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Prijs : 2 frank. HET NIEUW V R IJD A G  2 M E I 1947 
Verschijnt eiken Vrijdag

VISSCHERUBLAD
HOOGWATER

MEI
1 D 9.43 22.10
2 V 10.35 22.57
3 z 11.15 23.33
4 z 11.49 —

5 M 0.06 12.24
6 D 0.39 12.56
7 W 1.14 13.28
8 D 1.47 13.51
9 V 2.24 14.36

10 Z 3.02 15.13
11 z 3.39 15.55
12 M 4.28 16.49
13 D 5.29 18.00
14 W 6.47 19.24
15 D 8.09 20.38
16 V 9.13 21.35
17 Z 10.00 22.20
18 z 10.40 23.00
19 M 11.17 23.35
20 D 11.53 -—

21 W 0.12 12.31
22 D 0.53 13.13
23 V 1.39 13.58
24 Z 2.27 14.50
25 z 3.23 15.46
26 M 4.25 16.52
27 D 5.35 18.08
28 W 6.47 19.26
29 D 8.10 20.38
30 V 9.23 21.37
31 Z 10.08 22.25
Berekend volgens
he t o ffic iee le  uur
van Greenwich.
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T&t aamâaming, aan de U itputting  
aan den Vi&câôiapet in de Maatcbzee
Ma de Siijeenhotmt aan het 

Jlaadgmend Comité te 
Honden,

Op het wezenlijk doel van de Confe
rentie tot bescherming van den visch- 
stapel hebben w ij reeds nadruk ge
legd. W ij herhalen hier kort de be
weegredenen welke er toe aanleiding 
gaven dat de vertegenwoordigers van 
verscheidene landen hun koppen te 
Londen en elders bijeen staken.

Na den eersten wereldoorlog werd 
vastgesteld dat de vischvoorraden in 
de Noordzee en ook elders op onrust
wekkende wijze afnamen. M aatrege
len werden door de verschillende 
aan de Noordzee palende landen in  
overweging genomen om de verar
ming resp. uitputting te keer te gaan.

Na den tweeden wereldoorlog wer
den, na betrekkelijk korten tijd , op
nieuw symptomen waargenomen, die 
er stellig op w ijzen dat het gevaar 
niet geweken is. Kan  het trouwens 
anders, nu er meer dan ooit sprake is 
van een intensieve zeevisscherij met 
behulp van machtige treilers, die de 
modernste m aar tevens meest verdel
gende visscherijmethodes toepassen ?

In  1946 hernam  de Conferentie haar 
werkzaamheden en er werd besloten 
subcomité op te richten van raadge- 
venden aard. D it comité is samenge
steld u it één vertegenwoordiger bijge
staan door één deskundige. Z ij zijn 
de mandatarissen van de bij de Con
ferentie betrokken landen.

Er werd vastgesteld dat sommige 
landen, waaronder Denemarken en 
Zweden, gedurende den oorlog spijts 
alles in staat geweest zijn hun zee
visscherij vloot u it te breiden en te 
verstevigen. Engeland, F ran krijk  en 
Nederland leden zware verliezen en 
bereikten nog het vooroorlogsch peil 
der tonnemaat niet. Ons land herstelt 
zich zeer vlug.

E r werd aangenomen dat er in  het 
opzicht van de beperking van de ton
nemaat geen uniforme maatregelen 
kunnen genomen worden, verm its de 
toestand der verschillende bij de Con
ferentie betrokken landen van ver
schillenden aard is.

Over het algemeen is men geneigd 
de in 1946 voorgestelde maatregelen 
ten opzichte van de m aaswijdte der 
netten en de m inim umrnaat der visch 
soorten overal door een wettelijke 
tusschenkomst der betrokken regee- 
ringen ingang te doen vinden of nog 
te verstevigen.

Aangenomen werd dat de toepas
sing van deze maatregelen moet na
gegaan worden door een In ternatio 
nale Controle-Commissie, die aan de 
hand van de uitslagen en de statisti
sche gegevens, in  het begin van het 
volgend jaar den toestand opnieuw 
zal onderzoeken.

W at het afsluiten van de vissche- 
rijgebieden betreft op bepaalde tijd 
stippen van het jaar, dit schijnt veel
eer het werk van biologen, die als op
dracht hebben na te gaan welke u it
slagen dergelijke maatregelen kun
nen opleveren.

Alles goed overwogen, kunnen w ij 
ons van den indruk niet ontdoen, dat 
er op het gebied van de bescherming 
van den vischstapel weinig vorderin
gen gemaakt worden. W ij geven 
grif toe dat de belangen der betrok
ken landen zeer uiteenloopend zijn. 
Nochtans staat het vast als een paal 
boven water, dat indien ten slotte 
geen afdoende maatregelen genomen 
worden, men niet meer zal moeten 
confereeren over de bescherming van 
de visch om de eenvoudige reden dat 
hij er niet meer zal zijn of in  zulke 
mate afgenomen, dat de bedrijven 
niet meer zullen rendeeren.

W A T DO ET B E L G IE  IN  D IT  
C O NC ERT ?

Er kan er op gewezen worden dat 
België sinds lang langs w ettelijken 
weg de kwesties die van hoofdzake

lijk  belang zijn voor de instandhou
ding van een groot gedeelte van z ijn  
visscherijvloot heeft w illen  regelen. 
W ij hebben w ettelijke voorschTiften 
nopens de m inim um m aaswijdte der 
netten, m inim um  m aten der visch
soorten, enz...

E r b lijk t dat binnenkort de m aat
regelen volledig zullen in  overeen
stemming gebracht worden met de he 
sluiten van de Conferentie te Lon
den. De reeders werden ondertusschen 
verzocht zich h ieraan te w illen  aan
passen, hoofdzakelijk w at betreft de 
m aaswijdte van hun netten.

W ij hebben kunnen vaststellen dat 
de diensten gelast met de toepassing 
der voorgeschreven m aatregelen er 
geen gras zullen laten overgroeien om 
ten aanzien van de buitenstaanders 
den indruk te verwekken dat alles 
h ier perfect in orde is, zonder dat 
men zich effectief om iets bekommert 
Nog onlangs werden de betrokkenen 
opnieuw gewezen op hunne verp lich 
tingen.

Ook w ij sporen ze aan zich aan de 
voorschriften niet te onttrekken. Men 
zal niet aarzelen, de strengste straffen 
welke trouwens voorzien z ijn  zooals 
inbeslagname van visch en vissche
rijm ateriaal, boeten, enz toe te pas
sen.

Anderzijds heeft de Belgische a f
vaardiging geleid door den Heer C ar
lier, D irecteur van den Zeevisscherij- 
dienst, de aandacht van het Raadge
vend Comité er op gevestigd, dat het 
raadzaam ware in  overweging te ne
men, dat de verschillende landen in  
de Noordzeevisscherij betrokken 
slechts bodem-visch zouden mogen 
aanvoeren in verhouding met hun 
eigen noodwendigheden. De bodem- 
visch afkomstig u it de Noordzee mag 
bijgevolg onder geen enkel voorwend
sel voor export bestemd zijn.

België neemt intensief en geduren
de een belangrijk tijdstip  vaiï het 
jaar aan de haringvisscherij deel, 
w at op de keper beschouwd mag aan
zien worden, als een beperking van 
den aanvoer van bodemvisch afkom 
stig uit de Noordzee.

Sn.
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Voor onze 
ZEELIEDEN

VOOR DE D IE N S T P L IC H T IG E N  
DER JAARKLASSE 1947

E r wordt ter kennis gebracht van 
de dienstplichtigen 1947, dat hun een 
nieuw uitstel tot en met 15 M ei wordt 
toegestaan, om het W erfkantoor der 
Zeemacht, 86, W etstraat te laten we
ten of ze wenschen hun m ilitairen 
dienstplicht bij de Zeemacht te ver
vullen.

B ij deze aanvraag, te richten aan 
bovengemeld adres, moet het b iljet, 
model Jb is  gevoegd worden, dat hun 
afgeleverd werd na het geneeskundig 
onderzoek, waaraan ze onderworpen 
werden op het W erfkantoor van het 
leger.

Z ij die reeds een soortgelijke aan
vraag hebben ingediend moeten ze 
niet vernieuwen.

H ET K IE S R E C H T  DER Z E E L IE D E N

Door den h. Fonteyne, werd bij het 
bureel van den Senaat een wetsvoor
stel ingediend, tot in richting  van het 
kiesrecht der zeelieden.

D it wetsvoorstel voorziet enkel de 
inrichting van de deelneming der zee7 
lieden aan de wetgevende verkiezin
gen, daar hun deelneming aan de 
provinciale en gemeenteraadsverkie
zingen m oeilijk op te lossen vraag
stukken stelt- Het laa+ anderdeels 
slechts de zeelieden tot de stemming 
toe, die zich bevinden aan boord van 
schepen, die onder Belgische vlag va 
ren en waarvan de bemanning ten 
minste v ijf Belgische onderdanen 
telt.

Bewogen Redding
De 0.311 toebehoorende aan de 

m aatschappij «De Zee» heeft met mo
tordefect de hulp ingeroepen van de
0.108 «Adriatic». De 0.311 lag voor an
ker op ongeveer 18 m ijl N.W. van 
South Stack. De schipper Frans Maes, 
vroeg om naar H olly Head gesleept te 
worden. De 0.108, schipper J .  Lam - 
brecht spoedde zich ter plaats en was 
er rond 7,30 uur ’s avonds, m aar kon 
onmogelijk z ijn  sleep aanpakken daar 
een geweldige zee zulks belette.

Gansch de nacht werd in  de nab ij
heid van het hulpeloos vaartuig ' ge
bleven. Den anderen morgen was het 
weer w at kalm er. Nadat de sleep over, 
gegeven was, begon de w ind opnieuw 
in  hevigheid toe te nemen. De 0.311 
kon echter te H olly Head met een 
loods binnengesleept worden.
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Voor de Uitvoerders naar 
Engeland

Naar we vernem en zal de lijn  Oos- 
tende-Dover vanaf Zondag 4 M ei da
gelijks twee afvaarten hebben. E r  zal 
enkel visch medegenomen worden m et 
de maalboot welke na den middag a f
vaart. De vischhandelaars welke wen
schen visch mee te geven, zullen van 
af den m iddag toegelaten worden om 
hun co lli’s aan boord te brengen.
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Radio electrische 
Ontvangposten

M A A TR E G E L E N  M E T  H E T  OOG OP 
DE B E S C H E R M IN G  VAN DE P A R T I

C U L IE R E  M E D E D E E L IN G E N

Een m inistrieel besluit d.d. 28 Fe 
bruari 1947 en verschenen in  het 
Staatsblad van 20 M aart 1947, voor
ziet dat gezien de noodzakelijkheid 
de particu liere mededeelingen te be
schermen en het radio-electrisch 
openbaar en dienstverkeer te vrijw a 
ren, het eenieder verboden is, zonder 
bijzondere m achtiging van  den m i
nister, radio-electrische ontvangtoe
stellen te houden bij m iddel derwelke 
het m ogelijk is uitzendingen op te 
vangen in  den frekwentieband van
1.560 Kc/3 tot 6.000 Kc/3 (192,3 tot 
50 m eter).

De m achtigingen om de uitzendin
gen in  den frekwentieband, hierboven 
aangeduid, te capteeren en welke tot 
op heden verleend werden, b lijven gel
dig.

In  geval van overtreding worden 
straffen  voorzien, waaronder : gevan
genisstraffen, geldboeten en verbeurd 
verklaring van de toestellen en de 
voorwerpen.

Het besluit van 28 Februari 1947 is 
thans reeds van kracht.

De Nieuwe Polis van Vozor 
en onze Reeders

In  ons vorig nummer wezen w ij op 
het kenschetsend feit, dat eens te 
meer geen eenheid in  werking be
stond tusschen de reeders, en dat de 
houding van het bestuur der midden- 
slagvisscherij, niet alleen alle samen
werking uitsloot, m aar een politiek 
reukje heeft.

W ij wezen er ook op, dat in  derge
lijke omstandigheden niets goeds te 
verwachten va lt van menschen die 
zich op deze wijze op sleeptouw laten 
nemen.

Veel reeders stemmen met onze 
zienswijze in  en daarom doet het des 
te meer bevreemdend dat diezelfde 
bond Zondag te Nieuwpoort een u it
eenzetting wenscht te geven voor de 
kustvisschers-reeders te Nieuwpoort, 
nadat ze eerst die kustvisschersreeders 
afw ijzen en zeggen dat hun belangen 
niet dezelfde zijn.

Dergelijke handelwijze kunnen we 
niet bijtreden en getuigt van doelein
den waarm ee de visscherij niet ge
diend en ook geen bate kan vinden.

Anderzijds kan ook slechts betreurd 
worden dat de voorzitter der federa
tie schijnt te weigeren de leiding van 
een gewettigd protest te nemen.

Zoo men persoonlijk van oordeel is, 
dat men voldoening heeft voor eigen 
reederij, w il dit niet zeggen, dat an
deren die meening deelen en in het
zelfde geval verkeeren.

Gezonder is de gedachte en het 
werk in  dat opzicht door de leiders 
van de Oostendsche Reederij verricht

Deze zijn bereid mede in  het be
lang van de kleinen, de actie te steu
nen. Ook de heer Bauwens is bereid 
hierom trent een gezonde bespreking 
te voeren om te trachten een behoor
lijke oplossing te krijgen.

Het gaat niet op in  dergelijke be
langrijke kwestie veel woorden den 
nek te breken en allerlei bedreigingen 
aan het adres van de regeering te 
sturen, zonder dat ze door vaststaan
de argumenten kunnen bewezen wor
den.

Elkeen aanzetten tot staken, brengt 
geen oplossing en is gem akkelijker 
gezegd dan gedaan.

Anderzi;ds is het nog te vroeg om 
in deze kolonnen uit te w ijden over
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AANDACHT ! !
Een beperkt aa n ta l V issch erija lm a- 

nakken 1947 nog te verkrijgen  bij :
1) Hulp in Nood, Vindicti'velaan, 20 

te Oostende.
2) V ischafslag Visschersreeders, N ieu

we vischm ijn te Oostende.
3) H and in H and te Zeebrugge.
4) Bureel N ieuw Visscherijblad, 44 

Steenweg op N ieuwpoort, Oostende
P rijs  : B innenland : 100 fr. —  B u iten -

de besprekingen en m aatregelen wel
ke door bepaalde personen reeds ge
voerd werden.

Het verbond der middenslagvis- 
scherij heeft welisw aar in  zijn la a t
ste vergadering besloten de besluit
wet niet te kunnen aanvaarden, een 
audientie aan te vragen, VOZOR niet 
te betalen al worden al hun schepen 
aangeslagen of stilgelegd, m aar d it al
les is woordenkramerij, welke niets 
om het lijf  houdt en geen argumen
tatie aanbrengt om. de gebreken en 
nadeelen van de nieuwe wet te niet te 
doen.

U it deze omstandigheden b lijkt 
eens te meer welke schadelijke ge
volgen het gebrek aan eensgezindheid 
tusschen alle reeders met zich brengt.

W at m inder hoogmoed en eigen be
langen nastreven, zou er veel toe bij 
dragen een beter begrip te doen ont
staan van de algemeene belangen en 
die van elke categorie afzonderlijk.

Te veel politiekers trekken den eene 
langs hier en den andere langs daar. 
En  w at hebben die politiekers voor de 
visscherij al gedaan ? Nog nooit iets !

W anneer zal de reddende hand ge
vonden worden'?

W ien zal men het vertrouwen schen
ken dat beoogde doel na te streven ? 
Zal de federatie ooit het doel berei
ken waarvoor ze gesticht werd, zoo
lang elkeen alleen zijn eigenbelangen 
op het voorplan stelt ?

En  nochtans, is de ti;d  zoover niet 
meer af, dat klein en groot en midden 
slag meer dan ooit te voren zullen  
bloeden omdat de geweldige uitbrei
ding van onze visschersvloot ons voor 
problemen stelt, welke zoo m aar niet 
met een pennetrek zullen opgelost 
zijn.

Ondertusschen zal zooveel kwaad 
gesticht zijn, dat velen er nog moei
lijk  zullen bovenop geraken en de 
kleinen er eens te meer het ergst aan 
toe zullen zijn. D at men d it indach
tig  weze vóór het te laat is.

land  : 110 fr. —  P.C.R. 1070.98, P. V a n 
denberghe, Oostende.
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Een ViôôÆeMaaxvttuig ataeg, (tulp,
W E R D  DE J U IS T E  P O S IT IE  

O PG EG EVEN  ?

In  den nacht van Donderdag op 
V rijdag vroeg de 0.77, die af te reke
nen had met motordefect langs de 
Radio hulp aan de loodsboot. De po
sitie van de 0.77 werd opgegeven.

«De Zeeleeuw» verliet de haven op 
zoek naar de «Ecuador». Op de plaats 
aangekomen door de 0.77 opgegeven, 
vond de sleepboot echter geen spoor 
van het vaartu ig  dat hulp noodig had. 
Sp ijts opzoekingen ter plaats en in 
den om trek moest de «Zeeleeuw» on
verrichter zake terugkomen naar Oos
tende. Eens in  de haven vroeg de 0.77, 
opnieuw om hulp, de «Zeeleeuw» aar
zelde n iet zee te kiezen m aar moest 
d itm aal tengevolge van de geweldige 
N.W. w ind en de branding z ijn  steven 
keeren.- Ondertusschen meldde men 
van de 0.77 dat men zou trachten op 
eigen krachten de haven aan te doen, 
zoo men opnieuw een sleepboot be
hoefde zou men deze oproepen.

Toen het daglicht aanbrak behoef
de 0.77 opnieuw bijstand. De «Zee
leeuw» vertrok op zoek naar de «Ecu

ador». Na de opsporingen werd het 
laatstgenoemd vaartuig opgepikt op 
de plaats die ’s avonds voordien op
gegeven werd.

Men kan zich terecht afvragen of 
de 0.77 oorspronkelijk wel de juiste 
positie aan de «Zeeleeuw» heeft op
gegeven. Rekening houdend met den 
geweldigen wind en de vloed, schijnt 
het onmogelijk dat de 0.77 in  den 
loop van den nacht niet van plaats 
zou veranderd zijn en gezien er n iet 
ten anker kon gegaan worden, zich 
’s avonds niet kon bevinden w aar het 
vaartuig ’s morgens aangetroffen 
werd.

Zoo onze gevolgtrekking gegrond is, 
dan b lijk t eens te meer dat de schip
pers dikw ijls onbezonnen te werk 
gaan.

Men is dikw ijls veel te vlug bereid 
om de schuld in geval van m islukking 
te schuiven op den breeden rug der 
Staatsm arine. Men moet in  alles trach 
ten objectief te z ijn  en zich w illen 
afvragen, is er in  bepaalde gevallen 
geen onkunde bij de schippers van 
visschersvaartuigen zelf w aar te ne
men ?

Cniwa’tzicâüge
SiiiwtÙ&dm

T a lrijk  zijn de ongevallen welke 
zich in  het laatste jaar hebben voor
gedaan. W anneer we de ongevallen- 
reeks nagaan, dan is het grootste ge
deelte aan roekeloosheid van de 
schippers te danken, die zich in het 
m inst nog bekommeren om de zee- 
vaartreglem enten, welke dienen na
geleefd en geen besef schijnen te heb
ben van de groote kapitalen welke 
aan hun handen zijn toevertrouwd.

W ij kunnen dan ook de zienswijze 
van de leden van den onderzoeks
raad n iet a ltijd  deelen, w aar de von
nissen slechts een blaam geven aan 
schippers omdat er geen schade noch 
menschenlevens te betreuren zijn.

Dergelijke gelukkige gevolgen zijn 
slechts eerder te w ijten aan het toe
val en niet aan de grove vergissingen 
welke begaan zijn.

Het gaat niet op, iemand welke toe
vallig  geluk heeft gehad, daarvoor 
v rij te pleiten. Te Zeebrugge vooral 
zijn schippers tijdens het baggeren 
bij het binnenvaren, niet alleen zeer 
onvoorzichtig, m aar ze bekommeren 
zich weinig of niet om de signalen, 
welke te dezer gelegenheid opgesto
ken worden.

K leine oorzaken hebben groote ge
volgen. W ij kunnen de schippers niet 
genoeg aanraden voorzichtig te zijn, 
de voorgeschreven signalen te volgen. 
W aar ze n iet gevolgd worden, vragen 
we aan den onderzoeksraad geen ge
nade te kennen, daar de visscherij 
noch het land gediend worden met 
lauw  op te treden en een bandeloos
heid te laten bestaan.

Nooit werden meer ongevallen te 
w ijten  aan de onachtzaamheid en roe 
keloosheid der schippers, vastgesteld.

Zoo de onderzoeksraad voortgaat 
met bloemetjes u it te deelen, dan 
kan de visscherij hierdoor slechts 
schade ondervinden.
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Zeevischgroothandel
S P E C IA L IT E IT E N  

VERSCHE, GEZOUTEN en BEVROREN HARING

D E N IE U W E  
ZEEONGEVALLENWET

V E R G O E D IN G E N  VOOR T IJ D E L IJ K E  
V O L L E D IG E  W E R K O N 

B E K W A A M H E ID

Krachtens de Besluitw et van 23 Oc
tober 1946 houdende tijdelijke w ijz i
ging van de wet van 30 December 
1929 op de vergoeding der schade 
voortspruitende uit arbeidsongevallen, 
besluitwet w aarvan de geldigheids
duur onlangs verlengd werd tot een 
nader te bepalen datum, hebben de 
visschers bij ongeval, dat een tijd e lij
ke en volledige arbeidsonbekwaam
heid voor gevolg heeft, recht op een 
dagelijksche vergoeding gelijk aan 
80 t.h. van het gemiddeld dagloon of 
van de gemiddelde dagelijksche winst.

Het gemiddeld dagloon of de gemid
delde dagelijksche w inst werd vast
gesteld door het Beslu it van den Re
gent, dd. 6 Jan u ari 1947.

P R A C T IS C H E  C IJFER S

Steunend op de voormelde bepalin
gen, moeten door de Gemeenschappe
lijk e  kas voor de Zeevisscherij aan 
de visschers de volgende vergoedin
gen uitbetaald worden voor tijdelijke 
volledige arbeidsonbekwaamheid : 
Reeks I.

V isschersvaartuigen m et m otor van 
m eer dan 100 P.K . en stoomvis- 
schersvaartuigen.

per dag
Kap ite in  of schipper 131 fr.
Eerste motorist of m achinist 131 fr. 
Tweede motorist of m achinist 131 fr. 
Matroos, smeerder, marconist, 

kok, stoker 131 fr.
Lichtm atroos, trim m er 91 fr.
Scheepsjongen 47 fr.

Visschersvaartuigen m et m otor van 
36 to t  100 P.K . inbegrepen. 

Schipper 131 fr.
M otorist 131 fr.
Matroos 131 fr.
Lichtm atroos 91 fr.
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STERKE DRANKEN AAN BOORD 
VAN VISSCHERSVAARTUIGEN

Men stelde ons de vraag of het de 
visschersvaartuigen toegelaten is 
sterke dranken aan boord te hebben.

Deze kwestie wordt geregeld door 
de overeenkomst van ’s Gravenhage, 
den 16 November 1887 gesloten tot 
het tegengaan van misbruiken voort
vloeiende uit den verkoop van sterken 
drank onder de visschers op de Noord
zee buiten de territoriale wateren.

De bijzonderste bepalingen :
Krachtens deze overeenkomst ins

gelijks door België bekrachtigd, is het 
verboden sterke dranken te verkoo
pen aan de personen welke zich aan 
boord van visschersvaartuigen be
vinden of welke tot de vaartuigen be
hooren.

Het koopen daarvan is aan die per
sonen verboden.

Het ru ilen van sterke dranken tegen 
eenig voorwerp, en bepaaldelijk tegen 
gevangen visch, voorwerpen van 
scheepsuitrusting of vischtuig is ver
boden. Als sterke drank wordt be
schouwd, elk vocht door d istillatie 
verkregen en meer dan v ijf liters al
cohol op eiken hectoliter bevattend.

Het recht om aan de visschers pro
viand en andere tot hun gebruik die
nende voorwerpen, met uitzondering 
van sterke dranken, te verkoopen, is 
onderworpen aan een vergunning, 
verleend door den staat. D:e vergun
ning moet o.a. de volgende voorwaar
den behelzen :

1. Het schip mag geen grooter hoe
veelheid sterken drank aan boord 
hebben, dan noodig geoordeeld wordt 
voor het gebruik der bemanning.

2. E lke ruiling van de hierboven be
doelde voorwerpen tegen gevangen 
visch, voorwerpen van de scheepsuit
rusting of vischtuig is verboden.

W e tte lijk  bekrachtigd.
De overeenkomst van 16 November 

1887 werd door een Belgische wet be
krachtigd den 2 Juni 1890.

Deze wet voorziet verschillende 
strafm aatregelen in  geval van over
treding, ook indien een grootere hoe
veelheid sterke dranken aan boord 
voorhanden is dan noodig geacht 
wordt voor het norm aal verbruik der 
bemanning.

Een K .B . dd. 1 Mei 1894, voorziet 
daarenboven dat de W aterschout er 
mede belast wordt de vergunningen 
af te leveren noodig om aan de vis
schers in  de Noordzee proviand en an
dere tot hun verbruik dienende voor
werpen met uitzondering van sterke 
dranken te verkoopen.

Hoe het vroeger ging vertellen w ij 
wel eens in onze rubriek : «De oude 
Doos».

G edekte visschersvaartuigen m et 
m otor van m in dan 36 P.K.

Schipper 131 fr.
Motorist 131 fr.
Matroos 131 fr-
Lichtm atroos 78 fr.

Open- of halfgedekte booten. 
Schipper 73 fr.
Motorist 66 fr.
Matroos 62 fr.
Lichtm atroos 44 fr.
Scheepsjongen 26 fr.

In  de Zeewateren der Schelde o f in 
de zeewateren bevischt dtoor h a lfg e 
dekte booten, welke n iet over een 
ingerichte haven beschikken en die 
n ie t onafgebroken de zeevisscherij 
bedrijven.
A. Vaartu igen  met m otor van 11 P. 
K. en meer.

Schipper 27 fr.
Motorist 21 fr.
Matroos 21 fr.
Scheepsjongen 6 fr.

B. V aartu igen  m et m otor van m in  
dan 11 P.K., roei- en zeilbooten.

Schipper 23 fr.
Motorist 17 fr.
Matroos 17 fr.
Scheepsjongen 5 fr.

Deze vergoedingen werden tot de 
fr. afgerond.

Aanvangsdatum  der toepassing van 
deze vergoedingen.
De slachtoffers van arbeidsonge

vallen overgekomen in  de zeevissche
rij die volledig werkonbekwaam zijn, 
kunnen ten laste van de Gemeen
schappelijke kas aanspraak maken 
op de betaling van de voormelde ver
goedingen vanaf den 6 November 1946, 
t.t.z. vanaf den datum der afkondi
ging der Besluitw et van 23 October 
1946 in  het Staatsblad.

De ongevallen die zich voor dezen 
datum hebben voorgedaan, kunnen 
geen aanleiding geven tot herziening.

Verm oedelijk zal de Gemeenschap
pelijke kas overgaan tot de uitbeta
ling der sommen, die tekort uitbe
taald werden.

D I E S E L M O T O R E N
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Boeictee&prekisig
SEAFOOD S H IPS

Binnenkort verschijnt bi; de uitge
versfirm a Crosby, Lockwood &  Son, 
Ltd., te Londen, onder bovenstaande 
tite l een van de hand van een En 
gelsch dagbladschrijver A. C. Hardy, 
B . Sc., F. R. G. S. geschreven verhan
deling over visschersvaartuigen. Deze 
Engelscman bezocht onlangs Oosten
de en onze vischm ijn, was tegenwoor
dig op de m aidentrip van de «Belgian 
Sailor».

In  achttien hoofdstukken geeft de 
kende schrijver een vrijw el volledig 
beeld van alle bekende typen vis- 
scherschepen en hun uitrusting ; ook 
de w alvischvaart passeert daarbij de 
revue. Het boek is verlucht met meer 
dan honderd afbeeldingen en teeke- 
ningen van verschillende scheepsty- 
pen.

GOUDEN REGEN IN MEI
Gedurende de schoone maand Mei 

zal de

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

ZES EN DERTIG MILLIOEN
verdeelen in 
67.742 loten 

VOOR DE H E L F T  T E  D O O R N IK  
OP 3 M E I 

VOOR DE H E L F T  T E  N A M EN  
OP 26 M E I 

—  leder heeft z ijn  geluksdag —  
Vantfaag  de een, morgen een ander 

Gij zult zeker de uwe hebben !
(280)

P L E C H T IG H E ID  T E  BRUSSEL

Vóór het monument op het Jean- 
Jabosplein te Brussel, had ter gelegen
heid van den 41sten verjaardag van 
het zinken van het Belgisch School
schip «Comte de Sm et de Naeyer», een 
denkingsplechtigheid plaats.

Onder de aanwezigen werden opge
m erkt : de h. Devos, directeur-gene- 
raa l van het Zeewezen ; commodore 
Tim mermans, bevelhebber van de 
zeestrij dkrachten.

Nadat de h. De Sm et, voorzitter 
van de Belgische m aritiem e Liga, en 
de h. Ju les Lejeune, voorzitter va n i 
den kring Georges Lecomte, in rich te r' 
der plechtigheid, het woord hadden 
gevoerd en aan het offer van de leer
lingen van het schoolschip hadden 
hulde gebracht, deed kap itein Lejeu- 
jeune bij een indrukwekkende stilte 
het doodenappel. Vervolgens werden 
aan den voet van  het monument bloe
m enkransen neergelegd, nl. namens 
den h. Van  Acker, m inister van  V er
keerswezen, de Kon ink lijke  Neder
landsche M arine en de Zeestrijdkrach- 
ten.

Deze plechtigheid werd besloten met 
een defilé voorbij het monument, dat 
werd geopend door een afdeeling van 
de Hoogere Zeevaartschool en de Ca
detten van  het schoolschip met het 
muziekkorps voorop.

De ordedienst werd door het cadet- 
tencorps van de Belgische m aritiem e 
Liga verzekerd.

H E T  V E R G A A N  VA N  DE  
«C O M TE DE S M E T  DE N A EY E R »

Op 19 April 1906 verging het school
schip «Comte de Sm et de Nayer» in 
de G o lf van Cascogne: drie en dertig 
menschen vonden den dood.

Deze scheepsramp, een der ergste 
van onze m aritiem e geschiedenis, 
verwekte een diepe ontroering in  het 
geheele land: weldra werd de poli
tiek er mede gemoeid.

Thans is alles stil geworden rond 
de tragedie van  1906. A lleen de her
innering aan de heldhaftige houding 
der officieren, kadetten en matrozen 
is overgebleven. De mannen, van de 
«Comte de Sm et de Naeyer» z ijn  s til
aan legendarische figuren geworden. 
W ij zouden h ier alle nam en moeten 
vermelden, vanaf den gezagvoerder 
Fourcault tot den nederigsten m a
troos; allen waren groot in  het aan
gezicht van den dood.

Op 11 A p ril 1906 is de «Comte de 
Sm et de Naeyer» zeilk laar voor haar 
tweede groote reis. E r  zijn in  totaal 
59 m an aan boord van  het opleidings
schip, w aarvan er 33 nooit zullen weer 
keeren; ze zal de haven van bestem
ming, Port-Natal, nim m er bereiken.

E r bestaat weinig of geen w ind en 
gezagvoerder Fourcault besluit het an
ker te werpen op de reede van V lis 
singen. Het zeilschip b lijft er tot vo l
genden dag. De w ind steekt ten slotte 
op en de driem aster h ijsch t de zeilen 
en begint op eigen kraçhten te varen. 
Het schip m aakt v ijf knoopen, m aar 
de bries wordt heviger en onder den 
wind komen er al stortzeeën over 
boord.

Het schip begint over te hellen en 
Fourcault vergewist zich of de lading 
cement, die te Antwerpen was inge- 
nomen, nog goed vast ligt. N iets ab
norm aals wordt vastgesteld, n iette
genstaande de driem aster slagzij 
b lijft maken, weldra op onrustwek
kende wijze, van den voorsteven tot 
aan het lu ik  4. De golven slaan over 
de reeling en spoelen over dek.

De driem aster lig t zwaar op het 
water. Op 18 A pril wordt er opnieuw 
gepeild in  het ruim , w aar ditm aal 3 
tot 4 duim w ater gevonden worden. 
W eldra kunnen de luiken n iet wor
den opengelegd, omdat op het voor
schip de golven onophoudelijk over 
het dek spoelen.

Fourcault beveelt de stoompomp in  
werking te stellen. De ketel wordt 
aangestoken, m aar het kolenruim  
staat al onder w ater en condenseert 
den stoom waardoor de voedings- 
pomp aan den ketel zou moeten w er
ken. E r  wordt een poging gedaan het 
water met handpompen u it het ko
lenruim  te hozen. Alles te vergeefs... 
het w ater dringt meer en meer naar 
binnen.

De toestand wordt ten slotte ernstig 
De schepelingen voelen het gevaar. 
De «Comte de Sm et de Naeyer» m aakt 
meer en meer slagzij en b lijft zwaar 
in  de golven liggen. De stortzeeën 
stormen tegen het dek aan.

Om 4 uur ’s morgens versch ijnt 
Lu itenant Van Essche in  de slaapzaal. 
H ij beveelt kalm  «alle hens aan dek». 
De kadetten verdringen zich rond 
hem, nieuwsgierig en ongerust. De vra 
gen worden niet beantwoord: de lu i
tenant beperkt zich er toe het bevel te 
herhalen er bovendien bijvoegend : 
«Doe de zwemgordels aan».

E r  worden lichtkogels afgeschoten. 
E r  komt geen antwoord, M et alle zei
len bijgezet vaart de «Comte de Sm et 
de Naeyer» den dood tegemoet... Fou r
cault beveelt den steven te wenden. 
De noodseinen worden herhaald. De 
manoeuvers met de zeilen zijn moei
lijk  u it te voeren, w ant midscheeps is 
het dek onderspoeld.

A llen weten dat de driem aster ,het 
n iet lang meer kan houden. Het be
vel wordt gegeven de sloepen te s trij
ken. Het schip d raait n iet b ij; de 
wind blaast krachtig in  de holle zei

len en stuwt de «Comte de Sm et de 
Naeyer» voorwaarts.

Kadetten en matrozen gaan aan 
het werk. De sloep nr. 4 aan stuur
boord, is gereed om in  het w ater te 
worden gezet. De matroos Verm eulen 
zit er in ; een golf rukt de boot los 
en sleept ze in  zee. Verm eulen kan 
een lijn  grijpen en trekt zich tot aan 
het stalen scheepswand; h ij klam pt 
zich vast aan het roer en houdt zoo 
goed en zoo kwaad als het kan de 
sloep van het schip verw ijderd om 
niet tusschen de schout en de romp te 
worden verpletterd. De sloep nr. 3 
wordt gestreken; zij wordt door een 
golf opgetild en u it de takels gelicht. 
Door een tweede golf gegrepen kan
te lt ze om, wordt tegen de reeling ge
slagen en in  zee geslingerd. De inzit
tenden z ijn  reddeloos verloren.

De «Comte de Sm et de Naeyer» ligt 
dieper en dieper in  het water. De gol
ven bereiken nu de roef en de kam 
panje; de sloepen aan de voorsteven 
z ijn  reeds n iet meer te bereiken.

De reddingspogingen worden voort
gezet... Fourcault weet dat de dood 
hem wacht. H ij b lijft aan boord, 
w ant er zijn nog anderen dan h ii 
die niet kunnen gered worden.

De bolle zeilen doen de masten 
kraken; in  het w ant breken de tou
wen. Het in flarden gescheurde fok- 
kezeil slaat tegen den mast en tegen 
de ra ’s. Het einde nadert...

Het is kw art na zeven. Plotseling 
zinkt het schip, alsof het door de zee 
wordt opgezogen. Kreten van ontzet
ting worden gehoord, kram pachtig 
vertrokken gezichten verschijnen aan 
de oppervlakte. Alles is weldra uit. 3 
officieren, de aalmoezenier, 18 kadet
ten en 11 matrozen werden meege
sleept in  den dood op 47° 12’ Noorder
breedte en 14° 30’ Westerlengte, m eri
diaan van Parijs.

26 overlevenden, die in  een redding
boot hadden plaats genomen werden 
door de «Dunkerque», een Fransch 
zeilschip gered.

Na de scheepsramp volgt een poli
tieke campagne rond de lijken  van 
«De Comte de Sm et de Naeyer», als 
ook een ophefmakend proces, tijdens 
hetwelk alle overlevenden en de 
meest gezaghebbenden Engelsche en 
Belgische personaliteiten van de 
scheepvaartwereid als deskundigen 
gehoord werden. Het arrest van 12 
M aart 1910 stelt een einde aan die 
debatten en brengt een treffende hu l
de aan de nagedachtenis van com
m andant Fourcault.
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Si. Qeaiye cDay 

fimdacht te Zee&cug^e

EEN S TO ET  
T R E K T  DOOR DE S TR A TE N

Te Zeebrugge had een groote plech
tigheid plaats ter herinnering aan de 
versperring van de haven, uitgevoerd 
door de Britsche vloot in April 1918. 
Een stoet trok van het station naar 
het gedenkteeken der gesneuvelden.

Vooraan stapte het muziekkorps 
van Brugge «Kunst veredelt», ge
volgd door afgevaardigden van de 
Belgische Zeemacht, de m arine
school, folkloristische groepen, het 
Roode Kruis, het muziekkorps van de 
Royal Navy en de brigade Bevrijd ing.

Aan het gedenkteeken van de ge
sneuvelden, hielden vier m ariniers de 
wacht. Onder de ta lrijke  aanwezigen 
bemerkten w ij S ir R ichard  Powell, 
die den Britschen ambassadeur in 
Begië vertegenwoordigde, majoor Lae
nen, namens den m inister van Lands
verdediging, den H. Botte, arrondisse
mentscommissaris, korvetten-kapitein 
Petitjean, kolonel Van den Abeele, 
havenkapitein Adamson, den h. La- 
gion, bestuurder-generaal der zee- 
vaartinstellingen, kolonel Sam ijn van 
den ontm ijningsdienst, verder den 
burgemeester en het schepencollege 
van Brugge.

DE P L E C H T IG H E ID

Een De-Profundis zette de plech
tigheid in, terw ijl het Te Velde weer
klonk.

Na de uitvoering van de Belgische 
en Engelsche volksliederen nam bur
gemeester Van  Hoestenberghe het 
woord. H ij drukte er op, dat de groo
te heldendaden van de Engelsche m a
rine in  1918, eeuwig zullen herdacht 
worden.

De h. Van Poucke, provinciaal be
stuurder voor West-Vlaanderen van 
den Nationalen Strijdersbond, schets
te in  aangrijpende bewoordingen de 
beteekenis van deze plechtigheid en 
bracht hulde aan Lord Keyes.

Hierop werden eereteekens overhan
digd aan de hh. Van  Winsberghe, 
voorzitter van den Nationalen S tr ij
dersbond, Tanghe, commisaris en 
K linke, vaandrig.

SOCIALE KRONIEK

Sie ÜJetatiny aan 8 
&£&ótdag£ti pet 'Ja a t

W ij hebben er vroeger op gewezen 
dat geheel de betwisting over de toe
passing van de Besluitw et van 7 Fe
bruari 1946 door het verschijnen van 
de Besluitw et van 28 Februari 1947 
vervallen is.

W at men ook denke over de wen- 
schelijkheid der toepassing van de 
betaling der acht feestdagen per 
jaa r aan de leden der bemanning van 
visschersvaartuigen, in  het verslag 
van den Regent wordt duidelijk ver
meld dat men de beperking der vroe
gere besluitwetten heeft w illen af
schaffen en een nauwkeurige bepaling 
w illen geven heeft van de toepasse
lijkheid. De bepalingen van de nieuwe 
besluitwet zijn ondubbelzinnig en 
brengen wel degelijk de visscher door 
een overeenkomst van dienstverhu- 
ring met den schipper verbonden on
der de toepassing er van.

Thans worden tevens sancties voor
zien tegen de niet naleving van de 
besluitwet.

De Parita ire  Commissie werd b ij
eengeroepen om de uitvoeringsmoda
liteiten der betaling van acht feest
dagen per ja a r vast te stellen.
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Extrabelastingen  
en Bijaangiften 
in de successie

Krachtens de Fiscale Amnestiewet 
kon men, met vrijstelling  van boete, 
een bijaangifte doen in de Registratie 
rechten van elementen die oorspron
kelijk  niet in de Successie waren ver 
klaard geworden.
Het is een fe it - en de fiscus is daar

van op de hoogte - dat er belasting
plichtigen zijn die daarvan geprofi
teerd hebben om een bijaangifte te 
doen van erfenisactiva die zij in  fei 
te nooit verkregen hebben en d it met 
het eenig doel aan de taxatie in  de 
Extrabelasting op de Oorlogswinsten 
te ontsnappen.

Het Bestuur der Registratie, aan 
wie deze bijaangifte in de Successie 
gedaan werd, heeft niet te onderzoe 
ken of deze erfenisactiva in werke 
lijkheid  bestaan hebben. Z ij heeft zon
der meer de successierechten op deze 
bij aangiften. De betaling successie
rechten is dan ook geen bewijs van de 
echtheid en het w erkelijk karakter 
van de bewimpelingen. W anneer het 
Bestuur der Registratie de bijaangifte 
in  ontvangst heeft genomen alsook d» 
storting der successierechten, heeft 
zij dus niets erkend. De belastings
plichtige heeft ten andere ook geen . 
bewijs van de echtheid der bewimpe
ling moeten leveren.

Ook de Controleur der Belastingen 
is evenmin gebonden door deze b ij- 1 
aangifte in 'de Successie.

Het gevaar van een bedrieglijke 
aangifte bestaat immers met betrek
king tot de verhoogingen van de sa
menstelling en van de waarde van 
erfelijke goederen, aangegeven onder 
dekking van de Amnestiewet inzake 
successiebelasting.

De Controleurs der Directe Belas
tingen hebben opdracht zich bijzon
der waakzaam te toonen in  het aan
vaarden van dergelijke aangiften met 
het oog op de Extrabelastingen. Ze 
zullen a priori afgegeven worden 
wanneer zi.i door de eene of de an
dere betrokken partij b.v. door de 
medeërven, betwist worden. Deze me- 
deerv.en zullen dus eerst en vooral on
derhoord worden.

D it is de stelling van de Adm inis
tratie  der Belastingen.

W ij kunnen ons met deze houding 
der Adm inistratie niet voor alle ge
vallen accoord verklaren, daar er me
deërven kunnen zijn die het, gezien 
hun vermogensaangroei, of wegens 
andere redenen, niet wenschelijk of 
noodzakelijk oordeelden een b ijaan 
gifte in de Successie te doen van er
fenisactiva die zij in  werkelijkheid 
ontvangen hebben. Sommige erfgena
men kunnen ook bevoordeeligd ge
weest zijn met of buiten wete der an 
dere erven.

De kwestie der b ijaangiften in de 
Successie is in  elk geval een delicate 
aangelegenheid die door de Controle 
met tact en begrip zal moeten behan- 
de7d worden.

De Adm inistratie sch rijft ook voor 
dat wanneer een voorgewende bewim
peling van de samenstelling of van de 
waarde van erfelijke goederen, niet 
door de medeërven of door andere 
derden betwist wordt, de Controleur 
ze m aar zal aannemen VOOR ZOO
V ER  Z IJ  NORM  a a i , -nyRKFNri 
W O RD T NA G RO N D IG  O N D ERZO EK 
VAN DEN  TO ESTAND VAN DEN  E R F 
LA TER .

Men mag verder n iet uit het oog 
verliezen dat de W et on de extrabe- 
larting  voorziet dat wanneer vermo
gensaangroei nam enliik van een E r
fenis voortkomend het bedrag ervan 
in beschouwing genomen wordt om de 
belastbare inkomsten van den E rfla 
ter te bepa’en en dat h ii die de Su- 
cessie genoten heeft, gehouden is, 
naar rata van het verkregen bedrag, 
tot betaling van het belastinggedeel- 
te dat evenredig verbp^d hoi’dt, met 
het bedrag van zijn erfdeel. H ij mag 
zelfs als rechtstreeksche schuldenaar 
van de Belasting vervolgd worden.

LEO D E V R IE N D T  
Fiscaal & Rechtskundig Bureau FRB.

V ind ictive laan , 20 —  Oostende



OOSTENDE
WAAR H E T S T A D H U IS ?

Steeds wordt nog een strijd  gele
verd omtrent het weten w aar het 
stadhuis moet herbouwd worden.

Dinsdag had voor de leden van een 
politieke fractie van onzen gemeen
teraad een bijeenkomst plaats waar 
architect Christiaens de redenen u it
eenzette waarom het stadhuis op zijn 
oude plaats zal hoeven gebouwd te 
worden.

W ij begrijpen dat de handelaars 
van het centrum der stad zulks ver
langen, m aar wanneer zal men be
grijpen dat alleen het algemeen be
lang van de stad onze gemeente
raadsleden moet leiden. De plaats 
van het derde handelsdok aan het 
uiteinde van de autostrade, kan 
slechts elkeen, die w at bekommerd is 
met de verfraaiing van onze stad, 
goedkeuren.

Alle andere voorstellen, welk p ri
vaat belang er ook mee geschaad wor
de, zouden dienen afgewezen.
G IFT

Dh. Burgemeester, ontving een gift 
van 381,25 fr. vanwege ' de «Union 
Professionnelle des Employés de l'in 
dustrie Hôtelière d’Ostende et du 
Littoral» ingezameld ter gelegenheid 
van hun jaarlijksch  bal, ten voordeele 
van de armen van de stad.

TO E LA TIN G  M U Z IE K  T E  SPELEN

H E T  STA D SW A TER  W EER D R IN K 
BAAR

De werken aan de hoofdleiding van 
het waterbedeeïingsnet, zijn sedert 
enkele dagen voltooid.

Het stadswater is dientengevolge 
terug drinkbaar.

ST. PETR U S EN P A U LU S P LE IN  
W O R D EN  V E R F R A A ID

Volgende week zullen de barakken 
en hun omheiningen op het St. Pe 
trus en Paulusplein afgebroken wor
den. Daarmede zal ook hier de stad 
kunnen verfraaid  worden.

D IS P E N S A R IU M  VOOR T E R IN G  
L IJD E R S  T E  O OSTENDE

Uitgezonderd ’s Zaterdags nam id
dags is het dispensarium opnieuw op 
alle werkdagen toegankelijk voor het 
publiek.

De raadplegingen zijn vastgesteld 
voor de zieken als volgt :

Dinsdag en Vrijdag : mannen te 16 
uur - Vrouwen te 14 uur 30.

Donderdag : meisjes te 14 u. 30 en 
jongens te 16 uur.

N A K L A N K  VAN H ET  BAL DU RAT  
M O R T

Het beruchte bal van Carnaval, 
door de Koninklijke m aatschappij in 
gericht, heeft d it ja a r zijn gewoon 

De houders van inrichtingen van succes gekend. Zullen er best mede 
verbruik en verm akelijkheden van de varen, de plaatselijke W erken van 
wijk «Hospitaal» is het ter gelegen- h u Id en Liefdadigheid, de Kassen van
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heid van de wijkkerm is, toegelaten 
kosteloos muziek te spelen en te laten 
dansen in  hun inrichting vanaf 10 
Mei 1947 tot 17 M ei 1947.

Deze toelating ontslaat de belang
hebbenden evenwel niet van de ver
plichting daarvan aangifte te doen 
bij ’t Kantoor der Belastingen, Chris
tinastraat, 113, alhier.

B O U W K U N D IG  T E E K E N A A R
Het Schepencollege heeft beslist 

een oproep u it te schrijven voor het 
begeven van één betrekking van bouw 
kundig teekenaar in vast verband.

Al de aanvragen dienen ten laatste 
tegen 17 M ei 1947 ten stadhuize in 
gediend te zijn.

De in  den oproep bepaalde voor
waarden dienen vervuld te zijn op 
den dag van sluiting behalve wat 
punt 8 aangaat.

Verdere inlichtingen te bekomen in 
het 8e Bureau ten Stadhuize.

Weduwen en Wezen, de Kinderkrib, het 
Moederhuis, de Steunfondsen ten be
hoeve van Oorlogsslachtoffers, de 
Blinden Vereniging, het Nationaal 
W erk ter bestrijding der Tuberculo
se, enz. zonder de schamele armen en 
de oudjes van het gasthuis te verge
ten. Inderdaad, haar leus «Kunst en 
Menschlievendheid», indachtig, zal 
bewuste m aatschappij op Zondag, 4 
Mei, overgaan tot een uitdeling van 
hulpgelden. Afgevaardigden van een 
dertigtal liefdadige kringen zullen in  
haar lokaal van de W apenplaats, een 
beetje van dat hemels m anna ont
vangen welk, ongetwijfeld, menig leed 
zal lenigen en nieuwe hoop zal storten 
in diepbeproefde harten.

Hulde aan de cercle Cœ cilia w aar 
de geest van onbaatzuchtig hulpbe 
toon wordt bewaard. Hulde aan die 
trouwe verkleefden die begrijpen dat 
het grootste geluk hierin bestaat : 
anderen gelukkig te maken.
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Reeders & Vischhandelaars
" J lH E T  B E S T !
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W O R D T  G ELEV E R D  DOOR

F R O I D  I N D U S T R I E L
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Burgerlijke Stand
Geboorten

19 April —  Jean  Depuydt v. Gerard 
en Blanche Goudenhooft, Wellington- 
str. 30; Godelieve Brunet v. Edward 
en M argareta A llary, Antwerpenstr.
9.

20 —  R ita  Lootens v. Gentiel en Ju 
lia De Gersem, Kerkstr. 30; Ronny 
Zonnekeyn v. Florim ond en Fryda 
Pieters, Zwaluwenstr. 73; Monique 
Deman v. Valère en C lara De Keyser 
Steene.

21. — Freddy Po llet v. Raym ond en 
Georgette De Groote, Breedene; E ric  
Neudt v. Henri en Marguerite De 
Voogt, Nieuwpoort; Vera Serru v. Re
né en Yvonne Claeys, Torhoutstwg., 
405; Frans Germonprez v. Valeer en 
M artina Vanhooren, Middelkerke.

22 — M aria Vanrenterghem  v. Ed 
mond en Alice Van Menxe, Velodro- 
mestr. 60; Alfred Tratsaert v. Al- 
phons en Magdalena Naessens, Stee
ne.

23. —  Anne Geluyckens v. Daniël 
en Nicole Cornelis, Breedene; Luc Mo
rel v. Gustaaf en Bertha Dedeystere, 
Westende; Godelieve M ichiels v. Mi- 
chaël en E lisa Naesen, Nieuwpoort.

24. —  M icheline Debrae v. Arsene 
en Flora Peche, Chaletstr. 11; R ita  
Roose v. Gustaaf en Gerarda Mas- 
schaele, Steene; Rudy Haeck v. An
dré en Clem entina Kooy, Gerststr. 56 
Emmanuel Bo\çit v. W illy  en Margue
rite Geryl, Hertstr. 16; Peter Dom- 
brecht v. Stephaan en Georgine De- 
poortere, Beekstr. 24; Annie Borgers 
v. Maurice en M ary W ittevrongel. M. 
Theresiastr. 30; Fabienne Vanden- 
savel v. Albert en M aria Weets, Mus- 
carstr. 38.

25 — Arlette Feyen v. Joseph en 
Joanne Eyland, Oude Molenstr. 32 
Erna Verwaerde v. Fernand en Je an 
nette Sm issaert, St. Torhout 176; Ja 
mes Catrysse v. Leo en Nelly Blomme 
Middelkerke; M arie-Jeanne Lievens v. 
Georges en Ju lian a  Devoghel, Tim m er 
manstr. 3.

26 —  Joseph H icks v. Jam es en 
Ethel Burke, St. Franciscusstr. 32.

Stergevallen
20 April — M aria Sleebus, 52 j. wed. 

Leonard De Vree, echtg. K are l Van. 
der Meiren, Rupelmonde.

21 — Steven Spain, 19 j. Ramsgate, 
Engeland.

22 — Alfons Meyfroot, 91 j. Aarts
hertogstr., 6 ; Alice Hoste, 45 j. echtg. 
Georges Casteleyn, Snaaskerke.

23 —  Isidoor Vermote, 66 j. ongeh. 
Pontonstr.

25 —  Ludovica Kyndt, 75 j. echtg. 
V ictor Moore, Gerststr. 124

26 —  R ichard Proot, 39 j. echtg. M a
ria Brouckmeersch, Oudenburg.

Huw elijken
23 —  Ram ond Broucke, visscher en 

M arcelline Zeebroek, werkster; Roger 
Ramoudt, autogeleider en M arie Van 
Dessel, z.b.

26 — Roger Adam, werkm an en Sa 
bina Leplae, z.b.; M aurice Aspeslagh, 
mekanieker en Denise Mollem an, z.b. 
Gustave Goes, motorist en Angèle 
Bourgois, z.b.; Charles Steyaert. tram- 
bediende en Alice Beauprez, werkster; 
Achiel Vandendriessche. werkm an en 
Clarisse Deman, werkster; Raphaël, 
Ver Eecke, visscher en Germ aine Das- 
seville, z.b.; Fernand Versluys, auto
geleider en M arcella Beeckaert, z.b.

H u w elifksafkond lg inren
W illy  Van Damme. postbediende, 

Knokke en M arie W illaert, bediende, 
Hof str. la ; Gaston Godderis. groot
handelaar. Alverineem  en Jeanne Bu l 
thé, z.b. Overvloedstr. 43; Leon Op- 
somer, paswerker. Arsenaalstr. 12 en 
Herm enia De Roo. stadsbediende, 
Cairostr. 13: Constant Leüevre, werk
man. Landbouwersstr. 7 en Irena 
Brackx. z.b. Landbouwerstr. 7 Pietés 
Dentant, staatsbediende, Veldstr. 42 
en Lucia David, z.b. de Sm et de Nayer 
laan 52; André Legrand, houtbewer
ker, leper en Francine Lauwereins, 
z.b., Jozef I I  str. 26: Roger Vanden 
Bogaerde, loodgiete?. Aartshertogstr.
28 en Agnès Dedoelder. z.b. Overvloed 
str. 36: Albrecht Lem ahieu. burster jn- 
genieur. Brugge en Rosa Kesteloot. z.
b.. Fr. Orbanstr. 137 : Aimé Schm idt, 
scheenstimmerman. Visscherspl. 4 en 
Josepha Daneels, z.b.. Visscherspl. 4; 
Edouard De Prince, visscher. V an  Ise- 
erheml. 40 en M arie Van Acker, z.b.. 
Steensche D ijk  13.

Andere Gemeenten
Edouard Depoorter, autogeleider, 

Diksmuide en Veronica Vanhille, z.b. 
Diksmuide, voorheen te Oostende.

W IE  M AG  DE G E N E E S K U N D E  
U IT O E F E N E N

De lijsten der personen, welke door 
de Provinciale Geneeskundige Com
missie gemachtigd zijn  om in  1947 
een tak der geneeskunde u it te oefe
nen, liggen ter inzage, iederen dag, 
gedurende de diensturen op het stad
huis, bureau der Bevolking.

VO O R DE W E D E R O P B O U W  VAN  
O O STEND E

Het is elkeen bekend, dat Oostende 
voor ongeveer een m illiard  oorlogs
schade aan zijn gebouwen en instel
lingen heeft.

Thans werd het p lan opgevat om 
de heropbouw in  v ijf ja a r te trach 
ten te bewerkstelligen.

W aar M in ister Terfe Oostende met 
een allesbehalve gunstig oog ontzag, 
hoopt men dat de heer Van Acker, 
m inister van  Verkeerswezen en van 
toerisme alsook zijn collega van we
deropbouw, den heer Deman, Oos
tende veel gunstiger gezind zullen 
zijn.

Het p lan werd ontworpen om ach
tereenvolgens de visschershaven. 
daarna de handelshaven, het kursaal 
en het stadhuis herop te bouwen.

Men sch ijnt ervan bewust, dat onze 
visschershaven de voornaamste bron 
van inkom en is voor de stad, welke 
voorrang verdient omdat w inter en 
zomer het de voornaamste bedrijvig 
heid van Oostende uitm aakt

Het bezoek van M in ister V an  Acker, 
welke volgende week sch ijn t te zul
len plaats hebben, zal een gelegenheid 
zijn, om de groote noodzakelijkheid 
van een d ingenden heropbouw van 
de vischhalle te bewijzen.

Burgemeester Serruys had de ge
legenheid hierop reeds te wijzen.

T U R N F E E S T
Ter nagedachtenis van onze gesneu 

velde helden die tot het politiecorps 
behoorden, wordt op Zaterdag 10 M ei 
in  den Koninklijken Schouwburg een 
Gala-avond ingericht. De vier b ij
zonderste klassen van de O.T.V. 
Noordzee, samen 150 turnsters en 
turners zullen een schitterend pro
gramma uitvoeren dat ongeveer drie 
uur zal duren. Het Sym phonisch or
kest staat onder leiding van  Mr. 
Steenacker.

O O STEND SCHE T U R N V E R E E N IG IN G  
N O O R D ZEE

De kamp België-Engeland, die met 
de Paasdagen zoo een groot sukses 
heeft gehad is achter de rug. Andere 
gewichtige gebeurtenissen staan nu 
aan de dagorde van de O.T.V. Noord
zee.

M et Pinksteren komen de H ollan
ders, liever gezegd de Frieslanders 
u it de omstreken van Leeuwarden en 
Groningen. Het gaat om een kamp 
tussen de m achtige Hollandse tu rn 
vereniging «Quick» genaamd, die meer 
dan duizend turnsters te lt en onze 
Oostendse Turnvereniging Noordzee.

W ij kunnen reeds bekend m aken dat 
drie monsterautocars besteld z ijn  die 
de Frieslanders naar Oostende moeten 
brengen.

Op het ogenblik dat d it artikel ver
schijnt, is de Belgische nationale af
deling keurtum sters op reis naar 
Zweden. D ie afdeling bestaat u it ze
ven turnsters w.o. twee leden van O. 
T.V. Noordzee, nam elijk M ejuffer M a
rie Thérèse De Gryse, dochter van 
M r. M aur. De Gryse, aannem er en Me
ju ffer Sim one Maenhoudt, kleindoch
ter van M r. Boddaert.

Onze nationale afdeling is Donder
dag 1 Mei, vertrokken naar Kopen
hagen. Zondag 4 M ei grijp t te Malm ö 
een demonstratie p laats van Belgisch 
keurtum en. De eigenlijke landen 
kamp wordt te Stockholm  gehouden 
op Woensdag 7 M ei in  de grote stads- 
sporthalle. Verder reist de afdeling 
naar Eurebro, dus verder naar het 
Noorden w aar ook een demonstratie 
door onze turnsters wordt gegeven 
Vanu it Eurebro gaat het dan naar 
Gothenburg om daar in  de stads
schouwburg op te treden. Op Zondag
11 M ei zijn onze turnsters dan terug 
in  Kopenhagen w aar zij, insgelijks in  
de sporthalle een gezamenlijke keur- 
turnersdem onstratie met de Deensche 
turnsters zullen uitvoeren.

De twee Oostendsche turnsters zijn 
bijzonder goed gedrild.

H E T  N .I.R . T E  O OSTENDE
N aar u it bevoegde bron wordt me

degedeeld. zou het N .I.R . op Zaterdag
a.s. 3 M ei de Bonte Avond welke door
gaat in  de zaal «SCALA» uitzenden 
langs de vlaam se zender. Mochten er 
zich evenwel m oeilijkheden voordoen 
om de lijnverbinding met Brussel te 
verwezenlijken, dan zou een gedeelte 
van de Bonte Avond op gramafoon- 
platen opgenomen worden om dan 
la te r geradiodiffuseerd te worden.

B O NTE AVO ND EN BAL
Zaterdag a.s. te 8 uur gaat in  de 

zaal Scala een Bonte Avond door, wel
ke ingericht wordt door het stadsper- 
soneel. Voor deze avond, w aarin sket
ches, humor, zang en dans elkaar in 
non-stop tempo opvolgen, zijn nog 
slechts enkele plaatsen beschikbaar 
à 10 Frs. stuk.

R A D IO  G ESTO LEN EN  
V E C H T P A R T U

In  den nacht van 25 op 26 April 
werd in  café Hollywood, Jozef I I  str( 
een radio gestolen ten nadeele vân 
Desmet Elza.

Enkele uren later ontstond in  het 
café een vechtpartij tusschen de u it
baatster en haar schoonmoeder Van 
Poucke Helèna uit Brussel. Van op
1 meter afstand wierp laatstgenoem
de met een glas dat Desmet gelukkig 
kon afweren. Z ij werd echter aan de 
elleboog gekwetst.

G EEN G E LU K
V.d.w. Daniel u it Oostende had een 

moto gestolen waarmee h ij ongeluk
k ig lijk  «panne» kreeg en waardoor de 
diefstal uitlekte. H ij werd naar Brug
ge overgebracht.

V EST G ESTO LEN
Terw ijl h ij aan het schilderen was 

aan het huis van de Groentenm arkt 
nr. 4 had Standard Hector zijn  vest 
aan de k link van de deur gehangen. 
Een paar uur later stelde h ij vast dat

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

Zondagdienst der Geneesheeren op 
Zondag 4 M ei 1947.

B ij afwezigheid van den gewonen 
huisdokter gelieve men zich te wen
den tot : Dr. Van  Wassenhove, Tor- 
houtsteenweg 168. Tel. 72.220.

Zondagdienst der Apothekers op 
Zondag 4 M ei 1947.

Dienstdoende gansch den dag als
ook nachtdienst van 3-5 tot 10-5-1947 
Apotheker Cieeren, Leopold I  plaats.

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)

E R N S T IG E  A A N R IJ D IN G
Op 24 dezer toen de zware camion 

van de lim onadefabrikant Verborgh 
de Stu iverstraat overstak werd deze 
aangereden door de cam ionnette die 
gevoerd werd door mevr. Libert-Rayée 
De cam ionnette kwam met het lin- 
kervoorwiel terecht op het achterw iel 
van de camion. Ten gevolge van de 
schok viel het dienstmeisje van Mevr. 
Libert u it de camionnette. Gelukkig 
is zij slechts lich t gekwetst.

V E R H A N G EN
Schram s August, 75 jaar, wonende 

Brugsche baan 65 te Roksem werd 
door zijn zoon Georges met wien h ij 
samen woonde op de zolder verhan
gen gevonden. De aanleiding tot de-

de vest een liefhebber gevonden had. zen wanhoopsdaad is nog n iet bekend.

Rechtstreeksche invoer van

Nieuwe Amerikaansche
.AntnhpmHpn

AAN OFFICIEELE PRIJZEN
—  Z O N D E R  B O N  —
- Onmiddellijk leverbaar -

Firma : J. D E F E V E R
Torhoutsteenweg, 131 Oostende - Teleï. 710.34 (234)

Cemeen .craad van GostencSe
Verleden V rijdag kwam de gemeen- de rol is van een Gemeentebestuur 

teraad bijeen met als enig punt op de altijd  de verliezen te dragen dan

DA DER G E V O N D EN
In  verband met de diefstal van ver

scheidene waarden destijds gepleegd 
ten nadeele van dh. Boussy u it de Ka- 
pellestraat werden thans J. M aurice 
en M. Frans u it Oostende als de da

ders aangehouden.

dagorde : de inrichting der paarden
wedrennen.

Vooraf werd de kwestie meer dan 
een uur lang in de Verenigde Com
missies besproken.

De openbare zitting stond onder het 
voorzitterschap van dhr lste schepen, 
die dhr burgemeester verving, die als 
beheerder van de Soc. Royale des 
Courses d’Ostende, aan de bespreking 
geen deel nam. Dhr schepen Vanden
driessche, en de raadsleden Quaghe
beur, Verlinde en Vancaillie waren 
eveneens afwezig.

Dhr schepen van financiën gaf een 
lezing van het verslag van het sche
pencollege. Op aandringen van het 
stadsbestuur werd voor het eerste 
jaa r der herinrichting in  Augustus 
een programma van de koersdagen 
opgesteld. De M aatschappij der koer
sen voert echter aan dat zij over geen 
voldoende geldmiddelen of reserven 
beschikt en indien zij geen w inst zoekt 
toch ook geen verlies kan lijden. Het 
budget is geraamd op 7.300.000 fr. De 
m aatschappij vraagt dat de stad deze 
som zou waarborgen. E r  is risico we
gens de onmogelijkheid de ontvang
sten te schatten.

E r  is overwogen een nationale 
sweepstake in  te richten onder het 
motto van de herleving van Oostende 
en men laat daarbij gelden dat de 
paardenwedrennen daarom noodzake
lijk  zijn. De zaak moet natuurlijk  in  
regeeringsmiddens besproken worden 
w aar het voorstel een gunstige weer
klank b lijk t te vinden. Intussen ech
ter is de stad geroepen zich u it te 
spreken.

Beroep werd gedaan op de voorna
me exploitaties, zoals de Tram m aat
schappij van de Kust, dé Union C h i
mique en de Electricité du L itto ra l en 
ook de N.V. Casino-Kursaal vertegen
woordigd door dhr Nellens. Dhr 
Nellens zou het deficit dekken ingeval 
,er geen nationale sweepstake inge
rich t wordt door afhouding op het 
huurgeld aan de stad. De stad zou 
toezicht hebben over alle financiële 
verrichtingen.

Anderdeels weze gezegd dat de som 
van 600.000 fr. welke voor de oorlog 
voor de grote p rijs toegestaan werd 
nu reeds in  het budget van 7.300.000 
fr. begrepen is.

Het standpunt der Socialisten
Na deze uiteenzetting van dhr lste 

schepen gaf dhr De K inder het stand
punt van de socialistische groep te 
kennen. H ij wees er eerst op dat de 
noodzakelijkheid van de paardenwed
rennen niat meer betwist wordt en 
vestigde er verder de aandacht op dat 
de stad haar garantie gehecht heeft 
aan de uitgaven voor het herstel van 
het koersveld en d it ten bedrage van 
een bedrag van 30 m illioen frank.
D hr De K inder zei o.m. ook :

«We zijn van oordeel dat het nietgoedgekeurd.

wanneer zij n iet betrokken wordt in 
de winsten. Hetgeen men ons voorstelt 
te doen is zuivere nationalisatie met 
dien verstande dat het alleen de ver
liezen zijn welke genationaliseerd 
worden. Het is een buitengewone be
lasting die we de Oostendse bevol
king opleggen, belasting ie  dragen 
zowel door diegene die rechtstreeks 
belang hebben bij de koersen als door 
die welke er geen belang bij hebben.

E r moet hier ook aan toegevoegd dat 
we niet over de nodige gelden beschik
ken om onze scholen degeli:'k in  te 
richten, noch om aan het Stedelijk 
Hospitaal de zoo nodige verbetering 
toe te passen. We vragen alleen dat 
de Heren van. de koers rekening zou
den houden met de opofferingen die 
het stadsbestuur doet niettegenstaan
de de benarde financiële toestand.

Niettegenstaande dit alles zullen we 
onze goedkeuring hechten aan het
geen men ons vooriegt.

We wensen alleen door de M aat
schappij der koersen betrokken te 
worden in  het bepalen van het finan
cieel resultaat van de uitbating w aar 
van we op voorhand het verlies dek
ken.
We drukken de hoop uit dat dit de 
allerlaatste opoffering is die men ons 
vraagt.

Onze groep houdt er aan zijn appre
ciatie uit te spreken tegenover de 
m aatschappijen die, samen met de 
stad, een deel van het verlies dekken 
en w aarbij er zijn die geen proportio
neel belang hebben bij het wellukken 
van de koersen.

W e zullen ook tussenkomen w aar 
het kan om het princiep van het in
richten van een Sweepstake door de 
hoogere instanties te doen aanvaar
den. Alhoewel er principieel tegen ge
kant, nemen we deze houding aan 
omdat d it voor een deel de nieuwe 
last van de bevolking kon afwente
len».

Dhr Porta verklaarde eveneens dat 
men van de stad een tam elijk zwaar 
iets verlangt, m aar dat h ij niettem in 
geen ogenblik zal aarzelen van het te 
stemmen. Anderdeels had h ij gehoopt 
dat de M aatschapij der Koersen toch 
ook voor iets zou tussenkomen.

D hr Goeghebeur noemde het onge
past van op het laatste ogenblik met 
een dergelijk voorstel af te komen.

De voorzitter verklaarde dat het 
schepencollege zelve pas sedert 2 we
ken voor deze eisch geplaatst werd en 
zegde zich zelf ook af te vragen w aar
om het n iet eerder gebeurde. Vorig 
jaa r werd de bijzondere m aatregel 
voor de garantie van 30.000.000 ge
stemd met de volle hoop dat het de 
enige opoffering zou zijn.

Tenslotte werd tot de stemming 
overgegaan en het voorstel werd door 
de tw in tig  aanwezige raadsleden



B R IE V E N TA S C H  V ERLO REN
De werkm an Dekeyser Oscar u it 

Eemegem heeft zijn portefeuille ver
loren met 1100 fr. in.

H O ND V ER D W EN E N
De hond van dh. Boussy is verdwe

nen. Het dier dat antwoordt op de 
naam  Bella  is een soort Dobberman.

S TO O TK A R  G ESTO LEN
Ten nadeele van Ju les Lowyck werd 

aan Oostende kaai een stootkar ge
stolen.

G R O O T CO NC ERT
Ter gelegenheid van de uitreiking 

der diploma’s aan de leerlingen van 
het Conservatorium heeft een groot 
concert plaats in  den Kon. Schouw
burg op Zondag 4 Mei, te 15 uur. Het 
programma bevat de cantate «Gloria 
Flori» voor kinderkoor en orkest van 
A. De Buck en werken u it te voeren 
door de leerlingen-laureaten. De toe
gang is kosteloos.

W E D E R S P A N N IG E
Cesar Reynders, wonende Nieuw- 

poortsche Steenweg te M ariakerke, 
was wederspannig tegenover de poli
tie die hem in  overtreding nam met 
het verkeersreglement.

B R E U K  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
7 H. Serruyslaan O O S T E N D E

D IE F S T A L
Maandag werd ten nadeele van De 

Scheemacker Josée, wonende Frèrè 
Orbanstraat 1, een som van 5.000 fr. 
gestolen welke in  een kleerkast op de 
2e verdieping geborgen was.

V O O R W E R P EN  G EVO N D EN  IN  DE  
LOOP VAN .1947 EN B E R U STE N D E  

T E R  P O L IT IE  G E R E C H TS H O F
Een  langwerpige pels ; verscheidene 

geldbeugels ; wollen blauwe wanten; 
verscheidene handschoenen; een paar 
mansschoenen ; lederen hondleiband 
een handtasch ; een balonband ; een 
wollen hoofddeksel ; een som geld ; 
een tabakzak inhoüdende geld ; een 
kleine brieventasch ; een handtasch 
inh. een paar vrouwenschoenen, een 
paar sandalen ; 2 damesuurwerken 
met armband ; 2 kinderjasjes (zwart 
en grijs) een centuron met koperen 
boekel ; een netzak ; een b ril ; een 
bruine vulpen ; een blauwe kinderpet 
een groen netzak ; een grijze vest.

ZUIGER EN VEILIGHEIDSZUIGER PASSEND 
VOOR ALLE SOORTEN STOOMMACHINES

—  Specialiteit van oververhitte stoom —

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

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

B R E U K E N

W E TE N S C H A P P E LIJK E
V O O R D R A C H T

Dinsdag 6 M ei te 20 u. 15 richten de 
Vrienden van de V rije  U niversite it 
Brussel een voordracht in  welke zal 
gehouden wordén door dh. Haum an, 
professor aan de U .L.B. over «Les 
montagnes couvertes de glaciers du 
Congo belge». De voordracht wordt 
door lichtbeelden opgeluisterd en 
heeft plaats in  het stadhuis.

IN  O V E R T R E D IN G  G EN O M EN
Een bakker u it de middenstad werd 

in  overtreding genomen omdat zijn 
brood het w ettelijk  gewicht n iet had.

Koffiehuishouders werden eveneens 
in  overtreding genomen om de o ffi
cieele prijzen niet te hebben aange
plakt.

U IT D E E L IN G  VAN DE N IE U W E  
RA NTSO EN EER IN G S K A A R T E N

Eetbare Producten

in de M ARIA-H EN D RIKASCH O O L, St. 
Petersburgstraat, 30 van 8.30 tot 11,30 
u. en van 14 tot 17 u. ( ’s Zaterdags van 
8.30 tot 12.30 u.).

De aandacht der bevolking wordt 
gevestigd op het fe it dat de nieuwe 
kaarten afgehaald moeten worden 
volgens het OP D E OUDE RANTSO E- 
N EER IN  G SK  A A RT  IN  RO O DEN IN K T  
G ESC H R EV EN  NUM M ER.
Woensdag 7 Mei 1947 1-11.000
Donderdag 8 M ei 1947 11.001-15.000 

9 M ei 1947 
10 Mei 1947
12 M ei 1947
13 M ei 1947
14 M ei 1947
16 M ei 1947
17 Mei 1947 
19 Mei 1947

20 Mei 1947

15.001-19.000
19.001-21.000
21.001-25.000
25.001-29.000
29.001-33.000
33.001-3 7.000
37.001-39.000
39.001-43.000 

43.001-en vol

worden slechts na

V E R D W IJ N IN G  DER B R EUKEN  
G E W A A R B O R G D

Door het dragen dag en nacht on
zer allerlaatste nieuwe gebreveteerde 
supergeperfectionneerde toestellen 
voor maag, nier, baarmoeder en an
dere lichaamsgebreken, zelfs de 
zwaarste verwaarloosde gevallen, ver
va l van operatie zullen weerhouden 
worden door het dragen onzer won
der C O R SELET  met twee, vier tot zes 
sluitingsriem en, beweegbaar bij alle 
lichaamsbewegingen en bijzonder bij 
zwaren arbeid aanbevolen. Deze CO R
SELET T EN , gedragen zooals een klee- 
dingstuk werden goedgekeurd en be
wonderd door de befaamde genees- 
heeren.

B R E U K L IJD E R S , wacht n iet het 
doodelijk gevaar der verknooping af, 
brengt een bezoek dat U  tot niets 
vern licht en U  kosteloos aangeboden 
wordt door de meest gekende breuk
meesters van het land.

RENE JO N C K E R S -F E S T R E  & ZOON

die alle maanden zullen ontvangen 
van 10 tot 13 uur te :
O O STEND E : 2° Donderdag - van iede- i 

re maand - 8 M ei - Hotel du Lim - I 
bourg - Ernest Feysplaats, 7 
(vroeger Van der Zweepplaats'i. 

B R U G G E : 3° Zaterdag van iedere 
maand - 17 M ei - Café Belle Vue 
1, Steenstraat.

V EU R N E: 3° Zondag van iedere 
maand - 18 M ei - Grand Hotel 
Royal - Groote M arkt.

B R U S S E L : Alle dagen van 9 tot 17 u. 
in  zijn particu lier huis. Zondags 
gesloten, 22. Rue des Eperonniers, 
Tel. 12.93.68 (Achter de Groote 
M arkt).

Men bezoekt het gansche land. Vraag 
ons datum van ontvangst in  uw 
streek. Op aanvraag begeeft men zich 
tenhuize.

T a lr ijk e  dankbetuigingen van ge
nezen personen houden w ij te r be
schikking van onze klienten. Prijzen  
in ieders bereik.

(281)

J< > ÉÉfllft> É1 *Éââ lM > *— H— É É I» ,

Vrijdag 
Zaterdag 
Maandag 
Dinsdag 
Woensdag 
Vrijdag 
Zaterdag 
Maandag 
Dinsdag 
gende.

Telaatkomers 
1 Ju n i besteld.

De bewoners van de w ijk  «Opex» 
zullen aldaar hun kaarten ontvangen 
op D IN SD A G  6 M E I 1947.

Zeer belangrijk .
De nieuwe rantsoeneeringskaarten 

worden enkel afgeleverd op vertoon 
van de G ELD IG G EM A A K T E  ID E N 
T IT E IT S K A A R T  en voor de kinderen 
onder de 15 jaa r van het trouwboekje.

Voor de kinderen niet vermeld op 
een trouwboekje moet een getuig
schrift van leven voorgelegd worden, 
waarop de nummers van boek en folio 
van de bevolkingsregisters voorko
men.
V V W l'W X  W \/W V V V V W V V W '\  V W W W W W W Y W \  V W *

Scbouwburg-leven 
te Oostende

B O T S IN G
Op 26 April deed zich aan P e tit P a 

ris een botsing vöor tusschen de w a
gen bestuurd door Rayée Je an  en de 
fietser Louis Danneels.

K L A C H T
Jacobs Irm a, Van  Iseghem laan, 45, 

diende k lacht in  wegens d iefstal van 
koffers u it den kelder.

D IE F S T A L  M E T  B R A A K
E r werd ingebroken bij Gunst Ma- 

rie-Thérèse, wonende M arie-Joséplein, 
6a. Parfum artikelen werden er gesto
len.

LA M P E N  S TU K G E S L A G E N
In  den nacht van 25 op 26 April 

werden in het Leopoldpark aan een 
brug lampen uitgedraaid en stukge
slagen.
ZE D E N S C H E N N IS

G.V. u it Oostende werd aangehou
den wegens zedenschennis gepleegd 
in  tegenwoordigheid van m inderjari
ge meisjes.

F IE T S  G ESTO LEN
Ten nadeele van H ila ire  Bossuyt in  

de Franciscusstraat werd een fiets 
gestolen.

V E R K E E R S O N G E V A L
Tusschen het V.G. plein en het ver- 

brandingsgesticht vielen enkele ton
nen van den wagen van den vervoer
der Keteleer u it G istel. De fietser Ka- 
m iel Stanghé werd er door getroffen.

Notariëele Aankondigingen
Studie van den Notaris 

P. PR O O T
W itte  Leertouwerstr., Ib is te Brugge

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 namiddag te Brugge, in  het huis 
der Notarissen, Spanjaardstraat, 9.

T O E W IJZ IN G  VAN 
EEN BEST G ELEG EN  H A N D E L S H U IS  
te Zeebrugge, w ijk  Zw akkendam m e  
(rech tover de kerk ) z ijnde b akkerij 
en w inkei m et bijzonderen u itgang  
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
de verkocht en in den koopprijs be
grepen.

Te bezichtigen alle weekdagen al
leenlijk  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)

Kantoor van Notaris 
J. G H Y O O T

St. Petersburgstraat, 47 te Oostende

VO O R UW

DRUKWERKEN
EEN ADRES

I
I

STEENWEG OP MIEÜWP00RT, kk
O O STEND E  
T E L. 72.523

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 EL K 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, 
tu in  ; verdieping : 3 plaatsen en zol
dertje.

Voorzien van regenwater en electri
citeit.

Z ichtbaar : 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)

ill I I ill I ill I if
Zoeklichtjes

lM »

Ces Dames aux Chapeaux verts

D it werk dat eerst onder rom an
vorm uitgegeven werd door Germ aine 
Acrement en vereerd werd met de Na
tionale prijs voor Letterkunde in 1927, 
boekte reeds overal een afdoende suc
ces zodat het toneelspel dat daarvan 
afgeleid werd door Albert Acrement, 
dezelfde b ijva l tegemoet ging.

Het behoort tot het genre van «les
pièces roses» en verloopt op een lustig 
debat, zonder grote schokken en heeft Voor rekening van

Van W eek
to t W eek

DE V IS C H V A N G S T  OP H E T  M O E R O -  
M EER IN  CO NG O

De zending voor vischteelt van K a 
tanga, die te W ilw a gevestigd is, be
ijve rt zich, onder leiding van h. San- 
dron, de tijdperken en de w ijzen van 
vischvangst op het Moeromeer te reg- 
lementeeren.

Z ij houdt zich eveneens bezig met de 
bescherming van het trekken en het 
verm enigvuldigen van de dierenwe
reld u it het meer.

De zending heeft bovendien een 
krachtigen strijd  aangebonden tegen 
de krokodillen. Ten einde het geslacht 
te doen uitroeien betaalt zij 250 fr. 
per kop en 2 fr. per vernietigd ei.

de zending voor
een goed einde.

De groep Charles Mahieu heeft h ier 
verdienstelijk werk geleverd : de vier 
oude juffrouwen werden zeer goed ge
tekend door Nelly Corbusier, Flore 
Sny, M ary Ram bert en Paule Brevol.

Ook L ily  Bourget, als de guitige 
nicht Ariette, André Guise door zijn 
professoraal optreden en Charles M a
hieu, animeerden met brio, dit fam i
liestuk bij uitstek.

Zo is Vader

Rechtbanken
N IE T  V E R W A R R E N

M en meldt ons, naar aanleiding van 
een bericht verschenen in ons num
mer van verleden week.

De eenige Corteel Germ aine, die op 
Oostduinkerke bestaat, la a t weten 
dat zij niets te maken heeft met het 
bericht, daar zij voor gelijk welke 
rechtbank niet heeft moeten ver
schijnen.

vischteelt worden houten bootjes ge
bouwd, en het vervaardigen van net
ten neemt uitbreiding.

Men weet dat binnenkort een knap
pe Oostendsche visscher-reeder naar 
Congo vertrekt om er mee te helpen 
aan de organisatie van de visscherij 
aldaar.

Nogmaals een stuk dat afgeleid werd 
van een roman, die gedurende de 
laatste jaren een van de «best sellers» 
in  Am erika bleek te zijn.

Zoals «Mama denkt aan alles» reeds 
vroeger alh ier opgevoerd door de 
K.N.S., is ook «Zo is vader» een fam i
liegeschiedenis, sprankelend van geest 
en humor en fijn  van karakterteke
ning.

De troep van de K.N.S., waaronder 
Robert M arcel in  de rol van de amu
sante vader ; Lize Van Camp, die de 
moeder voorstelde en Hector Carner- 
lynck, die de figuur van de zoon u it
stekend typeerde, wisten met de an
dere medespelers een homogeen ge
heel te vormen en de geest van dit 
Am erikaans stuk van dichtbij te be
naderen.

D it was het laatste stuk van het 
K.N.S. speelseizoen alhier. Een seizoen 
dat slechts gevuld was met vertaalde 
stukken die weliswaar successen wa
ren, m aar die helaas duiden op de ar
moede van onze eigen toneellitera- 

I tuur.

* T E  KO O P het visschersvaartuig
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 EEB R U G E . Te bezichtigen ha
ven : Z EEBR U G G E .
* G EV RA A G D  : Plaatselijke firm a 
vraagt Technisch Teeken aar zoo mo
gelijk op de hoogte van scheepsbouw. 
Schrijven  met referenties aan het bu- 
reel van het blad. (283)

St

Notarissen
G H Y O O T

Petersburgstraat, 47 te Oostende 
en

BRASSEUR
Twee Kerkenstraat, 13 te Brussel

Om uit onverdeeldheid te treden : 
T O E W IJZ IN G

Op D IN SD A G  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.

Ingesteld : 155.000
Zie p lan op de plakkaat.
D ade lijk  v rij. — Recht van samen

voeging bij den toeslag.
Bezichtiging : zich wenden tot dhr 

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

(274)

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.

Z ich tb aar: Dinsdag- en Vrijdagen 
van 14-17 u.

Genot binnen de maaud.
Nadere inlichtingen ten kantore van 

voornoe.mden notaris.
Ingesteld : 156.003 

(275)

* T E  KO O P visschersvaartuig, 11,50 
m. kiel, 14,75 overmeten, voorzien van

Notarissen 
A. LA C O U R 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  SCHOONE W O O N H U IZ E N

te Oostende 
Veldstraat, 65 en 69

De notaris A. Lacourt te Oostende, 
zal met tusschenkomst van voornoem
de confrater J .  Biem ans te Antwer-

tanks skylight, schroefbus en as pen, op den hierna aangeduiden dag
Voor in lichtingen zich wenden : bu
reel van ’t blad. (284)

G E VA LLEN  K R IJG S G E V A N G E N E N  
G E H U L D IG D

Zondag voormiddag is in de S.S. Pe
trus- en Pauluskerk een plechtige 
dienst opgedragen ter nagedachtenis 
van de gevallen krijgsgevanenen.

Na de H. M is hadden ta lrijke  vader
landslievende m aatschappijen, de 
oudstrijdersvereenigingen en al de 
scholen zich met hun vaandels opge
steld aan het gedenkteeken der ge
sneuvelden. Bloemen werden neerge
legd door het stadsbestuur ep ver
scheidene vereenigingen. En  met het 
«Te Velde» en één m inuut ingetogen 
stilte werd deze roerende plechtig- 
besloten.

“ B R E E D E N E

SCH ADE

De 0.263 «Antartic» moest mazout 
aan boord nemen van een tankschip 
en veroorzaakte er schade aan.

BLAD VAN SCH RO EF

De 0.201 liep schade op 
schroef en op de boeg van ’t schip.

O PG ESLEEPT

De 0.111 werd vorige week de h a 
ven van Oostende binnengesleept door 
de 0.40. De korre was onklaar in  het 
schroef gekomen.

R E K E N P L IC H T IG E  M A T E R IE E L  DER  
Z E E M A C H T

B ij besluit van den m inister van 
Verkeerswezen, werd kapitein P. Van- 
derstock tot rekenplichtige van het 
m aterieel der zeemacht aangesteld.

H E T  E X A M E N  VAN S C H E E PS M E TER

B U R G E R L IJ K E  STAND
Geboorten : Steyaert Marie-Rose, v. 

Roger en Vandenberghe Adrienne ; 
Debeuf Marie-Rose, v. André en 
Huyghebaert M aria.

Huw elijken : De Boeck Louis en 
Vandekinderen Jeannot ; Colleman 
M aurice en Lagaat Angela ; Blom- 
m aert René en M ylle Lucienne. 

Sterfgevallen : Goetghebeur Ferdi- 
aan zi.;n 1 nand, 36 j ; Maeckelberghe August

Het Staatsb lad van V rijdag  25 April 
bevat het program m a welke dient ge
kend door diegenen welke in  den loop 
van de m aand M ei zullen geroepen 
worden om het examen van scheeps- gemeentebestuur 
m eter mee te maken. M ei 1947.

85 j. ; Blomme Freddy, 10 m. ; Ja rv is  
Gustave, 53 j.

Huwelijksaankondigingen : Bertens 
Firm in, autogeleider en Bruyneel S i
monne, z.b. ; Devos Noël, rekenplich
tige (G iste l) en Kesteloot D iana, z.b.; 
Vande Casteele André, handelaar, en 
Comtdaer M ariette, z.b. (Oostende); 
Van Kenhove W illy, m ilita ir en De- 
brock Lydie, z.b.
OPENBARE V E R P A C H T IN G

Voor het seizoen 1947 zal overge
gaan worden tot openbare verpach
ting  van v ijf standplaatsen voor de 
verkoop van ijsroom, nam elijk Koers- 
laan, Kapelletje, Home Astrid, ingang 
Duinen en Casino.

Voorwaarden te bekomen op het ge- 
m eentesecretariaat.

De aanvragen moeten bij aangetee
kend schrijven, vermeldende aanbie
ding standplaats, toekomen bij het 

ten laatste op 14

overgaan tot de openbare verkoop met 
gewin van

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

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

Ingesteld : 100.000 
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.
Ingestelçl : 150.000 

TO ESLA G  : W O ENSD AG 14 M E I 1947 
om 3 uur ’s namiddags in  het 
lokaal «Prins Boudewijn» St. Sebas
tiaanstraat, 22 te Oostende.

Alle in lichtingen ter studie van No
taris A. Lacourt, K arel Janssenslaan, 
31 te Oostende.

De liefhebbers worden verzocht op 
den toeslag zich te voorzien van hun 
trouwboekje of een uittreksel hunner 
geboorte akte (377)

43.

Kantoor van den Deurwaarder 
CO N STA N T FRANS DEVOS

Steenweg op Torhout te Oostende 
Tel. 71149

STAD  OO STENDE 
18, K e rk s tra a t

B I J  REC H TSM A CH T 
Op D INSDAG, 6 M E I 1947 EN  VOL

G EN D E DAG IN D IEN  NOODIG, tel
kens om 2 uur ’s namiddags, voor het 
huis N ° 18, Kerkstraa't te Oostende, 
zal er overgegaan worden tot de 
openbare verkooping, bij rechtsm acht 
van :

M EUBELS, LUSTERS, A L LE R LE I 
V O O R W ER PEN  & E LE C TR IS C H E  

BIJH O O R IG H E D E N
bestaande nam elijk u it : een eiken- 
bewerkte tafel, een ménagère, tafel- 
bureel, club-zetels, stoelen, commode, 
stofzuiger, strijkijzers, coiffure-appa- 
raten, afdrooger, bureau, lampen, 
verwarmingstoestellen, bellen, prisen, 
tafellam pen, twee teekenlampen, Ra- 
dio-apparaat merk : «Mc Michael», 
bonbonnieren, volledig thé-servies, 
lam padairen op voet, salon tafels, 
verscheidene spiegels, A LLER LE I 
LU ST ER S , een groot aantal bibelots, 
gleierswerk en porcelaine, A LLES  TE 
LAN G  OM T E  M ELD EN .

S tip te lijk  ko n tan t zonder verhoog. 
Men make het ruchtbaar.



O O S T E N D E

ZE E M A C H T  TE G E N  R IJK S W A C H T
Ter gelegenheid van V-Day wordt 

op Donderdag 8 M ei a.s. op het voet- 
balterrein der K.V.G.O. (Armenon- 
ville ) te Oostende een voetbalwed
strijd  gespeeld, tusschen de plaatse
lijke Zeemacht en de Rijksw acht. A f
trap te 16 uur.

Alle belanghebbenden worden vrien 
delijk uitgenoodigd.

NOG EEN N IE U W E  C IN E M A
Deze week zullen de trouwe bezoe

kers van de Ciné «NOVA» hun weke- 
lijksch programma moeten missen.

Immers, belangrijke veranderings- 
en vergrootingswerken worden uitge
voerd.

Het Oostendsch publiek zal er ech
ter niets bij verliezen... want vanaf 
V R IJD A G  9 M E I biedt de Ciné «NO
VA» hen :
— een aangename zaal, met grootsch 

balcon voorzien van de meest ge
m akkelijke zetels :

— dagelijksche vertooningen (D ins
dag uitgezonderd) ;

—  een reeks der beste film en in eer
ste vertooning in  onze stad ;
Om te beginnen geeft men op V R IJ-  

dag 9 M E I met de beste Deensche 
film  van 1946 een aanvang, nl. : 
«ROODE AARDE».

De Ciné «NOVA» wordt aldus de 
beste V O LK SC IN EM A  van Oostende 
w aar onze stadsgenoten in  de toe
komst, meer nog dan in  het verleden, 
gretig zullen weten gebruik van  te 
maken om enkele aangename uren 
door te brengen.

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
Vanaf Maandag 28 April van 9 
tot 11 u. en van 14 tot 16 u. —
2 m aal per week. -— Diploma 
volgens bekwaamheid. —  Aan
ta l leerlingen beperkt. — Voor- 
deelige voorwaarden.
In lichtingen en inschrijvingen 
S nij- en Naaischool, N ieuw 
poortsche steenweg, 585, te  
Oostende (tra m  5-6).
Patronen naar maat, knippen 
en aanpassing Uwer kleedings- 
stukken, uitleg over afwerking.

(280)
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

FE E S TP R O G R A M M A  1947
Mei :
24, 25 en 26 : Pinksteren tennis-tor- 

nooi.
25 en 26 : Internationale roeiwedstrij- 

den.
Juni :
3 tot 6 : Nationaal congres van de ca

fé-, hotel- en restauratiehouders 
van België.

29 : Plechtige zeewijding.
Juli :
13 : Internationale motorwedstrijd.
18 : Groote internationale drag.
19 : Opening der In ternationale Ja a r 

beurs van Oostende.
19 : Opening der nationale foto ten

toonstelling.
19, 20 en 21 : Voorwedstrijden in ter

nationaal kampioenschap van Be l
gië juniors en cadetten. Tennis.

19 tot 23 : In ternationale «Concours 
Hippique».

25, 26, 28 en 29 : Pogingen tot het bre
ken van het wereldrekord voor auto- 
door den Britschen recordman Co
lonel Goldie Gardner.

27 : Groote «Parade de l ’Elégance 
Automobile».
Augustus
1 tot 5 : Groot internationaal tennis 

tornooi.
2 : Opening W ellington renbaan.
2 : Opening van de internationale 

postzegelbeurs.
3 : Groot zwemfeest in  het M aria- 

Hendrikapark.
4 : Groot turnen avondfeest op de 

Wapenplaats.
9 en 10 : Groote internationale rallye 

voor auto’s.
10 tot 17 : Groote week der regatten 

voor «cruisers», «papillons», «sni
pes», «Fire F ly ’s», «Dinghols», 
«Sharpies», «Dinghies» langs de 
kust en in  het meer.

16 : Groote folkloristische stoet.
17 : Slu iting  der Internationale Ja a r 

beurs van Oostende.
17 : Groot vuurwerk.
23 en 24 : M ilita ir bondgenooten ten

nis tornooi.
30 en 31 : Tennis tom ooi voor cadet- 

tep. en juniors.
Septem ber
6 tot 14 : Kam pioenschap van België 

schaken.
Tijdens den zomer :

Ziftingsregatten om de Belgische 
afgevaardigde aan te duiden voor de 
Wereldkampioenschappen van de 
«Snipe Class International Racing 
Association», die doorgaan te Geneve 
op 26, 27, 28 en 29 Augustus.
Tijdens de Jaarbeurs  

Groote vischweek.

S T E E N E
B U R G E R L IJ K E  STAND

Geboorten : Casier Marcus, v. Oscar 
en Debeir Zulma, Stockellaan 1-2.

Huwelijksafkondigingen : Morliou 
Achiel, nachtwaker, wed. van Schock- 
kaert Anna en Vanbesien Celina, huis
houdster, wed. Roelandts Albert en 
van Simoens Gerard, Steene ; Orlaus 
Georges, linotypist, Oostende en De- 
foor Louise, naaister, Steene ; Van 
Geem Charles, hotelbediende, Oosten
de en Dejaegher Gabriëlle, z.b., Stee
ne ; Van Herck Jozef/schipper, (Steen 
dorp) en Commeyne Dorothy, z.b, 
Antwerpen, voorheen te Steene.

SCHADE
De Z.441 van reeder VAN W A ES  A l

fred, heeft schade opgeloopen in  de 
schuilhaven van Zeebrugge.

De bemanning van de Z.407, reeder 
V A N TO RRE Joseph stelde, op 22-4-47 
toen ze aan boord kwamen, vast dat 
er schade aan het vaartuig berokkend 
was.

OPSLEEPING
Tengevolge van motordefect werd 

de Z.499 van JA N  VA N D IEREN D O N C K  
opgesleept door de Z.517 van  reeder 
Frans De Voogt.

De 0.248 werd opgesleept door de 
Z.468 en door de Z.406 op 25-4-47, 
daar het schip lek was.

fZk oude SjcâeepôwewMi 

V^dwijnen te Cloóiende

Het staat thans bepaald vast, dat 
de oude scheepswerven na Ju n i van 
het derde handelsdok moeten ver 
dw ijnen en de oude St. Jansbrug be
paald buiten dienst zal gesteld wor
den. Het derde handelsdok, eens het 
schilderachtigste hoekje van Oosten
de, zal opgevuld worden en onmid- 
delijk daarop zal de lijn  getrokken 
worden van het einde der autostrade, 
welke zou loopen door een gedeelte 
van het Leopoldpark en uitkom en op 
de Leopoldiaan. D it zou een zeer groo
te verfraaiing  van de stad uitm aken.

Van dan af zouden de houten 
scheepsbouwwerven volledig naar de 
nieuwe visschershaven overgebracht 
worden, waar ook hier een volledig 
nieuw leven zou beginnen.

H E IS T

Wawtfieen deze Week ?

iifiiiiiiiiiiinniniiiunniinimininininLm
OOSTENDE

C IN E M A ’S
PA LA C E : «La C arrière de John

Sullivan» met Greg M ac Clure en 
Linda Darnell.

FO RU M  : Vénus au Dancing» (in  
technicolor) met Betty  Grable, D ick 
Haymes en Ph il Silvers. K . T.

R IA LT O  : «L’ in tr ig a n te  de S ara to 
ga» (S arato ga T ru n k ) met G ary Coo
per en Ingrid  Bergm an. K . T.

CORSO : «M a rtin  Roum agnac» met 
Marlene D ietrich en Je an  Gabin.

CAM EO : «Fiancée contre Rem bour
sement» (T he bride came C.O .D .) met 
Betty  Davis en Jam es Gagney. K . T.

R IO  : «Torrid  Zone» (Zone T o r r i
de) met Jam es Gagney, Ann Sherri - 
dan en Pa t O ’Brien. K . T.

R O X Y  : «Rendez-vous à St. Loui» 
(M ee t me in St. Louis) met Ju d i G a r
land en M argaret O’brien. K . T. 
W A A R H EEN

Zaterdag 3 M ei : te 20 u. : B lauw  
kasteel-: Kaartprijskam p ; te 20 u 
Scala : Feest van de Federatie der 
stadsbezoldigden.

Zondag 4 Mei : te 14.30 u. : Ostend 
Stadion : W ielerm eeting ; te 15 u. : 
Schouwburg : Conservatorium-con- 
cert ; te 15 u. : B lauw  Kasteel : Ring- 
steking per velo ; te 20 u. Schouw
burg : Récita l M aurice Raskin.

Maandag 5 M ei : te 20 u. : B lauw  
Kasteel : Kaartprijskam p.

Dinsdag 6 M ei: te 20.15 u. : Stad 
huis : Voordracht ingericht door de 
Vrienden van de V rije  U niversite it 
Brussel.

BLANKENBERCE

C IN E M A ’S
STU D IO  DU CASIN O  : Op 2, 3 en 4 

M ei :«La Dame de H a u t le Bois» met 
Françoise Rosay. Op 5, 7 en 8 M ei : 
«Elles é ta ien t Sœurs» met Jam es M a
son.

PA LA D IU M  : «Toujours dans mon
Cœur» met R ita  Hayworth.

C O L ISEE  : «Tot W eerziens» met 
Merle Oberon.

B U R G E R L IJ K E  STA N D
Geboorten : V an  Wassenhove Jo 

han, Parkstraat, 13 ; Dendooven Guy, 
Elisabethlaan, 46 ; Verheye M ichel, 
V lam ingstraat, 85.

Huwelijksafkondigingen : De Dec
ker Gerome, arbeider te Brugge en 
Geselle Irrène, z.b. ; Brouckaert Ju 
lien, visscher en De W eerdt M agdale
na, z.b. te Knokke ; Delcourt Charles, 
elechtrieker te Doornik en Vandevel- 
de Antoinette, z.b.

H uw elijken : Bae rt Gerard, auto- 
voerder en Vanhove M argaretha, z.b., 
beiden te H eist ; Bu ltin ck  Omer, vis
scher en Gunst Germ aine, z.b., beiden 
te Heist ; G a llan t Frans, electrieker, 
en Jaum ain  Anna, z.b., beiden te 
Heist.

VO O R DE LA N D B O U W E R S
De producenten van tarw e en aard

appelen welke hunne leveringsver
p lichting op een of andere wijze niet 
kunnen nakomen, kunnen op de vol
gende wijze aan hun verplichtingen 
voldoen :
1) Producenten die hunne verp lich tin 

gen van tarw e niet kunnen nako
men, kunnen deze aanzuiveren 
door levering van rogge op basis 
van 1 kg. rogge voor 1 kg. tarwe.

2) Producenten die hun verp lich tin 
gen van aardappelen niet kunnen 
nakomen, kunnen deze aanzuive 
ren door levering van graan op 
basis van 1 kg. graan voor 5 kg. 
patatten.

R O U W H U LD E
Zondag hingen de Belgische vlaggen 

halfstok te Heist, ter gelegenheid van 
de rouwhulde die gebracht werd aan 
de overleden politieke gevangenen en 
gedeporteerden in  Duitschland.

Om 10 uur werd een mis opgedra
gen ter zielelafenis van de overlede
nen. D aarna ging het in  stoet onder 
het spelen van doodenmarchen naar 
het standbeeld der gesneuvelden. A l
daar werd een m inuut ingetogen s til
te gehouden en bloemen neergelegd. 
De schoolkinderen voerden «Hulde» 
en «Lieve Dooden» uit, w aarna heer 
burgemeester De Gheldere een pas
sende rede uitsprak.

De plechtigheid aan het standbeeld 
werd besloten met de uitvoering van 
het Belgisch Volkslied.
B U REELEN G ESLO TEN  

Op M aandag 5 M ei, ter gelegenheid 
van H. Bloeddag te Brugge, zullen a l
le bureelen van het stadhuis gesloten 
z ijn  voor het publiek.

N IE U W P O O R T

H E I S T

C IN E M A ’S
M O D ERN E : Van V rijdag tot Zondag: 
«Er op los gespeeld !» met M ickey 
Roony en Jud y Garland.

Van Maandag tot Donderdag : 
«Vrouwenroof» met Jam es Mason en 
M ary Clare.

PA LA C E : Van V rijdag tot Zondag : 
«Blinde Venus» met V iviane Romance 
en Georges Flam ant.

Van Maandag tot Donderdag : «De 
Dageraad der V rijh e id »  met Godfrey 
Tearde en Huygh Sinclair.

W IE L R IJ D E N
Zondag 4 M ei om 14.30 u. : koers 

voor nieuwelingen B .W .B. bij Flander 
Janssens, Pannestraat.

NIEUWPOORT
C IN E M A ’S
NOVA : Vanaf V rijdag  2 M ei tôt 
Maandag 5 Mei, buitengewone film  : 
«M atricu le 217» met Helene Kouzm ina 
en Vladislavsky.

C EN TU RY  : Op V rijdag 2 Mei tôt 
Zondag 4 M ei : prachtige kleurfilm  
«Stalen Haaien» met Tyrone Power, 
Anne Baseter en Dana Andrews.

Op Maandag 5 M ei tot 8 M ei de 
Vdag, de film  «De W raakrid d er»  met 
Tyrone Power, Gene Tierney en Geor
ges Sanders.

Opgelet : op Donderdag 8 Mei, de 
V-dag, vertooning om 6 uur. B innen 
kort de film  : «Het Lied van Berna
dette».'

N IE U W E  R A N T S O E N K A A R T E N
De nieuwe rantsoenkaarten zullen 

uitgereikt worden als volgt :
Dinsdag 6 M ei : voor de gezinnen 

w aarvan de naam  van he i G E Z IN S 
HOOFD  begint met de letters : A,
B, C en D tot en met de naam  D e
lacourt.

Woensdag 7 M ei : de letter D vanaf 
Delanghe en E, F  en G.

Donderdag 8 M ei : voor de letters H,
I, J ,  K , L, en M.

V rijdag  9 M ei : voor de letters N, P, 
Q en R.

Zaterdag 10 M ei : voor de letters S, 
T  en U.

M aandag 12 M ei : voor de letters V  
tot en met Vandewalle.

Dinsdag 13 M ei : voor de letters V  
vanaf Vandierendonck.

Woensdag 14 M ei : voor de letters W , 
X , Y  en Z.
De uitreikingen geschieden telkens 

van 9 tot 12 en van 14 tot 16 uur.
De oude rantsoenkaarten eetbare 

producten evenals de geldige eenzel- 
vigheidskaarten, trouwboekje voor de 
kinderen of uittreksel uit geboorteak
ten, dienen stipt voorgelegd te worden 

De producenten kunnen hunne 
nieuwe rantsoenkaarten afhalen, ge
durende de voor hen vastgestelde ze- 
geluitreiking.

VO O R DE G E T E IS T E R D E N
Een afgevaardigde van het M iniste

rie van wederopbouw zal zetelen op 
het stadhuis, bureel 14 op Woensdag
7 M ei 1947.

H U L D IG IN G
zitter en tevens m edestichter van de 

Heer René Vantorre, Onder-Voor- 
Harm onie «W illen is Kunnen» werd 
voor enkele dagen door laatstgenoem 
de m aatschappij op intiem e w ijze ge
vierd, ter gelegenheid van 25-jarig hu
welijk.

Op de huldiging mochten heer en 
mevrouw Vantorre bloemen in ont
vangst nemen vanwege de m aatschap
p ij «W illen  is Kunnen» en de muziek- 
kanten, evenals vanwege het bestuur 
van het W illem sfonds en de Liberale 
Vrouwenbond. De muziekkanten op 
hun beurt werden vergast op een lek
ker hapje. A lles verliep tenslotte op 
de meest vriendschappelijke en fees
telijke wijze.

OPROEP T O T  DE B E V O L K IN G
Het bestuur van de Invaliedënbond 

Heist, doet een oproep tot a l de Heis- 
tenaars, om onze tombola te helpen 
ondersteunen. Deze tombola wordt 
gegeven ten voordeele der verheerlij
king der gesneuvelde Heistenaars. 
P rijs  ner b iljet : 5 fr. —  Leden van 
den bond zullen U  ten huize komen 
bezoeken met loten. W ij durven ver
hopen dat U  onze m akkers goed zult 
ontvangen. De prijzen zullen binnen
kort tentoongesteld worden. Loten 
kunnen ook bekomen worden bi.i de 
volgende leden :
1) Vandenbossche Omer, Prins Bau- 

dew ijnstraat ;
2) Pyckavet Jerom e, Café Moderne ;
3) Roose Louis, Kerkstraat ;
4) Tavernier Maurice, ConscienceStr. ;
5) Demeulenaere A., Duinbergen ;
6 ) V erfa illie  Maurice, Café des Sports;
7) Mme Kuborn, Canadeezenplaats.

B U R G E R L IJ K E  STAND
Geboorten : Aesaert Freddy, v. 

Asaert Robert en Schram m e Henriet
te ; Vanhuysse Hubert, v. M aurits en 
Pecceu Godelieve ; Vandenbussche 
Jan , v. Cesar en Coolen Irm a.

Overlijden : Pecceu Godelieve, echtg 
van Vanhuyse M aurice, 32 j.

Huwelijksafkondigingen : Smagge 
Roland, bediende en Germonprez Ma- 
ria-Theresia, z.b., beiden te Nieuw
poort : Beschuyt André, sergeant en 
Moonen M aria, z.b., Torhout ; Dema- 
ret M arcel, toezichter van Bruggen en 
Wegen en Stevens Irène, z.b., Zelzae- 
te ; Vanderhaeghe Gustaaf, aanne
mer en Vermoortele Yvonne, z.b. Hoog 
lede.

V O ETB A L
H outhu ls t -  S.V.N. 4 - 0 .
Ons team  kon gedurende de eerste 

20 m inuten tred houden zelfs de 
meerdere. Nadien was Houthulst de 
baas en doelden 3 m aal voor ha lf t i
me, daarna bestond S.V. niet meer en 
den uitslag wees 4-0. Bouve, Vanden- 
abeele en M ercy gaven voldoening.

Juniors A.S.V.N. -  Veurne 0 -5.
Onze gasten hebben zich hardnek

kig verdedigd, m aar voor de over
m acht moeten zwichten.

I l ld e  Speciaal C : S.V.N. - F.C. Brug
ge : 5-0.
Voor Zondag 4 M ei: S.V.N. - Veurne 

een harde m atch in  het verschiet.
HANDBOO G

St. Sebastiaangilde : «ln  de stuiver»
De schutters der staande pers wor

den verw ittigd dat Maandag 5 M ei de 
gewone schietingen opnieuw aanvan
gen.
D U IV E N

B ij Borret V ictor : «Eerlijk  moet 
vooruit» : P rijs  vlucht u it Breteu il van 
27 April. 108 duiven. 1. Neut Leon, 2. 
Tibbaut G., 3. Albrecht A., 4. Decra- 
mer, 5. Vandenneucker L., 5. Jungblut 
A., 7. Decramer, 8. Koopman A., 9. 
Borret V., 10. Tibbaut G.

H E L D E N H U L D E
Ter gelegenheid van de overbren

ging der lijken  van politieke gevange
nen u it Duitschland, werd Zondag 
hulde gebracht aan de politieke ge
vangenen van Nieuwpoort, op vele ge
vels wapperden de vlaggen halftop. 
Het stadsbestuur zette de plechtig
heid in met een défilé om 11 u. Toe
spraken werden gehouden aan het 
monument der gesneuvelden. Een m i
nuut stilte werd gehouden, bloemen
kransen neergelegd onder het spelen 
van het Vaderlandsch lied.

BLANKENBERGE
B U R G E R L IJ K E  STAND

Geboorten : Pyck Guido, v. Frans en 
Urbanie Van Eecke, Uitkerke ; Van- 
tomme Jaak , v. Louis en Hendrika 
Vandenbussche, De Sm et de Nayer
laan 139 ; Derycke Jaak , v. Ja n  en 
Christiane Titeca, De Smet de Nayer
laan 143 ; Van Wassenhove Johan, v. 
Ernest en Yvonne Janssens, Heist ; 
Dams Christine, v. Joseph en Laura 
Moeyaert, Zeebrugge ; Verheyde M i
chel, v. Leopold en Elza Gevaert, 
Heist ; Timmermans Lucien, v. P ie r
re en M arie Tanghe, Vanderstichelen- 
str. 32 ; Deklerck Ronnie, v. René en 
Aline Seynaeve, Kerkstr. 199.

Overlijdens : Marmenout Amandine 
52 j., echtg. Carayon Raym ond, Prin- 
senl. 20 ; Haagen M aria, 84 j., Wwe 
R illa a r Karel, Mam etstr. 57 ; Duyn- 
slaeger Cornells, 68 j., ong., K a re l De- 
swertdaan 94 ; Tanghe M alvina, 64 j., 
WWe Petrus Sandelé, Vlaam schestr. 
26 ; Claeys August, 72 j., Wn. Elodie 
De Prez, Vanderstichelenstr. 21.

Huwelijken : De Backer K a re l en 
Thorsiaen Pau la ; Laredo M arcel en 
Roume Jeanne ; De Jonghe Georges 
en Maertens Blanche.

Huwelijksafkondigingen : Nuyte- 
mans Albert en Burghgraeve Diony- 
sia (huw. Brugge) ; Vêreycken Edgar- 
dus en Vandenbussche Paula.

A P O T H E E K D IE N S T
Zondag 4 M ei is de apotheek van 

den heer VO G ELS, Hoek Bakkerstr. 
en Nieuwstr., open van 9 tot 12 en van 
2 tot 7 uur.

D A R IN G  CLUB
Om 15 u. groote voetbalm atch tus

schen de eerste elftallen van M iddel
kerke en Daring Club.

K O N IN K L IJ K  G IL D  ST SEBASTIAAN
Zondag 4 M ei groote beschrijving 

vooruit 700 fr. Begin om 15 u.

IN  DE S T E D E L IJ K E  V IS C H M IJ N
In  de week van 21 tot 26 April 1947 

werden van 9 zeereizen 3760 kg. ver
sche visch aangevoerd, welke ver
kocht werden voor 43.655 fr. Van 17 
zeereizen werden 1.233 kg. gam aal 
verkocht voor 27.072 fr.
BO ND DER TO O N E E L L IE F H E B B E R S

Op Dinsdag 6 M ei om 20 uur in de 
tooneelzaal van het stedelijk Casino : 
opvoering van «Le Buvelador» door de 
tooneelgroep van het Théater St. 
Georges van Parijs.

Plaatsen zijn te bekomen op het 
secretariaat van het Casino elke dag 
vanaf 11 uur. Prijzen der plaatsen zijn 
75, 50 of 35 fr.
K O E P O K IN E N T IN G

Het stadsbestuur m aakt de ouders 
opmerkzaam dat in  uitvoering van 
het besluit van 6 Februari 1946, de 
koepokinenting verplicht is voor alle 
kinderen tusschen de derde en tw aa lf
de levensmaand. Door de zorgen van 
het gemeentebestuur wordt op de 
hieronder vermelde dagen kostelooze

zittingen gehouden in  het stedelijk 
hospitaal, telkens van 10 tot 11,30 u.
’s voormiddags op Dinsdag 29 April, 
door D r De Deyster Etienne ; D ins
dag 6 M ei door D r De Vos Amedée ; 
Dinsdag 13 M ei door D r Van Damme 
Jozef.

De ouders hebben ook het recht de 
kinderen op hun kosten door een door 
hun gekozen dokter te laten inenten.

De inbreuken op d it besluit worden 
gestraft met de bij artikel 5 van de 
gezondheidswet voorziene straffen.

U IT D E E L IN G  DER N IE U W E  G R O E N 
K L E U R IG E  R A N T SO E N N E E R IN G S - 

K A A R T E N  D IE N S TJA A R  1947-1948

Vanaf Dinsdag 6 M ei 1947 wordt ei 
aangevangen met de uitgifte dei 
nieuwe groenkleurige rantsoennee- 
ringskaarten.

De kaarten worden, in  uitvoering 
van het besluit van 17 en 18 M ei 1947, 
aan de belanghebbenden afgeleverd 
tegen voorlegging van de eenzelvig- 
heidskaarten en het trouw boekje voor 
de kinderen beneden de 15 jaa r die
nen eveneens voorgelegd te worden 
met de oude rantsoeneeringskaarten. 
H ieru it volgt dat de voorlegging van 
een volm acht, zelfs in  de vereischte 
vorm, niet volstaat.

De uitdeeling geschiedt in  de loka
len van den gemeentelijken ravitail- 
leeringsdienst, M arie-Josélaan, 1 vol
gens de regeling die aangeplakt is.

‘Duitóchei expeumen- 
teext met Windenergie

Ir . Honnef heeft van de landenre- 
geering van Wurtemberg-Baden toe
stemming gekregen om proeven met 
een installatie te nemen, die door 
wind een energie van duizend kilo
w att kan opwekken. Voor d it doel zal 
aan de kust van N.W.-Duitschland of 
ev. in  het Zwartewoud een 210 m. 
hooge toren worden opgericht. De kos
ten van d it experiment draagt het de
partem ent van Econ. Zaken.

Ir . Honnef is reeds enkele tien ta l
len jaren met de constructie van een 
dergelijke windmolen bezig. Volgens 
hem moet het zonder al te groote be
zwaren mogelijk zijn, de kolen vooi 
opwekking van electriciteit te ver van  
gen door de sterke en gelijkmatig* 
lchtstroomingen zooals die op enkeli 
honderd meter boven de aarde aan
wezig zijn.

£ctódiappa^aat 

oao>t ïDeââauten

Het bevestigen voor dekbouten was 
tot dusver een vrij tijdroovend werk, 
omdat eerst een gat moest worden 
geboord en daarna draad getapt. Bo 
vendien, een gat, ook al is het gevuld 
met een bout, b lijft a ltijd  kans op 
een lek geven, vooral, wanneer er aan 
den anderen kant van de plaat op de 
een of andere wijze druk komt te 
staan. M et het nieuwe electrische 
laschapparaat voor dekbouten, zooals 
d it door Sm it en Co’s Transform ato
ren Fabriek te Nijmegem in den han
del wordt gebracht, zijn al die bezwa
ren verdwenen, om de eenvoudige re
den, dat er heelemaal geen gat ge
m aakt wordt en een autom aat het ' 
werk doet. Zooals het met meer d in
gen het geval is, wanneer men een
m aal weet, hoe een of ander in zijn 
werk gaat, is er niets bijzonders meer 
aan. Alleen vraagt men zich in  zoo’n 
geval af, waarom het geen vier ja ren  
eerder is uitgevonden.

Het principe van het systeem be
rust hierop, dat men met den bout, 
die men w il vastlasschen, eerst een 
vlamboog tot stand brengt en daarna 
het einde in  zijn eigen smeltbad drukt 
dus doet «vastvriezen», zooals d it bij 
alle electrisch lasschen bekend is.

Om den bout vast te lasschen, wordt 
deze in een houder geklemd die met 
drie telescopische voetjes op het werk 
stuk wordt geplaatst. Telescopisch, om 
bouten en stiften van verschillende 
lengten in den houder te kunnen aan
brengen. De bout rust nu met het 
vlakke conische uiteinde op het werk
stuk. In  den houder bevindt zich een 
magneet. Door een drukknop in  den 
handgreep van den houder worden 
stroom en spanning ingeschakeld en 
de magneet bekrachtigd, waardoor 
deze de bout, over de vooraf ingestel
de en voor de boutdikte bekende boog
lengte, omhoog trekt, waardoor de 
vlamboog ontsteekt. De tijd  van den 
vlamboog wordt automatisch geregeld,
b.v. 0,4-0.6 sec. bij stroomen van 600- 
1000 A. Na verstreken tijd  schakelt de 
stroom automatisch uit, de magneet 
is n iet meer bekrachtigd en een veel 
drukt het onderstuk van den houdei 
omlaag en dus de bout in het sm elt
bad, dat na stolling een hechte gave 
laschverbinding geeft.

Het behoeft geen nader betoog, dat 
dit heel wat vlugger gaat dan op de 
ouderwetsche wijze met boren en tap
pen. De bevestiging is zoo stevig, dat 
men wel met een hamer den bout 
krom of stuk kan slaan, m aar niet de 
bevestiging aan den voet. Daar heeft 
zich nam elijk tevens een soort kraag
je gevormd, dat aan de sterkte ten 
goede komt. De bestaande installaties 
zijn berekend voor het lasschen van 
bouten van 1/4 tot 5/8 inch dikte. B ij 
voorkeur wordt gelijkstroom gebruikt, 
waartoe voor d it doel vervaardigde 
omvormers in den handel worden ge
bracht. Vloeimiddelen bij het lasschen 
ziin niet noodig: alleen de plaats 
w aar de bout moet komen, moet 
schoon zijn, d.w.z. ontdaan van vet, 
verf, enz... De geheele apparatuur ls 
gemakkelijk verplaatsbaar.



(Pjnd&tz&ekóxaad wwt Zeevucvit
De Onderzoeksraad voor de Zeevaart 

kwam Woensdag j.l. bijeen onder 
voorzitterschap van den heer J .  Poll. 
De heer Pluym ers vervult het ambt 
van rijkscommissaris.

HULDE AAN HOOFDWATER
SCHOUT CARLIER

In  menig omstandigheden hebben 
w ij kunnen vaststellen dat de Heer 
Voorzitter een open oog heeft voor 
alle gebeurtenissen die zich in  de 
groote visschersfam ilie afspelen. Niets 
ontsnapt aan zijn aandacht en in 
passende bewoordingen drukt h ij bij 
elk' meldenswaardig voorval de ge
moedsstemming uit van den Onder
zoeksraad voor de Zeevaart.

De Heer Carlier werd onlangs tot 
Hoofdwaterschout der Kust benoemd. 
Deze gelegenheid wou de Voorzitter 
niet laten voorbijgaan om hulde te 
brengen aan dezen verdienstelijken 
ambtenaar. H ij sprak in  volgende be
woordingen namens den Onderzoeks-

»U zijt onlangs, Heer Carlier, be
vorderd geweest tot den graad van 
Hoofdwaterschout der Kust.

Laa t m ij toe, in  naam van den 
Raad, onze vreugde en ons geluk u it 
te spreken van aldus officieel Uw  ver
diensten en Uw deugden te hebben 
zien bevestigen.

U z ijt sedert langen tijd  in  betrek
king geweest met den Onderzoeks
raad. Im m er met zorg en ijver hebt 
U  ons geholpen in onze werkzaamhe
den. Meerm alen hebben w ij genoten 
van de zoo nuttige en zoo noodige in 
lichtingen door U  verschaft. W ij heb
ben steeds Uwe medewerking hoog 
gewaardeerd. ;

Ook is het met een gevoel van b ij
zondere vereering voor U, Heer Car
lier, dat ik  U  in  naam van den On
derzoeksraad, van ganscher harte on
ze warmste en meest genegen geluk
wenschen aanbied.«

De Heer Carlier, zichtbaar ontroerd, 
bedankt hierop de raadsleden voor 
deze welverdiende hulde, bij dewelke 
de Redactie van «Het Nieuw Vissche
rijb lad» zich wenscht aan te sluiten.

HET VEEL BESPROKEN GEVAL 
VAN DE AANVARING TUSSCHEN 

DE «ZEELEEUW» EN DE Z.458

De Heer R ijkscom m issaris vraagt 
een schorsing voor schipper 

Vandierendonck

De Heer Rijkscom m issaris geeft een 
uiteenzetting der feiten, welke zich in 
de haven van Zeebrugge afgespeeld 
hebben en waarbij de Z.458 onder het 
bevel van schipper Vandierendonck 
zware schade opliep.

De uiteenloopende en tegenstrijdige 
verklaringen die tijdens de ondervra
ging afgelegd werden door de beman
ning van de Zeeleeuw, gaven aanlei
ding tot een langdurig onderzoek. Op 
het eerste zicht schijnt het n iet ge
m akkelijk de oorzaken vast te stellen 
welke aanleiding gaven tot de aanva
ring tusschen de «Zeeleeuw» en de 
Z.458. Men moet echter terugkeeren 
tot de essentie van de zaak en de vol
gende punten moeten nagegaan wor
den : was de Z.458 het aanvarend 
vaartuig; was de «Zeeleeuw» een va
rend vaartuig; welk vaartuig had het 
andere aan zijn stuurboordzijde ; 
heeft het aanvarend vaartuig a ll»  
voorzorgen genomen om de aanvaring 
te verm ijden ?

U it het onderzoek is gebleken dat 
de «Zeeleeuw» vóór de aanvaring 
moest beschouwd worden als een va 
rend vaartuig. Het anker werd welis
w aar op den grond gezet, doch on
m iddellijk ingetrokken. Nopens de po
sitie van de Z.458 tegenover de «Zee
leeuw» bestaan er geen tegenstrijdige 
verklaringen. Het staat vast dat de 
Z.458 de «Zeeleeuw» aan de stuur
boordzijde had.

De heer Rijkscom m issaris stelt ver
volgens de vraag of schipper V an 
dierendonck wel de noodige voorzor
gen genomen heeft om een aanvaring 
te voorkomen.

Vandierendonck is een schipper van 
de Oostkust, zeer goed bekend met de 
haven van Zeebrugge. H ij weet alle 
wrakken, die de vaart in de haven be
m oeilijken zeer nauwkeurig liggen. 
H ij moest er van bewust zijn, dat 
door de aanwezigheid van «De Zee
leeuw» in  de haven de toestand nog 
bem oeilijkt werd. De «Zeeleeuw» lag 
met de kop naar de muur dicht bij 
het wrak de «Adrianus». Het moest 
den schipper bekend zijn dat stroom 
en wind de «Zeeleeuw» konden afdrij- 
ven. De verscheidene afstanden in 
aanmerking genomen was de vrije  
doorgang betrekkelijk klein en niet 
zonder gevaar. Ingevolge de zeevaart- 
reglementen tot voorkoming van aan
varing had de schipper van de «Zee
leeuw» aangenomen dat h ij achter
uitsloeg, wat niet gebeurde, slechts 
als p licht signalen te geven indien 
dit manoeuver full-speed uitgevoerd 
werd.

A l deze omstandigheden in acht ge
nomen, moest volgens hem schitvoer 
Vandierendonck voorzichtig handelen. 
H ij moest w ijken. H ii kon geen bak
boord geven, daar h ii od een wrak 
zou terecht gekomen zijn. Het doorva

ren was gewaagd daar de doortocht 
n iet volstrekt veilig was. H ij kon z ijn  
vaart vertragen en flu iten  om zijn  in 
zichten bekend te maken aan den 
schipper van de «Zeeleeuw».

Als verzachtende omstandigheden 
ten opzichte van schipper Vandieren
donck kunnen in  aanm erking geno
men worden dat de «Zeeleeuw» in 
feite reeds een kw artier stil lag, in  
afwachting dat de H.35, door een an
der visschersvaartuig zou binnenge
sleept worden. Vandierendonck kon 
met het stilleggen rekening houden. 
Een verkeerde opvatting van de zee- 
vaartreglem enten tot voorkoming der 
aanvaring is fataa l geweest voor V an 
dierendonck. H ij verkeert onder den 
indruk, zooals vele andere gezagvoer
ders, dat bij slow achteruitvaren dit 
manoeuver had moeten gepaard gaan 
met 3 korte stooten. Deze signalen 
worden echter slechts voorzien w an
neer een vaartuig op volle krachten 
achteruit vaart.

Vandierendonck heeft anderzijds 
b lijk  gegeven van goede zeemanskun- 
de bij de berging van z ijn  vaartuig. 
Het is de eerste m aal dat h ij vóór den 
Onderzoeksraad verschijnt en h ij 
werd nog niet gestraft.

Wegens het gebrek aan voorzorg en 
gewaagd optreden vraagt de Heer 
Rijkscom m issaris voor Vandieren
donck een schorsing van zijn diploma 
van schipper voor den duur van  één 
maand. De Raad zal den 14 M ei a.s. 
uitspraak doen.

OP ZOEK NAAR DE OORZAKEN 
DER AANVARING TUSSCHEN 

0.131 EtfO.11

Schipper BLO N D E Engel wordt eerst 
door den raad ondervraagd. H ij voer
de het bevel aan boord van 0.131 en' 
geeft het volgend relaas van de fe i
ten: den 10-12-46 had ik  de 0.199 in  
de haven op sleeptouw. Gekomen ter 
hoogte van de N.O. hoek van het dok 
aan de nieuwe vischm ijn, kwam de
0.11 het dok uitgevaren. Ik  gaf twee 
lange en twee korte stooten op de 
tromp, ten teeken dat de 0.131 sleep
te en B .B . wilde varen, om in  het dok 
te komen. De 0.11 zette eerst koers 
om ons aan stuurboord zijde voorbij 
te varen. Eerst genoemd vaartuig w ij
zigde echter zijn koers om Bakboord 
van ons te komen. W anneer de 0.11 
ter hoogte van de voorsteven van
0.131 was, gaf het terug bakboord 
roer om 0.131 langs stuurboord zijde 
voorbij te gaan.
Blondé Engel sloeg onm iddellijk ach
teruit, d it kon echter niet beletten 
dat de 0.11 met de stuurboordzijde 
tegen de voorsteven van 0.131 kwam. 
waardoor averij aan 0.11 opgeloopen 
werd.

De schipper van 0.131 wordt er op 
gewezen dat de door hem gegeven si
gnalen in  de beschreven omstandig
heden fe ite lijk  geen beteekenis had
den. Ingevolge de verklaringen van 
Blondé moest de 0.11 de 0.131 zien 
af komen; de aanvaring gebeurde op 
ongeveer 20 meter van den hoek van 
het dok. De 0.11 verm inderde de vaart 
niet en met stuurboord te geven, kon 
gezien den geringen diepgang van dit 
vaartuig de aanvaring gem akkelijk 
vermeden worden.

Schipper EV ER A ER T  C. van de 0.11 
wordt vervolgens onderhoord. Z ijn  ver 
klaringen zijn onder veel oogpunten 
tegenstrijdig met deze van schipper 
Blondé Engel. De 0.11 kon de 0.131 
niet zien aankomen, daar het laag 
water Was. De aanvaring gebeurde op 
de hoogte van de N.O. hoek van het 
dok en niet op 20 meter voorbij deze 
plaats.

De 0.131 gaf geen signalen. Ziende 
dat de 0.11 tusschen de kaaim uur en 
de 0.131 zou gegrepen worden gaf 
Everaert B. roer om de 0.131 S.B. 
voorbij te varen.

Schipper Everaert verklaart verder 
dat de 0.131 geen vaart had. H ij gaf 
zelf geen signalen. De 0.131 is w aar
sch ijn lijk  bakboord uitgevallen, ten
gevolge van de tij. Op het oogenblik 
der aanvaring vaarde 0.11 op volle 
kracht, men kwam nochtans slow uit 
het dok.

Na een confrontatie tusschen de 
beide schippers, geeft Everaert toe 
dat met stuurboord over te geven, bei
de vaartuigen k laar hadden gekomen. 
D it manoeuver werd echter zeer be
m oeilijkt door het feit, dat op deze 
plaats nog steenblokken liggen.

De vordering van den Heer R ijk s 
commissaris wordt op 14 M ei a.s. ver
wacht. De Raad zal alsdan vermoe
delijk uitspraak doen.

Sn.

A B O N N E E R T U OP en V E R S P R E ID T  

«HET NIEUW VISSCHERIJBLAD» 
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Qe’t’tectiatineele fRccPitüank 
van fBuigge

B E Y E N  Mare, visscher, Oostende, 
rijw ield iefstal : 7 maanden en 700 fr.

TH O ELEN  Denis, kleerm aker te 
Oostende, aftroggelarij van een groo
te som Engelsch geld : 2 maanden en 
700 fr. ; diefstal van 3.000 fr. Fransch 
gelii en 900 Belg. frank. : 3 maanden 
en 700 fr.

I J M U ID E N
BESC H O U W IN G EN

Deze week begint met een zeer groo
te aanvoer. Zaterdag zagen w ij ruim
300.000 kg. op onze m arkt. Opvallend 
is deze dag, de ruim e sorteering van 
veel soorten visch w at ook een gretige 
afzet te zien geeft.

Ook fijnere vischsoorten z ijn  in  lan 
gen tijd  n iet zoo voorhanden geweest.

De M aandagm arkt geeft ons even
eens een grooten aanvoer. Hoewel het 
aan tal schepen grooter is, is de aan
voer m inder als Zaterdag en ongeveer
250.000 kg. Ook de sorteering is m in
der en w ij zien grootere aanvoer van 
w ijting.

De andere dagen van de week zijn 
daarentegen aanzienlijk m inder van 
aanvoer, gezien de zware stormen.
Het slechte weer speelde de visschers 

vooral in  het Noorden reeds eerder 
parten en zoo zien w ij de m indere 
gunstige resultaten in  de latere da
gen van de week.

De overvloedige visscherij van gul
len en kabeljauw is ten einde geko
men en de restante die aangevoerd 
wordt laat zien dat ze reeds b ij de 
eerste dagen gevischt zijn, zoodat de 
kw alite it n iet a ltijd  puik genoemd 
kan worden.

Als uitzondering, komen eenige boo
ten u it het Noorden met partijtjes 
groote kabeljauw, die inderdaad op 
vangsten van de laatste dagen w ij
zen, gezien de schoone kw alite it h ier
van.

De export in  het begin der week 
was zeer actief en moest de laatste 
dagen teleurstellend u it de m arkt 
b lijven, daar kwantum s n iet meer voor 
handen waren.

De eerste dagen zien w ij naar de 
om ons heen liggende landen weer ta 
m elijk veel verzenden.

Te betreuren is het zeer slechte weer 
dat de kleine visscherij geheel op non- 
actief heeft gesteld en zijn uitwerking 
op de eerste dagen van de a.s. week, 
zeker zal doen gelden, zoodat de ver
wachtingen om trent de a.s. week niet 
zoo hoog gespannen zijn.

Veel zal natuurlijk  de weergesteld
heid kunnen doen en zoo zuïTen w ij bij 
gunstige omstandigheden de a.s. week 
de meeste visch in  de laatste dagen 
van de week kunnen verwachten.

De geheele aanvoer is ongeveer
780.000 kg. geweest, w at b ijna allem aal 
aan de m axim um prijzen is verkocht.

De handel is deze week zeer gewillig 
geweest en over het algemeen was er 
nog een groot tekort in aanvoer.

M aandag  28 April 1947

6 stoomtrawlers, 5 motors en 1 
Zweedsche kotter hebben hun lading 
gelost. De overige schepen hebben hun 
vangsten ingehouden, daar w ij voor 
de zooveelste m aal wéderom een con
flic t hadden.

Het is een traditioneel geschil over 
het even traditioneele zoodje dat aan 
de vischlosser contractueel wordt u it
gereikt. D it is oorzaak, dât de visch
losser in  IJm u iden  vandaag niet aan 
het werk is gegaan.

De 6 stoomtrawlers en de 4 groote 
motors hadden een totale vangst van
125.000 kg visch.

Z aterd ag  19 A pril 1947

Aangevoerd werden : 11250 kg tong 
en tarbot, 50.000 kg. schol. 10.000 kg 
schelvisch. 15.000 kg. kabeljauw. 75000 
w ijting, 7500 kg. schar en 5000 kg. d i
verse vischsoorten; totaal 308750 kg.

Uitgezonderd de grootere soorten 
schol, werden alle overige soorten aan 
de m axim um prijs verkocht.

Verkoopprijzen schol : groote schol 
22-17; middel schol 23-19; zetschol 31-
29 en bot 18-11.05 per 50 kg.

Buitenlandsche a;anvof>t 1 Zweed 
met een schoone vangst schelvisch en 
totten.

Besommingen : traw lers F). 12 300 : 
Zweedsche kotter G.G.609 F1.4540 —

Motors : KW50
KW108
KW124
KW130
KW22
KW15
KW168
KW59
KW24
KW51
KW78

Fl. 50f*0 — 
4530.— 
9730,— 
2630 — 
3730,— 
9190 —  
2950—  
3590 — 
8470 —  
8720 — 
8630 —

Kustvisschers : KW94 fl. 2879: K W  
77 fl. 2460: KW210 fl. 1130: KW53 fl. 
2630: IJM 213 fl. 1247: IJM 52 fl 6080 : 
IJM 248 fl. 2720; IJM 202 fl 24: IJM 207 
fl. 5: IJM 81 fl. 2750: IJM 215 fl 172 :
I.TM271 2350: I.TM318 fl. 5; VE24 F . 12 
VE10 fl. 18: ARM7 fl. 18: VD60 f l 26: 
BR20 fl. 19; BR55 fl. 194: B R *6 fl. 11: 
B R I fl. 561: TX29 fl. 5050: UK9 fl. 153 
TJK51 F . 368: UK172 fl. 1140: 11^28 fl 
179; UK176 fl. 1296; en KW109 fl. 360.

M aand ag  21 A pril 1947

Aanvoer groot 4520 kisten of 226.000 
kg. De voornaamste soorten waren ka
beljauw. gullen en w ijting.

De m arkt was zeer levendig. U itge
zonderd de schol, kenden alle soorten 
visch de maximumprijzen.

Priizen schol : groote 27-22; mid- 
dei schol 29-23; zetschol 31-23; bot 9 
srld de 50 kg.
Besommingen :
Stoom trawlers Fl. 49.760.__

Motors
KW52
KW169
KW104
KGW173
KW168
KW23
KW138
KW35
KW161
KW227

3.420,— 
4.870,—
3.420,— 
3.120,— 
4720,— 
2750,— 
3870,— 
6910,—  
3820,— 
4570,—

Kotters : KW92 fl. 1380; IJM 79 fl. 
2860; IJM224 fl. 2030; IJM241 fl. 350 ; 
BR5 fl. 610; en BR28 fl. 250.

Dinsdag 22 A pril 1947
2 motors, 4 kleine motors en 1 Zweed
sche kotter, brachten aan de m arkt 
750 kg. tarbot, 3000 kg. schol, 6750 kg. 
w ijting, 5000 kg. kabeljauw en gullen 
en 10.000 kg schelvisch.

K leine aanvoer, groote vraag, alle 
verkoopprijzen waren maximum.

Zweedsche kotter GG915 Fl. 6866,— 
Motors :
IJM 204 4533,—
KW25 1811,—
ARM7 750,—
VL24 ; 1150,—
BR20 10,—
IJM 202 9,—
W oensdag 23 A pril 1947 
Aangevoerd werden : 3500 kg tarbot, 
2000 kg. schol, 2000 kg. schar, 57.500 
kg. kabeljauw en gullen, 55.000 kg. w ij 
ting en 17500 kg schelvisch.

Tam elijke verscheidenheid; groote 
vraag; alle verkoopprijzen maximum. 
Besommingen
Stoom trawlers : F l. 46.178,—
Donderdag 24 A pril 1947

Slechts 2 stoomtrawlers aan de 
m arkt met zeer geringe vangsten. De 
versche vischaanvoer beliep 20.000 kg. 
en bestond u it de volgende soorten : 
750 kg. tarbot; 1250 kg .schol; 13.500 
kg w ijting, 4500 kg kabeljauw en gul
len.
Besommingen :
Stoom trawlers : 7810,—
V rijd a g  25 April 1947

1 stoom trawler met een vangst rijk  
aan verscheidenheid, ̂ doch zeer slecht 
verzorgd. De 4 motors hadden schoone 
vangsten schol, kabeljauw en prach
tige vangsten tarbot.

De totale aanvoer bedroeg 75.000 kg 
Stoom trawlers
IJM 15 F l. 9930,—
KW28 2240,—
KW 5 6270,—
KW140 6.000,—
KW16 5440,—
Z aterdag  26 A pril 1947

2 stoomtrawlers van de Groote Vis- 
schersbank met schoone vangsten 
schelvisch, tarbot, kabeljauw en mooie 
meiden. 3 groote en 12 kleine motors 
met vangsten schol en een geringe 
hoeveelheid fijnvisch.

De aanvoer was groot : 3250 kg ta r
bot en tongen; 7500 kg schol, 25.000 
kg kabeljauw en gul, 15000 kg. mooie 
meiden; 12.500 kg w ijting, 15.000 kg 
schelvisch en 3750 kg diverse soorten. 
Totale aanvoer : 81.500 kg. 
Besomming : stoomtrawlers Fl. 27.350 
Motors : KW84 fl. 4060; KW67 fl. 3060 
KW35 fl. 270.

K leine motors : 3300 fl. besomming

— Côtendia —

31-33, Av. Pr. E lisabeth - Oostende
De hh. aandeelhouders zijn uitge

noodigd tot de gewone algemeene ver 
gadering, die plaats heeft ten m aat
schappelijke zetel, Maandag 12 M ei
1947 te 15 u.

Dagorde : 1) Verslag van den be
heerraad en het college der commis
sarissen; 2) Goedkeuring van de ba
lans en de winst- en verliesrekening 
op 31 Dec. 1946 - W instverdeeling ; 3) 
Ontlasting aan beheerders en com
m issarissen; 4) Statu taire benoemin
gen; 5) Allerlei.

De hh. aandeelhouders zijn ver
zocht zich aan art. 24 der statuten te 
houden. Nederlegging der aandeelen 
tot en met 6 Mei, in  den maatschap- 
pelijken zetel of aan de w inketten 
van den zetel, bijhuizen of agent
schappen van de Bank van Brussel.

Berichten aan  
Z e e v a re n d e n

Oosterscheldie, S chaar van lerseke. 
Bergsche Diep. Betonning gewij'z. 

Schaar van lerseke
De roode spitse ton No. 3 is voor

goed opgenomen.

Zeegat van Goeree. Betonning  
Noord Pam pus herlegd.

De betonning van het Noord Pam 
pus is herlegd.

jöe 3taaCô,câe 

ViôôcâexijaCaat

Polen, geholpen door de U.N.R.R.A., 
voert een visscherijpolitiek w aar vele 
landen met na-ijver naar kijken. Het 
bedrijf wordt met zooveel krach t u it
gebreid dat de eigen handen te kort 
schieten. Door aanlokkelijke arbeids
voorwaarden worden niet alleen uit 
Nederland, m aar ook uit andere lan
den, zooals Engeland, heel w at vis
schers aangetrokken.

Ziehier enkele cijfers over de uit
breiding van het bedrijf, ontleend aan 
de Engelsche vakpers : In  Jan u a ri
1946 bestond de vloot u it 40 kotters 
en 449 booten van verschillende typen. 
In  December 1946 waren deze aantal
len 118 kotters en 1027 booten van a l
lerhande slag. Begin 1946 stonden op 
stapel : 17 kotters en 15 booten ; eind
1946 : 43 kotters en 22 booten. In  De
cember 1946 waren slechts zes traw 
lers beschikbaar en drie waren in re
paratie. U.N.R.R.A. kocht 15 kotters in  
Engeland. Varend personeel : 2604 in 
December 1946. Vangst : Baltische 
Zee 22 m illioen kg. traw l 1,1 m illioen 
kg., opbrengst 575 m illioen zlotys. In 
dustrieën eind 1946 : 92, productie :
225.000 kg. blik, 5,6 m illioen kg. ge
rookt, 4,4 m illioen kg. gezouten. Im 
port : 55 m illioen kg. Export : 124.000 
kg. bevrozen zalm naar Engeland.

5)e S)uitô£âe ViôôcâeujaCaot 
andei Gantw£e

De geallieerde controle-commissie, 
staat voor het geweldige probleem dat 
wat ingestort Duitschland geworden 
is. Een der scherpste kanten van dat 
probleem is de voedselvoorziening van 
Duitschland. Die kost de geallieerden 
m illioenen per jaar, waartegenover 
Duitschland niet veel meer stellen kan 
dan zijn industrieele uitrusting en zijn 
arbeidskrachten. W aaru it een der 
zwaar getroffen geallieerden —  Rus
land —  dan ook zonder veel beperking 
put, omdat het land zelf voorloopig 
althans nog is ingesteld op wederop
bouw. Aan export is Rusland nauwe
lijk s  toe, al bereid het diè —  vooral 
politiek — wel degelijk voor, ge
tuige zijn belangstelling voor de 
toegangspoorten naar de wereld
zeeën. Voorloopig echter zien alleen 
de andere Geallieerden Duitsch
land als een productie- en consump- 
tiegebied. Z ij streven er naar Duitsch
land economisch een bepaalde mate 
van zelfstandigheid te laten en theo
retisch heeft Rusland daarin ook toe
gestemd, bij de overeenkomst van 
Potsdam, die voorloopig theorie zal 
blijrven. Toch ontw ikkelt' zich gelei
delijk aan in  de p ractijk  een bepaalde 
mate van zelfwerkzaamheid van het 
«Duitsche bedrijfsleven». Zoo meldde 
«Fishing News» dat de Geallieerde 
Controle Commissie, die in  B e rlijn  ze
te lt en w aarin de groote Geallieerden 
vertegenwoordigd zijn, besloten heeft 
Duitschland toe te staan 100 stoom
traw lers te bouwen en wel :

a. 34 met een lengte van 42,7 m. en 
een inhoud van ongeveer 400 br. reg 
ton ;

b. 66 met een maximale inhoud van 
350 ton.

De Marine-afdeeling van de Com
missie heeft de volgende grenzen vast
gesteld : Schepen boven 110 voet leng
te moeten met stroom gedreven wor
den ; schepen daarbeneden mogen 
dieselmotoren hebben. Geen schip mag 
meer dan 120 knoopen onder de gun
stigste omstandigheden loopen. M a
xim ale lengte der Duitsche schepen is

140 voet. Een electrische installatie  
mag geinstalleerd worden m aar niet 
hooger dan 20 kw. Een gyro-kompas 
is verboden. De actieradius en de 
sterkte der winches is niet beperkt 
m aar de laadboomen mogen m axi
m aal op 3 ton berekend zijn. Een echo 
lood is wel toegestaan.

Door deze maatregelen is de D uit
sche visschersvloot teruggedrongen 
naar het peil van 1928-29. De Duitsche 
stoomtrawlers nu in  gebruik, zijn al 
oud en zullen binnenkort vervangen 
moeten worden. Tw intig ja a r is de ge
middelde leeftiid  in Wesermünde, 23 
jaa r in  Cux-haven en 22 ja a r in  Ham- 
burg-Altona. In  1938 was de gemiddel
de leefti'd  van Duitsche stoomtraw
lers 12,7 jaar.

Het «Verbund der Deutschen Hoch- 
seefischereien» m aakt de volgende be
zwaren : De Duitsche vloot was een 
standaardvloot van 500 br. reg. \on. 
De toegestane schepen zouden een 
jaarproductie hebben van 160.000 ton, 
tegen 300.000 ton van evenveel mo
derne schepen. Dat beteekent een 
jaarrantsoen van 12% kg. voor 11 m il
lioen menschen meer. Van November 
1945 tot November 1946 bracht de 
Duitsche vloot 167.340 ton aan. Dus
— zeggen de Duitsche reeders —  zal 
een kleine beperkte vloot toch nog 
import noodzakelijk maken. Tegen 
een productieverschil van 50 %  tus
schen de toegestane schepen en de 
vroegere standaardschepen staat 
slechts een m ateriaalbesparing ;an
25 % . De bouwkosten zijn slechts
20 % lager. Conclusie van de Duitsche 
reeders : verspilling van m ateriaal en 
geld.

Tenslotte voeren zij aar. dat de 
kleine schepen die zijn toegestaan a l
leen Noordzeevisscherij mogelijk m a
ken, waardoor het overbevisschings- 
gevaar grooter wordt. Daarom vragen 
de Duitsche reeders honderd traw 
lers van 500 ton. M ocht d it niet toe
gestaan worden dan vragen zij dis
pensatie w at de lengte aangaat voor 
de 34 schepen van 400 br. reg. ton.
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0.289 K anaa l 13038 117.740 —

M m âtâefikâten
OOSTENDE

A V IS  A NOS LECTEURS  
D ’EX P R E S S IO N  FR A N Ç A IS E

Pour être agréable à nos lecteurs 
d’expression française, spécialem ent 
aux com m erçants dans le pays W ai- 
ton, nous publions chaque semaine 
im  aperçu général des m archés du
poisson.

La Rédaction.

M A RK TBESC H O U  W IN  G EN  
Naar Zwitserland, welke onze voor

naamste afnem er was, werden vanaf 
het einde der vorige week groote zen
dingen visch gedaan. Benevens fijne 
visch, werden de voornaamste soor
ten opgekocht.

Ook in  Engeland was de vraag groot 
en werden voor alle soorten de vast
gestelde maximumprijzen betaald. ‘De 
m arktprijzen h ier lieten echter met 
toe groote zendingen te doen.

Behoudens enkele, kleine zendingen, 
heeft de uitvoer naar Ita lie  zijn be
langrijkheid verloren.

De uitvoer naar F ran k rijk  was de
ze week volledig stopgezet door de 
m oei'ijkheden welke ondervonden 
worden bij het afsluiten van het meu- 

kontrakt. De meeste groote vaar- 
bij gevolg hun vangst 

ze een
we
tuigen gingen
in  Engeland verkoopen w aar 
vasten p rijs konden bekomen het 
slechte weder had hieraan ook wel
eenige schuld.

Hierdoor kwam het dat de prijzen 
reeds vanaf den eersten dag groote 
schommelingen ondergingen, alhoewel 
er toen reeds een betrekkelijk goede 
aanvoer was. Woensdag was de ^aan- 
voer buitengewoon gering en werden 
dan ook, voor IJslandsche vischsoor
ten, bij gebrek aan andere, zeer hoo
ge prijzen betaald. Tarbot ging aan 
vlotte prijzen van de hand, daar hier- 
van  een mooie hoeveelheid te koop 
aangeboden werd.

De binnenlandsche vischm arkt kon 
m oeilijk voldaan worden, er werd bo
vendien m in vreemde visch dan naar 
gewoonte ingevoerd welke dan nog 
tam elijk duur was.

LA  SEM A IN E  A LA  M IN Q U E
La  Suisse étant de nouveau notre 

m eilleur client, dès la  fin  de la  se
maine dernière, d’im portantes quanti
tés de toutes sortes de poisson furent 
envoyés vers ce pays. .

En  Angleterre également le poisson 
était fort en demande et les prix m axi
mums furent atteints pour toutes sor
tes de poisson. Les prix à la  minque 
ne perm irent pas d’envoyer de gran

des quantités.
Sauf quelques petits envois, l ’ex

portation vers l ’Ita lie  a perdu son 
importance. Pa r suite des d ifficu ltés 
éprouvées en vue de la  nouvelle sou
mission pour l’exportation vers la  
France, on n ’a pas exporté vers ce 
pays. C’est pourquoi les bateaux les 
plus im portants préféraient ven
dre leur pêche en Angleterre où ils ont 
la certitude d’obtenir un prix fixe, 
le m auvais temps en fut aussi une des 
causes.

Dès le prem ier jour de la  semaine 
les prix étaient très variés et ce m al
gré les bons arrivages ce jour. Le m er
credi, faute d’autre sortes ; on ache
ta it le poisson islandais à des prix très 
élevés. Les apports n ’étant pas de 
grande importance.
Une bonne quantité de turbots fu t 
vendu à des prix avantageux.

Le poisson d’im portation était aussi 
rare et parfois très cher même en l ’on 
avait beaucoup de peine à satisfaire 
la  demande pour poisson belge en 
Belgique • 
térieur du pays.
V rijd a g  25 April 1947

2 motors van de W est en 1 van de 
Kustzeevisscherij zijn heden aan den 
vischafslag tegenwoordig. De aanvoer 
bedraagt amper 125 bennen en be
staat slechts u it w at tong, rog, haai 
en zeehond. De prijzen zijn nagenoeg 
deze van gisteren.
0.201 Kust 957 7.800,—
0.77 W est 3331 36.900,—
0.48 W est 2099 20.750,—
"Saterdag 26 A pril 1947

Heden is de aanvoer wederom klein, 
te noemen doch volstaat om aan de 
slappe vraag te voldoen. H ij benadert 
ongeveer 67.000 kg. omvat tong, ta r
bot, pladijs, mooie meid, kabeljauw, 
gul w ijting, tongschar, zeeduivel, sol
daat, zeepaling, leng, schotsche schol, 
vlasw ijting, zonnevisch en konings- 
visch. Is de aanvoer betrekkelijk klein 
de keus is daarentegen zeer omvang
rijk  alhoewel de meeste vischsoorten 
m aar in kleine partijen op de m arkt 
vertegenwoordigd zijn. De aangebrach 
te vangsten worden aangevoerd door 
3 motors van het Kanaa l en 5 van de 
Oost. Geen aankoopen worden gedaan 
voor den uitvoer zoodat de prijzen, 
alhoewel betrekkelijk vast, bijzonder 
laag zijn. De belangstelling is zeer 
gering.

M aand ag  28 A p ril 1947
De verwachtingen voor vandaag 

w aren n iet bijzonder groot doch er is 
heden veel m inder visch op de m arkt 
voorhanden dan werd voorzien. Twee 
stoom trawlers van  Ysland en enkele 
kanaalvaarders die in  Engeland ver
koopen alsook het slecht weder zijn 
daar n iet vreemd aan. Slechts 1 
stoom trawler van Ysland met onge
veer 800 bennen visch bestaande in  
hoofdzake u it kabeljauw, schelvisch 
en koolvisch, 1 motor van het K an aa l 
1 van de Noordzee, 1 van de Oost en 6 
van de kustzee spijzen vandaag de 
m arkt met ongeveer 1600 b. visch
soorten. E r  is niettegenstaande de 
kleine toevoer een mooie verscheiden
heid op de m arkt vertegenwoordigd 
zoodat b ijna alle gewenschte visch- 
soorten, doch doorgaans in  zeer klei- 
ne partijen , voorhanden zijn. W eder
om worden geen aankoopen gedaan 
voor den uitvoer w at nogmaals on
gunstig inw erkt op de afzetprijzen. Is  
de aanvoer zeer klein de vraag is niet 
m inder zoodat de opbrengsten verre 
van loonend mogen genoemd worden. 
Evenals Zaterdag is de belangstelling 
zeer gering.

Im p o rt

N.V. August PÊDE
Z E E V I S C H G R O O T H A N D E L

Export
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318.040 — 
77.850,— 

113.050,— 
135.270,— 
16.780,—  
13.940 — 
15.700,— 
19.310,— 
6.770,— 
12.950,—

N.745
0.224
0.200
0.124
0.249
0.132
0.277

Oost
Oost
Oost
K anaal
K anaal
Oost
Oost

4897
5646
7081

16881
8085
6395
5065

66.310,— 
75.540.— 
98.620,— 

100.700.— 
64.110,— 
86.810,— 
67.660 —

SSO.164 Ysland 39865 
0.257 Oost 5132
0.320 K anaa l 13774
0.82 Noordzee 15271 
0.194 Kust 1052
0.60 Kust 1001
0.10 Kust 1504
0.260 Kust 344
0.161 Kust 1149
N.801 Kust 718
Dinsdag 29 A pril 1947 

De aanvoer van  vandaag is iets 
grooter dan gisteren doch nogmaals 
zeer klein  en onvoldoende om aan de 
groote vraag te voldoen. H ij bestaat 
hoofdzakelijk u it Yslandsche visch
soorten met w at tong, tarbot, kabel
jauw, gul en zeer weinig p lad ijs en 
rog. Deze aanvoer is dus weinig keus
rijk , bedraagt circa 93.000 kg. en wordt 
geleverd door 1 stoom trawler van Y s 
land met 1400 b. kabeljauw, schelvisch 
en weinig mixed, 4 motors van de 
Oost, 2 van  de W est en 2 van de Kust 
Het meerendeel dezer vaartuigen zijn 
tengevolge het slechte weder terug 
naar de haven geloopen en hebben 
dus m aar heel kleine vangsten. De 
m arktprijzen zi.jn m erkelÿk beter dan 
gisteren en gaan steeds in  stijgende 
lijn  voort. Heden is de m arkt zeer le 
vendig en de belangstelling groot. 
0.201 W set 
0.119 Oost 
0.135 Oost 
SSO-296 Ysland 
0.269 Kust 
0.78 W est 
0.291 Oost 
0.170 Oost 
0.784 Kust 
W oensdag 30 April 1947

Heden zijn buiten alle verw achtin 
gen in  veel vaartuigen aan den visch
afslag aanwezig. Deze vaartuigen heb
ben echter b ijna allen een gebroken 

tengevolge van het slecht weder

vischsoorten op de m arkt voorhanden. 
2 motors van de Noordzee, 1 van het 
Kanaal, 3 van de Oost en U  van de 
West leveren samen ongeveer 80000 
kg. vischsoorten. De vraag is bijzon
der groot, de m arkt zeer levendig zoo
dat alle vischsoorten aan hooge en 
steeds stijgende prijzen worden van 
de hand gedaan. De aangevoerde 
vischsoorten zijn doorgaans van p ri
ma kw aliteit. De belangstelling is he-

29.760,—
17.450,—

127.530,—
105.080,—

52.370,—
162.040,—

31.580,— 
39.920,— 
39.390,— 
35,090,— 
4ö.480,— 
17.890,—-

236.270 — 
149.030,—
46.580,— 
28.180,— 
105.490,—

B.605 West 1825
N.793 West 1290
0.292 Noordzee 7119
0.109 Oost 5938
N.733 West 3407
0.278 K anaa l 14726
0.186 West 1913
0.240 West 2575
Z.500 West 2424
N.740 West 2172
0.7 West 3783
0.261 West 1233
0.250 Noordzee 15464
0.25 Oost 7085
B.610 W est 2510
N.776 West 1825
0.128 Oost 5494

midd. 13, kleine 13-14; keilrog 13-14; 
rog 11-12; w ijting  6-6,50; zeehond 
5-6 fr. per kg. •
Dinsdag 29 A pril 1947

Groote tong 29-32; bloktong 36-37,5 
fruittong 43-45; sch. kleine tong 46- 
47; tarbot 45-46; pieterm an 45; p la
ten: groote 13, midd. 13,50-14,50, k lei
ne 15; keilrog 17-18; rog 14-15,50; w ij
ting 9-9,50; zeehond 6 fr. per kg. 
W oensdag 30 A pril 1947

Groote tong 28,50-29; bloktong 31,50 
32,50; fruittong 44-46; sch. kleine tong 
45-47; tarbot 45-47; pieterm an 45; ka
beljauw 15-16; platen: groote 13, midd
13.50-14,50, kleine 15; keilrog 16; rog
12.50-14; w ijting  8-9; zeehond 6,50; 
roobaard 24-25 fr. per kg.

G ARN AALAA NVO ER

25 April 3.817 kg. 18-29 fr.
26 April 2.753 kg. 22-31 fr.
28 April 274 kg. 19-41 fr.
29 April 363 kg. 38-40 fr.

1187 24.930 _ -
6251 126.660.—
5322 105.710 —

70497 640.950.—
610 11.480,—

1574 26.550,—
7134 129.640,—
275 5.880,—
492 6.970.—

reis
zoodat zi; doorgaans m aar weinig om 
vangrijke vangsten leveren. De aan 
voer is iets m inder dan gisteren, doch 

i er is een mooie verscheidenheid aan

' p r is z e n  per  k il o  t o e g e k e n d  a a n  de
VCRKOCHT t e r  STEDELUKE VISCHM IJN  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

VERSCHEIDENE 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

Soles — Tongen, 
3'4 ......

V rijdag  
Vendredi

er ... 26,00-26,40
‘ ......  31,80-32,80

33.00-33,40
33.00
30.00

Turbot

Barbues

platen

bloktongen ... .
v 'k l....................
k l.......................

_  Tarbot, gr. ..
midd..................
k l.......................
— Griet, gr. ..
m idd...............
k l.......................

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

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

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

Baies — Rog ...................................
Rougets — Roobaard ....................
Grondins — Knorhaan ... .............
Cabillaud blanc — Kabeîjauw  ...

Gullen ...............................
Lottes — Steert (zeeduivel) ........
M erlans — W ijting  ........................
Lim andes — Schar ........................
Lim andes soles — Tongschar ........
Emissoles — Z eeh a a i......................
Roussettes — Zeehond ..................
Vives — Arend (Pieterm an) ........
Maquereaux — M ak re e l.................
Poors ................................................
Grondins rouges — Roode knorh.
Raies — Keilrog .............................
Homards — Zeekreeft ...................
Flottes — Schaat ....... .............. ...
Zeebaars............................  .............
Lom ...................................................
Congres — Zeepaling ......................
Lingues — Lengen .........................
Soles d’Ecosse — Schotsche schol
Hareng — Haring (vo lle) .............
Hareng guais — IJ le  haring ........
Latour ...............................................
Tacauds — Steenpost ...................
Flétan — Heilbot ..........................
Colin — K o o lv isch ..........................
Esturgeons — Steur .......................
Zeewolf .............................................
V la sw ijtin g .......................................
Zonnevisch .......................................

n n ï p o-y y ! ç r-V,

Zaterdag
Samedi

25.80-26,80
29.80-31.20
31.00-33.00 
29,40-33,00
27.80-30,00
35.00-37.00 

29,00
22.00-23,00

Maandag
Lundi

26.60-31,00 
35,80-37,20
37.60-39,80 

38,60 
35,00

30.00-33,00
26.00-28,00 
23,00-25,00

Dinsdag
M ardi
32.40-37,00
45.80-49,80 
49,20-52,40
50.40-51,80 
37,60-45,60
45.80-53,00
32.00-35,00
25.00-27,00

Woensdag
M ercredi
28.40-31,00
39.00-43,60
42.00-44,80
41.40-44,20
34.00-37,80
31.00-35,00
29.00-31,00
21.00-25,00

13,20-13,50 13,30 13,00 13,00
13,20-13,40 13.40 13,80 14,00-14,90
13,00-13,40 13,80 15,00 15,20-15,40
13,00-13.20 14.00 14,60-15,00 14,20-14,40
9,60-11,60 11,60 12,20-12,60 10,70-12,60

0

5.00
5.00

7,80-9,00

28,80 24,80 23,60
16,60-21,00 9,20-11.00 10,00-12,60
5,80-7,00 6,00-8,00 7,80-9,00
5,20-6,00 5,00-12,00 11,00-15,80 6,00-14,10
5,50-10,00 10,00-15.00 17,00-20,00

8,00-9,00 8,70-9,50
11,00-12,60 11,00-15,00 8,00 17,60-29,00
4,20-7,00 5,60-7.40 13,40-17,60 10,00-17,00

21,20-22,40 25,20 30,70
3,20-4,20 4,40-6,40 7,40-10,00 6,80-8,60
4,00-9,00 9,40-11,00 10.00-12,00 9,40-12,60
7,40-12.70 13,00

6,00-7,50 9,00 7,00-9,00
6,00-7,50 9,00 7,00-9,00

8,00-10,00
9,20-13,50

12,00-13,00 15,00-16,00
8,40

14,00-17,00

6,00-7,00

5,00-7,50
3,40-4,00

19,20-21,60

10,00

10,00-12,00
5,20-7,00

2,70
40,00-42.00

5,50

4,60-6,60
11,80-12,70

8,00

5,40-7,40
14,50

12,80

10,00-12,00
7,40

22,00-23,00

9,20
18,00-20,00

Donderdag 1 Mei 1947
Ter gelegenheid van het feest 

1 M ei is er heden geen verkoop.
van

AANVOER
25 April 

April 
April 
April 
April 
Mei

en O PBRENGST
6.387 kg. 

67.086 kg. 
79.810 kg. 
93.342 kg. 
80.783 kg.

per DAG
67.450,—

677.490,—
729.660,—

1.078.070,—
1.270.130,—

Huis Raph. Huysseune
IMPORT EXPORT j

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

i

327.410 kg. 3.822.800,— 
IJSLAND SCHE V ISC H SO O R TEN

Deze werden ter officieele m arkt 
aan volgende prijzen per kg. verkocht: 
M aandag 28 April 1947

kabeljauw 7,40-10 ; gullen 5,20-6,40; 
koolvisch 4,20-5,80 ; leng •— ; schel
visch gr 12-13,40. midd. 10,60-11,20, 
kl. 8,20-9,20 ; zeewolf —  ; w ijting 5,40; 
heilbot 19 ; platen 13 fr. per kg.
Dinsdag 29 A pril 1947

Kabeljauw  8,20-10,80 ; gullen 6,80-
8.20 ; koolvisch 5,60-6,60 ; leng 6 ; 
schelvisch gr. 14,60-15,60, midd. 15̂  
15,80 kl. 10,60-11 ; zeewolf 8 ; w ijting
8.20 ; heilbot 25-45, ; platen 14,40 fr. 
per kg.

NIEUW POORT

A V R IL  1947
D onderdag

Jeud i

Louis GEKIERE
ZE E V IS C H  -  G R O O TH A N D E L

V ISC H M IJN  8-35 
— OO STENDE —
Tel. : Privé 723.09 
Bureel : Vischm ijn 

720.19

23 April 1947
Visch : N.744 : 40.650 fr. ; N.812 : 

3.400 fr. ; N.712 : 7.175 fr. ; N.817 : 
670 fr. ; N.812 : 1.997 fr. ; N.813 : 565 
fr. ; 0.74 : 3.184 fr. ; N.779 : 3.794 fr. ; 
N.709 : 2.107 fr. ; N.792 : 2.829 fr. ; N. 
705 : 1.619 fr. ; N.702 : 3.249 fr. ; N.789: 
4.230 fr. ; N.708 : 3.215 fr. ; N.706 : 
4.705 fr. ; N.772 : 1.493 fr. ; N.753 : 
5.082 fr. ; N.735 : 2.575 fr. ; N.451 : 
2.836 ; N.713 : 3.739 fr. ; N.707 : 1.478 
fr. ; N.810 : 2.300 fr. ; N.701 : 2.833 fr.; 
N.758 : 1.810 fr. ; N.711 : 3.518 fr. ; N. 
804 : 2.941 fr. ; N.703 : 1.522 fr. ; N.136: 
2.285 fr. ; N.716 : 2.496 fr.

24 April
Visch : 

1.740 r. ;

1947
N.732 : 4.252 fr. ; N.725

I M P O R T  -
Telegramadres

e x p o r t

Goldfish
(171) I

Verwachtingen
Volgende visschersvaartuigen zullen  

verm oedelijk in den loop dier aanstaan  
de vischweek te r m ijn  van Oostende 
m arkten  :
Van IJsland :

SS0.293 -  SS0.92 - SS0.294 -  
SS0.163.

Van het K a n a a l :
0.217 - 0.224 -  0.266 - 0.325 -  0.247 

0.241 -  0.237 - 0.212 -  0.311 
0.165 -  0.287 -  0.154 -  0.218

0.108
0.228
0.94.

Van de 
0.265 
0.81 
N.748 
0.222 
0.199

Van de 
0.82 
0.269

Oost en
-  0.323
- Z.413 -  0.121
-  0.105 -  0.115
-  0.166 -  0.310
-  0.192 -  N.745 
Noordzee :

-  0.282 -  0.66 
- 0.87 -  0.235

W itte  Bank : 
0.128 -  Z.530 

Z.504 
0.138 
0.193
0.183.

0.231
0.140

Z.428
N.704
0.274
0.127

0.112
0.226

25 April 1947
Visch : geene.
Garnaal : N.719 : 1.666 fr. ; N.813 : 

675 fr. ; N.810 : 1.393 fr. ; N.789 : 3.178 
fr. ; N.716 : 2.175 fr. ; 0.74 : 2.144 fr. ; 
N.703 : 1.393 fr. ; N.708 : 1.320 fr. ; N. 
742 : 1.534 fr. ; N.705 : 1.834 fr. ; N .45Ur 
1.952 fr. ; N.758 : 2,294 fr. ; N.712 :̂ 
1.096 fr. ; N.804 : 2.483 fr. ; N.709 : 
1.033 fr. ; N.714 : 1.937 rf. ; N.701 : 
688 fr. ; N.702 : 3.172 fr. ; N.711 : 3.750 
fr. ; N.706 : 4.102 fr. N.735 : 3.419 fr. ; 
N.753 : 3.467 fr. ; N.792 : 1.946 fr. ; N. 
707 : 1.524 fr. ; N.812 : 2.162 fr. ; N.779:
2.809 fr. 
1.175 fr. 
672 fr.

N.713
N.136

2.241
1.698

fr.
fr.

N.772 : 
N.781 :

26 April 1947
Visch : N.814 : 14.647 fr. ; N.817 : 

3.863 fr. ; N.721 : 6.252 fr. ; N.805 : 
2.530 fr

G arnaal : N.789 : 1.891 fr. ; N.772 : 
1.616 fr. ; N.753 : 1.896 fr. ; N.735 : 764 
fr. ; N.813 : 577 fr. ; N.706 : 2.425 fr. ; 
N.812 : 1.097 fr. ; N.708 : 1.340 fr. ; N. 
810 : 527 fr. ; N.804 : 1.775 fr.

28 April
Visch : 

10.770 fr. ; 
1 15.995 fr. ; 
9.836 fr. ; 
30.600 fr. ; 

G arnaal

0.300 - 0.179 -  0.290 -  0.285.
0.33 -  0.152 -  0.196 -  0.161 -  N.777 
0.263 -  0.260 -  0.261.

Van de W est :
Verscheidene kanaalvaarders zou

den echter ook in Engeland kunnen  
m arkten .

ZEEVISCH - GROOTHANDEL

Camille W I L L E  M S
sedert 1 887

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

(226)

ZEEBRUGGE
Zaterdag 26 April 1947

Groote tong 27-27,50; bloktong 28- 
31,50; fruittong 33-34; sch. kleine 
tong 35; tarbot 42-43; pieterman 42 ; 
kabeljauw 16-17; platen-: gr. 12,50, 
midd. 13, kleine 13-13,50; rog 8-9; w ij
ting 5,50-6; zeehond 6 fr. per kg.
M aandag 28 April 1947

Groote tong 26,50-27; bloktong 29- 
30; fruittong 34-36; sch. k’eine tong 
36-38; tarbot 45; pieterman 44; ka
beljauw 13-14; platen: groote 12,50 ;

1947
N.757 : 

; N.803 
; N.812 

; N.50 :
; N.754 : 

N.742

29 April 1947
Visch : N.796 

22.198 fr. ; N.730 : 
G araal : N.701

2.960 fr. ; 
: 5.989 fr.
: 4.966 fr. 
12.205 fr. : 
3.805 fr.

: 1.254 fr.

9.368 fr. 
28.850 fr. 
704 fr.

N.817 : 
N.734 : 
N.809 : 
N.728 :

N.704

Leopold DEPAEPE
ln- en Uitvoer van 
Visch en Garnaal

VISCHMIJN ZEEBRUGGE 
Tel. Privé: Knokke 612.84 
(224) Zeebrugge 513.30

B L A N K E N B E R G E
M aandag 28 April 194/

Groote tong 33 ; bloktong 33 ; fru it
tong 35 : sch. kleine tong : 35 ; tar
bot 45-24 ; pieterman — ; kabeljauw 
20-10 ; platen : gr. 12, midd. 12, kleine 
12 ; keilrog 10,50 ; w ijting 5 ; rog 8 ; 
zeehond — fr. per kg.

Dinsdag 29 April 1947
Groote tong 35 ; bloktong 42 ; fru it

tong 50 ; sch. kleine tong 50 ; tarbot 
30 ; pieterman — ; kabeljauw 17 ; p la
ten : gr. 13, midd. 15, kleine 15 ; keil
rog 14 ; rog 10 ; w ijting 9-5 ; zeehond 
—■ fr. per kg.

GARNAALAANVO ER

25 April
26 April

763
405

21-25 fr.
22-25 fr.



UIT DE OUDE DOOS

Ten Tijde aan Mwda~Zâe>teôia...
Van oudsher hebben de vorsten, 

graven of andere gezagdragers die 
over Vlaanderen regeerden belang ge
steld, hetzij dan ook niet steeds be
langloos - in  de Vlaamsche zeevissche
rij.

W ij kenden tijdstippen van bande
loosheid en perioden van scherpe re
glementeering.

Tusschen de maatregelen die in  het 
verleden uitgevaardigd werden, wordt 
aangestipt, dat de meest belangrijke, 
ongetw ijfeld deze zijn welke door Ma- 
ria-Theresia genomen werden, toen 
Vlaanderen afhankelijk  was van het 
Huis van Oostenrijk.

Het algemeen reglement der zee
visscherij voor de steden Nieuwpoort 
en Oostende, door de voornoemde 
vorstin afgekondigd, dagteekent van 
31 M aart 1770. De meeste bepalingen 
zijn  nochtans slechts de codificatie 
van  de oude gebruiken die in  de zee
visscherij aan de Vlaamsche kusten 
bestonden.

Sommige merkwaardigheden van de 
Reglem enteering van Maria-Thérè- 
sia w illen w ij hier u it de vergetelheid 
aan den dag brengen.

T E  W EER TE G E N  A LLE R H A N D E  
A F H O U D IN G E N

Als w ij art. 14 van het Reglement 
van  M aria Theresia nagaan, laat dit 
ons toe te veronderstellen dat te dien 
tijde de Vorstin te keer wilde gaan te
gen sommige m isbruiken die waarge
nomen werden ten opzichte van  aller
hande afhoudingen bij den verkoop 
van  versche visch.

Hare Koninklijke Hoogheid verbood 
immers uitdrukkelijk aan de visch
handelaars van Nieuwpoort een ge
deelte van de opbrengst of van het 
gewicht van de vangst meer te mogen 
afhouden. De bruto-opbrengst mocht 
geen andere afhouding meer onder
gaan dan v ijf ten honderd of van be
paald gewicht per pond als «schrijf- 
geld» ten voordeele van de écoreurs 
of beschrijvers (Niets nieuws onder de 
zon ! !). De verder toegelaten afhou
dingen waren: een voorafbepaald be
drag voor den schrijver op de kaai ; 
eigenaardig is dat een bijdrage mocht 
afgehouden worden voor de visschers- 
kapel in de Parochiekerk.

TE G E N  DE SABOTEURS
Hare M ajesteit gaf in  het Regle

ment uitdrukkelijk de opdracht aan 
de M agistraten te waken op het ge
drag van de vischhandelaars, opdat 
zij niets zouden kunnen verrichten 
die het koopen of het verkoopen van 
versche visch zou kunnen bem oeilij
ken of de medewerking beletten van 
andere welwillende koopers. Ind ien  
de M agistraten den m insten tegen
stand ondervonden, hadden zij als 
p licht onm iddellijk de Regeering h ier
van op de hoogte te stellen, die de 
passende maatregelen tegenover de 
kwaadwilligen zou nemen.

DE R E G L E M E N T E E R IN G  VAN  
H E T A R B E ID S C O N T R A C T

Aan- en afmonsteren naar w illekeur 
was ten tijde van M aria-Theresia u it 
den booze. Art. 2 van haar Reglem ent 
voorzag immers dat de stuurmans, 
maten en jongens, die de bemanning 
uitm aakten van een groot- of klein 
visschetij vaartuig, zonder eenig on
derscheid, aldus aangeworven waren 
voor den duur van één jaar. Z ij waren 
verp licht binst den duur van dit tijd 
stip, de visscherij u it te oefenen, die 
de reeders of eigenaars naar goed
dunken voorschreven. Ieder visscher 
of scheepsjongen had de verp lich 
ting gedurende het jaa r zijn werk met 
groote stiptheid te volbrengen. Deed 
men d it niet dan kon men bestraft 
worden. Bovendien was het onmoge
lijk  opnieuw bescheept te worden op 
een ander visscherijvaartuig zonder 
de uitdrukkelijke of schriftelijke ver
klaring van den reeder of eigenaar. 
De stuurm an en al degenen die met 
hem aan boord waren moesten zon
der tegenspraak gehoorzamen aan 
de orders of bevelen van den reeder 
of eigenaar. Die ongehoorzaam was of 
handelde volgens eigen goeddunken 
kon scheidsrechterlijk bestraft wor
den.

De aanmonstering der bemanning 
van visscherijvaartuigen moest, inge
volge het Reglement van Maria-Thè- 
résia, plaats hebben op den 1 M ei van 
elk jaa r en dit, zooals reeds aange
stipt, voor den duur van één jaar. 
Vanaf den 15 April mocht de stuur
man nochtans de passende maatrege-

>7
CARELS

Diesel Motoren
AG EN TSCH AP:

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

H 4 N D E L S B E R IC H T E N
H IP P O D R O M E  BREEDENE

W inst- en V erliesrekening op 31-12-46 
Debiet :

Uitbatingsonkosten : 5.824.601,40
Verlies op verwezenlijking

portefeuille 75.475,75

Rest :
Te verdeelen winst

K red ie t
Ontvangsten

5.900.077,15
1.655.536,10

7.555.613,25

6.667.805,45
O STEN DE T H E R M A L

W inst op 31-12-1946 415.242,27
Verdeeling
7 p.c. duizend of 35 fr. brut per aan

deel op de 10.000 kapitaalsaandeelen.

F R O ID  IN D U S T R IE L
W inst- en V erliesrekening op 31-12-46 

Debiet
Algemeene onkosten : 647.541,29
W instsaldo : 1.948.765,05

Krediet
Overdracht d ienstjaar 1945 : 122.862,02 
Verschillende producten 478.605,14 
Bru to  uitbatingswinst 1.994.839,18

Totaal : 2.596.306,34
Verdeeling der w inst

Amortissement 
W ettige reserve 
Eerste dividend van 12,50 fr. 
per tite l aan 12000 aan- 
deelen
Eerste dividend van 12,50 fr. 
aan de 600 aandeelen van 
den Staat
Provisie voor belastingen 
Statu ta ire tantièm es 
D irectie en personeel 
Super dividend van 30 fr. 
per tite l aan 12000 aandee
len

id. Staatsaandeelen 
Nieuw Saldo :

270.115,39
77.789,38

150.000,00

7.500,00
750.000,00
132.049,82
66.024,91

360.000,00
18.000,00

117.285,55

1.948.765,05

N.V. L U M IE R E  E T  C O NFO RT
W inst- en Verliesrekening op 31-12-46 

Debiet
Algemeene onkosten 109.335,45
Stichtingskosten 17.269.35
Delging op gebouw 52.522,00
Kred iet saldo 95.021,90

K red ie t
Studie

274.148.70

274.148.70

TEH A N D EL EN SCH EEPVAA RT  
N IE U W P O O R T

W inst- en V erliesrekening op 31-12-46 
Debiet

Verscheidene onkosten 1.043.844,93 
W instsaldo 325.725,43

K red ie t
1.369.570,36 

Overdracht van vorige uitba
ting 97.909,08 
Verscheidene ontvangsten 1.271.661,28

1.369.570,36
O STEN DE P H A R E  E T  E X T E N S IO N

W inst- en Verliesrekening  
Debiet

Verlies 1945 1.526.868,39
Onkosten 1946 570.448,17
W ettelijke delgingen 12.662,90
Verlies portefeuille 18.000,00
Schuldvorderingen 90,00

K red ie t
Bruto w inst 1946 
Verlies over te dragen

2.128.069,46

726.100,68
1.401.968,78

2.128.069,46 
R E E D E R IJ  BOELS

B ij besluit van 13-9-46, verschenen 
in het Staatsblad van 26-4-47, is het 
ontslag van den heer Jean  Claessens 
als afgev. beheerder aanvaard. H ij 
werd vervangen door D r A. Van  W al- 
leghem van Middelkerke.

C O M P T O IR  D ’O STEN DE EST S.A.
W inst- en Verliesrekening

Debiet
Verlies 1945 

Onkosten 1946 
W ettige delgingen

K red ie t
U itbatingsw inst
Verlies

693.037,13
2.174,15

634,40

695.845,68

5.305,98
690.539,70

695.845,68 
H A N D ELSVEN N O O TSC H A PPEN  

B R U N E T & Co
Winst- en Verliesrekening op 31-12-46 

Debiet :
Algemeene onkosten Fr. 2.082.907,30 
Saldo en w inst 1.207.546,66

Krediet :
Saldo 31-12.1945 
U itslag uitbating

3.290.453,96

3.564,31
3.286.889.65

len nemen voor de sam enstelling van 
z ijn  bemanning, zonder dat h ij vóór 
1 M ei défin itief manschappen mocht 
aanwerven of aanmonsteren, die op 
ander vaartuigen bescheept waren.

Deed h ij het toch dan was de over
eenkomst van geen waarde en liep h ij 
bovendien een bestraffing op.

Niettegenstaande de term ijn  der 
aanm onstering verstreken was, moch
ten de stuurmans, m aats of scheeps
jongens hun visscherijvaartu ig  nief 
verlaten, noch aanm onsteren voor de 
rekening van  een ander reeder of 
eigenaar ,indien zij nog iets verschul
digd w aren aan het vaartuig, dat zij 
w ilden verlaten, tenzij dat de reeder 
of de eigenaar van het vaartuig, 
waarop zij zich opnieuw wilden be- 
schepen, zich verbond de overblijven
de schuld te betalen of zich zelf w aar
borg stelde.

B ij gelegenheid vertellen w ij nog 
wel iets meer over het Reglem ent der 
Zeevisscherij van M aria-Theresia.

S nuisteraar
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Eaypext aan Viócfi in *46
PEK EL-  en ST EU R H A R IN G  was 

ook in  1946 het voornaamste uitvoer
artike l van de Nederlandsche vischex- 
port.

Uitgevoerd werd in  1946 (tons van 
1000 kg.):

13.269 ton, waarde van  6,2 m illioen 
gulden.

In  1939 werd uitgevoerd:
33.043 ton, waarde 3,6 m illioen gld.
De gemiddelde p rijs was in :

1946 f 467 per ton;
1939 f 108 per ton.

De afnemers in  1946 waren :
1000 kg. 1000 gld

België en Luxemburg 5.818 2.546
Am erika (V .S.) 1.609 845
Fin land 1.500 548
Ita lie 1.225 575
Palestina 942 559
Zweden 611 282
Zuid-Afrika 364 200
Tsjecho Slowakije 307 189
Canada 293 174
Polen 186 76

Opvallend is dat 1500 ton naar F in 
land ongeveer evenveel opbrachten 
als 942 ton naar Palestina.

V ER SC H E  H A R IN G  werd geëxpor
teerd :

1946: 3.304 ton, waarde 1,4 m ill. gld.
1939: 4.525 ton, waarde 0,65 m ill, gld 

P rijs  per 1000 kg.: 1946 411 gld.
1939 144 gld.
1000 kg. 1000 gld 

België ' 1.464 636
Duitschland 1.192 344
Tsecho Slow. 648 379

Aan B O K K IN G  werd uitgevoerd. 
1946: 1.401 ton, waarde 1,45 m ill. gld. 
1939: 2.897 ton. waarde 0,45 m ill. gld.

P rijs  per 1.000 kg.:
1946
1939

Ita lie
Egypte
Griekenland
België
Zw itserland

1.035 gld.
158 gld.

1.000 kg. 1.000 gld.
510 663
362 297
155 130
131 131
131 109

Aan Z EEV ISC H , versch en bevroren 
werd geëxporteerd:
1946: 2.754 ton, waarde 3,2 m ill. gld.

1.000 kg.
België 1.836
Gr. B ritann ië  307
Zw itserland 211
Fran k rijk  152
Tsjecho Slowakije 101

1.000 gld. 
1.882 

527 
338 
138 
134

3.290.453,96

Aan O EST ER S  werd uitgevoerd: 
1946: 1.111 ton, waarde 2 m illioen g!d.

1.000 kg. 1.000 gld. 
België 863 1.600
Engeland 203 420
Zw itserland 20 34

Aan M O SSELEN  werd geëxporteerd : 
1946: 23.476 ton, waarde 2,7 m ill. gld. 
1939: 37.714 ton, waarde 1.1 m ill. gld.

1.000 kg.
België 20.719
Fran krijk  2.733

G A RN A LEN  werden uitgevoerd: 
1946: 358 ton, waarde 296.000 gld. 
Aan Z O ET W A T ER V ISC H  werd ge- 

exporteerd: snoek 83 ton, waarde
116.000 gld (Tsjecho Slow akije 41 ton, 
België 21 ton, Zw itserland 14 ton ); 
karper 5 ton, zeelt 12 ton: andere zoet 
watervisch 260 ton, waarde 336.000 gld 
(Zw itserland 68 ton, 115.000 gld. Gr. 
B ritann ië  61 ton, 52.000 gld. België 50 
ton, 42.000 gld., Tsjecho-Slowakije 43 
ton, 70.000 gld, Zweden 33 ton, 53.000 
gld.)

P A L IN G  werd tot een hoeveelheid 
van 29 ton geëxporteerd, waarde
103.000 gld. (Belg ië 21 ton).

Aan K R E E F T  en LA N G O U ST  werd 
omgezet 178 ton, waarde 771.000 gld. 
(1939: 278 ton, 279.000 gld; België 166 
ton. Zw itserland 12 ton).

In  gedroogde K A B E L JA U W  en 
SC H ELV ISC H  werd 173 ton naar It a 
lie geëxporteerd, voor een waarde van
339.000 gld.

De TO T A LE U IT V O ER  van alle 
vischsoorten, incl. schaal- en schelp
dieren beliep:

kg. gld
1935 125.000.000 10.796.000
1936 131.000.000 12.095.000
1937 167.000.000 15.801 000
1938 150.000.000 13.853.000
1939 93.000.000 10.169.000 
1946 48.000.000 21.000.000

U it «De Visscheri-jwereld»

Wede’tapÂautu aan Siateló  
aan de Jlu ó t

Nieuwe schikkingen voor het 
toekennen van voorschotten

De provinciale dienst voor weder
opbouw voor West-Vlaanderen deelt 
mede, dat nieuwe schikkingen getrof
fen werden voor het toekennen van 
voorschotten aan geteisterde hote
liers.

De hoteliers, die het voorkeurrecht 
genieten, kunnen onm iddellijk een 
voorschot tot een bedrag van 150.000 
fr. bekomen, waarde 1939 verm enig
vuldigd met twee, w at 300.000 fr. u it
m aakt. Deze som moet aangewend 
worden voor den wederopbouw van 
het verwoeste hotel.

Daarenboven kunnen zij bij de Na
tionale m aatschappij voor krediet 
aan de N ijverheid een krediet openen 
van maximum 500.000 fr. voor de her
stelling van de schade aan hun on
roerend bezit en een krediet tot een

zelfde bedrag voor herstelling van de 
schade aan roerende goederen, die 
aangewend worden in hun bedrijf.

De wederopbouw zal vóór 15 Ju li 
moeten geëindigd zijn en de dienst 
van den wederopbouw zal er over 
waken, dat de noodige arbeidskrach
ten ter beschikking zijn.

De hoteliers, die hun dossier betref
fende de oorlogsschade en hun na- 
vraag om voorschotten en krediet- 
opening bij den provincialen dienst 
voor den wederopbouw te St. K ru is 
Brugge niet hebben overgemaakt, 
worden er om verzocht zulks onver
w ijld  te doen.

B ij deze stukken moeten zij hun 
aanvraag om vergunning en om toela
ting tot het verbruik van m aterialen 
met al de noodige bescheiden, die 
hun door het gemeentebestuur zullen 
worden afgeleverd, doen toekomen.

De welbekende ' Engeische Dieselmotoren

MS LAREN, MIRRLEES, PETTER

S n e l l e  l e v e r i n g  
M a t i g e  p r i j z e n

ÊÜLARIB
Alge meen Agentschap
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UITVOER VAN VISCH EN VISSCHERIJPRODUKTEN 

gedurende het jaar 1946 en 1938 

VERSCHE VISÇH

Landen van 
Bestem m ing

Gew icht in Kgr. Waarde in  Frs.

19 4 6 19 3 8 19 4 6 19 3 8

Engeland 794.000 1.028.400 11.686.000 9.258.000
Zw itserland 281.500 451.600 6.234.000 4.397.000
Ita lië 207.300 — 3.425.000 .—
Fran krijk 54.100 1.612.000 684.000 9.861.000
Nederland 27.600 — 497.000 __
Congo 1.200 — 27.000 __
Duitschland 200 187.800 2.000 2.836.00®
Noorwegen 100 — 2.000 __
Scheepsvoorraad
Vreemde schepen 112.400 — 2.034000 __
Diversen — 286.900 —- 2.031.000

Totaal 1.478.400 3.566.700 24.591.000 28.383.000

GEDROOGDE, GEROOKTE OF GEZOUTEN VISCH

Griekenland 1.128.000 __ 6.900.000 _
Nederland 24.000 — 332.000 __
Fran krijk 5.500 6.000 103.000 73.000
Duitschland 23.100 — 288.000 __
Scheepsvoorraad
Vreemde schepen 100 — 1.000 —
Noorwegen — 11.800 — 144.000
Zw itserland — 5.400 — 181.000
Diversen — 138.000 — 520.000

Totaal : 1.180.700 161.200' 7.624.000 918.000

VERSCHE HARING
Ita lië 73.100 — 816.000 __
Nederland 32.500 114.900 65.000 172.000
Duitschland 10.000 1.270.900 40.000 1.789.000
Diversen — 246.100 — 233.000
Scheepsvoorraad
Vreemde schepen 100 — 1.000 —
Totaal : 115.700 1.631.900 922.000 2.194.000

GEZOUTEN HARING
F ran k rijk 2.576.500 250.300 19.290.000 510.006
Oostenrijk 818.000 — 5.490.000 __
Ita lië 599.500 — 6.103.000 __
Duitschland 79.000 — 840.000 __
Belg. Congo 12.100 — 285.000 __
Zw itserland 11.800 — 146.000 __
Diversen — 146.000 — 344.000
Scheepsvoorraad
Vreemde schepen 900 — 16.000 —
Totaal : 4.098.000 396.300 32.170.000 854.000

ANDERE HARING

Zw itserland 45.200 708.000
Ita lië 20.900 — 345.000 __
F ran k rijk 1.000 8.600 10.000 20.000
Diversen — 16.300 — 52.000

voorraad
Vreemde schepen 800 — 21.000 —

Totaal : 67.900 24.900 1.084.000 72.000
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IJSLAND

Een goed Toegeruste Concurrent
IJs lan d  is een van de landen die 

van de oorlog geprofiteerd heeft. Het 
lag wel vlak bij de fron tlijn  m aar 
toch nog aan geene zijde en dus is er 
geld verdiend, veel geld verdiend. De 
groote bestellingen aan schepen in 
Engeland getuigen van die oorlogs- 
welvaart. Nu is oorlogswelvaart a ltijd  
een betrekkelijke w elvaart. U it de 
vorige oorlog is m aar a l te goed be
kend hoe m oeilijk het is van oorlogs
industrie en oorlogsbedrijf over te 
schakelen op vredesbedrijf en na dez® 
oorlog moet dat nog veel m oeilijker 
zijn, want nog nim m er is Europa zoo 
diepgaand verarm d als thans helaas 
het geval is. In  de twee ja a r na de 
be vrij ding is die verarm ing nog niet 
eens geestelijk verwerkt, immers tot 
velen en tot vele instellingen is het 
nog niet eens voldoende doorgedron
gen w at deze verarm ing beteekent en 
welke gevolgen zij zal meebrengen 
voor ons doen en vooral voor ons la 
ten. Laa t staan dat men al tot een 
Europeesch plan zou zijn gekomen 
om gezamenlijk maatregelen te bera- 
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A B O N N E ER T U OP en V E R S P R E ID T  

«HET NIEUW VISSCHERIJBLAD»

Onze ViayznÉuó
VR A A G  :

«M ijn echtgenoote is overleden, ik 
»heb kinderen waaronder er gehuwd 
»zijn en n iet gehuwd zi;n. Het huis 
»dat ik  bewoon te samen met m ijn on
gehuw de kinderen is het erfdeel van 
»m ij en al m ijn kinderen.

»Na m ijn  dood kunnen de kinderen, 
»die gehuwd z ijn  en zelf kinderen heb- 
»b«nj schriftelijk  b.v. door notarieele 
»akte het vruchtgebruik overlaten van 
»het huis aan de niet gehuwde kin- 
»deren met de verbintenis slechts het 
»huis te kunnen verkoopen na het af- 
»sterven van de ongehuwde kinderen?

»Is een dergelijke akte ten aanzien 
»van de wet en alle erfgenamen, bij- 
»gevolg ook m ijn kleinkinderen, gel- 
»dig ?

»Is het opstellen van een dergelijke 
»akte aan te raden ?»

A N TW O O R D  :

U bent dus, als overlevende echtge
noote in  onverdeeldheid met Uw  kin 
deren, gehuwde en ongehuwde.

In  dat geval kan, op ieder oogen
blik, één der onverdeelde eigenaars 
de verdeeling doen plaats grijpen, ver
mits, ingevolge de wet, niemand ge
houden is in  onverdeeldheid te b lij
ven.

Na uw dood kunnen de kinderen de 
onverdeeldheid laten voortbestaan, 
zoolang ze w illen, m aar ze kunnen er 
ook op ieder oogenblik een einde aan 
stellen.

De onverdeelde eigenaars kunnen 
echter een overeenkomst afsluiten 
w aarbij ze zich, voor de duur van 
hoogstens v ijf jaar, verbinden de ver
deeling niet te vragen : deze overeen
komst kan alle 5 jaa r vernieuwd wor
den.

In  dezelfde overeenkomst kan dan 
bepaald worden dat b.v. de gehuwde 
kinderen de ongehuwe kinderen in  het 
kwestieuze huis zullen laten wonen 
(ook voor 5 jaa r).

Een dergelijk akkoord is geldig te
genover alle erfgenamen en mag on
derhands opgemaakt worden.

VRAAG :

Ik  ben gedurende gansch den oor
log bij «De Ster» verzekerd geweest 
en daar ik  nu de middels niet meer 
heb, ben ik  er niet meer verzekerd.

Dezer dagen kreeg ik op m ijn ver
zoek, m ijn aandeel voor het jaa r 1945. 
welke ongeveer 12 t.h. op m ijn stor
ting voor dit ja a r beteekent. Voor de 
jaren 1942 tot en met 1944 betaalt 
men niet u it omdat dit geld geblok
keerd is.

Heeft men dat recht ?

ANTW OORD :

Het aandeel in het voorbehoudings- 
fonds wordt aanzien als een schuld 
van de m aatschappij tegenover de 
leden.

Alhoewel deze gedeeltelijk en in  elk 
geval voor 60 t.h. geblokkeerd blijven, 
toch geniet «De Ster» er de intresten 
van.

Z ij is verplicht aan elk uittredend 
lid  zijn aandeel in het voorbehou- 
dingsfonds u it te betalen, niettegen
staande hun krediet op de bank ge
deeltelijk geblokkeerd is.

Doen ze het niet, dan moogt gij dit 
opvorderen.

men ter bestrijding van deze armoe
de.

IN DE SECTOR V IS C H
In  de sector visch is IJs la n d  een 

der landen waarmede bij de weder
opbouw van het Europeesche visch- 
bedrijf ernstig rekening moet worden 
gehouden. Het IJslandsche vischbe- 
d rijf heeft nl. to de oorlog een ver
andering ondergaan, waardoor het 
zijn positie als visch-exporteerend 
land ongetwijfeld heeft versterkt. 
Vroeger exporteerde IJs la n d  in  hoofd
zaak gezouten visch, m aar in  de oor 
log is het overgegaan tot industria
lisatie, nl. op het diepvriezen van 
vischfilets, met het onontkoombaar 
gevolg dat het zijn omzet, dus zijn ex
port moet vergrooten, w il het kap i
taa l dat in  de onderneming is belegd 
tot een redelijke opbrengst komen. 
Het gevaarlijke in  de situatie is dat 
deze industrie is opgebouwd onder 
oorlogsomstandigheden w at nu niet 
bepaald de meest economische om
standigheden zijn. D aar niet m inder 
dan het bestaan der naties op het 
spel staat wordt niet op geld gezien 
en dus m ankeert de voornaamste fac
tor om tot zoo zuinig mogelijke u it
breiding van zaken te dwingen : de 
concurrentie. N iet dat diepvriezen in  
IJs lan d  een zuiver oorlogsproduct is. 
De plannen werden al in  1929 beke
ken, m aar de economische crisis die 
tot de oorlog van 1940 heeft medege
werkt heeft de plannen die gekoes
terd werden geremd in  hun uitw er
king. Toch waren in  1939 in  IJs lan d  
reeds 19 diep vrieshuizen in  werking 
of in  aanbouw. Eind 1944 was dit aan
ta l uitgewoekerd tot 64 met een ca
paciteit van 700.000 kg. visch per dag.

De productie over 1944 was 60 m il
lioen kg. diepgevrozen visch en 22 m il
lioen kg. diepgevrozen vischfilets tot 
een waarde van 47,5 m illioen kronen. 
V rijw el de geheele oorlogsproductle 
ging naar Engeland en eenige honder
den tonnen werden zelfs naar Am eri
ka verkocht. Na de oorlog wierp I J s 
land zich allereerst op Am erika om 
deviezen te verwerven, die het noo
dig heeft om zijn importen te dekken.

De IJslandsche diepvries industrie 
streeft naar een kwaliteitsproduct. 
Men tracht er de kw aliteit van het 
artikel op peil te houden door in 
spectie der fabrieken. B ijn a  de helft 
der industrieën is in het Zuiden ge
vestigd, een vierde in  het Noorden en 
een vierde in  het Westen. Het werk 
is een seizoenbedrijf. Het begint op 
10 Jan u ari en eindigt 30 Mei, kort 
voor de kabeljauwvisscherij sluit. De 
visch wordt aan boord voorbehandela 
en ingeijsd. De vrieshuizen liggen bi.i 
de havenkaden, zoodat de geloste 
visch weinig te lijden heeft van het 
vervoer. Zeven tot tw aa lf uur na het 
begin der lossing is de visch diepge
vrozen. In  vele gevallen geschiedt het 
vervoer van schip naar vrieshuis zelfs 
mechanisch. Enkele fabrieken verwer
ken het afval tot vischmeel.

De waarde van een fabriek wordt 
geschat op een m illioen kronen, dat 
is 154.00 dollars, dat is rond een ha lf 
m illioen gulden. De bewaarkelders zijn 
gewoonlijk berekend op 1.2 -millioen 
kg. vischfilets. De tem peratuur is 22 
- 25 graden onder nul. In  oorlogstijd 
werden pakken van 7 Engelsche pon
den gemaakt. Na de bevrijding wor- 

' den ook pakjes gefabriceerd van een 
twee en v ijf Engelsche ponden. Ook 
de verpakking wordt aantrekkelijker 
gemaakt voor de particuliere koopers- 
verbruikers.

De IJslandsche diepvries-industrie 
is thans bezig een verkooporganisa
tie op te bouwen, ook in  Europa. On
getwijfeld pioniert zij op de Euro
peesche vredesmarkt. H aar activite it 
is de moeite van het volgen waard, 
vooral voor die landen die zelf p lan
nen hebben om diep te gaan vriezen.

«De VisscheriJ'wereld»

Berichten aan 
Z eevaren den

NEDERLAND

K ustroute. M ededeeling lic h t
boeien.

Volgende mededeeling van  den D i
recteur 3de d istrict Loodswezen lig 
gen thans op het gedeelte der kust
en Terschelling-route van IM  3 t/m 
E T  16 alle lichtboeien op hun plaats 
en branden, conform N EM ED R I, be
halve a. IM  5, welke gedoofd is ; T X  
1 en E T  2, welke verm ist worden.

V uile G at. Zom erbetonning  herlegd. 
Lichtboeien vervangen.

De zomerbetonning van het Vuile 
G at is herlegd conform de kaart.

N.B. De roode lichtboeien Nos. 2 en 
4 b lijven tijd e lijk  vervangen door 
roode sparboeien.

B ij een door het Ned. Loodswezen 
van 1 tot 3 A p ril gehouden controle 
van de route-lichtboeien langs het 
S lijk  gedeelte van de Ned. kust is ge
bleken dat de navolgende lichtboeien 
op hun plaats liggen en branden:
G H  6 t/m G H  10; H K  3 t/m H K  13; 
IM  1, IM  2, N F 15, N F  17.

K ustroute. L ichtboeien «ET 15» en
«ET 16» herlegd en gew ijzigd.

a. De lichtboei «ET  15» thans too- 
nende een w it groepschitterlicht met 
elke 15 sec. een groep van 2 schitte
ringen, Dagmerk : stomp.

b. De lichtboei «ET  16» thans too- 
nende een w it groepschitterlicht met 
elke 10 sec. een groep van 3 schitte
ringen. Dagmerk : spits.

Zeegat van Texel. Schulpengat. N o r
m ale lage geleidelicht verp laats t en 

ontstoken

Het w itte (tijd e lijk  vaste) lage ge
leidelicht (noodlicht) van het Schu l
pengat (Huisduinen) is voor goed ge
doofd. De lichtopstand is als dagmerk 
behouden gebleven.

Op den, lichtopstand is ontstoken 
een w it onderbroken lich t (lage ge
le idelich t), elke 5 sec., helder 2,5 sec.; 
zichtbaar 10 zm van ongeveer 29° tot 
in ongeveer 53° ; lichtopstand : tra- 
liem ast, hoogte 10 m. ; hoogte boven 
gem. waterstand 26 m.

Het merk van het lich t K ijkd u in  
(N ° 463) 41° inéén met d it lich t (N ° 
462), geeft leiding in  het S lijk  ge
deelte van het Schulpengat.

W addenze. B etonning herlegd.
De betonning van Stortem elk, Vlies- 

stroom, schuitengat en Inschot is 
wederom geheel conform de kaart 
herlegd.

IJm uiden S pier. M.S. in d ienst gesteld 
W  licht, M.S. u it dienst.

Op den kop van de S pier (Zuider- 
hoofd) van IJm u iden  is een M S in  
dienst gesteld, gevende met nautofoon 
(toonhoogte 300) elke 30 sec. een 
groep van 2 stooten, aldus : stoot 3 
sec., stilte 3 sec., stoot 3 sec., stilte 21 
sec.

N.B. Ind ien de nautofoon defect is, 
wordt M .S. gegeven met een nautofoon 
op den W  lichttoren, aldus : elke 15 
sec. één stoot van 3 sec.

Het (tijd e lijke ) M S op den W  lich t
toren (lage geleidelicht) is u it dienst 
gesteld. Op dezen lichttoren wordt b ij 
defect van de nautofoon op den kop 
van de S pier, het onder N.B. genoem
de reservem istsein in  dienst gesteld.

Steenbank. L ichtbru lboei herlegd
Op de vroegere plaats is de lich t

brulboei van den Midden Steenbank, 
herlegd.

W addenzee. M iddelste lichtopst.
Pollendam  hersteld

Het middelste lich t op den Po llen 
dam is wederom ontstoken.

in dienst

Het radiobaken te IJm u iden  is nu 
definitief in dienst gesteld.

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

van 2 P.K . to t 4.000 P.K.

Leveranciers van de Royal Navy en B.B.C. (225)
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V A L C K E  O e b r .  O o s t e n d e

NEDERLAND
M O T O R T R A W L E R  D IR K J E  RO. 53

De M otortraw ler D irkje RO. 53 van 
de V isscherij M ij. Piscator N.V. is 
voor reparatie aan den motor u it de 
vaart genomen en is naar Amsterdam 
overgebracht.
H l « k l  I ' '■
TW E E D E  T R A W LE R  DOOR DE M IJ .

P E T TE N  IN  EN G ELA N D  
A A N G E K O C H T

Onder den naam  Lady Estelle G Y  
5 2is op Maandag 19 A p ril de tweede 
door de N.V. Visscherij M ij. Petten in 
Engeland aangekochte stoom trawler 
uit Grim sby in  IJm u iden  aangeko
men. De bruto inhoud van dit schip 
is 323 reg. ton (netto 134 reg. ton), 
lengte 136,4 v., breedte 23,5 v., holte 
12,7 voet. De traw ler, die v rij oud is: 
werd beschikbaar gesteld.

ENGELAND
OVER W A LV IS SC H EN

Engeland heeft dus walvischvleesch 
gegeten. Het werd aan verschillende 
personen opgedischt zonder dat hen 
daarbij gezegd werd, wat ze zouden 
eten. Allen waren het eens om te ver 
klaren, dat het lekker was. Een meis
je zei «dat is de fijnste biefstuk, die 
ik al ooit gegeten heb».

.W el beschouwd is het feitelijk , toch 
vleesch, verm its de walvisch een zoog
dier is. Het uitzicht is daarbij w aar
lijk  dat van vleesch. Wetenschapslui 
zeggen, dat het meer vitam inen dan 
gelijk welk ander soort vleesch bevat. 
Het is verder uitgem aakt, dat er door 
de fabriekschepen op walvischvangst 
evenveel walvischvleesch geleverd 
werd, dan vóór den oorlog door Ar- 
gentinie naar Engeland vleesch uit
gevoerd werd.

Het is ten , andere een geluk 
voor de hongerlijdende streken van 
Europa, alhoewel er totnogtoe geen 
ander land walvischvleesch kon koo
pen dan Engeland. Het verkocht u it
stekend goed en verdere bestellingen 
werden direkt gemaakt.

B E G R IJP E  W IE  H E T  KAN !

Schotland ondervond vóór den oor
log elk jaar groote moeilijkheden om 
zijn haring aan den man te brengen, 
niet alleen in G root-Britannië, m aar 
in  alle landen, die haring invoeren. 
De verhooging van productie van 
Noorwegen, de stelselmatige ontvoog
ding van Duitschland, de terugtrek
king van de Sovjet-Unie, die er naar 
streefden in  eigen behoeften te kunnen 
voorzien, alsook de werkdadigheid 
ontplooid door de Hollandsche u it
voerders, waren zooveel belangrijke 
factoren die de instandhouding van 
het Schotsche haringbedrijf in  den 
weg stonden. De haringvloot brokkel
de stelselm atig af.

Na de stopzetting der vijandelijk 
heden begonnen de Schotten opnieuw 
te hopen op een voorspoedig tijdperk. 
Het b lijk t thans dat de hoop in de 
toekomst voor de Schotsche visschers 
slechts op zand gebouwd is. Men be
grijpt hun teleurstelling, wanneer na 
een zeer voorspoedig jaar, w at de 
aanvoer betreft, die niet volledig aan 
den man kon gebracht worden, een 
Britsche Commissie er geen bezwaar 
heeft ingezien, te Vancouver in Ca
nada 400.000 kisten geconserveerde 
haring aan te koopen !

ZAL DE V IS S C H E R IJ  OP AÂNDEEL
IN E N G ELAND V E R D W IJ N E N ?

De deelvisschers waarvan het aan
ta l thans nog slechts dertig duizend 
bedraagt in plaats van v ijftig  duizend 
vóór den eersten oorlog, streven er 
naar niet meer uitsluitend betaald te 
worden door een deel van de op
brengst.

De beweegreden hiervan is, dat 
zij als deelvisschers geen aanspraak 
kunnen maken op steungeld in geval 
van onvrijw illige werkloosheid, in te
genstrijd met de yisschers die be
taald worden bij middei van een vast 
loon.

DE W E R K V O O R W A A R D E N  AAN
BOORD VAN DE ENG ELSCHE  

T R A W LE R S

Onlangs werden tusschen de ree
ders en de bemanning der groote 
traw lers van North-Shields nieuwe 
aanwervingscontracten afgesloten op 
de volgende grondslagen : het vast
loon van den m achinist wordt ge
bracht op ongeveer 190 fr. per dag. 
voor den tweeden m achinist op: 160 
fr. en voor de overige leden der be
m anning op: 150 fr. per dag.

Het aandeel in  de opbrengst be
draagt voor den eersten m achinist 
6,25 fr. per duizend op de bruto-op
brengst; 5,73 fr. per duizend voor den 
tweeden m achinist en stoker en 5,65

per duizend voor de matrozen. De ka
piteins en stuurlieden worden uitslu i
tend betaald op een deel van de op
brengst.

Men heeft te North-Shields ver
zaakt aan het stelsel van betaling op 
de netto-opbrengst, t.t.z. na aftrek 
van voorafbepaalde kosten.

EEN E IG E N A A R D IG  O NG EVAL
Twee mannen werden aan boord 

van de m otortreiler «Armorel» ver
giftigd door gassen. E r waren drie 
m an aan boord. Toen de tweede de 
eerste bewusteloos op den grond van 
de machinekamer zag liggen, snelde 
h ij ter hulp om ook bewusteloos neer 
te zinken. De schipper had slechts 
een uitweg, zoo gauw mogelijk naar 
huis komen. H ij kon immers zijn mak 
kers t niet bijstaan daar h ij het roer 
niet kon verlaten. H ij kwam dus de 
haven van Ramsgate binnengevaren 
en cirkelde er a ltijd  m aar rond om 
hulp roepend, daar h ij ook de m achi
ne niet kon stilleggen. Eindelijk  kwam 
een reddingsboot aangesneld en de 
machines konden stilgelegd worden.
yEen zelfde geval heeft zich ook in  

Am erika voorgedaan waar twee m an
nen dood in  de machinekamer aan
getroffen werden door gassen ver
stikt.

DE E E U W IG E  V E R G U N N IN G E N
De vragen in  de Engelsche vissche- 

rijbladen «Zal dat vergunnin
gen systeem eeuwig duren ?» en « In 
dien een herziening aangekondigd 
wordt, waar zal die eindigen ?» zijn 
nu eindelijk beantwoordt. Vanaf 8 
Mei e.k. zullen geen vergunningen 
meer noodig zijn om handel te d rij
ven. De «Fish Friers» nochtans zijn 
niet van vergunningen vrij voor het 
bekomen van olie, of vet om te bra
den. Ook worden zij er aan herinnert 
dat nog vergunningen van doen zijn  
voor ingelegde visch- en vleeschpas- 
tei, worst, konijnen, gevogelte, pickles 
enz...

Belgen leest dit aandachtig en 
wees er ten volle van overtuigd, dat 
ge in een luilekkerlandje leeft.

CANADA

EEN LO O N E N V R A A G S TU K

Het was onverm ijdelijk dat het 
vraagstuk zou opgeworpen worden. 
Sedert de vrouwen in de visscherij 
veel en zwaar werk presteerden ge
durende de oorlogsjaren, moest de 
vraag opgeworpen worden, waarom de 
vrouwen niet hetzelfde loon als de 
mannen zouden krijgen voor hetzelf
de werk. Hetzelfde probleem werd ten 
ander reeds in Engeland gesteld en 
heeft nogal veel stof opgeworpen.

W at er ook van weze, is de Regee
ring tot het besluit gekomen dat, in 
dien d it wel mogelijk is voor sommige 
bezigheden zooals bijvoorbeeld het 
onderwijs, het onmogelijk indien niet 
nadeelig, voor de vrouw zelf zou we
zen, moest een dergelijke maatregel 
in de industrieele middens goedge
keurd en toegepast worden. Inderdaad 
voor iedere openstaande bediening zou 
den de bazen bij voorkeur mannen 
aanvaarden en de dames zouden nog 
weinig of geen kans krijgen een be
trekking te bekleeden. Aan een 
anderen kant heeft de oorlog veel b ij
gedragen tot het verdwijnen van voor 
oordeelen wat betreft vrouwelijk per
soneel op kantoren en in leidende za
ken. Als deze goede invloed kan be
houden en bijgewerkt worden, kan 
Iets bekomen worden om het groot 
verschil in loonen, wat kleiner te m a
ken. Van totale gelijkstelling is voor
loopig nog geen sprake.

DE K U N S T M A T IG E  V IJV E R TJE S

In  1945 zegt een rapport, heeft Ca
nada aan bezitters van private v ij
vertjes 11.600.000 visschen geleverd. 
Zoodoende zijn bewoners van huizen 
en hoeven (zooals we in ons vorig 
nummer uitlegden) verafgelegen v |n  
andere centra, gansch het jaa r door 
van versche visch voorzien. Sommige 
«boeren» hebben vijvers van zulke in 
drukwekkende afmetingen, dat ze hun 
dichtste buren kunnen uitnoodigen 
om een p artijtje  in  hun vijver te ko
men visschen.

G AAT DE V ISSC H E R  IJN IJVER HE ID  
A C H T E R U IT

Niet alleen in Canada, m aar ook in 
andere landen van Am erika wordt 
b itter geklaagd over het weinige le
ven dat sedert een tijd  in de vissche- 
rijn ijverheid  schijnt te steken. De 
hoofdreden daarvan zou het verdwij-- 
nen van UN RRA  zijn die gedurende 
de oorlogsjaren en er na, groote hoe
veelheden visch afnam  voor het leger 
en de landen van Europa. Meer en 
meer worden besprekingen gevoerd 
om deze organisatie weder in  het le
ven te roepen.



Het effect van d it verdw ijnen is 
dat visch zal verkocht worden volgens 
de koopkracht en niet volgens dé be
hoefte die men er aan heeft. Zoodoen
de zal een groote stimulus van de 
vischopbrengst weggenomen worden.

Het va lt ook niet te betw ijfelen dat 
meer visch zou gevangen worden 
moesten er kontrakten met honger
lijdende landen afgesloten worden of 
moest het vooruitzicht van dergelijke 
kontrakten bestaan. Ongelukkig, voor 
de Am erikaansche visscherijindus- 
trie, kunnen deze landen niet genoeg
zaam buitenlandsche deviezen beko
men om visch te kunnen invoeren.

E r  bestaat dus een groot gevaar 
dat een deel van de 1946-1947 vangst 
zal verloren gaan bij gebrek aan a f
zetgebied.

D it alles komt er op neer, dat de 
visscherij nijverheid  enkel op zichzelf 
zal gewezen zijn om m arkten voor 
haar produkt te vinden.

VEREENIGDE STATEN
M A C H IN E  OM V IS C H  T E  R E IN IG E N

Men schijnt in  de Vereenigde S ta 
ten alles van de machine te vragen. 
H et laatste w at ons op d it gebied voor 
geschoteld wordt is een machine om 
visch te reinigen.

De visch wordt op een ketting ge
plaatst die zich altijd  voortbeweegt 
en komt in  aanraking met borstels 
langs boven en langs onder, terw ijl 
ook de vinnen afgesneden worden. De 
ingewanden worden door een snede 
in  de buik uitgehaald en vallen op de 
het juiste oogenblik in  een daartoe 
opgesteld bakje zonder de kettingen 
of de wielen van de machine te be
vuilen.

W A N N EE R  DE ZALM  DE R IV IE R E N  
O P ZW E M T

In  de afgelegen Rock Creek canyon, 
gaven een 200 Indianen wilde dansen 
en gezangen ten beste daarbij op de

tam tam s slaand. Ze dankten de Groo
te Geest voor het feit, dat de zalm 
weer de rivieren opzwom.

Een Ind iaan  die blijktM ar op zaken 
aangelegd was, had er een standje 
opgericht met «drinks» voor de oude
ren van de stam en balonnen voor de 
kleine Ind iaantjes. H ij was heel te
vreden over het resultaat van zijn 
in itiatief.

DE JAARLIJKSCHE CONVENTIE 
IN DE VEREENIGDE STATEN

De jaarlijksche conventie van de 
«National Fisheries Institute» werd op 
14-15 en 16 April te New-York gehou
den.

Volgende sprekers traden op : J.A . 
Krug ,secretaris van het departem ent 
van Binnem andsche zaken ; K a th e ri
ne Fisher van de «Good Housekeeping 
Institu te ; Dr. Roy Lym an Sexton, 
voedingsexpert, enz., enz...

De uitnoodigingen, die naar gein- 
teresseerden rondgestuurd werden, 
voorzagen voor eventueele gasten de 
oplossing van al hun wenschen. Zoo 
werden lijsten van hotels, theaters 
met voorstellingen w at moest bezocht 
worden (natuurlijk  staat de Fu lton 
Fish  m arket op de eereplaats) en 
zelfs werd de deelnemenden aange
raden zich te laten inschrijven voor 
het banket. Tafels konden voorbe
houden worden. Aan ieder ingeschre
ven deelnemer werd bij het binnenko
men een lijs t der dineerenden, per 
alphabetische orde gerangschikt, met 
het nummer van hun tafe l uitgereikt 
werd.

Men, voorzag dat het de grootste en 
ta lrijkste  bijeenkomst ging zijn in de 
visscherijgeschiedenis.

Later meer hierover.

EEN F A B R IE K S C H IP

De heele Westkust van de Vereenig
de Staten volgt met een bijzondere 
belangstelling de reis en de geleverde 
resultaten (deze laatste zijn nog niet 
gekend) van een nieuw fabriekschip

de «Pacific Explorer». H et verliet on
langs Astoria om de visscherij te gaan 
uitoefenen in  de Zuidelijke wateren 
van den S tillen  Oceaan. Het is een 
van  de belangrijkste expedities, die 
ooit de W estkust verlaten hebben.

De «Pacific Explorer» is een schip 
van 8.800 ton; het is zóó uitgerust, dat 
het 4000 ton ton ijn  kan behandelen 
en bergen; daarenboven biedt het de 
m ogelijkheid om krabben op het schip 
zelf in  doozen in  te leggen, om visch 
te - fille teeren, om diepzeevangsten in  
te pakken en te bergen.. H et heeft 
ook nog een uitrusting om olie u it de 
visch te trekken en om vischm eel van 
vischafval te bekomen. De gansche 
expeditie werd ineengestoken naar 
het voorbeeld van de vooroorlogsche 
Japansche fabriekschepen, die zoo 
uitgerust in  de Alaskaansche wateren 
gingen visschen en aan boord de 
vangst verwerkten.

NO G  A T IJ D  DE F IL L E T E E R M A C H IN E

De uitvinders van  de m achine z ijn  
Am erikanen. D at zij er fie r op gaan, 
verwondert niemand. M aar dat ze 
zeggen, dat de levering van een der
gelijke m achine aan Engeland een 
totale om wenteling in  de visscherij - 
'n ijverheid  van  Europa zal brengen, 
vinden we een heel k lein beetje over
dreven.

BRIEF UIT YERSEKE
Yerseke 26-4-1947

Firma Jan Spaanderman
I J M U I D E N  O H O L L A N D  

Groothandel in Eerste kwaliteit Noordzeevisch

Speciaal adres voor GEPELDE en ONGEPELDE GARNALEN 
Zoodra m ogelijk weer op de B e lg isch e Markt. (9)

♦ ♦ ♦ ♦ 
♦ ♦
♦
♦ ♦

Bij onze Zuiderburen
DE TO E STA N D  VAN DEN V IS C H 

H A N D EL B L IJ F T  V E R W A R D

De nieuwe decreten, die onlangs 
door de Fransche Regeering uitge
vaardigd werden ten opzichte van den 
vischhandel hadden als hoofddoel een 
hoogeren prijs toe te kennen aan de 
reederijen en bemanning en de winst 
marge van de tusschenpersonen te 
verm inderen door het spel der vrije  
mededinging, zonder dat er sprake 
kan zijn van de prijzen, die de ver
bruikers moeten betalen, te verhoo- 
gen.

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

Steeds gebonden aan het systeem 
der maximumprijzen en eenigzins 
v rije  teugel latend aan den aankoop 
van visch per opbod, kunnen zekere 
aankoopen slechts verlies berokkenen 
aan de zeevischgroothandelaars-ver- 
zenders.

D it had als gevolg dat de bevoorra
ding sommige maatregelen nam. In  
de eerste plaats worden groofe prio
rite it saankoopen voorzien die bijge
volg aan het spel van vraag en aan
bod in  de aanvoerplaatsen onttrokken 
zijn.

De reacties van de groothandelaars 
z ijn  uiteenloopend. Z ij die zich on
langs gevestigd hebben, en zij zijn 
heel ta lrijk , beklagen zich er overl 
eens de maximumprijzen bereikt, zij 
de kans niet meer zien visch aan te 
schaffen.

Men overweegt thans een stelsel 
van  verdeeling, waarbij men zal trach 
ten de nieuw gevestigde zeevisch- 
groothandelaars in  de mate van het 
mogelijke voldoening te schenken. 
H ierb ij botst men echter op het ver
zet van de visschers, die staande hou
den, dat de nieuwe decreten hun toe
laten visch te verkoopen aan wie ze 
begeeren en natuurlijk  aan degenen, 
die het meest bieden.

DE K L E IN H A N D E L S P R IJZ E N

Men streeft er insgelijks naar bij 
onze Zuiderburen de kleinhandelsprij
zen van de visch uniform  vast te stel
len. De kosten van verzending en be
handeling van de visch hebben er toe 
geleid dat de maximumprijzen bij de 
kleinhandelaars somtijds w ijd  uiteen. 
loopende grondslagen moesten vast
gesteld worden. Men kwam tot de 
vaststelling dat eenvormigheid slechts 
kan bereikt worden door de oprich
ting van een compensatiefonds. Eens 
gelijke prijzen bereikt te betalen door 
den verbruiker, hoopt men dat dit als 
beste regelaar kan beschouwd worden 
van  de prijzen af visschers. De begun
stiging van de eene haven ten opzich
te van de andere zou hierdoor kun
nen uitgeschakeld worden.

EEN SLEC H T V O O R TE E K E N  ?

Men' stelt anderzijds vast dat de 
verbruikers stilaan de voorkeur be
ginnen te geven aan bepaalde visch
soorten, ten nadeele van andere. Men 
ziet in  de kieskeurigheid van de ver
bruikers een slecht voorteeken. Deze 
strekking is geen aanmoediging voor 
de visschers op een oogenblik dat de 
voortbrengst een stijgende lijn  volgt, 
en dat bovendien de vangst van fijne 
vischsoorten stelselmatig afneemt.

DE REEDERS EN DE V IS SC H E R S

Reeders en visschers ziin verdeeld 
wat betreft de gevolgen van de nieu
we decreten met betrekking op de re
geling van den vischhandel. W aar 
men hoogere prijzen bekomt, dank zij 
een beperkt opbod bii den verkoon. 
is men natuurlijk  tevreden. D aar dit 
echter n iet in alle Fransche havens 
het geval is, bestaat er ook misnoegd
heid.

Overal verwacht men met ongeduld 
de aangekondigde verlaging der nrii- 
zen van het visscherijm ateriaal. Deze 
verlaging komt m aar niet tot stand, 
daarentegen werd zelfs een priisver- 
hooging o.m. van de stalen kabels 
waargenomen.

De reeders van stoomvisschersvaar- 
tuigen, met kolen, houden staande 
dat zij steeds verliezen ondergaan en 
dat zij hierdoor ten slotte zullen ver- 
n licht ziift het bedrijf stil te leegen. 
De reeders van motorvisschersvaar- 
tuigen hopen on de nriisverm indering 
van de brandstof. Z ij ?iin  van oordeel 
dat de lichte nrijsstiig ing van de 
visch die op sommige plaatsen w aar
genomen werd. hen nog niet foelaat 
winsten te verwezenlijken, indien er 
niet kan gerekend worden nn een 
grooten. aanvoer. Overal 'heeft het be
d rijf gedurende den laatsten w inter 
een zeer m oeilijke neriode doorge
maakt.

W at de kuR+visscherji aangaat, van 
Fransche zijde wordt, aansrestint dat 
de betrokken visschers weinie ver
dienen en hun nood met veel geduld 
voort dragen.

EN K E LE  V O O R LO O P IG E  
G E V O L G T R E K K IN G E N

De nieuwe decreten werden thans 
anderhalve maand toegepast. E r  be
staat aan de knst, geen vastheid in 
de prijzen. Het is gemis aan even
w icht in de verschillende plaatsen 
en zelfs in dezelfde haven, welke aan
leiding geeft tot mistevredenheid bij 
den voortbrenger, die uiteenlijk van de 
reglementeering niets meer begrijpt.

W at h ij wel verstaat is dat de ge
reglementeerde verkoop per opbod, 
d ikw ijls aanleiding geeft tot den ver
koop per afslag. H ij vraaet zich zelf 
af of ten slotte, naar aanleiding van 
de verwarring, de vastgestelde m in i
mumprijzen ten slotte niet zullen 
springen.

M EN V R A A G T  D O E L T R E F F E N D E
B E S C H E R M IN G S M A A T R E G E L E N

De Am erikaansche reeders en vis 
schers schijnen niet erg in  hun nopjes 
met de politiek van vrijen  handel 
welke door de Regeering voorgestaan 
wordt.

Afgeschrikt door de groote ontw ik
keling van den invoer van de zeevis- 
scherijprodukten u it het buitenland, 
teekenden de visschers en inleggerij- 
en verzet aan tegen de hulp welke 
door de Am erikaansche overheid ver
leend wordt voor de inwerkingstelling 
van de Japansche conservefabrieken 
van krab, die van  nu af aan in  staat 
zouden z ijn  de h e lft van hun voor
oorlogsche productie voort te brengen 
en aldus te beginnen met de over
rompeling van de Am erikaansche 
m arkt.

VOOR UITBREIDING VAN DE 
AMERIKAANSCHE 
VISCHNIJVERHEID

S ir Jo h n  Boyd Orr, algemeen be
stuurder van de Voedings- en Land 
bouworganisatie van de Vereenigde 
Naties, heeft een oproep gericht tot 
de vertegenwoordigers van de Am e
rikaansche vischnijverheid. In  zijn 
oproep verzoekt, h ij meer uitbreiding 
te geven aan deze nijverheid  met het 
doel de voedselproblemen in  de we
reld op te lossen.

H ij heeft den steun van zijn orga
nisatie beloofd in verband met het tot 
stand brengen van groote afzetgebie
den voor de vischnijverheid.

D it weze een vingerw ijzing voor on
ze regeering, w aar de Belgische vis- 
scherijm ilieu’s nog a ltijd  als p aria ’s 
behandeld worden, daar w aar het er 
op aankomt, de nijverheid  rendeer- 
baar te houden.

RUSLAND

ZA LM  NAAR H E T  V E R E E N IG D  
K O N IN K R IJ K

Door de Britsche M in ister van voed
selvoorziening werd aangekondigd 
dat in  de eerste Britsch-Russische 
voedselovereenkomst, het Vereenigd 
K o n in krijk  150.000 kisten zalm en
25.000 kisten krab van Rusland ge
kocht had.
In  1938 had Groot B rittan ie  2.687.600 
kisten zalm in  doozen ingevoerd, en 
van deze kw antite it kwam en 1.625.700 
kisten van Jap an  en Rusland.

NOORWEGEN
NO O RSCH F A B R IE K S C H IP  T E

W A T E R  G E LA TE N  IN  ZW E D E N

Het fabrieksschip Kosmos I I I ,  be
steld door een Noorsche reederij voor 
de w alvischvaart, is op 9 A p ril te wa
ter gelaten op de w erf Götaverken te 
Gothenburg. Het schip meet 25.000 ton 
en is het grootste vaartuig, dat ooit 
in Scandinavië werd gebouwd.

DE N O O R SC H E V IS C H V A N G S T
e

De totale w alvischtraanproductie 
van de Noorsche fabrieksschepen be
droeg in  het afgeloopen vangseizoen 
(8 December 1946 tot 8 A p ril 1947)
933.000 barrels —  ±155.000 ton —  te
gen een prod, van 486.780 barrels in  
het vorige seizoen. Deze gunstige re
sultaten zijn voornam elijk het gevolg 
van het gebruik van zeven fabrieks
schepen, hetgeen één meer is dan het 
voorafgaande jaar. Voorts waren 
meer vangschepen beschikbaar met 
een betere uitrusting. A lle Noorsche 
expedities waren practisch gedurende 
de voile vier m aanden in  bedrijf.

Bovenstaande cijfers om vatten niet 
de productie van het landstation na
bij Husvik Harbour, Zuid Georgia. De 
productie van d it bedrijf wordt ge
schat op 50.000 barrels. Evenm in zijn 
inbegrepen de productiecijfers van de 
drie landstations in  Noorwegen, die 
geraamd worden op 8000 tot 9000 bar
rels. De totale Noorsche traanproduc- 
tie beloopt dus b ijna één m illioen 
barrels.

Het Britsche ïabrieksschip Balaena 
m aakt m elding van een traanw inning 
van 184.950 barrels, hetgeen hooger is 
dan het beste Noorsche resultaat van 
175.600 barrels met de Norvhal dit 
jaar.

De Oesterkwestie

’t Mooi weer houdt aan al was er 
eenige dagen zooveel wind dat dit 
last opleverde bij de te verrichten 
werkzaamheden te water. Nu vandaag 
is ’t zeer mooi en alles groeit ziender- 
oogen en men komt handen tekort 
vooral voor ’t landwerk om alles als
nog te doen w at door de lange w in
ter nu reeds zoo laat nog te doen 
bleef. De oesterverzending kromp ver
der in, Nederland is geheel afgeloo
pen en België trekt nog zij het zeer 
weinig. Engeland bestelt nog een wei
nig, doch wegens een staking der Lon. 
densche havenarbeiders die heet te 
dreigen, nemen de scheepvaartonder- 
nem ingen geen aan bederf onderhe
vige goederen ter verscheping aan. 
Dus nog weer een tegenslag zij het 
een kleine bij de vele die ’t afgeloo
pen seizoen gaf. Van de in  Fran krijk  
aangekochte zaaioesters kwam reeds 
een gedeelte hier aan. De hoedanig
heid sch ijn t niet prim a te zijn e n 
wordt d it mede zij het ten deele ge
weten aan collectieve aankoop. Dus 
ook h ier zou het beste zijn : «Ieder 
voor zich en God voor ons allen» 
zooals een zeer bekend spreekwoord 
luidt. W at er van worden zal dient 
afgewacht en m isschien vallen de re
sultaten nog mee. Eenige aanvulling 
van de Zeeuwsche oestervoorraad is 
verre van  ongewenscht want hoe lan 
ger men bezig is met visschen hoe 
duidelijker het wordt dat de toege
brachte wintèrschade aan de oesters, 
veel, zeer veel grooter is dan aan
vankelijk  werd gehoopt of gedacht. 
Een kweeker deelde ons mee dat niet 
zooals eerst werd aangenomen er 
plaatsen waren van wel 70 ten hon
derd doch dat gerust als vast kan 
aangenomen dat van 60 tot 70 ten 
honderd verlies vast én zeker overal 
kan worden gesproken, ’t Is  wel droe
vig ! De oesterstand begon weer wat 
op peil te komen doch nu gaan we 
weer met één slag eenige jaren te
rug. De pannen geven al n iet veel be
ters te zien. Veel pannen gekraakt 
door de ijsm assa’s die er bij laag tij 
kwam en op te liggen, en veel jonge 
oesters vervrozen. Toch ook hier het 
wonderlijke van op de eene plaats zoo 
veel meer schade dan op de andere. 
Een weinig hoopvol beeld alles b ij
een.

Belgen op bezoek
Toch stelt men in  ’t buitenland nog 

wel belang in  de oester- en mossel- 
kweekerij en de kreeften, want verle
den Zaterdag (19 A p ril) arriveerde 
hier een gezelschap uit Charleroi de 
«Rotary Club», totaal 35 personen om 
alles te bezichtigen. Burgemeester

SPANJE
T W E E  SPAANSCHE T R E IL E R S
VE R G A A N  M E T  MAM EN M U IS

Twee Spaansche treilers zijn met 
man en muis vergaan nabij den vuur
toren van Fasnet, ter hoogte van het 
zuidoostelijke uiteinde van Ierland, 
aldus wordt u it Cork gemeld.

DUITSCHLAND
D U IT S C H E  O L IE - EN B E N ZIN E  

P R O D U C T IE

De Britsche zone van Duitschland 
heeft gedurende de eerste drie m aan
den van dit jaa r ruim  105.000 ton ben
zine en 125.000 ton dieselolie ten be
hoeve van de particuliere economie 
geïmporteerd.

Nabij Bentheims-Ems bevindt zich 
het voornaamste gebied van de D uit
sche petroleum-productie. In  1945 
werden er 35.000 ton u it den grond 
gehaald, te rw ijl in  1946 de productie 
reeds 58.300 ton bedroeg. Wederzijd- 
sche leveringen ter waarde van 180 
m ill. R.M . gedurende het 2de, 3de en 
4de kw artaal 1947 zijn tusschen de 
Am erikaansche, Britsche en Russische 
zone van  Duitschland vastgesteld.

De Rhenania-Ossag M ineralölwerke
A.G. te Hamburg noemt zich tegen
woordig «Deutsche Shell A.G.». Z ij 
volgt daarmede de tendentie van de 
overige, in  alle deelen der wereld 
werkende Shellm aatschapijen, die het 
merk van haar producten tevens als 
firm anaam  gebruiken.

De onderteekening nam  onder de 
in  Duitschland werkende, belangrijke 
m ineraalolie-m aatschappijen vanouds 
een afzonderlijke positie in. Z ij be
perkte zich niet slechts tot de import 
van m inerale oliën, doch verwerkte de 
ingevoerde ruwe producten in  haar 
eigen fabrieken volgens een moderne 
procédé en exporteerde de afgewerkte 
producten in groote hoeveelheden.

Onm iddellijk na afloop van den 
oorlog heeft de Duitsche Shell een be
gin gemaakt met de reorganisatie van 
haar over gehesl Duitschland ver
spreide bedrijven. Te Hamburg en in 
W est-Duitschland hervatten de ra ffi
naderijen het werk, terw ijl fabrieken, 
die tijdens den oorlog werden ver
woest, met bekwamen spoed werden 
hersteld.

PO S TM A A TR E G E LE N  IN
D U IT S C H L A N D

Op grond van een besluit van de 
geallieerde PTT-commissie is bij de 
Duitsche posterijen in  alle vier de zo
nes een inlichtingen- en research- 
dienst opgericht, o.a. om het zoekra
ken van brieven, enz. zooveel mogelijk 
tegen te gaan.

W illem se was op reis en kon de gas
ten niet rondleiden w at nu te beurt 
viel aan den heer B.V. Pols Pzn, een 
overbekend oesterkweeker alh ier en 
wat veel waard bleek een beste vlotte 
Fransch-spreker ! Geen Wonder dan 
ook dat de gasten afscheid namen 
met op hartelijke wijze te danken 
voor al ’t geziene en genotene. Au 
revoir les amis !

De mosselverzending en -visscherïf
De mosselverzending is nu ook naar 

F ran k rijk  gestopt en lig t dus nu ge
heel stil, en met kracht wordt voort
gegaan met het verzaaien en wordt 
plaats gemaakt voor het straks van 
de Waddenzee te halen mosselzaad. 
Deze visscherij wordt vermoedelijk
15 M ei opengesteld, Zoodoende is me
de door de lange gedwongen rust geen 
tijd  te verliezen om alles op tijd  k laar 
te krijgen A l lig t de handel stil niet 
de gesprekken erover die veelal loo- 
pen over de veranderingen die zullen 
worden doörgevoerd straks als het 
nieuwe seizoen begint.

De handel m et België

a Men is nog steeds niet tevreden 
hier over de getroffen regeling omdat 
de Belgen h ier wel en de Hollanders 
in  België niet hun vroegere rechten 
herkrijgen. Om hiertoe alsnog te ge
raken zullen pogingen in ’t werk ge
steld worden die naar ook w ij hopen, 
gunstig mogen uitvallen. Verder heet 
hier een scherpe actie op touw te zijn 
gezet om tot algeheel vrijen  handel te 
komen. O f d it veel kans van slagen 
heeft betw ijfelen we en zou het wel 
wenschelijk zijn dit reeds nu te ver
krijgen ? We moeten alleszins daar 
naar toe m aar zou de zoo lang ge
spannen veer opeens los gelaten niet 
te ver terugspringen ? ’t Is  slechts een 
vraag. De Belgen beklagen zich nog 
steeds erover dat bij instandhouding 
van de contingenteering ook in  gewij- 
zigden vorm zij n iet zullen meester 
zijn zelf te bepalen van wie zij ’t best 
gediend w illen zijn. Ons inziens kan 
’t echter best samengaan. Een con
tingenteering op goede basis (voorloo
pig althans) en voor de Belgen de ge
legenheid zich te doen dienen door 
die handelaars voor wie om w at reden 
dan ook zij voorkeur hebben. Hoe we 
ons dit voorstellen ? Als volgt : de 
mossels worden nu uitsluitend in 
handen gegeven van vooroorlogsche 
exportateurs. Dus menschen die reeds 
van voor den oorlog relaties in  België 
hebben. Laa t nu de Belgen de gele
genheid aan die menschen hun or
ders te geven waarvan ze kunnen ver
wachten netjes bediend te zullen zijn. 
Is  hun m aandcontingent uitgeput 
dan kunnen zij dit aanvullen met 
contingent dat ze bijkoopen van di» 
exportateurs die om w at reden ook 
niet gevraagd worden door de Belg i
sche afnemers. Tot nu toe gold bet 
recht dat de contingenthouder zelf 
zijn mosselen verhandelde w at dan 
weer leidde (b ij sommigen) tot macht 
misbruik ten nadeele en ongenoegen 
van de Belgische koopers. Deed men 
’t nu als boven als een mogelijke op
lossing werd aanbevolen dan kregen 
de Belgen die leveranciers die ze wen
schen en werden de bona fide expor
teurs beloond voor het goed verzorgen 
van de waar ook toen zoo velen dit 
niet noodig achtten althans ’t n iet de
den, want dat een zorgvuldige ver
zorging van de mosselen veel u it
werkt is meer dan bekend. W achten 
we af wat ervan komt ! In  Bruinisse 
stelt men voor dat de Holland- en 
Engeland-handelaars zullen worden 
geschakeld bij den handel op Fran k 
rijk  en België. Is  d it b illijk  ? W ij 
kunnen ons niet voorstellen dat H ol
land nu m inder mosselen af zal ne
men dan voor den oorlog. En  als dit 
n iet zoo is achten w ij geen reden aan
wezig d it voorstel te steunen. W at de 
Engelandhandel betreft lig t de zaak 
eenigszins anders meenen we. Daar 
gaat reeds niets naar toe en zouden 
zij die daarheen voor den oorlog re
gelmatig zonden eenig recht kunn\n 
doen gelden m its dan ook straks han
delaars van Yerseke mee kunnen doen 
aan de handel op Engeland. M aar 
daar zal men te Bruinisse bes’ist niet 
veel voor voelen ! Zooals men ziet nog 
wenschen en vragen te over ! Dat 
men nu ter bestemde plaatse spoedig 
in alle recht en b illijkheid  beslisse hoe 
’t zal gaan w ant het nieuw seizoen 
zal er weer zoo gauw zijn.

Van kreeften, kreukels, enz.
De kreeftenvangst b lijft gering doch 

de p rijs liep op deze week tot F l. 20 
per kg. Doch alles dooreen is het toch
niets gedaan zegt men. Kreukels die 
een paar jaar terug zoo gretig werden 
gekocht zijn nu slechts gevraagd in 
zeer kleine partijen en moeten dan 
nog van prim a kw aliteit zijn. De prijs 
is F l. 0,25 per kg. U it een berichtje 
u it Plolen b lijkt dat de botvangsten 
verleden week zeer gering waren en 
dat de kw aliteit veel te wenschen 
overlaat. De prijs bedroeg ongeveer 
fl. 1.75 per kg. Over de vangsten in  
de weersvisscherijen is ons niets be
kend. Dinsdag begon men h ier met 
een baggermolen van zeer klein model 
om de haven uit te baggeren. Op ve
le plaatsen zal d it een belangrijke 
verdieping geven w at zeer gewenscht 
is. ’t W erk zal naar men meent te 
weten twee tot drie weken vorderen. 
En  hiermee besluiten we ons week- 
nieuws. Ons vervolg-reisverhaaltie 
moet wegens verbruikte plaatsruim te 
weer wachten. Doch ’t komt !

Opsteller : S. B O LLIN N E
H. Hartplein, 11 — Oostende 
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