclub en de 
B iljartclub ,

1ste Trekking.
977 - 3325 - 4110 - 1218 - 2177 - 2001 
3151 - 3013 - 799 - 3723 - 224 - 2482 
2264 - 3645 - 1603 - 3069 - 3951 - 2341 
3826 - 651 - 488 - 307 - 4025 - 282 
1323 - 596 - 2257 - 1338 - 3606 - 2380 
1012 - 765 - 691 - 1527 - 989 - 819
11 -  489.

2de Trekking.
333 - 740 - 2443 - 1353 - 191 - 3615 
2435 - 739 - 446 - 2235 - 2331 - 611 
317 - 2293 - 1172 - 2211 - 840 - 2174 
4376 - 3779 - 4359 - 3568 - 253 - 55 
1979 - 3595 - 112 - 3704 - 2982 - 1759 
2322 - 915 - 261 - 591 - 499 - 899 
4169 - 1794 3513 - 3127.

3de Trekking.

1825 - 1856 - 4276 - 89 - 4325 - 1730 
3027 - 264 - 3571 - 2094 - 2349 - 3302 
511 - 3632 - 223 8- 603 - 1042 - 717 
3168 - 3809 - 2043 - 1162 - 2173 - 4108 
3123 - 2620 43 - 2832 - 4310 - 2470 
3843 - 3346 207 8- 3245 - 4167 - 177 
2214 - 47 - 373 - 985 - 2609.

De prijsw innaars die nog niet hun 
prijs afgehaald hebben, kunnen deze 
nog bekomen bij dhr Ju les Houzé «Le 
petit Café», Koninklijke Baan.

ONZE DORPSGENO OT
Achiel Calcoen heeft Zondag 11. me- 

degereden in  den Onafhankelijken- 
koers te Bergen en behaalde er de 
17de p laats op 27. V iif en v ijftig  ren
ners waren gestart. Vooraf had Achiel 
echter verklaard dezen koers slechts 
als een oefenrit op te nemen. We on
derlijnen echter gaarne deze mooie 
prestatie van Achiel, te meer dat dit 
zijn eerste kennismaking geldde in 
de kategorie voor Onafhankelijken, 
en twee bergen, nl. de Kluisberg en de 
Kwarem ont dienden bestegen te wor
den. Zondag a.s. levert h ij slag in 
Brussel-Oostende en h ij verzekerde 
ons, zonder pech, in  de eerste gelede
ren aan te komen. W e wenschen het 
van harte voor Achiel en zijn ta lrijke 
supporters !

TH U ISK O M ST
Na een 20 jaa r lange afwezigheid 

is dhr Jerom e Legein uit Canada eens 
teruggekomen naar zijn aloude en 
goede gemeente om zijn 90 jarige va 
der «Many Legein» en zijn ta lrijke  
fam ilieleden te komen begroeten. Of 
d it voor hen een blijde verrassing 
was !

Na met vele tegenslagen afgerekend 
te hebben, baat dhr Jerom e Legein 
thans een «boomzagerij» u it in  het 
Noorden van de Canada.

In  naam  van zijn ta lrijke  vrienden 
en bekenden wenschen we hier «Je
rome» van harte welkom in zijn ge
boortedorp. W e hopen volgende week 
w at meer over hem en zijn huisgezin 
te kunnen vertellen. In  ieder geval 
Jerom e «You are Wellcome» !

W ATERTO REN
Volgens een artikel verschenen in  

«Het Nieuws van den Dag» zop door 
de Nationale M aatschappij voor W a
terleidingen besloten zijn geweest een 
W atertoren op te richten op den Hoo- 
gen Blekker op de plaats w aar vroe

Van W e e k  
to t  W e e k

BOTSING
De Z.504 toebehoorende aan V an 

torre Aimé botste in  de sassen op de 
0.218 waarbij deze laatste schade op
liep.

OPGESLEEPT
Dezelfde Z.504 moest opgesleept 

worden door de 0.33, daar h ij defect 
had aan de keerkoppeling.

De 0.314 «Vredeman», moest Don
derdag door de «Zeehond» naar Oos
tende teruggesleept worden met ré
ducteur, welke warm  geloopen was.

MAST GEBROKEN
Vorige week werd de m ast van de 

Z.401 toebehoorende aan H. Demun- 
ter tengevolge van een onbekende 
reden gebroken.
STORMSCHADE

De Z.439 liep in den nacht van 16 
M aart stormschade op in  de haven 
van Zeebrugge.

AVERIJ
De Z.504 is in de saskom van Oos

tende in botsing gekomen met de
0.218.

NOG STORMSCHADE
De Z.440 van Vantorre Robert liep 

in  den nacht van 16 M aart storm 
schade op aan de achterste verschan- 
singsplank en het bovenste gedeelte 
van de reeling.

Z.512 BESCHADIGD
De Z.512 werd in  de haven van Zee

brugge beschadigd door de Z.408.

OPSLEEPING Z.407 «Théo-Natha- 
lie» DOOR DE Z.489 «Frieda»

Op 8 M aart 1947 kwam de Z.489 in  
verbinding met de Z.407 die een korre 
in het schroef had en om hulp vroeg, 
daar ze getracht hadden de korre er 
uit te halen m aar__alles was tever
geefs. De Z.407 werd opgesleept tot 
aan de havendam van Zeebrugge.

SCHADEGEVAL
Op 8 M aart 1947 kwam de Z.492 

naar de haven terug. Aan de haven
dam gekomen kreeg het vaartu ig  een 
schok. E r  werd vastgesteld dat water 
gemaakt werd tengevolge van een 
stoot op een blok d rijfi's . De Z.501 
van Neyts Theodoor kwam het lek 
zijnde vaartuig opsleepen.

OPSLEEPING Z.528 DOOR Z.508
In  datum van 10-3-47 is de Z.528 

na zijn vischvangst terug naar Zee
brugge gevaren. Aan de wrakken ge
komen legden ze de schroef af, w il
den het daarna weer aanleggen en 
stelden vast dat er iets haperde. De 
Z.508 die in de nabijheid was, heeft 
op vraag van de Z.528 deze opgesleept 
tot ze veilig in de haven gemeerd la 
gen.

SCHADE
Op 12 dezer was de Z.481 aan het 

visschen toen het vaartuig vastliep 
met de korre. De Z.499 liep de Z.481 
aan op de stuurboordboeg langs ach
ter waardoor het eerste vaartu ig  vast 
lag, schade opliep door het slijten van 
de reeling en beschadiging van de 
verschansingsplanken.

OPSLEEPING Z.438 DOOR Z.449
Op 10-3-1947 kwam de Z.449 tenge

volge van de storm op terugreis naar 
Zeebrugge. Op 42 m ijl N.W. van Zee
brugge moest de Z.438 op sleeptouw 
genomen worden. Na v ijf uur sleepen 
kwam de motor van de Z.438 terug op 
gang, zoodat het vaartuig verder op 
eigen krachten de haven kon berei
ken.

Reeders & Vischhandelaars

IJS
W O RD T G EL EV E R D  DOOR

F R O I D  I N D U S T R I E L

SCHEEPSBOUWER JAN BORREY 
OVERLEDEN

Dinsdag werd onder een zeer groo
ten toeloop van volk scheepsbouwer 
Ja n  Frans Borrey begraven.

Ja n  Borrey had den ouderdom van 
73 jaa r bereikt en was sedert enkele 
maanden ziek.

Ja n  Borrey was niet alleen gekend 
voor een zeer werkzaam man, m aar 
zijn werf had naam  gekregen voor de 
goede kw aliteit der vaartuigen welke 
er sedert meer dan 25 jaa r aan het 
derde handelsdok gebouwd werden.

Vóór den oorlog 1914-18, had h ij 
zich vooral toegelegd op het maken 
van booten. H ierin verw ierf h ij een 
groote verm aardheid.

Gansch de Kustvisscherij mocht 
Ja n  Borrey zeer graag en d ikw ijls was 
h ij er ook het kind van de rekening 
toen het op betalen aankwam.

Ja n  had een edel hart en inborst. 
De visscherij m aakte er ruimschoots 
gebruik of m isbruik van.

Z ijn  heengaan zal door alle vissche- 
rijm iddens ten zeerste betreurd wor
den.

Aan de achtbare fam ilie, biedt Het 
Nieuw Visscherijblad, zijn innige 
deelneming '^an.

N otariëe le  Aankondigingen
Studie van den Notaris 

R EN E  L IN G IE R
Koninginnelaan, 68 te Oostende

Op Woensdag 2 A p ril 1947 om 3 ure 
nam iddag ter herberg «Prins Boude
w ijn» te Oostende, St. Sebastiaan
straat, 22.

IN S T E L  met 1/2 %  prem ie van 
G EM EEN T E  S T E EN E  

Gerievig kleingebruik, bestaande uit 
W O O N H U IS M ET ST A LL IN G EN  

en verdere gerieven en land,
Stu iverstraat, 8, groot 37 a. 10 ca.
Gebruikt tot 3 m aanden na den 

toeslag m its 300 fr. te maande.
Te bezichtigen den Dinsdag en V r ij

dag van 2 tot 4 ure.
(204)

Zoeklichtjes

MEN VRAAGT
Belangrijke M aatschappij 

vraagt bekwaam en v lijtig  
REKEN PLICHTIGE

Schrijven  met referenties : «Bu
reel van het blad» onder num 
mer : . (196)

' mam - ■ « ■ ■■ * ------ **** ------

♦ T E  KO O P : STA LEN  MOTOR- 
T R A W LER , 21 m. lang. —  Net 28 ton.
— B ru t 75 ton. —  M otor 200 P .K . —  
Totaal vernieuwd en geclasseerd. — 
Veritas —  Schrijven  bureel blad.

(206)
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 num m er : (131)
* T E  KO OP : Nieuw visschersvaar
tuig gebouwd in  hout in  1945 —  BT .
22,82. Voorzien van een motor Moës 
van 80 HP. In  Jan u a ri 1946 in  de 
vaart. — Schrijven  bureel van het 
blad onder nummer (157)
* T E  KO O P : wegens sterfgeval te 
koop auto-camion «Mack» type 1945 -
10 Ton Dieselmotor. Zich wenden of 
schrijven : Kon inklijkelaan , 12 te 
Knokke. (193)
* T E  KO O P houten visschersvaartuig
met motor Deutz Diesel van 200 P.K . 
in  zeer goeden staat. 6 ja a r oud. Is  
voor het oogenblik in de vaart. Adres 
Bureel blad. 160
* TERSTO N D  G EV RA A G D  deftige 
meid voor vischwinkel te Brussel —
Louis Anseel, 9, Rossin istraat, Ander- 
lecht, Brussel. (192)
* T E  KO O P scheepsmotor gloeikop 
24-30 P.K . —  2 cyl. —  17.000 fr. —  Te 
bezichtigen : J.R . G raa f Jansdi.ïk, 95, 
Knokke-aan-zee. (189)
* W EN SC H T  T E  KO O PEN  
Arm uidenaar (Nederlander) wenscht 
te koopen visschersvaartuig van circa
14 à 16 meter lengte. Voorwaarden en 
in lichtingen nopens vaartu ig  ver
strekken aan bureel van het blad on
der nummer (187)
♦ Gehuwde rijksw achter zonder k in 
deren op het punt op pensioen gesteld 
te worden vraagt plaats als gérant. 
Z. bevragen R ijksw acht Oostende.
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HANDELSBERICHTEN
LES  F R IG O R IF E R E S  DU L IT T O R A L  
N.v. Boulev. de Waterloo, II, Brussel

Gewone Algemeene Vergadering op 
Zaterdag 5 A p ril 1947 te 11 uur, Bou
levard de W aterloo, I I ,  te Brussel. 
Dagdorde : 1. Verslag Beheerders en 
Kom m issarissen; 2. Goedkeuring ba
lans en rekening van Verliezen en 
W insten; 3. O ntlasting te geven aan 
de Beheerders en Kom m issarissen; 4. 
Kiezingen volgens standregels; 5. B e 
noeming van Beheerders en Kommis- 
saris; 6. Verscheidene.

Verzocht aan artike l 29 der Stand 
regels te voldoen. Aandeelen v ijf  da
gen voor de vergadering neer te leg
gen in  den m aatschappelijken zetel 
of één der zetels Bank  «Banque Socié
té Générale de Belgique».

(195)

Leopold D EPAEPE
In- en Uitvoer van 
Visch en Garnaal

VISCHM IJN  ZEEBRUGGE 
Tel. Privé: Knokke 812.94 

Zeebrugge 513.30

Studie van den Notaris 
Jan B. de Gheldere

te Heist-aan-zee 
TO ESLA G  

Op D IN SD A G  1 A P R IL  1947, om
16 uur te Zeebrugge, in het «Hotel du 
Port» van :

W IJK  Z EEB R U G G E  (Brugge) 
W E LG EL EG E N  W O O N HUIS 

rechtover Nieuwe V ischm ijn en V is
schershaven, dienstig voor groothan
del in  visch, V ischm ijnstraat, n r 18, 
groot 100 vierk. met.

Beschikbaar den 15 April 1947.
Ingesteld : 234.000

(198)
Studie van den Notaris 
JAN  B. DE G H ELD ER E

te Heist-aan-zee 
TO ESLA G  

Op D IN SD A G  1 A P R IL  1947, om
15 uur te Zeebrugge, in het «Taver
ne du Port», Heiststraat, van :

W IJK  Z EE B R U G G E  (Brugge) 
W E L G EL EG E N  H AN D ELSH U IS 

dienstig als café, genaamd «Café 
Gouden Leeuw», Heiststraat, n r 24, 
rechtover de tram halte en dicht bij 
visschershaven ; groot 200 vierk. met. 

Beschikbaar met geldtelling.
Ingesteld : 350.000

(199)
Studie van den Notaris 

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

TO ESLA G  
Op W O EN SD AG  2 A P R IL  1947, 

om 17 uur te Heist, in  het «Café 
Schuurleg», van :

BAD STAD  H E IS T  
Gerievig en goed onderhouden 

W O O N HU IS M ET ER V E  
Panneslag, n r 3, groot 58 vierk. met. 

Beschikbaar den 1 M ei 1947.
Ingesteld : 75.000

(207)
Kantoor van den Deurwaarder 

CONSTANT FR. DEVOS
Oostende, 43, Steenweg op Torhout 

Tel. 71149 
STAD  O O STEND E 

Verkoopzaal ’T PA R K
19, S in t Petersburgstraat

Op DONDERDAG 27 M aart 1947 en 
volgende dag indien noodig, telkens 
om 2 uur ’s namiddags, binnen in de 
verkoopzaal «’T PA RK», 19, S in t Pe 
tersburgstraat te Oostende, zal den 
Deurwaarder DEVOS, overgaan tot 
de openbare en vrijw illige verkooping 
van

EEN  Z EER  SCHOON M O B ILA IR
bestaande nam elijk uit : Slaapkam er 
Style Louis X V , een eiken eetplaats, 
een m inister bureau in eik, een eik 
am erikaansch bureau, naaim achien 
merk «PFA FF» generatrice acétylène, 
waschm achien met dynamo, brand
kast, wolle m atrassen en andere, 
pluimen kussens, kleerkasten, la va 
bo’s, buffetten, linnenkast, sécretaire, 
commoden, schouwgarnituren, gasvu • 
ren, ijzeren bedden, nachttafels, me- 
nagèren, kindervoituur en poussette, 
toog, tafels .stoelen, kaders, gleiers 
en kleingoed, alles te lang om te mel
den.

S T IP T E L IJK  OP KO NTANT EN 
G EW O N E VOO RW AARDEN.

Tentoonstelling op Donderdag 27 
M AA RT 1947 van 10 tot middag uur.

Men make het ruchtbaar.
(200)

Studie van den Notaris 
Maurice Q U A G H EBEU R

Leopoldlaan, 10 te Oostende
Op Donderdag 3 April 1947 te 15 

uur in  het lokaal Prins Boudewijn 
St. Sebastiaanstraat, 22 te Oostende. 

TO ESLAG  VAN 
G EM EEN T E W E S T K E R K E  

Koop I : SCHOON N IEU W G EBO U W D  
L A N D H U I S  
Noordstraat, 10 

met groote afhankelijkheden — op
pervlakte 2.935,22 m2.

Alles in  besten staat. —  Regen en 
putwater.
Genot : een m aand na toeslag. 
Bezoek : Maandag en Donderdag van
2 tot 4 uur.

Ingesteld : 100.000 
Koop II  : EEN  LOT BOUW GROND 
aan de Noordstraat neven koop I.

Oppervlakte 1215,80 m2.
Genot : een maand na toeslag.

Ingesteld : 35.008
Voor plan en nadere inlichtingen 

zich bevragen ter studie van den ver- 
koopenden Notaris. (201)

Studie van Notaris 
M A U R IC E Q U A G H EBEU R

Leopoldlaan, 10 te Oostende 
Op Donderdag 3 A p ril 1947 te 15 u. 

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

TO ESLA G  VAN 
Koop 1 : Nieuwgebouwd woonhuis met 

poort, Lijndraaierstraat, 44 te Oos
tende, groot 47,60 m2.
Genot : gebruikt door de eigenaars.

Gebracht op 205-006 
Koop 2 : Nieuwgebouwd Handelshuis 

met poort en werkhuis, L ijn d raaier
straat, 25 groot 58 m2.
Genot : verhuurd m its 850 fr. per 
maand.

Gebracht op 217.060 
Koop 3 : De Café «De vier Matroosjes»

Brandariskaai, groot 113 m2. 
Oesterbankstraat, 32 met uitgang 
Genot : verhuurd m its 1.000 fr. per 
maand.

Gebracht op 215.000
Bezoek voor koopen 1, 2 en 3: M aan

dag en Donderdag van 2 tot 4 u.
Alle nadere in lichtingen te beko

men ter studie. (202)
Studie van den Notaris 
Maurice Quaghebeur 

Leopoldlaan 10 te Oostende

Op Dinsdag 25 M aart 1947 te 15 u. 
in  het lokaal Prins Boudewijn, St. Se
bastiaanstraat, 22, te Oostende.

TO ESLAG  VAN 
STAD  O O STENDE 

Koop I. De Café Pironist, Thourout- 
sche steenweg, 47, Hoek Muscar- 
straat, oppervlakte 74 m2 bevatten
de onder meer : Verscheidene kel
ders, groote gelagzaal, groote ver
gaderzaal en 9 kamers.
De vergaderzaal is verhuurd zonder 
pacht aan de Schakesclub en het 
overige aan M. Lucien De Ly, m its
1.000 fr. per maand.

Koop II. Schoon Burgershuis, Muscar- 
straat 2, oppervlakte 65 m2. 
Verhuurd aan verscheidene zonder 
pacht m its 1085 fr. per maand.

Ingesteld : 275.000—  Fr. 
Koop II I .  Werkmanshuis, Leeuwerik- 

kenstraat 34, oppervlakte 75 m2. 
Koop IV. Werkmanshuis, Leeuwerik- 

kenstraat 36, oppervlakte 75 m2. 
Koop V. Werkmanshuis, Leeuwerik- 

kenstraat 40, oppervlakte 70 m2. 
Koop VI. Werkmanshuis, Schapen- 

straat 1, oppervlakte 65 m2.
Koop V II. Werkmanshuis, Schapen- 

straat 3, oppervlakte 60 m2.
Koop V III.  Werkmanshuis, Schapen- 

straat 5, oppervlakte 90 m2.
Koopen I I I  tot en met V I I I  ver

huurd zonder pacht aan verschelde- 
nen.

Instellen ; Koopen I I I  82.000,— ;
IV 55.000,— ; V 70.000,—  ; V I 45.008,— 
V II  55.000,—  ; V I I I  71.000,—  Fr.

Bezoek : voor al de koopen M aan
dag van 14 tot 16 uur.

Alle nadere inlichtingen te bekomen 
ter studie van den verkoopenden No
taris. (190)

Studie van de Notarissen 
M AUR ICE Q U A G H EBEU R

Leopoldlaan, 10 te Oostende, en 
G EO R G ES  W ILL O C X

te St. G illis, Veytstraat, 1, te Brussel

Op Dinsdag 1 A p ril 1947 te 15 uur 
ter gehoorzaal van het Vredesgerecht 
van het kanton Oostende, Canada- 
plaats te Oostende.

IN ST EL  met 1/2 %  premie van 
STAD  O O STENDE 

Koop I. —  Prachtig heerenhuis, Tor
houtsche Steenweg, 25, oppervlakte 
190 m2 met alle meubelen onroe
rend bij bestemming zooals de be- 
kleeding van de Eetzaal bevattende 
nam elijk groot buffet — meubel 
rond monte-plats —  klok — wand
tap ijten  muurbekleeding, alles in 
oude s tijl — Tapijten van salon, pa
lie r en trap, linoleums in  de ka
mers en diensttrap —  Badkamer- 
garnituur omvattende : bad — bad- 
warm er —■ 2 lavabo’s — bidet — 
W.C., enz.
Centrale verwarm ing — W ater, gas 
en electriciteit.
Onmiddellijk genot.

Koop II. — Schoon opbrengsthuïs,
geschikt voor Pensioenhuis, Kem- 
melbergstraat,18, oppervlakte 108 
m2. — Alle kamers zijn voorzien 
van stroomend water. •— W ater — 
gas — electriciteit.
Onmiddellijk genot.
Bezoek voor beide koopen Dinsda

gen en Donderdagen van 14 tot 16 u.
Alle nadere in lichtingen te beko

men bij voornoemde Notarissen.
(203)

Studie van Notaris 
M AUR ICE Q U A G H EBEU R

te Oostende, Leopoldstraat, 10,

Op Donderdag 27 M aart 1947 te 15 
uur in  het lokaal Prins Boudewijn, 
St. Sebastiaanstaat 22, te Oostende. 

TO ESLAG  VAN 
STAD  O O STENDE 

Koop I. Schoonen bouwgond met ge
bouwen, deel van de oude brouwerij 
De Rycker, Thouroutsche steenweg, 
façade 7,17 meters, oppervlakte :
168,22 m2.

_ Ingesteld : 160.000 Fr. 
Koop II. Schoonen bouwgrond met ge

bouwen, neven voorgaande, Thou
routsche steenweg, façade 7,17 m.. 
oppervlakte 152,50 m2.

Ingesteld : 140.000 Fr„ 
Recht van samenvoeging voor deze 
koopen bij den toeslag. Onmiddel
lijk  genot.

Koop I I I .  Woonhuis met achterhute, 
Joseph I I  straat 11, oppervlakte 
94 m2.
Verhuurd zonder pacht aan ver
scheidene m its 550 fr. per maand.

Ingesteld : 118.000 Fr. 
Koop IV. Woonhuis : Nieuwpoortsche 

steenweg 273, oppervlakte 135 m2. 
Verhuurd zonder pacht m its 420 fr. 
per maand.

Ingesteld : 125.000 Fr. 
Koop V. Huis dienende voor café, hoek 

Frère Orbanstraat, 215 en Water- 
werkstraat, oppervlakte 102 m2. 
Verhuurd zonder pacht mits 300 fr. 

per maand.
Ingesteld : 101.000 Fr.

Voor plans en nadere inlichtingen 
zich bevragen ter studie.



CROSS LEY
D I E S E L  M O T O R E N  
van 2 P.K. tot 4.000 P.K.

Leveranciers van de Royal Navy en B.B.C. (44)
Agentsebap : ZEEVISSCHERIJ en HiDELSMA&TSCHAPPiJ, 5, Vindictivelaan, Oostende

jliœ iM âeûcâtea
O O S T E N D E
M ARK TO V ERZ ICH T

Gedurende de drie eerste dagen der 
week was er veel visch op de m arkt.

De kw aliteit was zeer m iddelm atig 
en er werden groote hoeveelheden 
kleine kabeljauw aangeboden.

Het grootste gedeelte der aan
voer werd gekocht voor Frankrijk , 
d it was ongeveer 250.000 kgr. Afzon
derlijke koopers traden eveneens op 
voor den uitvoer naar Frankrijk .

De uitvoer naar Ita lie  is sterk ver
m inderd ingevolge het warme weder 
en het gebrek aan Isothermenwagons. 
Nochtans werd opnieuw een zending 
gedaan door verschillende firm a’s 
welke het toch wilden wagen.

E r is zeer groote vraag naar Be lg i
sche visch u it Ita lie , doch deze kan, 
om hoogervermelde reden m oeilijk 
voldaan worden.

Voor Engeland werd eveneens in  het 
begin der week een groote hoeveelheid 
ingepakt en verzonden. Deze m arkt 
schijnt nochtans ietw at verslapt en 
sch ijnt een overgangsstadium door te 
maken.

Ook naar Zwitserland werd visch 
verzonden.

De invoer van vreemde visch schijnt 
m inder succes te hebben, d it tenge
volge van de groote aanvoer op eigen 
m arkt welke de binnenlandsche 
m arkt goed kon voorzien.

De m arktprijzen waren tam elijk 
vast en loonend d it door de groote 
aankoopen voor Fran krijk  welke in 
zekeren zin de m arktprijzen stabili
seerden.

Vrijdag 14 Maart 1947
Slechts één motor van de West met 

120 bennen visch bestaande uit rog, 
zeehond, haai, gul en 650 kg. fijne 
visch. De weinige vischsoorten die 
heden op de m arkt voorhanden zijn 
worden aan goede prijzen van de 
hand gedaan.
0.257 W est 6720 54.370,—

Zaterdag 15 Maart 1947
Heden zijn 1 stoomtrawler en 2 groo

te motors van M ine Head, 4 motors 
van de Oost, 2 van de W itte Bank en 
5 van de W est ter m arkt met ongeveer 
4000 bennen visch bestaande uit ka
beljauw, gul, vlasw ijting, rog, haai, 
zeehond, leng, tarbot en tong. De 
m arkt is heden bijzonder levendig en 
de prijzen goed en zeer vast.
0.241 M ine Head 32547 318.670,—

0.187 Oost 7810 87.175,—
0.291 Oost 21060 161.830,—
0.222 Mine Head 20321 196.510,—
0.232 W itte B. 23128 179.230,—
Z.530 W itte B. 8442 143.700,—
B.610 West 12960 109.890,—
SS0.80 M ine Head 46869 432.440,—
N.704 West 3791 27.670,—
N.756 West 3166 17.300,—
N.776 West 3737 34.100,—
0.93 West 11692 97.585,—
0.251 West 3193 26.580,—
0.245 Oost 3483 47.300.—
0.194 Oost 2455 39.090,—

Maandag 17 Maart 1947
Van de 28 vaartuigen die van  de 

vischvangst terug zijn zullen 9, bij 
gebrek aan plaats, heden hun vangst 
niet lossen en dus inhouden tot mor
gen.. De aanvoer is zeer groot doch 
weinig keusrijk en wordt aangebracht 
door 2 stoomtrawlers van Ysland, die 
m aar gedeeltelijk lossen, 1 motor van 
Mine Head, 10 motors van de Oost 
en 6 van de West. H ij bestaat voor 
meer dan de helft u it kleine visch
soorten, bedraagt ongeveer 360.000 kg 
omvat 173.000 kg kabeljauw  en gul, 
waarvan 48000 kg Yslandsche, 48000 
kg w ijting, 58000 kg pladijs, 14.000 kg 
rogsoorten, 9000 kg. vlasw ijting, 7000 
kg schar, 36000 kg Yslandsche schel
visch, 5000 kg tongsorteering, 2600 kg 
tarbot benevens w at haai, zeehond, 
zeewolf, leng en bots., De Yslandsche 
vischsoorten worden aan tam elijke 
goede en vaste prijzen verkocht.

De overige vischsoorten worden aan 
lich t schommelende prijzen, nu eens 
in  dalende dan weer in  stijgende lijn  
van de hand gedaan. Enkele partijen  
ronde visch worden opgekocht voor 
den uitvoer naar F ran k rijk  en pladijs 
en rog worden afgenomen voor den 
uitvoer naar Engeland. E r worden 
geen aankoopen gedaan voor den u it
voer naar Ita lie .

170.748,—  
106.856.— 
130.988,— 
134.308,— 
111.638,— 
144.483,— 
148.779,— 
134.620,— 
210.010,— 
170.110,— 
89.370,—  

350.370,— 
5.820,— 

14.580 —
583.430,—
391.430,— 
32.920.—

0.161
N.777

W est
West

802
2198

4.760,-
21.420,-

0.25 Oost 25026
0.246 Oost 16316
0.279 Oost 19622
0.176 Oost 19612
0.227 Oost 18164
0.226 Oost 16087
0.82 Oost 29682
0.105 Oost 22819
0,282 Oost 32872
0.66 Oost 22576
0.62 West 11437
0,285 Mine Head 27610
0.182 West 451
0.186 West 1384
SSO.297 Ysland 54390
SSO.164 Ysland 32377
N.733 West 3827

Dinsdag 18 M aart 1947
Nogmaals zijn veel visschersvaar

tuigen, w aarvan verscheidene hun 
vangst inhouden tot morgen, terug 
van de vischvangst. Benevens de 
overschotten van beide Yslanders, die 
gisteren gedeeltelijk verkochten, zijn 
nog 2 groote motors van M ine Head 
6 van  de Oost en 2 van de W est aan 
den vischafslag aanwezig. De aan
voer versche visch benadert b ijna de
ze van  gisteren, bedraagt heden zoo
w at 340.000 kg doch is zooals daags 
voordien, weinig keusrijk. H ij omvat 
165000 kg., 75000 kg schelvisch, 13500 
kg vlasw ijting, 5800 koolvisch, 25000 
kg w ijting, 13000 kg rogsoorten, 20000 
kg pladijs, 3700 kg tong, 18000 kg ta r
bot en weinig leng, zeewolf, schar en 
heilbot.

Nogmaals is er heden veel k lei
ne visch op de m arkt voorhanden. De 
geloste vischsoorten van de SSO.297 
zijn heden van m inder kw alite it dan 
deze gisteren door hetzelfde vaartuig 
gelost ; verscheidene dezer soorten 
worden dan ook als zijnde van twee
de hoedanigheid verkocht. De afzet- 
prijzen der Yslandsche vischsoorten 
z ijn  m erkelijk gedaald. Tongsortee
ring en tarbot worden in  steeds s tij
gende lijn  en eenigszins duurder dan 
gisterën betwist. P lad ijs  en rog wor
den opgekocht voor den uitvoer naar 
Engeland en worden vast en aan on
gewijzigde prijzen van de hand ge
daan. De andere vischsoorten worden 
doorgaans aan m indere prijzen ver
kocht met uitzondering van w ijting  
die w at in  p rijs is gestegen .
0.237 M ine Hefad 33811 304..385,—
SSO.297 Ysland 128458 954.960,—
SSO.164 Ysland 62065 591.380,—
0.81 Oot 16458 96.800,—
0.174 Oost 16548 105.995.—
0.260 W est 848 4.600 —
0.154 M ine Head 15875 155.960,—
0.112 Oost 19347 138.830 —
0.175 Oost 18662 156.733,—
0.151 Oost 7904 131.450,—
0.180 West 629 4.470,—
0.7 West 7488 56.360,—
0.131 Oost 5806 84.060,—
0.24 West 1967 17.690,—
N.748 W est 1372 17.540 —
0.114 West 1656 7.110 —
Woensdag 19 Maart 1947

Alhoewel slechts 9 vaartuigen he
den hun vangst lossen is de aanvoer, 
die iets m inder is dan gisteren, nog
m aals groot te noemen. H ij bedraagt 
circa 315000 kg. en wordt aangebracht 
door 1 stoom trawler van Ysland, 5 
groote motors van M ine Head en 3 
motors van de Oost, allen met zeer 
om vangrijke vangsten. De aanvoer, 
al is h i; zeer aanzienlijk, is echter 
weinig keusrijk en om vat 126000 kg 
kabeljauw  en gul, 55000 kg v lasw ij
ting, 40000 kg w ijting, 18000 kg kool
visch, 17000 kg p ladijs, 6000 kg leng, 
32000 kg schelvisch, 5000 kg schar, 
zeer weinig zeewolf, tongschar, zeepa- 
ling, zeeduivel, rog en enkel 1000 kg 
tong en 1300 kg tarbot. Niettegen
staande de aanvoer fijne  visch m aar 
zeer klein is zijn de prijzen voor deze 
vischsoorten toch niet overdreven al 
worden zij toch duurder verkocht dan 
de vorige m arktdagen. P lad ijs  wordt 
grootendeels opgekocht voor Enge-

PRIjZEN PER KILO TOEGEKEND AAN DE VERSCHEIDENE SOORTEN VISCH 
VERKOCHT TER STEDELIJKE V ISCHM IJN  VAN OOSTENDE - W E E K  VAN 14 TOT 20 M AART 1947

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

Turbot — Tarbot, gr.......................
midd....................................
k l.........................................

Barbues — Griet, gr.......................
midd....................................
k l.........................................

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

Eglefins — Schelvisch, gr...............
m idd....................................
k l.........................................

Merluches — Mooie Meiden gr. ...
midd....................................
k l.........................................

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

Gullen .........................  ...
Lottes —  Steert (zeeduivel) ........
Merlans — W ijting  ............. '. . .  ...
Limandes — Schar ........................
Limandes soles — Tongschar ........
Emissoles — Z eeh a a i......................
Roussettes — Zeehond ..................
Vives — Arend (Pieterm an) ........
Maquereaux — M ak re e l.................
Poors .................................................
Grondins rouges — Roode knorh.
Raies — Keilrog .............................
Homards — Zeekreeft ...................
Flottes — S c h a a t............................
Zeebaars...........................................
Lom ...................................................
Congres — Zeep allng ......................
Lingues — Lengen .........................
Soles d’Ecosse — Schotsche schol
Hareng — Haring (volle) .............
Hareng guais — IJ le  haring ........
Latour ...............................................
Tacauds — Steenpost ...................
Flétan — Heilbot ..........................
Colin — K o o lv isch ..........................
Esturgeons — Steur ........................
Zeewolf ... ........................................
V la sw ijtin g ................................ . ...
Zonnevlsch .......................................

Vrijdag Zaterdag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag

31,80 31,60-33,40 29,40-34,00 29,40-39,40 30,20-40,00 32,40-45,2045,20 41,40-42,40 40,80-43,50 46,00-49,80 55,00 56,00-63,8047,40 41,00-43,60 40,00-43,60 45,00-51,80 67,00 57.20-63.0042,00 40,00-43,20 40,00-43,40 43,00-54,00 68,00 58,00-61,0037,80 37,60-39,00 33,20-39.20 39,00-44,00 57,00 42,00-49,0054,00 45,00-60,00 50,00-55,00 55,00-60,00 62,00-65,00 60,00-65.00
40,00-43,00 33,00-40,00 37,50-40,00 45,00 40,00-44,0025,00 23,00-25,00 22,00-25,00 23,00-25,60 25,00-31,00 24,00-26,00

12,60-12,80
12.80-13,00 
12,60-13,60 
12,40-12,80
10.80-11,40

11,80-12,60
11.80-12,40 
11,60-12,00
11.80-12,20 
6,60-10,20

11,60-1,80
12,20-13,00
12.80-13,40
11.80-13,40 
7,60-9,80

12,60-13,40
12,80-14,00
13,40-13,80
13,00-14,00
7,60-8,80

15,00
11,80

12,70-13,00
14.40 
14,50
14.40 
11,00

40-4,80 4,20-5,40 3,60-6,20 3,80-7,50 6,00-10,00 4,40-6,00
7,50-8,00 13,00 13,50

40-11,40
13,00-15,20 12,20-16,20 10,00-15,20 10,00-16,40 11,40-17,40
2,00-12,40 0,90-11,60 1,20-11,00 1.10-13.00 3,80-10,00

5,00
30,00 31,50 34,00 32,00-35,00 31,40

4,40-5,80 3,00-5,40 3,20-7,00 2,80-4,40 3,20-5.20
7,20-10,00 5,80-9,60 5,40-8,60 6,00-9,40 10,00-12,30

12,40-13,80 14.50 8,70-13,20 8,00-14,00 13,00
3,25 4,75-5,50 7,50 8.00 6,50-7.50
4,00 4,00-4,25 6,50 6,05 5,00-7,50

6,00-7,50 

’ 4,80

7,00-9,20 7,60-11,00 8,50-11,50

13,50
8,40-9,60 10,80

9,50
7,00-7,40

10,00-12,00
6,20

9.00-12,00
7.00-8,70

5,20

7,00-9,40 10,60-11,00

1,90
5,80-8,40

1,50-3,20
2.00-8,00

8,20

6,40-8,60

7,60-10,80 11,80-13,00
9,60-11,20 4,60-10,00 4,80-10,60

land w at voor gevolg heeft dat de af- 
zetprijzen daarom trent dezelfde b lij
ven. De Yslandsche vischsoorten wor
den, met uitzondering van kabeljauw, 
aan prijzen verkocht die iets geste
gen zijn bij daags voordien. Door
gaans worden alle aangeboden visch
soorten iets goedkooper afgenomen 
dan gisteren. Nogmaals worden groo
te partijen rondevisch opgekocht voor 
den uitvoer naar Frankrijk ,
0.250 Mine Head 43415 358.820.—
0.217 Mine Head 34173 286.750—
0.109 Oost 24519 189.460—
0.243 Oost 20438 148.780—
0.266 Mine Head 22062 199.840—
0.108 Mine Head 40232 417.910—
SSO.296 Ysland 88209 799.070—
0.218 Oost 22346 155.271—
0.212 M ine Head 18608 180.850—

Donderdag 20 Maart 1947
1 motor van M ine Head, 6 van de 

West, 1 van de Oost en 2 van de K u st 
zijn heden ter m arkt. De aanvoer be
loopt tot ongeveer 1200 bennen en er 
is een mooie verscheidenheid in  klei
ne hoeveelheden op de m arkt voor
handen. A lle vischsoorten worden he
den iets duurder verkocht dan gis
teren.
O. 94 M ine Head 31406 288.180—
N.732 W est 4664 42.240—
N.801 West 2290 28.840—
0.275 West 6467 65.210—
0.196 W est 4727 42.570—
0.183 Oost 3996 46.240—
0.262 West 5514 50.120—
0.257. West 1011 10.330—
0.261 Kust 100 510—
0.52 K ust 219 2.800.—

AANVOER
14 M aart
15 M aart
17 M aart
18 M aart
19 M aart
20 M aart 
Totaal

en O PBREN G ST  per DAG
6.720 kg 

204654 kg 
360500 kg 
347600 kg 
315000 kg 
60400 kg 

1.294.874 kg

54.370.- 
1.891.400.- 
2.956.640.- 
2.828.283.- 
2.736.751.- 

577.040.- 
11.044.484.-

YSLA N D SCH E V ISC H SO O RTEN
Deze werden aan volgende prijzen 

per kilo vekocht.

Maandag 17 M aart 1947
Kabeljauw  11 - 12,80 ; gul 11 - 11,40 

koolvisch 8 ; leng 8,80 ; schelvisch gr 
11,20 - 12,80, midd. 11,40 - 13, kl. 10,40 
zeewolf —  ; klipvisch —  ; w ijting  —  . 
heilbot 21 - 30 ; platen —  fr. pr kg.
Dinsdag 18 M aart 1947

Kabeljauw  8 - 11,40 ; gul 7,40 8,60 ; 
koolvisch 5,50 - 7,80 ; leng 7 - 7,30 ; 
schelvisch gr. 7,60 - 8,80, midd. 5,40 - 
10,20, kl. 5,60 - 7 ; zeewolf 4 - 5,20 ; 
klipvisch 9,40 - 9,80 ; w ijting  3,20 ; 
heilbot 19,60 - 40 ; platen 11,80 fr. per 
kg.

Woensdag 19 M aart 1947
Kabeljauw  9,50 - 10 ; gul 9,40 ; kool

visch 6,50 ; leng 7,29 ; schelvisch gr. 
7,80 - 9,60, midd. 8,40 - 9,40 ; kl. 9,40 ; 
zeewolf 4,20 - 5 ; klipvisch 12,40 ; w ij
ting —  ; heilbot 21 - 40 ; platen 13 fr. 
per kg.

Louis G E K IE R E
ZEEV ISC H GROOTHANDEL
V ISC H M IJN  8-35 
—  O O STENDE —
Tel. : Privé 723.09 
Bureel : V ischm ijn 

720.19
I M P O R T
Telegramadres

E X P O R T
Goldfish

(171)

Verwachtingen
Volgende visschersvaartuigen zul- 

staande vischweek ter mijn van Oos- 
len vermoedelijk in den loop der aan- 
tende markten :

Van Ysland : 0.92 met 20 bakken 
voor Maandag 24 M aart; SS0.294 met 
SS0.293 met 17 bakken voor Woens
dag 26 Maart ; SS0.163 en SS0.158. 
18 bakken voor Dinsdag 25 Maart ;

Van het Kanaal : 0.249 0.287 
0.225 0.285 0.153 0.274 0.124 0.223 

0.119 0.132 0.329 0.235 0,242 
0.311 0.247.
de Noordzee of Oost : 0.193 

0.292 N.745 0.137 0.166 0.277 
0.138 0.330 0.214 0.290 0.122 
0.254 0.244 0.288 0.231 0.120

0.179
0.204

Van
0.218
0.115
Z.428
0.286.

Van
0.265
0.33.

de West : 
0.24 N.806

0.186
0.310

0.323
0.152

0.199
0.267

ZEEBRUGGE
Zaterdag 15 Maart 1947

Groote tong 30-31; bloktong 32-34; 
fruittong 40-41; sch. kleine tong 41- 
43; tarbot 53; kabeljauw 12-14; p la
ten groote 12,50, midd. 12,50-13, k lei
ne 12,50-13,50; keilrog 7,50-8; rog 5; 
w ijting  7,50-15; zeehond 3-4 fr. per kg

Maandag 17 Maart 1947
Groote tong 31-32; bloktong 35-36; 

fruittong 43-44; sch. kleine tong 44- 
46; tarbot 51-53; pieterm an 42; kabel
jauw  12-14; platen groote 12,50-13; 
midd. 13,50-14, kleine 15; keilrog 7-8; 
rog 5; w ijting  8; zeehond 3,50-4,50 fr. 
per kg.

Dinsdag 18 Maart 1947
Groote tong 32-35 bloktong 37-40; 

fruittong 44-50; sch. kleine tong 45- 
50; tarbot 52; pieterm an 42-45; ka
beljauw 15; platen groote 13, midd.
14-15, kleine 16; keilrog 9; rog 5-5,50; 
zeehond 4,20-5,30 fr. per kg.

Woensdag 19 Maart 1947
Groote tong 40-43; bloktong 45-51; 

fruittong 56-62; sch. kleine tong 62- 
44; tarbot 60; pieterm an 45-50; kabel
jauw  14-15; platen groote 14, midd.
15-16, kleine 16,50; keilrog 10-11; rog 
6-7,50; zeehond 5-6 fr. per kg.

Donderdag 20 Maart 1947
Groote tong 34-38; bloktong 37-39; 

fruittong 5-54; sch. kleine tong 53-55 
tarbot 60; pieterm an 50; kabeljauw 
— ; platen groote 12, midd. 14-15, k lei
ne 15; keilrog 7,50-10; rog 4,50-5; w ij
ting 7-8; zeehond 4-5 fr. per kg.

GARNAALAANVOER
13 M aart 3662 kg. 23-34 fr.
17 M aart 3099 fr. 14-38 fr.
18 M aart 1440 kg. 29-40 fr.

SPROTAANVOER
15 M aart 3990 kg. 3.80-9.40 fr.
17 M aart 6260 2,70-3,90 fr.
18 M aart 9800 2,80-7,60 fr.

BLANKENBERGE
Maandag 17 Maart 1947

Bloktong 36; fruittong 36; tarbot 
6; kabeljauw 8,50-14; platen groote 
13; middelslag 13; kleine 12; rog 6 ; 
w ijting  8,50 fr. per kg.

S T E D E L IJK E  V ISC H M IJN
In  de afgeloopen week werd 574 kg. 

versche visch, zijnde de opbrengst 
van 1 reis aangevoerd.

De verkoop bracht 3380 fr. op.

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)

Dienstneming- 
bij de Zeemacht

Voor de jongelingen 
der lichtingen 1948 en 1949
AANVRAG EN  TUSSC H EN  

1 EN  20 A P R IL
Het bestuur der zeemacht deelt aan 

de in 1929 geboren jongelingen mede, 
dat zij in 1948 hun m ilitairen dienst
plicht bij de Zeemacht kunnen vol
brengen m its volgende .voorschriften:

1. een aanvraag tot vervroegde op
roeping indienen tusschen 1 en 20 
April bij het gemeentebestuur w aar 
zij in  de wervingsreserve zijn inge
schreven :

2. na hun verschijnen voor de werf- 
en telbureelen, en indien ze aangewe
zen worden voor den dienst, een aan
vraag richten tot het werfbureel der 
Zeemacht, 86, W etstraat, te Brussel, 
vergezeld van het stuk Jb is, dat de 
belanghebbenden ontvangen hebben 
op bedoelde werf en telbureelen, als
ook van het ontvangstbewijs hunner 
aanvraag tot vervroegde oproeping.

De in 1928 geboren jongelingen van 
de lichting 1948 door geboorte, kun
nen insgelijks hetzelfde verzoek rich 
ten tot het werfbureel der Zeemacht, 
vergezeld van het stuk Jbis. Evenwel 
zal hun aanvraag slechts in aanm er
king genomen worden indien de ge
talsterkte der lichting niet bereikt 
wordt met de dienstplichtigen die een 
vervroeging van oproeping indienden.

De welbekende Engelsche Dieselmotoren

MS LAREN[ MIRRLEES, PETTER

S n e l l e
M a t i g e

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

HcLAREn
Algemeen Agentschap



Firma Jan Spaanderman
I J M U I D E N  •  H O L L A N D  
Groothandel in Eerste kwaliteit Noordzeevisch

Speciaal adres voor GEPELDE en ONGEPELDE GARNALEN 
Zoodra mogelijk weer op de Belgische Markt. (9)

♦ ♦ 
♦ ♦ 
♦ ♦ ♦ ♦ tt ♦ ♦

B U I T E N L A N D
NEDERLAND
TA N K SC H IP  NACELLA  M ET TRAAN 

OP TH U ISVA A RT
Het Britsch  tankschip Nacella heeft 

met ca. 5700 ton traan  aan boord op 
28 Februari het gebied van de Zuide
lijke  IJszee verlaten met bestemming 
Nederland. Op het oogenblik dat de 
Nacella vertrok, had de W illem  B a 
rendsz nog 1800 ton traan aan boord.

ENGELAND
O R IG IN E E L  VO ED SEL

Te Mevagissey, werd een hondshaai 
gereinigd en een bobijn zwart garen 
werd in  zijn buik ontdekt. Het hout 
van de bobijn was n iet aangetast en 
het garen waarvan reeds een weinig 
gebruikt was (het bericht zegt n iet 
of d it door de haai zelf gedaan werd) 
was als nieuw. D it werd door den 
vischhandelaar als een ongewoon feit 
aanzien en de bobijn werd in  het u it
stalraam  van zijn  vischwinkel ten-

U IT B R E ID IN G

De visscherij wordt uitgebreid met 
het doel meer olie op te brengen voor 
het vervaardigen van m argarine, en 
meer vischmeel voor het voederen van 
het vee, zoodoende op onrechtstreek- 
sche wijze meehelpend aan de voeding 
van de natie.

Een nieuw vaartuig wordt aan een 
andere kant voor onderzoek gebouwd. 
Men verwacht tevens van het toekom
stig haringseizoen dat het 20.000 ton 
olie zal opleveren.

VOOR G E ÏS O LEER D E  V ISC H R U IM EN
Meer en meer wordt getracht naar 

goede kw aliteit. L iefst wordt de visch 
zoo versch mogelijk aangevoerd. En  
om dit te bekomen (voor vaartuigen 
die lang u itvaren) is er slechts één 
uitkom st: het vischruim  w at de iso
latie  en bewaren van visch betreft, 
zooveel mogelijk waarborg te doen 
opleveren. Na proeven te hebben aan
gevangen met verscheidene producten 
heeft men tenslotte stilgehouden bijtoongesteld.
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Brief uit Yerseke
Yerseke 15-3-1947.

En rolt de Scheld’ weer langs zijn
boorden, 

Ontslagen van de winterboei.
(V rij naar Borger)

Eindelijk  kwam de dooi ! M en kon 
d it reeds alleen bemerken aan de 
drukte die weer overal heerscht. De 
vaartuigen worden voor zoover noodig 
voorzien van alles w at aan boord be
hoort. En  reeds velen voeren uit, om 
door het ijs weggevoerde of afge
knapte steekbakens te vervangen 
door andere. Ook werden reeds mos
selen aangevoerd voor de kokerijen 
en Fran k rijk  waarheen naar men ons 
meedeelde Dinsdag weer de verzen
ding zij het nog niet in  vollen omvang 
werd hervat. G isteren was u it B e l
gië nog geen bestelling binnengeko
men. Doch die komt w ellicht vandaag 
of toch zeer spoedig naar men hoopt 
en verwacht.

Van door vorst of ijs aangerichte 
schade op de mosselbanken hoorden 
w ij nog niet. Hopen we dat nieuws 
van dien aard achterwege b lijve ! 
Ook op de oesterbanken werd reeds 
hier en daar een onderzoek ingesteld 
met nogal uiteenloopende uitslagen. 
Toch kan reeds nu worden vastgesteld 
dat op de eene plaats meer op de an
dere m inder oesters werden aange
troffen met zand erin. Nu is de vraag 
of ze d it zand nog kunnen kwijtgera- 
ken. Hoe komt d it zand in  de oesters? 
vragen w ellicht de lezers. De oesters 
evenals de mossel opent om zich te 
voeden de schelpen een weinig, w aar
door water (w aarin het voedsel zit 
voor oester en mossel) doch ook door 
den stroom meegevoerd zand binnen 
komt. Als de voedingsstoffen zijn a f
gescheiden spuwen ze de rest van het 
water en het zand weer uit. Door de 
vorst echter verslappen de spieren die 
de schelpen openen en sluiten. D it eu
vel doet zich eerder gelden bij oes
ters dan mosselen, Die hebben meer 
weerstand tegen vorst en koude dan 
de oesters. Door het verslappen van 
de sluitspieren missen de schaaldieren 
dan naar men w il de kracht om het 
schadelijke zand enz... u it te drijven. 
Ook verloopt dan vanzelf het voede- 
renproces n iet meer norm aal en dat 
zou dan alles bijeen de dood van oes
ters of mosselen veroorzaken. Volgens 
kenners is h iervan op ’t oogenblik nog 
weinig defin itief te zeggen omdat de 
overgang van het te koude water 
naar hoogere tem peratuur n.l. hoe die 
overgang (in  welk tempo) plaats 
vindt, ook nog een rol zou spelen. 
Vast staat wel dat een eerste ver
eischte om terecht te laten komen 
w at mogelijk is wel is het rustig laten 
liggen van de oester-patienten. Men 
gaat dan ook nooit na vorst van eeni
ge beteekenis dadelijk visschen. W ach 
ten we dus nog een paar weken !

E N K E L E  C IJF E R S
De verzending van consumptieoesters 
was alles in  aanm erking genomen 
niet slecht. Verleden jaar gingen in 
Februari totaal weg 1.741.834 stuks en 
nu 1.409.048 stuks. Als men bedenkt 
dat het de geheele maand door vroor 
en van sommige soorten de voorraad 
was uitgeput, voorwaar geen reden tot 
klEigGn 1

Naar Nederland gingen 213.388; En 
geland 244.000, naar België 822.060, 
Duitschland 700 en naar andere lan 
den samen 8.900 stuks. Ook nu weer 
was België de grootste afnemer. En 
geland nam aanm erkelijk m inder en 
Nederland bleef ruim  150.000 beneden 
Februari 1946. Hoewel het aantal nog 
m eevalt mag niet u it het oog verlo
ren dat veel oesters werden wegge
smeten die door vorstgevolgen onge
schikt werden voor de verzending en 
op de schelphoop inplaats van in  het 
va t terecht kwamen wat vanzelf niet

ten voordeele is van de verzenders. 
Verder lezen we in  ons streekblad in 
aansluiting op ’t bericht van verleden 
week genomen diepvries-proeven met 
oesters betreffende dat reeds verleden 
jaa r October een oester-exporteur die 
proeven nam. De oesters werden toen 
met en zonder schelp ingevroren met 
een tem peratuur van 25 graden Cel- 
cius onder nul. D it w at de consump- 
tieoester betreft. W at het aankoopen 
van Fransche zaaioesters belangt, 
kan naar we in  ’t genoemde blad le 
zen worden meegedeeld dat D r K o r
ringa en den heer M. Lindenbergh de
zer dagen ten tweeden male naar 
F ran k rijk  vertrokken. D itm aal naar 
Arcachon. Men w il nu het in  B re ta 
gne misliep, daar trachten te koopen 
M aar d it schijnt nog al m oeilijkhe
den in  te zullen hebben. Eerstens is 
de kw aliteit veel minder, tweedens 
heeft men daar niet de gewenschte 
soort en derdens zijn de prijzen zoo 
hoog dat er van aankoop niet veel zal 
komen als de Franschen er n iet wat 
af doen. Hoe d it loopen zal ? D it w at 
oesters, mosselen enz. aangaat.

Brach t zooals we zagen de dooi veel 
aangenaams ook m in aangename d in 
gen vermelden zijn komst. De dooi 
ging gepaard met veel regen en hoop
te met de tot water dooiende sneeuw 
veel water op in  de laagste plaatsen. 
D it werd nog verergd omdat de grond 
nog niets in  nam en ook meerdere 
rioolen en waterloozingen door vorst 
niet functionneerden. Zooveel water 
kwam op een plaats in  ons 
dorp te staan, dat een varken tot aan 
de buik in  ’t water kwam in  z’n hok. 
Dat kon niet langer. Doch w at dan ? 
Goede raad was duur en men besloot 
(’t was avond) krulstaart tijd e lijk  te 
huisvesten in  de achter-woonkamer. 
D it was wel n iet een geschikte plaats 
voor zoo’n beest. M aar ja  nood breekt 
wet. Hoewel in  een prachthok onder
gebracht was ’t beest toch niet erg op 
z’n gemak. W an t ’s morgens was het 
gewoon een ruine in  de achterkam er. 
Alles ondersteboven aan, veel ge
kauwd en gebeten en bevuild was z’n 
mooi verb lijf, ’t W as om bij te staan 
huilen, ’t Beest werd toen b ii een 
buurman in  een echt varkenshok ge
stald. M aar de vrouw zat met de 
prutsen ! Niet leuk vanzelf. W e von
den d it gevalletje echter te zeldzaam 
voorkomend om ’t  zoo m aar zonder 
meer te laten passeeren.

ONS R E IS JE
Hiermee is weer alles gezegd wat 

we op het oogenblik weten en gaan 
we dus eens zien hoe we u it Gent 
wegraakten, ’t  Mankeerde dus zooals 
we vorige week zagen aan «vlekken». 
Doch d it kwam in  orde beweerde de 
sleepagent, een beste vent.

Straks kom ik  naar h ier met 
de kapitein en dan regelen we 
’t wel ! Inderdaad kwam rond 4 uur 
de kapitein wien we na vernomen te 
hebben hoeveel ’t  kostte zeiden geen 
geld te hebben. D it bleek (de sleep
agent kreeg gelijk) geen bezwaar. H ij 
zou ons meenemen en w ij zouden be
talen zoo gauw we konden. Afgespro
ken. W el een bewijs dat de Noord- 
Nederlanders dus nog al w at «good
w ill» hebben bii hun Zuiderburen ! 
De kapitein gaf ons den raad, ons 
m aar vast op een beter voor hem be
reikbare plaats te leggen w ant na 
een uur zou h ij ons komen halen. H ij 
kwam en onze reis trad weer in  een 
andere phase. We passeerden weer 
een vernielde brug ( ’t is droevig het 
altijd  te moeten zien en zeggen) gin
gen de Nieuwe vaart op en moesten 
voor de iets verder liggende spoorbrug 
geruimen tijd  wachten. Na die te zijn 
gepasseerd, gingen we bij de Paling- 
huizen links af en zagen aan stuur
boord onze vriend-collega liggen be
zig met de mosselen verkoop. Zoo 
viel de Woensdagavond...

een legeering w aarin  alum inium  de 
hoofdrol heeft.

«Fishing News» spreekt van een E n 
gelsche firm a die de gedachte opgevat 
heeft gelijk  welk vaartu ig  van een 
dergelijk ruim  te voorzien, onverschil 
lig  hoe het ru im  er vroeger uitzag. 
H et heeft daartoe «plywood» (een 
soort trip lex ) aan een zijde m et de 
alum inium  legeering bedekt, op de 
m arkt gebracht. D it voor het beklee- 
den van de wanden; en aan beide z ij
den ermede bedekt, voor het vervaar
digen van  binnenschotten. Het kan 
gesneden worden zoodat het de ge- 
wenschtte grootte k rijg t en de boor
den kunnen b ij geknipt worden om op 
elkaar te passen. Door het geringe ge
w ich t is het product gem akkelijk te 
verhandelen.

Proeven hebben uitgewezeri dat het 
de beste resultaten oplevert en dat 
visch in  dergelijke voorwaarden aan 
boord bewaard, na 20 dagen zee, in  
eerste klas voorwaarde aangevoerd 
werd.

Sch rijve r van  artike l eindigt met 
den wensch u it te drukken weldra 
hetzelfde te zien toepassen voor het 
vervoer van  de visch van de kaai naar 
den kleinhandelaar.

M aar voor wanneer zien we dat ?

ST A K IN G
Te H u ll is een nieuwe staking u it

gebroken. M en rekent dat ze 200 à 
250 m an raakt.

IERLAND
EEN  E IG EN A A R D IG  G EV A L

JOdó, 3\food uit 5’JumôxAe Maaenó,
D U IN K E R K E

H ET  E IN D E  VAN H ET I J L E  
H A R IN G SE IZO EN

Het haringseizoen is afgesloten. De 
scherpe koude, die gedurende langen 
tijd  heerschte, bracht zware slagen 
toe.

De volgende cijfers worden om trent 
het ijle-haringseizoen verstrekt : T o 
tale aanvoer: 24.051.515 kgr. tegen 
26.339.000 kgr. op het einde van Fe 
bruari 1946. Verleden jaa r werd het 
ijle-haringseizoen afgesloten op 19 
M aart met een totaal van 30.551.613 
kgr.

In  December, werd 7.062.507 kgr. ; 
in  Jan u a ri 11.856.041 kgr. en in  Febru
ari 4.602.497 kgr. aangevoerd.

Men had van het ijle  haringseizoen 
veel meer verwacht,

N IE U W E  M O E IL IJK H ED EN  
V O O RU ITZ IC H T  ?

IN HET

De visschersvaartuigen hebben we
lisw aar na een korte staking het be
d rijf hernomen, toch worden er nieu
we m oeilijkheden in  het vooruitzicht 
gesteld indien binnen korten tijd  de 
eischen van het bedrijf n iet door hoo
ger hand ingewilligd worden.

Tijdens de staking deed een vis
schersvaartuig u it Grevelingen de ha
ven van Duinkerke aan. Men weigerde 
echter het vaartuig te lossen zoodat 

De rechtbank van D ublin heeft een het met zijn lading visch terug zee 
ingewikkeld geval aangepakt en te- mocht kiezen, 
vens een der belangrijkste u it de Ier-
sche visscherij geschiedenis. Het ge
va l had z ijn  ontstaan een aantal ja 
ren geleden en zal nu uitgevochten 
worden. Het gaat om de «Foyle and 
Ban n  Fisheries Ltd» tegen de «At tor- 
ney General» en ’n getal visschers van 
Donegal. U itgem aakt moet worden 
indien de «Island Fishery» in  de Foyle 
riv ie r een publieke of private vissche
rij is.

Het onderzoek gaat terug tot in  de 
regeeringsperiode van  Elizabeth, J a 
mes I  en Charles I I .  A lle vergunnin
gen door deze vorsten verleend w er
den één voor één onderzocht. Som 
migen ervaji moesten u it het « B ri
tish Museum» overgebracht worden.

Deze zaak heeft thans voor haar 
rechters afloop.

CANADA
G EEN  VO O RU ITGA N G

De Canadeesche bladen schijnen er 
weinig mee ingenomen te zijn, dat 
hun rookerijen de tw intig  laatste ja 
ren geen vooruitgang gem aakt heb
ben. Enkel sedert de laatste verbete
ringen in  het rooken werd het moge
lijk  een grooter productie te verwe
zenlijken en ook den kooper een be
tere kw alite it aan te bieden. H et werd 
hoog tijd , zoo zegden ze, w ant het in- 
landsch verbruikingscijfer daalde ge
weldig.

De kooper was wantrouwig ge
worden en w ilde geen haring meer 
koopen die er van buiten in  orde u it
zag, m aar w aarvan de binnenste w ei
nig verkwikkende geur onverbiddelijk 
aan het lich t kwam toen h ij gekookt 
werd.

BO ULO GN E

ST R EN G E  W IN T ER

De kustbevolking werd zeer zwaar 
beproefd door den strengen winter. 
T a lrijke  huisgezinnen ondergebracht 
in  noodwoningenn hebben verschrik
kelijk  geleden. Om de zeelieden en 
hun fam ilies huisvesting te verschaf
fen, had men schuilplaatsen opge
trokken, die tijdens den oorlog in  het 
Zuiden van Fran k rijk  - een warme 
streek - dienst hadden gedaan. B in 
nen was het ijskoud en buitengewoon 
vochtig. Veel ziektegevallen werden 
waargenomen. Men dringt aan opdat 
er onverw ijld m aatregelen zouden ge
nomen worden om aan de zeelieden 
en hun gezinnen een betere huisves
ting te verschaffen.

De koude was oorzaak dat de vis
scherij op de Vlaam sche Banken stop 
gezet werd. Ta lrijke ijsbergen hebben 
zich op deze plaats vastgezet. Gevo
gelte, dat fe ite lijk  in  de koude stre
ken thuishoort, werd op de kust waar 
genomen. Men m erkte een leger v#n 
wilde ganzen op, robben en vetganzen 
waren op het strand geen zeldzaam 
verschijnsel.

OM N IET  VAN DEN HONGER TE  
STERV EN

Het Beroepssyndikaat der Zeelie
den te Boulogne deelde aan de hoo
gere overheid mede dat zij slechts de 
staking hebben prijs gegeven en te 
rug zee kiezen opdat zij en hunne ge
zinnen niet van honger zouden om- 
komen. Z ij beslisten geen taksen meer

Voor Nieuwbouw en Herstelling van i
S C H E P B N

BELIARD-CRIGHTON & CO
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Bij onze Zuiderburen
T I JD E L I JK E  B LO E I DER K L E IN E  

V IS S C H E R IJH A V EN

De gereglementeerde m arkt van de 
visscherijprodukten, die in  1940, ten
gevolge van de tijdsom standigheden 
ook bij onze Zuiderburen ingevoerd 
werd, had voor gevolg dat aan den 
visscher prijzen toegekend werden, 
die langs de kust in  ieder visscherij- 
haven eenvormig waren.

Gedurende de bezetting werd in  fe i
te n iet te veel over een der gelijk stel
sel geklaagd. M en moet bekennen dat 
het dank zij deze regeling geweest is, 
dat visscherijhavens van tweeden 
rang opkwamen en de plaats beklee- 
den, die zij thans innem en en w illen 
behouden.

Deze décentralisatie van productie
m iddelen leverde anderzijds nog een 
ander vordeel op: het lie t den vis
scher toe te genieten van  de voordee
len van de huizelijken haard. Zonder 
eenig schade kon h ij in  zijn kleine ha 
ven aanleggen. Vroeger was h ij ver
p lich t deze laatste te verlaten en 
grootere visscherijhavens op te zoe
ken, w aar het bedrijf in  gunstiger 
omstandigheden kon uitgeoefend 
worden.

DE K L E IN E  V IS S C H E R IJH A V EN S  
V ER O O R D EELD  ?

Het is onbetwistbaar dat het ver
breken van  het evenw icht veroor
zaakt door een geweldige verhooging 
van  den last b ij de uitbating der vis
schersvaartuigen, moest leiden tot een 
verandering in  den handel en de ver
deeling van de visscherijprodukten. 
Men vreest echter dat de oplossing

die aan het vraagstuk gegeven werd 
niet de goede is.

De eenige prijs die voor den visch
handel theoretisch bepaald werd is de 
kleinhandelsprijs. De prijs betaald 
aan den visscher spruit er noodzake
lijk e r wijze u it voort. Men kan ge
m akkelijk hier u it afleiden dat de 
prijzen in  de havens gelegen dicht bij 
de groote verbruikcentra hooger zul
len zijn, dan in  het tegenovergesteld 
geval. Ook de bedrijfsuitrusting der 
visscherijhavens speelt hierbij een 
zeer belanrijke rol. De havens waar 
de uitrusting veel te wenschen over
laa t hebben een belangrijken achter
stand goed te maken, waarvan de 
visscher in  de eerste plaats de kos
ten zal moeten afdragen.

Ten lange laatste zullen deze ha
vens autom atisch uitgeschakeld wor
den. De centralisatie der visscherij 
in  de havens zooals Boulogne, Lorient 
La  Rochelle en Dieppe zal binnen af- 
zienbaren tijd  opnieuw werkelijkheid 
worden.

De huidige reglementeering zal 
dus voor gevolg hebben dat de be
drijvigheid in de kleine visscherijha
vens geleidelijk verm inderd, zelfs 
tweede rang m aar toch nog betrek
ke lijk  groote visscherijhavens zullen 
dit lot ondergaan. N iet alleen op eco
nomisch oogpunt kan men d it be
treuren, ook op sociaal oogpunt is dit 
zeer schadelijk. De zeevisschers zul
len immers opnieuw verp licht zijn 
uit te w ijken naar de havens die op 
industrieel gebied behoorlijk zijn 
uitgerust en beschikken over d icht bij 
gelegen en tevens belangrijke afzet
gebieden.

te zullen storten, noch geen enkele 
afhouding op hun loon toe te laten. 
Z ij verkiezen hierdoor met de wet in 
aanraking te komen, eerder dan hun 
vrouwen en hun kinderen te hooren 
roepen : «W ij hebben honger».

Deze beslissing verto lkt de grondi
ge misnoegdheid welke heerscht in 
de visscherijm iddens, voornam elijk 
bij het ambachtswezen (kleinvissche- 
r ij). Z ij eischen vanwege de regee
ring dat zij onverw ijld maatregelen 
zou nemen opdat zij met hun noes
ten arbeid door het leven zouden ge
raken.

K A LES

K A LM T E  IN DE V IS SC H ER IJH A V EN

In  de haven van Kales wordt er 
om zoo te zeggen geen bedrijvigheid 
waargenomen. Sinds het begin van 
het jaa r werd slechts 3 Ton zeevisch 
gelost, die bovendien van visschers
vaartuigen uit naburige havens af- 
komtsig was.

Van staking bijgevolg geen sprake, 
alhoewel de vaartuigen die de ijle- 
haringvangst bedreven van u it de ha
ven van Duinkerke zich solidair ve r
klaarden met hunne makkers.

Daarentegen legde de handelsha
ven van Kales een groote bedrijvig
heid aan den dag. 19 koopvaardij
schepen deden deze haven aan: 30.260 
Ton goederen werden er gelost. 40.872 
reizigers kwamen langs Kales, hetzij 
24.106 langs de lijn : Dover-Kales-Do- 
ver en 16.766 langs Kales-Folkestone- 
Kales.

DOUARNENEZ

T ER U G  VAN DE M A K R EELV A N G ST

De vaartuigen, die van u it de ha
ven van Douarnenez de m akreelvangst 
bedrijven zijn dit jaa r voor de eerste 
m aal teruggekeerd. De visscherij was 
zeer onregelmatig, hoofdzakelijk toe 
te schrijven aan het slecht weder, dat 
de werkzaamheden erg bemoeilijkte. 
Veel netten gingen verloren. De ma- 
kreelvisscherij wordt h ier met d rijf
netten bedreven.

Men sch ijnt nochtans den moed 
niet te verliezen, w ant nauwelijks de 
vangsten aan wal gezet, werden de 
vaartuigen opnieuw voor de vissche
rij uitgerust.

LO R IEN T

G ESC H IL  TUSSCHEN R EE D E R S  EN
BEM ANNING

De groote traw lers van de haven 
van Lorient liggen nog steeds stil. 
Tusschen reeders en bemanning be
staat een geschil, dat nog niet is b ij
gelegd. De reeders eischen dat de aan 
wervingsvoorwaarden van de beman
ning zouden gewijzigd worden, in  dien 
zin dat het maximum bedrag, vanaf 
hetwelke de bemanning haar deel be
komt van de opbrengst, zou worden 
verhoogd. De n iet inw illig ing van de 
eischen der reeders gaf aanleiding tot 
een «lock-out».

De bemanning m erkt op dat de 
verhooging van het bedrag waarvan 
sprake haar niet zou toelaten voor
deel te trekken uit de prijsverhooging 
van de visch ,. die alhoewel spijts de 
reglementeering toch nog steeds mo
gelijk is. Z ij wenscht terug zee te kie
zen aan de voorwaarden zooals zij 
vóór het conflikt bepaald waren.

Een geschil bestaat insgelijks no
pens de vergoeding welke door de 
reeders verleend wordt u it hoofde van 
de voeding aan boord. D it tw istpunt 
zou echter gem akkelijk kunnen b ij
gelegd worden.
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Bericht 
aan Zeevarenden

Manden van de Schelde 
Wielingen. Winterbetonning.

In  verband met ijsgang zijn in  de 
W ielingen, beE den m eridiaan van 
3° 20, E, de wraklichtboeien vervan
gen door spitse en stompe tonnen ; 
de lichtboeien «NF 15» en «NF 17» 
door boltonnen.
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NIEUW E METHODES VOOR HET 
GALVANISEEREN 

VAN STAALDRAAD

D aar men vroeger staaldraad aan 
een zekere h itte moest blootstellen 
voor de galvaniseering, werd alge
meen aangenomen dat deze behande
ling nadeelige gevolgen had voor het 
staal. Men is er thans na jaren in  ge
slaagd staaldraad electrisch te galva- 
niseeren. N iet alleen wordt de staal
draad niet meer aan hitte onderwor
pen, m aar men is er ook in geslaagd 
het zink tot in het staal te doen door
dringen. Staaldraad aldus bewerkt, 
heeft een heel ander uitzicht. D it 
hoeft U  niet af te schrikken w ant de
ze nieuwe methode zal uw staaldraad 
voor veel langeren tijd  van roest v r ij
waren, daar het niet zooals voorheen 
oppervlakkig is en gem akkelijk a f
schilfert.
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