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7 V 0.14 12.3'
8 Z 0.55 13.1*
9 z 1.37 13.51

10 M 2.14 14.2!
11 D 2.51 15.0i
12 W 3.26 15.3'
13 D 4.02 16.15
14 V 4.42 16.51
15 z 5.30 17.57
16 z 6.43 19.27
17 M 8.21 21.08
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

i 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
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Sie nieuwe cV,&ozekemig^î atis 
aan de ‘U.d.Z.G.St.

Onze visschers-reeders en dan voor
al zij, die een schip verloren hebben 
door een oorlogsrislko of zij, waarvan 
het schip zwaar beschadigd werd, we
ten allen dat de VOZOR zich voorloo
pig onthouden heeft van definitieve 
regeling der schadegevallen, omdat 
de Regeering zich met deze kwestie 
bezighield en eerlang een algemeen 
besluit zou treffen, volgens hetwelk 
alle schadegevallen, naar gehoopt en 
verwacht werd, in  alle b illijkheid  zou
den geregeld worden.

Eindelijk , heeft de regeering een be
sluit getroffen, en d it onder vorm van 
Besluit-Wet. Alhoewel de tekts nog 
niet gepubliceerd werd in  het Belgisch 
Staatsblad zijn w ij bij m achte te ver
klaren dat de Besluit-W et ondertee- 
kend werd door den Prins-Regent en 
dat ze dus bindende kracht heeft. W ij 
hebben den tekst voor ons liggen van

1. Het verslag der Regeering aan 
den Regent,

2. De Besluit-et houdende w ijzig in
gen en aanvullende bepalingen aan de 
Koninklijke Besluiten van 7 en 8 Au
gustus 1939;

3. De nieuwe polis van de V.O.Z.O.R 
Deze polis is bestemd om de schepen 
met terugwerkende kracht te verze
keren van 26 Augustus 1939 af tot 31 
December 1946. Z ij annuleert en ver
vangt al de polissen die tot nu toe 
door de V.O.Z.O.R. uitgereikt werden.

W ij geven hierna de voornaamste 
punten u it het verslag aan den Re
gent. Dat verslag is een inleidende 
uitleg en geeft de redens aan waarom 
de Besluit-W et uitgevaardigd wordt.

Verwijzend naar het Kon ink lijk  B e 
sluit van 7 Augustus 1939, zegt het 
verslag, dat de verplichtende verzeke
ring der Belgische schepen gerecht
vaardigd was door de absolute nood
zakelijkheid om ten allen tijde te 
kunnen beschikken over de onont
beerlijke kapitalen die dienen moeten 
om de beschadigde schepen te herstel
len en de verloren gegane schepen te 
vervangen. Daarom moeten de sche
pen voor hun volle vervangingswaarde 
verzekerd zijn. Deze tekst wordt ge
trokken uit het verslag aan den K o 
ning dat het Beslu it van 7 Augustus 
1939 inleidt.

Gezien de ingewikkeldheid van het 
vraagstuk en de groote verscheiden
heid in  de m anieren waarop de ge- 

, troffen reeders kunnen aanspraak 
maken naar aanleiding van totale ver 
liezen, acht de Regeering het noodig 
en hoogdringend een nieuwe formule 
tot schadeloosstelling te zoeken, die 
geheel de oorlogsperiode met terug
werkende kracht zal dekken en die al 
de geteisterden op een voet van ge
lijkheid zal behandelen.

Als inleiding zegt het verslag, dat 
de huidige kostprijs voor het bouwen 
van schepen op Belgische werven, 
een weinig hooger is dan 3 m aal den 
prijs van Augustus 1939. Dus zegt het 
verslag, hadden de schepen, moeten 
verzekerd zijn voor ongeveer het drie
voud van hun waarde in  1939, indien 
de reeders in  staat w illen zijn te vol
doen aan de w ettelijke verplichtingen 
tot vervanging van hun verloren sche
pen.

Daarom zal met de nieuwe polis 
van de V.O.Z.O.R. elk schip, voor de 
periode van 26 Augustus tot 31 
December 1946.. met terugwerkende 
kracht verzekerd zijn voor een bedrag 
dat door den Raad van Beheer zal 
vastgesteld worden op 3 m aal de waar 
de van nieuwbouw in  België in  Au
gustus 1939, na aftrek van een vast
bepaald percentage voor ouderdom. 
De waarde van Augustus J939 zal be
rekend worden door een college van 2 
experten, de eerste aangeduid door 
den reeder, de tweede door het B e 
stuur van het Zeewezen. In  geval van 
betwisting zal er een derde aan toe
gevoegd worden, aangeduid door den 
eersten Voorzitter van het Hof van 
Beroep te Brussel.

De aldus berekende waarde vormt 
het uiterst maximum van de tusschen 
komst der V.O.Z.O.R. Vereischt wordt 
dat het nieuw schip, onder oogpunt

van economisch rendement, gelijk.- 
waardig is aan hetgeen verloren ging. 
Ind ien het nieuw schip n iet gelijk 
waardig is aan het vorige, heeft de 
reeder de keus tusschen de vooroor- 
logsche waarde, vastgsteld door den 
Raad van Beheer van de V.O.Z.O.R. 
volgens berekening zijner experten, 
of de waarde waarvoor het schip de 
eerste m aal door de V.O.Z.O.R. verze
kerd was.

Ind ien het bedrag, dat door de 
Duitschers of door de Engelschen be
taald werd, m inder bedraagt dan de 
vgrvangswaarde zooals hierboven u it
gelegd, zal de VOZOR het verschil bij- 
betalen.

De dagelijksche vergoeding voor de 
opeisching, die door de opeischende 
m acht niet betaald werd, wordt niet 
door de VOZOR vergoed.

De Staa t behoudt zich het recht 
voor zelf een schip te leveren, geno
men onder de schepen die de Staat, 
tengevolge van de oorlogsomstandig
heden zou kunnen verworven hebben 
(W ij veronderstellen dat h ier bedoeld 
wordt zekere handelsschepen, en een 
v ijfta l visschersschepen, welke men 
thans zinnens was in  huur te geven.

De verbintenissen die de VO ZO R op 
zich neemt door de nieuwe polis wor
den geschat op 1.400 m illioen frank 

zegge 1 m illiard, vierhonderdm illioen. 
M aar... de Regeering vindt het b illijk  
dat deze enorme fnantieele last voor 
en gedeelte mede gedragen wordt door 
al de Belgische reeders. En  ziehier op 
welke m anier :

Elke reeder, hetzij reeder ter koop
vaard ij, of ter vischvangst, hetzij ree
der van zeesleepbooten en zeebagger- 
schepen, moet voor elk van zijn  ver
zekerde schepen, een bijzondere par
ticipatie betalen van 5%  per ja a r voor 
d,e periode loopende van  26 Augustus 
1939 tot op den dag van het totaal 
verlies of tot 31 December 1945, indien 
het schip op dezen laatsten datum 
nog bestond en dit op het bedrag dat 
gelijk is aan het verschil tusschen de 
verzekerde waarde, berekend zooals 
hierboven uitgelegd (waarde Augus
tus 1939 m aal 3) en de verschillende 
waarden waarvoor het bij de V.O.Z. 
O.R. verzekerd is geweest of het be
drag dat door de opeischende m acht 
betaald werd, indien het schip voor 31 
December 1945 verloren ging.

(Z ie vervolg bladzijde 2)

Het bijhouden van 
ZEEKAARTEN

VISSCHERS,
«U verlangt zeker nadere bijzon

derheden over ESSOMÂRINE Oliën?
»Deze zullen U  verstrekt worden door 
»den heer Ch. Wouters, technici van 
»de Standard Am erican Petroleum  
»Company gedurende een voordracht 
»welke zal gehouden worden in  het 
»café «Boudewijn» St. Sebastiaanstr., 
»22, Oostende op Dinsdag 1 April e.k. 
te 16 uur». (211)

Aan de üeeders
EX T R A  B E L A S T IN G  - B E Z W A A R 
S C H R IF T E N  - U IT E R S T E  D A T U M

De aandacht van de reeders werd 
er reeds vroeger op gevestigd dat de 
voorloopige aanslagen in  de extra- 
belasting meestal vastgesteld werden, 
zonder dat rekening gehouden werd 
met de verm indering wegens gezins- 
lasten en de opgeloopeen belastings- 
verhoogingen, bedoeld in  art. 13 en 2 
der wet van 16-10-1945.

B ijn a  al deze aanslagen zijn bijge
volg onjuist, in het voordeel of het 
nadeel van den belastingsplichtige. 
Tegen de aanslagen verbonden aan 
het d ienstjaar 1946 kan geldig be
zwaar aangeteekend worden tot ten 
laatste 31-3-1947 of voor de aansla
gen, w aarvan de datum van het aan
slagbiljet va lt tusschen 1-10-1946 en 
31-12-1946 tot ten laatste zes maan- 
den na dien datum.

Morbee Sylvain

U it officieele bron vernem en we dat 
de afdeeling van  den Zeevisscherij - 
dienst, welke met het verbeteren en 
bij houden der zeekaarten onzer vis
schers belast was, haar aktivite it 
heeft stilgelegd.

Deze beslissing va lt ten zeerste te 
betreuren en zal een zeer nadeelig 
gevolg hebben voor onze visscherij.

H et m ijnengevaar in  de Noordzee 
en het K anaa l is n iet verdwenen. De 
navigatie is er nog a ltijd  zeer moei
lijk  en de met zorg bij gehouden zee
kaarten zijn de visschers tot nu toe 
van het grootste nut geweest.

In  de toekomst zal men het dan ook 
al te duidelijk dat h ier m oeilijkhe
den zullen ontstaan voor onze sche
pen, om n iet te spreken van  de geva
ren die verbonden zijn  aan het na- 
vigeeren met onvolledige kaarten. Het 
zou betreurenswaardig z ijn  indien 
menschenlevens moesten verloren 
gaan tengevolge van het afschaffen 
van dezen officieelen dienst.

De reeders z ijn  dan ook van 
plan zich bij deze door de officieele 
instanties genomen beslissing niet 
neer te leggen en protest hiertegen 
aan te teekenen, hen wijzend op de 
funeste gevolgen van  dergelijken 
maatregel.

Ten einde d it protest de grootst 
mogelijke kracht bij te zetten is het 
noodig dat al de belanghebbende ree
ders zich h ierin  vereenigen en zich 
wenden tot den heer Arsene Blondé, 
die h ierin  het in itia tie f genomen 
heeft.
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WmxcU fiet 
Wate^óxJiautóumM te 

fB ia n h e t t& e H g e

W ij vernemen uit geloofswaardige 
bron, dat men van Hooger Hand zin
nens is, het Waterschoutsam bt te 
Blankenberge af te schaffen, en de 
bevoegde diensten naar Zeebrugge 
over te brengen, d it om besparingsre- 
denen.

Het is een fe it dat verscheidene 
vaartuigen, Blankenberge n iet meer 
aandoen, doordat de haven meer dan 
h a lf versli'k t is, niettegenstaande 
dat een tw in tig ta l kleine vaartuigen 
met hun bemanningen daar reeds 
verblijven.

Men verzekert ons echter, dat toe
komende m aand aanvang zal gemaakt 
worden met de baggerwerken, dewelke 
slechts enkele weken zullen duren, en 
w aarna havengeul en kaai, op hun 
vroeger peil zullen teruggebracht zijn, 
en de andere vaartuigen zullen kun
nen terugkeeren.

W aarom  dan afschaffen en de vaar
tuigen aldaar aan hun lot overlaten ? 
S te lt men zich wel vóór welke moei
lijkheden, verloren tram kosten, zelfs 
verloren zeereizen er voor de visschers 
te Blankenberge zouden u it voortsprui 
ten, die zich dan steeds naar Zee
brugge zouden moeten begeven, voor 
aan- en afm onstering, kolen voor 
garnaalvangst ,opgave van vaartda
gen voor de R.M .Z. werkloozenbureel, 
zeeongevallen, enz... en veel zaken 
meer ?

Zal men dan de Blankenbergsche 
visschers gansch aan hun lo t overla
ten of ze omzeggens eiken dag naar 
Zeebrugge ontbieden voor een of an
dere nietigheid ?

D at zou effenaf een betreurens
waardige m aatregel zijn, en als het 
enkel gaat om Besparing van den huur 
p rijs van een klein lokaal, n iet groo
ter dan een strandtent, w aarvan de 
uitgave in  het algemeen budget, de 
plaats inneem t van een naald in  een 
hooim ijt, dan durven w ij verhopen, 
dat H. W aterschout C arlier zich tegen 
dat afschaffen met alle krachten zal 
verzetten,

(Ingezonden)

Engelsche Journalisten 
te Oostende

Journalisten van de Engelsche technische pers bezochten vorige week 
Oostende en de nieuwe visschershave n. Ze werden door burgemeester Ser

ruys ontvangen.
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O n ze 'Z J itvo e rn a a rC n g e la n d
W ij ontvingen volgend schrijven : 

Geachte Heeren,
D it artikel heeft ofts eerder aange

naam  verrast.
De lektuur ervan heeft ons inder

daad herinnerd aan de argumentatie 
welke bèpaalde Grossiers-middens 
dagelijks tegenover ons naar voren 
brengen.

Zulks kan m aar bewijzen dat uw 
weekblad aktueel b lijft.

W at echter meer eigenaardig aan
doet is het fe it dat uw weekblad deze 
subjectieve argum entatie eenvoudig 
weg overneemt onder een tite l : «De 
te volgen weg».

H ieru it moest dus blijken dat het 
artikel wel degelijk het standpunt 
van uw weekblad in  deze weergeeft, 
gezien het onderaan geen enkele hand 
teekening draagt.

U  zult niet ontkennen dat het on
derwerp van uw artikel een vraag
stuk uitm aakt van naoorlogsche poli
tiek welke zeker andere aspecten biedt 
dan deze in  uw artikel opgenomen.

Dat deze aspecten in  bepaalde gros
siers-middens - waarvan uw weekblad 
de tolk schijnt te worden - eenvoudig 
weg over het hoofd werden gezien, is 
geen reden om ze in  uw artikel onbe
sproken te laten.

W ij zullen ons voorloopig beperken 
tot vaststelling dezer feiten, en zullen 
met belangstelling de verdere evolutie 
van uw weekblad gade slaan.

P.S. —  D aar w ij onder uw lezers 
wellicht niet de eenige zijn welke er 
zoo over denken ware het ons aange
naam, uw stellingsname in deze te 
leeren kennen.

Een uitvoerder.
NOTA D ER  R ED A C T IE

D it schrijven schijnt zich akkoord 
te verklaren met de vorige week in 
genomen stelling.
gen, dat het niet opgaat de uitvoer 
naar Engeland aan. bepaalde invloe
den, firm as of groepen te onderwer
pen, zoo het algemeen belang er niet 
door gediend wordt. Het gaat n iet op 
te moeten vaststellen, dat monopo
lium  en verworven rechten gehand
haafd blijven, waar men niet in  staat 
is deze behoorlijk te verdedigen en te 
verrechtvaardigen.

Het gaat niet op, voor elkeen eerst 
een bepaald kwantum vast te stellen, 
aan de vroegere uitvoerders 80 p.c. en 
de nieuwe 20 p.c toe te kennen en vast 
te stellen dat, d it kwantum niet uitge
voerd wordt; deze regeling daarna te 
wijzigen, elkeen vrij te laten u it te voe 
ren, in itiatieven dus aan te moedigen 
om achtjeraf, wanneer men vaststelt 
dat d it goede resultaten oplevert én 
voor den uitvoer én voor de vissche
rij én voor de deviezenopbrengst, het 
vroeger stelsel terug in  voege te bren
gen en d it m aal de 2/3 aan de oude

acht of negen uitvoerders toe te ken
nen en 1/3 aan 34 nieuwelingen, die 
meegeholpen hebben om dit resultaat 
te bereiken.

De gevolgen van dezen ondoordaeh. 
ten maatregel zijn ons bekend. Vori
ge week is meer dan 25 duizend kgr. 
niet uitgevoerd.

Is  het dat wat sommigen beoogen. 
in  hun eigen belang ?

E E N  N IE U W E  P R O E F

De Engelschen w illen dat van de 150 
Ton welke ingevoerd wordt, er 75 Ton 
naar Londen en 75 Ton naar de pro
vincie wordt gezonden.

Niettegenstaande de bijna quasi on
mogelijkheid hiervan, zal aan de oude 
uitvoerders 2/3 van de m arkt te B il
lingsgate voorbehouden worden en 
1/3 aan de nieuwelingen.

Voor de overige 75 Ton mag elkeen 
er v rije lijk  gebruik van maken en zal 
wekelijks nagegaan worden wie u it
voert.

Het lig t in  de bedoeling van het 
Zeewezen, naarm ate men van de vas
te aandeelen voor Billingsgate geen 
gebruik m aakt het kwantum te ver
deelen onder de nieuwe.

Zoo schrijver van bovengemelden 
brief die geen argumenten aanbrengt, 
meent iets beters te vinden, welke het 
algemeen belang dient, dat h ij er mee 
voor de pinnen komt.

De Vergoedingen  
door V.O.Z.O.R.

Te Heist heeft men gemeend op
nieuw de menschen die geteisterd zijn 
door verlies van hun visschersvaartui
gen, te moeten samen roepen en zal 
men langs, w ij weten niet welken weg 
trachten voldoening te doen geven. 
Bu lletijnen  dienen ingevuld.

Deze poging, hoe lo ffe lijk  ook, moet 
schipbreuk leiden, omdat ze niet ge
schiedt door gezamenlijk optreden 
van de reedersvereenigingen. W e vree- 
zen zelfs dat ze een nefasten invloed 
zal hebben op het eindresultaat.

Kustvisschers zijn ongelukkige en 
moeilijke menschen om iets goeds 
voor te doen. Vandaag loopen ze naar 
P ie r en morgen naar Jan .

Hoe w illen ze voldoening bekomen, 
wanneer eenheid ontbreekt.

En  wanneer zullen ze begrijpen, dat 
ze ook hier geduld moeten hebben en 
dat niet handelend kan opgetreden, 
zoolang de nieuwe wet n iet versche
nen is.



Ste nieuwe V4vzeâe*ing4pali& 
aan de ‘U.d.Z.d.31.

(Vervolg van bladzijde 1)

De 3/5 van deze participatie moeten 
onm iddellijk betaald worden. De ove
rige 2/5 mogen betaald worden met 
jaarlijksche afkortingen vanaf 1947 
tot 1950; zij kunnen door de V.O.Z.O.R 
ingehouden worden op de schadepen- 
ningen te betalen voor schade of voor 
totaal verlies. Voor het geheel der Be l
gische vloot wordt deze participatie 
der reeders geschat op 250 m illioen 
frank.

M aar de deelneming der reeders in  
het betalen van hun eigen verliezen 
wordt n iet beperkt tot het betalen 
der 5%.

Volgens het K on in k lijk  Beslu it van 
8 Augustus 1939 moesten de reeders 
een jaarlijksche vaste bijdrage beta
len, voor hun aansluiting bij de V.O. 
Z.O.R., van 1/8 per duizend op de waar 
de van hun schip. Van 1 Jan u ari 1947 
af wordt dez« bijdrage vastgesteld op 
1 per duizend.

H et feit, dat deze nieuw verzeke- 
ringsvoorwaarden met terugwerkende 
krach t toegepast worden, brengt met 
zich dat de vergoedingen, die reeds 
betaald werden, moeten herzien wor
den. Nochtans, indien de reeder, w aar
van  het schip tijdens de Duitsche be
zetting in  België verzekerd was, een 
vergoeding heeft ontvangen van de 
V.O.Z.O.R. voor het totaal verlies van 
z ijn  schip en indien deze vergoeding 
berekend was op basis van de ver
vangingswaarde, dan b lijft deze ver
goeding hem volledig verworven en 
moet h ij ook de nieuwe praticipatie 
n iet betalen.

Ten slotte beslist de Regeerlm; dat 
de evenredigheidsmaatregel moet toe
gepast worden, indien het schip in 
1939 n iet door zijn werkelijke waarde 
verzekerd was. Z ij stelt nochtans als 
bijkomende voorwaarde, dat de even- 
redigheidsregel m aar alleen zal toege
past worden,, indien de oorzaak van 
de onvoldoende verzekering niet toe

te schrijven is aan de VOZOR. In  dit 
geval, zal de participatie, van 5 %  
w aarvan w ij hooger spraken, voor de 
jaren 1939 1945 berekend worden op 
het verschil tusschen het bedrag ge
lijk  aan driem aal de waarde in  Au
gustus 1939 van het verzekerd gedeel
te van het schip eenerzijds en het be 
drag der opvolgelijk w erkelijk  verze
kerde waarden anderzijds.
De reeders die volgens de nieuwe po

lis der V.O.Z.O.R. schadeloosgesteld 
worden, kunnen geen aanspraak meer 
maken op oorlogsschade. De betalin 
gen door de V.O.Z.O.R. gedaan gelden 
als volledige vergoeding van hun oor
logsschade.

E ind elijk  herhaalt het verslag aan 
den Regent nogmaals, dat de nieuwe 
voorgestelde regeling der verzekering 
uitsluitend voor doel heeft de reeders 
in  de mogelijkheid te stellen te vo l
doen aan de w ettelijke verp lichting 
hun geteisterde schepen te vervangen.

De wet op de belasting der uitzon
derlijke winsten is n iet toepasselijk op 
de meerwaarde, in  vergelijking met 
1939, van de schepen, die door de V.O. 
Z.O.R. zal vergoed worden. Verder 
overweegt de Regeering een gunst- 
m aatregel in  te voeren voor w at be
treft de gewone belasting op de inkom 
sten. Deze gunstmaatregel zou even
eens toegepast worden op de betaalde 
vergoedingen.
D it verslag aan den Regent is onder- 

teekend door den M inister van Ver
keerswezen, den M in ister van F in a n 
ciën en den M inister van het Bud- 
jet.

In  een volgend artikel, komen w ij 
op deze kwestie terug.

P . V A N D E N B E R G H E
Voorzitter Verbond 

Kustvisschers
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A B O N N E E R T  U  EN  V E R S P R E ID T  
«HET N IEU W  VISSCHERI JBLAD»

Ter overweging van de Kustvisschers-
Reeders

De Garnaal ln -en  U itvoer -  Invoer van Platvischen Haring
H et Monopolium bij Noorschen Invoer 

De U itvoer naar Duitschland

L E S S E N  U IT  D E  S T A K IN G  D E R  
F R A N S C H E  Z E E V IS S C H E R S

In  onze vorige nummers hebben w ij 
gemeld dat het grootste gedeelte der 
Fransche visschersvaartuigen langs 
den Atlantischen Oceaan, het K anaal 
en de Noordzee, na een staking van 
korten duur, geleidelijk het bedrijf 
hernom en hebben.

W ij wezen insgelijks op den ernst 
van  den toestand, geschapen door de 
m oeilijke arbeidsvoorwaarden zoowel 
van  reederijen en bemanningen.

Het loont de moeite, een oogenblik 
s til te blijven staan bij de ontwikke
ling van het conflict, alsook de wijze 
waarop het afgesloten werd.

Langs de eene zijde noteerden w ij 
de actie van de visschers op makreel 
u it Douarnenez, die een eendrachtig 
weerstandsfront vormden, om te be
komen dat een grootere waarde aan 
hun produkten zou toegekend worden 
w at de visscherij meer loonend moest 
maken.

Het optreden dezer visschers werd 
met een onbetwistbaar succes be
kroond.

Langs de andere zijde hadden w ij 
de reeders en de visschers der traw 
lers. Van een eendrachtig optreden 
was h ier geen sprake: de eene wilden 
zich tevreden stellen met m aatrege
len, die hen zouden toelaten het hoofd 
te bieden aan hun eigen toestand; 
de andere vergenoegden zich met de 
waarborg eener m inim um bestaans
m ogelijkheid.

De actie was h ier uiteenloopend : 
de middelen, welke men aan de hand 
wilde doen om verbetering te bren
gen aan den beklagenswaardigen 
toestand, waren verschillend. De be- 
roepsvereenigingen konden er m aar 
n iet toe geraken hun krachten samen 
te bundelen en een goed overwogen 
p lan met redelijke en bovendien aan
vaardbare eischen uit te werken.

W a t hebben deze laatsten beko
men ? Niets anders dan beloften ge
steund op een m in of meer denkbeel
dige nieuwe inrichting van den visch
handel.

H E T  G E V O L G  D E R  V E R D E E L D H E ID

De openbare m acht heeft in  het 
eerste geval moeten w ijken voor een 
besliste handeling, die in  gemeen 
overleg werd gevoerd.

In  het tweede geval, zeker niet m in
der belangrijk en de nood niet m in
der scherp, was het gem akkelijk voor 
de bevoegde overheid een weifelende 
houding aan te nemen, die ten slotte 
niets zou opleveren.

W I J  S T A A N  IN S G E L I J K S  V O O R  D E  
K E U Z E

H ier richten w ij ons in  de eerste 
p laats tot de kustvisscherij. Na het 
rampspoedig tijdstip  dat zij heeft 
doorgemaakt en dat trouwens nog 
n iet beëindigd is, heeft zij te kiezen 
tusschen m in of meer wanordelijke 
toestanden, met als mogelijk zelfs 
hoogst w aarsch ijn lijk  gevolg haar 
uiteindelijken ondergang, of hare op
bouw en instandhouding, die ge
paard kunnen gaan met een tijdstip 
van  betrekkelijke welvaart.

De visschers kunnen zich tengevol
ge van een ingeboren vrijheidsdrang, 
zeer m oeilijk schikken naar bepalin
gen, welke als doel hebben hen te 
helpen en te steunen.

Deze individualistische strekking 
is steeds een beletsel geweest om den 
visscher te groepeeren. Zelfs de p laat
selijke visschersvereeni gingen onder
vinden dikw ijls groote moeite om a l
le visschers te organiseeren en bijeen 
te houden. De oorzaken h iervan zijn 
weliswaar niet steeds bij den visscher 
zelf te zoeken. M isleiding en bedrog 
schokten in  veel gevallen het onvoor
w aardelijk betrouwen. Toch verkiest 
de visscher rustig zijn eigen weg te 
gaan, oefent zijn bedrijf u it op zijn 
wijze en tijd  en laat zich door niets of 
niemand de wet voorschrijven.

D E  V IS S C H E R S  H E B B E N  E E N  A C H 
T E R S T A N D  G O E D  T E  M A K E N

De omstandigheden, die w ij zooeven 
aangestipt hebben, vorm en zooveel 
oorzaken, die als gevolg hebben, dat 
onder de visschers op gebied van or
ganisatie een achterstand waargeno
men wordt, die men bij veel andere 
bedrijven niet kan aanstippen.

Slechts door de nood gedreven, ko
men de visschers bijeen om dan ge
zam enlijk te klagen over de ellen
dige uitkomsten van hun bedrijf. Als 
w erkelijk nood aan den man komt 
wordt op zeer bescheiden wijze een 
vereeniging ineengestoken.

De werking van een dergelijke ver
eeniging is uiteraard beperkt, gezien 
de zeer bescheiden m iddelen w aar
over ze kan beschikken. Crisistoe
standen maken immers een flinke b ij
drage onmogelijk. Daarbij kan men 
p laatselijk niet veel uitvoeren. Steeds 
duidelijker is gebleken, dat de vis
scherij niet iets plaatselijks is, m aar 
een landelijk  cachet moet dragen.

Het ontbreken van een eenheid op 
visscherijgebied, is een zeer ernstig 
bezwaar. D it werd in  het verleden ten 
overvloede bewezen. B ij een n iet ge
ordend en eensgezind optreden is het 
voor de bevoegde overheid m oeilijk 
zoodanige maatregelen te treffen, dat 
alle visschers er door gebaat worden. 
Om de nooden van het bedrijf met 
kans op welslagen te kunnen beplei
ten, is het noodig dat een ster
ke organisatie, w aarbij alle kust
visschers in  alle kusthavens zijn 
aangesloten, tot stand komt. On
verw ijld dienen m aatregelen te wor
den genomen om den achterstand 
die op d it gebied waargenomen wordt, 
goed te maken.

Lofwaardige pogingen werden we
lisw aar in  deze richting  reeds onder
nomen. W ij hebben een «Verbond der 
Kustvisscherij» althans met naam. 
Van d it verbond gaat nochtans de 
vereischte stootkracht n iet u it ten
gevolge van innerlijke verdeeldheid 
en afzijdigheid.

Alles wordt financieel door een 
persoon gedragen.

E r is een Vlaam sch spreekwoord : 
«Het is te laat de put gevuld als het 
kalf verdronken is». Zal de kustvis
scherij eens te meer de beteekenis 
hiervan tot haar schade aan den l i j 
ve ondervinden ?

NATIONALE FEDERATIE VAN 
HET VISSCHERIJBEDRIJF,

DEN VISCHHANDEL,
EN DE VISCHNIJVERHEID

De vergadering werd gehouden op 
Vrijdag, 7-3-1947, te 10.30 u. ten zetel 
van de Nationale Federatie, 11, Wa- 
terloolaan te Brussel, onder voorzit
terschap van  dhr. L.P.H . D ECRO P, 
Voorzitter.

Tegenwoordig :
HH. L.P.H . De Crop ; H. V an  den 

Bem den; R. Bauwens; L . Verbanck ; 
P. Vandenberghe; R. H alew ijck, V. 
Com eillie; H. W illem s; A. Lam brechts 
A. Van den Abeele en hh. B iron , afdee 
lingshoofd, en J .  Pluym ers, adviseur 
bij het Bestuur van  het Zeewezen en 
dhr. J .  Van Thillo.

Afwezig :
HH. G. Morel, H. K r ijn  en A. Col

lette.
Dhr Voorzitter deelt mede dat de 

Beperkte Commissie voor 10 u. b ijeen
geroepen was met volgende punten op 
de dagorde :

1) Vernieuwing van  het handelsver
drag met Nederland;

2) Advies der Federatie over de 
schikkingen van  het Noorsch-Belgisch 
handelsverdrag.

De bedoeling was de resoluties der 
Beperkte Commissie dienaangaande 
aan de plenaire zitting van den B e 
heerraad te onderwerpen, beide aan
gelegenheden van dringenden aard 
zijnde. Gezien echter de meeste leden 
der Beperkte Commissie door de weer
omstandigheden pas rond 10 u. 30 aan 
kwamen ,stelt dhr Voorzitter voor bei
de kwesties onm iddellijk in  plenaire 
zitting te behandelen alvorens de ei
genlijke dagorde aan te vatten. In 
stemming.

I. —  Vernieuwing van het handels
verdrag met Nederland

a. —  G ARN A AL

Het thans loopend handelsverdrag, 
dat op 31 M ei a.s. vervalt, voorziet 
een Nederlandsch exportcontingent 
van 400 ton versche garnaal naar B e l
gië. Volgens de voorloopige Belgische 
invoerstatistiek werden 275 ton inge
voerd in  den loop van  het ja a r 1946.

Dhr. V A N D EN BER G H E meent dat 
alle invoer van  garnaal u it het nieuw 
verdrag moet worden geweerd, zoo
lang de Franschen hun m arkt, om re
denen van deviezenschaarschte, voor 
de Belgische garnaal gesloten houden.

De Nederlandsche kustvisscherij is 
i volle ontwikkeling. Onze eigen gar- 
naalvloot is grooter dan voor den 
oorlog. De haven van  Zeebrugge, wel
ke voor den oorlog een v ijftig ta l een
heden telde, beschikt thans over 100 
gam aalbooten die allen in  de vaart 
zijn. In  de eerstkomende m aanden 
zal hun getal nog wel met 20 à 30 
eenheden aangroeien. Ind ien  w ij H ol
landsche garnaal toelaten terw ijl ons 
eigen afzetgebied gesloten b lijft, zul
len  onze prijzen af-visscher n iet meer 
rendeerend zijn. H ij w ijst verder op 
den erbarm elijken toestand van onze 
kustvisschers en vraagt, dat men zou 
inzien, dat d it bedrijf rendeerend 
moet gehouden worden.

Dhr. Voorzitter wenscht het advies 
in  te w innen van  de vertegenwoordi
gers van het Bestuur van  het Zeewe
zen.

De HH. B IR O N  en P L U Y M E R S  mee- 
nen dat, aangezien onze aan voer 
slechts 40 t.h. bedraagt van den voor- 
oorlogschen aanvoer, er een tekort op 
de binnenlandsche m arkt zou kun
nen ontstaan indien alle invoer ge
weerd wordt. De prijzen zouden te 
hoog loopen. Het coëfficiënt van  ver- 
hooging is thans reeds aanzienlijk 
grooter dan dat der andere vischprij
zen. De andere betrokken Departemen 
ten zouden n iet nalaten  hierop te w ij
zen indien het Zeewezen het voorstel 
van volledige u itslu iting  moest steu
nen. De Nederlanders uitslu iten van 
de Belgische m arkt zou hen ertoe 
kunnen aanzetten zelf naar F ran k rijk  
u it te voeren. Bovendien hebben de 
Nederlanders vaste exportprijzen, wat 
het gevaar voor prijsinstorting in  B e l
gië uitsluit.

Dhr. LA M BR EC H T S meent dat het 
verkeerd is de garnaal aan hooge p rij
zen te w illen  verkoopen. G arnaal mag 
geen luxe artike l zijn. De groote u it
breiding der vangsten vóór den oor
log was te danken aan het fe it dat 
garnaal een volksvoedsel geworden 
was. H ij is gekant tegen uitslu iting 
van den invoer.

Dhr. H A L E W IJC K  w ijst er op dat 
de invoer de prijzen n iet gehinderd 
heeft.

Dhr. VAN DEN  A B E E L E  stipt na
mens dhr. M O R EL aan dat het in 
blikken van garnaal door de Belgische 
conservennijverheid hernomen wordt, 
w at een interessante steun zal zijn 
voor de markt.

Dhr. V A N D EN BERG H E verdedigt 
zijn standpunt en betreurt, dat men 
de kwestie te veel vanu it eigenbelang 
behandelt.

Ten slotte, wordt het volgend voor
stel van dhr. Voorzitter éénstemmig 
aangenomen, met uitzondering van 
dhr. V A N D EN BERG H E, welke bij zijn 
standpunt b lijft :

1. Het contingent mag den effectie
ven invoer van 1946, zijnde 275 ton, 
in  geen geval overschrijden;

2. Deze 275 ton vormen dus een p la
fond, w aaraan strict de hand dient 
gehouden;

3. O fficieele m odaliteiten dienen 
vastgelegd, in  nauwe samenwerking 
en overleg met de Nationale Federatie 
opdat deze invoer geen prijsdaling 
van den Belgischen aanvoer zou te
weeg brengen onder een vast te stel
len peil.

Dhr. V A N D EN BERG H E betreurt de 
houding van den beheerraad, nu men 
eens iets ten voordeele van den kust
visscher had kunnen doen.

b. —  CO NSERVEN .
In  het huidig verdrag werd een con

tingent van 200 ton voorzien. De ef
fectieve invoer van 1946 bedraagt 
echter, volgens de voorloopige Belg i
sche statistiek, reeds meer dan 400 
ton. Namens dhr. M O R EL teekent dhr 
VAN DEN  A B E E L E  hiertegen protest 
aan. De gesinistreerde Belgische con
servenfabrieken werden heringericht 
en gemoderniseerd en hun productie
capaciteit is thans grooter dan vóór 
den oorlog. E r zou geen invoercon
tingent meer mogen worden voorzien.

De conserveninvoerders hebben dit 
vroeger reeds toegegeven. Ind ien  men 
ons toch een contingent zou opdrin
gen zou d it n iet hooger mogen zijn 
dan dat van het huidig verdrag en 
het plafond zou strik t dienen geëer
biedigd. Het fe it dat d it plafond werd 
overschreden in  het huidig verdrag 
mag in  geen geval een voorwendsel 
z ijn voor een hooger contingent in 
het nieuw handelsverdrag. Instem 
ming.

C. RO N D VISC H  EN  PLATV1SCH
Dhr. V A N D EN BERG H E meent dat 

p latvisch geheel zou dienen te worden 
uitgesloten gezien de nationale aan
voer grosso modo grooter is dan vóór 
den oorlog en deze toen reeds uitge
sloten werd.

De HH. VAN DEN  BEM D EN  en LA M 
BR EC H T S kunnen zich hiermede niet 
vereenigen. Dergelijke drastische 
m aatregelen zijn een onmogelijkheid 
voor de groothandelaars.

Besloten wordt dat het ongewenscht 
voorkomt de invoer van platvisch u it 
te sluiten, doch dat deze invoer zeer 
van nabij dient te worden gevolgd, 
gezien de nationale aanvoer over het 
algemeen voldoende is voor de be
hoeften der binnenlandsche markt. 
De toestand op gebied van den invoer 
van platvisch dient week voor week 
te worden gevolgd.

Dhr. V A N D EN BERG H E is met d it 
besluit n iet eens en b lijft op zijn 
standpunt geen platvisch toe te laten.

d. K R E E F T E N  EN  LANGO USTEN .
H et thans loopend handelsverdrag 

voorziet geen invoercontingent voor 
kreeften en langousten, doch de voor
loopige Belgische invoerstatistiek 
w ijst op een invoer van  154 ton in 
den loop van 1946.

Dhr H A L E W IJC K  w ijst er op dat 
het onzin zou zijn een invoercontin
gent aan Nederland toe te kennen. De 
Nederlanders beschikken niet over 
kreeftkweekerijen, doch voeren kreef
ten in, o.m. u it Noorwegen. Krachtens 
een Nederlandsche regeling mogen de 
doode kreeften in  Nederland zelf wor
den verbruikt, te rw ijl de levende die
ren moeten worden uitgevoerd. Deze 
schikking geeft aanleiding tot aller
hande m isbruiken en fraude. Daar 
geen invoervergunningen vereischt 
zijn komen de Nederlanders hier met 
hun autocamions hun w aar afzetten. 
Dhr. H A L E W IJC K  stelt voor dat stap
pen zouden worden aangewend ten 
einde de invoer van kreeften opnieuw 
aan vergunning te onderwerpen en 
een certificaat van oorsprong te ei
schen. E r mag in  geen geval een in 
voercontingent worden voorzien.

Instemm ing.

DIESEL 
MOTOREN

(VIERTAKT)
Agentschap : H. &  R. Boydens

4, Velodroomstraat 
40, Schipperstraat 
- O O S T E N D E -

- MOTORS - VAARTUIGEN -
—  EXPERTISEN — (12)

De heer Vandenberghe stelt vast 
dat w at men aan de kustvisschers 
weigert, men thans voor de konser- 
venfabrieken en kreeftenvervoer zou 
w illen bekomen.

H ij ziet hiertegen geen bezwaar, 
m aar w ijst op het egoïsme van de 
verschillende takken, wanneer het 
eigenbelang op het spel staat.

e. —  H A R IN G
W at de invoer van haring betreft 

meent de Raad zich aan het contin
gent van het huidig verdrag te kun
nen houden, met dien verstande dat, 
zooals verleden jaar, de noodige mo
daliteiten moeten worden voorzien ter 
ëerbiediging van de belangen der Bel
gische volle haringvangst. Bovendien 
moet d it jaa r door de Nederlanders 
een concrete tegemoetkoming worden 
gedaan w at betreft de uitvoer van Bel 
gische ijle  haring naar Nederland. 
Verleden jaar, is het bij vage belof. 
ten gebleven en kwamen de toegevin
gen alleen van Belgische zijde. De 
Raad rekent op de officieele onderhan 
delaars om aan dezen toestand een 
einde te stellen.

f. —  V ISC H
Zich baseerend op den effectiev&s 

invoer in  den loop der jaren 1938 en 
1946, invoer welke volgens de voorloo 
pige Belgische invoerstatistiek onge
veer 2.000 ton bedroeg, met inbegrip 
van zoetwatervisch en paling, kan de 
Raad zich akkoord verklaren met een 
contingent van 2.500 ton, w aarvan 500 
ton zoetwatervisch en paling.

Dhr. VAN T H ILLO  geeft vervolgens 
een korte sam envatting van de ver
schillende opmerkingen van algemee- 
nen aard, welke verleden jaar, in  ver
band met de voorbereiding van het 
huidig akkoord, geformuleerd werden.

De Raad meent dat deze opmerkin
gen van kracht blijven. Het algemeen 
secretariaat wordt ermede gelast een 
algemeene nota aan de Belgische over 
heidsinstanties te richten, w aarin de 
huidige besprekingen wordt samenge
vat en het verzoek wordt geformu
leerd volgens deze aanduidingen te 
negocieeren.

II. —  Advies der Federatie over de 
schikkingen van het Noorsch- 

Belgisch handelsverdrag
Het nieuw handelsverdrag met Noor 

wegen, loopend over de contingentée, 
ringsperiode 21-2-1947 —  29-2-1947, 
werd te Oslo geparafeerd op 21 Febru-jïoo
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ari 1.1. Alvorens tot de onderteekening 
van d it verdrag over te gaan, vraagt 
de M inister van Buitenlandsche Han
del het advies en de goedkeuring van;op 
het Bestuur van het Zeewezen aan-fcij 
gaande de schikkingen over den Bel-Koo 
gische invoer van visch en visscherij-pal 
producten uit Noorwegen. Het Bestuur fige 
van het Zeewezen wenscht dienaan.jeeri 
gaande de Nationale Federatie te raadjvan 
Plegen. Raa

E r werd in d it handelsverdrag in.beh 
groote mate rekening gehouden metimet 
de voorstellen welke reeds vroeger ten 
door de Nationale Federatie werden j D 
geformuleerd in  verband o.m, met de op 
verm indering van het contingent ge-Un 
zouten ha ring, de vermeerdering vanfeec 
het contingent versche haring en vanfechi 
het contingent kreeften en langousten fca 
en de afschaffing van het contingentfciec 
vischmeel en haringmeel. Ook werden fee 1 
de meeste contingenten in  gewicht uit Un 
gedrukt, overeenkomstig het advies feu 
der Nationale Federatie. geu

Dhr. V ER BA N C K  wenscht te wetenfjen 
of de schepen, welke rechtstreeks hunpEl 
lading in  Antwerpen aanbrengen, in-Jner 
voerrechten moeten betalen.

Dhr. VAN D EN BEM D EN  antwoordt 
dat rechtstreeksche landingen niet 
meer toegelaten zijn en dat er dus 
geen vreemde visschersbooten te Ant
werpen aankomen. Dhr. VANDEN 
BEM D EN  verk laart verder dat de in-fajf 
voer van versche haring uit Noorwe-Ln 
gen in  1946 slecncs 600 ton bedroeg,Lej 
omdat door adm inistratieven slenter 
de grenzen gesloten bleven tot in  de F ^ 
maand Mei. W at verder de invoer vanLel 
gezouten haring betreft, de voorloopi- 
ge Belgische invoerstatistiek wijst L ,  
hier op een invoer van 7.000 ton. D it|arl 
c ijfe r is onjuist. Slechts 1.500 ton on-L^ 
ge veer werden w erkelijk ingevoerd en|0S£ 
het saldo bestaat u it transit naar L n 
Duitschland. L S1

Dhr. V A N D EN BERG H E kan deze be- 
wering n iet bijtreden en is integen- E J  
deel van oordeel, dat veel meer inge. 
voerd wordt, dan de officieele cijfers |j,ev 
weergeven. ï r0;

a. IN V O ER  VAN V ER SC H E V ISCH  mE
Dhr. Voorzitter w ijst er op dat het Mn 

advies der Federatie n iet gevolgd werd ln ! 
w at betreft de invoer van versche ga£ 
visch. D it contingent onderging een een 
gevoelige verhooging vergeleken met V7i; 
het huidig contingent, gezien het ih' 
3.000 ton bedraagt, terw ijl dat van  het See 
thans vervallen akkoord 1.500.000 Cr, l  
beloopt, wat overeenkomt met onge- zas 
veer 1.200 ton visch. Het contingent de 
versche visch ondergaat dus een aan- dee 
zienlijke verhooging, niet alleen ten jde 
overstaan van het thans vervallen jwe: 
handelsverdrag, m aar ook ten over- Fe< 
staan van den effectieven invoer van toe 
1938 1.265 ton) en van 1946 (1.435 ton) ; tre

Dhr Voorzitter wenscht het advies Va 
te kennen van dhr. VAN DEN  BEM
DEN, Ondervoorzitter en vertegen- ..



woordlger van den invoer.
Dhr VAN DEN  BEM D EN  is van mee

ning dat een contingent van 1.500 ton 
kan volstaan.

De andere leden van den Beheer
raad stemmen hiermede in. E r  wordt 
besloten aan de betrokken instanties 
mede te deelen dat de Beheerraad der 
Federatie zich éénstemmig en formeel 
verzet tegen de toekenning van een 
contingent van 3.000 ton en dat een 
contingent van 1.500 ton moet vol
staan.

b. — R E G IM E  VAN DEN  IN V O ER
VAN V ER SC H EN  EN  BEV R O R EN  

NO ORSCHEN H A R IN G

Dhr. V A N D EN BERG H E werpt de 
kwestie op van het fe ite lijk  monopo
lie dat bestaat inzake invoer van  ver- 
schen en bevroren haring u it Noor
wegen. E r is slechts één Belgische f ir 
ma die Noorsche versche en bevroren 
haring kan bekomen en de andere in- 
voerfirma’s zijn dus verp licht zich tot 
deze firm a te wenden. Van Belgische 
zijde, worden aan alle belanghebben
den de noodige invoervergunningen 
verstrekt, doch in  Noorwegen zelf 
kunnen hun correspondenten geen 
uitvoervergunningen van de Noorsche 
instanties bekomen. D it is een onge
zonde toestand, waaraan een einde 
zou moeten worden gesteld.

Dhr. VAN D EN  BEM D EN  is ten zeer
ste verwonderd dat deze kwestie opge
worpen wordt. Z ij staat n iet op het 
dagorde en dhr. VAN DEN  BEM D EN  
te dus n iet voorbereid om te antwoor
den. De kwestie behoort n iet tot de 
bevoegdheid der Nationale Federatie. 
Di,kwestie staat niet op de dagorde. 
Bovendien werd zij opgeworpen door 
een lid van den Raad dat in  de zaak 
niet betrokken is.

Dhr. V A N D EN BERG H E is van oor- 
(je [ deel dat h ij als lid  van den raad, wel

de

bevoegd is en dat de hoogdringend
heid niet kan betwist worden.

Te veel leden verdedigen volgens 
hem het eigenbelang. De rol van den 
raad, w il h ij z ijn  prestige hooghou
den, is m isbruiken u it te schakelen 
en het is n iet aan de invoerende lan 
den ons in  dat opzicht hun w il op te 
dringen Integendeel moeten bij in 
voer onze desiderata’s gevolgd. Zoo 
Noorwegen daartoe niet bereid is, dan 
moeL zij het m aar zonder invoer stel
len.

Dhr Voorzitter is van meening dat 
de aangelegenheid dient te worden 
onderzocht in  den schoot der betrok
ken groepeeringen, nam elijk de «Groe
peering der V ischnij verheden» en de 
«Vereeniging der Invoerders van 
ifisch». Ind ien in  den schoot dezer 
;roe pee ringen geen akkoord kan wor- 
iden bereikt, kan de zaak later worden 
roorgelegd aan den Beheerraad der 
Tederatie. De kwestie staat niet op de 
dagorde en de Beheerraad kan niet 
;ot een bespreking overgaan zonder 
voorafgaandelijk te zijn ingelicht, 

•u- Voornoemde groepeeringen kunnen 
iigjdesgewenscht bij den Beheerraad ver- 
igtislag uitbrengen.
«1- Dhr. V A N D EN BERG H E dringt aan 
an op onmiddellijke bespreking, gezien 
m- bij uitstel het handelsverdrag met 
el- Noorwegen ondertusschen definitief 
'ij-lal onderteekend zijn. Gezien de ove- 
lurrige leden van den Beheerraad even- 
in-tens van meening z ijn  dat de kwestie 
•adjvan dringenden aard is en dat de 

Raad reeds thans bevoegd is om ze te 
in [behandelen, stemt dhr. Voorzitter er

mede in  de bespreking voort te zet
ten,

Dhr. VAN DEN BEM D EN  wenscht er 
op te w ijzen dat de centraliseering 
van den invoer, een schikking welke 
•eeds 17 jaar door de betrokken Noor
sche uitvoerorganisaties met zijn f ir 
ma werd getroffen, de mogelijkheid 
jiedt de m arkt op doeltreffende wij- 

te regelen. De Belgische haring- 
uitlfgngst va lt samen met de Noorsche 
les len het is door de centraliseering mo

lgelijk de invoer aan te passen aan 
;en den nationalen aanvoer. Dhr. VAN- 
un den BEM D EN  beschikt over de docu- 
in- nenten welke bewijzen dat deze schik- 

jing wenschelijk is voor de Belgische 
fisscherij en geen schade berokkent 
ian de vischverwerkende industrie. 
3e invoerders vreezen w ellicht dat 
door de centraliseering hun de moge- 
ijkheid wordt ontnomen referentie- 
lijfers voor te brengen ingeval van 
contingenteering; het is echter zeer 
wel mogelijk h ier tot een bevredigende 
schikking te komen.

Dhr. VAN DEN  A B E E L E  doet op
merken dat de invoerders reeds ver- 
ichillende besprekingen hebben in- 

j£t gewijd aan deze kwestie in  den schoot 
jyan de «Groepeering der V ischnijver
leden». Tot op heden werd geen op- 
ossing gevonden, m aar w ij hopen tot 
ten voor beide partijen  bevredigend 
.esultaat te komen. Vóór den oorlog 

üe' Was enkel de invoer van verschen ha- 
m" ring uit Noorwegen gecentraliseerd, 
=e- [thans werd echter ook de invoer van 
ers ibevroren haring in  het systeem be- 

jtrokken.
r Een dergelijke toestand, waarbij 

'H en heele nijverheidstak afhangt van 
tiet tén enkele firm a voor de bevoorrading 
*rd in zijn basisgrondstof, is zonder voor

gaande in  de geheele nijverheid en 
een oplossing moet worden gevonden. 
Wij hebben een voorstel gedaan aan 
dhr. VAN DEN BEM D EN , doch nog 
geen akkoord kunnen bereiken.

Dhr. LA M BR EC H T S verklaart in  de 
zaak niet te z ijn  betrokken, doch aan 
de waarheid verp licht te zijn mede te 
deelen dat hem van verschillende z ij
de werd gevraagd de kwestie op te 
werpen in  den schoot der Nationale 
Federatie, ten einde aan den huidigen 
toestand een einde te stellen. H ij 
treedt de zienswijze van den heer 
Vandenberghe volledig bij.

De HH. C O R N E IL L IE  en W ILL E M S  
zijn van dezelfde meening.

Dhr. H A L E W IJC K  echter meent dat 
het h ier een eenvoudige handelskwes
tie betreft, w aarin de Nationale Fede
ratie geen stelling heeft te nemen en 
dat bovendien het algemeen gang
baar principe der exclusieve handels
vertegenwoordiging in  het gedrang 
wordt gebracht.

Dhr. H A L E W IJC K  stelt zich daar
om op het standpunt van dhr. VAN 
D EN  BEM D EN .

Ten slotte, wordt volgende resolu
tie aangenomen :

De vertegenwoordiger der rookerij- 
en, gesteund door de andere leden 
van den Beheerraad, met uitzonde
ring van de HH. VAN D EN  BEM D EN  
en H A LE W IJC K , drukt den wensch 
u it dat de Nationale Federatie b ij de 
betrokken Belgische autoriteiten zou 
aandringen opdat de Belgische invoer 
ders, welke houder zijn van  een in 
voervergunning deze daadwerkelijk 
zouden kunnen benuttigen.

Het algemeen secretariaat wordt be
last met de uitvoering van deze reso
lutie.

D hr V A N D EN BERG H E wenscht dat 
de beheerraad op de hoogte zou ge
houden worden van het gevolg welke 
aan deze zaak gegeven wordt.

III. —  Regime van den uitvoer 
naar Duitschland

Alvorens over te gaan tot de eigen
lijke dagorde der vergadering, geeft 
dhr. Voorzitter het woord aan dhr. 
B IRO N , welke namens het Bestuur 
van het Zeewezen een mededeeling 
wenscht te doen aangaande het toe
komstige regime van den uitvoer naar 
Duitschland, gezien in  d it verband 
dringend stellingnam e vanwege den 
Raad der Nationale Federatie ver- 
eischt is. De mededeeling van dhr. B I 
RON kan als volgt worden samenge
vat :

Een afgevaardigde der Engelsch- 
Am erikaansche bezettingsautoriteiten 
is kort geleden naar Brussel gekomen, 
ten einde de m ogelijkheid te onder
zoeken van de verdere ontw ikkeling 
der handelsbetrekkingen tusschen de 
geunifieerde Engelsche en Am erikaan 
sche zones in  Duitschland eenerzijds 
en ons land anderzijds. De bezettings
autoriteiten beoogen niet, althans 
niet voor het oogenblik, de afsluiting 
van een eigenlijk handelsverdrag, 
commercieel gezien wenschen zij 
slechts een lijs t op te stellen van de 
grondstoffen en goederen, w aarvan 
de uitwisseling bij preferentie zal on
der het oog worden genomen gedu
rende de eerstkomende maanden. De
ze lijs t behelst geen aanduiding van 
hoeveelheden of prijzen. Tengevolge 
van de voetstappen welke door de Na
tionale Federatie werden aangewend, 
werd versche bewerkte visch op de 
lijs t gebracht der goederen welke do®r 
België kunnen worden uitgevoerd. 
Handelscorrespondentie met de E n 
gelsche en Am erikaansche zones is 
voortaan toegelaten, met uitslu iting 
echter van het afsluiten van contrac
ten, welke onderworpen b lijft aan 
voor af gaandelijke goedkeuring van 
het centraal organisme der bezettings 
autoriteiten.
In  principe, is dus de Engelsch-Ame- 

rikaansche zone open voor onzen ex
port van visch en bewerkte visch, zon
der kw antitatieve beperking. Onze 
mogelijkheden worden echter beperkt 
door onzen eigen aanvoer en door de 
buitenlandsche concurrentie.

In  die omstandigheden stelt zich de 
vraag : moet de uitvoer naar Duitsch
land in  groep geschieden of in d iv i
dueel, en, indien in  groep, volgens wel 
ke m odaliteiten ?

Het Bestuur van het Zeewezen is 
geneigd de uitvoer in  groep door te 
drijven, gezien aan deze formule, spe
ciaal in  de huidige omstandigheden, 
ontegenzeggelijke voordeelen verbon
den zijn, o.m. :

1° in  geval, om redenen van alge- 
meenen aard, op een gegeven oogen
blik tot blokkeering van den export 
naar Duitschland besloten wordt, 
tre ft deze maatregel de algemeenheid 
der individueele uitvoerders naar 
Duitschland niet, in  dien zin dat 
sommige firm a’s reeds zullen hebben 
kunnen uitvoeren, terw ijl andere f ir 
m a’s uitgesloten worden.

2° de sterke buitenlandsche concur
rentie eischt optima exportvoorwaar
den. De uitvoer in  groep is daarom 
wenschelijk, omdat zij het mogelijk 
m aakt groote contracten af te slu i
ten, de verpakking te standardiseeren, 
de transportm ogelijkheden integraal 
te benuttigen, enz...

De werking in  groep slu it de moge- 
lijk  u it dat een exporteur door een 
andere onderboden wordt om het con
tract weg te kapen. Individueele u it
voer kan in  d it verband aanleiding 
geven tot praktijken die uiterst scha
delijk zullen zijn voor de visscherij, 
omdat iedereen zich op de Duitsche 
m arkt zal w illen werpen. De gevolgen 
hiervan zullen destemeer ernstig kun
nen zijn omdat langs Duitsche zijde 
alles langs één organisme gekanali
seerd wordt en dat het aldus de moge
lijkheid  heeft, niet alleen een land te
gen het andere, m aar de eene expor
teur tegen de andere u it te spelen.

Om deze redenen, is het Bestuur 
van het Zeewezen voorstander van 
een groepeering. Z ij wenscht zich ech 
ter te houden aan het advies dat door 
de Nationale Federatie in  d it opzicht 
zal worden uitgebracht.

Dhr. Voorzitter bedankt dhr. B I 
RON voor zijn belangrijke uiteenzet
ting en verzoekt de verschillende le 
den hun standpunt in  het kort uiteen 
te zetten.

Dhr. BA U W EN S is principeel voor
stander van groepswerking. Deze kan 
echter in  de p raktijk  aanleiding ge

ven tot misbruiken, zoodat ten slotte 
spreker de voorkeur wenscht te ge
ven aan v rije  individueele werking.

Dhr. V A N D EN BER G H E vind t even
eens de groepsformule interessant. Z ij 
ia echter in  de huidige om standighe
den niet door te voeren ,omdat er 
voorloopig gemis is aan verstandhou
ding bij de groothandelaars.

Daarom  moet de voorkeur worden 
gegeven aan vrije  werking. Bovendien 
brengt de groep het gevaar mede dat 
zij haar voorwaarden kan opleggen 
aan de visscherij en d it schadelijk zou 
kunnen zijn. Voorbeelden hiervan lig 
gen voor de hand.

Dhr. V ER BA N C K  spreekt zich even
eens u it voor de v rije  werking.

Dhr. C O R N E IL L IE  ziet in  de vrije  
werking den idealen toestand voor 
den handel. Z ij is ook in  het belang 
der visscherij.

Dhr. W IL L E M S  is voorstander van 
de groepswerking voor de redenen van 
algemeen belang welke door dhr. B I 
RO N  werden aangehaald, en n iet om 
redenen van persoonlijken aard. Im 
mers, z ijn  firm a vertegenwoordigt on
geveer 50% van den vóóroorlogschen 
export naar Duitschland. In  een 
groepswerking, met bovendien verru i
m ing voor de nieuwelingen, zou zij 
n iet d it percent behouden. Dhr. W IL 
LEM S  meent dat vrije  werking eener
zijds tegen een gebonden organisatie 
anderzijds fa taa l uiterst ongunstige 
gevolgen zal hebben voor de Be lg i
sche visscherij.

Dhr. VAN D EN  BEM D EN  meent 
eveneens dat vooral de kooper baat 
zal vinden bij de form ule der vrije  
werking, gezien de kooper in  onder
havig geval aan een eenheidsorgani
satie voor den invoer gebonden is,

U it de verdere gedachtenwisseling 
b lijk t echter dat de overgroote meer
derheid van  den Beheerraad voor
stander is van  vrije  werking, ten m in
ste ten voorloopigen titel.

Daarom  wordt besloten de vrije  in 
dividueele uitvoer naar Duitschland 
ten tite l van proef te aanvaarden. Het 
is overbodig een term ijn  vast te stel
len. Zoodra de p raktijk  u itw ijst dat 
vrije  werking schadelijk is voor de 
Belgische visscherij, zal het systeem 
onm iddellijk moeten worden herzien 
Het is ook wel te verstaan dat het h ier 
gaat om uitvoer van  Belgische visch 
(versch). De uitvoervergunning zal 
slechts mogen worden gegeven in 
dien een attest van  aankoop in  de 
vischm ijn uitjw ijst dat m instens de 
hoeveelheid, welke voor uitvoer wordt 
aangevraagd, ter vischm ijn aange
kocht werd.

Gezien het ondertusschen reeds 1.30 
uur geworden is ,stelt dhr. Voorzitter 
voor de eigenlijke dagorde der verga- 
derinng in  de eerstkomende zitting te 
behandelen.

Instem m ing. __
De zitting wordt geheven te 13.30 u.
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DE AFHOUDINGEN VOOR DE 
GEMEENSCHAPPELIJKE KAS 
VOOR DE ZEEVISSCHERIJ

Zijn xe wettig ?
De vraag wordt ons gesteld of de 

afhouding van 1 t.h. op de brutoop- 
brengst ten voordeele der Gemeen
schappelijke Kas voor de Zeevissche
rij, die tijdens den oorlog ingevoerd 
werd, nog w ettelijk  is.

W ij hadden verkozen aan deze zaak 
voorloopig geen ruchtbaarheid te ge
ven. Van verschillende zijden wordt 
echter aangedrongen opdat w ij h ier
om trent ons standpunt zouden laten 
kennen. Vooralsnog zullen w ij, ons 
slechts op het w ettelijk  terrein be
wegen. W ij laten de voor- of nadee- 
len van een of ander systeem alsook 
de b illijkheid  of onrechtvaardigheid 
er van buiten beschouwing.

De vraag die w ij uitsluitend w illen 
beantwoorden is :

DE W ETTELIJKHEID  DER 
AFHOUDINGEN TEN VOORDEELE 
DER GEMEENSCHAPPELIJKE KAS

De W et van 30 September 1929 op 
de verzekering der bedrijfsongevallen 
werd voor het tijdstip  van 10 M ei 1940 
tot 31 December 1946 gewijzigd door 
de Besluitw et van 23 October 1946.

Deze overgangswet, waarvan de 
geldigheidsduur bijgevolg beperkt is, 
voorziet dat de Gemeenschappelijke 
Kas gespijsd wordt door een afhou
ding op de bruto-opbrengst.

Het Regentsbesluit van 6 Janu ari 
1947 genomen in  uitvoering der Be 
sluitwet van 23 October 1946, stelt de 
afhouding ten voordeele der G .K.Z. 
vast op 1 t.h. op de bruto-opbrengst 
vanaf den 1 Jan u ari 1947.

De geldigheidsduur der overgangs
wet is verstreken op 31 December 1946. 
Vanaf den 1 Januari 1947 is bijgevolg 
de oude wet van 30 December 1929 
zonder eenige wijziging toepasselijk.

Het is overbodig zich te beroepen 
op het feit, dat gedurende den oorlog 
door een besluit van den Secretaris- 
G eneraal van het M inisterie van Ver
keerswezen de W et van 29 December 
1929 gewijzigd werd.

Krachtens de besluitwet van 5 Mei 
1944 (gegeven te Londen) betreffende 
de besluiten genomen en de andere 
bestuursdaden verricht tijdens de 
vijandelijke bezetting, door de secre- 
tarissen-generaal en door hen die de
ze bevoegdheid hebben uitgeoefend, 
zijn  de besluiten van deze laatsten 
nietig. De tijde lijke geldingsduur, die 
in  bepaalde gevallen voorzien is, 
neemt een einde tw aalf maanden na 
de volkomen be vrij ding van het grond 
gebied. D it tijdstip  is ondertusschen
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Nederlandsch voorstel verworpen

Aan de thans gepubliceerde over
eenkomst inzake de w alvischvaart 
ontleenen w ij het volgende :

De bij de w alvischvaart betrokkken 
mogendheden kwamen van 20 Novem
ber tot 2 December 1946 bijeen, zooals 
elk jaa r sinds de In ternationale Con
ventie van 1937 gebruikelijk is. Thans 
was voor het eerst ook Sovjet-Rusland 
aanwezig, w aaraan het voormalig 
Duitsche fabrieksschip W ikingen als 
oorlogsbuit is toe gewezen en dat thans 
onder den naam  Slava deelneemt aan 
de w alvischvaart in  den Antartic.

Met het verzoek der Russische afge
vaardigden om ten behoeve van  het 
fabrieksschip Slava, dat de vanggron- 
den n iet op tijd  kon bereiken, toe te 
staan, dat d it schip ook na den slu i
tingsdatum  van  het seizoen mag door
werken tot een vangperiode van vier 
maanden is bereikt, ging men accoord

Niet accoord ging men met een Ne
derlandsch voorstel, krachtens het
welk de walvischvarende mogendhe
den geen m aatregelen zouden nemen 
tegen een mogendheid, die als nieu
weling aan de w alvischvaart gaat 
deelnemen en zich bij de in ternatio 
nale overeenkomst aansluit. (Zooals 
bekend lig t Noorwegen aan de Neder
landsche deelneming aan de w alvisch
vaart m oeilijkheden in  den weg.)

In  de nieuwe overeenkomst werd 
vastgelegd, dat er een permanente 
internationale commissie voor de w a l
vischvaart zal worden ingesteld, w aar

in  de walvischvarende mogendheden 
elk een zetel zullen hebben. Voorts zal 
binnen twee jaa r worden beslist of 
deze Commissie zelfstandig zal b lij
ven dan wel in  het verband van de 
United Nations zal moeten worden op
genomen.

Deze commissie zal regelmatig b ij
eenkomen en kan zelfstandig of in 
samenwerking met anderen onderzoe
kingen inzake de w alvischvaart in 
stellen. De Commissie zal ook w ijz i
gingen in  de overeenkomst kunnen 
aanbrengen w at betreft de bescherm
de walvischsoorten, het vangseizoen, 
de vanggronden, enz... De door de 
Commissie aan te brengen verande
ringen kunnen echter geen betrekking 
hebben op het aantal of de nationa
lite it der fabrieksschepen; evenmin 
kan aan eenig fabriekschip een quo
tum worden toegewezen.

Voor de aan te brengen w ijzig in
gen is echter een meerderheid van 
drie vierde der Commissie noodig, 
waarna de w ijziging na 90 dagn in 
werking treedt, tenzij de deelnemende 
landen zich er tegen verzetten. Geen 
enkele wijziging treedt echter voor 1 
Ju li 1949 in  werking.

Deze nieuwe overeenkomst wordt
1 Ju li van kracht. Voor het walvisch- 
seizoen 1947-48 zal dezelfde regeling 
als voor het seizoen 1946-47 gelden, 
dus wederom 4 maanden met een ma- 
ximumproductie van 16.000 blauwe 
walvischeenheden. Het seizoen 1947- 
48 zal van 15 December ’47 tot en met
1 April 1948 loopen.

verstreken, met als gevolg dat het 
destijds genomen besluit van den Se- 
cretaris-Generaal van het M inisterie 
van Verkeerswezen van geenerlei 
waarde meer is.

HET GEVOLG VAN DEZEN 
TOESTAND

Zooals w ij hooger hebben aange
stipt is de W et van 30 December 1929, 
vanaf den 1 Jan u ari j.l. in tegraal van 
toepassing. Deze wet voorziet dat de
G .K.Z. gespijsd wordt door bijdragen 
bestaande u it een jaarlijksche som 
vastgesteld ver ingescheepten man.

De afhouding van 1 t.h. op de bru- 
to-opbrengst is bijgevolg vanaf den
1 Jan u ari j.l. onwettelijk. H ieru it 
spruit voort dat de reeders de terug
storting kunnen vragen der sinds de
zen laatsten datum  afgehouden b ij
dragen op de bruto-opbrengst. Even 
goed kunnen zij weigeren de aldus 
vastgestelde bijdragen te betalen.

DE BETALING VAN LOON VOOR 
ACHT FEESTDAGEN PER JAAR

EEN  N IEU W  B E S L U IT  DAT EEN  E IN 
DE ST ELT  AAN EEN  B E T W IS T IN G  ?

M en zal zich herinneren dat verle
den jaa r voornam elijk in  den schoot 
van den Beroepsraad voor de Zeevis
scherij werd geredetwist nopens de al 
of niet toepasselijkheid der Beslu it
wet van 7 Februari 1946, waardoor de 
arbeiders aanspraak kunnen maken 
op de betaling van loon voor acht 
feestdagen per jaar.

De vertegenwoordigers der werkne
mers in  de zeevisscherij stelden zich 
het standpunt, dat de zeevisschers 
evengoed als de andere arbeiders, 
aanspraak kunnen maken op de voor
deelen van deze besluitwet. De verte
genwoordigers der werkgevers waren 
daarentegen van een ander gedacht. 
De betwisting verzeilde op het ju ri
disch terrein en op de lange baan. Het 
begrip «werklieden» werd in  de eer
ste plaats omstreden.

De Besluitw et van 25 Februari 1947 
schijnt thans bepaald een einde te 
stellen aan het meeningsverschil no
pens de toepasselijkheid op de zee
visschers.

DE N IE U W E  BEPA L IN G EN

In  de besluitwet van 25 Februari 
1947 betreffende de toekenning van 
loon voor acht feestdagen per ja a r 
is er geen sprake meer van werklie
den, m aar van alle personen verbon
den door een contract van dienstver - 
huring of een leercontract, met u it
zondering der bedienden.

Door deze bepaling verdw ijnt o.i. 
elke aanleiding tot betwisting en kun
nen w at men er ook over denke de 
visschers evengoed als de andere per
sonen verbonden door een dienstcon- 
tract aanspraak maken op de beta
ling van loon voor acht feestdagen 
per jaar.

Of deze nieuwe sociale lasten voor 
de reeders dragelijk zijn - althans 
voor de kleine - is een andere kwes
tie, die vooraf had moeten onderzocht 
geweest zijn. Eens te meer staat men 
voor een voldongen fe it en zal er nog 
aangaande het bedrag dat als loon 
slechts kunnen onderhandeld worden 
voor de feestdagen zal moeten betaald 
worden. Het is aan te raden dat de 
ondernemingen zich goed documen- 
teeren nopens de verdiensten der 
manschappen. Het in  het begin van 
1946 vastgesteld fo rfa ita ir loon dat als 
grondslag dient voor de berekening 
der bijdragen verschuldigd aan den 
Rijksdienst voor M aatschappelijke Ze
kerheid, werd sindsdien wel betwist, 
doch nooit gewijzigd. E r  bestaat on
getwijfeld aanleiding om tot de gron
dige herziening over te gaan, vermoe
delijk zal het fo rfa ita ir loon vastge
steld in  uitvoering der wetgeving op 
de m aatschappelijke Zekerheid, aan
genomen worden als grondslag voor 
de betaling van loon voor acht feest
dagen per jaar.

E N K E L E  B IJZO N D ER H ED EN

Een konin lijk  besluit zal de dagen 
bepalen, die in  aanmerking komen 
voor de betaling van loon. Het is toe
gelaten te werken tijdens de feest
dagen, in  de gevallen w aarin het Zon- 
dagwerk toegelaten is.

De m odaliteiten kunnen vastgesteld 
worden van  een vergeldend verlof 
voor de personen, die tewerkgesteld 
worden gedurende een feestdag.

De bijdragen, voorzien bij de wet
geving betreffende de maatschappe
lijke  zekerheid der arbeiders, moeten 
gestort worden op de loonen uitbe
taald voor acht feestdagen per jaar.

Toezicht en sancties worden in de 
Besluitw et van 25 Februari 1947 voor
zien.



RECHTBANKEN
C O RREC T IO N N EELE  REC H TBA N K 

VAN BR U G G E
—  Maes Roger, mekanieker te Oos
tende, onwettig vervoer van aardap
pelen : 700 frank.
—  Van Clooster M arcel, bakker te Oos 
tende, als tram ontvanger valschheid 
te hebben gepleegd in  geschriften en 
m isbruik van vertrouwen voor onge
veer 15.000 fr. : 4 maanden en 1400 fr.

C O RREC T IO N N EELE  REC H TBA N K 
VAN V EU RN E

—  Fouvry Nathalie, landbouwster, 
Adinkerke, vervalsching melk : 1.400 
frank.
—  Delaey M aurits, werkm an Nieuw
poort, bedreigingen tegen agent: acht 
dagen gevang en 700 fr. boete.
—  Decroo Theophiel, daglooner te De 
Panne, stroopen van w ild : tweemaal 
acht dagen gevang en 1400 fr.
—  Vanderheyden Lucien, mekanieker 
u it G illy , had te De Panne zich spij
zen laten opdienen en logies doen ge
ven in  de herberg Dandois, wetende 
dat h ij in  de onmogelijkheid verkeer
de om te betalen. Verders diefte van 
een fotoapparaat : 2 maanden en 
2100 fr.
—  Thieren Lucien, Bertier Nestor en 
Coopman M arcel, werklieden u it Lom- 
bardsijde, d iefstal negen ijzeren deu
ren van bunkers : een maand en 700 
frank.
—  Vanhove Germ ain, hotelier, te De 
Panne, onwettigen uitvoer van  650.000 
frank fransch geld, 65 pond sterling 
en 105 dollar : 5.000 fr. en 700 fr. Het 
geld werd verbeurd verklaard.

bezig zijn hun eigen ru iten in  te gooi
en ?

Beseffen ze niet dat dergelijke v is 
scherij noodzakelijk een nefasten in 
vloed voor de toekomst voor gevolg zal 
hebben.

Dat de mannen van de ronde tafe l 
m aar gerust de m inim um m aten wat 
verhoogen.

De visscherij kan er slechts voor
deel bij hebben.

Leopold DEPAEPE
ln- en Uitvoer van 
Visch en Garnaal

V ISCHM IJN  ZEEBRUGGE 
Tel. Privé: Knokke 812.94
(224) Zeebrugge 513.30

DE AANVOER 
VAN ONDERMAATSCHE VISCH

Deze week werd de Oostendsche 
m arkt overrompeld met kleine visch, 
vooral bestaande u it gul, welke van 
30 à 40 cm lengte hebben.

Deze aanvoer maakte een zeer p ijn 
lijken  indruk op al wie bekommerd is 
met het behoud van den vischstapel 
in  de Noordzee. W e kunnen m aar niet 
begrijpen hoe sommige reeders er 
zich kunnen toe leenen, hun beman
ning dergelijke visch te laten aan
voeren.

W elisw aar is de m aat van 24 cm 
bereikt en wordt er door de water- 
schoutdiensten een waakzaam oog op 
den aanvoer gehouden, m aar het gaat 
n iet op dat de m arkt er door verpest 
wordt.

W eten de visschers dan niet dat ze

Berichten aan 
Z eevarenden

M ED ED EEL IN G

NEDERLAND 
Afdeeling Hydrografie weer des 

Zaterdags geopend
M et ingang van M aandag 24 M aart 

a.s. worden op de Afdeeling Hydro
grafie van het M in. van M arine de 
normale diensttijden weer ingesteld. 
Het bureau is dan weer geopend op 
Maandag t/m Vrijdag van 8.30 tot 
12,15 en van 13,30 tot 17,15; op Z ater
dag van 8,30 tot 12,30 h.

Kustroute. Lichtschip Texel wordt 
uitgelegd

Op de splitsing van de E T  en ST  
routes en den aanloop van het M olen
gat, zal binnen eenige weken, afhan 
gende van den ijstoestand de lich t
boei «MG» vervangen worden door het 
lichtschip «T EXEL», toonende een w it 
groepschitterlicht, elke 10 sec. een 
groep van 2 schitteringen, aldus : 
schitt. 0,3 sec., duist. 2,2 sec., schitt. 
0,3, duist. 7,2 sec., zichtbaar 12,1 zm, 
bij slecht zicht 7 zm.

B ij onklaar zijn van het lichttoestel 
wordt een w it vast lan taarn lich t in  
top geheschen en om de 10 m inuten
2 w itte flam bouwlichten even boven 
de verschansing getoond.

Buiten station of in  d rift wordt het 
normale lich t gedoofd. Het lichtschip  
toont dan overdag twee zwarte ballen 
(c.q. roode vlaggen) en des nachts 2 
roode lichten, één voor en één ach
ter. Voorts het internationale vlagge- 
sein PC  = «Lichtschip lig t n iet op de 
juiste plaats». Het schip stakelt des 
nachts om de 15 min., toonende als
dan twee schitteringen, één roode en 
één w itte (of twee lichten, één rood 
en één w it).

Voorbijgaande schepen kunnen m id
dels vlaggeseinen berichten, bestemd 
voor den wal, afgegeven aan het lich t 
schip. Deze berichten worden radio
grafisch doorgegeven.

IJmuiden
BeNNW  kop N pier lig t verm oedelijk 

een ondiepte., waarop m inder dan 8 
meter bij L LW S  staat; een nader on
derzoek naar deze ondiepte zal wor
den ingesteld.

N.V . „D E N O O R D ZEE 9 9

DROOGDOK- EN ALGEMEENE 
SCHEEPSHERSTELLINCSWERKEN 
■ MOTORSPECIALISTEN b

Londenstraat 10-12 G E
(32) 

N T

Vaav een M atianale ‘UaatzavgôAaô
(vervolg)

De betaling der bijdragen uit hoof
de der toepassing van de bestaande 
wetgeving wordt er n iet door aange
roerd. Alleen het bedrag er van zou 
kunnen verm inderd worden.

Verscheidene bezwaren kunnen ge
opperd worden.

De groote reeders, w ier machtige 
vaartuigen groote hoeveelheden zee
visch aanvoeren, dus een belangrijke 
bruto-opbrengst kennen en, tevens 
aan de manschappen een vast loon 
uitkeeren niet percentsgewijze bere
kend op de opbrengst, kunnen in de 
voorgestelde regeling een overdrijving 
zien van hun bijdrage en opofferin
gen.

Het is nochtans niet mogelijk een 
onder alle opzichten rechtvaardige 
verdeeling tot stand te brengen. Het 
is b illijk  dat de ondernemingen u it
gebaat door machtige vennootschap
pen, w aarbij het persoonlijk risico van 
den schipper-eigenaar uitgesloten is, 
een solidariteitsbijdrage storten. Op 
sociaal gebied en voornam elijk op het 
fiscaal terrein zijn de verhoudingen 
niet steeds nauwkeurig juist te bepa
len; ze zijn echter billigheidshalve te 
rechtvaardigen.

Een ander m oeilijkheid zal ontstaan 
u it het verzet der steden u it het bin
nenland, w aar het te heffen percent 
ten laste va lt van den verkooper 
(vischhandelaar of commissionnair) 
en n iet van de reederijen die in  feite 
belast worden bij de ontscheping in  
de havens.

W ij bekennen ten andere dat men 
m oeilijk buiten het kustgebied de 
taks zal kunnen toepassen.

Een derde opwerping is dat de ver
eenvoudiging niet bereikt is, verm its 
men tot de verzameling der bfjdragen 
moet overgaan.

b) het tweede stelsel voorziet een 
percent op de bruto-opbrengst als be
taling  van alle bijdragen met de mo
gelijkheid rekening te houden met de 
overschotten of tekorten. De eersten 
zouden terugbetaald; de tweeden kun
nen gevorderd worden na afloop van 
het seizoen of het jaar.

De manschappen betaald op de bru-
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Zoeklichtjes
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HOLLAND 
O PEN BA R E  V ER K O P IN G  VAN
11 Kotters in aanbouw 

met toebehoren
BEST EM D  VOOR DE ZEE- EN 
K U S T V IS S C H E R IJ
Ten overstaan van  den Notaris 
A.C. van M O U R IK  BR O EK M A N  
te ’S  G RA V EN H A G E, zullen op
14 M E I 1947 des namiddags om
2 uur in  het Venduhuis der No
tarissen aan de Nobelstraat 
aldaar, in  het openbaar worden 
geveild en verkocht, eerst bij 
inzet en onm iddellijk daarna 
bij afslag ;
11 K O T T ER S  IN AANBOÜW ,
met toebehoren, liggend op ver
schillende plaatsen in  Neder
land.
Een om schrijving en bedin
gen en bepalingen van  verkoop 
zijn  op aanvraag verkrijgbaar 
bij genoemden notaris, Zee
straat, 86, tel. 117350 en 117351.

(210)

♦ G EV RA A G D  persoon geïntrodu
ceerd in kruidenierszaken, hotels, ca
fés, patisseries om koffie bij te voe
gen. Goede bijverdienste. Schrijven  
bureel van het blad. (230)
♦ T E  KO O P een stalen visschers
vaartuig, motor 120 P. K . AW A van 
1946 met vischtuig en inventaris en 
hulpm otor van 10 P. K . —  In lich 
tingen, bureel blad.

(228)

♦ T E  KO O P Nieuw visschersvaar
tuig gebouwd in  hout in  1945, 2,90 
Netto - 12,10 Bru to  - voorzien van 
een motor Moës van  40 P .K . ja a r 1945
- met visscherijm ateriaal.

Schrijven  bureel van het blad, met 
verm elding nummer.

(212)

♦ T E  KO O P : STALEN  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. —  
V eritas —  Schrijven  bureel blad.

(206)

ZO EK T  W E R K
Chauffeur -mécanicien zeer goed 

op de hoogte van het vak.
Sch rijven  aan het adres blad on

der num m er : (131)

* TE  KO O P : Nieuw visschersvaar
tuig gebouwd in  hout in  1945 —  BT.
22,82. Voorzien van een motor Moës 
van 80 H P. In  Ja n u a ri 1946 in  de 
vaart. —  Schrijven  bureel van het 
blad onder nummer (157)

Reeders & Vischhandelaarŝ
H E T  B E S T E

W O RDT G ELEV ER D  DOOR

FROID INDUSTRIEL
(223) TEL. 71791.
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Notariëele Aankondigingen
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 OONHUIS 

rechtover Nieuwe V ischm ijn en Vis
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 EEB R U G G E  (Brugge) 
W E LG 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 

|. 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 HUIS M ET ER V E  
Panneslàg, n r 3, groot 58 vierk. met. 

Beschikbaar den 1 M ei 1947.
Ingesteld : 75.000

(207)

to-opbrengst, zonder aftrek van  het 
percent, dat voorzien is, zouden b ij
dragen tot de storting er van in  ver
houding tot hun loon.

De schipper-eigenaar eveneens.
De boekhouding van de Kas moet 

u it dien hoofde het tegoed bepalen 
en op het debet de bijdragen in schrij
ven van de eenen en van de anderen. 
W anneer de manschappen geheel of 
gedeeltelijk betaald worden door m id
del van vaste loonen, moet de reeder 
van de bemanning de bijdragen a f
houden en hiervan het beheer der Kas 
op de hoogte stellen.

c) een derde stelsel bestaat u it de 
samenstelling van de eerste twee. 
Nochtans indien het eerste systeem 
leidt tot de vorming van een reserve- 
kapitaal, kan men zich m oeilijk ver
gewissen hoe het de functie zou kun
nen vervullen van samensmelting der 
betaling van alle bijdragen zonder een 
tam elijk hoog percent.

Zonder tw ijfe l zou d it na enkele 
jaren mogelijk zijn, m aar toch zou er 
b ijna geen kans bestaan de afhouding 
op de bruto-opbrengst stop te zetten; 
men zou ze slechts kunnen verm inde
ren na de vorming van een kapitaal.

De bijdragen verm inderd tengevol
ge van de tusschenkomst der open
bare Besturen kunnen in  alle stelsels 
aangepast worden .

Deze zouden het voordeeligst zijn in 
het eerste stelsel en iets m inder in  het 
derde. Het tweede stelsel is aangewe
zen op de tusschenkomst van  de open
bare macht.

Het wetsontwerp dat w ij vooropstel
len is aangepast aan den tekst van 
het ontwerp door ons in  1921 in het 
Parlem ent neergelegd en is gesteund 
op het eerste stelsel hooger uiteenge
zet.

Het spreekt van zelf, dat deze tekst 
afw ijk t van de bestaande wetgeving 
voor w at alle in  het bizonder beoogde 
punten betreft. De wet zou het kun
nen uitdrukkelijk om schrijven, alhoe
wel zulks niet volstrekt noodzakelijk 
is. Inderdaad w ijk t een bijzondere 
wetgeving steeds van een algemeene 
wet af.

H .B.

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.
Z ich wenden of schrijven bu
reel van het blad. N r 161

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

Leopoldiaan, 10 te Oostende
Op Dinsdag 8 April 1947, te 15 uur 

ïn het lokaal Prins Boudewijn, S t Se
bastiaanstraat, 22 te Oostende. 
IN ST EL  met 1/2 \% premie van een 

G E R IE V IG  W O O N HU IS
Catherinaplaats, 18 te Oostende 

Oppervlakte 63 m2 — 7 plaatsen — 
Verandah —  Zolder.

W ater, Gas en Electriciteit.
Verhuurd zonder pacht m its 400 fr. 

' per maand.
Bezoek : Maandag en Donderdag 

van 2 tot 4 uur.
A lle nadere in lichtingen te beko

men ter studie.
(227)

Met Pinksteren zullen de badinstel-

* 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

Studie van den Notaris 
REN E L IN G IE R

Koninginnelaan, 68 te Oostende 
Woensdag 16 April 1947, om 3 ure 

namiddag, ter herberg «Prins Bou- 
dewyn» te Oostende, S t Sebastiaan
straat, 22

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

SCHOON B U R G ER SH U IS  
Frère Orbanstraat, 113, groot 170 m2, 
verpacht m its 1250 fr. te maande.

Te bezichtigen lederen Dinsdag, 
Donderdag en Zaterdag van 2 tot 4 
ure. (229)

Studie van den Notaris 
REN E L IN G IE R

Koninginnelaan, 68 te Oostende

Op Woensdag 2 April 1947 om 3 ure 
namiddag ter herberg «Prins Boude
w ijn» te Oostende, St. Sebastiaan
straat, 22.

IN S T E L  met 1/2 %  premie van 
G EM EEN T E  ST EEN E  

Gerievig kleingebruik, bestaande uit 
W O O N HUIS M ET STA LL IN G EN  

en verdere geneven en land, 
Stu iverstraat, 8, groot 37 a. 10 ca. 
Gebruikt tot 3 maanden na den 

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

dag van 2 tot 4 ure.
(204)

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

Leopoldiaan, 10 te Oostende, en 
G EO R G ES  W ILLO C X

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

Op Dinsdag 1 April 1947 te 15 uur 
ter gehoorzaal van het Vredesgerecht 
van het kanton Oostende, Canada- 
p laats 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 muurbekleedmg, alles in 
oude s tijl — Tapijten van salon, pa
lie r en trap, linoleums in  de ka
mers en diensttrap —  Badkamer- 
gam ituur 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 opbrengsthuis,
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 inlichtingen te beko

men bij voomoemde Notarissen.
(170)

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

Leopoldiaan, 10 te Oostende

TERSTO N D  G EV RA A G D  deftige 
meid voor vischwinkel te Brussel —
Louis Anseel-, 9, Rossinistraat, 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 Jansd iik , 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.

= >: =
MEN VRAAGT

Belangrijke M aatschappij 
vraagt bekwaam en v lijtig  
REKENPLICHTIGE

Schrijven  met referenties voor
1 A p ril : bureel van het blad, 
onder nummer : (196)

M inisterie van Financiën 
Bestuur der Registratie en Domeinen 
Kantoor Nieuwpoort - Arsenaalstraat

O PEN BA R E V ER K O P IN G  
van 11 tot 26 April,

VAN AF i E  B R E K E N  M ET SELW ER K
langs de kust vanaf Oostduinkerke 
tot Westende.

Slechts actieve prijzen worden aan
vaard.

Kataloog ten kantore te bekomen.
(231)
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Ostend-Phare 
et Extension

(O P EX )
Société Anonyme, 20, Rue de l ’Yser, 
O STEN DE. —  R . d. C „ Ostende, 501.

MM. les actionnaires sont priés d’ 
assister à l ’assemblée générale ordi
naire et statutaire, qui aura lieu le 
m ardi 8 avril 1947, à 14 h. au siège 
Social, 20, rue de d’Yser à Ostende.

O RD RE DU JO U R  : 1. Rapports du 
Conseil d’Adm inistration et du Com
missaire ; 2. Approbation du bilan et 
du compte de profits et pertes a r
rêtés au 31 décembre 1946; 3. Déchar
ge à donner aux Adm inistrateurs et 
Commissaire ; 4. Nom ination statu tai
re ; 5. Divers.

Pour pouvoir assister à l ’assemblée 
générale, MM. les actionnaires sont 
priés de se conformer à l ’article 32 
des statuts. (184)

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 IEUW GEBO UW 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 maand na toeslag. 
Bezoek : Maandag en Donderdag van
2 tot 4 uur.

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

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

Ingesteld : 35-000 
Voor plan en nadere inlichtingen 

zich bevragen ter studie van den veu- 
koopenden Notaris. (168)

Studie van Notaris 
M AUR ICE Q UA GH EBEUR

Leopoldiaan, 10 te Oostende

Op Donderdag 3 April 1947 te 15 u. 
in  het lokaal Prins Boudewijn Sint 
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 205.000 
Koop 2 : Nieuwgebouwd Handelshuis 

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

Gebracht op 217.000 
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: Maan

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

men ter studie. (169)

J
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CARELS
Diesel M o to re n

AG EN TSC H AP:

R. Bauwens & C°
112 , C H R I S T I N A S T R A A T
O O S T E N D E  (215)

OOSTENDE
D O K TER SD IEN ST

Zondagdienst der geneesheeren : 
Zondag 30 M aart 1947 : Dokter De 
W ilde, E. Beem aertstraat, 54, tele
foon 723.03.

A PO T H EEK D IEN ST

Zondagdienst der Apothekers: Zon
dag 30 M aart 1947 en nachtdienst van 
29 M aart tot 5 April : Apotheker W el
ter, Torhoutsteenweg, 262.

BEDIENT U ALLEN 
SPONTAAN VAN DE 

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

voor het BEDAREN van 
P IJN L IJK E  

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

C. J. ARTS 
22, Romestraat - OOSTENDE

Te verkrijgen bij alle Apotheken (219)

GEM EEN TERA A D

Heden V rijdag komt de gemeente
raad in  openbare zitting bijeen. De 
bespreking van de begrooting 1947 
staat op de dagorde.

W EDD EN  VAN B U R G EM EEST ER  EN 
SCHEPEN EN

De wedden van den burgemeester 
zal voor Oostende op 112.000 fr. ge
bracht worden; deze van de schepe
nen op 56.000 fr.

E IN D E L IJK
Eind e lijk  is men begonnen met het 

wegbreken van de steenen waarmee 
de koninklijke gaanderijen toegemet
seld werden door de Duitschers. De af 
braak werd aangevangen aan het ge
deelte van het Therm enhotel zelve.

CO M ITE VOOR R E P A T R IE E R  ING
Een comité voor repatrieering der 

gevallen helden is in  Oostende ge
sticht. Afgevaardigden van d it comi
té zijn ter beschikking ieder M aan
dag van 19 tot 20 uur om alle in lich 
tingen te verschaffen in  het lokaal, 
22, St. Sebastiaanstraat, «Café Prins 
Boudewijn».

F ED ER A T IE  DER B ELG ISC H E  
Z EEL IED EN

De Federatie van Belgische Zeelie
den van de beide oorlogen, noodigt a l
le leden en belanghebbenden uit, te
genwoordig te w illen zijn op de b ij
zondere Algmeene Vergadering, welke 
zal plaats hebben in het lokaal Café 
Prins Boudewijn, St. Sebastiaanstraat 
22, op Zaterdag namiddag 29 dezer, 
om 4 uur.

Gezien de belangrijkheid mag nie 
mand ontbreken. Dat men het voort 
zegge.

O F F IC IE E L  O N D ER W IJS  — TER  
H ER IN N ER IN G  !

Morgen, Zaterdag, 29 M aart e.k. te 
21 uur stipt : lu isterrijke kunstavond 
ingericht in  het stedelijk Casino, ten 
voordeele van de liefdadigheidswer
ken van B.V.O.O.

Aan de dagorde: muziek, zang, dans 
balletten. Optreden van : Mej. Roset
te Doom, balletdanseres aan de Ope
ra van Gent; de groep Tempo, onder 
leiding van Mej. Degroote, leerares in 
de licham elijke opvoeding en het 
Plectrum -kwartet : de Troubadours.

Verschillende bekende kunstenaars 
hebben eveneens hun medewerking 
toegezegd.

Na het artistiek gedeelte : B a l van 
het O fficieel Onderwijs met attrac
ties.

De vrienden van de officieele school 
zullen elkaar terugvinden in  het ste
delijk  Casino.

G EL D B EU G EL  VERLO REN
Mej. Jenn y Deschaght, wonende J. 

Besagestraat 45 verloor haar geldbeu
gel met 1540 fr. in  en een gouden ring.

RU ITEN  IN G ESLA GEN
Twee ru iten werden ingeslagen van 

het postkantoor op het E. Feysplein. 
De dader is onbekend.

KLACH T
De pensioenhouder M artha Ler- 

m utte uit de W itte Nonnenstraat leg 
de k lacht neer ten laste van Fernand 
Goethals u it Brussel nopens afzetterij

SLU IK SLA C H T IN G
Een beenhouwer u it Breedene werd 

betrapt toen h ij een varken aan het 
sluikslachten was.

P R IJS O P D R IJV IN G
Een schoenwinkel werd op bevel van 

den procureur des Konings gesloten 
wegens verkoop boven den w ettelij- 
ken prijs.

T H ER M A E - BADKOM
De badkom der Therm ae wordt voor 

het Paaschverlof op Zaterdag 29 
M aart opnieuw geopend.
BO TSING

Op den Torhoutschen steenweg ter 
hoogte van het huis nr.. .136 kwam de 
vrachtwagen bestuurd door Aneca A l
fons in  botsing met de stilstaande au
to van Bonnet Leon. De auto werd 10 
meter ver meegesleept en kwam ten 
slotte tegen den gevel terecht.. Zekere 
Jonckheere u it Eernégem werd tus
schen de m uur en de auto gevat. 
Jonckheere werd gekneusd. De auto- 
voerder Aneca Alfons werd naar het 
politiekom m issariaat opgeleid w aar 
dr. Heymans vaststelde dat h ij be
dronken was.

BET R A PT
H ilaire V., wonende Viaducgang werd 

betrapt toen h ij u it een huis nr. 3 van 
de Lu ikstraat een binnendeur bezig 
was met wegnemen.

F IE T S  G ESTO LEN
Zoete Louis u it Breedene, had zijn 

fiets voor het café Sportwereld la  ren 
staan. Toen h ij de herberg verliet stel
de h ij de verdw ijning van z ijn  rijw ie l 
vast.

>V*mMAWWW*VWUUVWHVWWWWWVVWJ
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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 —
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RA D 10APPA RATEN  G ESTO LEN
K lach t werd neergelegd tegen on

bekenden door Bruneel Madeleine u it 
de Ooststraat en Vandevoogde E lisa 
beth, u it de Vereenigingstraat, we
gens diefstal van hun radioapparaat,

R U M O ER IG E  JE U G D IG E  Z EEL IED EN
Deweerdt Georges, Vos Frans en Gat- 

meeter Max van de Zeevaartschool 
m aakten het na tienen ’s avonds w at 
al te bont.

W IE L R IJD E R  AA N G ERED EN
Aan het gevaarlijk  punt «de Bolle» 

aan het Sas, werd de w ielrijder Ja c  
ques Lhonneux u it Breedene door de 
auto bestuurd door Passch ijn  Prosper 
Passchijn voerde het slachtoffer zelf 
dadelijk naar het hospitaal. Lhonneux 
werd gekwetst aan het hoofd en aan 
de linkerheup.

D IEFST A L  AAN BOORD
Zekere Robert Coopman stelde vast 

dat z ijn  geld, ten bedrage van 1950 fr. 
door een onbekende gestolen werd aan 
boord van het schip 0.242, in  de nieu
we visschershaven gelegen.

V R EEM D E  V O ET B A LLER S  M ET 
PASCHEN

Zooals voor den oorlog rich t V.G.O. 
met Paschen een tornooi in  w aaraan 
een voetbalelftal u it Portsm outh en 
een u it Vlissingen zullen deelnemen. 
Deze elftallen zullen den Zaterdag 
voor Paschen ten stadhuize ontvan
gen worden.

DOMME ST R EK EN
Agenten op ronde hoorden ’s nachts 

twee plonsen in  de v ijve r van het 
Leopoldspark. Z ij zagen twee onbe
kenden op de vlucht slaan. Nadien 
stelden de agenten vast dat twee 
banken in  het water waren geworpen.

TEN STA D H U IZE  ONTVANGEN
Dinsdag werden de inrichters van 

den Halfvastenstoet ten stadhuize ont 
vangen door het vo lta llig  schepen
college. Het was burgemeester Ser
ruys die hen verwelkomde en zijn  
dank uitsprak voor hetgene verwe

zenlijkt werd. Namens de inrichters 
antwoordde de voorzitter dh. A. De- 
gryse.

S C H IE L I JK  O V ERLED EN
Edw ard Van Sieleghem  overleed 

sch ie lijk  in  de kerk van  Opex. De na
tuurlijke  dood werd door dr. Jauquet 
vastgesteld.

DE ZAA K  DER O N R EG ELM A T IG E  
V EE L E V ER IN G EN

Men zal zich herinneren dat voor 
eenigen tijd  de zaak van de onregel
matige geleidingsbrieven en vergun
ningen voor veelevering, w aarin een 
90 ta l personen betrokken waren, voor 
de rechtbank te Veum e behandeld 
werd. De zaak kwam thans te Gent 
in  beroep voor w ààr voor allen stren
gere stra f en grootere geldboeten 
geëischt werden. De bijzonderste Le- 
m ahieu die te Veurne 5 ja a r gevan
genisstraf kreeg is nog steeds aange
houden. De uitspraak van  het B e 
roepshof is tot een lateren datum 
verdaagd.

S O L ID A R IT E IT
Zondag 11. had in  de zaal «Rialto» 

een proefvoorstelling plaats van de 
film  : «Rome open stad» waarop de 
pers was uitgenoodigd. De film  wordt 
verder in  ons blad nader gecommen
tarieerd. Na de voorstelling had in  het 
Restaurant «Almondo» een receptie 
p laats w aarb ij aanwezig waren, de hh. 
Swaellens en Aerts. Een heildronk 
werd uitgebracht op Ita lie  en de Ita- 
liaansche film . De hr. Destrooper, van 
de m agazijnen Destrooper die weldra, 
weer zullen geopend worden, gaf ver
volgens een toast die door H r E lle 
boudt, in  naam  van  de Pers, werd be
antwoordt.

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

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

BA D IN ST ELL IN G
M et Pinksteren zullen de badinstel- 

lingen van «Ostende Plage» voor het 
en d it van M ariakerke zal d it 1 aar 
publiek geopend zijn. Het klein strand 
geopend worden.

TEN N ISTO RN O O I
M et Paschen wordt in  onze stad 

een tennistornooi ingericht.

EEN  IN TERN A T IO N A A L B A S K E T 
BA LL  TORNOOI

Door «Ostende - Plage» worden 
thans onderhandelingen gevoerd om 
zoo m ogelijk in  Augustus een groot 
in ternationaal basket-balltom ooi in 
te richten. Gezien de steeds groeiende 
populariteit welke deze tak  van de 
sport kent, va lt het te loven dat men 
dergelijk tornooi voorziet, dat men 
tot een traditioneele m anifestatie w il 
laten uitgroeien.

PRO PAGANDA IN ENGELAN D
Zooals sommige lezers weten werd 

door Ostende Plage een propaganda
film  ta kleuren over onze stad naar 
Engeland gestuurd. N aar we verne
men kent de voorstelling van deze 
film  aldaar een grooten bijval.

K L E IN E  BO TSIN G
Aan de Sm et de N aeyerlaan deed 

zich een lich te botsing voor tusschen 
de auto van Ja n  Lauwers u it K o rtrijk  
en de moto van W ilfried  M euris u it 
Antwerpen. E r  was slechts lichte stof
felijke schade aan de moto.

Haute - Couture

.....
G ^ S  M ANTELS

T A IL LEU R S  
EN SEM BLES  

K LEED EN  
RO KKEN , BLO ESEN  

BRO EK EN  
(185)

TER  ON TNUCH TERING

Ph. W ., wonende Torhoutsche stwg. 
werd in  dronken toestand door de po
litie  aangetroffen die hem naar het 
politiebureel opleidde tot h ij ont
nuchterd was.

G EK W ET ST
Op de H. Serruyslaan werd een 

werkman, die in  den grond aan de 
gasleiding aan het werk was, door 
steenen gekwetst welke op hem te
recht kwamen. Ten gevolge van een 
hoopje zand had de h. Van Tieghem 
die op de laan aldaar met zijn auto 
gestationneerd had, de put w aarin 
men aan de gasleiding werkte niet 
gezien en had aldus enkele opgesta
pelde steenen geraakt die in  den put 
rolden.

F IL M L IE F H E B B E R S , KO M T N IET  
T E  LAAT !

De voorstelling van de film  «Rome 
Open stad» gaat door, heden Vrijdag 
te 20 u. 30 in  de R ialto. Prijzen  der 
plaatsen : 50, 30 en 20 frank. U  w ilt 
zeker die gelegenheid n iet missen om 
een super-productie te gaan bewon
deren. Weest dan niet te laat en be
stel heden voormiddag nog uw entrée- 
b iljet in  l’Innovation.

DE LENTE IS DAAR !
Gij opent vensters en deuren 

voor de zon 
Open ze ook voor de kans 

met een biljet van de

K O L O N I A L E  L O T E R I J
33.870 loten van 

200 fr. tot één millioen 
een superlot van 

TWEE EN EEN HALF MILLIOEN 
Trekking op 12 April

(268)

PA ARD EN W ED REN N EN

Woensdag werd de pers door dhr 
burgemeester uitgenoodigd, die thans 
officieel meedeelde dat het contract 
met de nationale m aatschappij voor 
krediet aan de N ijverheid geteekend 
werd en dat aannemer Soetaert order 
kreeg de werken aan te vangen. Het 
spreekt van zelf dat de volledige in- 
ste phase zal tegen einde Ju li beein- 
sta llatie niet k laar komt, doch de eer- 
digd zijn. D it om vat: boxen, pari 
mutueel, stand der bookmakers, gara
ge .alsmede de eerste treden der t r i
bune, welke niet overdekt zal zijn.

W anneer d it bereikt wordt dan mag 
gezegd worden dat burgemeester Ser
ruys er het grootste aandeel in  heeft.

Nu de strijd  voor het paardenren 
nen te Oostende gewonnen is, zal men 
doorwerken voor het Kursaal.

Roiiwbericht |
BEDANKINC

De Fam iliën B O R R EY  EN  VER- 
BU R G H  bedanken vrienden 
en kennissen voor de blijken 
van deelneming betoond bij 
het afsterven van

M IJN H E E R
JEAN BORREY

scheepsbouwer
echtgenoot van 

M evr. Herm enie Vfcrburgh
Vrienden en kennissen, die 
geen doodsbericht zouden ont
vangen hebben, worden ver
zocht de fam ilie voor deze ver
getelheid te w illen verontschul
digen.
Hospitaalstraat, 23, Oostende.
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Kunst- en Tooneelleven
Æ
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KONINKLIJKE SCHOUWBURG

OOSTENDE
ZOND AC 30 MAART, te 20 uur

«LES SPECTACLES DU PALAIS» 
stellen voor

Marlborough 
s’en va-t-en guerre

Comédie in 3 bedrijven door 
Marcel Achard

met ,
Raymond GEROME - Jean NERGAL 
M AXANE - YVETTE ETIENNE, enz 

IB
DINSDAG 1 APRIL te 20 uur

Het Gezelschap van de 
«Koninklijke Nederlandsche 

Schouwburg» K.N.S. van Antwerpen
stelt voor

Arsenicum en 
oude kant

een super-thriller in 3 bedrijven door 
Joseph Kesselring

met
Jeanne DE COEN

Germaine LOOSVELDT 
Piet BERGERS

Hector CAMERLYNCK enz. 
B

ZATERDAG 5 APRIL, te 20 uur
«LE RIDEAU DE BRUXELLES» 

Claude Etienne stelt voor :

A souffert sous 
Ponce Pilate

Stuk in 3 bedrijven door Paul Raynal
• met

Anne-Marie FERRIERRES 
Irene VERNAL 

Maurice AUZAT 
en Claude ETIENNE

(213)
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PR O FESSO R  ROLAND KOM T 
T ER U G

Zelden heeft de Koninklijke Schouw
burg een grooter succesavond dan 
Zondag laatst gekend. Ind ien de oc
culte wetenschappen gewoonlijk met 
een zeker wantrouwen vanwege het 
publiek bejegend worden, moet men 
toch bekennen dat Professor Roland 
ons le tterlijk  heeft weten te overbluf
fen.

Niettegenstaande het opgelegde ver
bod, heeft het enthousiaste publiek 
zich niet kunnen weerhouden om elk 
nummer luidruchtig te applaudissee- 
ren. Het enthousiasme steeg echter 
ten top met de hypnose-experimenten 
waaraan Professor Roland vier onzer 
sympathieke medeburgers heeft on
derworpen.

Gevleid over het behaalde succes en 
het interesse dat h ij heeft doen ont
staan, heeft Professor Roland beslist 
zich opnieuw voor het Oostendsche 
publiek te vertoonen, dit nl. op V r ij
dag 11 April, te 20 uur, in  den Ko
n inklijken  Schouwburg.

Z ijn  terugkomst zal zijn ta lrijke  be
wonderaars in  ruime mate verheugen.

M ARLBO RO UGH  S E N  VA-T-EN 
G U ER R E

Zondag 30 M aart te 20 u. vertoonen 
de groep «Spectacles du Pa lais de 
Bruxelles» in  den schouwburg het 
stuk «Malborough s’en va-t-en guerre»

D it werk van M arcel Achard kende 
reeds groote successen. De voornaam
ste rollen worden gehouden door de 
dames Maxane en Yvette Etienne en 
de hh. Raym ond Gerome en Jean  Ner- 
gal.

ARSEN ICUM  EN OUDE KANT
De Kon. Nederlandsche Schouwburg 

vertoont op Dinsdag 1 April te 20 u. 
de Am erikaansche comedie «Arseni- 

) cum en Oude kant». D it stuk werd ge- 
" durende meer dan v ijf opeenvolgende 
jaren in  schouwburgen van New-York 
en Londen gespeeld. D it stuk biedt de 
gelegenheid drie uren van dolle pret 
te beleven.

H ET PRO GRAM M A IN A P R IL
Dinsdag 1 te 20 u. K.N .S. Antwerpen 

stelt voor «Arsenicum en Oude Kant»
Zaterdag 5 te 20 u. Le Rideau de 

Bruxelles speelt «A Souffert sous 
Ponce Pilate» een drieakter van Paul 
Raynal.

Zondag 6 te 20 u. Faust (selëctie 
van de Opera van Gounod) met Rosa 
van Herck, Franz de Guisse en Paul 
Cabanel.

Zondag 13 te 20 u. Tournées Ch. Ma- 
hieu : opvoering van «Les Jours Heu
reux» van Claude André Pujet.

Donderdag 10 April te 20 u. Tour

nées Ch. Baret «Le tra in  pour Venise» 
comedie van Louis Verneuil en Geor
ges Beer.

Zondag 20 April te 20 u. Opvoering 
van «Aimer» een comedie van Paul 
Géraldy met M arthe Dugard.

Zondag 27 April te 20 u. Voorstelling 
van «Ces Dames aux Chapeaux Verts» 
de bekende comedie van Acrement 
door de «Tournées Ch. Mahieu».

Dinsdag 29 te 20 u. K.N .S. Antwer
pen speelt «Zoo is Vader» door C la
rence Day met Lize van Camp en Ro 
bert M arcel in  de hoofdrollen.

De locatie is open in  den Schouw
burg elken dag van 10 tot 13 en van 
15 tot 17 u. Tel. 713.22.

De tooneelliefhebbers zullen bij dit 
Paaschprogramm a kunnen hun keuze 
doen.

SC H O U W BURG LEVEN  
T E  OOSTENDE 

Het optreden van Prof. Roland
Een ta lrijk  publiek was verleder 

Zondag opgekomen om de voorstel 
ling bij te wonen van Prof. Roland 
de bekende hypnotiseur en telepaath

Zeggen we m aar alvast dat er van
u it Prof. Roland e£n buitengewone 
geheimzinnigheid straalt, zodat hel 
citaat van Sheakespeare opgenomer 
in  het programma : E r  is tusscher 
hemel en aarde meer dan we ons kun 
nen indenken, werkelijk op hem toe
passelijk is.

Im m ers zo w ist h ij de moeilijkst< 
zaken tot een goed einde te brengen 
las geblinddoekt photo’s en kaarter 
die hem door het publiek ter han< 
werden gesteld, gaf le tterlijk  sommi 
ge teksten weer, u it enkele kranten

Ook op choregraphisch gebied ver 
blufte prof. Roland de toeschouwers 
daar zijn medium in keurige dans 
s tijl enkele nummers uitvoerde, di< 
achteraf bleken door stemming uitge 
kozen te zijn vanwege het publiek.

Doch het was vooral in het tweed- 
deel van het programma, door total 
suggestie en hypnose, dat prof Ro 
land wonderbare resultaten bereiktf 
Op een behendige m anier w ist hi 
zijn media te kiezen tussen het pu 
bliek en m aakte van de ene een vol 
makte dirigente, verplaatste de an 
dere in  een tropisch klim aat, m aakt 
van een derde een sprinter die niet 
te benijden had aan Oscar Goethal 
en een vierde tooverde h ij om in ee: 
behaagzieke mannequin, zodat in di 
deel van het programma de luim ig 
noot niet ontbrak.

Prof. Roland bewees ons door zij: 
optreden dat we door onze schamel 
v ijf zintuigen, slechts een facet va: 
het wereldgebeuren kunnen opvan 
gen en dat het veld van de parapsj 
chologie nog braakliggend is.

Orpheus 
(ver. spelling)



O O S T E N D E
M A K TO V ER Z IC H T

E r  weTd een groote hoeveelheid 
visch aangevoerd u it het Noorden en 
van IJs lan d , welke niet a ltijd  van 
eerste kw aliteit was. Dank zij de groo 
te uitvoer naar F ran k rijk  en Ita lie  
waren de prijzen tam elijk vast.

De uitvoer naar Ita lie  werd eenigs- 
zins geremd door het stopzetten der 
clearingsverrichtingen en het ontbre
ken van isothermenwagens. Het con
tact met F ran k rijk  is eveneens deze 
week ten einde geloopen. Dinsdag was 
er zelfs geen uitvoer alhoewel de 
m arkt goed voorzien was met het ge
volg dat de prijzen geweldig daalden.

N aar Engeland werd weer in  groote 
hoeveelheid verzonden. De handel met 
Zw itserland kende een kalme week.

In  het binnenland werd een groote 
hoeveelheid visch u it de Noorderlan- 
den aangevoerd, welke Dinsdag ver
deeld werd, dooh tengevolge van de 
lage prijzen der belgische visch moei
lijk  kon konkurreeren.
Vrijdag 21 Maart 1947

9 visschersvaartuigen zijn heden 
van  de vischvangst terug met samen 
zoowat 4000 ben. visch. Deze motors 
zullen echter allen inhouden tot mor
gen zoodat de m arkt vandaag aan ver 
sche visch blanco staat.

Zaterdag 22 Maart 1947
13 motors van de W est met onge

veer 1000 b. komen zich bij de 5 mo
tors van de Oost en 4 van M ine Head 
die gisteren binnen waren voegen, 
zoodat de aanvoer heden groot te 
noemen is. H ij bedraagt circa 253000 
kg., omvat hoofdzakelijk ronde visch, 
gutvisch, platvisch en rogsoorten. 
Aan vischsoorten die heden op de 
m arkt voorhanden zijn stippen w ij 
aan : 36000 kg. vlasw ijting, 8000 kg. 
koolvisch, 73000 kg. kabeljauw en gul, 
6000 kg. leng, 45000 kg. w ijting, 21000 
kg. pladijs, 4000 kg schar, 37000 kg. 
rog alsook kleine partijen  schelvisch, 
tongschar, zeeduivel, steenpost, haai, 
zeehond, zeepaling, 5000 kg.- tong en 
2800 kg. tarbot. Alle aangeboden va
rieteiten zijn lich t in  prijs gedaald in 
vergelijking met de m arkt van Zater
dag. Z ij worden niettem in aan goede 
prijzen van de hand gedaan.

N.744
0.10
0.161
N.793

West
West
West
West

2790
1567
1666
2042

29.190,—
12.180,—
15.210,—
16.940,—

0.153 M ine Head 26165 209.220,—
0.223 Oost 7667 58.590,—
0.166 Oost 16552 108,310,—
0.292 Oost 34202 181.694,—
0.193 Oost 16978 113.340,—
0.137 Oost 9107 86.564,—
0.269 M ine Head 35217 298.720,—
0.224 M ine Head 27422 232.510,—
0.124 M ine Head 27331 238.980,—
0.152 West 10649 84.710,—
0.261 West 769 6.760,—
0.33 West 4837 45.630,—
0.48 West 4832 43.120,—
N.806 West 5670 54.430,—
N.805 West 6174 57.210,—
N.704 West 5341 46.640,—
N.740 West 2906 25.390,—
N.7J7 West ?9r73 40.560,—

Maandag 24 Maart 1947
Zooals werd voorzien z ijn  veel vaa r

tuigen ter m arkt. Van de 34 vaartu i
gen die heden binnen z ijn  lossen 1 
stoomtrawler van Ysland, 2 motors 
van M ine Head, 8 van de Oost, 10 van 
de West en 1 van de Kust hun vangst. 
De aanvoer is veel grooter dan deze 
van Zaterdag, beloopt tot ongeveer 
310.000 kg. en om vat benevens 870.000 
kg. Yslandsche vischsoorten (42000 kg 
kabeljauw, 25.000 kg schelvisch, 15000 
kg koolvisch en 5000 kg m ixed), vo l
gende varieteiten : 5800 kg tongsor
teering, 3500 kg. tarbot, 72000 kg. ka
beljauw en gul, 32000 kg rog, 32000 kg 
pladijs, 4700 kg w ijting, 12000 kg. vlas
w ijting, 5200 kg schar, 2900 kg kool
visch, 3500 kg leng met w at haai, 
zeehond, zeepaling, zeeduivel, tong
schar, schelvisch, knorhaan, steenpost 
heilbot en pieterman. E r is dus een 
mooie verscheidenheid op de m arkt 
voorhanden.

De Yslandche vischsoorten worden 
aan goede prijzen betwist. Tong en 
tarbot worden verkocht aan prijzen 
die iets lager zijn dan deze van Zater
dag doch in  stijgende lijn . Kabeljauw  
en gul worden aan tam elijk  vaste 
prijzen verkocht. K leine gul w aarvan 
een groote hoeveeheid op de m arkt 
aanwezig is wordt doorgaans aan 
zeer goedkoope prijzen opgekocht voor 
den uitvoer naar Frankrijk . Alle op de 
m arkt aanwezige vischsoorten worden 
doorgaans aan m indere prijzen van 
de hand gedaan dan Zaterdag. De 
m arkt is echter zeer levendig en de 
prijzen over het algemeen vast. De 
kw aliteit van vele partijen  visch laat 
veel te wenschen over.
0.194 West 2345 16.760,—
B.610 West 616 8.110,—
0.215 M ine Head 37.073 312.957,—
SSO.92 Ysland 86550 860.620,—
0.138 Oost 15465 131.840,—
0.149 Kust 357 3.300,—
N.745 Oost 19471 123.480,—
0.277 West 7615 73.445,—
0.199 West 8356 69.030,—
0.323 West 7020 81.290,—
Dinsdag 25 Maart 1947

In  totaal z ijn  29 vaartuigen terug 
van de vischvangst w aarvan 8 hun 
vangst inhouden tot ’s anderdaags. 
De aanvoer is nogmaals zeer aanzien
lijk  (340.000 kg), om vat veel kleine 
vischsoorten, bestaat u it 146.000 kg 
kabeljauw en gul, 63000 kg w ijting, 
24000 kg. rog, 22000 k?. vlasw ijting, 
5000 kg koolvisch, 6000 kg. leng, 22000 
pladijs, 6000 schar, 23000 kg schelvisch 
3300 kg tarbot, 3500 kg klipvisch, 4000 
hond, steenpost, tongschar, zeewolf, 
heilbot, zeeduivel en hondstong en 
wordt geleverd door 1 stoom trawler 
van Ysland, 2 motors van M ine Head, 
9 van de Oost en 9 van de West. De 
fijne vischsoorten worden, gezien de 
schaarschte, aan hooge en in  opgaan
de prijzen verkocht. Rog, p lad ijs en

w itte kabeljauw  behouden ongeveer 
hun prijzen der vorige m arktdagen.

H et fe it dat er heden geen u it
voer is naar F ra n k rijk  en de uitvoer 
naar Ita lie  zeer beperkt is w erkt zeer 
ongunstig op de afzetprijzen der Y s
landsche vischsoorten die, met u it
zondering van  schelvisch, aan spot- 
goedkoope prijzen van  de hand wor
den gedaan. De besomming verwezen
lijk t door de Yslander is dan ook w ei
nig loonend te noemen.

143.185,— 
90.899,—  

114.376,— 
72.138,— 

118.625,— 
137.181,— 
32.630,— 

153.910,—
37.790,—  

182.370,—
15.790,— 
9.600,—

10.000,—  
101.402,— 
73.336,—  
62.713,—  

383.107,— 
48.907,— 
91.796,— 
9.590,—

59.990,—  
35.410,—

110.760,— 
134.858,—  
50.250,— 

160.634,— 
79.030,— 
95.465, 
60.330,—
22.990,— 
5.860,—

17.710,—

12 vaartuigen zijn heden aan den 
vischafslag tegenwoordig en hebben 
doorgaans allen groote vangsten 
w aarvan de helft bestaat u it kleine 
vischsoorten. Volgende hoeveelheden 
en vischsoorten worden aangebracht 
door 1 stoom trawler van Ysland, 1 
motor van de W itte  Bank, 2 van de 
W est en 8 van de Oost : 130000 kg. 
8000 kg rog, 26000 kg pladijs, 4000 
kabeljauw  en gul, 44000 kg. w ijting, 
kg schar, 23000 kg schelvisch met 
wat heilbot, leng, zeewolf, klipvisch, 
koolvisch, 2000 kg tarbot en 5000 kg 
tongsorteering. Rog wordt zeer duur 
afgenomen. De fijne vischsoorten en 
p lad ijs worden aan vaste onveran
derlijke pri;'zen verkocht en kabel
jauw  vindt af zet aan prijzen die be
ter zijn dan daags voordien en in  
steeds opgaande lijn  voort gaat. 
Groote partijen  Yslandsche visch 
worden opgekocht voor F ran k rijk  en 
Ita lie  w at voor gevolg heeft dat deze 
vischsoorten, alhoewel aan m indere 
prijzen dan Maandag, heden merke
lijk zijn gestegen. De besomming van 
deze Yslander is dan ook veel hooger 
dan deze die gisteren ter markt was.

0.235 Oost 31879
0.119 Oost 17901
0.265 W est 12859
0.171 Oost 13642
0.300 Oost 22938
0.242 Oost 29433
N.776 W est 3383
0.179 M ine Head 24640
0.257 W est 4358
0.320 M ine Head 29116
0.62 W est 2258
0.114 W est 1550
0.52 W est 1256
0.122 Oost 16459
0.244 Oost 10946
0.310 Oost 14694
SSO.294 Ysland 74119
0.267 W est 5538
0.254 Oost 12435
0.24 West 1105
0.93 W est 6819
0.274 M ine Head 4306
0.115 Oost 14809
Z.428 Oost 12575
N.733 West 5438
0.288 Oost 20605
0.127 Oost 12276
0.290 Oost 17616
0.201 West 5433
N.777 West 3027
0.34 West 531
0.77 West 1879

Woensdag 26 Maart 1947

0.186
0.200
0.214
0.7

W est
Oost
Oost
West

4959 kg. 
18222 kg. 
13783 kg. 
7023 kg.

66.890.-
99.235.-

105.484-
71.690.-

Donderdag 27 Maart 1947
Slechts één k leine motor van de 

West met één 18 ta l bennen visch be
staande uit w at fijne vischsoorten, 
gul, iek en rog. De afzetprijzen zijn 
heden bijzonder loonend.
0.182 W est 924 kg. 10.890.—

AANVOER
21 M aart
22 M aart
24 M aart
25 M aart
26 M aart
27 M aart 
Totaal :

EN OPBRENiST PER  DAG

253.857 kg.
320.000 kg.
339.000 kg. 
254.702 kg.

924 kg.
1.168.483 kg.

2.005.898.—
2.642.369.—
1.949.335.—
1.665.131.—

10.890.—
8.273.623.—

IJSLA N D SC H E V ISCHSO O RTEN
Deze werden ter officieele m arkt 

van Oostende aan volgende prijzen 
per kilo  verkocht :
Maandag 24 Maart 1947 

Kabeljauw  12-12,40 ; gul 11,20 ; kool 
visch 7,80 ; leng 11,00 ; schelvisch gr. 
9,80-11,40, midd. 8,40-9,80, kl. 9,40-
10.40 ; zeewolf 5,40 ; klipvisch 11,40-
11.80 ; w ijting  2,20-2,40 ; heilbot 25,00- 
40,00 ; hondstong —  ; platen 12,60 fr. 
per kilo.
Dinsdag 25 M aart 1946

Kabeljauw  1,60-5,10 ; gul 2,00 ; kool 
visch 1,60-3,00 ; leng 8,00-10,20 ; schel
visch gr. 6,80-9,80, mid. 6,20-6,40, kl.
4.40 ; zeewolf 5,80-7,40 ; klipvisch 2,00; 
w ijting  — ; heilbot —  ; hondstong
9.80 ; platen 12,80 fr. per kilo. 
Woensdag 26 Maart 1947

Kabeljauw  5,30-6,00 ; gul 6,80-8,00; 
koolvisch 4,20 ; leng 7,00 ; schelvisch 
gr. 8,60-11,80, midd. 9,20-10,60, kl. —  ; 
zeewolf 8,00 ; klipvisch 6,80 ; w ijting  
3,60 ; heilbot 40,00 ; hondstong —  ; 
platen*12,60 fr. per kilo.

Huis Raph. Huysseune
IMPORT EXPORT

VISCH - GARNAAL 
Specialiteit gepelde garnaal
H. R. 2151
(216)

Tel. Privé  421.06
Vischm ijn 513.41

0.120 Oost 7434 kg. 56.905.—
0.293 Ysland 81392 kg. 575.895.—
0.132 Oost 22336 kg. 124.124.—
0.204 Oost 18807 kg. 104.116.—
0.170 Oost 22808 kg. 99.612.—
0.220 Oost 18628 kg. 83.410.—
0.87 Oos t35656 kg. 142.050.—
0.192 W itte B. 3660 kg. 135.720.—

PRIJZEN PER KILO TOEGEKEND AAN DE VERSCHEIDENE SOORTEN VISCH 
VERKOCHT TER STEDELIJKE VISCHM IJN  VAN OOSTENDE - w e e k  v a n  21 TOT 27 M AART 1947

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

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

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

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

Eglefins — Schelvisch, g r.T !..........
m idd..................  ...............
k l.........................................

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

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

Gullen ...............................
Lottes — Steert (zeeduivel)^........
M erlans — W ijting  ............ ...
Lim andes — Schar ........................
Limandes soles — Tongschar ........
Emissoles — Z e e h a a i.......... ............
Roussettes — Zeehond ...................
Vives — Arend (Pieterm an) ........
Maquereaux — M ak re e l.................
Poors .................................................
Grondins rouges — Roode knorh.
Raies — K e ilro g .............................
Homards — Zeekreeft ...................
Flottes — S c h a a t ............................
Zeeb aars...........................................
Lom ... ..............................................
Congres — Zeep aling ......................
Lingues — Lengen .........................
Soles d’Ecosse — Schotsche schol
Hareng — Haring (vo lle) .............
Hareng guais — IJ le  haring ........
Latour ... .........................................
Tacauds — Steenpost ...................
Flétan — Heilbot ..........................
Colin — Koolvisch ........ .. ............
Esturgeons — Steur ........................
'Zeewolf .............................................
V la sw ijtin g .......................................
Zbnnevisch .......................................
F'nninFBV'.sov' ...................................

32,60-42,00
46,40-58,00
50.00-58,00
51.00-53,00
45.00-50,00
50.00-54,00
39.00-42,00
21.00-26,00

30.60-40,60 
38,40-39,40
49.00-53,60 
51,20-55,60 
51,50-52,80
39.00-45,00
29.60-30,00
22.00-25,00

33.00-42,80
52.00-55,00 
54,20-55,60
52.00-55,50
41.00-42,50
40.00-43,00 
30,32-32,00
23.00-24,00 

25,00

37.20-42,40
48,10-53.80
50,40-56,00

54.60
49,80-50,00
40.00-47,00
30.00-36,00
22.00-29,00

50,00

45.00
35.00

12.80-13,00
12.80-13,20 
12,60-12.80
12.60-13,40
7.60-8,880

12.60-13,00 
12,00-13,00
12.60-13.00 
11,40-13,00
7,80-8,40

12.80-13,00
12.80-13,20 
13,00-13,40 
12,60-13,40
4,40-9,40

12.60-13,40
12.60-13,00 
12,80-13,80 
12,20-13,40
5,80-9,60

3,90-5,60 4,40-6,00 4,80-6,60 5,00-10,40 7,40-9,00

9,00 10,00-15,40 9,60-17,20 18,00
11,00-13,40 11,40-14,80 1,10-11,80 0,80-9,80 10,00
1,20-10,80 1,90-10,60

32,00 30,80 1,60-3,00 1,40-2,20
1,10-3.80 2.20-5,00 5,80-8,40 5,40-9,40
3,60-7,00 6,70-7.40 11,50-12,00
7,50-11,70 13.20 8.70

6,50 6,00-9,00 8,00-8,20 8,50-10,70
6,50 6,00-9,00 36,00 37,00-40,50

5,20-11,00 7,80-12,20
6,70-12,50 11,70-14,00 14,00

5,00-6,00

13,70
S.00-9,00

10,00

1,70-

5,80-8,00

8,00

9,60
8,80

1.80-2,80

6i8Ö-8,60

11,50
4,60-5,20

3,40-6,60

4,00-9,20
5,60-10,80 8,00-10,60

Louis GEKIERE
ZEEV ISC H  - GROOTHANDEL
V ISC H M IJN  8-35 
— OO STENDE —
Tel. : Privé  723.09 
Bureel : V ischm ijn 

720.19
I M P O R T  — E X P O R T
Telegramadres : Goldfish 
_____ (171)

ZEEBRUGGE
Zaterdag 22 Maart 1947

Groote tong 37-42 ; bloktong 38-43 ; 
fruittong 49-53 ; sch. kleine tong 51- 
54 ; tarbot 53-55 ; pieterman 45 ; ka
beljauw 12-13 ; platen : groote 12,50 ; 
middelslag 12,50-13, kleine 12,50-13 ; 
keilrog 7,50-9 ; rog 5 ; w ijting  6 ; zee
hond 4-5 fr. per kilo.
Maandag 24 Maart 1947 

Groote tong 34,50-36 ; bloktong 39- 
40,50 ; fruittong 48-51 ; sch. kleine 
tong 50-53 ; tarbot 50-53 ; pieterman 
40-44 ; kabeljauw 12-13 ; platen : gr. 
12,50, mid. 12,50-13, kl. 13-14 ; keilrog 
7,50-9 ; rog 5 ; w ijting 4,50-6,50 ; zee
hond 4-5 fr. per kilo.
Dinsdag 25 Maart 1947 

Groote tong 36-38 ; bloktong 41-45 ; 
fruittong 51-53 ; sch. kleine tong 52- 
54 ; tarbot 52-55 ; pieterman 45 ; ka
beljauw 15-15.30 ; platen : gr. 12,50- 
13 ; mid. 13-13,50, kl. 13,50-14 ; keil
rog 9-10 ; rog 5,50-7 ; w ijting 3-4 ; zee
hond 5-6 fr. per kilo.
Woensdag 26 Maart 1947 

Groote tong 35-36 ; bloktong 39-40 ; 
fruittong 50 ; sch. kleine tong 50-52 ; 
tarbot 50-51 ; pieterm an 45 ; kabel
jauw  — ; platen : gr. 12-12.50, mid. 
13, kl. 13-14 ; keilrog 10,50 ; rog 6,50- 
9 ; w ijting 4 ; zeehond 6-7 fr. per kilo. 
Donderdag 27 Maart 1947 

Geen vischaanvoer.

GARNAALAANVOER
20 M aart 50 kg. 14 fr.
21 M aart 2059 kg. 29-35 fr.
22 M aart 594 kg. 17-44 fr.
24 M aart 424 kg. 26-45 fr.
25 M aart 1293 kg. 29-40 fr.
26 M aart 2784 kg. 22-36 fr.

SPROTAANVOER
20 M aart 2.700 kg. 1,50-3,90 fr.

Verwachtingen

Vrijdag Zaterdag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag

Volgendle visschersvaartuigen zul
len vermoedelijk in den loop der aan
staande vischweek ter vischmijn van 
Oostende markten :

Van Ysland : SS0.163 met 25 bak
ken voor Zaterdag 29 Maart ; SS0.158 
voor Maandag 31 Maart ; SS0.83 met 
24 bakken voor Maandag 31 Maart ; 
SS0.299 - SS0.160 voor Dinsdag 
1 April.

Van de West of Oost : 0.121 - 
0.256 - Z. 530 - 0.105 - 0.222 - 
0.154 - 0.175 - 0.128 - 0.243 - 
0.81 ■ 0.112 - 0.176.

Van de Noordzee : 0.231 - 
SS0.80 - 0.82 - 0.282 - 0.25 - 
0.174 - 0.66.

Van het Kanaal : 0.249 - 0.287 
0.311 - 0.247 - 0.286 - 0.289 - 0.232 
O. 227 • 0.241 - 0.285 - 0.226 
0.108 - 0.266 - 0.237.

Van de West : N.806 - 0.152

0.165
0.279
0.109

0.291
0.318

0.217

0.33 
tien-

motors van dezelfde visch-
N.704 - 0.262 benevens nog één 
tal kleine 
grond.

ZEEVISCH - GROOTHANDEL

Camille W I L L E M S
------ - sedert 1887 ------
IMPORT EXPORT
Teiefoon: 72075/76 - 72318/19 
Teïegram: Wiüemsco Oostende
O O S T E N D E

(226)

B L A N K E N B E R G E
Zaterdag 22 Maart 1947

Groote tong 4; bloktong 50; fru it
tong 52; sch. kleine tong 50; tarbot 
42-22; pieterm an 40; kabeljauw 12-4: 
platen: groote 12,50, midd. 12,50, k le i
ne 12; keilrog 8,50;' rog 4,50; w ijting 
4,70-4; zeehond 4 fr. per kg.

N I E U W P O O R T

DE KOOPVAARDIJ EN DE 
N IEUW E W ET OP VOZOR

Maandagnam iddag vergaderden te 
Antwerpen ter reedersvereeniging de 
koopvaardij reeders, w aar de heer 
Fricq, een historisch overzicht maakte 
van de wet op het oorlogsrisico in  za
ke koopvaardij en visscherij.

H ij wees er op hoe VO ZO R niet ge
strekt was om de vaartuigen te ver
zekeren, m aar met het doel ze te la 
ten vervangen. In  plaats van kap ita
len werden dus de voorwerpen (dus 
de schepen) verzekerd.

Van 27-8-40 tot 27-8-44 werd voor 
de schepen toen vergaan, de vervan
gingswaarde uitbetaald.

Na den ocrlog werd vastgesteld dat 
de schade m oeilijk te schatten zou 
zijn. De vervangingswaarde werd 
steeds slecht vastgesteld na de ver
vanging. Dus w ist men niet meer hoe
ver de kosten voor den Staa t en de 
VOZOR zouden loopen. Daarom werd 
de nieuwe polis vastgesteld, waarover 
w ij het in  ons hoofdartikel hebben. 
De heer Fricq  geeft dan een bereke
ning van de finantieele gevolgen voor 
de reederijen.

H ij doet een beroep op allen om ge
zam enlijk te overleggen, wat dient 
gedaan opdat geen vergissingen zou
den begaan worden, door het nemen 
van eenzelfden expert voor de schat
tingen.

Daarop ontstaat een debat, waaruit 
kan afgeleid worden dat men het 
niets eens is met de besluiten en de 
nieuwe wet vastgelegd. Versöhillende 
reeders kunnen geen stelling nemen 
en moeten hun beheerraad raadple
gen.

Ze gaan uiteen niet zonder vast te 
stellen dat de nieuwe wet zoo gemak
kelijk  niet zal aangenomen worden.

• • e

W aarde der visch binnnengebracht
op 22-3-47 :
N 790 1632 fr.
N 726 1100 fr.
N 817 600 fr.
N 785 17273 fr.
N 757 14677 fr.
N 718 15563 fr.
N 716 615 fr.
N 728 8815 fr.

Binnengebracht op 24-3-47 :
N 722 14143 fr.
N 809 4069 fr.
N  117 5533 fr.
N 796 6845 fr.
N  732 7919 fr.

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

Teleoon H e i s t :  513.80 
EXPORT - IMPORT 

1(218) Zout voor de visschers!

SCHADE
De 0.317 «Mamtoba» heeft in  de 

nieuwe visschershaven schade berok
kend aan de N.748 «Liliane. De ver- 
schansingsplanken van de bakboord
zijde en stuurboorboeg werden inge
drukt.

O PG ESLEEPT
De 0.242 van H. Lam breght werd 

begin deze week opgetuigd door de 
0.300 «Jonge Frans».

De Oostendsche havèn kon aan
vankelijk niet aangedaan worden 
daar er te veel deining stond en zwa
re tij van het Westgn. De 0.300, schip 
per Engelbrecht Isidoor, stak terug 
in zee tot aan de stroombankboei en 
riep de hulp in  van de Staatssleep- 
boot.

In  de haven heeft de Zeeleeuw de 
0.242 terug aan de 0.300 overge
geven.
SC H R O EFBU S L E K  EN SCHROEF 
BESCHAD IGD

Donderdag sloeg de 0.6 naar het 
schijnt ter hoogte van Middelkerke 
op een wrak en brak zijn schroef,

Het vaartuig kon nog tijd ig  op de 
bank worden gezet.

RO ER G EBR O K EN
De Z.432 heeft de haven van Zee

brugge aangedaan met een gebroken 
roer.



F IE T S  TERUG GEVO N D EN
De , fiets van Schockaert w aarvan 

w ij vorige week de diefstal meldden 
werd te S in t K ru is teruggevonden.

W E E K  VAN H ET SPOOR
Van 29 tot 5 A p ril wordt over 

gansch het land een week van het 
spoor ingericht. Ook de sectie Oos
tende van de Nationale Vereeniging 
weerstand spoor neemt er aan deel. 
Op 1 April wordt in  de cinemazaal 
Forum  : «Le grande Epreuve» opge
voerd.

Tijdens deze week zal ook het k la 
verblad van het spoor te koop aange
boden worden. De opbrengst komt de 
getroffen fam iliën ten goede.

MORAAL EN RECHT
Woensdag 16 April te 20 u. 15 wordt 

ten stadhuize een voordracht inge
rich t door de «Vrienden van de V rije  
U n iversite it Brussel» waarop dhr Van 
Geyt, professor aan de .Universiteit te 
Brussel over «Moraal en Recht» zal 
spreken.

Op 27 April a.s. rich t dezelfde ver
eeniging een klavierrecital in  waarop 
dhr Arm and Dufour, pianist en Ja n  
Gevers, baryton in  de feestzaal van 
het Casino optreden. Op Dinsdag 6 
M ei spreekt dhr Hauman, professor te 
Brussel en ex-prof essor te Buenos- 
Aires over «Les Montagnes couvertes 
de glacier du Congo Belge» met lucht- 
beelden.

W E T E N S C H A P P E L IJK  ONDERZOEK
Woensdag 9 April 1947 te 8 u. 15 

spreekt op in itia tie f van de Vrienden 
van de Brusselsche Universiteit, pro
fessor van den Drongen, pro-rector 
over «La recherche scientifique».

V L IE G F E E S T  TE RA VERSY D E
Op 5 April wordt te Raversyde een 

vliegfeest ingericht.

PLAATSEN  TE  BEG EV EN
Eenige plaatsen van vrijw illige ma- 

troos-redder bij den Reddingsdienst 
(roeireddingsboot) te Oostende zijn 
te begeven.

De personen welke daarvoor wen
schen in aanm erking te komen, wor
den verzocht zich te w illen aanbieden 
ten kantore van het Loodswezen (Sta- 
voorwaarden bekend gemaakt zullen 
tion Oostende-Kaai), alwaar hun de 
worden.
DE O O RLO G SK RU ISEN  TE  BR U G G E

Zondag 11. werd te Brugge een ge
paste hulde gebracht aan de oorlogs- 
kruisen, uit alle hoeken van de pro
vincie. De plechtigheid greep plaats 
in  tegenwoordigheid van dhr gouver
neur. Onder de aanwezigen bemerkte 
men verder dhr Serruys, burgemees
te r van Oostende, generaal Crouquet 
uit Oostende, dhr Vanderbeken, alge • 
meen sekretaris van de Nat. Federa
tie  der vuurkruisen, dhr Behaegel van 
de Brugsche afdeeling.

Het défilé op het m arktplein was 
voorafgegaan door een plechtigheid 
in  het gouvemementshotel w aar dhr 
gouverneur door dhr m inister van 
Landsverdediging het oorlogskruis 
1940 met palm  toegekend werd.

De dag werd besloten met een een
voudige m aaltijd  in het Strijderste- 
huis, voorgezeten door luitenant-ge- 
neraal Crouquet. Dhr Vanderbeken, 
die gewaardeerd wordt om zi;'n stand 
vastige werking deelde de aanstelling 
mede van ridder Ruzette tot federaal 
ondervoorzitter en de aanneming als 
eerste beschermlid van dhr m inister 
kolonel de Fraiteur.

Een belangrijke groep Oostendsche 
oudstrijders woonde deze plechtig
heden bij.

BURGERLIJKE STAND
Geboorten

15 M aart — Mare Vanmassenhóve v. 
Cam iel en Adrienne De Visch, Vis- 
scherskaai, 35.

16 —  Eddy Demulder v. Cyriel en 
Simonne Vandekerkhove, Zandvoor
de; Freddy Vandeputte v. M aurice en 
Iren a  Debruyne, Cirkelstr. 32; Yvette 
Depecker v. Joannes en M aria Gru- 
loos, Gent.

18 —  Raymond Heinderson v. R i
chard en M arcella Voet, Van Iseghem
laan  21; Nicole Govers v. Georges en 
M aria Jo lyt, Plakkerstr. 33; M ireille 
Van  Geem v. Charles en M arie Bour. 
goignie, St. Paulusstr. 8; L iliane Cap- 
pelle v. W illem  en Germ aine Lanck- 
riet, Zwaluwenstr. 48; Anthony De- 
necker v. K a re l en Ed ith  Jam es, 
Schaafstr. 39; Robert Simoens v. Leon 
en E lisa Vanhâverbeke, Middelkerke ; 
Hendrika Maes v. Joseph en Rosa De

fer, P. Benoitstr. 60; Raym ond Van- 
tyghem  v, René en L ily  Rumsby, Aarts 
hertogstr. 37; M icheline Vandenhou- 
weele v. Eugeen en H enriette Legraive 
Middelkerke

19 —  Frieda Seys v. Cam iel en G er
maine Vandenheede, F r. Orbanstr. 109 
M ichel Geeraert v. Robert en Lucien
ne De Groote, Nieuwpoort; M arc Du- 
cheyne v. Em ile en M arcelle Behiels, 
Steene.

20 —  Albert Bovenistier v. Joseph en 
Germ aine Vanhoutte, St. Paulusstr. 
43; Ariette Catrysse v. Roger en Irm a 
Rondelez, St./Nieuwpoort, 37; André 
Eerebout v. André en Clem entine Mas 
sart, Stockholm str 17; Monique Duyck 
str. 31; Roland De Lee v. Joannes en 
v. Herm an en Rachel Deley, Nieuw- 
M aria Verdonck, Stockholm str. 41 ; 
C laire De Nys v. Valeer en M arie Gry- 
monprez, Prinsenl. 9.

Sterfgevallen
15 — M aurice Cattellion, 52 j. Vin- 

gerlinckstr.38; M athilde Blom m aert, 
68 j. Wwe Joannes Simons, Steene.

17 — W ilfrieda Decock, 1 j. Sch ip 
perstr. 18; Carolus Devriendt, 73 j., 
Romestr. 59; Herm inie Van  M arcke, 
76 j. Wwe Leonard Patfoort, A lf. Pie- 
telsr. 68; Valentina Gobin, 79 j. ong. 
Oude Molenstr. 26.

18 — Anna Parent, 80 j. Wwe G e
rard Vanmuysen, Velodromestr. 99 ; 
Baron Eugène Fallon, 71 j. Koekelare.

19 —  Celina K ind t, 80 j. Wwe Louis 
Sm its, Nieuwlandstr. 98; Emmerence 
Sanders, 63 j. Wwe Theophile San 
ders, Zevecote; Ju les Sp illier, 69 j., 
St. Torhout, 232.

20 —  M aria Spelier, 40 j. echtg. Ge
rard Melis, Breedene.

21 — Emma Dumon, 81 j. Wwe Fran  
çois Fourm arier, H. Serruysl. 46; Ro
bert W illem s 49 j. Kapellestr. 89; H en
drik Peere, 78 j. ong. Breedene ; Guy 
Vanslambrouck, 19 dg. Gr. de Sm et de 
Naeyerl. 76; Cam iel Vaneenooghe, 60 
j. ong. Eernegem.

Huwelijken
Heyckmans Em iel, kok en Battieuw  

Lucienne; Van R ickstal Henri, kleer
maker en Hendryckx G ilberte; Gas
pard Sanctorium , m etaalbewerker en 
Rosette Ostyn, z.b.; Guillaum e Domen, 
matroos en Eliane T h ill, z.b.

Huwelijksafkondigingen
B y l Oscar, stadsbediende. Rente- 

nierstr. 6 en Vanden Berghe Yvonne, 
z.b. Gr. de Sm et de Naeyerl. 74; De- 
sopper Theophiel, smid, Steene en 
Vermeersch Denise, z.b., M ariakerkel. 
29; Geldhof René, mekanieker, B ree
dene en Monteny Irene, z.b. A. Lie- 
baertstr. 6; Bero Auguste, hotelier, 
Langestr. 36 en Vancoillie M argareta, 
z.b. Hofstr. 1; De Prêtere Albert, 
schoenmaker, Ardooie en Van Vynckt 
Raymonde, z.b. Fr. Orbanstr. 201; De
clercq Roland rijksw achter, Antw er
pen en Sys Anna, dactylo, B lauw  Kas- 
teelstr. 30; Spru it M arinus, suikerbe
werker, Rotterdam  en Klingem an M a
ria, z.b. Kongol. 151; Belpaem e C har
les, visscher, E. Feyspl. en Knudde 
Marie-Therese, z.b. St. op Nieuwpoort 
651; Labbeke Pierre, paswerker, Ge- 
lijkheidstr. 37 en Durand M ariette, 
z.b. Broederlijkheidstr. 48; Terryn  R e 
né, hotelbediende, Werkzaam heidstr. 
75 en Elegeert Josephine, z.b., Veld- 
str. 83; Velter Lucien, mekanieker, 
Handelstr. 6 en Baeyens Georgette, 
z.b. wed. van Ernest Wellens, Kapel- 
estr. 75.

Andere gemeenten
Dubuy Philém on, werkman, Oosten

de en Brissa Odette, z.b. Seraing; B e r
tram  Georges, m agazijnier, Marke, 
voorheen Oostende en Dupont Lucien 
ne, m agazijnierster, M arke.

KOKSIJDE
V ER BR O ED ER IN G  L. B.

Maandag 11. had een bijeenkomst 
plaats in  het «Hotel de France et A t
lanta» der oud-gedienden van de Pas
sieve Luchtbescherm ing met het doel 
een afdeeling «Verbroedering der L.B» 
te stichten. Deze bijeenkomst stond 
onder leiding van dhr. U rbain Hou- 
baert, één der verdienstelijkste le i
ders der plaatselijke luchtbescher
ming. Deze nieuwe afdeeling zou aan
gesloten worden b ij de Nationale Fe 
deratie.
H U W EL IJK SA A N K O N D IG IN G EN

K are l Vandenbroucke, van  Gent en 
M aria Vannecke, v. Koksijde ; André 
Barb ier v. Koksijde en Christiana De 
Ridder v. Vilvoorde; Pierre  Decrop v. 
Koksijde en M arguerite Nowé, van 
Nieuwpoort-Baden.

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  vóor sigaret 7,50 Fr. het pakie
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 lv o o r  de pijp 12 Fr. het pakje

Algemeen dépot voor West-Vlaanderen :
FIRMA Wwe 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.

C.O.N.O.V.
De p laatselijke afdeeling van C.O. 

N.O.V. (Confederatie der Na-Oorlog- 
sche Verbroedering) die de O udstrij
ders van 1940-45 groepeert, heeft in 
haar algemeene vergadering van Zon
dag 23 M aart bekend gem aakt dat ze 
zich bereid heeft verklaard, aan te 
sluiten bij de plaatselijke afdeeling 
N .S.B. (Nationale Oud-Strijdersbond) 
welke de Oudstrijders 1914-18 groe
peert. Deze samensm elting was voor
af reeds voorgesteld door het bestuur 
van de N .S.B. Twee Oud-Strijders 
1940-45 zullen voortaan in  het bestuur 
van de N .S.B. hun groep vertegen
woordigen.
ZAAL FRA N CO -BELG E

Op Palm -Zondag 30 M aart a.s. gaat 
voor alle jonge m annen een feest
avond door te 6 uur. Ingang kosteloos 
Te 7.30 u. voor IE D E R E E N  vertooning 
van de twee film en : Passeurs dHom- 
mes en «Charly in  de loopgrachten» ! 
Voor d it tweede gedeelte bedraagt 
het inkomgeld : 10 fr.
V O ETBA L

De m atch V.V. Koksijde - Steen- 
brugge bracht Zondag 1.1. voor onze 
m annen een nieuwen zwaren neder
laag. M et 2-9 cijfers moesten ze het 
onderspit delven. Com m entaar is hier 
overbodig, de cijfers spreken klare 
taal.
V .K .B .J.

Zondag 11. had in  het rustoord <<De 
M ijn» een afscheidsvergadering plaats 
van twee bestuursleden, nl. Mej. M a
ria Vannecke en Mej. M arie-Jeanne 
Casse. Beiden treden binnenkort in 
het huwelijk. Een klein geschenk werd 
hen aangeboden en in  een gezellig 
onderonsje werd deze afscheidsavond 
besloten.

H O TEL IERSSC H O O L IN F EEST
Ter gelegenheid van den naamdag 

van haar bestuurder was de Hoogere 
Hoteliersschool in  feest. N iettegen
staande het slechte weder die de u it
werking van het openlucht-program- 
ma in  de war stuurde, werd toch een 
voetbalm atch gespeeld tusschen de 
Hoteliersbond en de Vakschool. Met 
3-2 hebben de eerstgenaamden den 
m atch gewonnen.
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? V ER K O O P
J  Schrijf- en Rekenmachines
ï  Onderhoud en herstelling ter 
I  plaatse

A. VANDERNOOT
♦ M aria Theresiastraat, 16 |
♦ OOSTENDE — Tel. 72113 ?

132 £
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BLANKENBERGE
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BU RG ER STA N D
Geboorten : Ryssen Henriette, v. 

Henri (overleden) en Coulier Sim on
ne ; Vanhoutte Henriette v. A rthur 
en Ryckebusch M aria  ; Mommeren- 
cy .Rosette v. Oscar en Bonjé Ju lie tte ; 
A llew erelt Ju lien  v. Prosper en M in
ne M agdalena ; Dobbelaere M arcel 
v. Abel en Dedulle M arie-Louise ; Le 
gein U rbain v. August en Ryssen 
Adrienne.

Huwelijksafkondiging : Frére Hen
ri, sergeant in  ’t Belgisch leger, van 
Braine le Comte, met Pecceu Gerar- 
da te Nieuwpoort.
A PO T H EEK D IEN ST  

Zondag 30 M aart : Apotheek Ame- 
ry, Kerkstraat. Open van 9 tot 12 en 
van 16 tot 18 uur.
CONTROLE 

V rijdag jl. werd door de controleurs 
der bevoorrading een bezoek gebracht 
aan de bakkers. B ij enkelen werd een 
niet gedekte voorraad meel aange
slagen.
K LO K K EN  ZONDER TOREN

De geestelijke overheid heeft lu id 
sprekers doen plaatsen op het stukje 
toren dat de Nieuwpoortenaars er 
aan herinnerd dat hun kerk er sinds 
1918 nog steeds geen toren heeft. Za
terdag werden de parochianen dan 
ook verrast op klokkengelui. De in 
sta llatie zal nog versterkt worden en 
bestendig blijven.
VO ETBAL

W.S. leper —  S.V.N. : 4 - 2.
Alhoewel de verplaatsing onderno

men werd zonder Bouve, Plaetevoet 
en Delacauw was het spelgehalte veel 
beter dan verleden Zondag. Het dub
bel M  systeem werd terug toegepast 
en het is klaarb lijkend dat een be
paalde tactiek zal moeten toegepast 
worden om tot een beter samenspel 
te geraken. Aan de rust had Nieuw
poort rggds een achterstand m aar 
met een tik je meer geluk had de 
stand best 3 -1  kunnen zijn. S.V. ver
trok na de rust met windvoordeel en 
sprak nu ook een duchtig woord me
de. Rammeloo en Devos, op penalty 
die prachtig ingeschoten werd, brach
ten de stand op 3 - 2  w aarna leper 
nog een doelpunt gelukte. De opge
stelde reserven Degreef en Neudt de
den het zeer goed, te rw ijl Etienne als 
Keeper geen m inste verw ijt treft.

Voor Zondag a.s. : S.V.N. —  Toek. 
Meenen : men kan niet verhopen dat 
de verbetering groot genoeg zal zijn 
om Meenen te verslaan. Het is aan 
onze jongens om het tegendeel te be
wijzen.
SOLO-SLIM  

Te Nieuwpoort-Bad werd op 23 
M aart b ij Thoone, een Solo-Slim  op 
ta fe l gespeeld door Mevr. Eecke met 
13 koekens. De medespelers waren : 
M ijnh. en Mevr. Vanhove en H. Eecke. 
Getuige m ijnheer B . Storme. 

I t Ü É â X l U É X M ^  10 fr. voor Kindergeluk.

BURG ERSTAN D
Geboorten : Schoolmeester Pierre, 

v. André en M aria Deneire, Onder- 
w ijsstr. 24 ; Goethals René, v. Jo ris  
en M arie Lam paert, Heist ; Po llet 
Eric, v. Albert en Irm a Delacourt, Zee 
brugge ; Delacourt Ronnie, v. Oscar 
en Laura Cattoor, Heist ; Vincke Hen
ri, v. Joannes en Lau ra  Sampson, 
Houthulststr. 17 ; Rotte Christiane, v. 
Conrad en Suzanna Dejonckheere, 
Wingene.

Overlijdens : Stevens Alida, 69 j., 
ecthg. Georges Derycker, Kemmel- 
bergstr. 22 ; Degraeve René, 42 j., 
echtg. Zoë Verstraete, Stationstr. 69 ; 
Fa tica ti Dominique, 84 j., echtg. Eu 
genie Kesteleyn, Lu ikstr. 32 ; Vanden 
Berghe Eugenie, 75 j., echtg. Floren- 
tijn  Meyers, Langestr. 7.

Huwelijken : Fosse Em ile en Claer- 
bout Simonne.

FO N T EN IER SD IEN ST
In  de week van 29 M aart tot 5 April 

e.k. wordt buiten de gewone dienst
uren de waterdienst verzekerd door 
fontenier Boute Florim ond, Cons- 
ciencestr., 45.

A PO T H EEK D IEN ST
Zondag 30 M aart wordt de dienst 

verzekerd door heer apotheker Feve- 
ry, Kerkstraat, 71.

IN DE S T E D E L IJK E  V ISC H M IJN
In  de week van 17 tot 22 M aart 11. 

werden 3.893 kg. versche visch aan
gebracht zi;nde de aanvoer van 3 zee
reizen. De verkoop bracht de som van 
38.134 fr. op.

DARING CLUB
D aar Daring Club op Zondag 30 

M aart bye is, zal er dan een vrien- 
denmatch gespeeld worden tegen het 
eerste e lfta l van F. C. Knokke. De 
wedstrijd vangt aan om 15 uur. Voor 
deze m atch zijn de abonnementen 
niet geldig. Tevens m aakt het be
stuur van den Daring Club haar le
den er op attent dat er Zaterdag
avond om 20 uur een algemeene ver
gadering plaats heeft in het Hotel du 
Brasseur. Alle leden zijn welkom.

BOND DER T O O N EELL IEF 
H EB B E R S
Op Dinsdag 8 April in  de Toneelzaal 

van het stedelijk Casino opvoering 
van l ’Alsacienne van Georges Bizet. 
Na de vertooning zijn de tram s en 
autobussen in alle richtingen.

K O N IN K L IJK E  G ILD E  
ST. SEBAST IAAN

Groote om schrijving op Zondag 30 
M aart om 14,30 uur inleg 50 fr. terug 
40 fr.

D O O D EL IJK  O N GELUK
Zaterdagvoorm iddag had op het in 

aanbouwzijnde huis, gelegen in  de 
IJzerstraat, 26, een sm artelijk onge
val plaats, dat het leven koste aan 
den 23 jarigen stukadoor J. Westyn. 
De ongelukkige stortte van een 8 me
ter hooge stelling. Onm iddellijk naar 
het stedelijk hospitaal vervoerd, werd 
door Dr. D.S. een heelkundige bewer
king gedaan, m aar niets mocht baten. 
In  den loop van den namiddag be
zweek het slachtoffer. H ij laat een 
weduwe met twee kinderen achter.

Z ijn  werkmakker, A.V.R. kon zich 
in den val aan een vensterbank vast
grijpen en kam er met lichte kneu
zingen van, af.

Leon ; leden : M artony Alfred, Vande 
Caeyseele G., Huysseune A., Vanden 
Bussche O., Dewilde Joseph en De- 
grauwe W., afgevaardigde van den 
gemeenteraad.

H ET  FEEST C O M IT E IT
Voor het seizoen 1947 werd het 

feestcomiteit als volgt samengesteld : 
Voorzitter : Dr. E. Leclercq ; onder
voorzitter : Warmoes Ju lien  ; Secre
taris : Leliaert Tr. ; schatbewaarder : 
Groothaert Ch. ; leden : M artony A „ 
Debruyckere M., Daix R., Devlaem inck 
Naert A., De W ispelaere B., Ackx K., 
Dewilde C., Gheselle J., Van Rosse- 
ghem, Decoster H. en Gobert R., ge- 
meentesecretaris-afgevaardigde van 
het schepencollege.

VOOR DE S P O R T L IE F H E B B E R S
W ij laten de sportliefhebbers langs 

dezen weg weten dat de gelukkige 
w innaar van de voetbal ,die Zondag 
11. verloot werd, de heer Vanhulle 
Leon is.

Wxiwtâeen deze Vleek ?
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OOSTENDE
C IN EM A’S

H E IS T
BU RG ERSTAN D

Geboorten : Goethals René, Sta 
tionlaan,9 ; Delacourt Ronnie, Steen- 
straat, 36 ; V lietinck Marie-Anne, 
G raa f Ursellaan, 68.

Overlijdens : Rassouw Eugenia, 
echtg. van Lowyck Alois, 60 j., Oude 
te Alfred, zeevisscher te Heist en E lias 
Kerkstr. 8.

Huwelijksafkondigingen : De Groo- 
Rosette, z.b., Heist ; Vandierendonck 
Gerard, ijzerbinöer te Heist en Ver
meulen Yvonne, z.b., Heist.
B EV Q O RRA D IN G SN IEU W S

Op Maandag 31 M aart, uitreiking 
van melkzegels voor de zieken en dia- 
beetlijders.

Op Woensdag 2 April, zegels voor 
producenten van broodgraan voor 
houders van melkkoeien en van een 
loopende rekening voor huisslachting.

Donderdag 3 April, rantsoenzegels 
voor de telaatkomers.
ACH TTfEN D ER GETOOND

In  café Crosby, Leopoldlaan, alhier 
werd een achttiender getoond door 
den heer Vantorre Aimé van ru iten
aas en door den heer. Decoster Hen
ri van klaverenaas. Medespelers w a 
ren : De Jonghe René en Couwijzer 
René : getuigen ; Savels Henriette, 
Vangheldere Cornelius en Decousse- 
maecker Jules.
R EP A T R IE E R  IN G SC O M ITE IT

Om mede te helpen aan de repatri- 
eering van de stoffelijke overschot
ten van inwoners die in  Duitschland 
overleden zijn, werd volgende comité 
samengesteld : voorzitter : J.B . De 
Gheldere, burgemeester ; onder-voor- 
zitter : Dr. Leclercq ; secretaris : Ackx

P A LA C E : «Zoo klopt mijn hart»
met M yrna Loy en Don Ameche.

K.t.
FO RUM  : «Je te reverrai» ( I ’ll be 

seeing You) met G inger Rogers, Jo 
seph Cotten en Sh irley Temple. K .T .

R IA LT O  : Rome, ville ouverte» (Ro 
ma, Citta aporta) met Anna M agnani 
en Aldo Fabriz. K . n. t.

CORSO : «Les dix petits Nègres» 
(And there were none) met B a rry  
Fritzgerald, W alter Huston en Louis 
Hayward. K . n. t.

CAM EO : «Et l’Amour vint» (He 
stayed for Breadkeast). met Loretta 
Young en M elvyn Douglas. K . n. t.

R IO  : «Etoile d’Afrique (South of 
Suez) met Georges Brent, Brenda 
M arshall en Georges Tobias. K . n. t.

R O X Y  : «Sur la piste des Mohawks» 
met Claudette Colbert en Henri Fon
da. K . t.

V ER M A K E L IJK H E D EN

Vrijdag 28 M aart 1947 : te 20 uur 
Film gala van Solidariteit : «Rome, 
open stad».

Zaterdag 29 M aart : wielerwed
strijd  Groote P rijs  «Ostend Stadion»

Te 21 u. Casino : B a l van het O ffi
cieel Onderwijs.

8 Urenhuis : Varieteitsavond en bal 
van de «Oude Rijnw acht».

Te 19 u. in  «Petit Casino» : bal en 
verkiezing van M iss Hazegras.

Zondag 30 M aart te 15 uur : Voet
bal A.S.O. —  Lokeren.

Te 20 u. Schouwburg : Malborough 
s’en va-t-en guerre.

Dinsdag 1 April te 20 u. Schouw
burg : Arsenicum en Oude K an t door 
de K.N.S.

V ER G A D ER IN G EN

Zondag 30 M aart te 10 u. in het 
Hotel Normandie, V indictivelaan, 2 
te 11 u. : Wapenplein : Overhandi
ging trommel aan de Royal Navy.

BLANKENBERCE
C IN E  PA LLA D IU M  «Week-End in 

het Waldorf Hotel» met Gingers Ro 
gers.

Kinderen toegelaten.
C IN E  C O L ISEE  «En toch krijgen 

we ze wel» met Ja n  Moedwil.
Kinderen toegelaten.
STU D IO  CASIN O  «Acht mannen 

in een Kasteel» met René Day.

HEIST
C IN E PA LA C E : van V rijdag tot 

Zondag «De groene Vrucht» met D ia
na Barrym ore.

Van Maandag tot Donderdag , «De 
Ridder van de Dood vallei» met D ick 
f ’oran.

Opgelet de avondvertooningen be
ginnen om 8.30 u.

C IN E M O D ERN E van V rijdag tot 
Zondag «De Roode Aarde» met Pau l 
Reichhardt.

Van Maandag tot Donderdag «De 
zingende Galeiboef» met M erle Obe- 
ron en John Garrick.

Opgelet de avondvertooningen be
ginnen om 8.30 u.

V O E T B A L  : om 15 uur : F.C. Heist- 
Syseele F.C.

MÜEUWPOORT
CINEMA

NOVA : van Vrijdag tot Maandag : 
«Spion aan boord» met Conradt Veidt 
en Valerie Hobson.

Dinsdag en Woensdag : «Het ge
beurde Morgen» met Dick Powell, L in  
da Darnell en Jack  Oakie.

C EN TU RY  : van V rijdag tot Zon
dag : «Wat een warboel» met Stan 
Laurel en O livier Hardy in  den oor
log.

Van Maandag tot Woensdag : 
«Mannenjacht» met W alter Pidgeon, 
Joan  Fontaine en Georges Sanders.

VO ETBAL
Te 15 u. : voetbal S.N.V. 

Meenen.
Toek.



ZUICER EN VEILICHEIDSZUICER PASSEND 
VOOR ALLE SOORTEN STOOMMACHINES

—  Specialiteit van oververhitte stoom —

LOCKWOOD & CARLISLE, Ltd.
Tel. 60076-7 EAGLE FOUNDRY, SHEFFIELD II. Telegr.: Piston 

Diesel Rings in all sections up to 36”  Diameter
•  De kostelooze brochure «Care and Maintenance! aanvragen (74)

%HaôcA&Uj&eùmgm in de 
a&dtendicAe Mandefaâame*

Het maandblad van de Handelska
mer publiceert een goed gedocumen
teerd verslag over de Oostendsche vis- 
scherijhavenbelangen.

Verslaggever is h ier den heer John  
Bauwens, Eere-Voorzitter, «the right 
man in  the righ t place» voor de be
handeling dezer kwestie.

KRACH TIN SPA N N IN G EN
B ij het overzicht van de gebeurte

nissen die in  de visscherij voorkwa
men gedurende het verloopen jaar, 
mag met groote voldoening worden 
aangestipt, dat de krachtinspannin
gen van de belanghebbenden, en in  
't  bijzonder die van de plaatselijke 
overheid, om binnen den kortst mo- 
gelijken tijd  onze belangrijke n ijve r
heid terug op de been te brengen, met 
b ijva l werden bekroond.

Het is onnoodig hier nogmaals in 
het breed uit te weiden om trent den 
toestand w aarin  onze haveninstellin- 
gen en onze visschershaven zich be
vonden bij het wegtrekken van den 
vijand, evenmin over de verliezen ge
leden door onze reederijen aan m an
schappen en schepen.

De vischhandel, die gedurende den 
oorlog had moeten werken volgens 
vastgestelde voorwaarden, en d it voor 
het welzijn onzer bevolking, had elke 
verbinding verloren met zijn buiten- 
landsch clienteel en heeft zich moe
ten gansch herinrichten op gebied der 
binnenlandsche markt.

Een der bijzonderste gebeurtenissen 
op het einde van het jaar, was de 
heropening van de nieuwe visschers
haven. De Adm inistratie, n iet wen- 
schende te wachten met het in  ge
bruik stellen dezer instellingen tot op 
het oogenblik dat de vischm ijn zou 
heropend zijn, had den bouw van de 
voorziene haringhal doen bespoedigen. 
D at gebouw zal nu voorloopig de groo
te vischm ijn kunnen vervangen en 
haar reeders en handelaars toelaten 
te arbeiden in  gunstiger voorwaarden 
dan tot heden op standpunt van hy
giëne, arbeidsgemak en besparingen 
ln  *t algemeen.

Voor 't  oogenblik is wel nog gebrek 
aan plaats, echter wordt het gebouw 
nog meer uitgebreid, w ij mogen dus 
verwachten dat de gansche ruim te 
nog in den loop van toekomende jaar 
aal ter beschikking kunnen .gesteld ; 
hetgeen niet belet dat de handel 
slechts z ijn  volle ontplooiing zal kun
nen bereiken en gem akkelijk zal kun
nen gewerkt worden den dag dat de 
Vischm ijn opnieuw zal voltooid zijn. 
M et nadruk dient dan ook gewezen 
op de noodzakelijkheid daartoe zonder 
talm en over te gaan.

Van reederszijde werden groote u it
gaven gedaan voor het in  orde bren
gen van de schepen vrijgegeven door 
de vreemde Zeemachten, in  dienst der 
welken ze gedurende de oorlogsjaren 
hadden gestaan.

In  de meeste gevallen zal een groot 
deel dezer kosten moeten gedragen 
worden door de reederijen zelf. Het
zelfde geldt voor de schepen die ten
gevolge van oorlogsfeiten zijn vergaan 
en in  wier vervanging de Onderlinge 
Zeeverzekering tegen Oorlogsrisico’s 
moet voorzien.

De geteisterden hadden reeds het 
in itia tie f genomen de bestellingen tot 
vervanging te doen, zich steunend op 
de verzekeringspolissen in  hun bezit 
en op belofte van een spoedige rege
ling. Het b lijk t echter dat de eindre- 
geling lastig gaat. De M inister van 
Financiën en de M inister van Ver
keerswezen kunnen het niet eens wor
den betreffende een oordeelkundige 
wijze van vergoeden. Intusschen moe
ten de reederijen alleen ’t hoofd bie
den aan belangrijke uitgaven.
Om een begrip te verkrijgen van den 

omvang dezer, kan aangehaald wor
den dat, vergeleken met de prijzen 
van 1939, het coëfficiënt voor den 
scheepsbouw in  België thans 3,5 tot 4 
bedraagt.

Betreffende den vischhandel, onze 
verzenders hebben ernstige pogingen 
gedaan om terug hunne vóóroorlog- 
sche betrekkingen met het buitenland 
aan te knoopen. Aldus konden zekere 
groepeeringen belangrijke uitvoercon- 
tracten afsluiten met Frankrijk , E n 
geland, Ita lië , Zwitserland en zelfs 
met Duitschland voor hetgeen de ijle  
haring en de bevoorrading in visch 
van de bezettende legers betreft.

Het voorafgaande verduidelijkt de 
inspanningen welke op elk gebied 
werden gedaan ; de bekomen uitsla
gen laten toe het beste te verhopen 
voor de toekomst,

Deze inspanningen dienen echter 
onverpoosd te worden voortgezet, 
want het programma is ver van volle
dig. W ij hebben met het dringenste

afgedaan, m aar andere vraagstukken 
stellen zich.

Verder dient vermeld dat de aanwe
zigheid van groote betonblokken, 
voortkomend van de vernielde kaa i
muren, de toegang tot de sluizen zeer 
bem oeilijkt voor de visschersschepen 
van groote tonnemaat.
De landingskaaim uur noordzijde werd 
inderdaad herbouwd, doch tijdens het 
tot springen brengen der oude muur 
werden de steenbrokken in  het w ater 
geworpen hetgeen een soort klip 
vormde onder water die ernstig ge
vaar voor avarijen  met zich brengt. 
Het is dus hoogdringend dat het M i
nisterie van Openbare Werken, van 
hetwelk d it vaarw ater afhangt, alles 
in  het werk stelle om dit gevaar te 
doen verdwijnen.

Tot heden moeten w ij echter het 
gemis aan middelen tot het kielen 
der schepen betreuren. Inderdaad, de 
uitgebreidheid der u it te voeren wer
ken was dusdanig, dat het tot nog toe 
niet mogelijk was de slipways ter be
schikking onzer nijverheid te stellen. 
Alles doet echter voorzien dat de twee 
toestellen zullen kuunen in  werking 
treden in  den loop der eerste m aan
den van het toekomende jaar.

De kleine en zelfs de middensoort- 
vlsscherij hebben daar het m inste 
last van, gezien ze voor hunne sche
pen de kuischbank kunnen gebruiken. 
Slechter is het gesteld met de groot- 
visscherij, w ier schepen gedwongen 
zijn  naar Gent, Antwerpen, ja  zelfs 
naar den vreemde te gaan, hetgeen 
groote kosten en veel tijdverlies na 
zich sleept.

De aandacht van het Gemeentebe
stuur werd reeds meermaals gevestigü 
op de noodzakelijkheid te kunnen be
schikken over ophaaltoestellen aan 
de visschershaven.

De toestand is de volgende :
Zware stukken, in  ’tbijzonder dee

len van machienen, zouden moeten 
kunnen ingezet of uitgelicht worden 
met behulp van een krachtig vaste 
kraan, die n iet noodzakelijkerwijs 
electrisch of door stoom moet in  be
weging gezet worden. W aar het gaat 
om het inzetten van lich ter m ateriaal, 
zooals vischplanken, enz... ware het 
wenschelijk te kunnen beschikken 
over een beweegbare kraan.

W ij meenen te weten, dat een of
ferte werd gedaan door een Engelsche 
firm a voor het leveren van een auto- 
kraan welke zou beantwoorden aan 
die vereischten.

De merkwaardige uitbreiding van 
onze vloot in  groote en kleine eenhe
den, stelt ons voor het vraagstuk van 
het geschoolde personeel.

De vorming van zulkdanig personeel 
houdt inderdaad geen gelijke tred 
met de uitbreiding der vloot, het va lt 
dus te vreezen dat w ij binnenkort 
groote schaarschte aan bemanningen 
en volledige kaders zullen ondervin
den. Gewaakt dient dus te worden dat 
de uitbreiding der vloot gebeure in 
verhouding van den norm alen aan
groei van het varend personeel. H ier 
dus, zou het Departem ent van  het 
Zeewezen het in  de vaart stellen van 
overtollige eenheden dienen te rem
men, te meer dat deze laatsten, in  ’t 
algemeen aangekocht worden door 
gelegenheidsreeders.

Vervolgens worden de cijfers weer
gegeven die de ontwikkeling der vis
scherijvloot weergeven.

C O EFFIC IEN T EN  VAN V E R M E E R 
D ER IN G  DER B IJZ O N D ER ST E  FAC 

TOREN IN DE E X P L O IT A T IE 
KO STEN

Vergelijk tusschen de jaren 1938 en ’46 
(Z ie vervolg onderaan volgende kol.)

Vxm W eeâ... to l Weeâ
BREVETTEN, DIPLOMA’S EN 
VERGUNNINGEN VOOR DE 

KOOPVAARDIJ 
EN DE ZEEVISSCHERIJ

Koninklijk  besluit van
16 November 1929

De volgende brevetten en diplom a’s 
z ijn  in  den loop der m aanden Jan u a ri 
en Februari toegekend :

Brevet van m ecanicien le  klasse : 
Janssens, J.-Ch.; De Clerck, A.-J.M. ; 
Maldeghem, G.-C.-Th.-G.

Brevet van  m achinist voor motoren 
met inwendige verbranding : V incent 
P.-C.; Pincket, J.-C .; Verschelde, H.- 
A.-A.

D iplom a van leerling-schipper ter 
visscherij : Vanhoecke, M .; Rom an, 
R .-L.; Locquet, E.

OPGESLEEPT
De 0.19, liep vorige week een warm- 

looper op en moest van Duinkerke tot 
Oostende opgesleept worden door de
0.56.

DE 0.188 VLOT CEBRACHT
M aandag werd de 0.188 welke drie 

weken geleden ter hoogte van  het 
Palace Hotel te Oostende, strandde, 
door een visschersvaartuig naar de 
dokken van de nieuwe visschershaven 
gesleept.

WEST-DUITSCHLAND PER 
TELEFOON EN TELEGRAAF W EER 

BEREIKBAAR
Van 1 A p ril af, zal West-Duitsch- 

land opnieuw per telefoon en tele
graaf met de rest van  de wereld ver
bonden zijn.

Inwoners van de Anglo-Am erikaan. 
sche zone zullen na dien datum  naar 
alle landen (Span je en Jap an  uitge
zonderd) kunnen telefoneeren of tele
grammen verzenden.

De beide m ilita ire  besturen zullen 
het toezicht en de censuur uitoefenen, 
en slechts de Duitschers welke de toe
lating  verkrijgen van den Im port-Ex
port Road, zullen van de diensten mo
gen gebruik maken.

De telefoongesprekken zullen be
perkt z ijn  tot het uitw isselen van  in 
lichtingen, het afsluiten van  handels
contracten is verboden, alsook berich
ten over Duitsche buitenlandsche be
zittingen.

OPSLEEPINGEN
In  datum van 21-3-47 werd de Z.500 

van reeder Dhoore Jérôm e opgesleept 
wegens m otordefekt door de Z.469 van 
De M ul P.

Tengevolge van breuk van den 
exentriek werd de Z.410 van Serie Ju 
lien, opgesleept, door de Z.498 van 
Frans Cattoor, op 19-3-47.

De Z.484 die met twee bollen oplag, 
werd opgemerkt door de Z.450 reeder 
Savels Jos., toen deze terug keerde 
van de vischgronden en werd door 
laatstgenoemd vaartu ig  opgesleept.

Op 4 M aart 11., werd de Z.525 «André 
Robert-Denise» van Leon Desm idt op
gesleept wegens m otordefekt door de 
Z.499 van  reeder Ja n  Vandierendonck.

SCHADE Z.512 DOOR Z.408
Op 14 M aart kwam de Z.408 terug 

u it zee met een motor die n iet meer 
norm aal werkte. B ij het aanleggen 
aan den Zuidkant van de kleine P ie r 
sleepte de reflexie en tengevolge van 
den hevigen w ind sloeg het vaartu ig  
met te groote snelheid vooruit w aar
door de voorsteven op de voorboeg van 
de Z.512 stootte. H ierdoor liep de Z.512 
schade op.

Kolen-Briketten 4,7
Gasoil 2,8
IJs  2,4
Visscherij-m ateriaal 5,-
Stalen  kabels 2,5
Vast salaris bemanning 4,7

Deze cijfers doen uitschijnen dat de 
kosten van exploitatie, in  vergelijking 
met de prijzen van den visch, een mer 
kelijk  groote verm eerdering hebben 
ondergaan.

Laat ons hopen, dat tengevolge der 
stabilisatie der onkosten aan een re
delijker coëfficiënt, de exploitatie 
meer norm aal zal worden. H et is moei 
lijk  te beseffen dat voor zekere pro
dukten het verm eerderingscoëfficient 
op 5 komt te staan, terw ijl andere 
slechts 2,5 bereiken.

OPSLEEPING
De B.610 werd met motordefect door 

de 0.194 naar de Oostendsche vis
schershaven opgesleept.

EXAMEN
Vergelijkend examen, met het Ne

derlandsch als voertaal, voor toela
ting tot den proeftijd in de betrek
king van klerk bij het Bestuur van 
het Zeewezen (Ministerie van Ver
keerswezen), bekendgemaakt door het 
«Belgisch Staatsblad» van 7 Decem
ber 1946.

Geslaagde candidaten :
1. Verhaegen, M .-J., Deurne; 2. La- 

gace, F.-E.-A., Vlissingen; 3. Deblaere 
A .-J.E., Brugge; 4. Obreno, L.-A., Dud- 
zele; 5. Boeyden, A.-J. Oostende; 6. 
Pintelon R.-A., Oostende; 7. Monte, 
U.-J.-G.-J., Koolkerke; 8. Van Caimere 
P.-A.. Mortsel; 9. Van Aerschot, L.-L- 
K ,  Testelt; ; 10. Quintens, E., Oostende
11. Bodyn, G .-J., Dudzele; 12. Boydens 
R.-C. Westende; 13. Coenen, A.-H., 
Brugge; 14. M eert P.A.C. Groot-Bij- 
gaarden; 15. Cuypers, C.-T. Oostende; 
16. De Decker, O.-S. Zottegem; 17. De 
Sutter, S.-E., Strijpen ; 18. Dendooven 
R.-L., Breedene.

TO EW IJZ IN G  VAN VISCH
Na 30 Ju n i 1947 zullen, in  verband 

met het feit, dat de wereldbevoorra- 
ding ongeveer in  evenwicht komt met 
de werkelijke vraag, vischprodukten 
n iet langer vallen onder de aanbeve
lingen yoor internationale toewijzing, 
aldus deelde de Internationale Nood 
Voedsel Raad mede.

De aanbevelingen voor toewijzing 
van visch in  blik loopen 31 M aart af 
en die voor gezouten kabeljauw en 
andere soorten van de productie van 
1946 per 30 Ju n i. E r  zijn geen aanbe
velingen voor toewijzing gegeven voor 
gezouten visch van de productie van
1947.

De commissie erkende echter, dat 
de tekorten aan zekere soorten van 
ingeblikte en gezouten visch kunnen 
voortduren en zal derhalve de situatie 
nauwkeurig in  het oog houden om zoo 
noodig wederom de noodzakelijkheid 
voor het verstrekken van aanbevelin
gen voor toewijzing in  overweging te 
nemen, indien belangrijke verande
ringen in  vraag en aanbod optreden.

GEEN VISCH MEER VOOR 
DENEMARKEN

Het M inisterie van Buitenlandsche 
Zaken meldt dat van Maandag 24 
M aart af geen enkel visum meer 
noodzakelijk is voor de reizen van 
korten duur of doorgangsreizen, wel
ke door Belgen in Denemarken of 
door Denen in  België worden onder
nomen.

Zoo zij zich echter voor een perio

de van meer dan twee maanden in 
België w illen vestigen zullen de Deen
sche onderhoorigen zooals ln  het ver
leden, voor een visum van voorloopige 
vestiging moeten zorgen vóór hun 
vertrek.

De Belgen die zich definitief of t ij 
delijk in  Denemarken w illen vestigen 
zullen eveneens vóór hun vertrek om 
de noodige vergunningen der consu
la ire overheid moeten verzoeken.

BEZAANZEIL GESCHEURD
Door een geweldige rukwind, werd 

de bezaanzeil van de 0.114 gescheurd.

DE BELGISCHE SCHEEPSBOUW
Op de w erf van de firm a Boel en 

Zonen, die thans b ijna 120 jaa r be
staat, bevinden zich in  aanbouw :

Drie vrachtschepen van 3000 ton 
ieder, voor Belgische rekening twee 
groote m otortreilers voor Oostende ; 
een zeesleepboot; een loodsboot, in  om 
bouw voor rekening van het Beheer 
van het Zeewezen.

Deze schepen zijn reeds te water ge
laten. Voorts bevinden zich nog op de 
hellingen: twee m otortreilers; drie 
groote m otortreilers voor F ran k rijk  : 
twee kustvaartuigen van 850 ton ieder 
eveneens voor F ran k rijk ; een motor- 
treiler voor Oostende; en 3000 tons 
motorschip voor rekening van den 
Bulgaarschen Staa t; een stoomsleep- 
boot voor Antwerpsche rekening; een 
peüboot voor de Belgische M arine ; 
een m otortretler voor Oostendsche 
rekening; een vier-motorige R ijn-  
sleepboot voor Zwitsersche rekening 
(vermogen 3800 pk.); een twee-moto- 
rige Rijnsleepboot voor Zw itserland 
twee riviersleepbooten voor Antwer- 
sche rekening; een serie motortank- 
schepen voor Zwitsersche rekening ; 
vier hekwielers voor Congo.

De directie van de w erf beklaagt 
zich ernstig over het gebrek aan m a
teriaal waarmede zij thans te kam
pen heeft. Reeds jaren wordt er op 
gewezen dat België zich meer moet 
specialiseeren op loon-intensleve in- 
dustriën. M inder ruw ijzer en staal, 
m inder ruwe chemische producten 
produceeren, m aar daarentegen meer 
afgewerkte produkten van hooge 
loonen verwerkt is. De scheepsbouw 
neemt een eerste plaats in  deze cate
gorie industrieën in. Hetgeen niet 
wegneemt dat deze industrie meent 
niet voldoende belangstelling van de 
Brusselsche bureaux te genieten. 
Honderdduizenden tonnen ijzer en 
staal worden door België aan het 
buitenland geleverd (o.a. in  1946 
naar Nederland 340.000 ton, naar 
Zw itserland 330.000 ton, naar Zwe
den 240.000 ton), m aar de nationale 
scheepsbouwindustrie, die ju ist in 
het kader van de algemeen noodza
kelijk  geachte industrieele hercliën- 
teering van België een belangrijke 
plaats zou kunnen innemen, klaagt 
over gebrek aan m ateriaal, en zit 
thans om eenige duizenden tonnen 
staal verlegen.

Dagblad Scheepvaart
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\*VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

De «Belgian Sailor» m et een 
Crossley M otor van 4SO H. P.

Verleden week meldden we het be-waarde sedert den oorlog aan Belgie 
zoek van Engelsche journalisten en was 120.000 Engelsche pond terw ijl 
vertegenwoordigers van de Crossley het voor den oorlog praktisch onmo- 
Engines. De vertegenwoordigers ver-gelijk was één machine in  België te 
telden ons dat tot onlangs, België de verkoopen door de groote Duitsche 
bijzonderste afnem er voor de Crosley concurrentie. Een totaal van 2,710 P .K  
machines was, m aar Noorwegen heeft machines is voor de Belgische vis
ons nu voorbijgestoken. De totale scherijvloot bestemd geweest.
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Veiyeüjâende Stailsüeà vxm Œaiwoex pen. Mauen frefbiuaü 1946-1947
(verboden nadruk)

V ISC H SO O RTEN

O O STEN D E 

Kgr. Fr.

B LA N K E N B E R G E  

Kgr. Fr.

Z EEB R U G G E  

Kgr. Fr.

N IEU W PO O RT  

Kgr. Fr.

TO TAAL 

Kgr. Fr.

IJ le  haring 1946 ............. 4.874.955 9.319.693 52.300 79.715 146.005 247.718 673.730 1.280.072 5.746.990 10.927.198
1947 ............. 3.538.412 6.706.018 — — 1.000 2.600 359.330 439.921 3.898.742 7.148.539

Sprot 1946 ............. — — — — — — — — — —
1947 ............. 21.110 81.227 — — 1.260 5.488 — — 22.370 86.715

G arnaal 1946 ............. 1.268 78.420 — — 906 55.277 941 45.134 3.115 178.831
1947 ............. 43 3.011 — — 17.620 533.267 — _ 17.663 536.278

Visch 1946 ............. 1.423.947 20.800.082 9.487 94.484 294.752 4.130.861 87.043 1.125.336 1.815.229 26.150.763
1947 ............. 2.466.371 28.140.516 — — 185.749 2.533.440 5.903 50.635 2.658.023 30.724.591

Totaal 1946 ............. 6.300.170 30.198.195 61.787 174.199 441.663 4.433.856 761.714 2.450.542 7.565.334 37.256.792
1947 ............. 6.025.936 34.930.772 Geen aanv. weg. ijsg. 205.629 3.074.795 365.233 409.556 6.596.798 38.496.123



De Hollandsche 
Zeevisscherij in 1946

Aanvankelijk  zag het er na de be
vrijd ing  in  M ei 1945 niet gunstig voor 
onze zeevisscherij uit. Op een veertig
ta l traw lers en enkele loggers na, die 
naar Engeland waren uitgeweken, was 
welhaast onze geheele visscherijvloot 
in  1940 den vijand  in  handen geval
len. B ijn a  de geheele haringvloot, de 
resteerende groote traw lers en zeer 
vele kleine zeevisschersvaartuigen 
werden gevorderd en voor oorlogsdoel 
einden verbouwd.

Het behoeft dan ook niet te ver
wonderen, dat in  1946 de zeevisscherij 
slechts m et een gedecimeerde vloot 
kon worden uitgeoefend. Daartegen
over stond echter, dat er in  ruim  5 
jaren  n iet was gevischt, 'zoodat de 
Noordzee zeer vischrijk  was geworden 
en de vangsten dan ook zeer groot 
waren. Het gevolg was dat met m in
der dan de helft van de vóór-oorlog- 
sche vloot er b ijna evenveel visch 
werd aangevoerd.

De vraag naar visch was groot in 
verband met de nog precaire vleesch- 
voorziening, zoodat de opbrengst van 
de visch vergeleken met voor den 
oorlog 4 m aal zoo hoog was. Door de
ze zeer groote vraag was visch het vo. 
rig jaa r schaarsch, ondanks den be
trekkelijk  grooten aanvoer.

De uitoefening van het bedrijf ging 
nog met vele m oeilijkheden gepaard, 
doordat de benoodigde m aterialen 
nauw elijks te verkrijgen en zeer duur 
waren.

Een gunstige omstandigheid was, 
dat et nog vele Nederlandsche vis
schersvaartuigen in  het buitenland 
z ijn  teruggevonden en weer verbouwd 
konden worden ten behoeve van de 
visscherij, zij het dat daarmede veelal 
geruime tijd  gemoeid was.

Van de naar Engeland uitgeweken 
schepen z ijn  er slechts enkele verlo
ren gegaan. Daarentegen zijn  er van 
de door den vijand gevorderde vis
schersvaartuigen vele vergaan, zoo
dat van onze groote traw lvloot onge
veer de helft, van onze haringloggers 
een derde en van de kustvisscherij 
een vierde verloren ging.

Van  nieuwbouw is hier te lande nog 
geen sprake, in  tegenstelling tot de 
omliggende landen, welk hun vloot 
opnieuw opbouwen. Zelfs Duitschland 
bouwt d it jaar 100 nieuwe traw lers !

DE TRAW LVISSCHERIJ

Aan de traw lvisscherij namen in 
1946 ruim  30 groote traw lers en eeni

ge honderden kustvisschers deel, die 
tezamen ongeveer 40 m illioen kg zee
visch aanvoerden met een opbrengst 
van ruim  25 m illioen gulden. In  1938 
daarentegen voerden ruim  90 groote 
traw lers en eenige honderden kustvis 
schers ongeveer 50 m illioen kg zee
visch aan, welke slechts 7,5 m illioen 
gulden opbrachten.

In  den loop van 1947 zullen een 
tw in tig ta l groote traw lers gerepareerd 
zijn om weer aan de visscherij deel te 
nemen, zoodat, rekening houdend met 
vangsten, de aanvoer d it ja a r weer 
langzamerhand weer kleiner wordend 
ongeveer even groot zal z ijn  als voor 
den oorlog, ondanks de kleine vis- 
schersvloot.

DE H AR IN G D R IJFN ETVISS C H ER IJ

In  1946 hebben ongeveer 160 log
gers 100 m illioen kg. haring aange
voerd, w aarvan ongeveer 75 m illioen 
kg pekel- en steurharing en 45 m il
lioen kg versche haring. De totale op
brengst hiervan bedroeg ruim  30 m il
lioen gulden.
In  1938 voerden 250 loggers iets m in

der aan, doch besomden slechts 7,5 
m illioen gulden.

D it jaa r zullen ongeveer 190 log 
gers aan de haringdrijfnetvisscherij- 
en kunnen deelnemen en vermoede
lijk  n iet m inder dan het vorige jaar 
aanvoeren.

DE UITVO ER VAN VISCH

De uitvoer is in  1946 niet van groo
te beteekenis geweest in  verband met 
de zeer groote vraag u it het b innen
land.

In  totaal werd voor ruim  20 m illioen 
gulden aan visscherijprodukten ge
ëxporteerd, w aarvan ongeveer 12 m il
lioen gulden aan zeevisch en 8 m il
lioen gulden aan mosselen, oesters en 
andere vischsoorten.

In  1938 bracht de export 14 m illioen 
gulden aan deviezen op, doch was de 
uitgevoerde hoeveelheid veel grooter 
in  het bijzonder w at haring betreft.

Bedroeg het verbruik van  haring 
hier te lande voor den oorlog onge
veer 30 à 35 m illioen kg per jaar, in  
1946 werd ruim  2,5 m aal zooveel h a 
ring geconsumeerd.

U it «Dagblad Scheepvaart».
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Zaterdag 15 M aart 1947
Vandaag hebben w ij aan onze 

m arkt 1 traw ler en 4 motors met een 
gezamenlijke vangst van  105.000 kg.

Aangevoerd werd 2.500 kg. tarbot en 
tong; 20.000 kg schol; 55.000 kg. ka
beljauw  en gullen; 25.000 kg. w ijting  
en 2.500 kg. schar.

De m arkt is bij gisteren aardig in  
herstel gekomen en de levende soor
ten z ijn  alle maximum verkocht ge
worden en uitzondering m aakte de 
groote schol soorten.

Onder maximum prijs gingen : 
groote schol F l. 15-13; middelschol 23 
-18; zetschol 32-28; bot 18-16; w ijting  
gestript 14-; w ijting  d icht 12-11,50 ; 
kabeljauw n  gestript 15-14; kabel
jauw  I I  d icht 12-11; kabeljauw  m  ge
strip t 12-10; kabeljauw  I I I  d icht 9- 
7,70 Fl.

Besomm ingen zijn :
K.W.123 Noordzee F l. 9.607,—
K.W.124 Noordzee 4.536,—
KK.W .22 Noordzee 3.134,—
VWWWVWWWVW\'WWVV\WWWA'WV\W'WVWW

WESTERSCHELDE WORDT 

OPNIEUW BETOND

Nu de ijsgang op de Westerschelde 
is afgenomen is het Loodswezen te 
Vlissingen begonnen de enkele weken 
geleden verw ijderde betonning weder
om u it te zetten. E r  moeten 32 boei
en worden aangebracht, te rw ijl som
mige daarvan reparatie behoeven. 
Hierdoor zal de herbetonning nog 
eenigen tijd  vergen, zoodat beloodsing 
en vaart bij nacht thans nog n iet mo
gelijk  zijn.

VLISSINGEN REKENT OP 
HAVENUITBREIDING

Om trent het havenherstel te Viis- 
singen is de Snelcommissie W alche
ren in  een dezer dagen gepubliceerd 
rapport tot de conclusie gekomen, dat 
ter voldoening aan de groeiende be
hoefte aan meer buitenhavenruim te 
in  het Streekplan aan de Oostzijde 
van de bestaande buitenhaven een 
terrein zal moeten bestemd, een ter
rein, waarop in  afwachting van de 
dingen, die komen zullen, geen en
kele beschouwing kan worden toege
staan.

Deze nieuwe buitenhaven is inder
daad voor Vlissingen van beteekenis. 
Als men rekening houdt met de te
rugkeer der M arine, zal het duidelijk 
zijn, dat deze laatste geen genoegen 
meer zal nemen met een ligplaats 
voor haar schepen in  de binnenhaven, 
m aar een directe verbinding met de 
Schelde zal wenschen.

D it zou tevens beteekenen, dat in  de 
binnenhaven kostbare ruim te vrij 
komt.

K.W.140 Noordzee 
IJ.M .204 Noordzee

* * * * *
5.496,—
7.010,—

Maandag 17 M aart 1947
Vandaag aan de m arkt 1 traw ler, 

7 motors en 2 kotters met een geza
m enlijke vangst van 215.000 kg.

De aan voer was redelijk, hoewel de 
geloste visch nogal eenzijdig was. Aan 
gevoerd werd 2.000 kg tong en tarbot;
30.000 kg schol; 125.000 kg. kabeljauw 
en gullen; 50.000 kg. w ijting; 5.000 kg 
schar; 3.000 kg diverse.

De prijzen van de goede visch zijn 
wederom maximum, kw aliteit die even 
afw ijk t va lt er iets onder.

M arktprijzen van v rij verkochten 
visch zijn groote schol F l. 22-20; mid 
delschol 30-20; zetschol 33-; bot 28-19 
kabeljauw n  dicht 12-7,50; kabeljauw 
n  gestript 15; kabeljauw I I I  d icht 9 
4,70; kabeljauw m  gestript 12-11.50.

Besommingen zijn  :
IJ.M .25 Noordzee F l. 22.320,-
K.W.39 Noordzee 5.700,-
K.W.159 Noordzee 5.920-
K.W.168 Noordzee 4.240,—
K.W.15 Noordzee 7.380,—
K.W.129 Noordzee 8.583,—
K.W.83 Noordzee 4.669,—
K.W.67 Noordzee 6.101,—
K.W.53 Noordzee 2.618,—
T.X.29 Noordzee 1.798,—

Dinsdag 18 M aart 1947
Aangevoerd door 1 traw ler en 1 

motor circa 60.000 kg.
30.000 w ijting ; 25.000 kg. kabeljauw 

en gullen; 3.000 kg schol; 2.000 kg. 
schar en 750 tarbot en tong.

Alle visch is wederom aân maxi
mumprijzen afgezet, uitgezonderd 
groote schol.

Besommingen zijn  :
IJ.M .8  Noordzee F l. 15.787,—
K .—W.24 Noordzee 2.044,—

De scholprijzen z ijn  als volgt : 
Groote schol F l. 26-23; middelschol 

34-32; bot 27. Alles per 50 kg.
Woensdag 19 M aart 1947

Aan de m arkt 2 traw lers en 3 mo
tors en 4 kotters, de aanvoer is circa
135.000 kg. Uitgezonderd de groote 
scholsoorten is alle visch wederom 
maximum verkocht.

De prijzen van de groote schol zijn 
F l. 22-16; middelschol 30-26; zetschol 
34; bot 28-24. Enkele aangevoerde 
kreeften gingen voor F l. 20-17 van de 
hand.

Aangevoerd is 1.500 kg. tarbot en 
tong; 75.000 kg. kabeljauw en gullen;
35.000 kg. w ijting; 18.000 kg. schol ; 
4.500 kg schar en nog 1.000 kg diver
se.

Besommingen zijn van de trawlers 
gezamelijk F l. 32.450.
K.W.28 Noordzee F l. 3,125,—
K.W.104 Noordzee 2.461,—
K.W.70 Noordzee 3.280,—
K.W.21 Noordzee 1.710,—
IJ.M .79 Noordzee 3.180,—
IJ.M .23 Noordzee 2.770,—

Donderdag 20 M aart 1947
IJ.M.203 Noordzee 300,—

3 traw lers en 3 motors zijn heden
morgen aan onze m arkt met een 
vangst van circa 110.000 kg. 

Aangevoerd is 12.500 kg. schol ;
65.000 kg. kabeljauw en gullen; 27.500 
kg. w ijting; 4.000 schar; 1.000 tarbot 
en tong.

De prijzen van de groote schol zijn 
F l. 26-20; middelschol 33-27; zetschol 
33; bot 31-25, verder alles aan m axi
mumprijzen.

De aangevoerden visch is vandaag 
zeer goed van kwaliteit.

De besommingen van de trawlers 
zijn gezamelijk F l. 29.206.
K.W.50 'Noordzee F l, 6.900 —
SCH.274 Noordzee 920 —
K.W.56 Noordzee 5.723,—

Van de kustvisschers tezamen Fl. 
1.508,—

Zaterdag 21 M aart 1947
Vandaag hebben w ij aan onze m arkt 
1 traw ler, 7 motors, 6 kotters, 5 kust
visschers en 1 Zweedsche kotter.

De aanvoer is 165.000 kg, waaronder
3.000 kg. tarbot en tong; 25.000 kg. 
schol; 80.000 kg kabeljauw en gullen;
45.000 kg w ijting ; 7.000 kg schar, 
verder 5.000 schelvisch, koolvisch en 
leng.

De groote scholprijs is F l. 21-17; 
middelschol 28-23; zetschol 34-25 en 
bot 23-15. Verder alles aan den ma
ximumprijs.

Besommingen zijn  van de trawlers 
gezamelijk F Ï. 12,200,—  
van de Zweedsche kotter 3.860,— 
K.W .5 Noordzee 8.900,—
K.W.29 Noordzee 5.400,—
K.W.20 Noordzee 4.240,—
K.W .9 Noordzee 4.880,—
K.W.138 Noordzee 9.190,—
K.W.169 Noordzee 4.910,—
K.W.56 Noordzee 5.700,—
IJ.M .270 Noordzee 2.040,—
IJ.M .248 Noordzee 3.180,—
IJ.M .22 Noordzee 1.830,—
IJ.M.271 Noordzee 3.352,—
IJ.M .81 Noordzee 2.340,—
K.W.94 Noordzee 3.330,—

Van de kustvisscher tezamen F l. 
2.466,—

BESCHOUWINGEN

De aanvoer is deze week ongeveer 
gelijk geweest aan dezen van verleden 
week : ongeveer 790.000 kg in  totaal.

Zooals de m arktberichten doen u it
schijnen is de hoofdaanvoer kabel
jauw  en gullen geweest, gevolgd door 
w ijting  en schol, andere soorten z ijn  
nog van mindere beteekenis.

De m arkt heeft zich krachtig her
steld en zoo lie t reeds het begin van 
de week het marktbeeld zien dat de 
prijzen zich zouden verbeteren, w at 
dan ook bewaarheid werd.

De kw aliteit was in  doorsnee goed 
en sinds de tweede helft van de week 
zeer goed. Ook de vraag in  Binnen- 
en Buitenland verstevigde zich aan
m erkelijk.

Naar het Buitenland is weer zeer 
veel geëxporteerd o.a. naar Engeland, 
België, F ran krijk  en Zwitserland.

W aar nog bij va lt te voegen de di
recte aanvoer van de schepen naar de 
Engelsche haven Grim by, w at ook nu 
weer op circa 200.000 kg. va lt te tax- 
eeren.

Ook de IJ.M.183 Vikingbank is van 
zijn reis van de Lofoden teruggekeerd, 
doch helaas naar Engeland gaan 
m arkten, hoewel de Groothandel haar 
een vaste m arkt had aangeboden. 
H aar vangst was ong. 2800 bennen en 
heeft besomd circa FE  35.000,— . Het 
debuut van na den oorlog op onze 
m arkt is jam m erlijk op deze wijze 
langs onze neus geloopen.

W ij vernemen den aankoop van een 
zeer grooten traw ler dewelke afmetin- 
gn te lt van 56 meter lengte, 9,16 m. 
breed dit komt neer op de grootste 
traw ler van IJm u iden n.m. ong. 8 m. 
grooter dan de Haarlem  IJ.M .9, de
welke nog in  ombouw ligt. Het schip 
is een Diutsche traw ler in den bezet
tingstijd  in  Nederland gebouwd en 
niet afgem aakt w at nu op een der 
werven zal plaats vinden.

De verwachtingen voor a.s. week 
kunnen ongeveer dezelfde worden als 
voor de afgeloopen week.
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TABEL 5 üpiaudmgen aan de (bum ap het £aen de% W&tânemmô.
Bruto-bedrag 

1er wedden, loo
nen, enz... 
voordeelen 

in  natura, na 
aftrekking 

*an de afhouding 
voor pensioen 

of
maatschappel. 

zekerheid
T3a<D dd) as

£ S
Sh<Da (Da

JA A R LIJK SC H  BEDRAG DER AAN DE BRON IN  TE HOUDEN BELASTINGEN

ongehuwden 
weduwnaars 

uit den echt 
gescheld, 
personen 

zonder kind. 
ten laste

I, I I ,  I I I

B urgerlijke stand  en fam ilietoestand

Gehuwden 
zonder 

kinderen 
ten laste

I, I I ,  I I I

G EH U W D EN , W ED U W N A A RS O F U IT  DEN  ECH T G ESC H EID EN  PERSO N EN  D IE  TEN  LA ST E  H EB B EN :

ct-* eu«H
E  £  
S fia  3

CM

3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen 6 kinderen 7 kinderen 8 kinderen 9 kinderen

i, n, m 1, I I ,  I I I I, I I ,  I I I I,  I I ,  I I I I, I I ,  I I I I, I I ,  I I I I  1 I I  I I I I  ( I I  I I I

2,550 10,625 17,905 17,445 16,980 16,655 13,765 12.530 11,300 10,065 8,830 6,990 7,595 5,850 6,360
2,575 10,729 18,195 17,720 17,250 16,920 13,985 12,730 11,475 10,225 8,970 7,095 7,715 5,940 6,460
2,600 10,833 18,480 18,000 17,520 17,185 14,205 12,930 11,655 10,385 9,110 7,200 7,840 6,030 6,565
2,625 10,937 18,765 18,280 17,790 17,450 14,425 13,130 11,835 10,545 9,250 7,960 6,120 6,665
2,650 11,042 19,055 18,560 18,065 17,720 14,645 13,330 12,020 10,705 9,390 8,080 6,210 6,765
2,675 11,146 19,340 18,835 18,335 17,985 14,860 13,530 12,195 10,865 9,530 8,200 6,300 6,870
2,700 11,259 19,630 19,115 18,605 18,250 15,080 13,730 12,375 11,030 9,675 8,320 6,390 6,970
2,725 11,354 19,915 19,395 18,875 18,515 15,300 13,930 12,555 11,185 9,815 8,440 6,480 7,070
2,750 11,458 20,200 19,675 19,145 18,780 15',520 14,130 12,735 11,345 9,955 8,565 6,570 7.170
2,775 11,562 20,485 19,950 19,415 19,045 15,740 14,525 12,915 11,505 10,095 8,685 6,660 7,270
2,800 11,667 20,775 20,230 19,685 19,310 15,955 14,325 13,095 11,665 10,235 8,805 6,750 7,375
2,825 11,771 21,060 20,510 19,955 19,575 16,175 14,725 13,275 11,825 10,375 8,925 7,475
2,850 11,875 21,350 20,790 20,230 19,845 16,395 14,935 13,455 11,985 10,515 9,045 7,575
2,875 11,979 21,635 21,065 20,500 20,110 16,615 15,125 13,635 12,145 10,655 9,170 7,680
2,900 12,083 21,920 21,345 20,770 20,375 16,835 15,325 13,815 12,305 10,800 9,290 7,780
2,925 12,187 22,210 21,625 21,040 20,640 17,055 15,525 13,995 12,465

1
10,940

:
9,410 7,880
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CANADA
W EG  M ET DE JA PA N N ER S  !

Op het einde van verleden jaa r werd 
in  de Canadeesche visscherijbladen 
hevig geprotesteerd tegen het groei
ende aantal Japanners die in  de n ij
verheid werkzaam waren en de plaats 
innam en van inlandsche visschers. 
Het totaal bedrag bedroeg in  1941, 
23.149 waarvan 22.096 in  de kuststre
ken en vooral in  Britsch  Columbia 
gehuisvest waren.

De klachten van de visschers sche
nen dus n iet ongegrond te zijn. Thans 
wérd door den Eersten M inister M a
ckenzie K ing een herziene wet uitge
geven waardoor aan de Japanners 
geen nieuwe vergunningen voor de vis 
scherij afgeleverd wordt. Ze zullen 
u it de kuststreken naar het binnen
land verdreven worden. Zelfs zal hen 
finantieele hulp geboden worden om 
hen toe te laten zich behoorlijk in  te 
richten om een nieuw leven te begin
nen. De Canadeezen z ijn  van oordeel 
dat de Japanners die gedurende den 
oorlog in  Canada gebleven zijn vol-

Yerseke, 22-3-1947
DE Mosselen

Het open weer veroorzaakt hier een 
groote drukte. De mosselvisscherij is 
weer hervat en daardoor kan weer na 
verwatering van de mosselen worden 
geleverd naar alle richtingen. Groot is 
de drukte naar Frankrijk . Door de 
vorst ontstond een groote achterstand 
in  de aflevering van de reeds overeen
gekomen partijen, die nu moet wor
den ingehaald. Daarbij werd weer een 
nieuwe partij voor uitvoer bestemd. 
D it brengt hier veel verteer vanzelf, 
en naar men ons meedeelde werden 
ln  de afgeloopen week ongeveer 12000 
ton ( 100 kg) de grens overgewerkt. De 
volgende weken rekent men op nog 
hooger cijfers ! De Belgen waren niet 
zoo vlug om te herbeginnen, doch ook 
nu zijn u it dat land bestellingen bin
nengekomen en zal ook daarheen de 
uitvoer worden hervat. De voorraad 
aan geschikte mosselen is groot ge
noeg om aan alle vraag te voldoen en 
zullen er m its het weer (als storm en 
m ist) niet belemmert nog een flinke 
hoeveelheid mosselen kunnen worden 
afgescheept. Naar F ran k rijk  acht men 
’t w aarsch ijn lijk  ook na Paschen nog 
te zullen kunnen verzenden en ook in 
België schijnt men zich niet aan het 
oude gebruik om met Paschen te slop
pen d it jaa r te zullen houden. H ier
over kan echter nog niet veel gezegd 
w ant als ’t moet uitvallen zooals on
langs door de radio werd voorzien 
n.l. dat we een warme Aprilm aand 
zouden hebben dan verbiedt het zich 
zelf. W achten we dus rustig af ! In  
zoover de consumptiemosselaangele- 
genheden. O f er schade is aangericht 
door de vorst op de mosselbanken ? 
Ja , in  hoofdzaak op de hooge gelegen 
banken die benut worden voor het 
plaatsen van mosselzaad. H ier op 
Yerseke doch vooral op Bruinisse waar 
men meer dan hier op ’t gebruik van 
hooge banken is aangewezen, schijnt 
nogal belangrijke schade te zijn aan
gericht. U it een verslag van de te 
Bruinisse gehouden vergadering van 
de Visschersvereeniging aldaar b lijkt 
dat men daar (in  tegenstelling met 
men van een algemeene bestuursorga- 
h ier) wel mee w il werken aan het vor- 
nisatie want de Voorzitter van ge
noemde vereeniging werd aangewezen 
om als lid  voor Bruinisse zitting te ne
men in  d it te vormen bestuur ! Van 
de overige mosselvisschersplaatsen 
zooals Zierikzee, Philipp ine en Nieuw- 
Namen hoorden we tot dusver niets, 
’t Belooft interessant te zijn de loop 
van d it spel te volgen. Zal men nu 
straks hier, als onverhoopt mocht b lij
ken dat alle anderen meedoen, tot het 
zelfde worden gedwongen? Men houdt 
tegenwoordig nogal van dwang.

De Oesters
In  de oesterbeweging is ’t  nog be

trekkelijk  rustig en bepaald men zich 
nog goeddeels tot voorbereidende 
werkzaamheden.

W ant als reeders verleden week 
gezegd is, rustig gelaten te worden ’t 
beste genees- (of redmiddel) voor aan 
vorstgevolgen lijdende oesters. De ver
zending is deels door ’t ver gevorderde 
seizoen deels door de lange w inter en 
de gevolgen daarvan, zooals gebrek 
aan voorraad enz... niet groot meer 
te noemen en loopt zoo stilaan naar 
het eind. De w inter bracht schade in 
velerlei vorm ! Deze week deelde een 
exporteurkweeker ons mee dat h ij in 
’t begin van het seizoen nogal veel 
oesters kocht van anderen om zijn 
zijne beter tot w at later te kunnen 
klanten te dienen met het gedacht de 
bewaren. De w inter kwam en ging 
weliswaar doch nu liggen zijn oesters

doende hun loyauteit tegenover d it 
land bewezen hebben om er te mogen 
b lijven wonen. Aan deze die wenschen 
terug naar Jap an  te gaan zal de mo
gelijkheid geboden worden.

EEN  ON DERNEM ENDE V RO U W
Toen we enkelen tijd  geleden een 

klein berichtje lazen over een zekere 
M rs. Sm ith (Engelsche) en haar fa 
m ilie, heeft het ons doen glim lachen. 
Het zei nam elijk dat ze in  Engeland 
begonnen was met een kleine fritu re 
die weldra bloeide en kon uitgebreid 
worden.
Toen de zaken bleven goed gaan ver

huisde ze met haar fam ilie naar een 
grootere stad w aar ze een grootere 
zaak begon. Nu den oorlog gedaan is 
wilde ze een extra groote zaak begin
nen m aar kon er echter geen ver
gunning voor bekomen. D it misnoegde 
haar in  groote mate en ze besloot zon
der meer met geheel haar fam ilie 
naar Canada te vertrekken. De be
richtgever was heel zeker een kwade 
tong, want er wordt aan toegevoegd: 
«van M r Sm ith wordt gezegd dat h ij 
de reis naar Canada zal meemaken.»

nog (en hoe m isschien) op de banken 
met weinig of geen kans ze nog d it 
seizoen te verzenden. Dat d it afgezien 
nog van vorstschade aan de oesters 
een niet geringe schadepost is va lt 
gem akkelijk te verstaan. Zoo zouden 
wel nog veel meer gevallen van  an
deren aard z ijn  bij te brengen, die be

w ijzen dat w inter voor Yerseke niets 
voortbrengt dat goed is. W at de aan
koop van zaaioesters belangt kan 
worden meegedeeld dat na veel zoe
ken en scharrelen door de naar Frank 
rijk  vertrokken Commissie men een 
partij te pakken kreeg van 5700 kg. en 
wel in  of in de buurt van Arcachon. 
Na eenig misverstand dat echter spoe
dig was opgehelderd en wikken en we
gen van de belanghebbenden hier, 
werd besloten telegrafisch te berich
ten dat deze partij door Zeeland zou 
worden aanvaard. De commissie bleek 
er in  geslaagd te zijn de oesters aan 
aanm erkelijke lagere prijzen te koo
pen dan aanvankelijk door de F ra n 
schen werden gevraagd. Bravo Com
missie ! ! !

De pan-oesterkweekers wachten 
ook nog even om met het afsteken 
van de met oesters bezette pannen te 
beginnen. Ook hier geldt het «rust- 
roorschrift» voor de allerkleinste lij-  
dertjes (of lijderesjes ? ) Hoewel dit 
wachten noodzakelijk is heeft hef 
toch ook weer een bedenkelijke kant. 
’t W erk wordt door dat (moeten) 
wachten opgehoopt en zal men straks 
de noodige werkkrachten vinden om 
op tijd  alles k laar te krijgen? E r is 
al een tekort aan w erkkracht de la a t
ste jaren. En  daar komt nu bij ’t lan 
ge verlet nog bij dat meerdere jonge 
mannen nu m ilitairen zijn of binnen
kort moeten gaan. De. vloot neemt 
steeds toe in  aantal en vraagt vanzelf 
weer meer bemanning. Op ’t land 
komt alle werk tegelijk enz... Zoo
als wel is te voorzien zal in d it op
zicht wel «gepast en gemeten» moeten 
worden. Tot zoover ons weekoverzicht.

Ons Reisje
En  zoo viel de Woensdagavond... A l

dus eindigden we verleden Week ons 
reisverhaaltje. We waren nu in  de 
Coupure (een gegraven verbinding 
tusschen Schelde en Leye) w aarin  on
geveer halverwege een schipbrug een 
vernielde brug vervangt. Door ’t lan 
ge wachten en reeds korte dagen (het 
was 16 October) was ’t donker toen we 
voor -genoemde brug aankwam en en 
dus te laa t om nog te passeeren. De 
schepen werden opzij van een ge
legd. Kap ite in  en m achinist verlieten 
de boot om thuis te gaan slapen 
( ’t was m aar een boogscheute zeiden 
ze) en lieten de zorg voor ’t  geheel 
aar̂  m ij over. We lagen daar heerlijk  
rustig zoodat er niets gebeurde dat 
w erkelijk m’n zorg vereischte en slie
pen we dus als een varken zooals men 
’t h ier wel uitdrukt, ’s Anderdaags 
kwam de schipbrugwachter waarschu
wen ons gereed te houden, want de 
brug zou zooals h ij den inmiddels 
eer teruggekeerde kapitein meedeelde 
vroeger open gaan dan gewoon
lijk . Vandaar dat de m an een leege 
emmer meebracht die gevuld met 
kolen terugging naar ’t brughuisje. 
K o rt daarna ging de brug w erkelijk 
iets vroeger open en ging het verder 
door de vaart met die prachtige mooie 
boomen op de oevers. De boomen w a
ren echter reeds veel van hun sierlijke 
bladerdos verloren. N ajaar... W e pas
seerden een openstaand sluisje, m aak
ten een scherpe bocht eenige oogen- 
blikken later een dito rechtsche en 
verdwenen bij ’t Paleis van Ju stitie  
tusschen de daar in  ’t water staande 
huizen.

We vernem en nu dat die energieke 
vrouw met haar man, haar drie zoons 
(26, 14 en 10 jaa r) en haar drie doch
ters 22, 18 en 16 ja a r) op de Aquitania 
in  H alifax  is aangekomen. B innen en
kele weken worden ze gevolgd door 
twee andere zonen elk met hun vrouw 
en twee kinderen. Mrs. Sm ith  is van 
plan een restaurant in  Toronto te 
openen om te beginnen, die zal de 
eerste z ijn  van een serie door geheel 
Canada met een Sm ith aan het hoofd 
van elkeen ervan. Pas dan zal ze te
vreden zijn. « Ik  kan in  om het even 
welk land ter wereld geld verdienen 
zegt deze «m atriarch».

VEREENIGDE STATEN '
NOG EEN  E X P E D IT IE

Twee dokters van Seattle zullen 
binnen kort met een expeditie naar 
de Noordelijke IJszee vertrekken om 
er de hartkloppingen van  de w a l
visch te bestudeeren.

De vraag stelt zich echter: Hoe zul
len ze er toe komen de w alvisch te 
doen stilliggen binst dat ze naar de 
hartkloppingen luisteren ?

V ER D W IJN E N  VAN O EST ER S
De «Fish .and W ild life  Service» 

heeft besloten een commissie te vor
men voor het onderzoek van het groei
end sterven van oesters in  de wateren 
van Louisiana. De m ogelijkheid wordt 
onderzocht d it toe te schrijven aan 
besmetting van de strooming door 
twee olieslagerijen in  de buurt. Een 
wetenschapsm an zal aangesteld wor
den en twee booten zullen bemand 

worden om de zaak van  dichterbij te 
onderzoeken, daar de zuiverheid van 
de wateren zooveel m ogelijk moet ge
vrijw aard  blijven.

H ET  A A N G RO EIEN  VAN ZEEM O S
In  M aine is de oogst van  zeemos zoo 

belangrijk geweest, dat het voor een 
geheel seizoen werk zal verschaffen 
aan een groot aantal personen. D it 
mos zooals we vroeger al eens gemeld 
hebben wordt gedroogt, in chemische 
instellingen verw erkt w aar het een 
produkt levert dat in  industriën zoo 
verscheiden als ta lrijk  gebruikt wordt, 
waarvan niet het m inste iodium is.

NOORWEGEN
H ARIN G V A N G ST

De haringvangst aan de Noorsche 
W estkust sch ijnt d it jaa r een nieuw 
record te bereiken. Op 2 M aart be
droeg de totale vangst in d it seizoen 
4,5 m illioen hl. vergeleken met onge
veer 5,3 m illioen hl. in  het geheele sei
zoen van 1938. De waarde van de 
vangst wordt geraamd op 55 à 60 m il
lioen kronen. Ongeveer 20 procent van 
de vangst zal worden uitgevoerd.

DE W ALV ISC H VLO O T
Gedurende den oorlog werden 105 

Noorsche walvischvaarders opgeeischt 
De eene gingen naar Engeland, de 
andere werden door Noorwegen zelf 
gebruikt terw ijl er een klein getal in 
handen van de Duitschers vielen. E n 
kele schepen die in  Noorwegen gedu
rende de bezetting voor de Duitschers 
gebouwd werden, zijn door Am erika 
als Noorsche eigendom erkend, en zul
len na omgebouwd te zijn aan dit 
land worden toegekend.

De vertegenwoordigers van Noorwe
gen zullen weldra deze van Groot 
B rittan je  ontmoeten om te onderhan
delen betreffende de 67 w alvischvaar
ders die door de Engelschen opge
eischt werden en w aarvan 13 verloren 
gingen.

NOREN VAREN  VOOR RUSLAND
Rusland die d it jaa r aan de wal- 

vischcam pagne deelneemt, heeft aan 
Noorwegen zijn verlangen te kennen 
gegeven Noorsche zeelieden voor die 
vaart te gebruiken. Noorwegen heeft 
daarin zijn toestemming gegeven, a l
hoewel het een dergelijk aanbod van 
Nederland van de hand gewezen had. 
Het legt d it op de volgende m anier 
u it: Rusland vaarde vroeger op wal- 
vischvangst uit en bezat een schip, 
terw ijl Holland zich voorstelde met 
een nieuw vaartu ig  u it te varen.

Jalousie de m étier ?

JCuió, JOuió, uit
LA R O C H ELLE

H ET V IS S C H E R IJC O N F L IC T
Alles w ijst er op det het conflict 

dat tusschen reeders en bemanning 
ontstaan was, zal kunnen bij gelegd 
worden.

De reeders brachten ter kennis van 
hunne manschappen dat zij voortaan 
bereid zijn te betalen op de prijzen 
vastgesteld bij de landing van de 
visch. Deze prijs zou nochtans ver
hoogd worden met de winstm arge 
toegekend aan den groothandelaar, 
op wiens tusschenkomst de reeders 
beroep zouden doen.

De groote visschersvaartuigen wer
den ondertuschen in  gereedheid ge
bracht.

Op het oogenblik dat de staking het 
toppunt bereikt had waren er 550 vis
schers bij betrokken.

M ARENN ES
DE O E S T E R K W E E K E R S  HOUDEN
VAN G EEN  G E L E ID E  ECO NO M IE
Het syndikaat der oesterkweekers 

van Marennes verzette zich tegen de 
oprichting van een nieuw beroepsco- 
m ité om reden dat dit gepaard gaat 
met de storting van nieuwe bijdragen

De Onderzoeksraad voor de Zeevaart 
kwam Woensdag j.l. bijeen onder het 
voorzitterschap van den Heer J. Poll. 
De Heer Pluym ers vervult het ambt 
van Rijkscom missaris.

Oorzaken van het af kappen der 
korren aan boord van 0.62
Het onderzoek gesloten

De Raad  is van oordeel dat het on- 
noodig is nog getuigen te hooren om 
de oorzaken vast te stellen, die aanlei
ding gaven tot de afkapping der kor
ren van 0.62. De zaak is bijgevolg 
thans voor den Raad klaar.

Op 16 April a.s. wordt de vordering 
verwacht van den Heer Rijkscommis- 
missaris.

De vaststelling der verantwoorde
lijkheid voor de aanvaring tusschen 

de «Zeeleeuw» en de Z.458

Nieuwe getuigen aan het woord
De Onderzoeksraad voor de Zee

vaart zet het getuigenverhoor voort 
met het oog op de vaststelling der 
oorzaken, welke aanleiding gaven tot 
de aanvaring tusschen de «Zeeleeuw» 
en de Z.458 in  de haven van Zeebrug
ge.

Als eerste getuige verschijnt de heer 
C A R L IER , hoofdwaterschout der kust, 
die het vooronderzoek leidde.

De H r Voorzitter w ijst den H r C ar
lie r op het fe it dat de verklaringen 
van M aurice Dorchain, schipper aan 
boord van de «Zeeleeuw» onder veel 
oogpunten afw ijken met z ijn  zeever
slag dat kortelings na de aanvaring 
opgesteld werd in  aanwezigheid van 
den Hoofdwaterschout. D it zeeverslag 
was volledig met teekeningen, die de 
positie der vaartuigen, op het oogen
blik der aanvaring, weergaven.Tijdens 
de ondervraging door den Raad, gaf 
schipper Dorchain een andere positie 
op. Bovendien zijn nog andere tegen-

MEXICO
V IS S C H E R IJ

De vischvangst is niet sterk ont
wikkeld. Desniettegenstaande komen 
een aantal visschersdorpen voor langs 
de G olf van Mexico en langs de Groo
te Oceaan. Ook wordt zoetwatervisch 
gevangen in  de meren en rivieren, 
vooral forellen en «black bass».

De teelt van eerstgenoemde soort 
wordt door de regeering sterk bevor
derd. De voornaamste plaatsen voor 
de vischvangst zijn Tampico, Vera 
Cruz en Puerto Mexico.

De kust van Soto la M arina ten 
Noorden van Tampico is belangrijk 
voor de teelt van oesters, welke te 
Ciudad V ictoria worden geconserveerd 
Gedurende de laatste jaren werden 
dieverse vischsoorten geëxporteerd.

NEDERLAND
STO O M TRAW LER  K A T W IJK
2 K W  134

De stoom trawler K atw ijk  2 K W  134 
van de Firm a Gebr. Taat te K atw ijk  
aan Zee heeft in Amsterdam een groo 
te reparatie 'ondergaan en is inm id
dels in  IJm u iden  aangekomen.

U IT B R E ID IN G  VAN DE IJM U ID E R  
TRA W LERVLO O T

Door de N.V. Visscherij M ij. Petten 
te IJm u iden  is in  Engeland een traw 
ler aangekocht. Het is de Lord Inch- 
cape H 102, welke in 1924 door Coch
rane &  Sons te Selby werd gebouwd 
en 338 bruto reg. ton meet. Een be
m anning zou deze week naar Enge
land vertrekken om het schip te ha
len.

VERBO U W D  TOT M OTO RSCHIP
De stoomlogger Cornelis VL. 83 van 

de Firm a C. van Toor Hzn te Vlaar- 
dingen, welke in  Duitschen dienst is 
geweest, wordt bij de N.V. Scheeps- 
bouwwerf De Nieuwe Maas verbouwd 
tot motorlogger en van een kruiser - 
achtersteven voorzien. Het schip 
wordt uitgerust met een Bolnes motor 
van 240 pk.

3vumôcâe 3iaam&.,
af te dragen aan een organisme, dat 
op een officieele leest geschoeid is en 
wiens onderrichtingen slechts d. vrijen 
handel kuunen in  den weg staan. De 
geleide economie is voor den handel 
zeer schadelijk.

Het syndikaat der -Oesterkweekers 
van Marennes schijnt vast in  de schoe 
nen te staan; het telt immers 750 
aangeslotenen.

ARCACHON
H ULP AAN DE G ET E IST ER D EN  

TEN G EV O LG E  VAN STORM

Het is een meldenswaardig fe it dat 
zoowel de koopvaardij- als de zeevis
scherij middens een gezamenlijke ac
tie op touw zetten ten éinde te ver
krijgen dat de Regeering ten spoe
digste zou ter hulp komen van dege
nen welke tengevolge van de gewel
dige stormen in  November j.l. geteis
terd werden. Hunne actie omvat hulp- 
verleening aan visschers en Oester
kweekers die van hunne bedrijfsm id
delen beroofd werden.

Opsteller.: S. BO LLIN N E
H. Hartplein, 11 —  Oostende 

P.C.R.i : 41.89.87 — H.R.O. : 14.275

strijdigheden w aar te nemen.
De H r Voorzitter stelt de heer Car

lie r de vraag of het zeeverslag van 
M aurice Dorchain opgesteld werd in 
overeenstemming met z ijn  verk larin 
gen en aanwijzing.

De H r Carlier antwoordt, dat het 
zeeverslag opgmaakt werd in  de te
genwoordigheid van den schipper van 
de «De Zeeleeuw», die aan de teeke- 
ning zoowel als aan de bewoordingen 
en uitleg zijn volledige goedkeuring 
hechtte.

De H r Carlier vestigt insgelijks de 
aandacht van den Raad op het fe it 
dat de matroos Luyens tijdens het 
eerste onderzoek wel degelijk ver
klaard heeft dat de «Zeeleeuw» achter 
uitsloeg om van de «Adrianus», een 
wrak in  de haven van Zeebrugge, vrij 
te komen.

Luyens verklaarde aan den Onder
zoeksraad, dat zijn vaartuig niet 
achteruitsloeg.

De volgende getuige is matroos 
D EM U N TER  M ARCEL, die op den u it
k ijk  stond aan boord van Z.458. H ij 
lich t nauwkeurig de omstandigheden 
der aanvaring toe. De «Zeeleeuw» be
vond zich dicht bij het wrak van de 
«Adrianus». De sleepboot sloeg ver
moedelijk achteruit om van het w rak 
weg te zijn. D at «De Zeeleeuw» d it 
manoeuver uitvoerde laat geen tw ij
fel over. Getuige heeft d it trouwens 
opgemerkt aan het schroefwater. De 
Z.458 had zonder moeite kunnen voor
bij varen en zou niet met de sleep
boot in  aanraking gekomen zijn, in 
dien d it laatste vaartuig geen ver
keerd manoeuver hadde uitgevoerd. 
Van weerszijden werden geen signalen 
gegeven. De getuige verk laart boven
dien dat de schipper van c'e «Zee
leeuw» niet is .ingegaan op de vraag 
van de Z.458 tot hulpverleening.

Ook SA V ELS Ju lien  van de Z.458 
bevestigt uitdrukkelijk dat de «Zee
leeuw» achteruitsloeg. H ij heeft de 
aanvaring zien aankomen en w aar
schuwde de matrozen aan boord van 
de «Zeeleeuw». Na de aanvaring sloeg 
dit laatste vaartuig vooruit.

Een Raadslid wenscht te weten of 
de Z.458 onm iddellijk vóór de aanva
ring nog vaart had. H ij gaat zeer 
omzichtig te werk, laa t zich in lich 
ten nopens den afstand der masten, 
de veroorzaakte schade en de juiste 
plaats w ààr zij werd teweeg gebracht. 
Vandierendonck Jac. schipper van de 
Z.458, die bijgeroepen wordt, ant
woordt zonder dralen en met over
tuiging. Het is een der weinige schip
pers welke we reeds hoorden, die be
w ijs van groote zeemansschap levert. 
H ij mag er fier op zijn.

U it de verstrekte uitlegging leidt 
men af ,dat de Z.458 onbetwistbaar 
geen vaart meer kon hebben bij de 
aanvaring.

De hr. Rijkscom m issaris is van oor
deel dat de oproeping van andere ge
tuigen geen belang meer heeft. H ij 
stelt zijn vordering u it op 16 A p ril a.s. 
De Raad zal verm oedelijk op deaen 
datum nog uitspraak doen.

Op zoek naar de oorzaken der
stranding van 0.166 «Oceanic»
Schipper G O D ER IS  C H A R LES moet 

£ich voo: den Raad verantwoorde» 
nopens zijn beleid aan boord op 17 No
vember 1946. Het schip kwam op dien 
datum in den m ist op het strand vast 
dicht bij de Oostpier. Een tender van 
het loodswezen verleende hulp; verder 
is de 0.166 op eigen kracht los ge
raakt. Schade werd vastgesteld aan 
het achterste gedeelte van het schip.

Goderis Charles is tam elijk kort en 
vinnig in  zijn uitleg, w aarsch ijn lijk  
met geen kwaad opzet, doch slechts 
beantwoordend aan z ijn  karakter. 
Toch moet de voorzitter hem aanspo
ren w at meer beleefdheid aan den dag 
te leggen.

U it den uitleg die Goderis aan den 
Raad verstrekt, b lijk t dat h ij bij d ik
ken m ist gestuurd heeft op het geluid 
van het kanon, vooraleer h ij eigen
lijk  de vlam men zag. Niettegenstaan
de h ij moet toegeven dat men niet 
met zekerheid op het geluid kan stu
ren, heeft h ij toch niet gelood.

Een raadslid vestigt nog uitdrukke 
lijk  de aandacht van den schipper 
dat het vaststaat dat de m ist het ge
luid verplaatst. H ij beging de onvoor
zichtigheid niet ten anker te gaan. 
De tijd  is ongelukkig voorbij gedu
rende welken de visschers in  m oeilij
ke omstandigheden en ook anders 
vaarden met het lood in  de hand. Het 
uitsm ijten van het lood vergt welis
waar een zekere kennis, voornam elijk 
bij opgedreven vaart van het schip, 
toch is het wanneer het met een be
trouwbare hand gedaan wordt, een 
onfeilbaar middel. '

Schipper Goderis stemt er in  toe, 
dat h ij alle middelen aan de hand 
had om de stranding te voorkomen.

Getuigen VA N D ES’ V EEN  FR A N S en 
VAN B ILLEM O N T  RO G ER , die vervol
gens worden opgeroepen, brengen niet 
veel nieuws aan het licht. Z ij schijnen 
zich trouwens niet de feiten nauw
keurig te herinneren: de boeien die 
tijdens de terugreis werden voorbij
gevaren, kunnen zij n iet met zeker
heid beschrijven. Z ij hebben het ka
non gehoord en vervolgens de vlam 
men twee of driem aal gezien. Nauw
keurigheid in  hun aanduidingen ont
breekt om zoo te zeggen volledig. Hun 
uitleg hierom trent lu id t : de feiten 
zijn een zestal maanden geleden ge
beurd en de bijzonderheden zijn ver-, 
geten.

De zaak is voor den Raad voldoende 
klaar.

De vordering van den H r Rijkscom 
missaris wordt uitgesteld tot den 16 
April a.s.
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