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M et e&cóte Cantact 
aan den Ae&i (Lcfuet Van (Zcâe>t

v c II I met de
K  Viôôcfiety,

De H eer en M e
vrouw  Van Acker 
aan boord van  de 
«James E nsor».

Pas is de nieuwe regeering een drie 
ta l weken oud, of daar heeft zich de 
eerste gelegenheid voorgedaan om 
onzen nieuwen m inister van Verkeers
wezen te wikken en te wegen.

Op dergelijke feestelijkheden wordt 
er tam elijk veel «gespeecht» en nog 
veel meer beloofd.
Men had ons veel goeds van «Achiel» 

gezegd en zijn reputatie in  gansch het 
land, uitgenomen langs de kust, w aar 
h ij nochtans zijn kiezers wonen heeft, 
gekend zijnde, wilden we den man die 
de kolenslag in  zijn eerste stadium 
won, eens hooren.

En  we hebben hem gehoord !
M aar ditm aal was het over al de 

mogelijkheden welke de Zeevisscherij 
hem biedt en over de evenvele grie
ven welke tot uiting zijn gekomen 
door den toestand, gevolg van den 
oorlog, geschapen.

Het is de gewoonte van de m inis
ters zich n iet veel om de visscherij 
te bekommeren, omdat er te weinig 
aandacht verleend wordt aan de zee 
en haar onschatbare rijkdommen.

W aar onze volksvertegenwoordigers 
van de kust er weinig of geen aan
dacht aan schenken, waarom zou dan 
een m inister het hoeven te doen ! !

Na de prachtige welkomrede van 
den heer Delbaere, hebben we de man 
van de kolen, gehoord. Zeggen we 
terstond dat h ij op ons en op al wie 
hem gehoord heeft, een sympathie- 
ken, ja, een hoopvollen indruk heeft 
gemaakt.

Niet omdat h ij beloofde, m aar om
dat h ij niet beloofde en luisterde naar 
al wat men hem zei.

Het antwoord van den m inister was 
beteekensvol in  .zijn eenvoud :

«Ik beloof U  niets, m aar zal den 
5n Mei voor een gansche dag naar 
Oostende komen om er de visscherij 
en zijn haveninstellingen te bezoeken. 
Ik  weet dat er veel te doen valt, zei 
hij. Ik  weet dat het onderwijs, de oor
logsschade, de vischm ijn, enz... zoo
veel m oeilijke vraagstukken zijn, wel
ke een dringende oplossing vergen. 
Ik  weet dat de visscherij een groote 
industrie is, welke duizenden men
schen doet leven. M aar ik  w il U niets 
beloven. Eer v ijf weken verloopen zijn, 
hoop ik echter een daad te stellen».

— En  die daad, M ijnheer de M i
nister ?

— «Die zult ge dan vernemen. Eerst 
overleg ik met m ijn collega’s».

De heer Van Acker zei niets meer 
m aar luisterde verder, vertrok een 
half uurtje nadien na nog enkele ge
moedelijke speechen aanhoord te heb
ben van burgemeester Serruys, die 
slechts vroeg één zaak, snel met 
Bruggen en Wegen te bespoedigen en 
het is «De afbraak en heropbouw 
van, de nieuwe vischhallen», waarvoor 
dringend dient gehandeld.

Verder hoorden we Directeur-Ge- 
neraal De Vos, de heeren Decrop en 
Bauwens over het personeel en het 
tonnagevraagstuk en tenslotte een 
nuchtere stem, die er op wees, dat het 
nooit zou beteren, zoolang de vissche
rij van verschillende m inisters bleef 
afhangen.

- En  d it laatste was zoo raak, dat e l
keen er plots aan dacht, dat d it in 
derdaad de oorzaak was van veel 
traagheden en m oeilijke kwesties.

De heer Van Acker is na het be
zoek aan het schip, er met z ijn  dame 
van door gegaan. H ij komt op 5 Mei 
terug en zal de haven, de visscherij - 
school, het herscholingscentrum , de 
vischm ijn en de haven bezoeken.

H ij zal er veel kunnen zien en hoo
ren. H ij zal er nog meer kunnen vast 
stellen, dat er nog zeer veel te doen 
valt, w il België, z ijn  export hoog hou
den door betere installaties, betere 
verzorging, sneller en practischer ver
voer in  eigen frigowagens, enz...

In  een woord voor Achiel Van Acker 
is er werk op de planken met de vleet 
Z ijn  bezöek is nuttig geweest. Z ijn  
verschijning en woorden, hebben hoop 
vol gestemd.

H ij is een werker, heeft een vasten 
w il en h ij kan als h ij lang genoeg m i
nister van Verkeerswezen b lijft, iets 
voor de visscherij doen, waarop men 
met tevredenheid zal kunnen terug
blikken.

M ijnheer de M inister, gij z ijt een 
zoon van «’t zeetje».

Tracht het «zeetje» te geven w at 
het toekomt en gij zult ons land eens 
temeer een grooten dienst bewezen 
hebben.

DE O V ER N A M E  VAN DE  
«JAMES ENSOR»

Zaterdag werd dus door de N.V. 
Motorvisscherij de eerste van de v ijf 
tijdens den oorlog voor de Duitschers 
in  aanbouw zijnde vaartuigen in  huur 
overgenomen van den Staat.

Talrijke personaliteiten hadden er 
aan gehouden deze officieele recep
tie in  de nieuwe handelsdokken bij te 
wonen.

Het ware te lang om ze alle te mel
den.

Het nieuwe vaartuig, w aarvan de 
gegevens een paar m aanden geleden 
in  ons blad verschenen, heeft heden 
zee gekozen onder leiding van kap i
tein Albert Vanneuville met een be
m anning van 24 koppen op een u ltra 
modern ingericht vaartuig.

De receptie aan boord was grootsch 
en in  alle opzichten rijk  aan contact- 
name.

’s Middags had in  het Hotel Renom 
mée een lunch plaats, waarop een 
zestigtal genoodigden u it de m aritie
me wereld aanwezig waren en waar 
achtereenvolgens zeer interessante 
toespraken gehouden werden door de 
heeren Lucien Decrop, directeur-ge- 
neraal De Vos, senateur Schott, Com. 
Timmermans, secretaris-generaal M al 
derez, M r Beliard, enz...

Men moet weten dat het de firm a 
Beliard, Crighton en Co is, welke de 
vaartuigen zoo mooi opbouwde en 
voorzag van al w at moderne treilers 
ons m aar kunnen geven.

In  een woord dergelijke recepties 
zijn rijk  aan gedachtenwisselingen, 
welke slechts hun nut kunnen heb
ben voor visscherij en vischhandel 
en bijdragen tot een beter begrijpen 
van wat een rijkdom  de zeevisscherij 
voor ons land mag zijn.

Taeâantôidvaamen

Op de lunch welke Zaterdag ter ge
legenheid van de overname van de 
«Jam es Ensor» gegeven werd, werd de 
toekomstige bouw aangekondigd van 
een nieuwe ijsfabriek met vriesinstel- 
lingen w aar dagelijks 150 ton visch 
zou kunnen gefilleteerd en ingevro
ren worden.

Aldus hoopt men de moderne bewa- 
rings- en vriesmethodes thans in  Ame 
rika in  gebruik, ook h ier op groote 
schaal te kunnen ingang doen v in 
den.

Moest d it ooit wel verwezenlijkt 
kunnen worden, dan zou d it België in 
Europa onm iddellijk brengen tot de 
naties welke op dat gebied het snelst 
vorderingen zou gemaakt hebben.

«W ait and see», is onze leuze.

W aar blijven de 
Diploma’s

(Ingezonden)
Die vraag wordt ons gesteld door 

verscheidene visschers, die een exa
men aflegden. Volgens men ons w il 
w ijs maken, z ijn  de diplom a’s Van het 
examen van Februari nog niet getee- 
kend door de leden van  de Ju ry . Een 
sukkelare een «buze» geven dat gaat 
rapper. D aar moet ge geen maanden 
achter wachten; presto subito en 
maak dat ge weg komt.

Hebben die heeren van de commis
sie dan geen uurtje om hun handtee- 
kening te zetten op a l die ezelsvellen? 
Of is de schrijvelaar die al déze Dam
pieren moet k laar maken zoodanig 
overlast ? Als h ij een paar knechten 
moet hebben, zoo sch rijft men ons, 
dat h ij het m aar gauw zegt. W e zul
len er gauw een paar gevonden heb
ben. Een kleine reklam e bij «de S lak 
ken» en in  geen tijd  is de boel in  orde.

Krabbekoker.
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Nog steeds Bezoek aan 
het Herscholingscentrum 

voor Visschers
M aandag vroeg bracht w alkapitein  

Arseen Blondé vertegenwoordiger van 
de Oostendsche Reederij, een bezoek 
aan het centrum. H ij was vergezeld 
van schipper Fons Broucke. Kap itein  
Blondé is er ook een van die «Oude 
Zeebonnken» w aar men niet moet 
trachten blauwe bloempjes aan w ijs 
te maken en algauw ziet waarmede h ij 
te doen heeft. Ik  geloof n iet dat er 
iemand te vinden is die onze visschers 
beter kent dan h ij.

Als gevolg van d it bezoek, werden 4 
candidaten aangeworven om onmid
dellijk  in  dienst te treden van de 
Reederij. Schipper Fons Broucke zal 
er heel zeker wel bij varen en. mag ze 
gerust om het even welk matrozen- 
werk in  de hand stoppen. Ze zullen 
hun m an wel staan, vooral dat het 
er zijn met zeebeenen.

W e vragen alleen aan den schinDer 
die gasten niet te nemen als een «ver
loren vierendeel», anders slaat h ij den 
bal mis. H ij mag ze gerust laten be
gaan en zal dan eerst zien w at een 
herscholing kan bijbrengen.

Dien zelfden dag bracht ook nog de 
Heer Claes, Directeur-Generaa.l bij 
het M inisterie van Arbeid, bezoek.

Voorwaar men doet onze candidaten 
eere aan en w at meer is, ze staan goed 
aangeschreven bij de m annen die de 
leiding hebben van het centrum. D i
recteur Van Wynsberghe mag er te 
recht fie r over zijn. eh kan reeds de 
verzekering geven dat het gen weg
geworpen geld zal ziin. De Directeur- 
G eneraal stond verbaasd te kijken 
naar de verschillende werkzaamheden 
en meer nog naar het resultaat. In  
m inder dan 2 maand herscholing zijn 
er reeds 5 in de vaart, en de anderen 
zuPen dapper volgen.

We hopen dat de andere reederijen 
het voorbeeld van de Oostendsche 
Reederij zullen volgen, w aar ze alle 
belang bii hebben en terzelfdertüd de 
Hoogere Besturen zullen steunen in 
het Drachtig in itia tie f dat ze genomen 
^phben

ABONNEMENTEN: Binnenland: 1 jaar: 100 fr. 
TEL. N r 72523 Nederland: 12 gulden.
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5 )e tweede he(ft aan een >teeâ& aav oiet..

De 0*88 «Curie» en 0.89 «Marconi» 
te w ater gelaten 

op de W erven Boel en Zonen
De werven van Boel en zonen bo

den Zaterdag namiddag een veel ka l
mer aanblik dan op den 10 October 
1946, dezen heuglijken dag waarop 
0.85 «Pasteur» en 0.86 «Edison» van 
stapel liepen. Toen hoorde men het 
geratel der machines, het draaien der 
motoren, het kloppen en hameren, 
het geknars der kranen. Toen heersch 
te er een koortsachtige bedrijvigheid.

B ij het «week-end» is de werf door 
de massa werklieden volledig verlaten. 
E r is kalm te en rust, stemming die 
trouwens beantwoordt aan den 
wensch der Pêcheries à Vapeur voor 
w ier rekening straks de 0.88 «Curie» 
en 0.89 «Marconi» aan het water 
der Schelde zullen toevertrouwd wor
den, in afwachting dat deze beide 
vaartuigen den breeden oceaan zullen 
doorploegen.

Geen officieele plechtigheid, alles 
verloopt in  gezelligen fam iliekring. 
W ij bemerken den heer John  Bau 
wens, spil eener voorname reederij, 
z ijn  echtgenoote, Heer en Mevr. R ay 
mond Bauwens en hun twee kinderen 
Françoise en Claude, aan wie het me-
/VVMM'VVVVVVVVVVVVVVA/VVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVY

föe Te’oityg.aae aan 5 th.
aan het Campen.yaticfendy

Volgens een Besluitwet van 28-2-1947 
zal tot een vereffening overgegaan 
worden van de bezittingen der orga
nismen en diensten, welke tijdens den 
oorlog bestonden.

D it geldt dus inzonderheid de cor
poraties.

Reeders en handelaars hadden dus 
een compensatiefonds gevormd.

B ij de reeders werd een premie van 
5 t.h. afgehouden per maand, van het 
oogenblik, dat de opbrengst boven de 
honderd duizend frank ging.

Velen denken nu, dat het eenvoudig 
zal zijn een aangifte van schuldvorde
ring in  te dienen, zooals voorgeschre
ven in het besluit van den Regent 
van 16 April 1947 en in  het Staatsblad 
van 18 April 1947 verschenen.

D it zal echter zoo gem akkelijk niet 
gaan.

Anderzijds stelt zich de vraag of het 
wel gewenscht is elk afzonderlijk zijn 
aanvraag te doen en of het niet beter 
ware dat gezamenlijke voetstappen 
aangewend worden om een behoorlijk 
resltaat te bereiken.

Inderdaad er zijn menschen die 
hiervoor een advokaat zullen aanzet
ten en door het te ontvangen deel in  
de gemaakte oorlogswinsten zal hoe
ven opgenomen te worden, stelt zich 
de vraag w at in  die omstandigheden 
van die v ijf procent nog zal overblij
ven na betaling der taksen hierop en 
de onkosten.

D it alles dient rijp e lijk  overwogen, 
vooraleer elkeen individueel een aan
vraag te laten doen, waar het gansche 
bedrag misschien zeer nuttig zou kun
nen besteed worden om den reeders 
een sociale instelling te bezorgen, zoo
als het ontwerp Vandenberghe-Claeys 
voorzag. door het oprichten van een 
Nationale Voorzorgskas der Visscherij 
w aarin ziekten, ongevallen, pensioe
nen, kindervergoeding, betaald ver
lof en alle sociale aangelegenheden in 
één kas zouden kunnen ondergebracht 
worden onder de kontrole van den 
Staat.

Mocht elkeen zulks begrijpen, dan 
zou de visscherij een onschatbaren 
dienst bewezen worden.

Gezien de beslissing in  de Nationa
le Federatie genomen, meenen we het 
vooralsnog nutteloos de formulieren, 
waarvan het model in het Staatsblad 
van 18 April 1947 verschenen is, in  te 
vullen.

Volgende week hopen we onze le- 
zers hierover tti *q ii(VbtüT.

terschap der twee nieuwe eenheden 
opgedragen werd, den heer Jos. De 
Vestele, lid  van de beheerraad der 
Pêcheries à Vapeur, H.H. Dekersma- 
cker van de Froid industriel, Demor- 
tier van de S.A .I.T .; Beuren, walkapi
tein en Ja n  Dedrie, walm achinist der 
reederij, Ingenieur Chilsky. Vandam- 
me van de scheepswerf Jos. Boel en 
zonen, enz, enz...

V L O T  VAN STAPEL
Precies op het gestelde uur en na

dat de twee jeugdige meters zich op
perbest van hun taak gekweten had
den, glijden de 0.88 «Curie» en de 
0.89 «Marconi» statig en feilloos het 
water in. Men ju icht toe en wenscht 
voor deze vaartuigen een voorspoedi
ge toekomst tot heil onzer zeevissche
rij en voorspoed der Pêcheries à V a
peur.

De «Curie» en de «Marconi» zijn 
twee zusterschepen van de «Pasteur» 
en de «Edison», w ier voltooiing een 
spijtige vertraging onderging, tenge
volge der langdurige werkstaking, die 
het scheepsbouwbedrijf op de Schelde 
volledig lamlegde.

De kenmerken van deze vier een
heden zijn: lengte over alles 42 m. 20; 
lengte op de waterlinie 36 m. 50 ; 
breedte 7 m. en diepte 4 m., gebouwd 
onder töez^cht vlan bureau Veritas, 
worden ze voorzien van een motor 
van 400 P.K . Carels Diesel van 6 cy
linders, alsook door een omkeer en 
reductie koppeling vervaardigd door 
«Self Changing Gear Co te Coventry». 
E r  wordt voorzien dat het schroef zal 
draaien met een verminderde snel
heid van 119 toeren per minuut, het
geen ' ongetwijfeld een voordeeligen 
invloed zal uitoefenen op de sleep- 
kracht.

Het is m erkwaardig aan te stippen 
dat de w inch aangedreven wordt door 
den motor. H ier hebben w ij m e f een 
nieuwigheid af te rekenen. De ont
werpers en de bouwers w illen geen 
sensatie verwekken, noch de snelheid 
nutteloos vergrooten. Z ij beoogen een 
verhooging van het rendement even
goed als het confort der bemanning. 
W ij staan voor een stout opgevat plan 
dank zij de samenwerking tusschen 
de beide hh. -Bauwens, Ingenieur Chils 
ky, scheepswerf «Self Changing G ear 
Company Ltd» en de scheepswerf 
«Ateliers de Constructions Electriques 
de Charleroi» .

De Pêcheries à Vapeur streeft er 
naar haar vloot op het peil te bren
gen van vóór den oorlog. Moderne 
treilers vervangen de eenheden die 
tengevolge van de oorlogsgebeurtenis
sen of andere zeerampen verloren ge
gaan zijn. Deze reederij geeft den in 
druk een zeer voorzichtige politiek op 
gebied van scheepsbouw te w illen vol
gen en voorloopig te verzaken aan 
een breeder ontplooiing.

Na de tewaterlating had in de villa  
van den heer Vân B rie l van de 
scheepswerf een gemoedelijke samen
komst plaats, zooals het trouwens in 
de gewoonte is werd een glas schuim - 
w ijn  gedronken op de gezondheid van 
de jeugdige meters, op het succes 
van de treilers «Curie» en «Marconi» 
en op den bloei van de Pêcheries à 
Vapeur.

Deze namiddag beleefden w ij een 
plechtigheid, w aarvan de eenvoud 
kenschetsend was ; een gulhartig 
onthaal vanwege scheepswerf en ree
derij. W ij vergeten de kwinkslagen 
niet van den walkapitein, den eeuwi
gen «jeune-premier» noch den ramp
spoed van een sympathieken beheer
der der P.V. W ij m aakten een bewo
gen terugreis mede gekenschetst door 
platte banden en m ateriaal da.t niet 
mêe wilde, tot w ij tenslotte in veilige 
haven landden, w ààr binnenkort de 
0.85 «Pasteur», de 0.86 «Edison», wel
dra gevolgd door de 0.88 «Curie» °n  
de 0.89 «Marconi» - visscherijvaar- 
tuigen vol beloften - zullen thuis- 
hooren.

HOOGWATER
APRIL

1 D 8.32 21.27
2 W 10.03 22.32
3 D 10.57 23.19
4 V 11.39 23.56
5 Z — 12.15
6 z 0.32 12.48
7 M 1.08 13.23
8 D 1.42 13.56
9 W 2.16 14.27

10 D 2.51 15.02
11 V 3.26 15.37
12 Z 4.02 16.15
13 z 4.41 17.13
14 M 5.54 18.36
15 D 7.33 20.11
16 W 9.05 21.34
17 D 10.03 22.24
18 V 10.43 23.02
19 Z 11.18 23.35
20 z 11.50 —

21 M 0.07 12.22
22 D 0.50 12.57
23 W 1.17 13.32
24 D 1.58 14.12
25 V 2.40 j 4 53
26 Z 3.27 15.48
27 z 4.25 16.50
28 M 5.35 18.12
29 D 7.06 19.46
30 W 8.33 21.10
Berekend volgens 
het officieele uur 
van Greenwich.
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SietxA&uning. van dm  V iôcâitand  
in  de Ahuwdzee

WELK IS MIJN RECHT ?

V ra ag  : een reeder vraagt ons u it
leg over hooge rechten die h ij moet 
betalen bij overdracht van een deel 
van zijn vaartuig.

Antwoord :
De eerste akte b lijk t ons n iet goed 

opgemaakt. Inderdaad wordt daarin 
het aandeel van beide partijen  in  het 
schip vastgesteld. Beiden worden ge
woonweg medeeigenaars, zonder ver
dere bepaling; in  dat geval worden ze 
aanzien ieder als eigenaar van de 
helft. Het is dan ook logisch dat, wan
neer later één van de eigenaars zijn 
deel terug afstaat, h ij de zegelrech
ten dient te vereffenen berekend op 
de helft van de waarde van het vaar
tuig. W anneer gij nu deze waarde te 
groot hebt opgegeven, dan hebt gij 
d it alleenlijk  aan U zelf te w ijten ; 
gij had kunnen een mindere waarde 
opgeven.

Het is ook mogelijk dat de ontvan
ger zijn berekening op een andere ba
sis maakt, daar w ij opmerken dat op 
de eerste overeenkomst geen plakze- 
gels zijn aangebracht en de overeen
komst een «akte van aandeel» wordt 
genoemd.

De in lichtingen welke gij verstrekt 
zijn n iet duidelijk genoeg om ons toe 
te laten de berekening van den ont
vanger te achterhalen. Inderdaad 
zegt gij n iet indien het zegelrechten 
z ijn  ofwel registratierechten die ge
vorderd worden.

Ind ien  de ontvanger een der gelijk 
bedrag registratierechten vraagt, dan 
past h ij w aarsch ijn lijk  de artikelen 
115 en volgende van het Wetboek van 
registratie toe, toepasselijk in  geval
AA A A ê â 4 4 4 AAAA4 AAAAAAAA
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van vennootschap. Het is inderdaad 
een soort vennootschap die gewijzigd 
of ontbonden wordt. We vreezen dat 
U derhalve niets anders zal overb lij
ven dan de gevraagde rechten te be
talen. Hadt gij moeten op een andere 
m anier tewerk gaan nl. eenvoudig 
een akte van koop en la te r van ver
koop opmaken van een welbepaald 
deel van het vaartuig (v.b. 1/6  of 1/8 
verm its d it voldoende was) voor den 
prijs van 10.000 fr. dan had U  d it 
enkel twee m aal 100 fr. aan zegel
recht ( 1% ) en een onbeduidend re
gistratierecht gekost.

D aar er nopens aankoop en verkoop 
van schepen - of deelen ervan - nog 
zeer veel m isverstanden bestaan, zul
len w ij volgende week eens meerderen 
uitleg daarover verstrekken.
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De nieuwe Polis 
van VOZOR en de

Reeders

Zaterdagnamiddag vergaderden de 
midden§lagreeders in  de zaal van de 
katholieke volksbond, w aar de polis 
van VOZOR besproken werd. K a tho 
lieke volksvertegenwoordigers van 
Oostende, waren er op uitgenoodigd.

Een motie werd aangenomen w aar
bij besloten werd, de besluitwet in 
zake de nieuwe polis van de VO ZO R 
niet te kunnen aanvaarden en de 
volksvertegenwoordigers te verzoeken 
een audientie bij den heer m inister 
aan te vragen.

Men zou zich solidair verzetten en 
desnoods al de schepen laten stilleg
gen. ~ ,

Verder zou men de dienzeevisscherij 
en kustvischerij in kennis stellen van 
de genomen beslissing en hen in lich 
ten over het verloop der zaken.

W E T S O N T W E R P  IN G E D IE N D

Op 5 April 1946 is te Londen een 
verdrag gesloten tusschen de Staten 
die belang hebben bij het behoud van 
een goede vischstand voornam elijk in  
de Noordzee over de m aaswijdte van 
vischnetten en de m inim um-maten 
van sommige vischsoorten. Zulke ver
dragen moeten door de Volksverte
genwoordiging goedgekeurd worden. 
B ij de Tweede Kam er is daartoe een 
wetsontwerp ingediend.

DE M E M O R IE  VAN T O E L IC H T IN G

In  de Memorie van Toelichting op 
het wetsontwerp staat o.m. :

Van  25 M aart tot 5 April 1946 is te 
Londen een In ternationale Conferen
tie gehouden van de gevolgmachtigde 
afvaardigden van  landen, betrokken 
bij de visscherij in  den noordoostelij- 
ken A tlantischen Oceaan en z ijn  rand 
zeeën, teneinde m aatregelen vast te 
stellen, om overbevissching dezer w a
teren te voorkomen. Op deze Confe
rentie waren vertegenwoordigd België 
Denem arken, de lersche V rijstaat, 
F ran k rijk , IJs lan d , Nederland, Zwe
den en het Vereenigd K o n in krijk  van 
G root-Brittan ië en Noord-Ierland. 
Het aanvaarde verdrag werd door de 
vertegenwoordigers van al deze lan 
den geteekend. Als waarnem er was 
bovendien aanwezig een vertegen- 
woordigr der Vereenigde Staten van 
Am erika, te rw ijl ook een delegatie 
van den Perm anenten In ternationa
len Raad voor het onderzoek der zee 
de Conferentie bi;'woonde. Als basis 
voor deze C onferentie  gold het op 23 
M a a rt 1937 te Londen gehouden ver
drag. Gebleken was, d a t dte destijds  
aan vaard e  m aatregelen  n ie t voldoen
de werden geacht om een behoorlijke

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

(218) Zout voor de visschers

De Aanval op 
Zeebrugge in 1918

29ste V e rja a rd a g  
van St. George’s Day

In  G root-Brittanië, zoowel als in  
België zal op Zondag 27 April, ander
m aal St. George’s Day herdacht wor
den. Op 23 A p ril is het im mers 29 jaar 
geleden, dat de heldhaftige aanval on
der leiding van adm iraal Keyes, op 
den havenm uur te Zeebrugge uitge
voerd werd.

Zeebrugge was gedurende den eer
sten wereldoorlog een geducht steun
punt voor duikbooten. Ten einde het 
vijandelijke duikbootwapen een ge- 
voeligen slag toe te brengen, had het 
Britsche opperbevel in  1918 besloten 
het kanaal, dat toegang gaf to t de 
duikboothaven te blokkeeren. 1780 
Britsche officieren en zeelieden, allen 
vrijw illigers, nam en aan dezen ge
vaarlijken  aanval deel.

M en besloot de oude kruisers «Te- 
tis», «Intrepid» en «Iphigenia» gela-, 
den met cement, in  de vaargeul tot 
zinken te brengen. Deze aanval, die 
een van de stoutste en mooiste stuk
ken is u it de annalen van de Britsche 
scheepvaart, werd met succes be
kroond. Een duikboot slaagde er zelfs 
in  den havenm uur over een lengte 
van 30 meter te vernietigen..

Toen echter plots de w ind draaide 
en daardoor het rookgordijn, w aar
achter de operatie uitgevoerd werd 
uiteenwaaide, werd de kruiser «V in 
dictive», die als begeleidingsschip aan 
de operatie deelnam, verp licht zijn be
m anning - of eerder w at er daar nog 
van overbleef - terug in  te schepen 
en zich te laten naar de hooge zee 
sleepen door de sleepboot «W arwich».

De verliezen, die de B ritten  geleden 
hadden, bedroegen 176 dooden, 412 
gewonden en 49 verm isten. D it was 
meer dan de helft van de m anschap
pen, die aan den aanval deelgenomen 
hadden.

Lord Keyes, de held van Zeebrugge. 
die in  December 1945 overleed, werd 
op zijn verzoek, ter aarde besteld, te 
midden van zijn mannen, die den 
dood vonden, tijdens de gedenkwaar
dige onderneming te Zeebrugge in  de 
lente van 1918.

ST. G E O R G E ’S DAY  
T E  Z E E B R U G G E

Het stadsbestuur van Brugge brengt 
ter kennis van de bevolking dat de 
jaarlijksche plechtigheid van  de St. 
George’s Day op Zondag 27 April 1947, 
te Zeebrugge zal plaats hebben.

Te dier gelegenheid wordt te 14 uur 
een stoet van m aatschappijen, school
kinderen en afvaardigingen gevormd 
nabij het Station van Zeebrugge- 
Centrum. Een defilé, gevolgd door 
kransneerlegging en korte godsdien
stige plechtigheid geschiedt daarna 
omstreeks 15 uur, voor het gedenktee- 
ken aan de Mole, in  aanwezigheid van 
de burgerlijke en m ilita ire overheids
personen .

vischstand in de Noordzee te w a a r
borgen, zoodat moest worden onder
zocht w at kon geschieden om te be
reiken, dat jaarlijk s  geen grooter deel 
van de vischstapel zou worden wegge
vangen dan overeenkomt met de ja a r
lijksche aanwas van de soorten, die 
men in  stand wenscht te houden.

In  de eerste plaats werd hiervoor 
noodzakelijk geacht een grootere  
m aasw ijd te  van de tra w ln e tten . In  de 
wateren ten noorden van 66° Noor
derbreedte en oostelijk van de M erid i
aan van Greenwich werd daarom deze 
m aaswijdte gebracht van 105 op 110 
mm., terw ijl tevens werd bepaald, 
dat deze m aat ook zal gelden in  de 
IJslandsche wateren tusschen de pa
ralle llen  68° en 62° Noorderbreedte en 
tusschen de m eridianen van 28° en 10° 
Westerlengte. Voor de overige w ate
ren - d it zijn in hoofdzaak de Noord
zee, de lersche Zee en Het K anaa l -, 
zal de m aaswijdte der traw lnetten 
worden vergroot van 70 tot 80 mm.

Ook de op de vischsoorten gestelde 
m a a t w erd herzien in  dezen zin, dat 
voor de instandhouding van de soor
ten een grootere m aat noodzakelijk 
werd geoordeeld. Overeenstemming 
werd bereikt over de navolgende m aat 
verhoogingen: kabeljauw van 24 tot 
30 cm; schelvisch van 24 tot 27 cm ; 
schol van 23 tot 25 cm; w itje van 23 
tot 28 cm; tongschar van 23 tot 25 cm' 
tong van 21 tot 24 cm; tarbot van 25 
tot 30 cm; griet 25 cm. Slechts voor 
heek bleef de reeds vroeger aangeno
men m aat van 30 cm gehandhaafd, 
terw ijl thans ook minimum-maten 
werden vastgesteld voor w ijting  (20 
cm ) en schar (20 cm ).

B E ZW A R EN  VAN N E D ER LA N D S C H E  
Z IJ D E  EN V E R D E E LD E  M E E N IN G E N

Ook verder gaande maatregelen 
kwamen ter sprake. Een van Britsche 
zijde ter tafe l gebracht voorstel, om 
tot een contingenteering der vis- 
chersvloten van de deelnemende naties  
over tegaan, werd echter niet aan
vaard. Het voorstel bedoelde te komen 
tot een beperking van de globale ton 
nage der visschersvloten van de deel
nemende naties, w aarbij echter bui
ten beschouwing zouden blijven de 
schepen beneden een nader vast te 
stellen inhoud, dus de kleine visschers 
vaartuigen. Het voorstel vond bestrij
ding door de landen die in de gele
genheid waren hun visschersvloot ge
durende de oorlogsjaren aanm erkelijk 
u it te breiden en thans afwijzend 
stonden tegenover elke beperking, 
voor zoover deze hun bestaande vloot 
raakte. De Nederlandsche delegatie 
kon zich met het Britsche voorstel 
n iet vereenigen, daar zij van meening 
was dat deze ook van toepassing 
moest zijn op alle vaartuigen, omdat 
d it anders zou beteekenen een on
rechtm atige bevoordeeling van die 
naties, w ier vloot overweeend uit: 
kleine vaartuigen bestond. Bovendien 
achtte zij de globale tonnage geen ge
schikte m aatstaf voor beperking.

W iM e het Britsche voorstel de over
bevissching tegengaan door een glo
bale beperking van de tonnage, van 
Nederlandsche zijde werd het denk
beeld geopperd d it doel te  bereiken  
door een beperking der ontvangsten  
door deze in overeenstem m ing te 
brengen m et het productievermogen  
van de Noordzee, zoodat ieder land 
jaarlijk s  niet meer mocht aanvoeren 
dan een nader vast te stellen percen
tage van de totale vangst, waarvan 
de deskundigen van meening zijn, 

dat zij zonder gevaar voor achteruit
gang van de vischstand aan de zee 
kan worden onttrokken. B ij de ben fi
ling van dit percentage zou men zich 
moeten richten naar de graad van 
ontwikkeling, welke het visscheriibe- 
d rijf vóór den oorlog had bereikt. Ook 
om trent d it denkbeeld kon echter a1- 
lerm inst overeenstemming worden be
reikt.

Hetzelfde gold voor eveneens ter 
sprake gebrachte voorstellen het aan
ta l vischdagen te beperken, om be
paalde gebieden gedurende een deel 
van het jaa r voor alle of voor bepaal
de vormen van visscherij te sTuiten, 
dan wel een verbod om gedurende een 
bepaald gedeelte van het jaar zekere 
vischsoorten aan te voeren.

De meeningen over al deze denk
beelden waren echter dermate ver
deeld, dat het niet mocht lukken deze 
te verwerken tot een voorstel, dat 
door de, gedelegeerden der deelne
mende naties kon worden aanvaard. 
Voor nader onderzoek werden deze 
voorstellen daarom verwezen naar een 
in  te stellen commissie, w aarin alle 
deelnemende naties door een of twee 
leden zullen zijn vertegenwoordigd 
en welke binnen een jaar zal rappor- 
teeren om trent de wijze waarop het 
gestelde doel op de beste wijze kan 
worden bereikt. Aan de vertegenwoor
digende landen werd in verband h ie r
mede in overweging gegeven a lth an s  
gedurende d it ja a r  hun herbouw pro- 
g ra m m a ’s voor hun visschersvloot 
zoodanig jn te richten, d a t deze vloot 
n ie t grooter zou z ijn  dan die van 1938 
en zoo d it op het tijd s tip  der Confe
rentie  reeds wel het geval was, voor
loopig van verdere vergrooting a t te  
zien. in  tegenstelling met dat van 
1937 is het verdrag van 1946 ook van 
toepassing op de visscherij binnen de 
territoriale grenzen van het R ijk  :

Men zal zich herinneren dat onze 
kustvisschers bezwaren hebben.

NA AFLOOP VAN DEN 
GELDIGHEIDSDUUR DER 

OVERGANGSWET

Het staatsblad van 14 en 15 April 
jl. voorziet de wijzigingen aan de 
W et van 30 December 1929, die 
toepasselijk zullen zijn vanaf den da
tum waarop het leger terug op vre- 
desvoet zal gebracht worden.

Deze besluitwet d.d. 28 Februari jl. 
bevat de verbeteringen die in  de jong
ste jaren aan de algemeene wet aan
gebracht werden : als de verhooging 
der vergoedingen voor begrafeniskos
ten en van de grens tot welke het 
loon in  aanm erking komt voor de be
rekening, der vergoedingen en de uit
breiding der schadevergoedingen tot 
de ongevallen overkomen op den weg 
naar en van het werk. Het zelfde stel
sel van berekening der renten wordt 
toegepast als in voege voor de land
arbeiders, de steunvoorwaarde, die 
herhaaldelijk  gelaakt werd, wordt af
geschaft.

Deze verbeteringen komen tegemoet 
aan de verlangens vanwege de vis
schers.

Merken w ij nog op dat het stelsel 
der afhouding van een bijdrage op de 
bruto-opbrengst, en niet een vaste 
premie per ingescheepten man, ins
gelijks bestendigd wordt.

Alwie omtrent de nieuwe wetsbepa
lingen ten opzichte der vergoedingen 
der arbeidsongevallen nadere in lich 
tingen wenscht, kan zich bij voor
keur schrifte lijk  tot de Redactie van 
«Het Nieuw Visscherijblad» wenden. 
De vragen zullen met bereidwilligheid 
en kosteloos behandeld worden.

DE HUISHOUDELIJKE 
WEDERUITRUSTING DER 

WERKNEMERS

Een groot aantal werknemers, die 
heruitrustingstoelagen ontvingen, die
nen nog rechtstreeks of door tusschen 
komst van een werkgever aanvragen 
in, teneinde bladen met bons C of P 
te bekomen voor een echtgenoote of 
personen ten laste, die zij te hunnen 
laste hadden op 15 Jan u ari 1946, maar 
vergeten waren te vermelden op hun 
oorspronkelijke aanvraag om toelage.

Aangezien er een aanzienlijke tijd 
verloopen is sinds voornoemden da
tum, brengt het Fonds ter kennis van 
belanghebbende werkgevers en werk
nemers, dat de aanvragen van dezen 
aard niet meer zullen aangenomen 
worden na 30 April 1947.

Nuttigheidshalve wordt er aan her
innerd, dat de begunstigden van de 
tusschenkomst van het Nationaal 
Hulpfonds voor de Huishoudelijke 
Heruitrusting der Werknemers slechts 
een bijkomende toelage (bons C en 
P ) mogen aanvragen, wanneer zij op 
15 Jan u ari 1946 hun echtgenoote of 
andere personen te hunnen laste had
den.
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Berichten van 
Handels vennoot schappen
OSTEND BO NDED STORES P.V.A.A.

B ij akte N ° 6356 is in het Staatsblad 
van 14-15 April de stichting versche
nen van Ostend Bonded Stores, de 
Sm et de Naeyerlaan 36 met als stich
ters: E ric  Dewulf, handelaar, André 
Claeys, verzekeraar te Brugge en A l
bert Vanhoutte .advokaat te Oostende.

Het doel is : handel in  scheepsbe- 
voorrading.

T R IN C O  p .v .b .a .

In  hetzelfde Staatsblad wordt de 
stichting bekend gemaakt van deze 
vennootschap welke tot doel heeft het 
vervoer, koopen, verkoopen en verhu
ren van auto’s, enz...

De vennooten zijn G. Rammelaere 
Albert en G. Fam ery, Mme Hardy 
(W we Tim m erm ans).

De sociale zetel is Kon.-straat, 6 
Oostende.

W ESTEN D  T E N N IS  CLUB
W in st- en Verliesrekening

Debiet
Overdracht verlies 1945 109.316
Algem. onkosten en belast. 8.966 
Uitbatingsonkosten 113.500

231.782
Krediet

Ontvangsten 115.170
Verlies 116.612

Z e e i d ô ô c â e û j

Dank zij de activite it door ons Zee
wezen aan den dag gelegd, is het as
pect van onzen uitvoer vergeleken bij 
een jaa r geleden, er al heel wat op 
verbeterd.

W e kunnen ons hierover slechts 
verheugen. De recente aanstelling van 
D irecteur Byron, die met veel nauw
gezetheid zijn nieuwe taak schijnt op 
te vatten, is een verbetering of liever 
het uitschakelen van een bestaande 
lacune in  dat opzicht.

Ons Zeewezen heeft veel te weinig 
personeel welke zich er mee bezig 
houdt.

Gelukkig zijn personen als de hee
ren Byron, Pluym ers en Vanloo van 
onschatbaar belang, daar het ons 
voorkomt, dat zij een zeer groote be
voegdheid verworven hebben, w at on
ze zeevisscherij zeer ten goede komt.

Nu allerlei handelsakkoorden wor
den afgesloten, is er toch sprake van 
visch en vischconserven voor den 
uitvoer bestemd.

VERNIEUW EN VAN HET  
HAN DELSAKKO O RD  M ET  

IT A L IE

Binnenkort moet het handelsak
koord met Ita lie  vernieuwd worden. 
Men weet dat voor 50 m illioen Belg. 
frank uitvoer van visch hierin voor
zien was.

Thans wordt gevraagd te mogen 
uitvoeren 10.000 ton versche visch ; 
3000 ton vervrozen en versche haring; 
3000 ton gezouten haring; 500 ton ge- 
rookten haring en 1000 ton vischcon
serven.

Ita lie  vorm t voor ons land op het 
huidig oogenblik een belangrijk a f
zetgebied en vorm t een belangrijke 
steun voor onze visscherij.

Het zal er echter ook op aankomen 
deze visch zoo versch en verzorgd mo
gelijk te verzenden.

Daarvoor moet men over koelwa
gens beschikken. De Italiaansche au
toriteiten weigeren die en de Belg i
sche beschikken er niet over, w at zeer 
nadeelig is voor onze visscherij.

Op d it gebied va lt er voor den nieu
wen m inister van Verkeerswezen ern
stig werk te verrichten.

H O NG ARIE - YOUGOSLAVIE
H ier zal het heel m oeilijk zijn om 

iets te kunnen uitvoeren. Betracht 
wordt in  de akkoorden vooral een 
3-tal m illioen kgr. haring en visch
conserven te verzenden.

Over F ran k rijk  spreken we in een 
afzonderlijke rubriek.

EEN TE  B ETR EU R EN  
H O U D IN G

De houding van den Bond der Mid- 
denslagvisscherij kan s’.echts betreurd 
worden omdat men er, om de gewoon
te niet te verliezen, de andere groepen 
heeft genegeerd en zelfs heeft afge
wezen.

Toen op 1 April deze bond werd u it
genoodigd om in een niet politiek lo
kaal en bij voorkeur het stadhuis een 
vergadering te beleggen om den toe
stand door de nieuwe wet od het oor
logsrisico geschapen, te bespreken, 
was het antwoord aan de vertegen
woordigers :

«Het verbond der middenslagvissche 
rij kan U niet beletten een vergade
ring van reeders te beleggen. De be
langen der m iddenslagvisscherij zijn 
evenwel niet dezelfde als deze der 
kustvisscherij.

Vandaar dat w ij op uw uitnoodi
ging niet kunnen ingaan.»

Veertien dagen later belegt men 
een vergadering in  een politiek lo 
kaal, noodigt men alleen volksverte
genwoordigers van een bepaalde kleur 
uit en besluit men de reeders van diep
en kustvisscherij in te lichten over 
het verloop der zaken.

G raag stelden we de vraag : W elk 
verschil er inzake de oorlogsschade 
bestaat tusschen de belangen der 
reeders klein of groot ?

W aarom  geen gezamenlijke actie 
kan ingespannen om aller belangen 
te dienen ?

Waarom  hiervoor geen gezam enlij
ke uiteenzetting voor alle reeders van 
gansch de kust plaats heeft, waardoor 
elkeen zal bewust zijn van wat de 
nieuwe wet inhoudt ? W aarom  niet 
alle volksvertegenwoordigers en sena
toren van gansch de kust uitgenoo
digd worden om hen te verzoeken een 
gezamenlijk voorstel in te dienen, dat 
redelijk verstandig en met den noo- 
digen overleg opgesteld is, zoodat a l
le belangen gediend zijn ingevolge de 
geest en de tekst van de wet zooals ze 
gedurende vier jaar toegepast werd 
en wel van 27 Oogst 1940 tot 27 Oogst 
1944.

W anneer zullen de reeders begrij
pen en d it ïs vooral voor die van de 
m iddenslagvisscherij het geval, dat 
nooit iets zal bereikt worden, zoolang 
niet gezamenlijk en vrij van alle poli
tieke fracties zal gehandeld worden.

Het staat elkeen v rij er zijn politie
ke meening op na te houden, m aar in 
de visscherij moeten alleen de be- 
roepsbelangen buiten alle politieke in 
vloeden behartigd.

En  dan alleen zal men sterk staan 
ten opzichte van al de m oeilijkheden, 
welke nog te overwinnen zijn.



OOSTENDE
DE V ISA S VOOR REISPASSEN

De visas voor reispassen voor Enge
land zijn afgeschaft. Textielkaarten 
hebben ook hun tijd  gehad. M aar de 
entreekaarten voor den Bonten Avond 
van 3 M ei a.s. in  de zaal Scala zul
len strikt aan den ingang geeischt 
worden. Enkele kaarten zijn nog te 
verkrijgen bij het personeel van het 
Gemeentebestuur.

A L B É R T-H A L L
Het Schepencollege heeft besloten 

het gebouw van het Oud-Station, 
voortaan den naam; te geven van 
«Albert-Hall».

M IL IT IE V E R G O E D IN G
De uitbetaling der m ilitievergoe

ding voor de maand April zal plaats 
vinden in  het kantoor van dhr Stads
ontvanger, gelijkvloers Gerechtshof, 
van 14 tot 17 uur, op V r i’dag 2 Mei
1947.

De belanghebbenden worden drin 
gend uitgenoodigd zich op vast ge- 
stelden datum aan te bieden.
EEN F A N C Y -F A IR

Bezoekt de groote Fancy-fair op 15,
16 en 17 M ei a.s., in  de prachtige in 
richting van de «Cercle Interallié», 
hoek Albert I  W andeling en IJzer- 
ramp, w aar ü  naast de nuttigste din
gen, de meest prachtige en kunstige 
antreffen zult, naast het ernstige, het 
plezierige. W aar U in  een heerlijke 
omgeving, terw ijl zachte opwekkende 
muziek uw gehoor streelen zal, zult 
kunnen genieten van de meest fijne 
dranken, de sm akelijkste gebakjes, de 
fijnste bonbons. Ieder zal er zijn goes
ting en smaak vinden. Zelfs de toe
komst zal er kunnen geraadpleegd 
worden.

Het gevuld programma, dat de 
meeste afwisseling biedt, zal zeker de 
m oeilijksten voldoening schenken.

Op Donderdag 15 Mei, vanaf 16 tot
18 u. : Thé dansant en Mode-show 
door het huis «Au Grand Chic» en het 
huis Van den Bossche.

Op Vri;'dag 16 Mei, Poppenspel - 
groep Brugge dat aan alle kinderen 
groot en klein veel vreugde zal ver
schaffen.

Op Zaterdag 17 M ei : bridge-tornooi 
met zeer belangrijke prijzen.

Op Zondag 18 M ei van 16 tot 18 u. 
Verkleed kinderbal met toekenning 
van prijzen voor de mooiste costumes 
en om 21 uur groot bal met tombola 
en optreden van ’t Looze Visschertje.

Vergeet niet dat de instelling zelf 
reeds een bezoek waard is en rien, 
niets kost ! Bedenkt daarbij, dat U  
het aangename aan het goede kunt 
associeeren, daar hoe weinig U er 
ook zult nalaten ten goede zal komen 
aan het W erk van de Weesjes van het 
Carolinenhof en aan de sociale w er
ken der scholen !

A A N B E S T E D IN G
De aanbestedingen zullen in  open

bare zitting van het Schepencollege 
op 7 Mei toegezegd worden op vo l
gende uren:

Lijkenvervoer om 18 u.; Plaatsen 
scheidingen in  het stadhuis om 18,15
u.; W ijziging afwatering slachthuis 
en bouwen zuiveringswerken om
18.30 u.

H A N D TA S C H  O N T V R E E M D

Toen Mevrouw M artha D. in  de In 
novation enkele aankoopen wilde be
talen, moest ze tot haar ontsteltenis 
vaststellen, dat haar handtasch, een 
groots som geld bevattend, verdwe
nen was. K lach t werd ingediend. Des 
anderdaags werd de handtasch te 
ruggevonden in  het Maria-Hendrika- 
park. De som geld en andere papie
ren waren onaangeroerd. Alleen de 
twee toegangskaarten voor den Bon
ten Avond welke op 3 M ei e.k. door
gaat in de zaal Sca la  w aren gestolen. 
De politie zoekt ijverig  de kieskeuri
ge daders op.

S T A T U U T  VAN DEN G E W A P E N D E N  
W EE R S TA N D

De burgemeester van de stad Oos
tende brengt ter kennis van de be
langhebbenden dat de beslissingen 
welke genomen worden door de Con
trole Commissie, zetelend te Oostende, 
Gerechtshof, en ingericht krachtens 
het M inisterieel besluit van 5 Ju li
1946 tot vaststelling van het Statuut 
van den Gewapenden Weerstand, ge
durende dertig dagen aangeplakt 
worden aan de deur van het S tad 
huis, Gerechtshof.

Het staat eenieder v rij binnen de 
veertig dagen volgend op de uitspraak 
verzet tegen de door de commissie ge
nomen beslissingen te doen bij aange
teekend schrijven, gericht tot den 
voorzitter der commissie, die uitspraak 
heeft gedaan. In  dat geval wordt het 
verzet onderzocht en wordt de beslis
sing, binnen de volgende maand en 
nadat de betïokkene opgeroepen en 
gehoord is overeenkomstig de voor
schriften van art. 5 en 6 onherroepe
lijk  bekrachtigd of tenietgedaan door 
de commissie die de betwiste beslis
sing trof.

Deze term ijn  van een m aand mag 
slechts overschreden worden in  het 
uitzonderingsgeval w aarin  de com
missie het noodig mocht achten, ten 
einde zich een opinie te vormen, 
meerdere in lichtingen in  te w innen 
die binnen gezegde tijdsruim te niet 
kunnen verkregen worden.

Indien geen verzet wordt aangetee
kend, zijn deze beslissingen van rechts 
wege uitvoerbaar na verloop van de 
term ijn  van veertig dagen, w aarvan 
sprake in  het vorige paragraaf.

R O U W D IE N S T
Ter gelegenheid van de «Week van 

den Krijgsgevangene» zal er op Zon
dag 27 April, om 11,30 u. in  de St. Pe 
trus en Pauluskerk een P L E C H T IG E  
R O U W D IEN ST  p laats hebben, ter na
gedachtenis van de overleden K rijg s 
gevangenen.

A lle vaderlandslievende vereenigin- 
gen zijn uitgenoodigd deze plechtig
heid te w illen  bij wonen ter nagedach
tenis onzer m akkers, gevallen voor 
het vaderland, te vereeren en te her
denken.

Een eerewacht wordt geleverd door 
de Belgische Zeemacht.

N a 'd en  dienst zullen in  tegenwoor
digheid van de afvaardigingen met 
vaandel, bloemen neergelegd worden 
aan het stedelijk denkmaal.

LAAT UW HUMEUR NIET 
VERGALLEN DOOR DE 

APRILSCHE GRILLEN
De h eerlijke  m aan d  Mei zal 
w eldra m eer zon brengen en 
voor de deelnem ers aan  de

K O L O N I A L E  L O T E R I J
misschien 

HET FORTUIN 
T R E K K IN G  T E  D O O R N IK  

Op Zaterdag 3 Mei

R U Z IE  IN  ’T  STR A A TJE
Augusta D. kreeg het aan den stok 

met haar dochter en h aar bijzit.

OP H E E T E R D A A D  B E T R A P T
Degebr. Raym ond en Alberik, wo

nende te Steene, werden op heeter- 
daad betrapt toen zij bezig waren 
met het opladen van 2 buizen aan de 
Oostkaai van het vlotdok.

R IJ W IE L  G ESTO LEN
Ten nadeele van Devrieze Raphaël 

uit de M aria  Theresiastraat werd een 
fiets gestolen welke geplaatst stond 
tegen de schutting van het college 
in  de E. Beernaertstraat.
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(221) I

VOOR U W  WEEGSCHALEN 
één adres

T  O  ï .  B  D  O
233, Koninklijkestraat, 233 
—  BRUSSEL —
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O P E N IN G  VAN EEN D A C T Y L O - 
CURSUS

We vernemen met belangstelling 
dat eerstdaags een private cursus in 
de dactylographie, toegankelijk voor 
personen boven de 16 jaar, in  onze 
stad zal geopend worden.

Deze leergang zal bijzonder gespe
cialiseerd z ijn  in  het vormen van be
kwame dactylographen, met grondige 

(271) vakkennis.
De cursus zal ’s avonds gegeven wor

den door gediplomeerde elementen, 
in  modern ingerichte lokalen, waar 
de leerlingen zullen beschikken over 
schrijfm achienen van de laatste ty 
pen. Ze zullen er onderworpen zijn 
aan dagelijks en intensieve oefenin
gen waardoor zij snelle vorderingen 
zullen maken.

Aanvullende lessen in  de sténogra
phié, talen en handel zijn ook voor
zien.

Van nu af worden in lichtingen ver
strekt aangaande toegangsvoorwaar
den en worden inschrijvingen aan
vaard op werkdagen van 18,30 u. tot 
20 u. en op Zondagen van 10 tot 13 u. 
in de lokalen van de cursus, St. Pe- 
trusstraat, 11 (hoek Jozef I I  straat) 
le  verdiep, Oostende.
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Burgerlijke Stand

Reeders & Vischhandelaars
H E T  B E S T E

I J 'S .

FROID I N D U S T R I E L
W O R D T  G E LE V E R D  DOOR

(223) T E L. 71791 <
— A.àAAfa,* M]

R E C H T B A N K E N
B O E T S T R A F F E L IJK E  R EC H TB A N K  

T E  V E U R N E
De boetstraffelijke rechtbank te 

Veurne sprak volgende veroordeelin- 
gen uit :

Overtredingen : Em iel T., voerman 
te Middelkerke en aardewerker Leon
D. werden veroordeeld, de eerste bij 
verstek tot 14 maanden en 15 dagen 
gevangenisstraf en 5.950 fr. boete en 
de tweede tot 7 maanden gevangenis
straf en 3.500 fr. boete. Beiden had
den 2 hespen en 4 kg. boter verdon
kermaand. De onmiddellijke aanhou
ding werd bevolen. Beroep werd aan
geteekend.

H ij w ilde z ijn  w inkel n ie t sluiten. 
Michel D., handelaar uit De Panne, 
werd veroordeeld tot een maand ge
vangenis en 3.500 fr. boete wegens 
het niet sluiten van zijn w inkel op 
bevel van het m inisterie van Econo
mische Zaken.

Gekl verduisterd  : — Leonard S., 
bediende uit Oostduinkerke werd bij 
verstek verwezen tot 3 maanden ge
vangenis en 2.100 fr. boete wegens het 
stelen te Koksijde van 3.941 fr. ten 
nadeele van M arcel G.

V rijspraken . —  Octaaf V., hande
laar uit Steene, teekende verzet aan 
tegen zijn veroordeeling tot 700 fr. 
boete wegens heling van 40 bundels 
pinnekensdraad ten nadeele van den 
Belgischen Staat. Thans werd hij 
vrijgesproken.

CORRECT ION EELE R E C H T B A N K  
TE  VE U R N E

— TO M M ELEIN  Em iel, voerman te 
Middelkerke, en DEM AN Leon, aarde
werker eveneens te Middelkerke, 
woekerhandel en weerstand aan poli
tie. Verder voor Tommelein vrijw illig  
slagen en verwondingen aan de poli
tie. Tommelein : 14 maanden en 15 
dagen en 5950 fr. Deman : zeven 
maand en 3.500 fr. De onmiddellijke 
aanhouding werd bevolen.

■— VO SSELM AN  Ju lien , leurder te

Steene, diefstal : - drie m aanden en 
1.400 fr.

—  C O R T EEL Germ aine, huishoud
ster te Oostduinkerke, diefstal : twee 
maand en 700 fr. (voorw. v ijf ja a r).

—  L E F E B U R E  Leonard, bediende 
u it Oostduinkerke, verduistering : 
drie maand en 2.100 fr.
C O R R E C TIO N N E E LE  R E C H T B A N K  

VAN B R U G G E

—  Van Bocxstaele Jan , bediende te 
Oostende en Van Vyve Albert, ad- 
junct-inspecteur der controlediensten 
te Assebroek, omkooperij en kneve
la rij : ieder 3 maanden en 700 fr. 
(voorw. 3 jaa r).

—  Sioen Ju lien , vischleurder te 
Oostende, verkrachting van zijn kind 
min dan 16 jaa r : 5 ja a r en ontzeg
ging 5 jaar.

—  Logghe Ju lien , werkm an te G is
tel, diefstal van een rijw ie l : 7 m aan
den en 700 frank.

Werden veroordeeld tot 350 fr. boe
te wegens het slijten van geestrijke 
dranken :

Dam ario Angelo, hotelhouder, Oos
tende; Hucy M arie, herbergierster, 
Oostende; Lepeer Robert, loodgieter, 
Blankenberge; Louer Georgetta, her
berg., Oostende; M ortier Jean , hote
lier, Brussel; Tim mermans Fr. verte- 
genw., Oostende; Tulpin R ichard, han 
relsr. Breedene; Vandenbreght Car., 
werkm. Oostende; Van Eenoo André, 
herbergier, Oostende; Vanleke Henri, 
herbergier, Oostende; Van  Overbeke 
Leon, hotelier, Oostende; Vereecke 
Marcel, herbergier, Leffinge; Blon- 
deel Joannes, schilder Oostende; Bor- 
guet Jacqueline, herberg, Oostende; 
Bulckaert Emma, herberg, B lanken 
berge; Claeys M arie-Jeanne, winkel, 
Knokke; Cloet Germ ain, visscher, 
Oostende; De Breuck Louis, tim m er
man, Blankenberge.

Geboorten
12 A p ril 1947 —  Ingrid  Tuytten v. 

Om er en Yvonne Hennico, Nieuwpoort 
sche stw. 58 ; Jenn y Opstaele, v. Hen
r i en Ju lia  Dobbelaere, Slype ; A lbert 
Vanhoorn, v. K a re l en Berth a  Van- 
huysse, Steene ; Eddy Lauwereins, v. 
V ictor en Yvonne Deckm ijn, Rornestr.
69 ; M ichelle Devisscher, v. André en 
Suzanne Delvigne, St. P ieter en Pau- 
lusplein 7.

13 —  Rosette Maertens, v. A lbert en 
M argareta Dulle, St. Catharinaplein, 
30 ; Roger Maertens, v. A lbert en 
M argareta Dulle, St. Catharinaplein,
30 ; D iane Magoy, v. M arcel en Mar- 
guèrite Rem aut, Ka irostr. 29 ; F ra n 
çois B a lliu  v. G érard en Yvonne De- 
coo, Langestraat, 113; Guy Deplancke, 
v. Roger en L ilian e  Devriendt, Poststr.
8 ; M ichel B lasin , v. André en Chris
tiane Rooryck, de Sm et de N aeyerlaan 
96 ; Pau l Depuydt, v. Cam iel en M ar
guerite Van  Iseghem, Elisabethlaan, 
235.

14 —  G ilberte De Bruyn, v. F ra n 
çois en Angela Dehille, A. Liebaertstr. 
36 ; D iana Belpaeme, v. Charles en 
M arie Knudde, E. Feysplein, 12 ; Koen- 
raad Beert, v. Koenraad en M aria 
D ’Hondt, Nieuwpoortstw. 871.

15 —  Annie Hendrickx, v. M arcel en 
M arie De Meere, Gelijkheidsstr. 132 ; 
Redgy Hendrickx, v. M arcel en M arie 
De Meere, Gelijkheidsstr. 132 ; F e r
nande Guilbert, v. P ieter en M agdale
na Hosten, P. Benoitstr. 23 ; Louis 
De vetter, v. H enri en Antoinette De- 
swelgh, Oude M ijnpl. 2 ; Solange Van 
Beeck, v. Ju lien  en Alice Sw artelé, A. 
Pieterslaan, 39 ; André Janssens, v. 
Adolf en Yvonne Tack, Snaaskerke ; 
Robert Van Hinsberghe, v. Alberic en 
E lisa  Debaere, Breedene.

16 —  Robert Quartier, v. R ichard  en 
M argriet Vermeersch, Passchijnstr. 
44; Aimé Dooms, v. H enri en Nora 
Nierynck, Goedheidsstr. 67 ; Bernard  
Van Acker, v. M arcel en Simonne Van 
Overschelde, Nieuwpoort; M auricette 
Eerebout, v. M arcel en Madeleine Hau- 
tekiet, Stokholm str. 17.

17 —  Jeann ine Demeyer, v. Ju les en 
M arie Demeestere, D istellaan, 4 ; Pe
ter Reyngoudt, v. Germ ain en Agnès 
Falle in , Breedene.

18 —  Johny Piolon, v. Gustave en 
Jeanne Geselle, Zwaluwenstr. 56 ; 
E ric  W auters, v. M arcel en Georgette 
Geselle, Oude M ijnplein , 7 ; W ivina 
Vanhoorne, v. Louis en M aria Deprez, 
Elisabethlaan, 401 ; Irm a Iserbiet, v. 
Constant en Florence Hubrechsen, St. 
Sebastiaanstr. 2b.

19 —  Ju lienne Van Gheluwe, v. 
Georges en Irena Dereere, E. Ham- 
m anstr. 50.

O verlijdens
12 April 1947 —  C lara Wyckhuys, 

52 j., echtg. Leo Declercq, Langestr., 
23 ;. M arthe Mosselman, 47 j., echtg. 
Auguste Smeding, Waterm aal-Bosch- 
voorde.

13 —  Emerence Missuwe, 78 j., wed. 
Louis Dechaene, Ooststr. 5.

14 —  Osyck Bens, 31 j., ong. M aria- 
kerkelaan, 77.

15 —  Joanna Bultiauw , 36 j., ong., 
Sportstr. 33.

16 —  Ju lian a  Clement, 34 j. echtg. 
Petrus Delanghe, N ieuwlandstr. 96 ; 
Eugène Tratsaert, 71 j., echtg. Erm ina 
Verschorre, St. Paulusstr. 55 ; Denise

De Bleeker, 19 dg., Alfons Pietersl. 126
17 — Am atus Steenkiste, 70 j., echtg 

Nathalie Vanloocke, Congolaan (Godt 
schalck) ; René Mechelinck, 71 j., 
echtg. Emerence De Leersnyder, M a
rie Joséplein, 11.

18 —  René Hoedt, 77 j., echtg. Lim a 
Kyndt, Torhoutsstw. 352 ; Elisabeth 
Dehouck, wed. K a re l Vermeersch, 
Prof. Vercouilliestr. 20 ; Jacqueline 
Van Leeuwen, 1 j., Steene.

H uw elijken

16 April —  Oscar By l, stadsbe- 
diende en Yvonne Vandenberghe, z.b.; 
Auguste Béro, hotelier en M argareta 
Van Coillie, z.b. ; Albert De Prêtre, 
schoenmaker en Raym onde Van 
Vynckt, z.b. ; Georges Veryan, werk
tuigkundige en Cecile Claerhoudt, z.b.

18 —■ August Vileyn, vischafslager 
en Suzana Vileyn, boekhoudster.

19 — Sim on Baillière, bediende en 
Lyd ia  Hubrouck, z.b. ; Gustaaf De- 
schacht, visscher en M aria Six, z.b. ; 
François Gonsalis, bediende C.O.O. en 
Simone Senave, z.b. ; W illy  Mensaert, 
zeeman en Simonne Maes, werkster ; 
M arinus Spruit, suikerwerker en M a
ria  Klingem an, z.b. ; René Terryn, ho
telbediende en Josephine Elegeert, 
z.b. ; Antoine Vanthournout, herber
gier en Elodia Vanhoucke, z.b. ; Char
les Vanhoutte, stadsbediende en S i
monne Zanders, regentes ; Albert 
Viaene, schoenmaker en Simonne 
Vanden Bussche, z.b.

H uw elijksafkondig ingen
Gustave Jongbloet, autogeleider, 

Aartshertogstr. 5 en Henriette Van 
Elslander, bediende, Gelijkheidsstr. 
96 ; Frederic Moyaert, pasteibakker, 
Vercouillestr, 18 en Yvonne Lycke, on 
derwijzeres, Peter Benoitstr. 37 ; Gé
rard Em pain, vervoerder, Canières en 
L iliane Delanoye, bediende, Ernest 
Feyspl. 4 ; Lucien Deketelaere, staats
bediende, Torhout en Germ aine Bel- 
Paim e, z.b., A. Liebaertstr. 13 ; W illy  
Lingier, brievenbesteller, Overvloed- 
str. 9 en Yvonne Langeraert, z.b., Zwa 
luwenst. 70 ; Bazille Blanckaert, vis
scher, Visscherskaai, 2 en Georgette 
Vande Casteele, z.b., Visscherskaai 2; 
André Vande Casteele, handelaar, 
Breedene en M ariette Comptdaer, z.b.. 
Prof. Vercouillestr. 40 ; Louis Vannec- 
ke, werkman, Vredestr. 47 en Lydie 
De Veirm an, meid, Vredestr. 47 ; Ca
rolus Van Geem, hotelbediende, Kerk- 
str. 7 en G abrielle Dejaegher, z.b., 
Steene ; Oscar Seys, handelaar, Een- 
drachtstr. 8 en Nora Delanghe, z.b., 
St. Franciscusstr. 16 ; Raym ond Kes- 
teloot, werkgeleider, A. Pieterslaan, 
110 en M aria Muylle, z.b., A. Pieters
laan  45.

Andere Gemeenten
K are l De Herdt, werktuigkundige, 

Oostende en Anna Dekock, z.b., Hand
zame ; Achiel Morlion, nachtwaker, 
Steene en Celina Voorheen, z.b., Stee
ne, voorheen Oostende ; R ichard  Seys, 
vérificateur, Schaarbeek en Coleta 
Van Moeseke, naaister, Middelkerke, 
voorheen Oostende ; Georges Orlans, 
linotypist, Oostende en Louise Defoer, 
naaister, Steene ; Gérard Duinslaeger 
bakker, Moere en Yvonne Vanborm, 
z.b., Leffinge, voorheen Oostende.

DE V O E TB A L M A T C H  B E L G IE -  
H O LLA ND

Alle plaatsen zijn sinds langen tijd  
uitverkocht, zoo meldt ons het in rich 
tend organisme, zoodat het nutteloos 
is nog aan te dringen. E r  zijn echter 
nog enkele goede plaatsen te beko
men aan 10 fr. ’t stuk, bij het stads
personeel voor den Bonten Avond, 
welke doorgaat op Zaterdag 3 Mei a.s. 
in  de zaal Scala. Ook daar zal het niet 
aan enthousiasme ontbreken.
^WWVWWWWVA/VVVVVWVVVVVVVVVWVVVVVVVVV*

V ERKO O P 
S c h rijf -  en Rekenm achines
Onderhoud en herstelling ter 

plaatse
A. VANDERNOOT
♦  M a ria  T heres iastraa t, 16
♦  O O STENDE —  Tel. 72113
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Jüwôt en Taaneeiimen

A IM E R

De schrijver van dit stuk Pau l Ge- 
raldy heeft hier een kunstgreep kun
nen verwezenlijken door ons geduren
de de 3 akten in spanning te houden 
met het zuivere psychologische ge
beuren van zijn 3 personages Hélène, 
Henri, Challange: de vrouw, de echt
genoot en de m innaar, dus weer een 
driehoeksgeval.

Doch Pau l Geraldy, die steeds de 
verhoudingen bestudeert tussen het 
gevestigd echtpaar en de intrigerende 
derde, weet met de fijnheid  van een 
chwing de dissectie te verwezenlijken 
van elk gvoel, elke zieletrilling te mo
tiveren en zelfs te voorzien, zodanig 
dat men wel mag gewagen, gelijk 
destijds van H. Ibsen, dat h ij de ziel 
door analyseert.

Het dialoog van d it stuk is geëmail
leerd met poëtische uitlatingen en 
philosofische denkbeelden* die zelfs 
na de voorstelling bij menig toeschou
wer bleven nazingen als een zeer 
krachtig lied.

W at de opvoering van het stuk be
treft, het leeuwenaandeel van het ap
plaus gaat natuurlijk  naar M arthe 
Dugard die, met een buitengewone 
expressiviteit de rol van Hélène ver
vulde. Beurtelings was ze opgewekt 
dan verscheurd om ten slotte weer de 
liefhebbende echtgenote te worden.

H aar tegenspelers André Gevrey en 
André Daufel kweten zich op voor
treffelijke wijze van hun taak en 
m aakten van deze opvoering een suc
ces.
«CES DAMES A U X  C H A PE A U X  
VERTS»
Het is op Zondag 27 April a.s. te 20 u. 
dat d it reeds door de roman en de 
film  zoo gepopulariseerd werk in  de 
Kon. Schouwburg van Oostende ten 
tooneele gebracht wordt. W ij durven 
gerust zeggen dat het sukses van dit 
stuk ook in onze stad op voorhand 
verzekerd is. De tooneelgroep Char
les Mahieu zorgt voor eene voortref
felijke opvoering met de dames L ily  
Bourget, Nelly Corbusier, Flore In y  
en de heeren André Guise en Charles 
Mahieu.

«ZOO IS VADER »

Zoo lu id t de tite l van de verm ake
lijke en geestige comedie van C laren
ce Day welke op het programma staat 
van de laatste abonnementsvertoo- 
ning van de K.N .S. in  onze Konink
lijke Schouwburg op Dinsdag 29 April 
te 20 u. met Lize van Camp en Ro
bert M arcel in de hoofdrollen.

Men zorge tijd ig  voor een voordeeli
ge plaatsbespreking.

KONINKLIJKE SCHOUWBURG 
---- OOSTENDE ----

ZONDAG 27 APRIL te  20 u. 

DE TOURNEES CHARLES M AHIEU
stellen voor :

Ces Barnes aux 
Chapeaux Verts

Comedie in 3 bedrijven van 
G E R M A IN E  A C R EM A N T

met
L ILY  BOURGET, FLORE INY, 

N ELLY CORBUSIER, 
André GUISE, CHARLES M AHIEU. 

Ü  
DINSDAC 29 APRIL, te 20 u.

De K o n in k lijk e  Nederlandsche 
Schouwburg van Antw erpen s te lt voor

IS V A D iU
blijspel in 3 bedrijven van 

CLARENCE DAY
met L IZE  VAN  CAM P 
en ROBERT MARCEL 

iH
ZONDAG 4 MEI, te 20 u.

fieciteS
door de befaamde belgische violist

MAURICE RASKIN
W E R K E N  VAN V IT A L Y -C H A R L IE R , 
M O ZA R T, BR AHM S, BLOCH, DE 
FALLA, PAGAN IN l-K R E IS L E R , DE- 

FOSSEZ, S A IN T-S A Ë N S
(272)



A P O T H E E K D IE N S T
Zondagdienst der Apothekers op 

Zondag 27 April 1947. Dienstdoende 
gansch den dag alsook nachtdienst 
van 26 April tot 5 M ei : Apotheker 
Van Tomme, Jam es Ensorgaanderij. 
Op Donderdag 1 M ei : dienstdoende 
gansch den dag : Apotheker Beuse- 
linck, Nieuwpoortsteenweg, 2 en Ge
rard, Kerkstraat, 16.

D O K T E R  SDI EN ST
Zondagdienst der Geneesheeren op 

Zondag 27 April 1947. B ij afwezigheid 
van den gewonen huisdokter, gelieve 
men zich te wenden tot D r Deckers, 
Van Iseghem laan, 137. Tel. 714.17.

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  
S T E K - S N IJ - EN B R A N D W O N D EN  
alsook voor SPEEN en ECZEM A.
Bereid ln  ’t  Laboratorium :

C. J. ARTS
22, R om estraat -  O OSTENDE

Te verkrijgen bij alle Apotheken (219)

PLAATS VAN LOO PJO NG EN
Een oproep wordt uitgeschreven 

voor het begeven van een betrekking 
van tijde lijk  loopjongen-boodschap- 
per voor de Thermen.

De aanvragen moeten tegen 10 M ei
1947 ten Stadhuize ingediend zijn.

In lichtingen te bekomen in het 8ste 
Bureau ten Stadhuize of bij den heer 
D r Reynaerts, am inistratief D irecteur 
der Thermen, aldaar.

BEEN G EB R O K EN
Zaterdagnam iddag werd de politie 

verw ittigd dat Gezelle Christiane, wo
nende Visscherskaai, in het M aria 
Hendrikapark gevallen was en haar 
rechterbeen had gebroken. Na een 
eerste verzorging door dr. Heymans 
werd zij naar een kliniek overge
bracht.
D U IT S C H E R S  A A N G EH O U D EN

Een Duitscher werd Dinsdagmorgen 
in  het kaaistation aangehouden. Het 
w as een jeugdige kerel van 21 j., die 
een kamp in F ran k rijk  ontvlucht was. 
A l zich te versteken onder een trein  
was h ij in  Brussel beland en dan op 
dezelfde wijze in  Oostende geraakt. 
H ier kreeg men hem echter in  de 
gaten, en werd hij aan de rijksw acht 
overgeleverd.

R EIS TA S C H  VER LO R EN
Renard Jean  uit Lu ik  had op de 

trein zijn reistasch met zaakpapieren 
in  laten liggen. Te Oostende werden 
’s anderendaags een deel van de pa
pieren en de pyama van Renard in 
het havenhoofd teruggevonden.

W EEG SC H A A L G ESTO LEN
Vigne Henri, die op zijn vischkar 

een weegschaal en drie gewichten 
had laten staan, werd deze gestolen.

B O T S IN G
Op de Congolaan deed zich een 

lich te botsing voor tusschen eén per
sonenwagen bestuurd door Jean  G lo
rie  u it Brussel en een camion bestuurd 
door W . Steen uit Steene. Slechts stof
felijke schade.

NO G  EEN B O TS IN G
Aan den hoek van, de Eschdoorn- 

laan  en de Nieuwpoortsche stwg. 
kwam  de tram  in  botsing met een 
auto. E r  was lichte schade.

L IJ K  VAN EEN EN G ELSC H M A N  
O PG EH A A LD

U it de 2de handelskom werd het 
lijk  van den Engelschm an Spain Ste 
ven, uit Ramsgate, geb. op 27 April 
1927, gehaald. Matroos aan boord 
van de «Empire Seabroock» was h ij 
reeds sedert 18 M aart 11. verm ist. De 
kapitein van het schip heeft het li;'k 
herkend, dat naar het doodenhuis 
gebracht werd. De Britsche ' consul 
werd verw ittigd. Men veronderstelt 
dat Spain bedronken zijnde in  het 
w ater gesukkeld is.

V. DAY
De Oudstrijdersgroepeeringen heb

ben besloten de plechtigheden ter 
herinnering aan de bevrijding op 4 
M ei te laten doorgaan.

Te 10 u. zullen de m aatschappijen 
met afgevaardigden en vaandels ver
zamelen om aan de gedenkteekens 
bloemen neer te leggen. Op de W a 
penplaats zal de groet aan de vaan 
dels gebracht worden.

D aar zal door Brigade-Generaal 
Spear een Engelsch lin t vastgehecht 
worden aan het vaandel van de bri
gade «Liberation». Nadien worden 
eereteekens uitgereikt aan oud-strij- 
ders van 40-45. Daarna volgt ten slot
te een défilé.

S TA K EN  G ESTO LEN
Door Van Ballengerghe werd een 

k lacht neergelegd wegens diefstal 
van staken, die zijn land in  de Rog
gestraat afbakenden. De diefstal moet 
gepleegd zijn tusschen December ’46 
en A p ril 1947.

R U STVE R S TO O R D ER S
E r wordt tegenwoordig nog al veel 

geklaagd dat er personen die er 
nu genoegen in  vinden in  den laten 
avond aan de bel te trekken bij par
ticulieren en er dan heldhaftig van 
onder te muizen.

BANKEN IN  ’T  W A TER
Dinsdagnacht vonden nachtridders 

het noodig v ijf banken in  het Leo- 
poldspark in  het w ater te werpen.

P O L IT IE T O M B O L A  VAN 19-4-1947 IN  
DE ZAAL CASANOVA T E  O O STEN D E

Nummers van de winnende loten, 
w aarvan de prijzen niet werden afge
haald :
1 - 13 - 17 - 46 - 47 - 154 - 188 - 189 
230 - 282 - 357 - 367 - 403 - 410 - 470 
583 - 584 - 601 - 621 - 640 - 686 - 735 
818 - 830 - 865 - 991 - 995.

De prijzen kunnen worden afge
haald tot 8-5-1947 in  het Politiebureau 
Hospitaal.

Het Comité voor Hulde aan Politie- 
helden 1940-45, brengt tevens ter 
kennis van het geacht publiek, dat 
zij, die wenschen hun penning te 
storten, aan deze grootsche plechtig
heid welke doorgaat op 22-6-1947, dit 
kunnen doen op postcheckrekening 
N r 514.007, Comité, voor Hulde aan 
Politiehelden 1940-1945, Zeedijk 76 te 
Oostende.

Grootsche plechtigheden naar den 
geest van het Politiecongres van 1938, 
worden voorzien.

A A N R IJ D IN G
Op den Nieuwpoortschen steenweg 

ter hoogte van de Heilig H artlaan , 
kwam de camion, bestuurd door 
Louis Rosenne uit Brugge, in  aan
rijd ing met de tram . Rosenne wou de 
straat oversteken zonder zich te ver
gewissen of er geen ander voertuig 
achterkwam.
R O U W D IE N S T

Gisteren, Donderdag, werd in de 
Kerk  der Paters Dom inikanen een 
plechtige rouwdienst gehouden ter 
nagedachtenis van kapitein vlieger f 
O livier Lejeune (bijgenaam d F ilo u )) 
in bevolen dienst jam m erlijk veronge
lukt te D airy (Schotland) den 10 
April 1947. De verschillende aangeslo
ten vereenigingen van het Algemeen 
Verbond der Oud-strijders vereeni
gingen van Oostende en van het A l
gemeen Verbond van den Weerstand 
waren er vertegenwoordigd. 
♦»♦»»<>♦♦■»♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■»♦♦♦ 

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

V E R D O N C K - M I N N E  
f 7 H. Serruyslaan O O S T E N D E  
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ «  
IN  DE T H E R M A E

B e la n g rijk  nieuws voor de jonge  
meisjes welke de m iddelbare s tud iën  
vo le ind igd  hebben en die wenschen  
een loopbaan te m aken.

Het Medisch Bestuur van de Ther
men heeft het inzicht in  het Ther
m aal Instituu t een school voor kine- 
sisten op te richten (school voor ge
neeskundige massage en gym nastiek). 
Dergelijke scholen bestaan reeds lang 
te Brussel, zooals de Ecole supérieure 
de kinésithérapie, de Ecole supérieure 
de massage médical et de gym nasti
que van Dr. de M arneffe, Strinchant- 
school, Le Parnasse, enz...

De leerlingen op deze scholen toe
gelaten moeten het getuigschrift van 
volledige middelbare studiën bezitten 
en volgen dan een tweejarige cursus 
in  kinesitherapie. D it la a t hun toe 
een diploma te verwerven dat hen 
toelaat een winstgevend beroep uit 
te oefenen in  het parm edicaal gebied. 
Ta l van kinesisten oefenen hun be
roep uit te Brussel en maken een 
prachtige loopbaan. Z ij zijn nevens 
de verpleegsters de geneesheeren be
hulpzaam in  het uitvoeren van voor
geschreven massage, zij houden in  het 
algemeen een persoonlijk cabinet en 
een turnzaal welke doorgaans druk 
bezocht wordt. Binnenkort wordt het 
diploma door de wetgever bekrach
tigd.

In  Vlaanderen bestaat geen enkele 
school voor kinesisten. De massage 
wordt doorgaans door ongeschoolde 
personen uitgevoerd of door mas- 
seerders welke een onvoldoende vor
ming bezitten.

De school voor kinesitherapie der 
Thermen zal deze leemte aanvullen, 
het bestuur heeft op zijn programma 
reeds tegen october a.s. de school in 
te richten. Het Gemeentebestuur in 
de persoon van den Heer Burgemees
ter Serruys beloofde zijn steur tot het 
wellukken van deze onderneming.

C O N C ER T
Op Zondag 27 A p ril 1947 wordt in  

de feestzaal van het Casino te 15 u. 
een concert gegeven met de mede
werking van : M ijnheer Arm and DTJ- 
FO U R, pianiste, prof. Conservât. 
Brussel en M ijnheer Ja n  G EV ER S , 
baryton te Antwerpen.

Op het program a werken van 
BACH , M O ZA RT (les noces de F ig a 
ro) SC H U BER T , SA IN T  SA EN S, M EN 
D ELSSO H N , D EBU SSY .

V rije  ingang voor de leden. .— P r ij
zen der plaatsen : 25 en 50 fr. op het 
secretariaat.
S T O F F E L IJ K  O V E R S C H O T  VAN
2 O O S TEN D E N A A R S U IT  D U IT S C H 
LA N D  O V E R G E B R A C H T

Het eerste contingent lijken  van in  
Duitschland gestorven Belgen is te 
Lu ik  aangekomen.

E r  zijn er 84, w aarvan  6 voor West- 
Vlaanderen, w.o. 2 van Oostende, nl. 
F. M ilch  en E. Aspeslagh, beiden in 
Siegburg gestorven.

V E R JA R IN G S B A L
Zondag 27 April rich t de club «Les 

Joyeux supporters» K . V. G. O., een 
groot bal in, in de zaal Casanova, bij 
gelegenheid van h aar 20 ja rig  be
staan.

Olantie-Stiatid uaex den 
Jt'tijÿôtaad

Deze week werd een aanVang geno
men met het onderzoek der verant
woordelijkheden in  verband met het 
verschijnen van «Panne-Strand» ge
durende de bezetting.

Na de inbeschuldiging stelling van 
de H.H. Elleboudt, Pirsch  en Lauwers, 
ging het getuigenverhoor aan den 
gang.

Het getuigenverhoor verliep meestal 
in  het voordeel van den persoon door 
w ien de getuigen gedagvaard werden.

De Krijgsaud iteur besloot z ijn  re- 
quisitorium  met de volgende straffen 
te vragen : P irsch : 7 jaar, Elleboudt 
en Lauwers elk 5 jaar.

De verdediging kwam vervolgens 
aan het woord. W ij hoorden de verde
diging van Pirsch  die op prachtige 
wijze voorgedragen werjï door twee 
bekwame advokaten van  de Brussel
sche balie.

De uitspraak luidde: vrijspraak van 
alle betichten.

N IEUW PO O RT
B U R G E R L IJ K E  STA N D

Geboorten : W eiss A la in  v. A lbert en 
Beschuyt M agdalena; Beschuyt Fred 
dy v. Frans en Mommerency Ju lia .

Overlijdens : Aesaert Ph ilibert, 
w naar Vercruysse Philom ena, 82 j. ; 
Warmoes Louis, w naar Ave Octavie, 
78 j.

Huwelijksafkondigingen : C lauw  
Jozef, werkm an te Veurne met Henne- 
bert Irene te Nieuwpoort ; Gombert 
Em iel, m etaalbewerker te Nieuwpoort 
met Vansevenant M artha te Nieuw
poort ; Hubrecht Lodew ijk, w naar 
Vansteeger M aria met Pauwels Ga- 
brielle, wwe Dewulf Georges, beiden 
te Nieuwpoort ; Geldhof Leopold, be
diende te Assebroeck met Nassel Al- 
bertine te Nieuwpoort ; Quaghebeur 
Georges, schipper te Nieuwpoort, met 
Van  Drom Françoise, schipperin te 
Temsche.

Huw elijk : Renau lt François, smid- 
m etaalbewerker te Bellebrune (F r.), 
met Debruyne M aria  te Nieuwpoort.

A P O T H E E K D IE N S T
Zondag 27 Apil : Apotheek Cool, 

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

B E R IC H T  AAN DE GAS  
V E R B R U IK E R S

Krachtens de in  voege zijnde M inis- 
terieele besluiten werden er, op het 
U  tijdens de maand A P R IL  aangebo
den kw ijtschrift, 40 m3 gas tegen een 
verm inderden prijs in  rekening ge
bracht.

Indien uw gezin 6 personen of meer 
bevat en door één gasmeter bediend 
wordt, mag de hoeveelheid op 60 m3 
gebracht worden.

Om het voordeel van  dezen m aat
regel te genieten, worden de belang
hebbenden verzocht zich, zoo spoedig 
mogelijk, aan te melden in  de lokale 
bureelen van de M aatschappij GAZE- 
LEC , tusschen 9 en 12 uur, voorzien 
van de kolenkaart, die het aan tal per
sonen verm eldt, die het gezin samen
stellen. De rooskleurige kolenkaar- 
ten, afgeleverd aan gezinnen v. hoog
stens drie personen, zijn dus van 
ambtswege afgewezen.

G asdienst

G O L IA T H S C H U T T E R S
De Handboogm aatschappij «De Go- 

liathschutters» geeft op 28 dezer een 
avondm aal voor haar leden en echt- 
genooten. Vooraf grijp t een vrienden- 
schieting plaats. Aanvang te 19 u.

M ID D E N S T A N D S B O N D  VAN N IE U W 
P O O R T EN O M L IG G E N D E

Op Zondag 4 M ei heeft er een toe
ristische uitstap p laats per autocar. 
Om 5 uur is er H. mis gelegenheid in 
de kapel van het College.

Om 5,30 u. gezellig ontb i't. P rijs  :
10 fr.

Om 6 u. stipt vertrekken (geen 
Nieuwpoortsch uur). De reis gaat 
over de Vlaam sche Ardennen, een be
zoek aan de steengroeven van Lessen 
en aan W aterloo, alw aar w ij ons 
m iddagm aal houden. Dan vervolgen

DIESEL 
MOTOREN

(VIERTAKT) 
Agentschap : H. & R. Boydens

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

- MOTORS - VAARTUIGEN -
—  EXPERTISEN —

w ij onze reis door ’t Zoniën -en Ter 
Kamerenbosch naar de internationale 
Handelsfoor te Brussel, w aar w ij 
b lijven van 13 u. tot 18 u. Dan ver
trekken w ij terug huiswaarts langs 
Gent, Brugge. De personen die wen
schen te blijven voor de H. Bloed
processie, kunnen daar afstappen.

Het is een zeer interessante reis. De 
p rijs  is vastgesteld voor de leden van 
de Middenstandsbond en de Touring 
Club van België op 160 fr., voor niet 
leden op 180 fr.

Inschrijven  bij dhr. Ch. Markey, 
M arktstraat 15.
N.B. E r  zijn nog enkele plaatsen be
schikbaar.

KOKSIJDE
B E N O E M IN G

In  de laatste gemeenteraadszitting 
werd dhr. Oscar Vandamme benoemd 
tot Luitenant-Bevelhebber van het 
p laatselijk  V rijw illig  Brandweerkorps. 
We kunnen deze benoeming slechts 
héél gelukkig noemen én voor de 
brandweermannen, én voor de gan
sche bevolking. De Heer Oscar V an 
damme heeft reeds als dienstdoende 
bevelhebber ruim  zijn sporen verdiend. 
Het zal zeker voor hem een groote mo- 
reele steun zijn, te weten, dat de gan
sche bevolking hem met deze benoe
m ing gelukwenscht. W ij van onzen 
kant wenschen ook dhr Oscar Van
damme en zijn fam ilie, harte lijk  pro
fic ia t !

B E D EV A A R T
Maandag 11. had de plaatselijke be

devaart plaats naar «Baldjes Kruis» 
het kapelletje in  de duinen. Velen 
hadden er aan gehouden deze bede
vaart mede te maken.

V O E TB A L
Zondag 11. zijn onze V.-V.ers op be

zoek geweest bij Torhout. Het kwam 
er tot een puntendeeling. De uitslag 
was 2-2. Kom t de forme er terug ? 
We hopen het van harte !

W IE L R E N N E N
Onze lokale crack Achiel Caicoen 

reed in  de koers voor onafhankelijken 
«Dwars door Vlaanderen». In  de 2de 
en laatste r it jwerd h ij kort voor de 
aankomst door wielbreuk uitgescha
keld. Zoo ontsnapte hem voor de zoo- 
veelste keer een verdiende eereplaats.

BLANKENBERGE
A P O T H E E K D IE N S T

Zondag 27 April is de Apotheek van 
den Heer W ARM O ES, Kerkstraat, 
open van 9 tot 12 en van 3 tvot 7 uur.
VO ETB A L

Zondag namiddag om 15 u. groote 
voetbalm atch tusschen de eerste elf
tallen van Herseaux en K .K . Sport 
Vereeniging. Daring Club gaat op 
verplaatsing naar W ervik.

Op 1 Mei wordt de 2de uitgestelde 
m atch gespeeld. K .K . Sportvereeni- 
ging speelt op eigen veld tegen voet
balclub Komen. Daring gaat terug op 
verplaatsing naar Nieuwpoort.

K O N IN K L IJ K  G IL D  ST SEBA STIAA N
Zondag 27 April om 10 u. : Sire 

schieting ingericht door het verbond 
der Oostkust. P rijs  : een boog naar 
keus. ’s namiddags om 14.30 u. : b ij
zondere schieting.

Donderdag 1 Mei : prijsschieting 
voor de leden. In leg : 20 fr. Begin om 
15 u.

H A A R K A PP E R S B O N D
Ter gelegenheid van de 25ste ver

jaring  van de haarkapperskring heb
ben op Zondag 4 en Maandag 5 Mei 
groote feesteli’khede'n plaats. H ier
onder volgt het algemeen programma: 

Zondag 4 Mei : 
om 10 uur : Officieele Opening van de 

tentoonstelling door de Autoritei
ten.

om 10.30 uur : Plechtige ontvangst 
op het stadhuis der Vreemde -en 
Belgische Afgevaardigden. U itre i
king der Eere- en gedenkteekens 
aan de afgevaardigden en Ju b ila 
rissen.

om 11 uur : Vorm ing van den Optocht 
naar de gedenkbeelden en neder- 
leggen van bloemen.1 

om 13.30 uur : Demokratische lunch, 
om 16 uur : Thé en show van het 

modekapsel en de nieuwste creaties 
van toiletten en pelsen in  het 
groot Salon van het Casino, met de 
medewerking der Fransche, Engel
sche en Belgische Afgevaardigden, 

om 21 uur : Groot G ala-Bal van het 
K a p se l. met de medewerking der 
beroemde vedetten FRA N C E NOEL- 
L E  der Comédie Française en de 
wereldberoemde Tenor SIM O N  BR I-

CO URT der Koninklijke Opera van 
Antwerpen en den Koninklijken 
Muntschouwburg van Brussel.

M A A N D A G  5 M E I
Bezoek aan de stad Brugge, het 

mooie Venetië van het Noorden en de 
beroemde historische H. Bloedpro
cessie. N

B U R G E R L IJ K E  STAND
Geboorten : Desmidt Rosanne, v. 

Roger en Marie-Louise Huys, Lisse- 
wege ; Hallem eersch Ronald, v. A- 
chiel en Ju lienne Coppens, Heist ; 
Van Damme Pieter, v. Joseph en Go
delieve Ketels, Weststr. 84 ; De 
Clercq M ark, v. Gustave en Rachel 
Van Maele, Descampsstr. 13 ; De 
Groote Christianne, v. Cam iel en A- 
line Savels, Heist ; De Keersgieter 
Georges, v. Ferdinand en Eugenie De 
Jonghe, Uitkerke ; W illem s Luc, v. 
Zeger en Anna Rammelaere, Vander- 
stichelenstr. 17 ; A lleyn Marie-José, v. 
Gaston en Bertha Versele, Van Maer
lantstr. 94.

Overlijdens : Verm ander August, 
57 j., echtg. Octavie Tyteca, Konin- 
ginnel. 23 ; Roekens Jean , 11 j., v. 
V ictor en Simonne Jacquet, De Smet 
de Nayerl. 52 (overl. te Brugge). 

Huwelijken : geene. 
Huwelijksafkondigingen : Hugue 

Alfons en De Keyser E lfrid a  (huw. 
R illa a r) ; Van Oost René en Neyts 
Yvonne (huw. Lissewege) ; Desnerck 
Hendrik en Lombaert Leonia.
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Wxiwifieen deze Weeâ ?
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OOSTENDE

C IN E M A ’S
PA LA C E : A ctua lite iten  en «Une 

N u it au Paradis» met Merle Oberon 
en Turhan Bey in  technicolor. K.T.

FO RUM  : «Arsenic et vieille D en
telle» (Arsenic and  old Lace), het 
hum oristisch meesterwerk van Frank 
Capra met G ary G rant en Priscilla 
Lane.

R IA LT O  : «La Maison de la 92me 
Rue,» (T he House on 92nd S treet) met
W illiam  Eythe, Loyd Nolan en Signe 
Hasso.

CORSO : «Le G rand National» (N a 
tion al V elvet) met M ickey Rooney, 
Elisabeth Taylor en Donald Crise in 
technicolor. K.T.

CAM EO : «Les Folles Héritières» 
(T h e  G ay Sisters) met Banbara Stan 
wyck, Georges Brent en Geraldine 
Fitzgerald. K.T.

R IO  : «La grande Evasion» (H igh  
S ierra) met Humphrey Bogart en 
Id a Lupino.

R O X Y  : «Ziegfeldi G irls» met Jam es 
Stewart, Judy Garland en Hedy L a 
m arr. K.T.
V E R M A K E L IJ K H E D E N

Zaterdag 26 April : Opening der 
Kerm is B lauw  Kasteel. Verkiezing 
Miss Blauw  Kasteel. —  Te 20 u. : Sca
la  : B a l Liberale Voorwacht.

Zondag 27 April : te 15 u. B lauw  
Kasteel : Velokoers voor nieuwelin
gen. —  te 15 u. : Voetbal A.S.O. —  te 
15 u. : Schouwburg : Concert Dufour- 
Gevers. -•—  Te 20 u. Schouwburg : Les 
Dames aux chapeaux verts. — Te 20
u. : Casanova : B a l «Joyeux suppor
ters K.V.G.O.».

Maandag 29 April: te 20 u. : Blauw  
Kasteel : Prijsbolling Trou Madame.
—  Te 20 u. : Schouwburg : «Zoo is 
vader».

Woensdag 30 April : te 20 u. : Blauw  
Kasteel : Biljartprijskam p.

Donderdag 1 Mei : te 17 u. Blauw  
Kasteel : E ities  slaan.

BLANKENBERGE
C IN E M A ’S

STU D IO  DU CASINO  : Op 25, 26,
27 en 28 April : Les Demoins de l’Au 
be met Georges M archai.

Op 29 en 30 April en 1 M ei : Une 
fem m e pas comme les autres met Ro
salinda Russell.

PA LLA D IU M  : La vallée du juge
ment met Greer Garson.

C O L ISEE  : Aventures en Birm anie  
met Erro l Flynn.

NIEUWPOORT
C IN E M A ’S

NOVA : van V rijdag tot Maandag : 
«De Groene Vrucht» met D iana Bar
rymore, Robert Cummings en Kay 
Francis.

Opgelet : Avondvertooningen van
gen aan te 20 u.

C EN TU RY  : van V rijdag tot Zon
dag : «Casablanca» met Ingrid  Berg
man en Humphrey Bogart.

Van Maandag tot Donderdag : 
«Sportparade». kleurfilm  en «Pana
ma Patrol.
A LLE R LE I

Zondag en Maandag : voorstelling 
W inando in de stadshalle.

Haute - Couture
Voor U Dames
OP M A A T DOOR  
G E D IP L , S N IJD ER

M A N TELS  
T A IL L E U R S  

ENSEM BLES  
K LE E D E N  

R O K K E N , BLOESEN  
BR O EK EN  
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(2ndevzaeâô%aad wax de Zemawd
De Onderzoeksraad voor de Zee

vaart kwam Woensdag jl. bijeen on
der het voorzitterschap van den heer 
Vanderheyde. De heer J .  Pluym ers 
treedt op als Rijkscom m issaris.

DE STRANDING VAN 0.104 
«LUCIENNE»

DHR. RIJKSCOMMISSARIS 
VRAAGT EEN VERMANING VOOR 

SCHIPPER DEMAEREL
De Heer Rijkscom m issaris m erkt op 

dat schipper Demaerel gedurende den 
dikken m ist seinen gaf en loodde. H ij 
verklaarde tijdens het onderzoek dat 
h ij niet zeker was van zijn positie en 
de w raklichten niet brandden. H ij 
heeft zich bij het bepalen van de 
koers bij vloed misrekend. De betrok
kene is n iet volledig vrij te pleiten en 
heeft onvoorzichtig gesteurd. Gezien 
de geringe zichtbaarheid en het ge
brek aan zekerheid nopens zijn positie 
moest h ij ten anker gaan. H ij beging 
geen groote fouten en gaf, na het 
stranden van zijn vaartuig bij het vlot 
brengen er van blijken van goede zee- 
manskunde.

De Heer Rijkscom missaris, deze ver
schillende punten in  aanmerking ge
nomen vraagt een verm aning voor 
schipper Demaerel. D it moet hem aan 
sporen in  de toekomst meer voorzich
tigheid aan den dag te leggen.

DE HANDELWIJZE VAN 
DEN SCHIPPER

U it het vonnis, dat onm iddellijk 
hierop door den Raad verleend wordt, 
b lijk t dat, toen Demaerel M. door den 
Raad in  verhoor genomen werd hij 
met rechtzinnigheid bekend heeft 
dat h ij met meer voorzichtigheid had 
moeten te werk gaan en ten anker 
gaan tot dat de m ist opgeklaard was.

Inderdaad de 0.104 had gevischt tot 
7 uur 30 a.m. van den 3 Jan u ari 1947 
en de schipper wilde z ijn  vangst, die 
u it 6.000 kg. haring bestond, op de 
m arkt van 10 u. a.m. verkoopen. H ij 
zette koers op S.E. om bij Westen van 
Oostende aan te landen, daar h ij de 
wrakken die vóór de haven liggen w il
de verm ijden en dan langs het strand 
de haven op te zoeken. D it was het ge
wenschte manoeuver dat h ij diende 
u it te voeren, alhoewel h ij zijn snel
heid n iet genoeg verm inderde en zich 
geen rekenschap gaf dat de vloed hem 
ook landswaarts zette.

Niettegenstaande dat de vischgron
den daags voordien op 1 uur varens 
van uit Oostende bereikt geweest wa
ren en dat volgens zijn eigen verkla
ring h ij zich op dezelfde plaats be
vond toen h ij terug koers zette naar 
Oostende, bleef de schipper van 0.104, 
55 m inuten S.E. loopen.

Het lood werd regelmatig over 
boord geworpen, m aar aangezien dat 
toen de voorlaatste m aal gelood werd, 
er 3 vadem water waargenomen werd, 
heeft de schipper Demaerel te lang 
gewacht van nog eens te laten sm ij
ten, verm its toen hij voor de laatste 
m aal lie t looden, h ij bemerkte dat 
zijn schip aan den grond was. De 
schok was n iet hevig geweest en ge
lukkig kon het vaartuig zonder scha
de de daaropvolgende tij vlot gebracht 
worden.

DE CONCLUSIES VAN 
HET VONNIS 

EEN VERMANING VOOR 
DEMAEREL

De raad besluit dat de fout door 
den betrokkene begaan ernstig is. H ij 
is nochtans van meening dat aange
zien deze fout geen zware gevolgen te
weeg gebracht heeft en de schipper 
b lijk  gaf van goede zeemansschap om 
zijn schip vlot te brengen; in  acht ge
nomen de rechtzinnigheid met de
welke de schipper antwoordde op de 
vragen die hem door den Raad ge
steld werden en het de eerste m aal is 
dat h ij vóór den Raad moet verschij
nen, wordt betrokkene D EM A ER EL 
M A RC EL B EST R A FT  M ET  EEN  V E R 
M ANING. H ij wordt daarenboven tot 
de gerechtskosten verwezen.

EEN ZWAAR GEVAL :

DE STRANDING VAN 0.191 
«ANGELE-EMILE»

D UCK EM IEL , schipper met een 
diploma van eerste klas ver
schijnt voor den Raad als 
betrokkene. H ij geeft het volgend re
laas van de feiten, die zich den 5 De
cember 1946 voorgedaan hebben en 
aanleiding gaven tot de stranding van 
het vaartuig waarop h ij het bevel 
voerde. W ij hadden ongeveer 14.000 
kgr. haring aan boord en zetten koers 
naar Oostende. De wind was op dat 
oogenblik N.W. - kracht ongeveer 7 - 
heldere zichtbaarheid. Onze naviga- 
tielichten brandden goed. Rond 7 uur 
a.m. kwam 0.191 dwars van Oostende 
op ongeveer 1/2 m ijl in  het W .t.N. van 
het roode havenlicht. Ik  stelde vast 
dat het groen lich t van het Westersch 
hoofd niet brandde. Op dat oogenblik 
werd ik verp licht S.B. roer te geven 
om vrij te komen van de tender, die 
de haven van Oostende uitvaarde. Ik  
schat zoo gekomen te zijn op onge
veer 50 meter van het Westersch 
hoofd dat ik niet kon zien, daar het 
groen lich t n iet brandde. De 0.191 lag 
toen ongeveer S.E. aan. B .B  roer werd 
gegeven om de haven aan te doen. E r 
werd vastgesteld dat het roer onmo
gelijk overgekregen kon worden. Ik  
veranderde daarom m ijn beslissing en

gaf hard over S.B. met volle kracht 
om v rij te komen van het Westersch 
hoofd, waarvan ik  ongetw ijfeld n iet 
ver meer moest af zijn. Opeens zag ik  
in  den donker het Westersch hoofd op 
korten afstand. Ik  sloeg volle kracht 
achteruit en met S.B. roer hard  over 
om zoodoende m ijn  voorsteven S.B. 
te laten uitvallen. Gedurende d it m a
noeuver kwam m ijn  achterschip vast 
aan den westkant van het Westersch 
hoofd. Schipper Duyck Em iel geeft 
verder een relaas van de reddingspo
gingen welke aangewend werden voor 
het behoud van het schip en beman
ning. De bemanning kwam  er veilig  
van af, terw ijl het schip zeer zware 
schade opliep.

In  een bijkomend verslag aan den 
Heer W aterschout verklaarde schipper 
Duck Em iel verder dat h ij heeft kun
nen vaststellen dat het schroef van 
0.191 links draaide.

DE ONDERVRAGING VAN 
DEN SCHIPPER

D UCK E M IE L  wordt vervolgens door 
den Raad ondervraagd over zijn kom
pas en den koers, die door hem ge
volgd werd. Deze punten schijnen vol
ledig in  orde, althans wordt hierover 
n iet verder meer aangedrongen. De 
schipper b lijft stellig beweren dat het 
groen lich t op het staketsel niet, 
brandde. W aarom  het roer eigenlijk 
weigerde te gehoorzamen aan de m a
noeuvers die gepast geoordeeld w er
den door den schipper, kan laatstge
noemde niet uitleggen, alhoewel het 
zeker norm aal geweest ware, dat h ij 
hierom trent na het ongeval zelf een 
onderzoek zou hebben ingesteld. Als 
de schipper overtuigd was, dat h ij 
over een linksch schroef beschikte, 
dan moest het roer ‘n iet aan stuur
boord m aar wel aan bakboord gelegd 
worden.

De Raad stelt vast, dat het u itva
rend schip, dat door de 0.191 als een 
gevaar beschouwd werd, nog daarom 
trent een halve m ijl verw ijderd was 
Volgens den schipper gaf d it aanlei
ding om het roer aan stuurboord te 
leggen en vervolgens opnieuw aan bak 
boord om de haven aan te doen. Ver
m its de schipper w aarsch ijn lijk  zijn 
juiste positie niet kende en rekening 
houdend dat er met een halve m ijl 
afstand tusschen de beide vaartuigen 
toch nog geen gevaar dreigde, heeft 
Duyck Em iel gezien het slechte weer 
en de netelige positie, een zeer gevaar
lijk  spelletje gespeeld, w at trouwens 
door den noodlottigen afloop bewezen 
werd. De schipper had zijn vaartuig 
kunnen stoppen en het roer aan bak
boord leggen.

De schipper wordt vervolgens on
dervraagd nopens de lich ten  welke 
door hem waargenomen werden. Na 
w at getalm, schijnt h ij toe te geven, 
dat het mogelijk is, dat de lichten 
branden die er moesten opwijzen, dat 
de haven voor inkomende schepen ge
sloten was. Dat een ander vaartuig 
toch de haven aandeed, mag niet door 
de 0.191 ingeroepen worden. Eerstge
noemd schip overtrad" de reglementen.

HET GETUIGENVERHOOR

Na de ondervraging van den schip
per komt M E U LEM EEST ER  F., moto
rist aan boord van 0.191 aan de beurt. 
Nopens de feiten, die de aanvaring 
voorafgingen, weet h ij niets verm its 
h ij beneden aan den motor werkte. 
H ij kan ook n iet met zekerheid zeg
gen of het schip van vóór of van ach
ter het eerst op den grond stootte en 
schade opliep. Hoe lang de motor nog 
dienst deed, na de stranding, wordt 
niet opgehelderd. H ierom trent sch ij
nen de verklaringen van den schipper 
en den motorist tam elijk uiteenloo- 
pend.

Nieuw lich t in  de zaak ontstaat b ij
gevolg niet door de verklaringen van 
M EU LEM EEST ER .

Dhr. SPO ELD ERS, zeeloods, verbon
den aan den Inspectiedienst, wordt 
hierop ondervraagd nopens de stuur
in richting  aan boord van 0.191. De 
getuige heeft vastgesteld dat de ket
ting vrij was. De schakels kunnen 
dwars in  de bus komen. H et roer was 
op het oogenblik der waarnem ing 
«midships». Op welke plaats de eerste 
schade door de stranding ontstaan is, 
kan m oeilijk bepaald worden, gezien 
0.191 nog veel schade heeft opgeloo- 
pen na de stranding zelf.

VAN D EC A STEELE, de volgende ge
tuige, doet dienst op het Oostersch 
hoofd voor de tijseinen. H ij beweert 
stellig dat alle lichten ingevolge de 
voorgeschreven reglementen brand
den, evengoed het groen lich t op het 
Westersch hoofd als de stormseinen. 
B ij het uitvaren van een Hollandsch 
vaartu ig ‘was de haven gesloten, de 
twee roode lich ten wezen erop dat de 
toegang verboden was. Getuige heeft 
0.191 met volle lichten zien vastloo- 
pen. Op het oogenblik dat het H ol
landsch vaartuig de haven verliet, 
was de ramp reeds gebeurd. Het 
schijnt dat verschillende visschers
vaartuigen het Hollandsch schip voor
afgingen. Vandecasteele oordeelt, dat 
er voor de 0.191 geen aanleiding be
stond om voor een of ander vaartuig 
u it te wijken.

Eén zitting van den Raad is vo l
doende om de zaak naar behooren te 
kunnen oordeelen. Het requisitorium 
Van den Heer Rijkscom m issaris wordt 
op den 14n M ei aanstaande aangekon- 
digd.

DE Z.406 «GUSTAAF-RACHEL» 
KWAM INSGELIJKS OP HET 

STRAND TERECHT
Schipper G H E S E L L E  JA N , voorsien 

van een diplom a 2e klasse, werd als 
betrokkene gedagvaard. De feiten 
waarover h ij opheldering moet ver
schaffen, hebben zich als volgt voor
gedaan. De Z.406 keerde den 13 De
cember j.l. naar de haven van  Zee
brugge terug, daar vastgesteld werd, 
dat de visch lier n iet in  orde was. G e
durende de reis van  H.K.2 naar N.F.12 
verdikte de mist. E r  werd n iet gepeild, 
doch de reglem entaire m istsignalen 
werden regelm atig gegeven. De u itk ijk  
was aan boord verzekerd.

Toen de boei N.F.12 nog niet in  het 
zicht was, werd de motor stilgelegd, 
en het schroef afgekoppeld. Toen de 
vaart u it het schip was werd persoon
lijk  door schipper Gheselle gepeild. 6 
vadem diepte werden waargenomen. 
Het schroef werd terug aangelegd en 
de motor werd langzaam vooruit te
rug in  gang gezet. E r werd langzaam 
voort gevaren tot de matrozen riepen 
dat zij een stoomboot hadden hooren 
blazen in  de rich tin  S.W . "Men vaarde 
langzaam voort in  de richting  S  ten 
E. De schipper hoorde persoonlijk het 
m istsignaal in  de richting  S.W . Na 
nog ongeveer 10 m inuten vaart, werd 
het schroef afgezet. Op ’t zelfde oogen 
blik riep de bemanning tot den schip
per dat zij een lich t in  het S.E. gezien 
hadden. K o rt daarop is het schip ge
strand.

Schipper Gheselle hoopte er in  te 
slagen zijn schip door eigen middelen 
vlot te krijgen. H ij riep vooreerst geen 
hulp in, alhoewel h ij een radio aan 
boord had. Alhoewel h ij zich met zijn 
bemanning inspande, kon h ij er tot 
zijn groot sp ijt n iet in  gelukken.

De sleepboot «Zelzaete» verleende 
nadien bijstand en na heel w at ger 
beurtenissen die de redding en de op- 
sleeping kenmerkten, bereikte de Z.406 
veilig de schuilhaven van Zeebrugge.

DE ONDERVRAGING 
VAN DEN SCHIPPER

Schipper Gheselle m aakt op de 
raadsleden een zeer goeden indruk. 
Z ijn  antwoorden op de gestelde v ra 
gen zijn zeer vlot en duidelijk. De 
koers wordt op de kaart gevolgd en op 
het netelig punt gekomen, w aar de 
schipper in  fout bevonden wordt, 
geeft h ij zelf den m isslag aan dien h ij 
begaan heeft : h ij heeft afgeweken 
van den goeden koers. Rekening hou
dende met de tij, had h ij eerst niet 
mogen vertragen of zijn vaartu ig  stil 
leggen m aar blijven üoorloopen. Het 
slow varen m aakte dat de Z.406 Oost
w aarts zette. Eens voorbij de NF. 12 
had h ij goed gedaan te looden.

Ook geeft de schipper toe, dat h ij 
onvoorzichtig gehandeld heeft met 
eerst op eigen middelen te w illen ver
trouwen om vlot te komen. Men is 
de weersomstandigheden niet meester 
en voornam elijk gedurende het tijd 
stip dat de stranding zich voordeed, 
is een plotselinge verandering niet 
uitgesloten. D it had noodlottig kun
nen zijn voor bemanning en vaartuig. 
B ij de stranding van een vaartuig 
wordt de raad gegeven, steeds de 
meest radikale middelen aan te wen
den om het vaartu ig  in  den kortst 
m ogelijken tijd  af te halen.

DE HEER RIJKSCOMMISSARIS 
AAN HET WOORD

Onm iddellijk na de ondervraging 
van schipper Gheselle neemt de heer 
Rijkscom m issaris het woord. De be
trokkene laa t bij hem een zeer goeden 
indruk na. M et voldoening wordt vast 
gesteld hoe de nochtans jeugdige 
schipper, zijn handelwijze verklaart. 
Z ijn  rechtzinnigheid en openhartig
heid strekt hem tot eer. Met 
deze beide factoren houdt men steeds 
rekening en trouwens terecht. De 
heer R ijkscom issaris betreurt het 
voorval van den jeugdigen schipper 
nog in  het begin van z ijn  loopbaan, 
die schitterend kan zijn, gezien hij 
spijts bedreven fouten, toch b lijk  ge
geven heeft van zeemanskunde. Fou
ten die hem bij het voorval van de 
Z.406 kunnen aangewreven worden 
zijn : misberekenen van zijn koers en 
niet op voldoende wijze .te hebben ge
lood. De heer Rijkscom m issaris w il 
geen straf vorderen voor den betrok
ken schipper en h ij laa t het aan de 
w ijsheid van den Raad  over, hierover 
in  het lich t der omstandigheden en 
zijn gedragingen voor den Raad een 
oordeel te vormen. Schipper Gheselle 
wordt ondertusschen aangespoord- het 
diploma van schipper lste klas te 
trachten te verwerven.

De uitspraak wordt op 14 Mei a.s. 
verwacht.

SN.

S N IJ - EN N A A IK U R S U S  
D A M E S - EN K IN D E R K L E E D iJ

Op M aandag 28 A p ril van 9 tot 
11 uur en van 14 tot 16 uur. —
2 m aal per week. —  Diplom a 
volgens bekwaam heid., —  Aan
ta l leerlingen beperkt. —  Voor- 
deelige voorwaarden.
Inlichtiengen en inschrijvingen 
S n ij- en Naaischool, N ieuw 
poortsche steenweg, 585, te 
Oostende (tra m  5-6 ).
Patronen naar m aat, knippen 
en aanpassing Uw er kleedings- 
stukken, uitleg over afwerking.

(280)

I J M U ID E N
w  _  i'i1 m i

B E S C H O U W IN G E N  , Totale aanvoer 8500 kg. schol; 140.00®
Deze week zal ik  de kabeljauwweek kabeljauw en gullen, 10.000 kg wijt-

kunnen noemen, van de 1.040.000 kg ting, 13.000 kg kleine schelvisch en
totaal aangebrachte was er ruim  1250 kg tarbot en tongen.
750.000 kg kabeljauw in  de markt. Besommingen :

Ondanks de ruime aanvoer van één Stoom trawlers F l. 60.707.—
soort is de prijs zeer vast gebleven en Motors
is op een enkele uitzondering alles KW70 7.459,—
aan de vaste p rijs van de hand ge- Kustvisschers : IJM207 F l. 20; IJM343
gaan, hetgeen vooral te vinden is in  195; IJM 80 1430; IJM318 416; UK32
het groote aantal kg dat de grenzen 88; UK47 20; UK8 5.; UK85 82; UK94
is gepasseerd. 101; UK147 131; UK9 346; UK190 69;

De export is zeer ruim  geweest, was UK215 215; B R I 521; KW109 207 HD72
dit echter n iet het geval geweest dan 136; WR116 269 en HD18 2605.
zou de m arkt stellig zeer laag zijn ge- Donderdag 17 A pril 1947 
weest. Wederom de eenzijdige aanvoer van

De kw aliteit van alle soorten Noord- kabeljauw en gullen welke wederom
zeevisch die w ij deze week zagen, ge- het ruim st vertegenwoordigd was, to-’
zien de zeer groote vangsten en korte taa l 2430 kisten van 50 kg, waaronder
reizen die de schepen hebben gemaakt 2000 kg. tarbot en tong, 85000 kabel-
was uitm untend en het behoeft geen j aUw en gullen, 12.500 kg kleine schel-
verder uitéénzetting dat dergelijke visch, 17.500 kg schol, 3.000 kg wijting-
visch in  het buitenland vele reclame en 15.000 kg diverse soorten. Buit-en-
maakt. landsche aanvoer 1 Zweedsche kotter 

Enkele Zweedsche kotters brengen met een vangst bestaande uit schel-
ons w at schelvisch, schelvisch die bij visch waarvoor Fl. 7610 besomming
het ééne schip of het andere in  kwa- werd verkregen,
lite it nogal eens afw ijkt, toch is deze Besommingen :
aanvoer een zeer welkome aanvulling stoom trawlers F l. 25.000,—
op de eenzijdige aanvoer van kabel- Motors
jauw  en gullen. KW 9 4.470,—

W ijting  is deze week zeer weinig KW83 8130,__
aangevoerd, doch het laat zich aan- Kustvisschers: IJM270 Fl. 1920; UK187
zien dat de volgende week meer van 190; UK147 149; UK94 150; UK28 370;
dit soort in  de m arkt zal komen daar UK142 830; UK141 980; UK85 179;
de laatste visscherij berichten ons een UK90 350; U32 159; UK144 286; BR28
afloopende kabeljauw en gullen vis- 400; BR55 136; BR5 630; VD  610; K W
scherij melden en w ijting  door de laat 21 fl. 790; EH20 620; IJM.221 2570 en
ste schepen die op de Vrijdag m arkten UK190 130. *
weer grooter in beteekenis was als v r ijd a g  18 A pril 1947
kabeljauw. 7 groote motors en vele kustvisschers

Ook de scholaanvoer nam vn j groot brachten in  totaal 2460 kisten versche 
in beteekenis toe, alles van goede visch aan de m arkt, de aanvoer gaf 
kwaliteit. een verm indering van kabeljauw en

Rest nog de fijnere soorten visch, guiien, een verbetering van fijn e  visch 
die ook sinds maanden v rij veel ver- schoi en w ijting  te zien 
beterde. Met dat al kunnen w ij op een Ondanks de laten dag in  de week 
goede aanvoerweek en stabiele m arkt bleef de vraag zeer groot en uitgezon- 
terug zien. Zien w ij' opnieuw een aan. derd de groote soorten schol kenden 
w inst van een groote aangekochte de overige soorten de maximum ver- 
stoomtrawler uit Grim sby voor de Mi.i koopprijzen.'
«Petten». Besommingen motors

IJm u iden  zal geleidelijk aan in b»- KW89 Noordzee 
teekenis toe gaan nemen en tegen de KW20 Noordzee 
herfst een v rij groot aantal schenen KW64 Noordzee 
in de vaart hebben. KW159 Noordzee

Goed om te kunnen voldoen aan de KW91 Noordzee 
Binnen- en Buitenlandsche m arkt. KW56 Noordzee 
De aanvoer laat zich aanzien als zeer Totale besommingen van 
redelijk voor alle soorten visch, w ij visschers Fl. 12.000. 
kunnen weer spreken van een wii- 
ting-invasie, m aar tevens een groote 
verbetering voor tongen en tarbot.
Zaterdag  12 A pril 1947 

De aanvoer bestond heden morgen 
uit vele kabeljauw, gullen en w ijting.
Aangevoerd werden 2250 kg tarbot en 
tongen, 8500 kg schol. 150.000 kabel
jauw  en gullen. 32.500 kg w ijting  en 
1250 kg diversen.

Uitgezonderd de grootere soorten 
schol werden alle overiee soorten ver
kocht aan de vastgestelde inkoopprij
zen.

Prijzen : groote schol 32-27; middel 
schol 34-27; zetschol 34; en bot 17 gld 
de 50 kg.
Besommingen :
Stoom trawlers Fl. 68.680.—
Motors
KW23 Noordzee 2.930,—
KW64 Noordzee 2.940.—
KW16 Noordzee 3.530.—

Kustvisschers : KW190 fl. 740: K W  
619 fl. 518: UK32 57: UK147 319: UK28 
572: UK4 700: T.TK87 440: IJM .237 12 :
IJM343 323: IJM207 8: VD60 496: BR41 
488' BR5 543: BR28 327: WR116 307 ; 
en EH20 fl. 719.
M aandag 14 A pril 1947 

Aangevoerd werden 10.000 kg schol;
5.000 kg. schelvisch, 225.000 kg kabel
jauw  en gullen, 5.000 kg makreel,
5000 kg haring, 3000 kg w ijting  en 
1000 kg tongen en tarbot. Totaal een 
goede 250.000 kg versche visch.

De vraag was zeer levendig en alle 
soorten visch kenden de maximum 
verkoopprijzen.

Fl. 2780.— 
3410.— 
410.— 

16.800.— 
3910,— 
8600,— 

37 kust-

Fl. 39.370,—

Fl. 7.480,— 
4.740,— 
6.840,— 

895,— 
7.040,— 

10.480,— 
7.140,— 

Fl. 780 ; 
IJM318

Besommingen 
Stoom trawlers 
Motors
KW28 Noordzee 
KW84 Noordzee 
KW67 Noordzee 
KW104 Noordzee 
KW227 Noordzee 
KW140 Noordzee 
KW 5 Noordzee

Kustvisschers : IJM213 
IJM .224 4480; IJM249 740 
80; IJM 78 1070; UK172 450; UK32 100; 
TX29 1260; KW92 690; KW21 620: 
KW210 680.
Dinsag 15 A p ril 1947

Wederom was de aanvoer gelijk de 
vorige dag volop kabeljauw en gullen, 
overige soorten waren zeer schaarsch 
in de m arkt, totaal werd aangevoerd 
170.000 kg visch, waarvan 500 kg. ta r
bot en tongen, 3.000 kg schol, 40.000 
kg schelvisch, 15.000 kg kleine schel
visch, 100.000 kg. kabeljauw en gullen 
8000 kg w ijting  en 3500 kg poontjes.

Wederom was de kooplust groot, 
zoodat alle visch tegen de vastgestel
de prijs werd afgenomen.

Buitenlandsche aanvoer 1 Zweed
sche kotter met een vangst schel
visch, waarvoor een besomming van 
Fl. 7520 werd verkregen. 
Besommingen :
Stoom trawlers Fl. 50.600,__
Kustvisschers : UK32 11; KW190 169; 
IJM211 34; IJM  249 207 en IJM212 25. 
W oensdag 16 A pril 1947

De aanvoer van heden bestaat we
derom voor de zooveelste m aal hoofd
zakelijk u it kabeljauw. De m arkt b lijft 
zeer levendig, zoodat alle soorten 
visch tegen de vaste prijzen worden 
afgenomen.

Huis Raph. Huysseune
IMPORT EXPORT I

VISCH - GARNAAL
Specialiteit gepelde garnaal j
H. R. 2151 Tel. Privé  421.06 1
(216) V ischm ijn 513.41 ?

NIEUWPOORT
16 A pril 1947

Visch: N.722 39.360 fr.; N.50 3.750 fr. 
N.743 10.005 ; N.725 14.520 fr.

G arnaal : N.711 2.599 ; N.701 2.406:
N.812 460 ; N.706 2.606 ----
N.810 1.908; N.713 1.981;
N.707 1.311 ; N.735 1.603 ;
N.758 2.544 ; N.451 2.316 ;
N.789 1.334 ; N.792 850 fr

N.753 2172
N.779 1.311;
N.804 1.453;
N.716 1.430,

17 A pril 1947
B ij het binnenloopen is de N.728, 

Reeder Cloet Maurice, door het u it
w ijken voor den «Baggermolen» op 
een onderwaterstaande paal geloopen 
en moest op de kuischbank gezet 
worden voor herstelling 

Visch : N.790 14.610 ; N.763 6.72® fr. 
G arnaal : N.708 2.000 ; N.721 4.128 : 

N.792 2.808 ; N.716 2.779 
N.714 940; N.706 4.180;

N.713 1.772 
N.705 684;
N.772 1.961

N.707 1.007 ; N.702 1.735 ; 
0.74 4.322 ; N.789 3.401 ; N.711 3.215 fr.
18 A pril 1947

Visch : N.757 12.234 ;
N.812 4.086 ; N.817 1.912 
N.117 5.268 fr.

G arnaal : N.758 1.498 ;
N.707 1.110 

N.719 1.111 ;
N.753 8.441 ;
N.716 2.178 ;

N.753 4.523 
N.735 3.417 
N.451 1.423 
N.758 1.720

; N.703 2.511; 
N.779 1.905; 

; N.701 2.665; 
N.810 1.558 ; 

N.136 396 :

N.804 3.999 ; 
N.734 15.060;

N.713
N.451
N.703
N.136
N.706
N.742

2.692 ;
916 ;
2.185 ;
1.062 ;
4.250; N.792 1.404 
340 ; N.810 1.650 fr. 

19 A pril 1947
Visch : N.788 8.685 ; 

N.803 9.230 ; N.725 6.071 ;
N.812 2.485 ; 
N.707 1.315 ; 

N.753 2.919 ; 
N.714 1.312 ; 
N.716 2.334 ; 
N.810 1.040 ; 
N.804 790 ; 
N.792 1.330 ;

N.735 2.748; 
0.74 2.311 ; 

N.779 1.264 : 
N.711 2.281. 
N.789 2.181; 
N.705 752 ;

N.732 13.314 ; 
N.809 20.320; 
N.50 4.973 fr. 
N.701 1.314 ; 
N.703 1.685 ; 
N.713 2.392 ; 
N.789 1.580 ; 
N.735 3.174 ; 
N.706 6.263; 
N.742 1.050 ;

N.804 1.851 
G arnaal 

N.711 609 ;
N.813 1.998 
N.712 1.368 
N.709 1.147 
0.74 1.488 ;
N.779 2.315 
N.705 1.190 fr
21 A pril 1947

Visch : N.790 15.295 ; N.722 11.256 ; 
N.718 24.453 ; N.757 5.990 ; N.817 9.630’ 
N.763 4.995 fr.

G arnaal : 0.74 3.154 ; N.753 6.176 ■ 
N.804 3.766 ; N.706 7.245 ; N810 4.312 : 
N.735 6.161 ; N.711 7.629 ; N.792 4.708 • 
N.779 5.148 ; N.766 4.130 ; N.758 5.374 fr’
22 April 1947

Visch : N.734 9.336 ; N.117 6.495 fr. 
G arnaal : N.705 2.366 ; N.742 1.296' 

N.810 3.025 ; N.709 1.750 ; N.712 1.385 
N.707 2.366 ; N.779 4.661 ; 0.74 1.425 : 
N.711 3.981 ; N.758 2.274 ; N.792 4.143 ! 
N.703 4.231 ; N.702 4.208 ; N.451 3.296 • 
N.714 3.264 ; N.701 3.554 ; N.735 5.455 : 
N.753 4.310 ; N.804 4.470 ; N.706 6.265 • 
N.813 2.424; N.116 1.898; N.713 4 437 
fr.



Vrijdag  25 April 1947 
........... .. " .............

Etablissement Frans C L O E T
Z E E V I S C H G R O O T H A N  D E L

Telegr. adres : FRA N C LO ET  Telef. 713.82

V IS C H  - H A R IN G  -  SPRO T
Import

716.95
Export

(270)

Æwtâtâ&dcâten
OOSTENDE

M A R K T B E S C H O U W IN G E N
Zw itserland bleek gedurende de a f

geloopen week de beste afnemer te 
z ijn  van onze fijne vischsoorten, n iet
tegenstaande de sterke mededinging 
van Nederland en Denemarken. E in 
de der vbrige week werd reeds be
langrijke verzendingen gedaan naar 
d it land welke gedurende de drie eer
ste dagen der huidige week voortge
zet werden. Onze groote uitvoerders 
ontmoetten zich aldus op de Zw it
sersche m arkt.

De vraag naar visch in  het binnen
land was gematigd.

Voor Ita lie  werd weinig visch ge
kocht en verzonden, het ontbreken van 
isothermenwagens b lijk t de grootste 
hinderpaal te zijn voor den uitvoer 
naar dit land.

Maandag en Dinsdag werden groo
te partijen  IJslandsche visch gekocht 
en verpakt door de uitvoerders naar 
Frankijk . Deze visch kon tengevolge 
van uitvoerm oeilijkheden aan de 
grens pas Woensdag vertrekken. De 
invloed van den uitvoer naar F ran k 
rijk  was Woensdag vooral te merken 
toen er niets gekocht werd voor dit 
land en de IJslandsche vischsoorten 
een gevoelige prijsdaling kenden.

De uitvoer naar Engeland wordt 
voortgezet alhoewel in  m indere mate 
den de afgeloopen weken. De vraag 
in  dit land is ietw at gedaald, h ier
door waren de prijzen m inder gun
stig en verminderde de uitvoer in  
verhouding.

Een groote hoeveelheid tong en tar 
bot was op de m arkt welke aan voor
deelige prijzen opgekocht werd. De 
eerste 'belangrijke vangsten meiden 
gingen grif van de hand aan hooge 
prijzen en waren hoofdzakelijk voor 
den uitvoer bestemd.
V rijd a g  18 A pril 1947

4 visschersvaartuigen van de Oost 
lossen heden ongeveer 340 bennen 
vischsoorten bestaande uit tong, ta r
bot, kabeljauw, gul, pladijs, rog, w ij
ting en schar. E r is zeer weinig be
langstelling w at voor gevolg heeft dat 
alles op de m arkt voorhanden zijnde 
vischsoorten, met uitzondering van 
pladijs, m erkelijk in  p rijs zijn ge
daald.
Z.413 Oost 5227 82.770,—
0.292 Oost 5512 51.070,—
0.291 Oost 2457 25.460,—
C.323 Oost 3855 54.670 —

Z aterdag  19 A pril 1947
Alhoewel veel vaartuigen terug van 

de vischvangst zijn is de aanvoer niet 
bijzonder groot te noemen door het

fe it dat, met uitzondering van een 
paar, alle vangsten doorgaans klein  
zijn. 1 motor van het Kanaal, 1 van 
de Clijde, 2 van de Noordzee, 8 van 
de Oost, 5 van de W est en 3 van de 
Kust leveren samen zoowat 130.000 kg 
vischsoorten. Deze aanvoer is echter 
zeer keusrijk zoodat alle gewenschte 
vischsoorten op de m arkt voorhanden 
zijn. De vraag is echter meer dan vol
daan zoodat de m arkt weinig levendig 
is en de prijzen gevoelig dalen. Kabel
jauw  van de C lijde wordt aan zeer 
goedkoope afzetprijzen van de hand 
gedaan. Rog wordt doorgaans aan 
vaste prijzen betwist en fijn e  visch 
vindt afzet aan zeer wispelturige p rij
zen gaande nu eens in  stijgende dan 
weer in  dalende lijn . De belangstel
ling is eerder gering en lang reeds 
voor het einde der verkoop verlaten 
vele koopers de m arkt.
0.231 Noordzee 15105 149.840,—
0.241 Kanaal 29623 141.720,—
0.112 Oost 6667 85.940,—
0.121 Oost 5134 69.930,—
0.81 Oost 5751 69.540,—
0.196 Oost 2415 45.430,—
0.247 Clijde 25700 97.680,—
0.194 Oost 3194 42.720,—
0.33 Oost 5772 65.160,—
P.78 West 3398 27.770,—
B.610 Oost 4553 74.100,—
0.114 West 3202 25.040,—
B.605 Oost 3412 57.920,—
0.260 West 1459 18.840,—
N.785 West 2331 27.710,—
0.269 Noordzee 7959 69.160,—
0.261 West 1013 8.580,—
0.784 Kust 623 4.780,—
0.10 Kust 1873 18.140,—
0.182 Kust 310 2.620,—

De vraag is zeer groot en groote par
tijen  ronde visch worden opgekocht 
voor den uitvoer. De m arkt is zeer 
vast en de prijzen echter doorgaans 
m inder dan Zaterdag.
0.245 K an aa l 9691 83.270,—
0.286 anaal 15648 97.250,—
0.154 K anaa l 17640 154.390,—
0.222 K anaa l 15024 149.190,—
0.165 K an aa l 16617 12.270 —
0.108 Noordzee 27555 135.840.—
0.311 Noordzee lè409 86.170,—
0.318 Ysland 51480 352.720,—
0.237 Noordzee 25198 155.210,—
0.153 K anaa l 15006 109.350,—
0.94 Noordzee 26361 128.580,—
0.56 Kust 851 6.360 —
0.267 K anaa l 7388 55.450,—
0.60 Kust 1208 12.570,—
N.806 Oost 2468 36.950.—
0.274 Oost 4176 58.580,—
Z.209 Oost 3681 58.790,—
N.748 Oost 2676 40.790.—

M aandag 21 April 1947
32 vaartuigen z ijn  heden van de 

vischvangst binnen w aarvan slechts 
18 hun vangst uithalen. De aanvoer is 
heden bijzonder keusrijk zoodat alle 
gewenschte vischsoorten voorhanden 
zijn. H ij omvat ongeveer 5200 bennen 
en bestaat u it volgende hoeveelheden 
en vischsoorten 1800 b. kabeljauw 
waarvan 1250 b. Yslandsche, 130 b. Y s 
landsche schelvisch, 600 b. koolvisch, 
160 b. pladijs, 70 b. leng, 680 b. w ij
ting, 640 b. rogsoorten, 150 b. soldaat 
160 b. haai en zeehond, 80 b. v lasw ij
ting, 75 b. mooie meid, 110 b. roo
baard, 150 b. steenpost, 30 b. zonne
visch, 40 b. zeeduivel, 25 b. steenschar, 
benevens kleinere partijen  zeepaling, 
koningsvisch, hondstong; poors schot
sche schol en 2500 kg tarbot en 7500 
kg tongssorteering. A l deze vischsoor
ten worden aangebracht door 7 mo
tors van het Kanaal, 1 groote motor 
van Ysland, 4 van de Nöördzee, 4 van 
de Oost en 2 van de Kustzeevisscherij.

N.V. August P E D E
Import

ZEEVI SCHGROOTHANDEL
Export

(269)

Telegrafisch adres : P  E  D E  C O 
Telefoon : 720.53 —  Privé  : 720.16 

V IS C H  ■ H A R IN G  -  SPRO T

Dinsdag 22 A p ril 1947
29 visschersvaartuigen zijn  heden 

binnen. D aarvan zullen 22 hun vangst 
lossen n.m. 1 stoom trawler van Ysland 
5 motors van het K anaa l, 5 van  de 
Noordzee, 4 van de Oost en 7 van de 
West. De aanvoer is zeer groot en de 
keuze bijzonder om vangrijk zoodat 
alle gewenschte varieteiten  op de 
m arkt vertegenwoordigd zijn. Als 
voornaamste vischsoorten die heden 
te koop worden aangeboden stippen 
w ij aan : 8000 kgr tongsorteering, 
6000 kg tarbot, 2300 b. kabeljauw, 440 
b. koolvisch, 280 b. pladijs, 100 b. 
schar, 560 b. schelvisch, 740 b. rogsoor 
ten, 1100 b. w ijting, 160 b. steenpost, 
150 b. haai en zeehond en 170 b. sol
daat. E r  z ijn  ook nog in  kleine p a rtij
en op de m arkt aanwezig : heilbot, 
tongschar, zeewolf, koningsvisch, zon
nevisch, zeeduivel, roobaard vlasw ij
ting, leng, mooie meid, knorhaan en 
zeepaling. De fijn e  vischsoorten wor
den zeer vast en iets duurder dan gis
teren betwist. De m arkt is heden b ij
zonder vast te noemen en zoowel de 
Yslandsche vischsoorten als alle an
dere variteiten  worden doorgaans aan 
prijzen van de hand gedaan die lich t
jes beter zijn  dan de vorige m arkt
dag. De belanstelling is zeer groot en 
groote p artijen  rondevisch worden 
vandaag nogmaals opgekocht voor 
den uitvoer.

1.067.130,— 
91.540,—
46.270,— 
70.700,— 
65.583,—

128.730,— 
97.457,—
75.000,— 

156.010,—
56.580,—
94.000,— 
83.590,—

122.210,—
41.250,— 
62.950,— 
10.290,— 
93.770,—
21.270,—  
15.060,—
15.480,—
26.250,—
23.480,—

wezig zoodat de aanvoer wederom zeer 
groot is. H ij beloopt tot circa 265.000 
kg., is even keusrijk als deze aange
bracht daags voordien en wordt ge
leverd door 1 stoom trawler van I J s 
land, 5 motors van het Kanaal, 2 van 
de Noordzee, 1 van de Clijde, 9 van 
de Oost en 4 van de West. E r  worden 
slechts weinige partijen  opgekocht 
voor den uitvoer w at ongustig inwerkt 
op de afzetprijzen. Alhoewel door
gaans alle aangeboden vischsoorten 
aan zeer vaste prijzen worden ge
m ijnd zijn, met uitzondering van rog 
en w itte kabeljauw, alle andere va 
riëteiten gevoelig in prijs gedaald bij 
de vorige marktdagen. De IJslandsche 
vischsoorten die van beier hoedanig
heid zijn dan deze aangebracht de 
beide vorige m arktdagen worden ech
ter aan goedkoope prijzen van de 
hand gedaan. Twee motors die heden 
eveneens binnen zijn houden bij 
gebrek aan p laats in  tot morgen
0.310 K an aa l 15602 kg. 89.320
0.140 Oost 8535 kg(. 106.340
0.120 Oost 6160 kg. 94.690
0.263 West 1771 kg. 16.740
0.218 Oost 7875 kg. 98.550
0.65 Oost 5784 kg. 82.480
0.300 Noordzee 14400 kg. 117.860
0.223 Oost 4480 kg. 70.190
0.179 K anaa l 15495 kg. 183.985
0.314 K an aa l 13159 kg. 97.760
N.776 West 1012 kg. 13.200
0.287 K an aa l 11537 kg. 104.020
0.225 K an aa l 13959 kg. 112.920
SSO.83 IJs lan d 88319 kg. 517.400
0.193 Oost 5060 kg. 68.420
0,226 Oost 6415 kg. 80.510
0.173 Noordzee 11773 kg. 78.020
0.183 Oost 5800 kg. 87.130
N.733 West 3071 kg. 32.910
N.730 West 2534 kg. 33.070
0.166 Oost 5408 kg. 66.730
0.285 Clijde 16277 kg. 78.740

Noordzee 13266
K anaa l 7529
Oost 4772
K anaa l 11471
K anaa l 17888
Kanaa l 16901
Noordzee 12089
K anaa l 22676
Oost 4157
Noordzee 15603
Oost 5211
Noordzee, 21579
West 5265
Oost 4026
West 1549
Noordzee 15819
West 2054
W est 1549

West 1609
West 1821
W est 2031

0.215 
0.186 
0.192 
0.93 
0.228 
0.105 
0.290 
0.212 
0.138 
0.170 
0.115 
0.235 
N.820 
0.127 
N.793 
0.87 
0.161 
N.801 
0.24 
N.737 
N.740
W oensdag 23 A p ril 1947

Nogmaals z ijn  heden vele visschers
vaartuigen aan den vischafslag aan-

PRIIZEN PER KILO TOECEKEND AAN DE VERSCHEIDENE 
VERKOCHT TER STEDELIJKE VISCHMI|N VAN OOSTENDE - 
P R IX  PAR K IL O  ACCORDES A U X  D IF F E R E N T E S  SORTES DE PO ISSO N  

C O M M U N A LE  D ’O STENDE
Vrvjdag Zaterdag M aandag

SOORTEN VISCH
W E E K  VAN 18 T O T  24 A P R IL  1947 

V E N D U  A LA M IN Q U E  
S E M A IN E  DU 18 AU 24

Vendredi
Boles — Tongen, gr.......................... .....25,80-27,20

3/4 ...................................... .....32,40-33,80
bloktongen ....................... .....34,00-35,20
v/ki ...................... .....35,40-35,60
kl. .................................  31,60

Turbot — Tarbot, gr............................56,00-58,00
midd.................................... 38,00
........................................... .....21,50-24,00

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

Carrelets — Plad ijs, gr. platen ...
gr. le k ...............................
kl. lek ... ... ... ..............
iek 3e slag .......................
platjes .........................  •••

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

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

Raies -r- Rog ...................................
Rougets — Roobaard ....................
Grondins — K n o rh a a n ..................
Cabillaud blanc — Kabeljauw  ...

Gullen ...............................
Lottes — Steert (zeeduivel) ........
Merlans — W ijting  ........................
Lim andes — S c h a r ........... .............
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 — Keilrog ........................ ...
Homards — Zeekreeft ...................
Flottes -— Schaat ....... ....................
Zeebaars.......................................... .
Lom ...................................................
Congres — Zeepaling ......................
Lingues — Lengen .........................
Soles d’Ecosse — Schotsche schol
Hareng — Haring (volle) .............
Hareng guais — IJ le  haring ........
Latour ...............................................
Tacauds — Steenpost ...................
Flétan — Heilbot ......................... ,
Colin — K o o lv isch ..........................
Esturgeons — Steur .......................
'/.ppwolf ..........................................
V lasw ijting ...... . .............................
Zonnevisch .................. ..................
, Tt-» i -p çr £ y > 5 r* ‘H

Samedi Lundi
D insdag
M ardi

Woensdag
M ercredi

A V R IL  1947
D onderdag

Jeud i
25,20-
28.40- 
30,80-
31.40-
28.40-
40.00-
33.00-
21.00-

26.40 
36,60 
33,?0
34.00
31.40
56.00
39.00
26.00

25,40.
28,80-
30,40-
30.80-
27,60-
31.00-
27.00-
22.00-

27,40
31.60
31.60
31.60 
28,00
38.00
29.00
23.00

13,40 13,40-13,60
13,40-14,00 13,00-13,40
13,00-13,20 12,80-13,20

12,80 12,60-12,80
11,60 7,00-9,60

10,00-13,00
8,00-9,00

9,00
21,00-27,00

17,20
4,40-5,80

500-6,80 4,00-7,60

4,00-6,00
8,60-11,80 3,80-10,80
6,30-7,50 3,00-6,30

31,00
3,80-4,80 3,20-5,40
9,60-10,00 3,80-7,00

10,00-15,00
7,00
6,00

13.00 
1310013,40

13,20-13,40
12,80-14,00
10,60-11,40

28.00 
25,40

7,40-7,60
25,00

14,00-16,70
6,20-10,00
4.80-8,00
8.80-19,00

9,20

6 ,00-12,20
3,20-5,80

26,20-32,00
3.00-4,20 
5,40-6,80 
6,70-14.00
4.00-6.00 
4.50-6,00

9,00-12,00

7,50-9,00

1,50
4,40-7.00
9,50-11,00

8,00-9.00 6,70-8.00
3,00-7,20

9.00
4.00

2,80

2,40-3,60

8,00
4,60-5.00

23,00

1,00-1,50

2̂ 20-4,60

10,50
5,00

1,00-1,20
38,50
6,80

9,00-9,60
5,60-6,00

17,20-19,80

1,10-1,30

2.80

5,40
3.20-5,40 7,40

17,00-20,00
11,40-14,00

5,40
15,20-28,00
8,60-12.50

9,40
12,80-13,40

8,00

25,60-26,60 25,00-25,80 26,20-27,70
30,00-32,00 25,80-29,20 30,00-32,20
31,40-32,40 26,60-30,40 31,40-32,80
33,40-34,00 27,80-30,60 31,50
32,00-34,00 25,60-27.60 33,00-31,80
31,00-37,00 28,00-29,40 27,00
25,00-28,00 23,80-25,40 23,00
23,00-25,00 21,40-23,60

22,00 21.00

12,90-13,80 13,00-13,40 13,00-13.40
13,20-13,80 13,00-13.60 13,20-13,40
13,40-14,00 13,00-13,40 13,00-13,40
12.80-13,40 12,80-13,00 13,00

9.80 9.20-10,60 11,40-11,80

6,80
23,00 27,00-28,60
10,00 19,80-24,80

8,40-10,20
5,00-6,405,00-6,80 5,00-6,00

10,00-13,20 7,60-13,40
5,20 2,50

7,40-12,00 7,00-14,40 12,00-13,80
4,70-10.00 4,80-9,00 8,30

22,20-23.80 20,60-21,90
2,00-4,00 1,90-3,60 3,20-3,60
5,80-9,60 5,00-9.00 7,40-10,00

10,50 10.00-12,00
5,50-6,00 4,00-7,00 7,00
5,50-6,00 5,00-7,00 6,00

3,20-7.00 3,60-8.50
7,50-11.00 5,50-10.50

Donderdag 24 A pril 1947
Benevens het overschot van de 0.285 

die gisteren n iet op tijd s  gansch zijn 
vangst kon lossen zijn heden nog 2 
motors van de Oost en 2 van de West 
ter m arkt. De aanvoer is zeer klein 
bedraagt amper 18000 kg. en omvat 
enkel tong, tarbot, p ladijs, w ijting, 
gul en rog. De prijzen zijn heden 
eenigszins beter dan gisteren.
0.122 Oost 6301 kg.
0.262 W est 2085 kg.
0.279 Oost 5478 kg.
0.285 Clijde

(overs.) 2267 kg.
N.704 W est 2551 kg.
AA NVO ER en O PBREN G ST per DAG
18 April 17051 kg. 213.970
19 A p ril 129496 kg.
21 A p ril 259077 kg.
22 April 330.000 kg.
23 April 264426 kg.
24 April 18682 kg. 

IJSAN DSCH E V IS C H S O O R TE N
Deze werden in den loop der week 

ter officieele m arkt te Oostende aan 
volgende prijzen verkocht per kg. : 
M aand ag  21 A pril 1947 

Kabeljauw  6,40-7.20 ; gullen 6,60 ; 
koolvisch 4,40-5 ; leng — ; schelvisch 
gr. 11,80-13,20, midd. 12,60-13,20, kl.
8.80-10, ; zeewolf 6 ; w ijting 5,40 ; 
heilbot 31 ; platen 13,40 fr. per kg. 
Dinsdag 22 A pril 1947

Kabeljauw  7,40-8 ; gullen 3,80-7,60; 
koolvisch 4,80-5,40 ; leng 8,40 ; schel
visch : gr. 9,60-13, midd. 8-11,40, kl.
4.80-8 ; zeewolf 5,40 ; w ijting  —  ; heil
bot 22-38 ; platen 13,40 fr. per kg. 
W oensdag 23 A pril 1947

Kabeljauw  5,20-6,40 ; gullen — ; 
koolvisch 3-4,20 ; leng 3,60 ; schelvisch 
gr. 9,80-10,60, midd. 6,60-7, kl. 4,60-5 ; 
zeewolf 6,60 ; w ijting  3,40 ; heilbot — ; 
p laten 13,40 fr. per kg.

84.770
25.340 
89.680

11.120
29.340

1.102.620
1.850.710
2.464.600
2.230.985

240.250

ZEEVISCH - GROOTHANDEL

Camille WILLEMS
sedert ] 887

IMPORT EXPORT
Telefoon: 72075/76 -  72318/19 
Telegram : W illem sco Oostende
O O S T E N D E

__________________  (226)

V ER S C H O V E N
N iettegenstaande de 10 bladzijden  

van «het N ieuw Visscherijblad» zien 
w ij ons verp lich t verschillende be
lan g rijke  b ijdragen te verschuiven 
to t volgende week.

Verwachtingen
Volgende visschersvaartuigen zullen  

in den loop der aanstaande visch
week verm oedelijk te r  V ischm ijn  van 
Oostende m arkten  :
V an  IJsland  :

SSO.297 -  SSO.296 -  SS0.164 -> 
SSO.160.

Van het K a n a a l :
0.289 -  0.124 -  0.224 -  0.217 -  0.249 
O. 320 -  0.278 -  0.250 -  0.266.

Van de Oost en de W est :
0.244 -  0.200 -  0.132 -  0.277 -  0.265 
0.119 -  0.135 -  0.109 -  0.263 -  0.66  
0.128 -  Z.530 -  0.246 -  0.325 - 0,291 

Van de Noordzee :
0.82 -  0.25 -  0.282 -  0.292.
Op Donderdag 1 Mei is er in de 

Oostendsche haven geen verkoop.

B E R IC H T  AAN DE H U U R D E R S  VAN  
P A K H U IZ E N

De huurders van pakhuizen te r  
vischm ijn van Oosteende worden ver
zocht hun h u u rp rijs  van het tweede  
kw a rtaa l te  storten op postcheckrek. 
Nn 5006 van den heer Stadsontvanger.

BLANKENBERGE
Zaterdag  19 A pril 1947

Groote tong 25 • bloktong 30 ; fru it 
tong 30 ; sch. kleine tong 30 ; tarbot
43-21 ; pieterm an —  ; kabeljauw 16- 
8 ; platen : gr. 12, mid. 13, kleine 11 ; 
keilrog 7 ; rog 5 ; w ijting  5 ; zeehond
— fr. per kg.
M aandag 21 A pril 1947

Groote tong 21 ; bloktong 33 ; fru it
tong 33 ; sch. kleine tong 33 ; tarbot
44-22 ; pieterm an — ; kabeljauw 15-
11 ; platen : gr. 12, mid. 13, kleine 13; 
keilrog 10 ; rog 8 ; w ijting  6 ; zeehonc 
fr. per kg.
Dinsdag 22 A pril 1947

Groote tong 25 ; bloktong 33 ; fru it
tong 33 ; sch. kleine tong 33 ; tarbol 
40-24 ; pieterm an —  ; kabeljauw 18-
12 ; platen : gr. 12, mid. 12, kleine 12; 
keilrog 8 ; rog 5 ; w ijting  5 ; zeehond
—  fr. per kg.

G AR N A A LA A N VO ER
17 A p ril 235 22-27 fr.
18 April 151 25-31 fr.
19 April 384 21-33 fr,

IN  DE S T E D E L IJ K E  V IS C H M IJ N
In  de week van 14-4 tot 19-4-1947, 

werd 18.252 kg. versche visch aange
voerd, welke verkocht werden voor 
224.665 fr. Opbrengst van 13 zeerei
zen. Van 30 zeereizen werden 1447 kg. 
garnaal verkocht voor 33.643 fr.

ZEEBRUGGE
Z aterdag  19 A pril 1947

Groote tong 21-25,50 ; bloktong 26- 
27 ; fruittong 28-31 ; sch. kleine tong 
30-33 ; tarbot 42 ; pieterm an 45 ; ka
beljauw 10-11 ; platen : gr. 12,50, mid. 
12,50-13, kleine 13-13,50 ; keilrog 9 ; 
rog 5,50-6,50 ; w ijting  5-5,50 ; zee
hond 6-6,50 fr. per kg.
M aandag 21 April 1947 

Groote tong 25-25,50 ; bloktong 26- 
27 ; fruittong 30-31 ; sch. kleine tong 
32-33 ; tarbot 48 ; pieterm an 45 ; ka
beljauw 12-13 ; platen ; gr. 10-12,50,. 
mid. 12,50-13, kl. 13-14 ; keilrog 11 ; 
rog 8-9 ; w ijting 6-7 ; zeehond 6-6,50. 
Dinsdag 22 A pril 1947 

Groote tong 25-26 ; bloktong 26-27  ̂
fruittong 29-31 ; sch. kleine tong 31- 
32 ; tarbot 38-40 ; pieterm an 42 ; ka
beljauw 11-12 ; platen : groote 12,50* 
mid. 12,50-13, kleine 13-14 ; keilrog 12-
13 ; rog 9-10 ; w ijting 5 ; zeehond 5,50-
6.50 fr. per kg.
W oensdag 23 A pril 1947

Groote tong 25,50-26 ; bloktong
26.50 ; fruittong 29-31 ; sch. kleine 
tong 31-32 ; tarbot 35-36 ; pieterm an 
42 ; kabeljauw 12 ; platen groote 12,50 
mid. 12,50-13, kleine 13-13,50 ; keilrog 
12 ; rog 10-11 ; w ijting  5-6,50 ; zee
hond 5,50-6,50 fr. per kg.
Donderdag 24 April 1947

Groote tong 26-27 ; bloktong 27-29 ; 
fruittong 31-32 ; sch. kleine tong 33 ; 
tarbot 40 ; pieterm an — ; kabeljauw 
12 ; platen : groote 12,50, mid. 12,50- 
13, kleine 12,50-14 ; keilrog — ; rog 10; 
w ijting 3,50 ; zeehond — fr. per kg.

G ARN AALAA NVO ER
17 April 2.285 19-33 fr.
18 April 2.544 25-38 fr.
19 April 2.694 19-32 fr.
21 April 406 28-38 fr.
22 April 1.175 18-30 fr.
23 April 3.068 19-29 fr.

Sïiôcaat en Steâenâundig, Sïivceau
-■ F.R.B. --- —

V ind ictive laan  20, OostendeL E O  D E V R I E N D T

Kantoor voor :
BELA ST IN G SZ A K EN  ; Aangiften - Vragenlijsten - Bezwa
ren - Verdediging - Herberekening der oorlogswinsten, enz. 
BO EKH O U D IN G .
R EC H T SK U N D IG E  EN  F IN A N C IE ELE  R A A D PLEG IN G  : 
Opstellen van contracten - Stichting  van m aatschappijen 
Koopacten, enz.
SO C IA LE W ET G EV IN G . (R.M .Z. - Kindervergoedingen - 
Pensioenen, enz.

Spreekuren : lederen Dinsdag en Donderdag van 9 tot 12 uu» Yide- 
re dagen op aanvraag. (279)

THiMHhimuf n r
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N.V. „D E  N O O R D Z E E ”
DROOGDOK- EN ALGEMEENE 
SCHEEPSHERSTELLINGSWERKEN
■ MOTORSPECIALISTEN ■ (32)

Locidenstraat 10-12 G E N T

Studie van den Notaris 
P. P R O O T

W itte  Leertouwerstr., Ib is  te Brugge

HEIST
U R G E R L IJK E  STAND
Geboorten : Monbaliu Sonja, Knok- 
str. 132 ; Guffroy Yvonne, Westka- 
'llestr. 156.
Huwelijksafkondigingen : G allan t 

rançois, electrieker en Jaum ain  An- 
,k, z.b., beiden te Heist ; Rappé Ge
ard, visscher en De W aele Elodia, z.

o., beiden te Heist ; Deroose Maurice, 
visscher en Bodyn Angèle, z.b. te 
Knokke ; Desmedt Alfons, bediende 
en W inne Suzanne, z.b. te Brugge ; 
De Sutter Andreas, handelaar en 
Geyssens Jeanne, z.b. te Maldegem ; 
Oejonghe Simon, boekhouder en Van 
3e W alle Jeanne, z.b., Brugge, voor- 
ieen te Heist.

HET PLAATSEN VAN TE N T E N
Dinsdag 11., heeft in de raadszaal 

van het stadhuis de loting p laats ge
had voor de standplaatsen der ten
ten op het strand te Heist en Duin
bergen. Voor het Albertstrand zal 
niet geloot worden.

Diegenen die thans nog wenschen 
een tent te plaatsen, dienen een aan
vraag te richten tot het gemeentebe
stuur en zullen moeten plaats nemen 
ma de reeks tenten die aan de loting 
hebben deelgenomen.

P LA A TSIN G  DER T E N T E N  1947 OP 
(STRAN D H E IS T )

Volgens loting.
1. Pauw aert Oscar; 2. Obtebeke Os

car ; 3. Lampo Ja a k  ; 4. Serreyn A l
fons ; 5. Haerinck Charles j 6. Dumez 
Gustaaf ; 7. Haerinck Charles ; 8. Du
mez Gustaaf ; 9. Gobert Pau l ; 10. Du
mez Gustaaf ; 11. W ittesaele Cam iel ; 
12. Verhaeghe Gustaaf ; 13. M itchell 
Kinders ; 14. Van Besien Edmond ; 
15. Bu ltinck  Georges ; 16. V lietinck 
René (onderw ijzer); 17. Jacobs - De- 
Groote ; 18. Rotsaert Ju les ; 19. Bour- 
goo Albert ; 20. Van Hulle Prosper ;
21. Jacobs - De Groote ; 22. Jacobs - 
De Groote ; 23 Pyckavet Henri ; 24. 
Casteleyn Joseph ; 25. Jacobs De 
Groote ; 26. Everaert Arm and ; 27. 
De Sm et Pierre Mm. ; 28. V lietinck 
René (bader) ; 29. Lesy Pierre ; 30. 
Castille ; 31. Serreyn Alfons ; 32. Ber- 
ton Em iel ; 33. Jacobs De Groote ; 
34. Jacobs - De Groote ; 35. Bailyu  
37. Jacobs - De Groote ; 38. Jacobs - 
Gustaaf ; 36. Obtebeke Oscar ;

i De Groote ; 39. Jacobs - De Groote ; 
40. Ackx Frans ; 41. W alry  Oscar ; 42. 
Rotsaert Ju les ; 43. Lapère Pieter ;

P L A A T S IN G  DER T E N T E N  1947 OP 
(S TR A N D  D U IN B E R G E N )

Volgens loting,
1. De Backere Hypoliet ; 2. De Bac- 

kere Hippoliet ; 3. Van Massenhove 
Louis ; 4. Van Massenhove Louis ; 5. 
Van Massenhove Louis ; 6. Meysse- 
man Alfred ; 7. Van Massenhove 
Louis ; 8. De Genst ; 9. De Locht 
Mme ; 10. Babut Mme ; 11. Maes Pros
per Wwe ; 12. Vanhulle - Simoen 
Wwe ; 13. De Backere Hippoliet ; 14. 
Van Massenhove Louis ; 15 M ayer - 
Neuman ; 16. Felsenhart Pierre ; 17. 
De Backere Hippoliet ; 18. Meysseman 
Alfred ; 19. Van Massenhove Louis ;
20. Meysseman Alfred ; 21. Vanhulle - 
Simoen Wwe ; 22. Vincke Alberic ; 23. 
Van Massenhove Louis ; 24. Van Dam 
me ; 25. Van Ghyseghem Rem i ; 26. 
Bosquet ; 27. Coudenys Albert ; 28. 
Vanhulle - Simoen Wwe ; 29. Meysse
man Alfred ; 30. Coodenys Alberic ; 
31. Van Massenhove Louis ; 32. Van 
Massenhove Louis ; 33. Meysseman 
Alfred.

3PROEP T O T  DE V ISSCHERS
De bevoorradingsdienst deelt mede 

'a t de visschers hun bijzegels voor de 
eriode van 26 M aart tot 25 April, 
iioeten afhalen op volgende drie da
ten : Maandag 28, Dinsdag 29 of 
foensdag 30 April, telkens ’s voor- 
lidags.
Na deze dagen zullen geen bi;ze- 

,els meer uitgegeven worden.

: A A R D A PP E LC O N TR A C TE N
De bevolking wordt er van verwit- 
gd dat uitbetaling van de staats- 
remie voor de aardappelkontrakten 
en einde neemt op 30 April 1947.

A C H T T IE N D E R
In  het lokaal van de «Lustige kaar

ters», bij Edw. Hertsoen, werd een 
achttiender getoond van klaveren 
door Ackx Albert. Medespelers waren: 
Van Wynsberghe Marcel, De Groote 
Isidoor en Neyts Alfons. Getuigen : 
Degrande Rom ain, Hertsoen René, 
Vantorre René, Hulst Hélène en Ackx 
Ignaas.

VOOR H E T  SEIZO EN
Met het oog op het aanstaande 

izomerseizoen werden, bij middel van
I aanbestedingen volgende plaatsen 
•soegewezen :
/o o r  IJsroom bakken :

[§ l) Badstrand Heist-Duinbergen, A l
bertstrand : Verstrepen Louis, 
Brussel.

2) Op den Zeedijk nevens de beton
nen ramp : Guidé Ju lien , Heist.

3) Zeedijk midden casinoplaats : 
Mevr. Vandepitte (H eist).

4) Statieplaats (Hotel R ivage) : 
Sn&'rwrseri Leo :, :1a.

5) Statieplaats (Tram halte) : De W ae 
le Jos.

6) Hoek Ursellaan en Parkstraat : 
Verstrepen, Brussel.

7) Hoek M arie-Josélaan en Zeedijk 
Duinbergen : Mevr. Helene Depre- 
ter, Brussel.

9) Zeedijk Albert Plage : Georges 
Mestdagh, Heist.

10) Tram halte Duinbergen : B y l C a
miel, Heist.

Voor Paarden en Ezels :
1) Op het strand te Heist : Heer Ry- 

ckaert A rthur (5 paarden).
2) Op het strand te Duinbergn: de 

hh. Waeghe Gust, Reubens Firm ., 
Vandepitte A lf. en Cardon Henri.

Voor Ezels :
Strand te Heist: Vandenbroele Aug. 
Strand te Duinbergen : Dezutter 

Camiel.
Voor het Cannoteeren :

Badplaats Heist : Segers Jos., B rus
sel.

Badplaats Duinbergen en A lbert
strand : Dewagter Jam es, Zomergem. 
Voor het film eeren : 

te Heist, Duinbergen en A lbert
strand : Houtart J., Blankenberge. 

Kustroute. Meded«el. lichtboeien.

SO LO SLIM
In  café «de la Poste» werd een so- 

loslim  gespeeld door W we Hector 
Goetinck met 11 koekens, k laver 
haas en pieken twee. Medespelers w a
ren : Demeyer Robert, Burgraeve A l
beric en Mme Vande Caeyseele. G e
tuigen : Mus Jos., Barvotes Aimable, 
Vantorre René, De Jonghe Pau line en 
Depaepe Marie.

Zoeklichtjes
min h
* T E  KO O P het visscheirsvaartuig
de Z.481 «PIU S» gebouwd in  1944, 
lengte 12,95 m. BR .T . 21,38 - N.T. 7,58 
Motor Krom hout 60 P.K .. Eigenaar 
R ichard U T T ER W U LG H E, Ploegstraat 
63, Z EEBR U G E . Te bezichtigen h a 
ven : Z EEBR U G G E. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
T E  KO O P :

Ram en dienstig voor Serren en 
Kiekenhokken. Z. w. J .  AN NYS 
Thouroutsche steenweg. 29, Stee
ne. (278)

V an W e e k  
to t  W e e k

OVERLEDEN
De h. A rthur Rotsaert, advokaat te 

Antwerpen, m aar afkomstig van Brug 
ge en in  onze zeevisscherijm iddens 
zeer goed gekend, is vorige week plots 
te Antwerpen overleden.

W ij bieden aan z ijn  achtbare fa 
m ilie onze innige deelneming aan.

DE SLIPS BINNENKORT GEREED
Ten titel van proef werden twee 

vaartuigen op de groote slipway te 
Oostende geplaatst.

Nog enkele dagen en eindelijk is de 
zaak in  orde. Ook de kleine slip komt 
volgende maand gereed.

DE HOUTEN SCHEEPS- 
BOUWWERKEN

Ook hier is het eerste vaartuig op 
die werven gebracht om hersteld te 
worden van een opgeloopen avery.

Hopen we dat de gansche visscherij 
tegen volgend jaar haar werkzaamhe
den norm aal zal kunnen ontplooien.

GEBRUIK VAN RADIO- EN 
RADARTOESTELLEN BIJ DE 

SCHEEPVAART
In  den loop van de maand M ei zul

len te New York voordrachten wor
den gehouden en proeven gedaan met 
het oog op het gebruiken van radio- 
en radartoestellen bij de scheepvaart.

Ingenieur Gérard de Bu rie t zal zich 
in de hoedanigheid van waarnem er 
van de Belgische regeering naar New 
York begeven.

PRIORITEIT VOOR AANKOOP 
VAN PERSONENWAGENS

De Nationale Federatie der Kam ers 
voor Handel en N ijverheid van België 
heeft te onzer kennis gebracht, dat zij 
van het Kabinet van den Eerste M i
nister en van het M inisterie van Eco
nomische Zaken vernomen heeft dat 
sedert begin Jan u ari 1947 een nieuwe 
regiementatie in voege is voor het 
toekennen van personenwagens.
De prioriteitstoekenning is afgeschaft 
en zullen de voertuigen afgeleverd 
worden volgens inschrijving bij de 
officieele verdeelers of garagisten.

Belanghebbenden kunnen zich dus 
tot deze laatste wenden om te verne-

B I J  U IT SC H E ID IN G  VAN B E D R IJF
Woensdag 7 M ei 1947 te 3 ure 

stipt nam iddag te Brugge, in  het huis 
der Notarissen, Span jaardstraat, 9.

T O E W IJZ IN G  VAN 
EEN BEST G E LE G E N  H A N D E L S H U IS  
te Zeebrugge, w ijk  Z w akkendam m e  
(rech tover de ke rk ) z ijnde b akkerij 
en w inke l m et b ijzonderen u itg an g  
Lisseweegschesteenweg, 308, groot 
317 m2.

Gebruikt door den verkooper en vrij 
met 1 Ju n i 1947.

A l het m ateriaal der bakkerij, o.a. 
driedubbele oven «Quinet», mekanieke 
bakkerstrog «Colette» en alle toebe- 
hoorten voor de bakkerij worden me- 
deverkocht en in  den koopprijs be
grepen.

Te bezichtigen alle weekdagen al
leen lijk  m its bewijs van den Notaris.

Voor plakbrieven en alle in lich tin 
gen zich wenden ter studie van den 
notaris Proot voornoemd.

Ingesteld  : 260.000 
(277)

vvvwv\wv\\\a'vvHmvuvwv\waiw\m\wu

AANWERVING VAN SCHEEPS
METERS BIJ HET BESTUUR VAN 

HET ZEEWEZEN
Door het Vast Secretariaat voor 

werving van het Rijkspersoneel zal, 
in  de maand M ei 1947, een vergelij
kend examen, met het Nederlandsch 
als voertaal, worden ingericht, met 
het oog op de toelating tot den proef
tijd  van twee scheepsmeters, ten be
hoeve van het Bestuur van het Zee
wezen (m inisterie van Verkeerswe
zen).

Voor nadere in lichtingen kunnen 
de belangstellenden zich wenden tot 
het Vast W ervingssecretariaat, 29, 
M iddaglijnstraat, Brussel 3, w aar de 
aanvragen vóór 15 M ei 1947 dienen 
toe te komen.

WARMLOOPER EN GEEN HULP
De N.780 toebehoorende aan de ree

derij Neyt had een warm looper en be
weert signalen gegeven te hebben 
naar de O .ll, de 0.22 en de 0.39, w el
ke hem zouden voorbij gevaren zijn, 
doende alsof ze hem niet zouden op
gemerkt hebben.

OPSLEEPING
Op 17 dezer werd de Z.764, reeder 

Van  Dierendonck René opgesleept 
door de Z.499 reeder Ja n  Vandieren
donck. De Z.674 werd opgesleept door 
het fe it dat het roer alle dienst wei
gerde.

SCHADE
Toen op 22-4-47 de bemanning van 

de Z.525, reeder Desmidt Léon, aan 
boord kwam konden ze bestatigen dat 
de spiegel ongeveer 3 cm. was opge
lich t en gebroken, het spoor van den 
steven van een ander vaartuig was 
duidelijk zichtbaar in  den ijzeren 
plaat.

HET AANSTAANDE WALVISCH- 
SEIZOEN

Voor het walvischseizoen van 1947-
1948, zal dezelfde regeling gelden als 
voor 1946-47, dus 4 maanden vangst 
met een maximum productie van
16.000 blauwe w alvisch eenheden. 
H et nieuwe seizoen loopt van 15 Dec. 
tot 1 April.

STAANDE NETTEN OP IJSLAND
Van M aart tot M ei zullen een aan

ta l IJslandsche visschersschepen de 
kabeljauw visscherij beoefenen met 
staande netten aan den zuidkant van 
IJs lan d .

Notariëeie Aankondigingen
Notarissen

A. LACO UR T
te Oostende 

en
J. B IE M A N S

te Antwerpen

O PEN BA R E V ER K O O P VAN 
T W E E  SCHOO NE W O O N H U IZ E N

te  Oostende 
V eldstraat, 65 en 69

De notaris A. Lacourt te Oostende, 
zal met tusschenkomst van voomoem- 
de confrater J. Biem ans te Antwer
pen, op de hierna aangeduide dagen 
overgaan tot de openbare verkoop met 
gewin van

% % IN S T E L P R E M IE  VAN 
STAD  O O STEND E 

Koop een : Een woonhuis m et e rf en 
afh an ke lijkh ed en , V e ld straat, 65, 
gekadastreerd Sectie D nummer 
251 h2, groot 75 m2.

Ingesteld : 
Koop twee : Een woonhuis m et erf en 

afh an ke lijkh ed en , V e ldstraat, 69,
gekadastreerd : Sectie D  nummer 

251 g2, groot : 94 m2.
Ingesteld :

IN S T EL  : W O ENSD AG 30 A P R IL  1947 
TO ESLA G  : W O ENSD AG 14 M E I 1947 
telkens om 3 uur ’s namiddags in  het 
lokaal «Prins Boudewijn» St. Sebas
tiaanstraat, 22 te Oostende.

Alle inlichtingen ter studie van No
taris A. Lacourt, K a re i Janssenslaan,
31 te Oostende.

De liefhebbers worden verzocht op 
den toeslag zich te voorzien van hun 
trouwboekje of een uittreksel hunner 
geboorte akte (277)

Notarissen
G H Y O O T

St. Petersburgstraat, 47 te Oostende 
en

BRASSEUR
Twee Kerkenstraat, 13 te Brussel

Leopold D EPAEPE
ln- en Uitvoer van 
Visch en Garnaal

V5SCHMJJN ZEEBRUGGE 
Tel. P rivé: K nokke 612.84
(224) Zeebrugge 513.30

Om uit onverdeeldheid te treden :

T O E W IJZ IN G
Op D IN SD AG  6 M E I 1947, te 15

u. te Oostende, herberg «Prins Boude
wijn», St. Sebastiaanstraat, 22 : 

H O TE L B R IT A N IA  
te O O ST D U IN K ER K E, Zeedijk 

totale breedte 21,52 m. en groot 551,51 
m2, verdeeld in 3 koopen, als volgt:
I. —  V illa , breed 6,96 m. tegen den 
Zeedijk; groot 169,87 m2 met woon-

kelders, gelijkvloers, annexe en 3 
verdiepingen (20 p laatsen).

Ingesteld : 150.000
I I .  —  V illa , breed 6,06 m. tegen den 

Zeedijk ; groot 146,53 m2, met 2
woonkelders, 4 W .C.’s, kelder; ve
randah, keuken, salon, eetzaal, an- 

nexe-keuken en W.C. ; lste en 2de 
verdieping : ieder 4 plaatsen ; 3de 
verdieping : 3 mansardekamers.

Ingesteld : 156-000
I I I .  —  C afé-restauran t, breed 8,50 m. 

tegen den Zeedijk, groot 235,11 m2; 
groote eetzaal, annexe met berg
plaats en koer ; verdieping met 6 
kamers.

Ing es te ld : 155.000
Zie plan op de plakkaat.
D ade lijk  v rij. — Recht van samen

voeging bij den toeslag.
Bezichtig ing : zich wenden tot dhr

E. Scholteden, Oostendestr. 26, Nieuw
poort (tel. 231.93) of tot Office Cen
tral, Leopoldiaan, (nevens «Pergola») 
Oostduinkerke (tel. 211.69).

(274)

Kantoor van Notaris 
J. G H Y O O T

St. Petersburgstraat. 47 te Oostende

Studie van Meester 
P IE R R E  D E N IS

Doctor in de rechten 
Notaris te Nieuwpoort

Op Woensdag 30 April 1947, om 4 u. 
’s namiddags ter Gehoorzaal van het 
Vredegerecht te Nieuwpoort, Lange
straat,

TO ESLA G  VAN 
G EM EEN T E  W EST EN D E 

ZEER G E R IE F L IJ K E  C O TTA G E  
M E T  G R O O TEN  HO F

Bassevillestraat, 12, groot 2641 ^  m2 
Ingesteld : 146.000

Gewone voorwaarden.
Voor verdere in lichtingen zich wen

den ter studie van Notaris P. D EN IS, 
Kokstraat, 9.

(266)

OPSLEEPING N.718 
«MIJN GEDACHT» DOOR N.792 

«KURKENZAK»
In  datum van V rijdag 18 A p ril werd 

het visschersvaartuig N.719 «M ijn  
Gedacht», schipper - eigenaar Pu is 
Germ ain, tengevolge van motordefekt 
(koppeling tusschenmotor en schroef 
gebroken) van aan het Westdiep op 
sleep genomen door het visschers
vaartu ig  N.792 «Kurkenzak», eigenaar 
Zonnekeyn S., schipper Coulier Hen
drik, en veilig de haven Nieuwpoort 
binnengebracht.

OPSLEEPING N.702 «ANGELE- 
LOUIS» DOOR N.713« CARNOT»

In  datum van Donderdag 17 April 
werd het visschersvaartuig N.702 
«Angèle - Louis», eigenaar Po itier 
Frans, schipper Beschuyt Ju lien , ten
gevolge van motordefekt (warm loo
per) van aan de Belgische Trapegeer- 
boei op sleep genomen door het vis
schersvaartuig N.713 «Carnot», eige
naar Jungbluth K arei, schipper Jung- 
bluth André, en veilig de haven Nieuw 
poort binnengebracht.

NIEUWPOORTSCH VISSCHERS
VAARTUIG TERUG UIT 

ENGELAND
Op Zondag 20 April ’s avonds is het 

Visschersvaartuig N.41 «Marie» van 
reeder Paap Ja n  na een afwezigheid 
van zeven ja a r u it Engeland naar zijn

T O E W IJZ IN G
Op W O EN SD AG  7 M E I 1947, te

15 u., ter herberg «Prins Boudewijn», 
St. Sebastiaanstraat, 22 te Oostende.

W E LO N D E R H O U D E N  W O O N H U IS  
m et tu in

gelegen te M ID D ELK ER K E , Tuinw ijk, 
Veldstraat, 38. Groot volgens tite l : 
249,14 m2 en volgens kadaster : 240 
m2, begrijpende :

Onderaards : provisiekelder ; gelijk
vloers : 3 plaatsen, W.C., waschplaats, 
tuin ; verdieping : 3 plaatsen en zol
dertje.

Voorzien van regenwater en electri
citeit.

Zichtbaar : Woensdag en V rijd a 
gen van 2 - 4 u., ’s namiddags.

Genot der huurpenningen binnen 
de maand.

Nadere in lichtingen ten kantore 
van voornoemden notaris.

Ingesteld : 50.000 
(276)

men wanneer ze de bestelde auto in  thuishaven teruggekeerd. De herstel-
onivar.gst kunnen, nemen. rn tc n  duurden oneindig lang.

Kantoor van Notaris 
J. G H Y O O T

St. Petersburgstraat, 47, Oostende

T O E W IJZ IN G
Op W O ENSD AG 7 M E I 1947, te

15 u„ ter herberg «Prins Boudewijn», 
St. Sebastiaanstraat, 22 te Oostende.

W E LO N D E R H O U D E N  W O O N H U IS  
m et verdieping en erf 

gelegen PLA K K ER ST R A A T , 42 te 
Oostende, groot 87,11 m2.

Voorzien van gas en electriciteit en 
stadswater.

Zichtbaar : Dinsdag - en Vrijdagen 
van 14-17 u.

Genot binnen de maand.
Nadere inlichtingen ten kantore van 

voornoemden notaris.
Ingesteld : 156.000

(275)

Studie van den Notaris 
P. PRO O T

W itte Leertouwerstr., Ib is te Brugge

Woensdag 30 April 1947 te 3 ure 
stipt namiddag te Brugge in  het Huis 
der Notarissen, Spanjaardstraat, 9.

T O E W IJZ IN G  VAN 
EEN BESTE H O FSTED E  

Z A A IL A N D  EN W E ID E  
te Slype, langs de S taatsbaan van St. 
Pieterscapelle n a a r Slype (b ij de Vo
gel van P arijs ) groot H. 10-37-93 ca. 
Verdeeld in  8 koopen.

Gebruikt door Séraphin Annys m its
17.850 fr. ’s jaars boven de grond
lasten, brandverzekeringspremie en 
wateringsl asten zonder geschreven 
pachtvoorwaarden.
Ingesteld : •
Koop 1. Ha. 5-70-00 ca. Hof

stede, weide, zaailand en 
m aaigras :

Koop 2. Ha. 0-71-94 ca. zaai
land en weide 

Koop 3. Ha. 0-81-89 ca. weide 
Koop 4. Ha. 0-64-48 ca. weide 
Koop 5. Ha. 0-70-07 ca. weide 
Koop 6. Ha. 0-75-00 ca. weide 
Koop 7. Ha. 0-64-65 ca. weide 
Koop 8. Ha. 0-35-90 ca. weide

630.000

88.000
105.000 
80.000
93.000

107.000
86.000 
30.000

samen : 10-33-93 1,219,000
Voor plakbrieven met grondplan en 

alle inlichtingen zich wenden ter stu
die van Notaris Proot voornoemd. 
____________________________________(267)

Studie van den Notaris 
P. PRO O T

W itte Leertouwerstr., Ib is te Brugge
Woensdag 14 Mei 1947 te 3 ure stipt 

namiddag te Brugge, in het Huis der 
Notarissen, Span jaardstraat 9.

IN ST EL  VAN 
SCHOON H E E R E N H U IS  

m et koetspoort te Brugge, R idderstr., 
nr 17, en 3 garagen m et rem ise-stal- 
ling Boom gaardstraat. Samen groot 
855 m2 70.

Verdeeld in 3 koopen.
D it heerenhuis is voorzien van gas, 

electriciteit, stadswater, regenwater, 
steenputwater en centrale verw ar
ming.

Verhuurd aan den heer Dokter Ne- 
mery m its 24.000 fr. ’s jaars betaal
baar per 3 maanden zonder geschre
ven pachtvoorwaarden.

Te bezichtigen den Dinsdag- en 
Donderdag namidag van 2 tot 4 ure 
alleenlijk m its bewijs van den Nota
ris.

Voor aanplakrieven met grond
plan zich wenden ter studie van voor
noemden Notaris.

1 /2  %  Instelpenning te winnen
(245)

Studie van den Notaris 
RENE L IN G IE R

Koninginnelaan, 68 te Oostende

Woensdag 30 April 1947 om 3 ure 
namiddag, ter herberg «Prins Bou- 
dewyn» te Oostende, S t Sebastiaan
straat, 22

TO ESLA G  VAN 
STAD  OO STENDE 

SCHOON B U R G E R S H U IS
Frère O rbanstraat, 113, kadaster sec
tie C ex N r 311/S/2 voor 170 m2.

Gebruikt zonder geschreven pacht 
door den heer Van den Bossche m its 
1250 fr. te maande betaalbaar op 
voorhand.

Voorzien van gas, electriciteit, stads 
en regenwater.

Te bezïchtigen iederen Dinsdag, 
Donderdag en Zaterdag van 2 tot 4 
ure.

Ingesteld1: 400.000
(268)

Studies van de Notarissen 
M A U R IC E  Q UAG HEB EUR

Leopoldiaan, 10 te Oostende 
en

DE R U Y TE R
Oudenaardschestraat, 20 te 

Geeraardsbergen

Op Dinsdag 6 Mei 1947 te 15 u. ter 
gehoorzaal van het Vredegerecht van 
Oostende, Canadaplaats :

IN ST EL  met % premie van het
A. H O TEL - CAFE - R E S TA U R A N T  

«Aux Armes de la Ville», St. Sebas
tiaanstraat, 23 te Oostende. 
Oppervlakte : 203 m2.

B. AL H E T  M O B IL A IR , M E U B IL A I
RE VO O R W ER PEN  -  M A T E R IA A L  
die het goed bekenden en stoffee- 
ren en dienen voor zijne uitbating 
volgens inventaris die ter inzage 
lig t ter studie.
O N M ID D EL IJK  U IT  T E  BATEN . 

Bezoek : Dinsdag en Donderdag van
14 tot 16 u.

Alle nadere inlichtingen te beko
men ter studie van voornoemde No- 
taiIs_e :. (273)



CARELS
Diesel M otoren

A G EN TSCH AP:

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

3n de jMaüonate Siedexatie 
aan het Vûôcâe^âedsdjf

‘Ueigadeün# aan den tBefieevuiad
De vergadering werd gehouden op 

Vrijdag, 11-4-1947, te 10.30 u. ten ze
tel der Nationale Federatie, 11, Wa- 
terloolaan te Brussel, onder voorzit
terschap van dhr. L.P.H . D E CROP, 
Voorzitter.

Tegenwoordig :
HH. L.P.H . De Crop, Voorzitter; G  

Morel, H. Van den Bemden, Onder
voorzitters; R. Bauwens, L. Verbanck, 
P r. Vandenberghe, H. W illem s, V. 
Corneillie, R. Halew ijck, H. K rijn , A. 
Van  den Abeele en A. Lam brechts, 
leden van den Beheerraad; Byron, 
Afdeelingshoofd, J. Pluym ers, Advi
seur bij ’t Bestuur van het Zeewegen; 
en J. Van Thillo, Algemeen secretaris 
van de Nationale Federatie van het 
V isscherijbedrijf, den Vischhandel en 
de Vischnijverheid.

Afw ezig :
Dhr. A. Collette, lid  van den Be 

heerraad.
Dhr. L.P.H . D E C RO P opent de ver

gadering te .10.30 uur en verzoekt de 
leden zich strik t te w illen houden aan 
de dagorde, gezien deze zeer zwaar is. 
I .  G O E D K E U R IN G  VAN H E T V E R 
SLAG DER V E R G A D E R IN G  VAN DEN  

BEH EERRA AD  
V an  V rijd ag , 7-2-1947 en der V erga

dering van V rijd a g  7-3-1947.
Dhr. J. VAN T H ILLO  geeft lezing 

van twee brieven, resp. van de HH. 
A. VAN DEN  A B E E L E  en H. VAN DEN 
BEM D EN , betr. het verslag der ver
gadering van 7-3-1947. Besloten wordt 
h iervan akte te nemen in onderhavig 
verslag.

PROPAGANDAVEREENIGING 
VOOR VISCHVERBRUIK

A anduid ing Vertegenwoordigers der 
Federatie

D hr J. VAN T H ILLO  geeft lezing 
van een schrijven dezer vereeniging 
aan de Nationale Federatie dd. 6-3- 
1947, w aarin aangedrongen wordt op 
een spoedige aanduiding van twee 
vertegenwoordigers, een reeder en 
een vischhandelaar, der Nationale 
Fedeatie in den schoot van den Raad 
van Beheer der vereeniging, in ver
vanging van dhr. John  BA U W EN S, 
ontslagnemer, en dhr. C. W ILLEM S , 
overleden. Deze twee afgevaardigden 
zoVden terzelfdertijd ondervoorzitter 
zijn van den Raad van Beheer.

Dhr. V A N D EN BERG H E meent dat, 
gezien de werking der Propaganda
vereeniging in  hoofdzaak door de be- 
roepsmiddens zal moeten gefinancierd 
en deze middens bij deze propagan
da de eigelijke belanghebbenden zijn, 
de werking der Vereeniging onder de 
leiding der Nationale Federatie zou 
dienen te geschieden en dat daarom 
heel de Beheerraad der Federatie 
van rechtswege in  den raad der Po- 
pagandavereeniging zou moeten zete
len. De huidige werking is te veel op 
adm inistratieve leest geschoeid en te 
weinig gericht op practische resulta
ten, door de schuld van de belang
hebbende middens zelf, die te weinig 
belangstelling voor de propaganda 
aan den dag leggen.

D hr Voorzitter w ijst er op dat h ij 
dhr. V A N D EN BERG H E, lid  is van den 
Raad  van Beheer der vereeniging en 
h ij dus, in  den schoot dezer vereeni
ging voor de noodige hervorm ing zou 
dienen te ijveren. W at de vertegen
woordiging van de Federatie in  den 
Raad van Beheer der vereeniging be
treft, stelt dhr Voorzitter een com
promis voor : De hh. R . BA U W EN S 
en H. W IL L E M S  zouden als onder
voorzitters in  de propagandavereeni
ging zetelen, de eerste in vervanging 
van zijn vader en de tweede in ver
vanging van zijn broer. Bovendien, 
zou bij de Propagandavereeniging 
den wensch worden uitgedrukt dat de 
HH. A. VAN DEN A B EELE , A. LA M 
BR EC H T S en G. M O REL eveneens 
zouden deel uitm aken van den Raad 
van Beheer. Dhr. M O REL welke, door 
zijn drukke verplaatsingen, veelal ver 
hinderd zal zijn de vergaderingen der 
vereeniging bij te wonen, zal als 
plaatsvervanger hebben : dhr. CO R
N E L IS  van Denderleeuw.

D it voorstel wordt eenstemmig 
goedgekeurd en de betrokken leden 
aanvaarden het hun aangeboden 
m andaat. Het algemeen secretariaat 
zal zich in verbinding stellen met de 
Propagandavereeniging en met Dhr. 
C O RN ELIS.

VOORSTEL TOT AANSLUtTING
DER N A TIO N A L E  F E D E R A T IE  BIJ

H E T  VLA A M SC H  E C O N O M IS C H  
V ER B O N D

D hr Voorzitter meent dat de recen
te  afbakening van  het respectieve

lijk  arbeidsveld van het Vlaam sch 
Economisch Verbond (V .E.V .) mag 
doen besluiten dat aansluiting bij het 
V.E.V. ons autom atisch lidm aatschap 
verzekert van het V.B.N. Aansluiting 
bij het V.B.N. werd vroeger afgewe
zen, op grond hoofdzakelijk van de 
hooge financieele eischen van dit or
ganisme. Het V.E.V. vraagt slechts 
10.000 fr. jaarlijksche bijdrage. W at 
is het advies van den Raad ?

Dhr. VAN DEN BEM D EN  acht het 
V.B.N. veel belangrijker dan het V.E. 
V. Dhr. M O REL herinert er aan dat de 
Groepeering der Vischnijverheden 
reeds aangesloten is bij het V.B.N. in  
het raam  van de «Confédération de 
l ’Alim entation». Dhr. R . BA U W EN S 
wenscht te weten welke voordeelen 
zijn door de beide organismen aange
boden.

Dhr VAN T H ILLO  verk laart dat, 
w at het V.B.N. betreft, het voordeel 
hoofdzakelijk ligt in het fe it dat het 
de Nationale Federatie regelm atig en 
tijd ig  op de hoogte kan stellen van 
alle voorbereidende besprekingen in  
verband met het afsluiten en vernieu
wen van handelsverdragen en met de 
vergaderingen der gemengde commis
sies, welke de werking dezer handels
verdragen volgen. D it is natuu lijk  een 
aangelegenheid van kap itaal belang 
voor de Nationale Federatie. Dhr. J. 
VAN T H ILLO  heeft aan het V .E.V. ge
vraagd af het kon instaan voor een 
gelijkaardige documentatie. Het an t
woord leek hem echter ontwijkend.

Op voorstel van dhr. Voorzitter 
wordt besloten dat dhr. J.  VAN T H IL 
LO  de aangelegenheid verder zal on
derzoeken ten einde na te gaan of 
aansluiting bij het V.E.V. in feite de 
zelfde voordeelen biedt als bij het V. 
B.N. en op de volgende vergadering 
hierover verslag uitbrengen.

BETREKKINGEN MET HET V.B.N.

a) Voorstel van het Verbond voor 
het ja a r  1947.

b) Commissie voor W etenschappe
lijk  onderzoek.

De Beheerraad acht het overbodig 
op het voorstel van samenwerking 
van het V.B.N. in  te gaan, gezien op 
dit gebied w at de visscherij betreft 
het Zeewetenschappelijk instituut 
voldoende lijk t.

HEFFING AAN DE BRON
O N D E R ZO E K  VAN EEN C O L L E C T IE F  

V O O R STEL VAN DE V IS C H A F -  
S L A G E R S V E R E E N IG IN G E N

Dhr VAN T H ILLO  geeft lezing van :
1) een collectief schrijven, dd. 21-3 

1947, der vischafslagersvereenigingen, 
w aaru it b lijk t dat alle akkoord gaan 
de 0.10 fr. t.h. op den aankoop en den 
verkoop voor rekening der Federatie 
te innen, m aar voor deze prestatie een 
vergoeding vragen van 0,10 t.h. der 
ontvangen bedragen ;

2) een schrijven, dd. 21-3-1947, van 
het Gemeentebestuur van Nieuwpoort, 
hetwelk mededeelt tot zijn spijt 
niet tot de voorziene afhouding te 
kunnen overgaan, gezien de overlas- 
ting van het vischm ijnpersoneel ;

3) een schrijven van «De Vereenig
de Vischafslagers», dd. 1-4-1947, te 
Zeebrugge, w aaru it b lijk t dat door 
gemis aan éénstemigheid bij de ree
ders en koopers niet tot de heffing 
kon worden overgegaan en dat dezelf
de toestand zich zou voordoen te 
Oostende.

D hr Voorzitter concludeert dat het 
probleem der heffing aan de bron dus 
twee aspecten vertoont :
1) het verzoek der afslagers om voor 

hun prestatie te worden vergoed
en,
2) de houding der belanghebbenden 

ten overstaan van de heffing.

VERZOEK DER AFSLAGERS
Dhr V A N D EN BER H E w ijst er op 

dat in  1946 de globale opbrengst van 
de vischm ijnen der kust ongeveer 
500 m illioen fr. beliep, waarop de a f
slagers ongeveer 1 K %, dus 7.500.000 
fr.. ontvingen, w aarvan te Zeebrugge 
0,25 fr. terug aan de reeders gegeven 
wordt voor hun vereeniging. Met der- 
gelijke recette moet het den afslager 
mogelijk zijn een afhouding voor de 
Nationale Federatie te doen zonder 
hiervoor nog een bijkomende vergoe
ding te vragen. Bovendien herleidt de 
prestatie zich praktisch tot het in le 
veren van een m aandstaat bij de N a
tionale Federatie. Im m ers voor het 
overige is de rekening slechts een 
kleine bijkomende post bij al de an
dere verrichtingen welke reeds door

de afslagers voor de visschers worden 
gedaan bij de betaling van hun fac
turen van leveringen.

D hr D E CRO P wenscht eerst te 
verklaren dat dhr M EN U  van  de Mo- 
torvisscherij geen gelegenheid heeft 
gehad om hem te raadplegen en daar 
om mede het collectief schrijven der 
afslagers onderteekend heeft. Het 
spreekt echter vanzelf dat de Motor- 
visscherij geen speciale vergoeding 
voor de afhouding wenscht te ont
vangen. Voor het overige gaat dhr 
D E  C RO P volledig akkoord met dhr 
V A N D EN BERG H E.

DE HOUDING DER 
BELANGHEBBENDEN

D hr V ER BA N C K  verk laart dat u it 
de laatste vergadering gebleken is 
dat de overgroote meerderheid der 
m iddenslagvisscherij akkoord gaat 
met de afhouding. Z ij wenschen ech
ter dat men hiertoe zou verp licht wor
den omdat iedereen op gelijken voet 
zou geplaatst worden.

D hr R . BA U W EN S verk laart dat 
een reederij der hoogzeevisscherij eer
der weigerachtig staat tegenover de 
afhouding.

D hr V A N D EN BER H E w ijst er op 
dat de kustvisscherij te Nieuwpoort 
en te Zeebrugge eveneens voor een 
deel weigerachtig staat tegenover de 
heffing. De reden h iervan  is eenvou
dig dat de belanghebbenden niet op 
de hoogte worden gehouden van de 
werking der Nationale Federatie. De
ze heeft met belachelijke kleine m id
delen reeds enorm veel tot stand ge- 
bracht, m aar dat alles is slechts in  
een kleine kring bekend. E r  worden 
bvb. aan de betrokkenen geen in lich 
tingen verstrekt over de vooruitzich
ten van in  -en uitvoer en de indruk 
ontstaat dat enkele ingew ijden met 
deze in lichtingen hun voordeel doen.

W ij moeten naar m iddelen zoeken 
om de leden behoorlijk voor te lichten 
en aldus aan te toonen, welk enorm 
werk door de Federatie reeds verrich t 
werd.

H ij begijpt dat m oeilijk is alles in 
eens te verwezenlijken, m aar noch 
de reeders, noch de vischhandelsm id- 
dens zijn thans op hetzelfde oogen
blik voorgelicht.

De HH. R . BA U W EN S en V E R 
BA N C K  zijn het eens met den heer 
V A N D EN BERG H E. D hr V ER BA N C K  
w ijst er in  dit verband op dat h ij, als 
voorzitter van de m iddenslagvissche
rij, zeer harde woorden heeft moeten 
hooren over het fe it dat de visscherij 
over het algemeen onkundig is geble
ven over het sluiten van de Fransche 
m arkt, te rw ijl enkele ingew ijden hun 
voorzorgen konden nemen en hun 
schepen naar Engeland sturen. Derge
lijke  toestanden zijn  n iet geschikt om 
de reeders vertrouwen in  te boezemen 
tegenover de Nationale Federatie. 
H ieraan dient rad ikaal verandering 
gebracht.

D hr M O REL, ondervoorzitter, kan 
de stellingnam e van de vertegenwoor
digers der visscherij m oeilijk begrij
pen. De Nationale Federatie is een 
verbond van groepeeringen. Voor zoo
verre dhr M O R EL kan oordeelen, 
brengt het algemeen secretariaat der 
Federatie het bestuur der aangeslo
ten goepeeringen steeds tijd ig  en vol
ledig op de hoogte van alle behandelde 
aangelegenheden. Het is dan aan deze 
groepeeringen, en niet aan het alge
meen secretariaat, op hun beurt hun 
leden in  te lichten. In  ieder geval, de 
leden van de Groepeering der Visch- 
rfijverheden worden steeds ingelicht 
over alles w at hen aanbelangt.

Dhr V A N D EN BER G H E is het eens 
dat de voorlichting van zijn afdeeling 
m isschien tot voorbeeld kan dienen.

D it kan niet gezegd van de visch- 
handelsmiddens, zoowel in  het bin
nenland als aan de kust. Voeg daar
bij de geweldige concurrentie en het 
gebrek aan een secretariaat welke 
buiten alle invloeden bestaat, en men 
zal moeten toegeven dat n aar een 
middel moet gezocht om de betrok
ken middens desnoods rechtstreeks 
en terzelfdertijd in  te lichten.

Dan zal niemand nog een reden 
voor n iet betaling hoeven te doen gel
den.

D hr D E CRO P vat het debat samen. 
De kwestie van de financiering der 
Nationale Federatie dient thans zon
der vergoeding, een bijdrage geïnd 
voor de Visscherijkas, Z ij dienen thans 
geen m oeilijkheden te maken voor de 
voorgestelde afhouding. D hr D E 
CRO P meent dat aan de vischafsla
gers zou moeten worden voorgesteld : 
1)' ofwel 10 % van hun huidige maan- 
delijksche bruto recette af te staan 
aan de Nationale Federatie, dus een 
concessie te doen van 10 %  op hun 
winstm arge, ofwel
2 ) hun afhouding als afslager met 
10 %  te verhoogen en de opbrengst 
dezer verhooging aan de Nationale 
Federatie af te staan.

De Raad gaat met d it voorstel één
stemmig akkoord en de HH. R . BA U 
W EN S, V ER BA N C K  en V A N D EN BER 
G H E  zullen het steunen in hun res
pectievelijke beroepsmiddens.

Besloten wordt dat dhr. R . B A U 
W EN S op Vrijdag, 18 dezer, de verte
genwoordigers van alle afslagersver- 
eenigingen van de Kust in  vergadering 
zal bijeenroepen om hen deze dubbele 
formule voor te leggen ; dhr. D E CRO P 
verk laart zich bereid desgewenscht 
deze vergadering b ij te wonen. Ander
zijds, zal door dhr. R . BA U W EN S con
tact worden genomen met den nieu
wen burgemeester van Nieuwpoort, 
welke zich reeds bereid heeft ver- 
klaprd de visscherij te steunen.

D hr VAN D EN  A B E E L E  concludeert 
u it dit alles dat het dringend vereischt 
is de algemeene politiek van de N a
tionale Federatie aan een grondig 
onderzoek te onderwerpen. H ij stelt
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voor deze aangelegenheid op de dag
orde te plaatsen van de volgende ver
gadering van den Beheerraad. 

Éénstemmig goedgekeurd.
Besloten wordt dat de leden van 

den Raad  dienaangaande schriftelijk  
hun eventueele suggesties en voorstel
len zullen indienen vóór het einde der 
loopende maand.

COMPENSATIEFONDS VAN 
DE REEDERS EN 

VAN DE VERZENDERS

Besluitw et van 28-2-1947 -  te tre ffen  
schikkingen

D hr VAN T H ILLO  geeft lezing van 
de essentieele schikkingen van voor
noemde besluitwet.

De heer Voorzitter stelt voor deze 
aan een advocaat over te geven.

Dhr V A N D EN BERG H E is de mee
ning toegedaan dat de federatie zelf 
bevoegd genoeg is om die zaak zon
der advocaten af te handelen en de 
juridische diensten van het Zeewe
zen, daar z ijn  om desnoods bij te

Volgens dhr P LU Y M ER S  is het ju 
ridisch onmogelijk dat de Nationale 
Federatie ten conservatoiren tite l zou 
optreden, zooals door dhr R . BA U 
W EN S voorgesteld, verm its zij niet 
bestond in  de bezettingsjaren. Ander
zijds, kan ook het bestuur van het 
Zeewezen niet optreden, zooals door 
dhr V A N D EN BER G H E gevraagd, ver
m its het hier geen adm inistratieve 
aangelegenheid betreft.

N a een gedachten wisseling dienaan
gaande, w aarin  juridische en prak
tische elementen schijnen een rol te 
spelen, wordt door dhr V A N D EN BER 
G H E gesteund door dhr B IR O N , voor
gesteld dat de aangelegenheid door 
het Bestuur van het Zeewezen bij de 
betrokken diensten van het M iniste
rie van Financiën zal worden inge
leid, met een beperkte commissie van 
den Raad der Nationale Federatie. 
Zoodra de zaak echter te veel tijd  en 
te veel werk zou in  beslag nemen, zal 
het bestuur van het Zeewezen zich 
verp licht zien de aangelegenheid u it
sluitend over te laten aan de Nationa
le Federatie.
D it voorstel wordt éénstemmig goed

gekeurd en, met de instemming der 
betrokkenen, wordt besloten dat de 
beperkte commissie zal bestaan uit de 
HH. R. BA U W EN S, H. W IL L E M S  en 
Pr. V A N D EN BERG H E. Dhr B IR O N  
zal zich met deze heeren in  verbin
ding stellen zoodra h ij contact heeft 
genomen met het M inisterie van F i
nanciën.

HANDELSBETREKKINGEN MET 
VERSCHILLENDE LANDEN

M E D E D E E L IN G  VAN H E T  
A LG EM E EN  S E C R E T A R IA A T

D hr VAN T H ILLO  deelt mede dat 
het algemeen secretariaat, na raad 
pleging van de aangesloten beroeps
vereenigingen, aan de betrokken over
heidsinstanties volgende voorstellen 
heeft gedaan in  verband met de han
delsbesprekingen welke in het vooruit
zicht worden gesteld :
IT A L IE  :
Versche visch . . . .  10.000 ton 
Versche en bevroren haring 3.000 ton 
Gezouten haring . . . 3.000 ton 
Gerookte haring . . . 500 ton 
Vischconserven . . . 1.000 ton 

Y O EG O SLA V IE  :
Gezouten haring . . . 1.000 ton 

H O N G A R IJE  :
Versche haring . . . .  500 ton 
Gezouten haring . . . 1.000 ton 
Gerookte haring . . . 250 ton 
Versche visch . . . .  500 ton 
Vischconserven . . . 200 ton 
Voor w at Hongarije betreft, doet 

dhr B IR O N  opmerken dat de bespre
kingen te Brussel begonnen zijn. De 
voorstellen van de Nationale Federatie 
worden door de Belgische instanties 
verdedigd. Het b lijk t echter dat Hon
garije, ingevolge een sterk gebrek 
aan veevoeder, verp licht was een 
groot gedeelte van z ijn  veestapel af te 
slachten en nu dus beschikt over 
overvloedig veel vleesch. Daarom is 
er geen interesse voor invoer van 
visch u it België. E r  werd vastgesteld 
de invoer van leverpastei uit Honga
rije  te weigeren indien niet ten m in
ste een klein contingent Belgische 
vischconserven voorzien werd. W aar
sch ijn lijk  zal Hongarije daarom een 
klein contingent vischconserven in 
het handelsverdrag inschrijven.

D hr M O REL houdt er aan, namens 
de Groepeering der Vischnijverheden, 
dhr B IR O N  te bedanken voor zijn 
persoonlijke tusschenkomst te dezer 
zake.

ONZE UITVOER 
NAAR FRANKRIJK

D hr B IR O N  meldt dat, gezien het 
exportcontingent kortgeleden uitge
put was en anderzijds de Italiaansche 
m arkt door financiering en technische 
m oeilijkheden ook tijd e lijk  gesloten 
werd. de toestand op de m arkt on
gunstig evolueerde. Het Zeewezen 
heeft het noodzakelijk geoordeeld 
zonder uitstel een am btenaar naar

Pa rijs  af te vaardigen om aldaar te 
trachten een bijkomend exportcon
tingent van versche visch te bekomen 
op het nog tot 30 Ju n i a.s. loopend 
handelsverdrag. D hr Voorzitter der 
Federatie heeft dh D ESCA M PS ver
gezeld. D hr D ESC A M PS is teruggeko
men met de belofte van een bijkomend 
contingent van 10 m illioen B . F r. Hij 
zou heden nog telefonisch bevestiging 
van deze belofte hebben ontvangen. 
De Franschen hadden echter de vraag 
gesteld : export in  groep of indivi
dueel. Ind ien individueel, zouden de 
Franschen verplicht zijn geweest of
fertes op te roepen. Van Belgische zij
de werd de verbinding aangegaan dat 
de export in groep zou geschieden en 
zoo kon dan ook over den prijs wor
den overeengekomen. Thans moeten 
w ij echter vernemen, dat een Belg i
sche exportateur achter den rug van 
de officieele afvaardiging te Parijs 
een voorstel heeft gedaan aan lage 
prijzen. Dergelijke methodes zijn zeer 
betreurenswaardig en het is te begrij
pen dat, indien deze praktijken zich 
opnieuw moesten voordoen, het Zee
wezen voortaan zal weigeren zich ver
der nog met den export van visch in 
te laten. Het spreekt vanzelf dat alle 
vergunning, buiten die van de officieel 
erkende groepeering, zal worden ge
weigerd.

Dhr D E CRO P lich t deze uiteenzet
ting van dhr B IR O N  nader toe. H ij 
wenscht in de eerste p laats hulde te 
brengen aan dhr D ESCAM PS, welke de 
besprekingen op m eesterlijke wijze 
heeft geleid en wien alle verdiensten 
voor het bekomen resultaat toekomen. 
W ij bekwamen dezelfde prijzen, min 
de in  F ran k rijk  algemeen geldende 
prijsverm indering van 5 % . Door den 
export in  groep kon van regeering tot 
regeering worden gehandeld en enorm 
veel tijd  werd gewonnen in  een 
uiterst dringende aangelegenheid. 
Een oproep van offertes ,met al haar 
adm inistratieve vertragingen, kon 
eveneens worden vermeden, en hier
door ook het gesjacher op den rug 
van de' reeders. Destemeer is het • 
daarom te betreuren, moest thans 
heel de schikking op het laatste 
oogenblik in duigen vallen door de on
verantwoordelijke procede’s waarover 
dhr B IR O N  sprak.

Dh V A N D EN BERG H E meent dac 
het Zeewezen uit dit spijtig incident 

1 de conclusie niet mag trekken zich ver 
der met de zaken niet meer te bemoei 
en, doch integendeel de aangelegen
heden van den handel met nog meer 
energie en doortastendheid zal moe
ten ter hand nemen, gezien het toch 
b lijk t dat in  de beroepsmiddens van 
den export een redelijke verstandhou
ding m oeilijk te verwezenlijken, is. In  
een dergelijke atmosfeer is het gezag
hebbend optreden van het Zeewezen 
nog meer gewenscht.

Het mag niet dat het ondoordacht 
en onverantwoordelijk optreden van 
enkelen ten nadeele van de gansche 
visscherij moet uitvallen. H ij w ijst 
eens te meer op de noodzakelijkheid 
de vischhandelsm iddens hierop te 
wijzen.

REGIME VAN DEN UITVOER 
VAN HARING

O N D E R ZO E K  VAN H E T  VO O R STEL  
U IT G A A N D E  VAN DE G R O E P E E R IN G  

DER V IS C H N IJ V E R H E D E N

Dh. M O REL verk laart dat de Groe
peering 'der Vischnijverheden aan de 
Federatie had voorgesteld in  gemeen 
overleg voetstappen te ondernemen 
om te bekomen dat niet alleen de aan 

• vragen voor vergunningen voor den 
invoer van haring zouden gecentrali
seerd worden door de Groepeering der 
Vischnijverheden, zooals dit reeds 
thans geschiedt, doch dat eveneens 
deze aanvragen rechtstreeks door de 
Groepeering zouden kunnen worden 
overgemaakt aan de C.D.C.V. met 
uitschakeling van het Comité voor 
Prioriteitsrechten, ten einde de afgifte 
der vergunningen te bespoedigen. Het 
is wel te verstaan dat de Groepeering 
der Vischnijverheden zich, zooals in 
het verleden, zou houden aan de a l
gemeene directieven der Nationale 
Federatie inzake samenordening van 
invoer en aanvoer.

D hr LA M BR EC H T S meent dat, ge
zien het hier gaat om invoer, de aan
vragen logischerwijze langs de Ver
eeniging der Invoerders zouden moe
ten worden ingediend.

Dhr VAN DEN  BEM D EN  is hiermede 
in principe volkomen akkoord, doch 
herinnert er #an dat de Vereeniging 
der Invoerders feitelijk  nog geen ad
m inistratief aparaat bezit. Om deze 
reden werd trouwens vroeger reeds 
het werk aan de Groepeering der 
Vischnijverheden toevertrouwd.

Dhr M O REL kan volkomen begrij
pen dat dhr LA M BR EC H T S voor de 
invoerders - niet-fabrikanten zekere 
waarborgen eischen. H ij stelt voor dat 
dhr LA M BR EC H T S in  de eerstkomen
de dagen, namens de Vereeniging der 
Invoerders, contact zou nemen met 
het bestuur van de Groepeering der 
Vischnijverheden, om een bevredigend 
modus vivendi op te stellen, dat op 
de volgende vergadering van den Be
heerraad der Federatie kan worden 
voorgelegd.
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Dhr LA M BR EC H T S is het hiermede 
eens.

Dhr VAN DEN  A B E E L E  drukt op de 
noodzakelijkheid van een versnelling 
der procedure en wenscht er verder 
op te wijzen dat de toestand in zijn 
geheel moet worden gezien. De regee
ring heeft verklaard dat w ij naar een 
regime van gesurveilleerde vrijheid  
gaan. W ij dienen hieruit conclusies 
te trekken voor de toekomst.

Dhr K R IJN  w ijst er in  dit verband 
op dat de Comité’s voor Prio rite its
rechten w aarsch ijn lijk  zullen worden 
afgeschaft.

De HH. V A N D EN BERG H E en COR- 
N E IL L IE  meenen dat de vergunningen 
zouden moeten worden verstrekt door 
het Bestuur van het Zeewezen, zooals 
zulks vóór den oorlog het geval was. 
Hierdoor wordt alle kritiek der invoer
ders vermeden en is het mogeiijk een 
degelijke controle u it te oefenen, 
ook kritiek vermeden worden.

Dhr PLU Y M ER S  w ijst er op dat het 
voorstel der Groepeering der V ischn ij
verheden niets verandert aan de hui
dige werking van den C.D.C.V., m aar 
alleen beoogt een adm inistratieve tus
schenkomst te verwijderen. Het voor
stel van de HH. V A N D EN BERG H E en 
C O R N E IL L IE  komt er op neer de w et
tige bevoegdheid van het M inisterie 
van Economische Zaken te wijzigen. 
Dit vergt tijd . Het komt er hier echter 
op aan een dringenden m aatregel te 
treffen om de procedure te bespoedi
gen, Het voorstel van de HH. VAN
D EN BER G H E en C O R N E IL IE  is dus 
niet actueel, doch zou voor de toe
komst onder het oog kunnen worden 
genomen.

Na een verdere gedachtenwisseling, 
wordt het voorstel van de HH. M O REL 
en LA M BR EC H T S goedgekeurd.

Alleen de heer V A N D EN BERG H E 
b lijft er tegen gekant om de m isbrui
ken welke er volgens hem ten nadeele 
van de nijverheid zullen uit voort
spruiten.

INVOER VAN 
NOORSCHEN HARING

V erk la rin g  van d hr G. M O REL, onder
vo orzitter van de N ationale  Federatie  
en V oozitter van de G roepeering der 

Vischnijverheden

neer op het volgende : W ij staan hier 
voor een commercieele aangelegen
heid. Van uit dien gezichtshoek bezien 
heeft de firm a VAN DEN  BEM D EN  
ontegensprekelijk rechten. Ind ien men 
echter rekening houdt met de om
standigheden welke thans bestaan op 
het gebied van den internationalen 
handel en waardoor verschillende 
landen genoopt worden dezen handel 
te reglementeeren, zou de huidige po
sitie, wat betreft den invoer van ver
schen haring, dienen te worden her
zien. Een practisch systeem zou moe
ten worden gezocht waardoor het aan 
de firm a’s, w aaraan een p rio rite it van 
invoer van verschen Noorschen haring 
zal worden toegekend, zal mogelijk 
worden gemaakt het voordeel van hun 
onrechtstreekschen invoer van dezen 
haring te bewaren w at betreft de re- 
ferentiecijfers, zonder echter afbreuk 
te doen aan de commercieele positie 
van de firm a VAN DEN  BEM D EN . 
Door dit voorstel van dh BO U R G A U X  
bestaat er dus een m ogelijkheid van 
overeenkomst, m aar deze m ogelijk
heid werd tot op heden niet benut
tigd. Ik  ben van meening dat indien 
de firm a VAN DEN  BEM D EN  de po
sitie inneemt waarover het h ier gaat, 
deze firm a zulks heeft verdiend door 
haar werk en in itiatief. W ij dienen 
ons h ier in de plaats van deze firm a 
te stellen. H aar reactie is volkomen 
begrijpelijk, zooals ik  trouwens op de 
vergadering van de Groepeering der 
Vischnijverheden heb verklaard, zon
der dat hiertegen iets werd inge
bracht.

Een weekblad van de Kust spreekt 
van «ongewettigd monopolium». W at 
laat ons toe van ongewettigd mono
polium te spreken ? Deze toestand 
bestaat in alle takken van de Be lg i
sche industrie. De eenige vraag die 
zich stelt is de volgende : is het cen- 
traliseeren van den invoer door de 
firm a VAN DEN BEM D EN  in  tegen
spraak met de publieke orde ? In  dien 
zin dat er abnormale w insten zouden 
worden verwezenlijkt of dat door 
een regime van vrijheid  lagere p rij
zen zouden kunnen worden bekomen. 
Op deze vraag werd nooit antwoord 
gegeven. Heel deze aangelegenheid is 
een gevaarlijk  precedent voor de Na
tionale Federatie. Het past n iet zulke
zwaarwichtige beslissing te treffen 

Dh VAN T H ILLO  geeft eerst lezing zorx(jer werkelijke beweeggronden. Ik
van een schrijven door dhr M O REL 
aan dhr Voorzitter gericht in datum 
van 26-3-1947. D it schijven luidt als 
volgt :

«Ik  nam kennis van het verslag der

heb met veel genoegen kunnen vast
stellen hoe de Federatie op korten 
tijd  de openbare besturen, en meer 
speciaal bij het Bestuur van  het Zee
wezen, groot gezag en vertrouwen

5de vergadering van den Beheerraad : heeft weten te verwerven. D it gezag 
onzer Federatie, gehouden op 7 M aart ; en dit vertrouwen kunnen op nog 
11., en w aaraan ik spijtig genoeg niet j korteren tijd  verloren gaan, indien w ij 
heb kunnen deelnemen. Ik  lees er met dergelijke kiesche aangelegenheden
verbazing dat de invoer van verschen 
en bevroren Noorschen haring, u it
sluitend verricht door de firm a VAN 
DEN BEM D EN  te Antwerpen, bespro
ken werd, alhoewel deze kwestie niet 
op de dagorde stond en dat de bespre
king gevolgd werd door het stemmen 
van een resolutie. In  de afwezigheid, 
van alle dringend karakter - immers,

niet koel beredeneeren en zonder over
ijldheid te werk gaan. Om te beslui
ten, druk ik den wensch uit dat de 
resolutie van de vorige vergadering 
zou worden ingetrokken en dat de 
Nationale Federatie zich onbevoegd 
zou verklaren.

Dhr K R IJN  stelt zich op het stand
punt van dhr M O REL. Volgens hem.

de toestand in  kwestie bestaat reeds j moeten de volgende vragen worden 
sinds 17 jaa r - en rekening houdend \ gesteid : heeft de firm a VAN DEN  
met het uiterst groot belang van de BEM D EN  dit monopolium verkregen 
aangelegenheid, meen ik  dat derge- (je hulp van de Belgische regee- 
lijke procedure onaanvaardbaar is en ringsinstanties ? Indien ja, dan is het 
in tegenspraak met onze statuten en mogelijk aan de Federatie tusschen- 
met de gebruiken. Deze beslissing is j t,elde te komen. Indien niet, kan een
dus ongetwijfeld als nietig te beschou
wen en ik  verzoek U  bijgevolg de u it
voering ervan te doen schorsen en de 
kwestie op regelmatige wijze op de 
dagorde te plaatsen van de volgende 
vergadering. Ik  rich t U  dit verzoek 
omdat ik  den indruk heb dat het hier 
gaat om een uiterst delicate aange
legenheid, w aarvan de weerslag zeer 
nadeelig zou kunnen zijn voor het ge
zag en de toekomst van onze Federa
tie».

Dhr M O REL lich t vervolgens zijn 
standpunt nader toe. H ij verk laart 
het volgende : Ik  heb niet deelgeno
men aan de laatste vergadering van 
den Raad. Ik  heb vastgesteld door 
het verslag dat de kwestie van den 
Noorschen haring, onder voorwendsel 
van hoogdringendheid, werd bespro
ken alhoewel ze niet op de dagorde 
stond. Ik  had volm acht gegeven aan 
dhr VAN DEN  A B E E L E  voor deze ver
gadering, m aar zou dit vanzelfspre
kend niet hebben gedaan indien ik 
kon vermoeden dat deze kwestie zou 
worden opgeworpen. Immers, dhr 
VAN DEN A B E E L E  is in  deze kwestie 
rechtstreeks betrokken. De beslissing 
welke getroffen werd, is onregelmatig 
in den vorm en in den grond. In  den 
vorm omdat er in feite geen hoogdrin
gendheid was - het is niet in  het raam  
van internationale handelsbesprekin
gen dat men zich bekommert om de 
positie van een private firm a - in  den 
grond omdat de vergadering onvol
doende was ingelicht om zich een oor
deel te vormen en een beslissing te 
nemen. Een vergadering werd gehou
den aangaande deze kwestie ten ze
tel van de Groepeering der V ischn ij
verheden op 14 Februari 11., vergade
ring waarop dhr BO U R G A U X  als 
scheidsechter fungeerde. De conclu
sies van dhr BO U R G A U X  kwamen, 
wat den grond van de zaak betreft,

tusschenkomst niet worden gerecht
vaardigd.

Dhr H A L E W IJC K  stelt met genoe
gen vast dat h ij niet meer alleen is 
om zij'n standpunt te verdedigen. Het 
betreft hier een loutere commercieele 
aangelegenheid.

Dhr Voorzitter is eveneens van deze 
meening. De betrokken partijen  zou
den dienen tot een akkoord te komen 
in den schoot van hun respectievelijke 
groepeeringen. Het is enkel wanneer 
de bestaande toestand nadeelen zou 
opleveren voor de algemeene belangen 
van het visscherijbedrijf in zijn geheel 
gezien dat de Nationale Federatie het 
recht zou hebben tusschenbelde te 
komen.

D hr VAN D EN  BEM D EN  verk laart 
zich het recht voor te behouden de 
zaak voor het gerecht te brengen in 
dien deze firm a la te r van deze betwis
ting schade moest ondervinden. Ieder
een, verk laart h ij, is er mede eens dat 
de w inst van m ijn firm a zeer beschei
den is. Ik  heb deze centraliseering 
van den invoer aangevraagd met het 
oog op een geordende m arkt. Vóór 
deze reglementeering was de m arkt 
van den Noorschen haring zoo onre
gelm atig dat de verzendingen soms 
zelfs den p rijs niet opbrachten van  de 
scheepsvracht. Ik  wenschte een ver
standhouding in  den schoot van de 
Groepeering der Vischnijverheden, 
m aar heb nooit voorstellen ontvan
gen, behalve die van dhr VAN DEN  
A B E E LE , welke hierop neerkwam  dat 
ik  70- %  van mij'n positie zou afstaan 
zonder de m inste compensatie. E r  
werd ook over prijzen gesproken. M.i. 
is het volkomen logisch dat er ver
schillende prijzen zouden z ijn  volgens 
het belang der afnemers. In  de prac- 
tljk  echter zou dat alles aanleiding 
geven tot ontevredenheid. Ik  trek u it 
heel deze betwisting de conclusie dat 
het er alleen op aan komt, m ijn  klien- 
teel tegen m ijn  firm a op te hitsen.

D hr VAN D EN  A B E E L E  is het er vo l
komen mede eens dat de betwisting 
in den schoot der betrokken groepee
ringen moest worden geregeld. H ij 
stond voor de reactie van de alge
meene vergadering der belangheb
benden en moest dus in  den schoot 
van de Groepeering der V ischn ijver
heden de kwestie doen behandelen. 
De resolutie welke door den Beheer
raad der Federatie werd gestemd was 
eenvoudig en gematigd, en betrof a l
leen de princiepszaak dat het de Be l
gische invoerders, welke h ier in  B e l
gië invoervergunningen Ontvangen, 
mogelijk moet zijn deze vergunningen 
te bezigen.

D hr V A N D EN BER G H E is het met 
den heer VAN DEN  A B E E L E  eens en 
kan de zienswijze van andere vorige 
sprekers niet deelen. W anneer de 
hoogdringendheid aanvaard werd, dan 
was het met het oog op de bespre
kingen van het af te sluiten handels
verdrag met Noorwegen, welke aan
vangen zou.

Het lag of lig t in  niemands 
bedoelingen zich te bemoeien met de 
handelsverrichtingen van de firm a in  
kwestie en in  elk geval in  de zijne 
niet, daar h ij geen concurrent is.

De zaak stelt zich geheel anders. 
Het gaat niet op, dat vrije  invoerders 
over vergunningen beschikken voor 
invoer u it Noorwegen en de Noorsche 
regeering, m aar niet de Noorsche fir 
m a’s, alleen die bepaalde firm a in  
België de alleeninvoer geeft.

Het is aan ons land, dus onze re
geering te oordeelen wie van ons mag 
invoeren en niet aan een vreemd land 
zich in  onze aangelegenheden te 
bemoeien.

De vraag stelt zich ten andere ook 
op welke wijze bewuste firm a de Noor
sche regeering in  dien zin heeft weten 
te bewegen.

W erd onderhandeld namens de 
Federatie, namens onze regeering ? 
Moest de zaak afgehandeld zijn ge
weest tusschen een groep Noorsche 
uitvoerders en den invoerder, dan 
kunnen w ij er ons n iet mee bemoeien 
omdat het dan een zuiver economi
sche aangelegenheid is.

Het schijnt echter geheel anders 
te zijn gegaan en daarop b lijft men 
het antwoord schuldig.

Ind ien het zoo is, dan werd ten on
rechte m isbruik gemaakt van de 
federatie en daartegen hebben w ij 
het.

Tenslotte, wordt de volgende reso
lutie éénstemmig aanvaard :
»De Beheerraad der Federatie, na de 
»kwestie van den invoer van  Noor- 
»schen haring opnieuw te hebben on- 
»derzocht, trek t de resolutie in  welke 
»gestemd werd op de vergadering van 
»den Beheeraad van Vrijdag, 7-3-1947. 
»H ij verk laart dat deze kwestie onder 
»de bevoegdheid va lt van de Groe- 
»peering der Vischnijverheden en van 
»de Vereeniging der Invoerders van 
»Visch».

Gezien het gevorderde uur, wordt 
de kwestie van de uitvoer naar Frank 
rijk  en Engeland verschoven,

De heer V A N D EN BER G H E vraagt 
dat de Federatie in  de volgende z it
ting in kennis zou gesteld worden 
van de beslissing door deze groepee
ringen genomen daar de beheerraad 
dan een nieuwe beslissing dient te 
nemen.

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

van 2 P.K. to t 4.000 P.K.
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B U IT E N L A N D
NEDERLAND

V E R B O U W IN G  M O TO R LO G G E R
De motorlogger M arie VL7.1 van de 

firm a C. van Toor Hzn te Vlaardingen 
zal met 10 m worden verlengd en ge
heel gemoderniseerd volgens ontwerp 
en onder toezicht van Noorlander’s 
Technische Dienst te Delft.

IN  EN G ELA N D  A A N G E K O C H T E  
S TO O M TR A W LE R

De vorig jaa r in  Engeland aange
kochte stoom trawler Berberus is na 
reparatie te Amsterdam in  IJm u iden  
aangekomen om verder voor de vis
scherij te worden gereed gemaakt.
M O TO R K O T T E R  VOOR IJ M U ID E N

De motorkotter Vrouw Hinke HD 
72, ex SCH  7 is aangekocht door den 
heer W . D rijver te IJm uiden, die het 
vaartuig onder den naam  De Jonge 
W illem  IJM  230 in  de vaart zal bren
gen. De onlangs aangekochte motor
kotter Dageraad TX , 29 zal onder het 
merk IJM , 229 aan de visscherij deel
nemen.

De firm a Van der G rijn  &  Co te 
IJm u iden  heeft een voorpostenboot 
aangekocht, welke op een Groning- 
sche w erf tot motorkotter is verbouwd 
en te IJm u iden is aangekomen voor 
het inbouwen van een AWA-motor 
van 200 pk. D it schip komt als de Kra- 
lingen IJM , 316 in de vaart.

T E R U G  U IT  D U IT S C H L A N D
De sleeper Helga van het Bureau 

Teruggave Visscherijvaartuigen in 
IJm u iden  is op 14 April deze haven 
binnengeloopen met op sleep een Kat- 
w ijkschen logger, De Helga heeft 
eenige maanden ingevroren gelegen 
in  Cuxhaven. Na een gedwongen rust
periode is de repatrieering van vis- 
schersschepen uit Duitschland her
vat.

IN  DE V A A R T
De stoomtrawler Geziena IJM  140 

van de N.V. Stoom visscherij M ij. S id 
ney Albert, welke in Duitschen dienst 
is geweest, heeft in IJm u iden de ver
bouwing ondergaan en is zoover klaar 
dat het schip binnenkort weer aan de 
visscherij kan deelnemen.

B IN N E N G E S LE E P T
De . in  Ramsgate thuisbehoorende 

traw ldrifter Loyal S tar R.246, behoo- 
rende aan de D rifter Traw lers Co 
Ltd  te M ilford Haven is in IJm u iden 
met ketelschade binnengesleept door 
de motorkotter Texelstroom HD 74, 
schipper-eigenaar C. Vonk.

PO OLSCHE TR A W LE R S  TE  
IJ M U ID E N

Twee in Engeland aangekochte Pool 
sche stoomtrawlers, de Orion en Sy- 
riusz, zijn te IJm u iden  aangekomen 
om met een Nederlandsche beman
ning aan de visscherij deel te nemen.

FRANKRIJK

De vergadering 
13 uur.

wordt geheven te

De verslaggever, 
J. VAN TH ILLO .

IScâeepômMaten R U S T O i
Z U I N I G
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DU U R Z A a M
V A X C K E  G e b r .  O o s t e n d e

EEN O N G E W EN S C H TE V A N G S T
Toen de Oceaankruiser «America» 

onlangs de kust van Ierland  naderde, 
vertraagde dit groote passagierschip 
plots van 24 knoopen op 19 zonder dat 
iemand daarvan de reden kon ver
moeden want de snelheid was niet ge
wijzigd. Toen het schip te Cherbourg 
dokte, zochten de scheepsofficieren 
naar de reden. D it onderzoek bracht 
aan het licht, dat 3,5 ton haring zich 
in  de filters, de condensatorbuizen, 
enz..., op dat oogenblik waren bin
nengedrongen.

T W E E  FRAN SCHE V IS S C H E R S - 
SLOEPEN V E R M IS T  

N iet in Lorient teruggekeerd
Lorient, 20 April —  Twee sloepen 

uit Lorient, «La fleur de St. Anne» 
en « Jacqueline - Nicole », werden 
op de vischgronden verrast door 
een wervelwind die op 3 en 4 April, 
met een snelheid van 100 km. per uur 
woedde. Z ij zijn sedertdien niet te
ruggekeerd.

ENGELAND
H E T T E K O R T  AAN HO UT

De toestand betreffende hout die 
we een paar weken geleden aan onze 
lezers bekend maakten, schijnt m aar 
erger te worden en is de acute periode 
begonnen. De scheepstimmerwerven 
zullen weldra het werk mogen staken 
en nu reeds kunnen ze slechts de helft 
van de bestellingen voldoen.

De «housing» waarvoor vroeger a l
le binnènkomend hout moest dienen 
klaagt ook reeds over de bediening. 
Alle buitenlandsche mogelijkheden 
worden onderzocht m aar overal lig 
gen struikelsteenen. Ind ien  geen re- 
gularisatie getroffen wordt, vreest 
men voor het opdrijven der prijzen.

R E K O R D  VAN AANVO ER
Alle vroegere geboekte rekorden 

voor aanvoer van versche visch te

Peterhead, werden vorige week ver
slagen. Inderdaad brachten 25 seine- 
zetters en v ijf lijners 100 ton visch bin 
nen voor de waarde van 3.000 pond.

E N G ELSC H E S TE E K P R O EF
Een Engelsche handelaar heeft elf 

vragen aan zijn klanten gesteld. De 
eerste was: vindt U  de maximum
prijzen te hoog ? Op een paar vragen 
na luidden de antwoorden: «neen». 
55% van de huisvrouwen kwam liever 
naar de w inkel dan dat ze de visch 
thuisbezorgd kregen. 35% antwoord
den dat ze op Maandag visch koch
ten, 32 1/2% antwoordde «soms», 
32 1/2 %  «neen». De populairste 
visch was tarbot en schol; alle k lan 
ten gingen accoord met een werkweek 
van 5 dagen, 40% noemde Maandag 
de beste sluitingsdag, 25% Woensdag.

Op de vraag : koopt U  bevroren 
visch, antwoordde 85% «neen», en 
15% «zelden» of «soms».

VEREENIGDE STATEN
V E R V R O ZE N  V IS C H

Deze tak van de visscherijnijver- 
heid neemt steeds een grootere u it
breiding in  geheel Amerika. De Ver
eenigde Staten worden de resultaten 
op hun eigen m arkt reeds gewaar. De 
beste" kw aliteit wordt ingevoerd van 
New Foundland, die strenge m aatre
gelen aan de «frozen fishplanters» 
opleggen. H ier volgen enkele punten 
als voorbeeld :

1. Alle plaatsen w aar aan de visch 
gewerkt wordt, zullen voldoende van 
frisch en zuiver water voorzien zijn.

2. Visch die n iet absoluut versch is, 
zal niet gebruikt worden en fillets die 
eenigzins slap zijn, zullen niet vervro
zen worden.

3. Voordat met het filetteeren be
gonnen wordt, zal de visch in k laar 
water gewasschen worden. D it water 
zal op de visch gespoten worden.

Verder nog : Een inspecteur mag 
gelijk welke instelling komen bezoe
ken, de visch of de fillets inspecteeren 
en straffen opleggen voor het niet na 
volgen der reglementen. Geen enkel 
«fillet» zal uitgevoerd worden zonder 
aan een controle onderworpen te zijn 
geweest.

Deze maatregelen zijn streng m aar 
eerlijk en kunnen slechts bijbrengen 
tot een concurrentie die onverbidde
lijk  te tw ijfelachtige kw aliteit zal 
uitschakelen.

F. A. O. PRO PAG AN DA VOOR 1947
Na de twee gehouden conferenties 

laat de afdeeling visscherij haar pro
gramma kennen voor 1947.

Het is tam elijk uitgebreid en bevat 
drie indeelingen :

1. Economie; 2. Biologie en 3. Tech
nologie.

1. zal zich bezighouden met pro
ductie verdeeling en verbruik. Deze 
indeeling zal insgelijks drie takken 
hebben en wel a) statistieken; b) 
voortbrengst en verbruik in samen
werking met de regeeringen en c) in 
ternationale handel.

2. zal zich bezighouden met zout
water en zoetwater biologie. Deze stu
dies zullen omvatten : cultuurmetho- 
des, hydrographie, océanographie en 
meteorologie.

3. zal zich bezighouden met : a) 
verschillende visscherijmethodes, b) 
bewaarmethodes c) bijproducten en 
d) de eigenlijke techniek (m achine
bouw, stockeeren, vervoer van visch, 
enz).

Verder zijn maatregelen in  discus
sie om een. nieuwe afdeeling van 
UN RRA  op te richten.

E r  wordt ook voorzien dat leden 
van de organisatie zullen naar ver
schil' ende landen gezonden worden 
om latente onbrengsten meer produc
tief te maken.

O PENENDE
Het is mogelijk 

bruik we:ke visch 
Staten gedurende 
gekend heeft, de 
zins zal flauwer 
langt het publiek 
digde makreel en

S EIZO EN EN
dat het groote ver
in de Vereenigde 
de voorbije w inter 
lentem arkt eenigs- 
maken. Toch ver- 
naar de aangekon- 
krab.

U IT B R E ID IN G  VAN V IS C H - 
CONSERVEN

De statistieken wijzen uit dat de 
vischconservennijverheid van 1946 
een vooruitgang is op die van 1945. 
Als men bedenkt hoe m oeilijk het ge
weest is blik te bekomen, mag men 
over het resultaat heel tevreden zijn.
DE N IE U W E  F IL L E T E E R M A C H IN E

In  de Vereenigde Staten zijn reeds 
drie van die machines in werking. 
Rapporten zeggen dat ze even nauw
keurig ineenzitten ais een Zwitsersche 
horloge. De «Atlantic Coast Fisheries» 
hebben er de kapitalen voor gegeven. 
De machine kost 1.000.000 dollar en 
heeft drie en tw intig jaar opzoekin
gen gevergd. De voordeelen van de 
machine zijn dat ze 1° werk uitspa
ren, 2° het product een beter uitzicht



ffieûcâtea aan Zeeuwiendetilaten, 3° hygienischer zijn dan de be
werking met de hand.

Het zal een heel tijd je duren voor
aleer w ij in  België deze filets zullen 
kunnen proeven.

DE S P IE R IN G V IS 8 C H E R IJ  IN  
De M EREN

D at kleine zilverachtig vischje, dat 
op een geheimzinnige m anier in  de 
meren ontstond, verdween, om dan 
even geheimzinnig weer op te duiken, 
heeft de ichtyologen al heel w at ach
ter hun ooren doen krabben. Tegen
woordig komt het in  grooter aantal 
dan ooit te voren. Visschers worden 
gemeld die 440 Engelsche pond er 
van in  één dag vingen.

De geschiedenis van de spiering be
gon eigenlijk een tw in tig tal jaren ge
leden, toen h ij voor ’t eerst in  die wa
teren gesignaleerd werd. Z ijn  aantal 
bereikte in  1940 het hoogtepunt, op 
het einde van 1943 kwam de geheim
zinnige sterfte, en m illioenen spierin
gen werden in  het begin 1944 d rij
vend aan de oppervlakte dood gevon
den. De spieringen van Crystal Lake 
overleefden die sterfte en dat is een 
ander punt dat door niemand begre
pen wordt.

De visschers vragen zich echter af 
of het vischje veel goed doet, want 
eigenaardig genoeg: als het in  groot 
getal aangetroffen wordt, verm inde
ren de haringen gevoelig, verm indert 
of verdw ijnt de spiering, dan worden 
groote haringvangsten gemaakt.

De situatie komt nogal ingewikkeld 
voor. We tw ijfelen  er echter niet aan 
dat de reden voor al die geheimzinni
ge omstandigheden door de weten
schap zal aan het lich t gebracht wor
den.

EEN N IE U W  BOEK OVER DE 
N IE U W S T E  V R IE S M E T H O D E S

H et omvat 25 hoofdstukken en 932 
blz. en geeft ruimschoots gedetailleer- 
leerde uitleg zoowel over het indus- 
trieele vriezen als over het vriezen

30ia& u it
LE G U IL V IN E C

STEEDS PR O TESTEN
D at er nog ontevredenheid bestaat 

in  de visscherij middens kwam eens 
te meer tot uiting in  een protestmotie 
van  het visscherssyndicaat gevestigd 
in de haven van Guilvinec.

In  de bedoelde protestmotie wordt 
er op gewezen dat de nieuwe regle
menteering met de vaststelling van 
een m inim um prijs af visscher en een 
m aximumprijs te betalen door den 
verbruiker de uitschakeling moet mo- 
gelijk maken van een ta l tusschen- 
personen in  den vischhandel.

Het u it het bedrijf weren van laatst 
genoemden kan slechts voor gevolg 
hebben dat de prijs te betalen aan de 
visschers m erkelijk kan verhoogd 
worden.

De verkoop per opbod is in  staat 
h ier een belangrijke rol te vervullen. 
De vischhandelaars schijnen zich h ier 
nochtans tegen te verzetten en wen
schen zich te houden bij den m ini
m um prijs met het oog op de uitscha
keling van de mededinging, die de ver
hooging van de vischprijzen zou kun
nen in  de hand werken.

De visschers van Guilvinec nemen 
insgelijks de verdediging op van de 
belangen van den kleinhandelaar. De 
toegestane winstm arge aan laatst
genoemde wordt onvoldoende gevon
den en niet in  verhouding b.v. met de 
w inst van hen die de visch bewerken.

E r moet gestreefd worden naar een 
geweldig prijsverlaging van het vis- 
scherijm ateriaal. In  d it opzicht wordt 
het coëfficiënt van  50 t.h. vooropge
zet.

Naar verluidt de voormelde protest
motie zijn de pensioenen welke ver
leend worden aan de oude visschers 
ontoereikend. Een lijfren te van 36.000 
frank per jaar wordt dan ook aange
vraagd. Vanaf den ouderdom van 60 
jaa r zouden er ten laste van het va 
rend personeel geen afhoudingen 
meer gedaan worden ten voordeele 
der Kas voor Kindervergoedingen.

A U D IE R N E

H E T  DO O LH O F VAN DE P R IJS 
R E G E L IN G

Men heeft kunnen vaststellen dat 
de visschers in  de haven van Audier- 
ne veel lager priizen bekomen voor 
m akreel in  vergelijking met de ande
re havens. Het vertrekpunt is een 
vastgestelde m inim um prijs die in  de 
eerst genoemde haven door den ver
koop per opbod niet in  dezelfde m a
te opgedreven wordt.

Visschers en vischhandelaars -sta 
ken de koppen bijeen met het oog op 
de opsporing van de oorzaken van de
zen toestand waardoor eerstgenoem- 
den in de eerste plaats benadeeligd 
zijn. De vischgroothandelaars worden 
verplicht, de producten die zij te Au- 
dierne aankoopen; naar Pa rijs  te stu
ren. In  de andere havens mogen dich
ter bijgelegen afzetgebieden in de 
Provincie bewerkt worden, waar de 
kleinhandelprijzen het peil voor P a 
r ijs  vastgesteld overtreffen. D it laa t

thuis van kleine hoeveelheden voedsel. 
W ant het boek handelt n iet alleen 
over het vervriezen van visch, m aar 
evenwel over het vervriezen van 
vleesch, groenten, fru it, gevogelte, als 
over dat van schaaldieren. Hoe het 
voedsel dient voorbereid, hoe het 
dient gedooid.

Het is een boek dat alwie zich in  
het bewaren van voedsel interesseert, 
moet gelezen hebben of bezitten.

De schrijver ervan is Donald K . 
Tressler en C lifford F. Evers. H et is 
zoo pas verschenen.

NOORWEGEN
NO O RSCHE W A L V IS C H V A A R T

Nieuw tankschip
De Noorsche Hvalfanger-Selskab, 

Globus te W anset bij La rv ik  heeft aan 
de Blythswood Shipbuilding Co, te 
Scotstown opdracht gegeven voor het 
bouwen van een tankschip met een 
draagvermogen van 17.500 ton.

ALASKA
DE K R A B B E N V IS S C H E R IJ

Het seizoen begon op 15 December 
en gaf slechts een weinig aanmoedi
gend resultaat. De vooruitzichten 
voor het komend seizoen z ijn  echter 
veel mooier en de visschers gelooven 
dat dit het meest productieve zal zijn, 
welke al ooit op Alaska’s kusten ge
zien werd.

CANADA
PLANNEN

Wetenschapsmannen van de Fishe
ries Research Board» werden er mee 
gelast de mogelijkheid te onderzoe
ken om de opbrengst van de vissche
rij op te drijven. De bijzonderste pun
ten van onderzoek betreffen: het re- 
gularizeeren der visscherij, verschil
lende varieteiten op een zoo natuur
lijk  mogelijke m anier meer produk- 
tief te maken door de natuurlijke 
kweekgronden u it de breiden.

frwuiójcfie Maaetió
natuurlijk  toe een evenredige verhoo
ging aan den visscher toe te kennen. 
Ook de kosten van vervoer schijnen 
een overwegende rol te spelen en de 
haven van Audierne is in  d it opzicht 
benadeeld en hiervoor bestaat geen 
compensatie.

BREST

N IE U W  V IS S C H E R IJW A C H T S C H IP
De fregat «LAventure» die onlangs 

hersteld werd in  de haven van Cher
bourg met het doel toezicht u it te 
oefenen op de visscherij op New- 
Foundland en gebeurlijk hulp te ver
leenen aan de visschersvaartuigen die 
aldaar vertoeven, wordt thans volle
dig uitgerust in  de haven van Brest. 
De afvaart naar New-Foundland 
wordt binnenkort verwacht.

CONCARNEAU

H E T W ELB EG R EPEN  BELANG  DER  
K L E IN E  REEDERS

In  deze kleine haven schijnen de 
reeders er van bewust dat hun be
lang slechts kan gediend worden door 
den gezamelijken aankoop van vis- 
scherijm ateriaal, brandstoffen, enz... 
De Cooperatieve voor aankoop is er 
zeer bloeiend en een merkenswaardige 
uitbreiding wordt nog verwacht. On
langs werd aangenome dat de coope- 
raftieve insgelijks de voedingswaren 
zal aankoopen, die de visschers noo
dig hebben om te voorzien in  hun on
derhoud op zee.

LA T R IN IT E  S/M ER

E X P O R T  VAN Z A A IO E S TER S
Zooals ieder jaa r zullen binnenkort 

vreemde vaartuigen de haven aan
doen en er geladen worden met 400 
Ton zaaioesters bestemd voor Enge
land.

L O R IE N T

DE B E S LO M M E R IN G E N  VA N  DE
G E R E G LE M E N TE E R D E  M A R K T

De verkoop per opbod met als ver
trekpunt de vastgestelde m inim um 
prijzen had voorgevolg dat de w aar
de van de aangevoerde producten in 
dergelijke mate steeg, dat de visch
handelaars in  het binnenland niet 
meer in  staat waren de visch aan den 
man te brengen binnen de voor hen 
bepaalde grenzen. Zelfs konden de lo
kale vischkleinhandelaars n iet meer 
leveren aan den verbruiker, daar zij 
veel te duur moesten koopen.

D it schepte onrust bij de prijzen- 
controle. Ten slotte werd er beslist te 
verzaken aan den verkoop per opbod 
en alleen de prijzen af visscher te 
verhoogen met 10 t.h. Geen bevredi
ging kwam echter tot stand: reeders 
en bemanning hoopten stellig nog te 
kunnen profiteeren van de verhooging 
der prijzen tot stand gekomen door 
het fe it dat de aangevoerde produk- 
ten door den vischhandel betwist 
worden. Anderzijds zien vele hande
laars zich benadeeld, gezien het kwan
tum dat hen toegekend wordt veel te 
klein is.

NEDERLAND
T erschelling  Route. Lichtboeien  

«ET 5» en «ET 14» herlegd

De lichtboeien «ET  5» en «ET  14» 
zijn  op de vroegere plaatsen en in  hun 
ouden vorm herlegd.
W addenzee. B etonning Blauw e Slenk  

herlegd

De geheele betonning van de B la u 
we Slenk is thans wederom conform 
de kaart herlegd.

W addenzee. E lijke  lichtopstand  
Pollendam  hersteld

H et lich t op het E  einde van den 
Pollendam  brandt weer.

Zeegat van Texel. Schulpengat.
W estgat. L ichtboeien herlegfd.

De onderstaande lichtboeien z ijn  
herlegd :

R Z H S lichtboei W — M ; R Z H S lich t
boei S—W ; roode lichtboei No 5 Schu l
pengat.

Zeegat van Goeree. R ak van
Scheelhoek. Peilschalen en tonnen  

t i jd e li jk  herlegd.

In  het Rak van Scheelhoek zijn re- 
gistreerende peilschalen tijd e lijk  ge
legd op:

a. 51.51.32 Nb en 4.3.16 E l, gedekt 
door een groene stompe ton;

b. 51.51.27 Nb en 4.3.27 E l gedekt

Yerseke, 19 April 1947.
’t Prachtige weer houdt aan. wat 

niet na laat een ongunstigen invloed 
uit te oefenen op d£ verzending van 
oesters en mosselen, doch zeer te 
schade komt voor veel en velerlei an
der werk.

W at de oesters betreft, drie tot 
vier afnemers u it Brussel nemen nog 
af en de rest van België is  dood tot 
straks de K u st weer begint. M et Ne
derland is het ook afgeloopen en naar 
Engeland gaat het slechts druppels
gewijs. Men kan dus gerust zeggen 
dat ’.t seizoen haâstig naar ’t  einde 
spoedt. Een m oeilijk, schadelijk sei
zoen behoort dan straks weer tot het 
verleden. Men w erkt nu weer al aan 
’t  nieuwe, w ant de u it F ran k rijk  te 
im porteeren zaaioesters zullen a l
thans de eerste vandaag, 19 April, 
worden afgezonden. Ze komen naar 
’t  grensstation Peigies, w aar Holland
sche camions de lading zullen overne
men en brengen naar hier, w aar ze in 
de schepen van de afnemers worden 
geladen en op de banken uitgezaaid. 
De p artij is samengesteld u it twee 
en driejarige oesters, tusschen 35 en
70 kg. per 1.000.

De Mosselen
De mosselverzending is vanaf heden 

naar België stop gezet. F ran k ri;k  kan 
(of w il?) een week langer afnemen 
m aar dan is het ook al, en op 26 de
zer va lt dan ook daarheen de verzen
ding stil. Men is nu allentwege bezig 
met verzaaien, overbrengen van de 
kleinere soorten naar de Consumptie- 
banken. Weer m aar op hoop van ze
gen !

Hopen we in  ’t belang van alle be
trokkenen, kweekers, handelaars en 
consumenten, dat ze weer goed geluk
ken, goed groeien en prim a visch op
leveren ! D it kan beter dan als anders 
den afzet stimuleeren. ’t Zal naar 
men w il n iet lang stil liggen, want 
volgens zeggen zou men ha lf Ju n i of 
u ite rlijk  1 Ju li weer w illen beginnen 
en waarom  ook niet ? De mosselen zijn 
dan reeds goed en zullen dan wel 
weer aftrek vinden. E r  is nu gelukkig 
weer voorraad genoeg, dus vooruit 
m aar. Als ten, m inste de handels-bepa 
lingen niet remmend werken op een 
vlotte verkoop. W an t h ierin  sch ijnt 
nog al een en ander te overzien en 
nogal w at haken en oogen te zijn 
evengoed in  Belg ië bij de im porteurs 
als h ier bij de exporteurs. Gehoord 
de mededeelingen op Zaterdag 12 
A p ril gedaan door de comissie met de 
handelaarsvereeniging alhier, die 
naar Bergen op Zoom was ontboden 
om de nieuwe regeling te bespreken, 
zullen groote en in  menig opzicht 
grondige veranderingen plaats vin 
den. ’t Kom t straks vrijw e l op dat
gene neer w at w ij indertijd  noodig 
wenschelijk en b illijk  achtten en zoo
als we % ook in  d it blad propageer
den. De handel komt (ten m inste nu 
nog n iet) geheel v rij doch wordt en 
zeer terecht gelegd uitsluitend in  
handen van handelaars die voor den 
oorlog steeds actief waren in  den han 
del.

De U itvoerregeling van straks !
De «oorlogshandelaars» dat w il 

zeggen zij die voor den oorlog niet 
deelnamen aan den handel, doch in  
den oorlog mede door het u itvallen  
van de Belgische handelaars hun 
kans kregen (en waarnam en) vallen 
er geheel of grootendeels u it en moe
ten terecht p laats ruim en voor de 
weer in  hun rechten herstelde B e l
gische collega’s. Deze gang van zaken 
die overigens te voorzien was, bevre
digt vanzelf niet allen. Men spreekt 
nu ijskoud van gedeputeerden en 
roept daarvoor het medelijden in  ! ! ! 
Men moet m aar durven ! Beter ware 
dat ze zwegen en m aar geheel dank
baar zou men zich dienen te toonen 
zes (zegge zes) goede jaren te hebben 
gemaakt door een in  zichzelf van be- 
g inaf verkeerde regeling die zoo lang 
mogeli;'k ten hunnen profijte werd in  
stand gehouden door de betrokken 
instanties, ’t W as dan ook fraaier dat 
ze die instanties waardeerden dan er

door een groene stipse ton.
Zeevarenden worden verzocht deze 

posities te mijden.
Eems. Betonning wederom norm aal.

De betonning en verlichting van het 
hoofdvaarwater (Huibertgat, Ransel- 
gat, Doekegat, Oost Friesche G aatje) 
en van de Bocht van W atum  is we
der in  orde.

De vaart kan weder norm aal door
gang vinden, zoowel bij dag als bij 
nacht.

Kustroute. L ichtschip  Texel w ordt 
uitgelegd

Op 53°5’ Nb en 4°31’,6 E l, op de split
sing van de E T  en de ST  routes en 
den aanloop van het Molengat, zal 
binnen eenige weken, afhangende van 
den ijstoestand, de lichtboei M G  wor
den vervangen door het lichtschip Te
xel, met de volgende kenmerken : 
L ich t :

w it groepschitterlicht, toonende el
ke 10 sec. een groep van 2 schitterin
gen, aldus: schitt. 0,3 sec., duist. 2,2 
sec., schitt. 0,3 sec., duist. 7,2 sec., 
zichtbaar 12,1 zm, bij slecht zicht 7 
zm.

N.B. B ij onklaar zijn van het licht- 
toestel 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. 
M istsein :

met sirene, elke 30 sec. een groep

nu niets goeds meer aan te kunnen 
vinden ! M aar ja  : «Ondank is ’s we
relds loon» is een oud spreekwoord en 
een even oud gebruik is een uitgekne
pen citroen met een verachtelijk ge
baar weg te smijten. W at h ier en te
recht ongenoegen geeft is wel dit dat 
de Belgen hun rechten herkrijgen in 
Holland, m aar dat de Hollanders en 
dan speciaal de leurhandelaars niet 
hun rechten terug krijgen in België. 
D at men een practisch ongelim iteer
de leurhandel in  België weert is van 
Belgische kant bekeken logisch en be
grijpelijk. M aar kan aan die enkele 
werkelijke leurhandelaartjes niet een 
beperkte weektoewijzing worden ver
strekt ? D it kan de Belgen nooit be
duidend schaden en die enkele kleine 
menschen waren geholpen. Heeren 
van «Vermosin» of bij wie nog meer 
de leiding berust, denk daar nog eens 
over na en stri.tk je hand eens over 
’t hart voor die weinigen. Laten we 
hopen dat aan beide zijden de ge
gronde (we zeggen de gegronde grie
ven) kunnen worden weggenomen. 
W an t ook de Belgen zijn niet geheel 
voldaan. Z ij w illen een eind gesteld 
zien aan een systeem, w aarbij ze niet 
weten door wie ze worden bediend. 
Ze w,enschen, met die exporteurs te 
handelen, die ook gedurende den oor
log blijken gaven hun w aar goed te 
w illen verzorgen en hun afnemers 
goed en eerlijk te w illen bedienen. En 
dat zij die dit in  den oorlog aan d’r 
laars lapten dit nu tegen zich k rij
gen is slechts loon naar werk. E r werd 
door meerderen te veel m isbruik ge
m aakt in  den oorlog van de gebon
denheid der Belgische afnemers. «Ze 
moeten ze toch nemen» was toen de 
leus. ’t Is  nu wonder dat de Belgen 
dat slag dat in den oorlog zoo sprak 
en deed nu liefst niet meer zien laa t 
staan zich er van w illen laten bedie
nen ? Men kan de Belgen h ierin  geen 
ongelijk geven en ’t zeer goed begrij
pen dat die «oorlogsschrobbers» nu 
op ’t laatste blaadje staan.

De K reeftenvisscherij
De kreeftenvisscherij levert nog 

heel weinig op. W elisw aar was de 
vangst iets meer dan vorige week en 
ook de p rijs was hooger dan verleden 
week. Nu fl. 10, toen fl. 15 per kg. 
M aar toch zoo wordt het niets en 
sch ijnt het wel of deze visscherij ten 
doode is gedoemd. Toch worden kreef
ten redelijk goed gevraagd en gaat 
de verzending vanuit de beide par
ken geregeld door en ook de nieuwe 
firm a Prins en V erhaart zal zich wel 
van een p laats op de m arkt weten te 
verzekeren. D it w at de visscherij 
aangaat.

Ander Nieuws
Een bericht van anderen aard even

wel verm eldenswaardig is dat de kerk 
die bij een bombardement in  ’40 zoo 
wreed werd geteisterd, nu aardig be
gint op te schieten naar de herstel
ling. Men tobde en tobt, met mate- 
rialen-schaarschte, m aar nu komt er 
toch schot in  en als we een jaa r ver
der zijn, zullen de diensten er wel 
weer kunnen in worden gehouden. 
W at toch zekers voor de kerkgan
gers een vooruitgang zal zijn. In  zoo
ver ons p laatseli'k  nieuws ook dit
m aal weer van verschillenden aard. 
U it een bericht u it Bruinisse b lijkt 
dat weer drie motormosselkotters aan 
de vloot werden toegevoegd. Een er
van is een in F ran k rijk  hervonden 
vooroorlogsch visschersschip en de 
twee andere zijn vervangers van in 
den oorlog vergane schepen. Naar 
men ons meedeelde zijn nog drie ver
loren gegane of zoekgeraakte schepen 
tot nu toe niet vervangen. Dus einde
lijk  is ook dat weer zooals ’t eenmaal 
was, doch dan met dit verschil dat 
de vaartuigen nu meest van ijzer zijn 
en in  doorsnee veel grooter dan voor 
’40. ’t Zelfde verschijnsel is w aar te 
nemen op de andere visschersplaat- 
sen en ’t verwondert dan ook niet als 
men zich wel eens de vraag stelt : 
«W aar moet dat naartoe met al die 
groote schepen ?» Doch de tijd  zal ook 
hier wel weer raad schaffen.

van 2 stooten ,aldus: stoot 2,5 sec,, 
stilte 5 sec., stoot 2,5 sec., stilte 20 sec, 

N.B. B ij onklaar zijn van de sirene 
wordt m istsein als volgt gegeven: el
ke 30 sec. 2 snel op elkander volgende 
slagen op de klok, onm iddellijk ge- 
volgd door 2 korte stooten op de lucht 
flu it.
Onderwaterm istsein : 

membraanzender, toonhoogte 1050, 
elke m inuut gedurende 15 sec., de mor 
selettergroep NR.
Radiobaken: 

gemoduleerd ongedempt, golf 306,5 
Kp/s (979 m .), toonhoogte 1000, Het 
sein is als volgt:

1. 3 x de morselettergroep NR, sein- 
tijd  = 14 sec.

2. een stilteperiode van 1,25 sec, 
gevolgd door 15 peilstrepen van 1 sec, 
ieder gevolgd door een pauze van 0,25 
sec., seintijd = 20 sec.

3. één lange peilstreep van 9,5 sec. 
seintijd = 9,5 sec.

4. een stilteperiode van 1 sec. ge
volgd door 2 x de morselettergroep 
NR, seintijd = 9,5 sec.

5. een stilteperiode van 7 sec., sein
tijd  = 53 sec.
(Totale tijd  = 1 min., 53 sec.)

Het sein wordt gegeven bij :
a. Slecht zicht : iedere 6 min., be

ginnende op de m inuten 2, 8, 14 enz... 
van ieder uur. (M .T.G .)

b. Goed zicht : ieder uur viermaal, 
beginnende op de m inuten 2, 8 en 32, 
38 (M .T .G .).

Sychronisatie : het OMS va lt in  da
delijk na de beëindiging van driemaal 
de roepletters NR van het radiobaken 
B ij gelijktijd ige waarnem ing dezer 
seinen geeft het aantal peilstrepen 
van het radiosein, dat geteld wordt 
vóór men het OMS hoort, den afstand 
in  zeemijlen aan.

Romp :
rood geschilderd met w itten gang, 

met den naam T E X E L  op de zijden. 
Ankerlicht : 

w it ankerlicht aan stag.
Bu iten station of in  d rift wordt het 

normale lich t gedoofd en geen ken- I 
merkende m istseinen gegeven. Het I 
lichtschip toont dan overdag twee 
zwarte ballen (c.q. roode vlaggen) en 
des nachts twee roode lichten, één • 
voor en één achter. Voorts het inter
nationale vlaggesein PC  = Lichtschip j 
lig t niet op de juiste plaats. Het schip , 
stakelt des nachts om de 15 min. too
nende alsdan twee schitteringen, één ! 
roode en één w itte (of twee lichten, 
één rood en één w it).

Voorbijgaande schepen kunnen mid
dels vlaggeseinen berichten, bestemd [ 
voor den wal, afgegeven aan het licht 
schip. Deze berichten worden radio- 
telefonisch doorgegeven.

Geografisch naamsein = A R S I. 
Stormseinen worden getoond na : 

wederom instellen van de visueele j 
wind- en stormwaarschuwingsdienst.

Decca. R ard iohulpm iddel voor de 
Navigatie

Het Decca systeem voor Radio Na
vigatie bestaat u it een aantal zendba- 
kens op bepaalde punten aan den wal 
en speciale ontvangtoestellen aan 
boord, door middel w aarvan de na
vigator zijn positie ten opzichte van 
deze zendbakens kan bepalen. Het ge- 

. bruik van speciale kaarten is hierbij 
nóodzakelijk. Deze kaarten zijn als 
regel bestaande normale zeekaarten 
waarop een netwerk van genummerde 
positielijnen is gedrukt, die correspon- 
deeren met de aflezingen op het ont
vangtoestel.

Deze speciale kaarten zijn n iet bij
gewerkt en derhalve op zichzelf on
geschikt voor de navigatie. Z ij dienen 
slechts voor het bepalen van de po
sitie d.m.v. de positielijnen. Deze po
sitie wordt dan overgebracht op de 
bij gewerkte kaart voor de navigatie.

Een groep stations, bekend onder 
den naam «English Chain», is thans 
in  dienst gesteld, en wel te Hertford, 
Norwich, Lewes en W arvick. Deze sta
tions zenden onafgebroken. Het Mi. 
n istry of Transport heeft het gebruik 
van het Decca Systeem als hulpmid
del voor de navigatie tot op een af
stand van 240 zm van Londen goed
gekeurd en wel voor de gebieden, 
waarvoor kaarten zijn uitgegeven. 
Speciale ontvangtoestellen zijn thans 
in productie en verkrijgbaar bij Dec
ca Navigation Company, Londen.

De nauwkeurigheid van de plaats
bepaling met behulp van dit systeem 
hangt af van den afstand t.o.v. de 
zenders en de snijdingshoek van de 
positielijnen. Onderstaande tabel 
geeft een indruk van het verloop van 
de mogelijke fout van de positielijn.

Nauwkeurigheid 
Afst. van Londen dag nacht 
50 zm 0.05 zm 0,05 zft

!00 zm 0,1 zm 0,2 zm
200 zm 02 zm 0,5 zm

Speciale kaarten worden uitgegeven 
door de Engelsche Adm iraliteit. Het 
verschijnen van deze kaarten wordt 
op de gebruikelijke wiize bekend ge
m aakt in  de vierwekelijksche mede
deelingen betr. verschenen kaarten en 
boekwerken.

Westerschelde. Nauw  van Bat. 
Lichtbaken hersteld. T ijd e lijke  licht

boei opgenomen. Ton gelegd.
Het lichtbaken «Nauw van Bat 

(W estketel)» is hersteld en wederom 
ontstoken.

De tijdelijke gelegde zwarte licht
boei «No 38» is wederom opgenomen 
en vervangen door de zwarte stomoe 
ton «No 38».

Opsteller : S. B O LLIN N E
H. Hartplein, 11 _  Oostende 

P.C.R. : 41.89.87 — H.R.O. : 14.2̂ 5

Firma Jan Spaanderman ♦♦
Ij M U I D E N •  H O L L A N D  ♦ ♦
Groothandel in Eerste kwaliteit Noordzeeviscb ♦ ♦

Speciaal adres voor GEPELDE en ONGEPELDE GARNALEN 

Zoodra mogelijk weer op de Belg ische M arkt. O )
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