
P R IJS  : 2 FR.
V ER SC H IJN T  E L K E  V R IJD A G

VISSCHERIJBLAD
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1 M 0.34 12.49
2 D 1.07 13.20
3 W 1.39 13.52
4 D 2.12 14.23
5 V 2.46 14.56
6 Z 3.19 15.33
7 Z 4.00 16.19
8 M 4.53 17.14
9 D 5.54 18.29

10 W 7.22 20.02
11 D 7.58 21.34
12 V 10.10 22.39
13 Z 11.05 23.23
14 Z 11.48 —

15 M 0.11 12.30
16 D 0.51 13.09
17 W 1.31 13.46
18 D 2.09 14.24
19 V 2.47 14.59
20 Z 3.24 15.37
21 Z 4.05 16.21
22 M 4.54 17.10
23 D 6.06 18.29
24 W 7.16 20.14
25 D 8.52 21.37
26 V 10.07 22.31
27 Z 10.53 23.09
28 Z 11.24 23.39
29 M 11.48 -------

30 D 0.08 12.22
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De Uitvoertaks van 3 t. h. 
goedgekeurd

De Tussenkomst vir de 
Nationale Federatie

Zoals wij trouwens voorzien hadden, 
heeft de Nationale Federatie van het 
Visserijbedrijf, de Vishandel en de 
Visnijverheid niet geaarzeld te pro
testeren bij de bevoegde middens ten 
einde te voorkomen, dat de uitvoer- 
taks van 3 t.h.. waarvan sprake sinds 
de bijeenkomst der Nationale Arbeids- 
conferentie, zou worden toegepast.

Het protest van de bedrijfsgroepe- 
ring was als volgt geformuleerd :
HET B ELG ISC H E  V IS S E R IIJB E D R IJF  

ER N ST IG  BED R E IG D

De Nationale Federatie van het Vis
serijbedrijf, ds Vishandel en de Vis- 
nijverheid wendt dringende voetstap
pen aan bij de Regering ten einde 
vrijstelling te bekomen van de taks op 
de uitvoer ten gunste van onze u it
voer van verse en bewerkte vis en vis
serijprodukten. De Nationale Federa
tie wijst er op dat om technische en 
biologische redenen de vis een der 
zeldzame producten is die overvloedig 
voorhanden zijn zowel bij ons als over 
de grenzen; dat zowel de invoer als de 
nationale aanvoer van. vis meer dan 
verdubbeld zijn tegenover de vóór oor 
logse periode en dat in  die omstan
digheden de ontwikkeling van onze 
uitvoer een dringende vereiste is voor 
het handhaven eener normale bedrij
vigheid in de verschillende takken van 
het Belgische visserijbedrijf. De Fede
ratie trekt de aandacht op de scher
pe concurrentie van Scandinavische 
en Nederlandse zii de op onze traditio- 
ne:e buitenlandse afzetgebieden, con
currentie waaraan onze exporteurs, 
met hun zeer zware vaste onkosten, 
slechts met de grootste moeite het 
hoofd kunnen bieden. Zij is van me
ning dat in die voorwaarden de min
ste bijkomende taxatie onze export
mogelijkheden op onherstelbare wijze 
zou in het gedrang brengen en op kor
te termijn zou le:den tot de instor
ting onzer binnenlandse markt en het 
uit de vaart nemen van een groot deel 
onzer visservloot, op het cgenblik 
waarop de vernieuwing en de moder
nisering van deze Vloot een econo
misch instrument hebben gemaakt 
van allereerste rang.
DE V ER SC H ILLEN D E PRO TESTEN  
VONDEN GEEN GEHOOR B I J  DE 

REGER IING
Van het beg.'n af is «Het Nieuw Vis

scherijblad» te velde getrokken tegen 
de -beruchte taks op de export. W ij 
waren niet alleen om de voorgenomen 
maatregel aan de kaak te stellen. Hij 
werd in het algemeen bevochten daar 
andere bedrijfstakken van onze natio
nale economie die in de verwezenlij
king een groot gevaar hebben gezien. 
Stemmen gingen op zoals reeds gezegd 
bij de Nationale Federatie, het Vlaams 
Economisch Verbond, bij de Textiel
nijverheid, Metaalwerkende bedrijven, 
enz...

Het is bekend dat deze taks 1.200 
millioen moet opbrengen welke dienen 
moet om de gezinstoelagen van de ar
beiders te verhogen, hun een duurte- 
toeslag moet bezorgen en tevens een 
reserve moet vormen voor het bou
wen van arbeidswoningen.

Het zou gebleken zijn dat de winst 
der Belgische nijverheden voor 1946 
vrij hoog te noemen was en vooral 
deze welke werken voor de export 
hierbij in de beste voorwaarden ver
teerden, zftdat de taks van 3 t.h. zo 
maar op de export werd gelegd.

DE V IS S E R I J  ZAL DOOR DE 
M A A TREG EL ZW A A RD ER  

G ET RO FFEN  W ORDEN DAN DE 
AN DERE N IJV ER H E D EN

Het klienteel in het buitenland zal 
zo maar goedschiks geen hogere p rij
zen betalen, omdat onze uitvoer be
last wordt. De Belgische nijverheid 
in  het algemeen heeft af te rekenen 
met een geweldige concurrentie. De 
kostprijs staat in ons land op een hoog 
peil, wat de vermindering van de ex
portprijzen in de weg staat. De gewo
ne * industrieel zal verplicht zijn de 
taks voor zijn eigen rekening te ne
men, met als gevolg dat dit een ver
hoging van de kostprijs betekent, die 
op de binnenlandse verkoper zal ver
haald worden met als gevolg duurdere 
prijzen voor het binnenland.

(Zie vervolg bladzijde 2)

IN  DE GEMEENSCHAPPELIJKE 
KAS VOOR ZEEVISSERIJ

Men meldt ons dat voortaan de 
Gem. Kas .voor Zeevisserij gevestigd 
is : Eduard Hammanstraat, 2, Oos
tende.

W ij begrijpen niet waarom dit 
thans reeds is geschied, waar nog ta l
rijke leden in stad wonen en men hier 
mede wel kon gewacht hebben tot de 
nieuwe vism ijn herbouwd is.

***
De rechthebbenden van lijfrenten 

worden er op attent gemaakt dat ze op 
het einde van elke drie maanden, 
een levensbewijs moeten indienen om 
de rente te kunnen genieten. D it le
vensbewijs mag geen 15 dagen vooraf 
gehaald worden, maar moet dateren 
van den ln  of 2n der maand waarin 
ze recht hebben op hun pensioen.

DE UITVOERTAXE EN HAAR  
ZW ARE GEVOLGEN VOOR DE 

ZEEVISSERIJ

Dat de nieuwe taxe op de uitvoer 
zeer zware gevolgen zal hebben voor 
de productie, hebben w ij op een an
der plaats van ons blad reeds onder- 
lijnd.

E r werd echter nog geen nadruk ge
legd op het feit dat de brandstof, ijs, 
vloedingswaren ,enz., welk|e tot nu 
toe niet onderworpen waren aan de 
overdrachttaxe, omdat deze goederen 
beschouwd werden als bestemd voor 
de uijvoer vanaf 1 September aanst. 
zullen onderhevig zijn aan de 'over
drachttaxe op de uitvoer van 3 t.h.

De toepassing van deze taxe zal 
voor de rederijen een aanzienlijke 
verhoging van de algemene onkosten 
veroorzaken. De tol die aan het zee
visserijbedrijf opgelegd wordt, kan 
geen vergelijking ondergaan met de 
bijdrage welke aan andere Belgische 
nijverheden gevraagd werd.

W ij stellen de vraag : waar en hoe 
zal d it'alles eindigen ?

MEN W EN ST  TE  KO PEN
L E D I G E  V A  T E N

Adres: Firm a BRUN ET ,
Christinastr, 124 Oostende

(305)
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DE AFSC H A FF IN G  GEVRAAGD  VAN 
DE B E S L U IT W E T  OVER DE 

V ER Z E K E R IN G  TEG EN  
OORLOGS-RISICO

Met genoegen onderlijnen wij in 
ons blad het feit dat de H.H. K. Goet- 
ghebeur, R. Dekinder, G. Eneman en 
J. Wostijn, Volksvertegenwwoordigers 
voor de Kust, bij de Kamer een wets
voorstel aanhangig gemaakt hebben 
strekkende tot de afschaffing van de 
Besluitwet van 27 Februari il947, hou
dende wijziging der Koninklijke Be
sluiten van 7 en 8 Augustus 1939 over 
de onderlinge zeeverzekeringen tegen 
oorlogsrisico.

TOELIICHTING VAN HET  
W ETSV O O RST EL

Het is K. Goetghebeur, volksverte
genwoordiger voor het Arrondisse
ment Oostende, Veurne, Diksmuide, 
die de toelichting verschaft. H ij drukt 
zich als volgt uit :

Eén enkele reeks van burgers, op 
straf van verbod nog hun bedrijf uit 
te oefenen en met bedreiging van 
aanslag OP hun bedrijfskapitaal, 
wordt verplicht haar eigen oorlogs
schade te betalen.

De bijdragen, die van hen gevergd 
worden, belopen 5 t.h. per jaar voor 
de zeven verlopen jaren op de dubbe-

ln Nemoriam A U G U S T  B R U Ü E T

Een yw-ot uetCiet, uoo% de Viôô&dj

EXPORT NAAR DE FRANSE 
BEZETTINGSZONE IN  

DUITSLAND
Het nieuwe handelsverdrag tussen 

België en Franse bezettingszone in 
Duitsland is in voege getreden op 
1-8-1947. Het verdrag is van onbeperk
te duur, doch kan worden opgezegd 
met een term ijn van vooropzeg van 
één maand. Een gemengde commissie 
van ambtenaars zal om de drie maan
den bijeenkomen om de toepassing 
van het verdrag te volgen.

Ondanks herhaald aandringen van 
de Nationale Federatie zijn wij er niet 
in geslaagd vis en visserijprodukten 
te doen opnemen in de contingents- 
lijsten welke aan het verdrag gehecht 
ziin. Dit belet echter niet, en het 
wordt wenselijk geacht de aandacht 
der betrokken groeperingen hierop 
uitdrukkelijk te vestigen, dat de uit
voer van verse en bewerkte vis envis- 
serijprod'ukten naar de Franse bezet
tingszone mogelijk is.

Uit een onderhoud van de algeme
ne secretaris der Nationale Federatie 
met een ambtenaar van het Departe
ment van Buitenlandse Handel, welke 
het verdrag negocieerde, bleek inder
daad uitdrukkelijk het volgende :

1) de contingentslijsten bevatten 
enkel een gering aantal «gevoelige» 
producten, welke voor het bedrijfsle
ven der beide landen onontbeerlijk 
zijn en waarvoor beiderzijds verbinte
nis tot levering werd aangegaan ;

2) het principe der lange contin- 
gentslijsten werd losgelaten, ten einde 
vrij spel te geven aan het privaat in i
tiatief in de meest liberale zin ;

3) het trafiek van alle goederen, 
welke niet op de con tingentslij sten 
voorkomen, is dus vrij en kan zich 
ontwikkelen voor zover een bevredi
gend evenwicht tussen in- en uitvoer 
kan worden gehandhaafd.

Ofschoon de gezondheidstoestand 
van August Brunet de visserijkringen 
met grote bezorgdheid vervulde en 
een gelukkige kentering hoopvol be
groet werd, kwam ten slotte zijn over
lijden vrij onverwachts. De dood heeft 
een einde gesteld aan zijn vruchtbare 
loopbaan. W ij hebben de slag te aan
vaarden, al is deze dan nog zo hard 
en onverbiddelijk.

Ingewijden in  het visserijbedrijf 
zullen beseffen wat dit verlies bete
kent. Speciaal de vishandel is er ten 
volle van bewust, welk een voortref
felijk  collega door de dood van Au
gust Brunet is ontvallen. Een steun
pilaar van de Oostendse zeevisgroot- 
handel is door dit verscheiden voor 
altijd heengegaan.

W ijlen August Brunet was de tijpe 
vah een «self made man». Als de oud
ste van zes kinders was hij eerst twee 
zomers loopjongen in  een viswinkel, 
toen hij in October .1,892, op tw aalfja
rige ouderdom, als yisknecht in  de 
vism ijn tewerk gesteld werd.

August Brunet blikte toen reeds 
naar de toekomst, die open lag voor 
de werkers en de durvers. H ij bezocht 
niettegenstaande het afmattend werk 
de avondschool. In  1901 begon h ij voor 
eigen rekening en op zeer kleine 
schaal een vishandel.

H ij werkte naarstig voort en in  1908. 
dus slechts zeven jaar later, was hij 
reeds eigenaar van twee zeilboten. In  
1910 liet hij er nog drie van kleine af
metingen te Oostende bouwen.

Gedurende de eerste wereldoorlog 
vertoefde de Heer August Brunet in 
Engeland, wààr hij te Fleetwood ver
bleef en na te Londen voetstappen 
aangewend te hebben om een Belgi
sche school in deze haven te zien op
richten werd hij hiermede door de Re
gering belast, samen met E.H. Dupont, 
thans directeur aan de Vrije Lagere 
School te Meenen. Deze school stond 
onder zijn leiding en telde 120 leer
lingen.

In  1919 keerde August Brunet naar 
Oostende terug en stond het daarop 
volgend jaar aan het hoofd van de 
maatschappij «Dë Zeester», die niet 
min dan twaalf stoomtrawlers in het 
bedrijf had.

Voor haring- en sprothandel had 
August Brunet steeds een grote voor
liefde. Menig winternacht bracht hij 
op de kaai door.

Door zijn talrijke reizen gans Euró- 
pa door veroverde hij belangrijke af
zetgebieden. De buitenlandse handel 
waarvan hij een pionier was, kon 
slechts ten goede komen van de vis
serij in het algemeen.

Het was geen zeldzaamheid August 
Brunet honderd duizend kgr. en meer 
per dag te zien kopen. Z ijn  aanwezig
heid op de markt schepte vertrouwen. 
H ij werd voorzitter van de Commissie 
voor Sprot- en Haringinvoerders. Hij 
richtte met behulp van anderen twee 
sprotfabrieken op, eerst de «Ostendia» 
en daarna «De sardinerie du Litto
ral».

Daarbij bleef het niet, hij was de 
pionier van het ontwerp en de tot 
standbrenging van een fabriek voor 
het vervriezen en bewaren van vis, 
een instelling, die door het oorlogsge
weld verwoest werd en waaraan ons 
zeevisserijbedrijf nu een zo grote be
hoefte heeft.

Door toedoen van August Brunet 
kwamen en komen nu nog veel men
sen aan een broodwinning.

H ij was niet alleen een werker 
maar bovendien zeer liefdadig. Overal 
en geliik in welke omstandigheden 
deed men, nooit te vergeefs beroep on 
zijn milde tussenkomst. Stippen wij 
in dit verband slechts zijn werking 
aan ten voordele van talrijke perso
nen, die tijdens de bezetting Oostende 
moesten verlaten. Een niet'onaanzien
lijk  bedrag aan hulp in geld, kleding 
en voedingswaren werd ter beschik
king gesteld van de geëvacuee.rden.

Na de bevrijding ontplooide August. 
Brunet zijn gewone bedrijvighe’’d. 
Niemand weet precies welke verwezen
lijkingen en verbeteringen hij nog 
had kunnen tot stand brengen.

Ook de weesjes van het St. Vincen- 
tius genootschap, genoten regelmatig 
van zijn grote vrijgevigheid.

Vastgesteld moet worden dat de 
beste van de besten uit de Oostendse 
vishandel is heengegaan. Door zijn 
dood heeft August Brunet helaas niet 
langer zijn krachten aan het visserij
bedrijf mogen geven, hoezeer wij rok 
deze voor de naaste toekomst nog no
dig hadden.

Zijn heengaan wordt door ons be
treurd en zijn nagedachtenis zal bij 
ons allen in dankbare herinnering 
blijven.

DE REDACTIE.

Ie waarde van hun schip in 1939. Zul
ke versmachtende belasting is enig in 
de geschiedenis van Belgie.

Men heeft de term «belasting» ont
weken door eeri onderlinge verzeke
ring te noemen. De stemming echter 
van art. 9 van de Wet op de Oorlog- 
schade heeft bewezen dat het hier 
wel een belasting geldt, anders zou 
men niet in aanmerking nemen als 
schadevergoeding wat men met eigen 
centen betaalt. Ten andere een verze
kering met terugwerkende kracht over 
zeven verlopen jaren is geen verzeke
ring meer; men verzekert alleen vooi 
de toekomst.

Zelfs de besluitwet, beschouwd in 
haar opvatting van onderlinge verze
kering is niet gewettigd, omdat een 
verzekering moet aangegaan worden 
onder elementen die ongeveer hetzelf
de risico dragen. Welnu er heeft een 
geweldig verschil van risico bestaan, 
tussen de kleine vissersvaartuigen, de 
grotere motorvaartuigen en de koop
vaardijvloot. Terwijl de enen hun be
drijf hebben uitgeoefend in de kust
wateren, hadden andere lange reizen 
ondernomen in dienst van het oor
logsbedrijf, sommigen werden zelfs 
omvormd in oorlogsbodems.

De toepassing van de besluitwet be
tekent de uitschakeling van de zelf
standige vissers om alles in handen te 
laten van de grotere vennootschap
pen.

HET W ETSVO O RST EL
Het wetsvoorstel, ondertekend door 

de hoger aangestipte kamerleden, be
vat als enig artikel: de Besluitwet van 
27 Februari 1947, houdende wijziging 
der Koninklijke Besluiten van 7 en 8 
Augustus 1939 over de onderlinge zee
verzekeringen tegen oorlogsrisico, 
wordt ingetrokken.

Dat het genomen intïiatie^ met 
succes bekroond worde, is zeker de 
wens van de algemeenheid van de 
visserijmiddens, die de tussenkomst te 
hunne voordele zeker züllen waarde
ren.

We komen hierop terug.

S T E D E L IJK E  
V IISSER IJSCHO O L

Op 1 SEPT EM B ER  e.k. worden 
de lessen hernomen voor de 
DAGSCHOOL.
Ouders, laat uw jongens die 
zich tot het vissersberoep wen
sen te bekwamen inschrijven op 
ZATERD AG  30 AUG USTUS tus
sen 10 en 12 uur, Schipperstraat 
35.
Op 1 O KTO BER  zullen de
avondlessen voor de varende 
vissers^ schilppers en motoris
ten van wal steken.

HET NIEUW E HANDELS
VERDRAG MET NEDERLAND
«De Koerier» uit Nederland, na en

kele punten weergegeven te hebben 
in  verband met het nieuwe handels
verdrag tussen, Nederland en België 
overwegingen dienaangaande in «Het 
Nieuw Visscherijblad» verschenen, 
voegt hierbij de volgende commentaar

«Uit het bovenstaande zouden wii 
kunnen opmaken dat met de Neder
landse visserijbelangen meer rekening 
werd gehouden dan met deze onzer 
Zuiderburen, doch daar w ij thans be
sloten hebben, tot nauwe samenwer
king met België in de vorm van de 
tolunie. en wij bij de verdere uitwis
seling van goederen en diensten niet 
meer in de mate als voorheen, het 
eigenbelang alleen mogen en willen 
dienen, kan het ons toch ook weer 
niet bepaald verheugen dergeiijke 
klanken te mogen vernemen en waren 
wij er o.i. meer bij, gebaat, als zowel 
de Nederlandse als de Belgische- visse- 
rijmensen, tevreden konden zijn met 
het verdrag zoals het er nu ligt.»



C A R IL S
Diesel Motoren
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H. Bauwens & C°
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De Uitvoertaks van 3 t. h. 
goedgekeurd

«^Vervolg van bladzijde 1)

Zo voor de nijverheden op vaste 
bodem, de voor de verbruiker schade
lijke omwenteling van de uitvoertaks 
mogelijk is, zal er wel voor het zeevis- 
serijbedrijf hiervan geen sprake zijn. 
Deze nijverheid heeft evengoed als de 
andere bedrijven - zo niet meer - af 
te rekenen met een zeer scherpe con
currentie op de vreemde markten. In  
Frankrijk en Engeland staan de ex
porteurs voor een gereglementeerde 
markt, met vastgestelde maximum
prijzen boven dewelken uitvoer niet 
mogelijk is. De nieuwe taks kan de uit 
voer in gevaar brengen met als ge
volg dat in het binnenland zelf een 
afzetgebied moet gezocht worden voor 
visserijprodukten, waarvan de uitvoer 
een zeer welgekomen ontlasting zou 
zijn voor het bedrijf, dat stelselmatig 
de productie heeft opgevoerd, tot het 
peil dat reeds in niet onaanzienlijke 
mate onze vooroorlogse aanvoer over
treft.

D it alles kan er toe aanleiding ge
ven dat de marktprijzen in  het bin
nenland een dalende lijn  volgen. De 
vaststelling ervan zou slechts beant
woorden aan de geldende wet van 
vraag en aanbod. In  de eerste piaats 
zullen zo de verbruiker hiermede kan 
gediend worden, toch reders en vis
sers hiervan het gelag betalen. Zelfs 
ln geval België toch voort gaat met 
ris te exporteren, zal de afwenteling 
fan de nieuwe taks op de rug van de 
productie gebeuren. De producent is 
niet eens in staat zijn kostprijs aan 
de koper op te leggen. De aard der 
aangevoerde producten laat dit niet 
toe. De zeer gebrekkige middelen waar 
over het bedrijf beschikt staan de 
voorkoming van de ineenstorting van 
de visprijzen in de weg. W ij bedoelen 
hier in de eerste plaats het gemis aan 
koelinrichtingen. Bovendien is het 
gebrek aan samenwerking een niet 
minder belangrijke factor.

Vóór de oorlog werd onze visserij 
gesteund : contingentering, taks op de 
invoer. Nu overtollige invoer, spijts 
protest van de visserijmiddens ge
steund door het Beheer van het Zee
wezen. Aan de invoerrechten werd 
verzaakt, daarentegen een taks op de 
uitvoer..., de vooruitzichten zijn ver 
van rooskleurig.

Laat ons hopen dat spijts alles het 
laatste woord hieromtrent nog niet 
gezegd is en dat de zeevisserijnijver- 
heid zich verder krachtdadig zal ver
zetten tegen de zeer schadelijke taks 
op de uitvoer.

HET O F F IC IE E L  BER IC H T  
B IJN A  A LG EM EN E TO EPASSIN G

Het officieel bericht verschenen in 
het Staatsblad van 23 Augustus j.l. 
geeft de volgende verklaringen nopens 
de afschaffing van de vrijstelling van 
overdrachttaks bij de uitvoer :

Totdat het bewust cijfer van 1.200 
millioen zal bereikt worden, zal de uit
voer van koopwaren met ingang van 
1 September a.s. onderworpen zijn 
aan een overdrachttaks van 3 t.h. De
zelve is verschuldigd zonder te on
derscheiden of de in het buitenland 
verkochte koopwaren vroeger al dan 
niet een forfaitaire taks hebben ge
kweten bij hun verkoop door de voort
brenger of bij hun invoer. Zij is ins
gelijks verschuldigd voor de uitvoer 
van voedingsprodukten van eerste 
noodwendigheid. Kortom, onder voor
behoud van de hierna aangeduide 
vrijstellingen, geven al de verzendin
gen van koopwaren naar het buiten
land, die met ingang van 1 September 
.1947 plaats grijpen, aanleiding tot de 
taks van 3 t.h.

K W IJT IIN G  DER TA KS

De tijdelijke belasting wordt gekwe
ten door aanbrenging van plakzegéls 
op een uitvoer-aangifte (aangifte nr. 
44), welke door de uitvoerder of in 
zijn naam opgemaakt wordt, en door 
de vervoerder ten kantore der doua 
nen bij het verlaten der koopwaren 
van het land dient vertoond. Formu 
lieren van uitvoeraangifte kunnen 
verkregen worden in de tolkantoren, 
alsmede in het merendeel der stations 
van de Nationale Maatschappij der 
Belgische Spoorwegen.

GRONDSLAG  DER H EFF IN G

De grondslag der heffing van de 
taks bestaat in de verkoopprijs van de 
uitvoerder, onder dit voorbehoud, dat 
indien de koopwaar franco naar het 
buitenland geleverd wordt, de over 
drachttaks, de vervoerkosten van de

grens of de inschepingshaven af, en 
eventueel de in het buitenland geinde 
rechten, van de verkoopprijs mogen 
afgetrokken worden.

Wanneer er tussen de verkoper en 
de buitenlandse koper één of meer 
tussenpersonen optreden, die aan de 
eerste verkoper de orden om naar het 
buitenland te leveren hebben doen 
toekomen, dan is de taks van 3 t.h. 
slechts éénmaal verschuldigd.

V R IJS T E L L IN G E N  VAN W E IN IG  
BELAN G

Zijn  vrijgesteld van de taks op de 
uitvoer, de leveringen naar het bui
tenland van koopwaren, waarvan de 
belastbare waarde niet 2.500 fr. over
schrijdt. Hetzelfde geldt voor kqopwa- 
ren, welke door een doorvoerbescheid 
gedekt zijn, alsook voor die, welke vrij 
zijn van tolrechten, in België inge
voerd worden om weder uitgevoerd te 
worden zonder een industriele bewer
king te hebben ondergaan en aanlei
ding geven tot het lichten van een 
bewijs van tijdelijke vrijstelling van 
overdrachttaks.

Sociale Kroniek
GEEN AFHOUDING VOOR BELAS
TIN G  OP DE LONEN MAAR WEL 
VOOR DUBBEL VACANTIEGELD

B ij sommige reders en vissers be
staat er nog verwarring nopens de 
voorgeschreven regeling voor de 
maand September a.s. ten opzichte der 
afhouding van de belasting op de ver
diensten der manschappen en de stor
tingen met het oog op een dubbel va- 
cantiegeld.

De volgende werkwijze is voorge
schreven :

De afhouding aan de bron ten titel 
van belasting «moet niet gedaan wor
den gedurende de maand September 
aanstaande».

Echter worden op de lonen der man 
schappen, die genieten van de dub
bele betaalde vacantie een bijzondere 
afhouding gedaan gelijk aan de fis- 
kale afhouding, doch niet ten titel van 
belasting, maar wel ten titel van spe
ciale cotisatie.

Deze afhouding op de lonen moet 
door de werkgever gestort worden aan 
de Rijksdienst voor Maatschappelij
ke Zekerheid.

Deze regeling beantwoordt aan de 
besl'ssing van de jongste conferentie 
van de Arbeid, waar aangenomen 
werd, dat de voorziene niet-afhouding 
van belastingen niet zou doorgaan, 
om met de opbrengst daarvan geschat 
op 500 millioen - de dubbel betaalde 
vacantie te financieren.

Dit geldt bijgevolg als aandeel van 
de werknemer. Anderzijds ingevolge 
een besluit van de Nationale Confe
rentie van de Arbeid, zullen de reders 
vermoedelijk 2,50 t.h. moeten bijbe
talen op de forfaitaire lonen voor de 
eerste helft van 1947 als hun aandeel 
voor de uitkering van het dubbel va- 
cantiegeld.

Om alle moeilijkheden te vermijden 
worden de reders aangespcor.1 stipt 
de barema’s toe te passen voorzien 
voor de afhouding aan de bron der 
belasting op de verdiensten van hun 
manschappen.

NIEUW E LASTEN VOOR DE 
WERKGEVERS...

DUBBEL BETAALDE VACANTIE  
VOOR DE WERKNEMERS

Door het Staatsblad van 27 Augus
tus j.l. werd'de wet van den 10n der- 
zelfde maand afgekondigd waarbij de 
arbeiders kunnen aanspraak maken 
op een dubbele verlofbezoldiging.

Krachtens deze wet zijn de werkge
vers er toe gehouden een enige b ij
drage te betalen van 2,50 t.h. op de 
lonen, welke in de loop van de eerste 
kwartalen van 11947 betaald zijn.

Vermelde bijdrage dient gestort aan 
de Rijksdienst voor Maatschappelijke 
Zekerheid. Zij dient berekent binnen 
de grenzen, welke door de besluitwet
ten bepaald zijn.

W ij komen op de in het bijzonder 
te vervullen formaliteiten in ons eerst 
volgend nummer terug.

BETAALDE FEESTDAGEN 
EN AFW EZIGHEID ZONDER  

RECHTVAARDIGING

Een reder stelde ons de volgende 
vraag : ik moet overgaan tot de uit
betaling van het loon voor twede 
Sinksendag aan een lid van de be

manning van m ijn vaartuig. De bedoel 
de persoon is echter tussen 15 Mei 
(O.H. Hemelvaart : betaalde feest
dag) en de tweede Sinksendag afwe
zig geweest op zijn werk.

Ben ik verplicht het forfaitair loon 
voor de tweede Sinksendag aan de 
matroos uit te betalen ?

REDENEN DIE DE AFW EZIG HEID  
RECHTVAARDIGEN

Het eerste punt dat men in dit op
zicht moet onderzoeken is of de afwe
zigheid van de matroos te rechtvaar
digen is.

De afwezigheid wordt als gerecht
vaardigd beschouwd als de oorzaak 
moet gezocht worden in :

1. - arbeidsongeval, ongeval of ziek
te met werkonbekwaamheid als ge
volg ;

2. - overlijden van echtgenote, a f
stammeling, ascendent, broeder, zus
ter, voogd, schoonkinderen of schoon
ouders : 2 of 4 dagen afwezigheid ge
rechtvaardigd naar gelang de graad 
van verwantschap ;

3. - huwelijk van belanghebbende, 
van een kind, een broeder of een zus
ter van belanghebbende (3 dagen of 
1 dag naar gelang het geval);;

4. de geboorte van een kind van be
langhebbende : tot hoogstens twee 
dagen;

5. - de verschijning in rechte ;
6. - de vervulling van burgerlijke of 

m ilitaire plichten, zoals wederoproe- 
ping onder de wapens, behalve om 
tuchtmaatredenen, familieraad, ver
plichtingen voortvloeidende uit een 
officiele opdracht ;

7. - vervulling van syndikale ver
plichtingen wegens een behoorlijk 
gerechtvaardigde opdracht ;

8. - de werkloosheid wegens een 
representieve arbeidersorganisatie af- 
gekondigde werkstaking, die na de of
ficiële vaststelling van de mislukking 
der verzoeningsprocedure plaats greep 
en waarvoor de belanghebbenden aan
spraak kunnen maken op werkloos. 
heidstoelagen ;

9. - de werkloosheid wegens lock-out 
afgekondigd na officiële vaststellmg 
van de mislukking der verzoenings
procedure en waarvoor de belangheb
bende aanspraak kunnen maken op 
werkloosheidsvergoedingen ;

10. - elk geval van overmacht ;
11. - elke reden vooraf door de 

werkgever aangenomen.
De arbeider moet zijn werkgever of 

dezes vertegenwoordiger tijdig van 
zijn afwezigheid verwittigen.

VERVAL VA N  HET RECHT 
OP LOON

Het recht op loon vervalt wanneer 
de arbeider tussen twee feestdagen 
ZONDER RECH TVAARD IG IN G  afwe
zig is geweest gedurende een aantal 
dagen dat 1/20 overschrijdt van het 
aantal werkdagen dezer periode.

Nochtans wanneer het 1/20 van de 
in overweging genomen periode geen 
dag bereikt (b.v. tussen O.H. Hemel
vaart en tweede Sinksendag) zal even 
wel de afwèzigheid van minder dan
8 uren het recht op de betaling van 
de feestdag niet doen verliezen.

Houdt men zich stipt aan de voor
schriften van het besluit, dan kan de 
reder de betaling weigeren van het 
loon voor tweede Sinksendag indien 
de matroos langer afwezig geweest is 
dan 8 uur en meer.

Toch willen w ij hier doen opmerken 
dat het in  het besluit vastgesteld tijd 
stip van acht uren, overeenkomt met 
een normale arbeidsdag aan wal. De 
normale arbeidsdag aan boord van 
een visserijvaartuig bevat echter een 
veel groter aantal werkuren. Logisch' 
zou men de uitbetaling niet mogen 
weigeren, indien een lid der beman
ning zonder rechtvaardiging niet lan
ger afwezig geweest is dan het nor
maal aantal werkuren per dag in  de 
visserij.

Betreurenswaardige Mistoestanden
Een ACatianaEe Stamp, aam  

Viôô&ûj en Viôâandei

Ontslag ? !

W ij ontvingen volgend schrijven 
«Waar b lijft het ontslag der ove- 

»rige Bestuursleden van het «Ver- 
»bond der Visgroothandelaars-Ver- 
»zenders der Kust», aangevraagd en 
»ondertekend door 60 tegenwoordige 
»leden, in het manifest voorgedra 
»dragen. L. Gekiere

In  deze kolommen hebben we al 
dikwijls voor betere verstandhouding 
tussen visserij en vishandel gepredikt, 
maar noch tussen beide, noch in elke 
groep, is men tot hier toe er toe ge
komen om dit te verwezenlijken. Deze 
week heeft de helft van de vloot in 
Engeland verkocht, zodat de aanvoer 
eerder gering mag genoemd worden.

Noch onder grote, noch onder de 
middenslag noch onder de kleine re
ders is er verstandhouding omdat el
keen zijn eigen weg wil gaan, de ene 
de andere beloert en als sommige het 
goed menen, het dan nog altijd ver
keerd uitgelegd wordt.

Te Nieuwpoort zijn alle reders op 
sociaal en economisch gebied aan 
hun lot overgelaten en alhoewel het 
nieuw gemeentebestuur ttfch al nutti
ge hulp heeft verleend, toch mag niet 
geëist en moet dit ten andere zoveel 
mogelijk vermeden, dat openbare be
sturen zich in  het eigen huishouden 
van de reders moeten beginnen moei
en.

Te Oostende gaat het al niet veel 
beter want onder de drie grpte rede
rijen is er spijtig genoeg van ver
standhouding geen sprake, zodat een 
marktregeling alsook het scheppen 
van orde in de sociale en economische 
aangelegenheden van onze visserij, 
onmogelijk is en die verdeeldheid een 
geweldig slechte invloed heeft op de 
marktprijzen, de bevoorrading en 
vooral onze uitvoer.

Practisch is er van uitvoer op het 
ogenblik geen sprake en de Hollan
ders zijn bezig met het door ons zo 
duur gewonnen terrein in Frankrijk 
te veroveren met het gevolg dat het 
dezen winter voor ons een catastroof 
wordt.

Op sociaal gebied zijn we nergens. 
Het visserijbedrijf is geen bedrijf dat 
te vergelijken is met de landelijke n ij
verheid en zou bijgevolg op een bij
zondere wijze dienen behandeld te 
zijn geweest.

Een speciale instelling waar een 
gans afzonderlijk sociaal raderwerk' 
aangepast aan de visserii diende tot 
stand gebracht te worden, zou veel 
goeds hebben verricht, maar is er niet 
gekomen.

Talrijke onevenwichtige beslissin
gen werden op dat gebied genomen en 
men heeft vooral uit het oog verloren 
dat de vissers varen mits afhouding 
van een procent op de bruto opbrengst 
en dat het bijvoorbeeld niet opgaat 
de kleine kustvisser on dit gebiéd op 
hetzelfde niveau te plaatsen als den 
middenslag- of grote reder,

In  dat opzicht hebben de vertegen
woordigers der reders door hun ge
mis aan coördinatie en hun al te gro
te afzijdigheid een grove vergissing 
begaan.

Buiten de heer John Bauwens, is er 
practisch niemand die in de paritaire 
commissie de rederijen vertegenwoor
digde.

Onder de middenslagreders valt de
zelfde ziekte te bespeuren. De naijver 
tussen twee groepen heeft als gevolg 
dat de verstandhouding volledig zoek 
is.

Het volstaat daarenboven in de hui
dige wereld niet meer beroepskennis 
te bezitten. De sociale vooruitgang 
heeft van de reders meer intellectuele 
kennis en geleerdheid geeist waarvoor 
de ouderen van jaren moeilijk opge
wassen zijn.

En  wanneer het bij de groten niet 
vlot, hoe w il men het dan van de klei 
nen vergen. Te Oostende bestaan twee 
groepen waarin elkeen de baas wil 
spelen en waar onwetende ongeletter
de mensen zich toch zo gemakkelijk 
laten verleiden tot verbrokkeling of 
vernietiging van hetgeen met zoveel 
moeite opgebouwd werd.

Dit is ook reeds het geval te Heist, 
Zeebrugge, wààr, het mag gezegd wor
den, in twee jaar tijd  een model ver
eniging op, touw gezet werd en wààr 
niettegenstaande de bloei, thans een 
paar mensen gemeend hebben, hun 
persoonlijke belangen boven deze van 
de algemene te moeten dienen.

iSÆeepômeia’tm  i U S I O I J

sVALCK E O o s t e n d e

Als men een leidende rol w il ver
vullen, is het moeilijk wanneer men 
er zelf belang bij heeft, zich soms op 
het algeméen standpunt te stellen.

Te Zeebrugge mag de sociale dienst 
tot voorbeeld van alle takken van de 
visnijverheid gesteld worden. Dààr 
was men onder een bepaalde stuw
kracht er toe gekomen, reeds grond 
aan te kopen voor een redersgebouw.

Men zou er bouwen, een eigen bi
bliotheek oprichten, een eigen sociaal 
en intellectueel tehuis hebben, waar 
alle reders zich in vertrouwen moch
ten toe wenden.

Ook dit alles is aan het verzanden 
bij gebrek aan daadkracht, aan moed 
en leiding.

RED ER S

De tijd is zover niet meer af, dat 
het Buitenland voor U als afzetge
bied zal verloren gaan.

De tijd komt dat uw uitbatingen 
een deficiet zullen opleveren en zoals 
in ,1930 vele vaartuigen zullen ontta
keld worden.

De uitvoer, sociale en fiskale lakten, 
de betaling van uw tegoed of schulden 
in Engeland, de oorlogsschade aan uw 
vissersvaartuigen, uwe gewone en oor- 
logsverzekering, enz... zijn zovele 
vraagstukken, welke al uw aandacht, 
al uw krachten en vooral een innige 
samenwerking vergen.

Waarom dan al de verdeeldhe’d ?? 
Waarom geen betere samenwerking ?

W aar en wie zal de man zijn, d*e U 
vertrouwen inboezemt, en U zal kun
nen leiden, tot uw aller voldoening ? 
Niemand ! !

Uw onstandvastigheid, uw gemis 
aan eendracht, Uw onvoldoende be
grip van rëele toestanden zal Uw on
dergang en dat van een belangrijke 
tak van de economie van ons land, 
betekenen.

De Hogere Overheid en de politie
kers bekommeren zich weinig om U 
omdat een verdeeldheid geen gezonde 
werking toelaat.

Zal iemand U tot betere inzichten 
kunnen brengen ?

W ij twijfelen er aan !

IN DE VI1SHANDEL

Ook hier gaat het mank aan samen
werking en gebrek aan organisatie. 
Hier ontbreekt ook een vereniging 
steunend op het initiatief van een se
cretariaat waar alle vishandelaars zo
wel hun sociale als economische aan
gelegenheden zouden kunnen laten 
behandelen.

Overal in alle kringen, zowel bij de 
groten als de kleinen, is er mistevre- 
denheid omdat de leiding te zwak, 
misschien te braaf of te weinig ver
trouwen inboezemt omdat de leden 
weinig of slecht ingelicht zijn en 
rechtstreeks de concurrenten zaken 
weten, welke soms te laat door mede 
concurrenten gekend zijn.

Aan dit euvel zou hier gemakkelij
ker kunnen verholpen worden, moest 
naar goede raad worden geluisterd en 
begonnen met een secretariaat in te 
richten, waarvan de leiding berust in 
handen van een mens, die geen han
delsconcurrent is.

Ook hier ontbreekt het aan zin voor 
werkelijkheid, voor beter begrijpen.

Ondertussen gaan kostbare ogenblik 
ken verloren. B ij gebrek aan behoor
lijke samenwerking, aan dit zo nood
zakelijk besriiDen van het dienen der 
algemene belangen, gaan onze buiten
landse concurrenten on de vreemde 
markten tewerk, alsof wij niet meer 
bestaan.

Is het geen treurige z^ak te moeten 
bvb. vaststellen dat Ho’land thans 
250 Ton garnaal rechtstreeks naar 
Frankrijk mas: uitvoeren. waar Bel
gië na veel moei'te. da^k de her
haalde en kracbtdadip1'' tussenkomst 
van de vertegenwoordigers van. de 
kustvisserij <=n de federatie, er amner 
50 Ton krijgt en onze ei^en overheden 
ze dan no°- willen belet+en ï’U t.° vne. 
ren , Is het, niet treurig- t,e -moeten 
vaststellen, hoe de HoUar>cJpr'' van de 
beste waar naar de Pa rii',°  bqiipn ver
zenden. vooraf uit de markt T-Tirm;- 
den fenomen en er rn° 4' TToig-"^ 
kabeliauw en koolvis wem-'g verzorsd, 
voor de pinnen komen ?

Is het, nipt, trpurig te 1̂ ^°+,°" 
stellpn d.nt thans een striid o^wprd 
wordt on leven en dood tussen de voor 
en tegenstanders van gTob^al n’t.voft. 
ren al naar gelang het elffpnhela''® 
primeert en nochtans een verstand’- 
ge samenwerking een globaal uitvoe
ren een maximum van voordelen aan 
de vishandelaars zou onleverpn !

Ook hier d’ent het roer oimeeooid 
en moet ingegrenen worden, daar al
leen door samenwerking er een resul
taat kan bereikt worden.

Wie ook de leiding verzekere, de 
pen moet. h<>ri,sten in de handen van 
pen secretariaat welke aUe leden in
licht on p°n wijze dat het vrij te nlei- 
ten b lijft van verdachtmakine-en. ol 
ziin de voorstellen nog zo verleidelijk.

Maar ja’, wie zal de moed hebben 
om ook hier dp bestaande z’ekte uit 
te roeien tot, heil van de handel en de 
visserij welke er toch zo r^iiw mee 
verwant is. Wie durft het aan ?

VIDl.
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O PSLEP IN G EN
De N.810 «Lucien» (schipper-eige

naar Coulier Alfons) was op 21 Aug. 
jl. op weg naar de haven van Nieuw
poort toen op 2 m ijl ten N.W. ervan, 
het vaartuig N.779 opgemerkt werd. 
Dit schip was onder zeil ingevolge 
een defecte motor. Op verzoek van 
de schipper sleepte de N.810 de N.779 
naar de haven van Nieuwpoort .

Op 22 Augustus jl. was de N.809 
«Juliette» (schipper Legein Pieter) 
op weg ter visvangst, als 1 m ijl ten 
N. van boei N.F.75 het vaartuig N.722 
opgemerkt werd Daar dit vaartuig zijn 
schroef verloren had werd het door de 
N.809 het naar de haven van Nieuw
poort opgesleept.
HET BEST U U R SG EBO U W  VAN DE

V IS M IJN
te Oostende is thans gans hersteld 

en het mag gezegd dat dit gebouw in 
alle opzichten zijn vooroorlogs uitzicht 
bereikt heeft. Spijtig dat het zo ver 
verwijderd is van de huidige verkoop- 
halle, waar men thans met het bou
wen van nieuwe pakhuizen begonnen 
is.

Nog altijd wordt gewacht voor de 
goedkeuring van de afbraak der oude 
vismijn.

De administratieve sleur en lam
lendigheid, is er sedert den oorlog’niet 
op verbeterd. Het ogenblik is noch
tans aangebroken om met het oprui
men van dit werk niet meer te talmen.

SCHADE
Vorige week werd door 0.135 grote 

schade veroorzaakt door de N.801 van 
Frans Huysseune.

SCHADE AAN HET ST A K ET SEL
Een vissersvaartuig is vorige week 

gelopen tegen een der hoofden van 
den ingang der vissershaven, aldus 
een paal weglopend.

Daar het hier een beschadiging van 
een Staatseigendom betreft, wordt in 
gevolge de bestaande wetgeving, de 
kapitein van de privaatinstelling 
waar sprake vervolgd, voor de correc
tionele rechtbank. D it is niet het ge
val wanneer een Ct van een maalboot 
hetzelfde grapje zou tegenkomen.

Wanneer zal nu eindelijk aangevan
gen worden met het opkuisen van de 
betonnen blokken welke nog altijd de 
scheepvaart hinderen bij het binnen
varen van de visserijhaven ?

VERKO C H T
De 0.126 voorzien van een motor 

van 25 P.K. werd verkocht voor de 
som van 12 duizend frank.

LATOUR VOOR LA TER
Donderdag werd in de nieuwe han

delsdokken van Oostende 22 Ton la- 
tour (zeebaai'» in een kamion overge
laden om direct naar Italië vervoerd 
te worden. Alles werd met veel ijs be
dekt, maar de toestand waarin deze 
vis hier reeds gelóst werd, laat ons toe 
te zeggen, dat deze lading voor men
selijk gebruik ver van eetbaar scheen 
te zijn.

De S.115 komende van de haven 
Hirtshals te Denemarken, was op weg 
naar Boulogne (Frankrijk) vanwaar 
de lading zou overgeladen worden op 
een spoorwagen, welke de vis zou bren 
gen naar M l’ano (Ita lië ).

Het wedervaren van de S.115 was 
echter ver van gelukkig en nadat de 
0.212 van reder Geril Isidoor, hou- 
derd duizend., frank had ge,vraagd 
voor de opsleping en men weigerde te 
betalen, werd het schip aan de ket
ting gelegd, verloor de S.115 48 uur 
van zijn kostbaren tiid  met zijn vis 
en zag zich genoodzaakt een regeling 
te treffen op grond van 50 duizend fr.

De reis Oostende-Müano wordt vol
bracht door een viskoelwagen van 20 
ton in 60 uur.

Dat de Italianen tonijn van dit ge
halte zullen eten, begrijpen we niet.

ER ET EK EN S
Bij besluit van 24-6-46 van den Re

gent werd het burgerlijk Kruis le 
klasse lz40-45 toegekend aan Gunst 
Achiel en De Voet Julien te Zeebrugge. 

Onze beste gelukwensen.
ST IJG EN D  AANTAL

TELEFOONABONNENTEN
Het ministerie van Verkeerswezen 

deelt mede, dat einde Ju li het aantal 
te’efoonabonnenten gestegen was tot 
379.474, tegen 350.239 einde December 
1 9 31 0 / 16 7  'n  1940.

Te Brussel, bij voorbeeld telde men 
131.280 abonnenten in stede van 98.506 
in 1940.

De door de regie van telegraaf en 
telefoon verwezenlijkte inspanning 
blijkt vóór alles uit het feit dat, niet
tegenstaande de vernielingen door 
oorlogsfeiten, namelijk de netten Kor
trijk, Oostende, Luik en Antwernen 
het vooroorlogse abonnentencijfer 
hebben ingelopen en zelfs overtroffen.

In  zes maand tijds werd aan 7.200 
vragen om aansluiting een gunstig 
gevolg gegeven.

BREV ETT EN , D IPLO M A’S EN  
VERG U N N IN G EN  VOOR DE 

KO O PVA A RD IJ EN DE Z E E V IS S E R IJ  
K.B. VAN 16 N O VEM BER  1929

De volgende brevetten en diploma’s 
zijn in  de loop der maand Ju li 1947, 
toegekend :
Brevet van schipper ter kustvaart
Blonde, F.-A.-F.

Brevet van stuurman ter kustvaart
Neyyrink, G.-J.-Th.; Nepper, A. 

Diploma van. leerling ter kustvaart
Molitor, G.-F.-F.J.; De Greef, P.-G.- 

V.; Vos, R.-A.; Hulet, G.-A.-E.; Lebe- 
que, R.-Ch.-L.; De Noyette, F.-G.; Bro- 
se, J.-A.-V.-M.; Dreesen, J.-B.; Wal- 
tens, F.-A.; Van Remoortere, J.-B.- 
Ch.; Aerts, G.-F.-J.; Benoidt, P.-G.- 
V.-L.-J.; Vandevelde, C.; Schelstraete 
L.-E.-J.; Vermeersch, J.-A.; Dietens, 
J.-H.-G.-M.; Gilis, R.F.-J.-M.; Simons 
J.-M.-L.

M A A TSC H A PPIJ DER B R U G SE  
ZEEV A A R T IN R IC H T IN G EN  - N.V,
Statistiek der binnenscheepvaart 

Ju li 1947
AANGEKOMEN

Aantal - Metr. tonnem. - Lad. 
Brugge 18 3777 2722
Zeekanaal 59 19411 16506 
Zeebrugge 23 2250 1877 

VERTRO KKEN  
Brugge 21 4424 20
Zeekanaal 65 21267 922
Zeebrugge 33 4132 105

N UCH TERE TAAL VAN EEN  
ONZER SEN A T EU RS

Tijdens de stemming omtrent de 
verhoging van de sénatoriale vergoe
ding, onthield zich senateur Ancot R. 
van Brugge.

Als, reden, zei hij : ik houd deze ver
hoging ter beschikking van den m i
nister van Financiën.

Ziedaar nog een senateur, die er 
niet op uit is om er een beroepsbaan- 
tje van te maken, zoals het thans het 
geval is voor veel zijner collega’s.
EEN DEENS V IS S E R IJW A C H T S H C IP  

TE GAST
Het Deens visserijwachtschip «fetis» 

heeft Maandag de Oostendse vissers
haven aangedaan om er de zaken te 
komen af handelen van Deense vis
sers, waarvan de netten door Belgen, 
waren afgekord of vernield.

Het kontakt met de vertegenwoor
digers van Denemarken, was uiterst 
hartelijk.

Voor ons hebben we er eens temeer 
een les kunnen uit halen, daar waar 
we vaststellen moesten dat de Deen
se maritieme autoriteiten zelf de be
langen van hun vissers kwamen be
hartigen op een wijze welke getuigde 
van een ver doorgedreven nationaal 
plichtsbesef.

Waar onze wachtschepen tot op he
den voor weinig of niets dienen in za
ke visserijaangelegenheden, kunnen 
de Denen ons tot voorbeeld dienen.

DE Z O M ER T IJD  W O RD T D EZE  
W IN T ER  BEHO UDEN

Tijdens een vergadering van de ca- 
binetsraad werd besloten, deze w in
ter de eenvoudige zomertijd te behou
den.

De eenvoudige zomertijd zal even
eens aanstaande zomer en de volgen
de zomers van kracht blijven.

DE OOSTENDE— DOVER  
PA K ETBO TEN

De schone paketboot «Koning A l
bert» zal volledig wederuitgerust ein
de September te Hoboken van stapel 
lopen. Het zusterschip «Prins Philip 
pe» komt in Januari 1948 in lijn. Af
zonderlijk kunnen beide schepen 1900 
passagiers opnemen.,

OUD B R IT S E  «M INE SW EEPER )) 
KO M T 11N D IEN ST

De oud Engelse «Mine Sweeper» door 
de rederij Cockerill aangekocht en op 
de Hobokense werven aangepast zal 
volgende maand in dienst genomen 
worden. ’

B EW EG IN G  l!N DE OOSTENDSE  
H ANDELSHAVEN  

C IJF E R S  VOOR DE MAAND JU L I
Tijdens de maand Ju li zijn 91 sche

pen de haven van Oostende binnen
gevaren en zijn er 85 uitgevaren ; 67 
van de binnengelopen schepen waren 
op ballast, de andere vervoerden ver
scheidene goederen, 62 van de uitva
rende schepen vervoerden fru it en 16 
verscheidene goederen..

Voor de binnenscheepvaart werd de 
aankomst van 47 eenheden vastge- 
steld, waarvan 14 met stookolie ,en 
het vertrek van 45, waarvan 41 op 
ballast.

28 vissersboten zijn de haven bin
nengevaren, waarvan 23 Britse, 1 uit 
Estland, 1 Nederlandse en 1 Zweedse.

Verder zijn de maalboten van de 
staat tijdens de maand Ju li met 
44.377 passagiers de haven binnenge
lopen, B ij het uitvaren hebben deze 
boten 33.633 passagiers, 322 auto’s en 
2.059 ton goederen aan boord geno
men.

EEN  N IE U W E  SPOORBO OT  
T E  Z E E B R U G G E

Een nieuwe spoorboot, de « Suffolk- 
Ferry », zal op 3 September op de lijn  
Zeebrugge—Harwich worden in dienst 
genomen.

Deze nieuwe eenheid, waarvan het 
hek 42 wagens kan dragen, zal op 3 
September te Zeebrugge aankomen en 
op 4 September, om 15 uur, met een 
volle lading opnieuw naar Engeland 
vertrekken.

Van die datum af zullen twee nieu
we boten voor een regelmatige dienst 
tussen Zeebrugge en Harwich zor
gen.
H ET V ER LO TEN  VAN DE 
6de S C H IJF  1947 VAN DE 
K O LO N IA LE  L O T E R IJ

De winners der 6de schijf 1947 wor
den er aan herinnerd dat de loten, 
toegekend aan de biljetten of coupu
ren van deze schijf, niet meer zullen 
uitbetaald worden na 4 September e.k.

(438)4
DE R A N T SO EN ER IN G ST A BEL

De tabel van 1 tot 30 September, 
voorziet 100 gr. margarine meer voor 
zegel 3 (600 gr.). Zegel 6 geeft recht 
op 1.200 kgr suiker (300 gr. minder).
De waarde van de overige gewone ze
gels is onveranderd.

De bijzondere zegel nr. 3 geeft recht 
op 60 gr. margarine; nr. 4 op 90 gr. bo
ter; nr. 6 op 250 gr. suiker; nr. 10 op 
100 gr. vlees met beenderen; nr. 20 
is voorlopig onbenuttigd.
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De Oorlogsschade

IJMUIDEN
Maandag 18 Aug. 1947 :
Besommingen : IJM.71: Fladen, f. 

4340, — ; IJM .73 : Fladen fl. 7500.— ; 
IJM .6 : Fladen 9910.— ; IJM.155: 
Noordzee fl. 5250,— ; IJM.129: Noord
zee fl. 4810,— ; KW . 108: Noordzee fl. 
2190,— ; KW.107: Noordzee fl. 960,— ; 
KW.155; Noordzee fl. 3824.— ; KW.24; 
Noordzee fl. 3348,— ; KW.162: Noord
zee: fl. 2494,— ; KW.52 : Noordzee fl. 
1170.— ; KW.28: Noordzee fl. 2860,— ; 
KW.53 : Noordzee fl. 1190,— ; KW.71: 
Noordzee fl. 1550,— ; KW.122: Noord
zee fl. 4110,— ; KW.5: Noordzee fl. 
4110,— ; IJM.27 : Noordzee fl. 1418,— ; 
IJM.201 : Noordzee fl. 1619,— ; IJM.271: 
Noordzee fl. 1560,— ; IJM.80: Noord
zee fl. 1190,— ; IJM.81 : Noordzee fl. 
1166,— ; HD.125: Noordzee fl. 1029.— ; 

Dinsdag 19 Aug. 1947 :
R0.15: Fladen fl. 12490,— ; IJM.87: 

Fladen fl. 8795,— ; IJM.77: Fladen fl. 
3498,— ; IJM.384: Noordzee fl. 8550,— ; 
KW.227: Noordzee fl. 2491,—. 

Woensdag 20 Aug. 1947 :
2 stoomtrawlers van de Fladen en 

2 van de Noordzee gezamelijke be
somming f. 39192,

KW.78: Noordzee f. 6300,— ; KW.138: 
Noordzee f. 6750,—.

Donderdag 21 Aug. 1947 :
IJM.117: Noordzee f. 7830,— ; IJM . 

22: Fladen f. 8960,— ; IJM .25: Fladen

Zoals men weet, werd het wetsont
werp op het herstel van de oorlosscha- 
de aangenomen met 111 stemmen, te
gen 16 en 5 onthoudingen. Het ont
werp zal nu nogmaals door de Kamer 
moeten goedgekeurd worden, vermits 
er belangrijke amendementen door de 
Senaat aangebracht werden. Men mag 
echter aannemen dat er geen nieuwe 
wijzigingen meer zullen komen.

Volgens de bepalingen van de wet, 
worden de geteisterden in  negen ca- 
tegoriën ingedeeld naargelang hun 
netto vermogen op 9 October 1944 een

maximum bereikte, voor categorie A: 
200.000 fr.; B : 500.000 fr,; C: 1 m il
lioen; D: 2 millioen; E : 5 millioen ; 
F : 10 millioen; G: 20 millioen; H: 
50 millioen of meer. Beneden 3.000 fr. 
schade zal geen vergoeding uitge
keerd worden.

Ónderstaande tabel geeft het bedrag 
van de schadevergoeding aan die zal 
uitgekeerd worden volgens de bereke
ning van de nieuwe coëfficienten. Alle 
cijfers zijn in  duizenden frank, de 
eerste kolom geeft de waarde van de 
schade op en de volgende per catego
rie de vergoeding.

Q A B C D E F G H
O

10 24,5
30 59,5 34 __ __ __ __ __ __
50 164,5 136 96 __ __ __ __ __

100 339,5 306 256 125 __ __ __ __
200 689,5 646 576 375 200 - __ __
500 1.589,5 1.546 1.446 1.125 830 570 __ __

1.000 3.089,5 3.046 2.896 2.375 1.930 1.570 900 __
2.000 5.689,5 5.646 5.496 4.975 4.230 8.760 2.800 ,1.7005.000 12.889,5 12.846 12.696 12 .175 12,030 10.270 8.800 7.10010.000 24.389,5 24.346 24.196 23.675 23.530 22.270 19.300 16.600

20.000 46.389,5 46.346 46.196 45.675 45.530 44.270 42.300 36.60050.000 109.389.5 109.346 109.196 108.675 108.530 107.270 105.300 102.600

BRUNET & CO Ci I K ? = x= = x=^

1X1
O O S T E N D E

Tel. 71319 — Telegr. « Compas » (217)

Zeevisgroothancfei
SPEC IA LIT E IT EN  

V ER SE , G EZO UTEN  en BE  VRO REN  H ARING
IKÊ IKÊ ËKË §>: =

Vergelijkende Statistiek van de 
Nationale Aanvoer van Juli 1947 en 1938

Soorten Hoeveelheid in kg. Waarde in fr.
1947 1938 1947 1938

Kabeljauw 671.970 223.841,00 5.22036 565.452,00
pladijs 614.065 301.463.00 4.498.221 870.693,00
rog 161.460 238.754,00 1.006.358 515.757.50
schelvis 187.257 144.700,00 955.592 325.744,50
tarbot 89.314 67.501,00 1.894.459 674.595.00
tong 156.416 111.841.00 6.150.027 2.225.660,00
wijting 240.701 179.821 00 560.488 142.2,71.00
garnaal 269.725 342.890,00 6.382.590 1.986.526.90
Tot. voorn, soort. 2.390.908 1.610.811.00 26.769.671 7.306.699,90
haring (volle) 789.669 157.350,00 1.421.637 164.204.00
diversen 983.630 853.852,50 5.955.617 1.949 229,00
Totaal : 4.164.207 2.622.013,50 34.146.925 9.420.132,90

Evolutie [van de Maandelijkse Aanvoer 
van diepzwemmende vis in 1938, ’46, ’47
IN KG R . 1938 1946 1947
Januari 2 444 337 1.907.333 2.870.359
Februari 2 162 228 1.815.028 2.658.023
Maart 3 ,l' 0/-23 3.283.619 6.269.617
April 2.437.216 3.863.295 3.960.203
Mei 2.168.123 3.130.590 3.946.394
Jun i 2.093.166 2.861.131 4.414.900
Ju li 2.121.773 3.268.534 3.104.813
Augustus 2.297.855 2.221.458
September 2.265.953 1.425.331
October 2.6(16.001 2.568.742
November 3.201.361 2.784.578
December ^ 2.399.953 2.296.714

Totaal : 29.508.389 31.426.353

Eerste zeven maanden 1938 : 16.727.266 kgr.
Eerste zeven maanden 1946 : 20.129.530 kgr.

f. 24910,— ; HD.79: Noordzee f. 2585,—.
Vrijdag 22 Aug. 1947 :
IJM .33 Fladen f. 23760,— ; IJM . 49: 

Fladen: f .26550,— ; RO.46: Fladen f. 
14040,— ; KW.70: Noordzee f. 5574,—.

Zaterdag 23 Aug. 1947 :
IJM .58: Fladen f. 9013,— ; IJM.48: 

Fladen f. 6014,— ; IJM.61 Fladen: 
12140,— ; IJM .94 : Fladen f. 5530,— ; 
KW.109: Noordzee f. 1140,— ; KW.84: 
Noordzee f. 4060,— ; KW.51: Noordzee 
I860,— ; KW.210: Noordzee f 1250 ; 
KW .92 : Noordzee f. 1090,— ; KW.166: 
Noordzee f. 2390,— ; KW.65: Noordzee 
f. 1980.— ; IJM .52 : Noordzee f. 2350,— 
IJM.204: Noordzee f. 3570,—.

BESCH O UW IN GEN
In  de week van 18-23 Augustus 1947, 

kwamen aan de Rijksvishallen 17 
trawlers van de Fladen met een ge
zamelijke vangst van 101.500 kgr ver
se haring. Verder 6 stoomtrawlers, 23 
motors en 82 kustvissers met 15.000 
kg. tarbot en tongen, 141.250 kg. schol
202.500 kg .schelvis, 15.750 kg. kabel
jauw en gullen, 18.250 kg. koolvis, 
3.750 kg. mooie meiden en 24.250 kg.
15.500 kg. makreel, 33.250 kg wijting, 
diverse vissoorten. Totaal : 469.500 kg.

U it bovenstaande blijkt dat de aan
voer van' verse vis dagelijks zeer groot 
blijft. Ondanks deze grote aanvoer, 
mogen de rederijen tevreden zijn 
over de gemaakte prijzen. Voor goede 
kwaliteit worden steeds behoorlijke 
prijzen gegeven. De mindere kwalitei
ten gaan zeer goedkoop.

Het merendeel van de haring blijft 
in het binnenland. Hoewel er enige 
export is van verse vis naar Tsjecho- 
Slowaki;e, zal er toch meer geëxpor
teerd moeten worden, w il de zaak 
goed blijven marcheeren.

Voor toekomende week, wordt zeer 
veel verse haring van de Fladen ver
wacht, zodat wij zeker een record van 
Fladenharing mogen verwachten.

Daar alle grote trawlers de haring
visserij uitoefenen, is de aanvoer van 
verse vis aangewezen on de schepen 
met mindere krachten. Ondanks dit, 
mogen wij tevreden zijn met een aan
voer zoals boven vermeld. De voor
naamste soorten waren schol en klei
ne schelvis. Tongen, tarbot en witte 
kabeljauw werden schaarsch aange
voerd. De meeste soorten behalen de 
maximum-controol-prijs. Enkele lich
tere soorten v;s werden, iets beneden 
de control-prijs verhandeld. De uit- 
voer van verse vis, was zeer klein. Or
ders zijn er voldoende, maar gebrek 
aan de gevraagde soorten door het 
Buitenland, doen vele goede bestel
lingen verloren gaan en het is zeer 
aanbevelenswaardig, dat de handel in 
overleg met de rederijen overleg ple- 
ge opdat de nodige stappen worden 
gedaan om de haringvisserij te be
perken en eenige grote trawlers naar 
die visgronden te zenden, om IJm u i
den ook in het Buitenland zijn oude 
naam zien terug te winnen, welke zij 
voorheen had. Na het beeindigen van 
de haringvisserij, mogen wii grotere 
aanvoeren verwachten van verse vis 
en dan zal er geexporteerd moeten 
worden.

Indien het Buitenland vraagt om 
verse vis, laat er dan ook gezorgd 
worden voor deze aanvoer, zodat ook 
het Buitenland meer vertrouwen 
krijgt in onze levering aan verse vis.

W ij hebben op het ogenblik de sche
pen hiervoor. Men late de kans niet 
voorbijgaan voor deze export. Dat ook 
de rederijen een steentje bijbrengen 
voor deze zeer goede zaak.

Verwachting toekomende week : 25 
stoomtrawlers, 20 motors en ruim 80 
kustvissers.

Huis Raph. Huysseune
IMPORT EXPORT

V IS  - GARNAAL  
Specialiteit gepelde garnaa!

H. R. 2151 Tel. Privé 421.06 
(213) Vismijn 513.41
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B L A N K E N B E R G E

Vriptfag 22 Augustus 1947.
Grote tong 50; bloktong 50; fru it

tong 45; sch. kleine tong 45; tarbot 
42; pieterman 35; platen: gr. 15, midd. 
17, kl. 17; keilrog 12; rog 3 fr. per kgr.

Zaterdag 23 Augustus 1947.
Grote tong 45; bloktong 45; fru it

tong 45; sch. kleine tong 45; tarbot 
38; pieterman 37; kabeljauw 6; platen 
gr. 15, midd. 18, kl. 18; rog 9; wijting 
4; zeehond 6 fr. per kgr.

GARNAALAANVOER
22 Aug. 596 kg. 17-24 fr.
23 Aug. e422 kg. 22-33 fr.
25 Aug. 144 kg. 35 fr.
26 Aug. 199 kg. 15-30 fr.
IN DE S T E D E L IJK E  V IISM IJN

In  de week van 18-8 tot 23-8-47 wer
den 7.944 kg. vis aangevoerd welke 
verkocht werden voor 89.997 fr., op
brengst van 7 reizen, van 43 reizen 
werden 2.372 kgr. garnaal verkocht 
voor 61.840 fr.

Eerste zeven maanden 1947 26.224.309 kgr.

■■■■■■■■■■■■■■■■

VOOR V ER D ER E  
M A R K T BER IC H T EN  Z IE  BLZ. 7.
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BU RG ERSTA N D
Huwelijksafkondiging : Boerjan Ro

ger, timmerman en De Muelenaere 
Jeanne, z.b. beiden uit Middelkerke.

AUTO OP EEN M IJN
Zondag omstreeks één uur is een 

auto waarin een man en een vrouw 
hadden plaats genomen op de C. De- 
grootelaan in  de nabijheid van de 
watertoren op een m ijn gereden. Door 
het hevig gerucht gewekt, waren spoe
dig enkele personen ter plaatse die de 
inzittenden de eerste hulp boden. Bei
den werden ernstig gekwetst en naar 
het ziekenhuis te Oostende overge
bracht. Van de wagen bleef enkel ver
wrongen ijzer te bespeuren. Het mag 
een geluk heten dat hier geen doden 
te betreuren zijn.
ONGEVAL

Wanneer Mevrouw V.D. uit Brugge, 
op onlettende wijze de J. Casselaan 
oversteken wilde, werd zij door een 
auto omvergeworpen. Gelukkiglijk 
kwam zij er met enkele kleine kneu
zingen en de schrik van af.

DE BLO EM EN STO ET
De bloemenstoet, vorige week inge

richt, ging uit onder grote belangstel
ling. Verschillende mooie groepjes, 
ee n  prachtwagen «Visions d’Hawai» 
e n  talrijke afzonderlijken namen er 
aan deel. B ij deze laatsten oogstte 
«Poeske Scherens» (huis Dejonghe) 
eep reusachtige bijval.

Ée t is evenwel jammer dat de stoet 
niet op een Zon- of Feestdag plaats 
greep daar volkstoeloop en deelname 
groter had geweest. Ook had het 
feest moeten door een muziekmaat
schappij opgeluisterd worden. W ij ho
pen dat hieraan voor toekomend jaar 
zal verholpen worden want volgens 
wij ons herinneren was er vóór de 
oorlog steeds een bloemenstoet op 15 
Augustus.
F E E S T E L IJK H E D E N

Het Ba l populair met confetti-ge- 
vecht bezorgde de verlofgangers op
nieuw veel plezier en -leute. De hoe
veelheid confetti van vroeger wordt 
echter niet meer aan de man gebracht 
maar het schijnt dat de prijs te hoog 
is.

Het artistiek concert, Zondag 11. 
door de Maatschappij uit Mneskroen 
gegeven mocht op een groot succes 
bogen alhoewel velen het spijtig von 
den dat voor een. Zondag van Augus
tus de lustige en opgewekte deuntjes 
van een fanfare ontbraken.

B I J  GOLD STAR
De vriendenwedstrijd tegen Volhar- 

d-1 Aalst vein g -;.jr'.liefheb
bers aan. De afwezigen hadden niet' 
alle ongelijk want dcor het harde en 
zelfs onsportieve optreden der bezoe
kers kende de match geen spannend 
verloop. Nadat de rust met blanke 
stand was ingetreden, kon Bertje Die
rendonck aan de 57e min. prachtig 
doelen terw ijl Volharden 15 min. later 
van een numerieke minderheid ge
bruik maakte om gelijk te stellen. 
Wanneer hen een strafschop op licht
zinnige wijze werd toegekend, namen 
zij voorsprong die tot het einde toe 
werd behouden.

Gold Star beproefde een nieuwe sa
menstelling die enkele gelukkige aan
wijzingen gaf. Zondag a.s. komen de 
oud-overgangers van F.C. Roeselare 
op bezoek en veel wordt van deze 
match verwacht. Aftrap te .16 uur.
V̂VVVVVWVVVVVVVl̂ VVVVVVVVVVVVVVV'VVVVV'VVVVVV̂
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T E  N IEUW PO O RT-BADEN
De bekroning van Miss Littoral 

welke doorging Vrijdag jl. in het 
Grand Hotel kende niet het succes 
van de vorige week. De afwezigen had 
den echter ongelijk. De verkiezing 
heeft onze kust met twee koninginnen 
toebedeeld. Miss Middelkerke die een 
Poolse is werd buitenlandse en Miss 
Mariakerke werd als Belgische konin
gin bekroond. Als eerste eredame 
kwam vervolgens de pittige blonde 
Miss Heist aan de beurt samen met 
Miss Oostende. Het Syndicat d’in itia 
tive van Nieuwpoort-Baden dient ge
luk gewenst voor het inrichten van 
deze feestelijkheden die er toe bijdra
gen om onze badplaats haar vroegere 
luister terug te geven. Laten we ho
pen dat Nieuwpoort-Baden nog dit 
jaar aan Nieuwpoort zal komen zodat 
volgend jaar met de steun van het 
gemeentebestuur onzer stad nog meer 
zal kunnen verwezenlijkt worden.

De grote wedstrijd voor forten in 
gericht door «Le Soir» behaalde een 
reuzensucces. Niet minder dan 420 
kinderen namen er aan deel en ruim 
half zoveel waren luidruchtige toe
schouwers. Iedereen bekwam een prijs 
en of onze kleuters tevreden waren !

Deze week hebben wij-nog : Zater
dag 30 Aug. Groot bal in het Grand 
Hotel; Donderdag 4 Sept, : wedstrijd 
van forten voor kinderen. D it betekent 
tevens het einde van de feestelijkhe
den van dit seizoen dat onder vele 
opzichten prachtig geslaagd is.
S C H IL D ER IJE N
TEN TO O N STELL IN G

Kunstschilder Emiel Oilevier stelt 
z ijn  werken ten toon in de zaal Èspe- 
ra n c e  van 31 Oogst tot en met 7 Sep
tember. De plechtige opening heeft 
plaats op 31 Oogst te 11 uur. De ten
toonstelling is geopend van 9 tot 12 
en  14 tot 17 uur en  de toegang is vrij.

B U R G E R L IJK E  STAND
Geboorte : Rathé Maurice v. Daniel 

en Lust Germaine.
ONGEVAL

Een ongeval dat ernstige gevolgen 
had kunnen hebben heeft zich Zater
dag jl. voorgedaan. De genaamde T. 
Debruyne, werkzaam op het bureel 
van Bruggen en Wegen kwam rond de 
middag de Recollettenstraat afgere
den met zijn motocyclette. Toen hij 
bijna de Langestraat bereikte kwam 
de autowagen met tractor van vishan
delaar Devolder daar juist voorbijge
reden. Niettegenstaande Debruyne uit 
alle macht remde was de botsing on
vermijdelijk. De lichte motocyclette 
was gans verwrongen en Debruyne 
zelf liep talrijke doch gelukkig geen 
ernstige kwetsuren op.

VO ETBAL
S.V.N. 3 —  V.G. Oostende 5

Deze eerste wedstrijd van dit sei
zoen werd weliswaar voor onze kleu
ren een nederlaag maar zekere fazen 
van deze match zijn zeker reeds een 
vingerwijzing voor het komende kam
pioenschap. V.G. Oostende was in den 
aanvang overtuigend de meerdere en 
onze jongens waren dan ook op ver
dediging aangewezen. Zodra ze echter 
wat ingespeeld waren, gaven ze duch
tig de repliek aan hun tegenstrevers 
en in middenveldspel hielden ze ge
lijke tred. Nadat Oostende met 2-0 
voorsprong had genomen slaagde S.V. 
erin gelijk te stellen en aan de rust 
was de stand dus 2-2. Na de rust was 
V.G. onmiddellijk terug in actie en 
gelukte erin de starfd tot 5-2 op te 
drijven. Onze jongens gaven dan alles 
en brachten uiteindelijk de scoor op
5-3.

Over het geheel genomen was het 
spel veel beter dan vorig seizoen. Het 
samenspel was reeds beter verzorgd 
màar het is nog niet voldoende. De 
jonge elementen deden hun best, maar 
vallen nog steeds te licht tegen zwaar
dere tegenstrevers. De verdediging 
deed het ook niet slecht, Hogie heeft 
wel twee doelpunten op zijn geweten 
maar hield er anderzijds een paar 
harde kanjers uit. Vermote betekende 
een gevoelige versterking en met Etien 
ne Vandenabeele was hij de rugge
steun van het elftal dat in volgende 
opstelling uitkwam : Hogie; Bouve en
en Ram eloo....................................
R. Vandenabeele ; R. Florizoone, Ver
mote en E. Vandenabeele; Devos, B il
liau, S. Florizoone, Neudt en Ramme- 
loo. De doelpunten voor Nieuwpoort 
werden aangetekend door Neudt. Flo
rizoone en Vermote.
DU IV E N P R I JSV LU CH TEN

De uitslagen van de priisvluchten :
B ij Borret van 24-8-47 op Arras :

1. B illiau  K. ; 2. B illiau  K. ; 3. Nassel 
A. ; 4. Blondé R. ; 5. Cools O. ; 6. De- 
bacher ; 7. Albrecht J,  ; 8. Jungbluth 
K. ; 9. Lemaire F. ; 10. balle M.

B ij Mestdagh op 24-8-47 op Arras :
1. Baert A. ; 2. Covemacker H. ; No- 
rullie P. ; 4. Minne M. ; 5. Neut L. ;.
6. B illiau  K. ; 7. Baert, A. ; 8. Berte- 
loot T. ; 9. Coopman L. ; lO.Berteloot.

CONTROLE
Dinsdag jl. werd door gendarmes en 

soldaten van de Sedichar controle ge
daan bij de kolenhandelaars. Den- 
zelfden dag waren ook controleurs 
van het Ministerie van bevoorrading 
in de stad. De beenhouwers M., en B., 
werden in  overtreding genomen daar 
zij, verzuimd hadden de prijs, gewicht 
én aantal zegels op het inpakpapier 
te vermelden.

d i e s e l m o t o r e n !

(Q N / Ï)
B R U S S E L

DE B EST E  MOTOREN VOOR-s
DE V IS S E R IJ

Algemene Vertegenw oordiger 
voor de V isserij :

Z  L.  A.  A S P E S L A G H j  
> P o s t s t r a a t ,  12 -  O o s te n d e *

j| Tel.: 71.498. (67);

ffaâctâotcn 
(süôtende~fDaue>c

Uurtabel der overvaarten voor de 
week van 25 tot 31 Augustus 1947.

Aanduiding der boten :
P.A. - Prins Albert.
P.B. - Prince Baudouin.
P.C. - Prince Charles.

VAN OOSTENDE NAAR DOVER :

afvaarten te 9 u. 45 en 14 u. 30. 
Vrijdag 29 Aug. door P.B. en P.C. 
Zaterdag 30 Aug. door P.B. en P.C. 
Zondag 31 Aug. door P.A. en P  B.

VAN DOVER NAAR OOSTENDE :

afvaarten te lit u. 20 en 17 u. 20. 
Vrijdag 29 Aug. door P.C. en P.B. 
Zaterdag 30 Aug. door P.A. en P.B. 
Zondag 31 Aug. door P.C. en P.A.

De auto’s worden vervoerd met de 
gewone passagiersboten alsmede met 
de car-ferry «London-Istanboul». A f
vaarten van de carferry uit Oostende 
elke Zondag, Dinsdag en Vrijdag te
10 u. 00 ; uit Dover elke Maandag, 
Woensdag en Zaterdag te 14 u. 00
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A P O T H EEK D IEN ST
Zondagdienst der apothekers op Zon 

dag 31-8-47 : Dienstdoende gans den 
dag alsook nachtdienst van 30-8- tot
6-9 : Apotheker Coucke, A. Pieters
laan 58.
D O K T ER SD IEN ST

Zondagdienst der Geneesheren op 
Zondag 31-8-1947. B ij afwezigheid van 
den gewonen huisdokter, gelieve men 
zich te wenden tot : Dr Stevens, Chris 
tinas'traat 140. Tel. 72227.

D IIERENARTS DR. D ISTA VE
raadplegingen van 3 tot 4 u. Telefoon 
728.62 - Rozenlaan, 33 (416)

H et o n fe ilb a a r geneesm iddel

VOOR STEK- SN IJ-  en BRAND 
WONDEN alsook VOOR SPEEN  
EN ECZEM A

W O N D E R Z A L F

INDIANA
— Te koop in  a lle  apotheken  —

(325)

W ER V ELK O LO M  G EB R O K EN
’s Morgens is Leon Mortier, wonende 

Duivenhokstraat 8, op de Elisabeth
laan van een gebouw van 5 m. hoogte 
gevallen. H ij brak hierbij de wervel
kolom en moest naar het hospitaal 
overgebracht worden.
FANFARE- EN HARM ONIE-  
G EZ ELSC H A PPEN  IN S T R IJD

De grote stapmarschenwwedstrijd 
welke Zondag in het raam van het be
stendig festival gehouden werd kende 
een grote bijval. Niet minder dan 23 
fanfaren en harmonies namen er aan 
deel. Er was veel belangstelling voor 
deze uitvoeringen van een verplichte 
marsch op de Groentenmarkt. Met 
vaandel en dikwijls met tamboer-ma- 
joor vooraan kwamen de korpsen tel
kens uit de Kaaistraat de Groente
markt opgestapt.

Een bijzondere attractie was het 
optreden van de kanel onzer marine 
onder leiding van luitenant Gasia, die 
geestdriftig toegejuicht werd.

De prachtige beker die voor de ere
tribune prijkte werd aan «Moed en 
Volharding» uit Heist op den Berg ge
schonken, dat in 1938 overwinnaar 
was van het eerste festival. Deze ver
eniging behaalde thans de 2e plaats 
na «De Eendracht» uit Wevelgem.

Dit muziekfeest werd besloten met 
de gezamenlijke uitvoering van de 
«Brabançonne» onder leiding van dh. 
Deturck * en de Valschermspringers- 
marsch pnder leiding van toondichter 
P. Leemans.

De inrichters, w.o. voornamelijk de 
hh. D. Van Craeynest, erevoorzitter 
Art, voorzitter en R. Patfoort, secre
taris, verdienen allen lof om hun wer
king.

De jury, samengesteld uit de hh. De 
Vlieger, Gasia, Deturck, Vermander, 
Mouqué, Poot en Leemans, kende de 
deelnemers de volgende rangschikking 
toe :

1. Kon. Harmonie «De Eendracht», 
Wevelgem; 2. Kon. Fanfare «Moed en 
Volharden», Heist-op-den-Berg; 3. 
Harmonie «La Livre Ixelloise», Elsene
4. Kon. Fanfare «Coecilia», Londer- 
zeel: 5. Fanfare «De Zwanenzonen», 
Drongen; 6. Kath. Fanfare «Coecilia», 
Deinze; 7. Fanfare «Sint-Jorismuziek» 
Koekelare; 8. Pompiers-Fanfare, Na
men; 9. Kon. W ielerfanfare «De Ge
niale Jongens», Waregem,; 10. Kon. 
Harmonie «Concordia», Terveuren; 11. 
Fanfare «L’Union Ouvrière», Blaton;
12. Fanfare Ridder Ja n ’s Zonen», Da- 
dizele; 13. Fanfare Royale «Les Vrais 
Amis», Enghien; 14. Kon. Harmonie 
«Sinte-Coecilia», Hekelgem; 15. Har
monie Communale, Rebecq; 16. Soc. 
Harmonie, Mechelen; a.7. Harmonie 
«La Brugeoise», Brugge; 18. Fanfare 
Com. «Les Vrais Amateurs». Perwez; 
19. Fanfare «Eendracht en Vrijheid», 
Harelbeke; 20. Harmonie «Les Frères 
Réunis», Chatelineau; 21. Fanfare 
Houtemnaere b lijft te Gaer», Houtem;
22. Kon. Fanfare «Onze Taal», Kum- 
tich; 23. Kon. Fanfare «Eendracht 
maakt Macht», Lot.

A LG ER IA A N  AANGEHOUDEN
Hamar Amed, een Algeriaan werd 

aangehouden, wegens onwettig ver
b lijf in ons land.

K A B E L JA U W  G ESTO LEN
A. Vandenabeele, vishandelaar leg

de klacht neer tegen onbekenden we
gens diefstal van een mand kabel
jauw ter waarde van 600 fr.

AAN DE SLAG
Boone Gustaaf en Dereere Yvonne 

werden slaags met Boone Ju lia , Ver- 
keyn Estella en Pierloot Blondine. De 
laatste drie werden gekwetst.

VRACHTAUTO T EG EN  TRAM
Op de hoek van de Vindictivelaan 

en de Christinastraat kwam het tot 
een botsing tussen een tram rijtuie 
die in  de richting van Petit Paris reed 
en de autocamion van Firm in Caste- 
leyn uit Oostende. Alleen stoffelijke 
schade.

B R IEV EN T A S  VER LO REN
Dolhain Alfons uit Brussel deed aan 

gifte van het verlies van zijn brieven
tas die 9.000 fr. inhield.

HANDTAS G ESTO LEN
Maria Vincke uit Breedene legde 

klacht neer tegen onbekenden wegens 
diefstal van haar geldtas, die 800 fr. 
inhield, op de Groentemarkt.:

SLU IT IN G SD A G EN
De beenhouwers sluiten voortaan de 

Dinsdag en de Vrijdag; de pastiebak- 
kers ’s Maandags en ’s Dinsdags.
H ET  G ED EN K T EK EN  VAN HET  
3e en 23e L IN HER EG  I MENT

Het gedenkteken van het 3e en 23e 
Linieregiment te Oostende zal herrij
zen.

In  1942 werd tijdens een der ta lrij
ke luchtbombardementen het sier
lijke denkmaal van de gesneuvelden 
van het 3de en 23e Linieregimenten 
zwaar beschadigd. Enkele getrouwen 
van het 23ste wisten onder de neus 
van de bezetter de schone bronzen 
motieven in veiligheid te brengen. Het 
was dhr. Poitiez, algemeen schatbe
waarder der verbroedering die de 
stukken in zijn huis Christinastraat, 
onderbracht;. Thans werden ze uit 
hun schuilplaats gehaald en zal het 
monument dat in de volksmond wel 
meer de «Vliegende Dame» wordt ge
heten op 23 September, dag van het 
3de en 23ste linie, pieteitvol en heer
lijk  herrijzen.
K N AAP IN ZEE  VERD RO N KEN

Vrijdagnamiddag, omstreeks 16 u„ 
namen een viertal jongens een bad 
in de nabijheid der Northlaan. aan 
een verboden plaats Plots werden de 
knapen door een hoge watergolf ver
rast en door de stroming meegesleurd. 
Twee slaagden er in op eigen krach
ten op het droge te komen. De twee 
anderen waren weldra uit het ge
dicht verdwenenl. André Parmentler 
wonende Overvloedstraat, Raoul Ver- 
faille, Gelijkheidstraat en Roger De- 
landsheere, Boekareststraat, spron
gen de drenkelingen achterna en 
slaagden erin Victor Conney, wonen
de Gerststraat, aan wal te brengen. 
Het ander slachtoffer, Pema Villarosa 
Augustin moest echter priis gegeven 
worden aan de golven.

DE SCHO O NHEIDSKO N ING INNEN  
DPR A ZU R EN KU ST  LANGS ONZE 
K U ST

Ter gelegenheid van het bezoek der 
schoonheidskoninginnen van Nice en 
de Azurenkust aan de Belgische bad
plaatsen werd in het stadhuis te 
Oostende een ontvangst gehouden
o oor het stadsbestuur, vertegen
woordigd door dh Serruys, burgemees 
ter .schepenen Vroome, Edebau, Van 
den Driessche en enkele gemeente
raadsleden. Op deze ontvangst was 
de heer Duriez, Frans consulair agent 
eveneens aanwezig, alsmede de heer 
Joselet, secretaris van den toerisme- 
dienst te Nice.

Dh. Serruys sprak een gelegenheids
rede uit, waarin hij de schone bezoek
sters o.m. dankte voor hun bezoek 
aan de stad.

Op zijn beurt dankte de heer Ber- 
mond, adjunct-meier van Nice voor 
het harteliik onthaal te Oostende.

Na het overhandigen van een her- 
inneringsmedalie en bloemen werd het 
gulden boek getekend.

99-JARIG c O VERLED EN
Woensdag 11. werd in alle eenvoud 

Mevr. Edward Everaerts, moeder van 
van dhr Edouard Everaerts, schatbe
waarder van de Werkersbond «Help 
U Zelf» ten grave gedragen.

De afgestorvenen had de ouderdom 
Van 99 jaar bereikt.

Aan de familie Everaerts, betuigen 
w ij onze innige deelneming bij dit 
p ijn lijk verlies dat haar treft.,
VOOR DE O PEN BARE  
G EZO N DH EID

Ondanks onze menigvuldige oproe
pen langs de pers en door middeî van 
plakbrieven, wordt nog steeds vastge
steld dat allerlei, afval en vuilnis in 
ledigstaande en beschadigde huizen, 
op puingronden en zelfs langsheen de 
openbare weg, worden geworpen.

Onnodig te wijzen op het gevaar 
van dergelijke handelwijze voor de 
openbare gezondheid.

Terw ijl de hierdoor geschapen toe
standen niet aangenaam zijn voor on
ze eigen bevolking, zijn zij allerminst 
van aard om op onze bezoekers een 
gunstige indruk te laten.

Daarom doen wij andermaal beroep 
op de bevolking opdat zij zich hieraan 
streng zou onthouden en de afval of 
vuilnis in daartoe bestemde bakken 
zou doen die re,gelmatig door onze 
Reinigingsdienst worden afgehaald.

Onze politie kreeg opdracht haar 
toezicht hierop te verscherpen en on
genadig proces-verbaal tegen de over
treders op te stellen.

B E T R E K K IN G  VAN 
SC H EEPST IM M ER L IED EN

Een oproep wordt door het stadsbe
stuur uitgeschreven voor een betrek
king van scheepstimmerman op proef 
en 2 hulpscheepstimmerlieden op 
proef.

De aanvragen moeten voor 15-9-47 
ingediend zijn. Alle inlichtingen zijn 
ten stadhuize te bekomen.

JA A R LH JK SE
PA A R D EN P R IJSK A M P EN

Op Zondag 21 September e.k. te 9 
uur, grijpen op het polo-plein der Wel
lington Renbaan te Oostende de gro. 
te jaarlijkse paardenprijskampen 
plaats, ingericht door de Paardenkwe- 
kersbond van West-Vlaanderen.
A A N R IJD IN G

De genaamde öloet Jerome van 
Oostduinkerke reed Maandagavond 
per fiets langs de kaai als een auto 
met volle lichten uit de richting 
Neuwpoort-Baden kwam aangereden. 
Een achter Cloet komende auto uit 
Veurne werd eveneens verblind en 
reed de fietser langs achter aan. De 
fiets leed lichte stoffelijke schade en 
Cloet kwam er met de schrik vanaf.
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VERKOOP 
Schrijf- en Rekenmachines
Onderhoud en herstelling ter 

plaatse
A. VANDERNOOT
♦ Maria Theresiastraat, 16
❖ OOSTENDE —  Tel. 72113
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O PEN BA RE A A N BESTED IN G
Op Donderdag 18 September 1947, 

te 11 uur, wordt overgegaan tot de 
openbare aanbesteding voor het uit
voeren van herstellingswerken aan 
het huiswaterriool in grèsbuizen 230 
mm binnendoormeter in de Passc'nijn- 
straat.

Voor nadere inlichtingen, Stadhuis 
Oostende.

ONDER INVLOED VAN DE DRANK
Vorige week Woensdag rond 16 u. 

kwam het in  Café Moderna, Torhout
se steenweg 75, tot een • vechtpartij 
toen de uitbater drank weigerde aan 
zekere Albert Viaene die reeds onder 
invloed van de drank was. Viaene, die 
nog met twee vrienden was, werd ge
kwetst en moest verzorgd worden. 
Zelf brak hij een electrische lamp en 
beschadigde twee stoelen en een ta. 
fel. Viaene werd door de politie op
geleid.

MAANDGELD VER LO REN
De 14 jarige Desmarte W illy uit Loo, 

die werkzaam is in  de Prof. Vercouillie 
straat 30, heeft zijn brieventas, die 
zijn maandgeld ten bedrage van 835 
frank inhield verloren op de baan tus
sen Oostende, Nieuwpoort, Veurne en 
Loo.

BO TSIN G
Aan de hoek van de K. Janssenslaan 

en de St. Petersburgstraat kwam de 
auto bestuurd door Alf. Lamarre uit 
Antwerpen met deze van Benckelaere 
Gerard uit Antwerpen in botsing. Er 
was alleen stoffelijke schade.
VRO UW  L IC H T  G EK W ET ST

Tengevolge van een botsing od de 
hoek van de Kerkstraat en de Witte 
Nonnenstraat tussep de auto bestuurd 
door Handschoemaker en de taxivoer
der Wybo. kwam een auto op het voet
pad terecht waar Mevr. Dello geraakt 
werd. Zij werd licht gekwetst.
BRA N D JE

Brand is uitgebroken in het hoek
huis van de Schaaf- en Stuiverstraat, 
dat bewoond is door Mevr. Combert 
Madeleine. E r was lichte schade.

ZED EN ZAKEN
Op aanklacht van een derde is een 

onderzoek ingesteld tegen A.L. uit 
Brugge, die zich met een matroos aan 
onnoemelijke handelingen overgaf.

Anderdeels werd zekere Ed. Meyers, 
v'sser-reder, aangehouden ingevolge 
een klacht van zijn achtienjarige 
dochter. Eerstgenoemde had zich 
reeds aan haar vergrepen toen zij 9 
jaar oud was.

M.E. uit Schaarbeek werd eveneens 
aangehouden wegens schending van 
de eerbaarheid zonder geweid van een 
meisie van 12 jaar. Waar gaan we 
heen ?

B E L A N G R IJK E  SOM VER LO REN
I Mevr. Vandemercke Marie. Belpai- 
restraat 3 verloor haar handzak die 
10.300 fr. inhield. Zij denkt de hand
zak in een taxi te hebben laten lig
gen.

KLACHT
Jean Swaelens, uitbater van de Ca

sanova legde klacht neer uit hoofde 
van vernieling van onroerende goede
ren,.

DOOR EEN ZA AM H EID  G ED REVEN
Dicht aan de werven van Beliard en 

Crgton werden twee 13 iarige meis
jes uit Brussel, C riffin  Annie en Ma
len gro Florence, ontdekt. Zij verklaar
den de schoolkolonie van De Panne 
te zijn ontvlucht, daar hun juffrouw 
met verlof was en zij zich eenzaam 
voelden.

N IET  t e  h a r d
E. Geens uit Heist op de Berg. vond 

de straatstenen niet te hard om er 
z'ch te slapen te leggen. H ii bevond 
zich natuurlijk onder invloed van de 
drank.

AANGEREDEN
Van Wallegem Lionel uit Wevelgem 

werd on de hoek van de Troonstraat 
en de Northlaan aangereden door een 
personenauto die de nummerplaat 
591261 droeg.
K IN D ER K O LO N IE  ONTVLUCHT

De politie werd verwittigd dat de
13 jarige Germain De Roo. te Wes
tende de kinderkolonie verlatèn had 
in de richting van Middelkerke.



G ELD BEU G EL  GEVONDEN
Omer Demeyere uit Torhout, vond 

een geldbeugel die 250 fr. inhield en 
toebehoorde aan Martens Godelieve 
uit Nieuwkerke.
SLECHTE KLAN T

Mevr. Van. Marcken, uitbaatster van 
het Hotel du Toerisme, had een zeke
re Madeleine Poulaert als kliente uit 
Watermaal, die er van door trok zon
der haar schuld van 15.000 fr. te veref
fenen.
NOG EEN  G ELD B EU G EL  
GEVONDEN

Laforce Georges, Langestraat 118, 
bracht een geldtas binnen die 345 fr. 
inhield alsmede papieren, postzegels 
en een beroepskaart van de Ordre des 
Avocats de Paris op naam van Huwet 
Marguerite.
HULDE AAN V E R D IE N S T E L IJK E  
STADSGENOOTEN

Alle stadgenoten zullen het zeker 
gepast vinden dat de elf leden van het 
feestcomité onder leiding van dh. A. 
Degryse, dat ons zo een prachtig fol
kloristische stoet bezorgde, ten stad
huize werden ontvangen, door burge
meester Serruys en de schepenen Van 
den Driessche en Edebau. Dh. Burge
meester dankte hen namens de stad 
voor hetgeen zij verwezenlijkten, waar 
na dh. Degryse, namens het comité, 
■wederkerig dankte, voor de steun van 
het stadsbestuur.

ROND DE JA A R B EU R S
Bracht de jaarbeurs niet de ver

wachte belangstelling, het blijkt noch
tans dat de meeste exposanten tevre
den zijn en reeds hun toetreding voor 
volgend jaar gegeven hebben. Met de 
inrichting van de volgende handels
beurs, die nu op een vroegere- datum 
zou plaats hebben, zal men zich reeds 
van volgende maand af bezig houden.

EXAM EN  U ITSL  AG EN AAN DE 
G EN TSE  HOGESCHOOL

le Cand. Geschiedenis : op voldoen
de wijze : Marcel Dechaene uit Oos
tende; 2e Cand. Geschiedenis: met de 
grootste onderscheiding : W ilfried 
Brulez, Blankenberge; 2e Cand. klas
sieke Phil. : met onderscheiding: Fern. 
Kesteloot, Oostende; Op voldoende 
wijze : Jacq. De Waele, Oostende.

Aan allen onze beste gelukwensen.

ER N ST IG  O N GELUK AAN DE 
K A P E LL EB R U G

Voor enkele dagen deed zich een 
ernstig'ongeluk voor aan de Kapelle- 
brug. Een Britse auto kwam van het
E. Feysplein gereden bestuurd door 
Albert Gordon uit Londen. Voor hem 
fietste een slagersknecht Albert Ge
zelle uit de A. Buylstraat. Op dat ogen 
blik voer een motorbootje onder de 
brug dat belangstelling wekte bij de 
voorbijgangers. Een dezer, zekere A l
fons Semay, liep van de Westkant 
naar de Oostkant van de brug, botste 
tegen de fietser die te gronde viel en 
beiden werden aangereden door de au 
to van Gordon. Gezelle en Semay wer
den ernstig gekwetst.

OP DE K O ER S  BESTO LEN
Gabrielle L. deed aangifte van de 

diefstal van een étui welke twee brief
jes van 1.000 fr. en haar eenzelvig- 
heidskaart inhield. Het gebeurde op 
de wedrennen.

F IE T S  GEVONDEN
Door dh. Van Leke uit de Lange

straat werd bij de politie een fiets af
gegeven die de nummerplaat 199953 
draagt.

ZELFM O O RD
Een 65 jarige manspersoon stelde in 

huis gelegen Nieuwpoortse steenweg, 
een einde aan zijn leven door verhan
ging. In  een afscheidsbrief die hij ach
terliet, gaf hij te kennen een belang
rijke som op de paardenwedrennen te 
hebben verspeeld. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
’t G EL U K  HANGT AAN EEN  

Z IJD EN  DRAAD !

Het kan zowel U als een ander 
in de armen vallen,

De meeste kans biedt U de

K O L O N I A L E  L O T E R I J
Trekking te Hoei 

op 13 September

Koop vandaag nog uw biljetten !
(438)

B R EU K  EN BU IK BA N D EN
Orthopedische Apparaten 

Kunstbenen
V E R D O N C K - M I N N E
7 H. F^rruyslaan O O S T E N D E

HET O N D ER W IJZ ER SC O N G R ES  
t T E  OOSTENDE

Rechtstreekse invoer van

Nieuwe Amerikaanse 
AiifohanHpn—

AAN OFFICIELE PRIJZEN 
—  Z O N D E R  B O N —  -

- Onmiddellijk leverbaar -

Firma : J. D EFEV ER
Torhoutsteenweg, 131 Oostende - Telef. 710.34

BURGERLIJKE STAND

Moorddadige Nalatigheid 
of Gemis aan Toezicht

R onald T ra tsaert 
H et jeugdige s la ch to ffe r

Duizenden ouders, die het vorige 
week-eind, met hun kinderen, een va
kantie aan de kust door bracht en wer
den door een ontzettend; nieuws op
geschrikt. Het ging van mond tot 
mond, van huis tot huis : «In de 
Vuurtorenwijk te Oostende waren kin
deren, in een bunker aan het spelen, 
toen plots een ontploffing p'aats had, 
waardoor drie kindïren zwaar gewond 
werden en een twaalfjarig knaapje 
kort daarop overleed.»

Men kon dit bericht in den beginne 
niet geloven. Men stelde zich de 
vraag : «Hoe kan dat ?» Immers een
ieder verkeerde nog door de toeristi
sche propaganda in de waan dat de 
kust - behalve in de afgesloten duin
stroken - volledig van mijnen en an
der oorlogstuig gezuiverd was.

Doch er werden vlug nadere bizon - 
derheden over de dodelijke ontp’of
fing vernomen. Vier kinderen speel
den in een open bunker : de 16-jarige 
Roger Tratsaert met zijn twee broer
tjes, de 14-jarige Roland, de 12-iarige 
Ronald en hun zusje, de driejarige 
Miriam. Op een gegeven moment kwa
men nog een paar vreemde kinderen 
in de omgeving spelen, en op een on
verwacht moment werd er een bran
dende lichtkogel in de schuilplaats 
gegooid, waar de vier kinderen aan 
het spelen waren. De kinderen wilden 
vlug uit de bunker vluchtten, be
vreesd voor de fel brandende licht
kogel, toen plots een hevige ontplof
fing z ch in de kazemat voordeed, en 
een fel vuur de uitweg versperde. De 
drie jongste kinderen werden verwond 
en moesten naar het hospitaal overge- 
bracht worden, waar de twaalfjarige 
Ronald nog dezelfde dag aan de op
gelopen verwondingen overleed.

Vanwaar kwam die ontploffing ? 
Het heet thans dat er in de bunker 
nog zakjes met kruit lagen, en dat 
het die verwaarloosde zakjes zijn, die 
plots vuur vatten en ontploften.

De smart van jde ouders is onbe
schrijfelijk. Inderdaad: de familie 
Tratsaert is een goedoppassend vis- 
sersgezin, waarvan de vader Emiel 
kapitein is op een groot vissersvaar
tuig, dat eenmaal op haring en een 
andermaal op kabeljauw uitvaart; en

waarvan moeder Henriette bekend 
staat als een zeer oppassende vrouw, 
die haar vier kindere-n wist op te lei
den tot flinke brave jongens, door 
eenieder gaarne gezien.

De kleine Ronald had in de jong
ste Meimaand nog pas zijn plechtige 
kommunie gedaan en was in de A l
bertschool door zijn onderwijzers hoog 
gewaardeerd en door'zijn kameraad
jes graag gezien, om zijn openhartig 
karakter, zijn gedienstigheid en zijn 
vlijt. En nu... nu werd de flinke jon
gen tragisch uit het leven weggerukt!

W ij vragen ons met duizenden an
dere mensen af : Wie bleéf hier in ge
breke ? Hoe kon het dat de diensten 
van het leger, in een open bunker een 
hoeveelheid buskruit achterlieten ? 
Welk openbaar bestuur is verantwoor
delijk, voor het niet bestendig bewa
ken of te doen gesloten houden van 
een kazemat, waarin nog ontplofbaar 
oorlogsmateriaal achterb’eef ? Is het 
aldus dat de levens van de belasting
betalende burgers beschermd worden? 
Is het aldus dat men denkt een toe
ristische propaganda te mogen stuk
maken ! ,

Een ernstig onderzoek werd inge
steld ! We zijn zeer benieuwd of we 
ooit zullen mogen vernemen W ELK E  
O FF IC IELE  PERSONEN voor deze do
delijke ontploffing verantwoordelijk 
werden geste-d en gestraft. Of is dit 
geen moord door nalatigheid ?

De bedenking wordt nu reeds bij 
vele vissers en vakantiemensen geuit: 
«De toegankelijke kustzone is nog niet 
volledig van oorlogsmateriaal gekuist. 
Indien er geen grondige herziening 
nlaats grijpt, moet het niemand ver
bazen dat er in de toekomst nog 
moordende ontploffingen plaats grij
pen.»

De begrafenisplechtigheden van het 
tragisch verongelukte knaapje had 
Woensdagmorgen te tien uur plaats.

Er was een grote toe’oop van volk. 
Onder de aanwezigen bemerkten we
o.m. heer Lucien Decrop, afgevaardisï- 
de der N.V. Motorvisserij, de heer Me- 
■’■>11, directeur dezer rederij, de heren 
Willems, Callant, directeur der Visse- 
rljschool. het onderwiizend personeel 
en de kinderen van de Albertschool. 
Talrijke bloemengarven werden om
heen de lijkbaar neergelegd en de heer 
André Schotte. leraar der klas van 
het verongelukte knaapje sprak een 
zeer ontroerende rede uit, waaruit we 
een paar zinnen aanhalen :

«Die zware slag is voor U en ook 
voor ons, zijn onderwijzers en mede
leerlingen, zo onverwacht, en zo on
denkbaar, dat we aan die tragische 
werkelijkheid tenauwernood geloven 
kunnen.

En toch is het zo: het fatale onge
luk moest, dit jonge leven ontrukken 
aan de Zijnen op een ogenblik dat 
licht en zon, vreugde en jo lijt dit kin
derleven beheerste.

Die triomfantelijke vakantiedagen 
van haast ongebonden vrijheid, die 
lange weken van ongestoord soelse. 
not, waaraan geen einde scheen te ko
men, die ontdekkingstochtjes in het 
duin, dat spel, zand en zee - dat, alles 
was voor zo’n emotierijke kinderziel 
het summum van het geluk...

...Ween, Arme Ouders, diep zijt gij 
getroffen. Een kind verliezen, zo min
zaam en goed, zo verkleefd en offer
vaardig; een kind zien heengaan met 
zo’n rijkbegaafde geest en teergevoe
lig hart : dat is te veel ! Het lot is 
wreed voor U...»

De opening van het onderwijzers- 
congres heeft verleden week Zaterdag 
plaats gehad fin die school vajn de 
Kroonlaan temildden van een grote 
menigte.

In  de loop van de avond werd hul
de gebracht aan de leden die al 
meer dan 50 jaar deel uitmaakten 
van de vereniging : Mwen Marie Ca- 
roen, Leontine Casteleyn, Decock, Si- 
donie De Roo, Anna Sacré, Christine 
Sacré, Sacré Cardon, Speckens, The- 
wis, Hélène Vanhercke, en de HH. Va
lentin Dekeyser en Henri Tabary.

Zondagmorgen werden de congres
sisten op het Stadhuis ontvangen 
door idhr. schepen Vandendriessche, 
bijgestaan door schepen Vroome en 
de gemeenteraadsleden Deboos en 
Quaghebeur.

Daarna (werd door dhr. Demiïnne 
bedankt en tevens welkom geheten 
aan de Hollanders en Engelsen die er 
aan gehouden hadden het congres 
bij te wonen.

Na de receptie zijn de congressis
ten op het monument der doden gaan 
bloemen neerleggen.

Maandag ging een uitstap naar 
Brugge waar de zeer geslaagde kan- 
tententoonstelling bezocht werd, van- 
■daar naar Sluis het typische Holland
se stadje ; langs Knokke, Blanken
berge enz., ging het terug naar Oost
ende.

I StouwheHchten
Op 27 Augustus 1947 is te Mid
delkerke in den ouderdom van 
67 jaar, overleden

M IJN H EER
August-Edmond-Louis 

BRUNET
Ridder in de Leopoldoirde 

Reder-Vishandelaar 
Beheerder van 

vennootschappen 
Voorzitter van het Belgisch 

Syndikaat van 
Haringuïtvoerders

Weduwnaar in eerste huwelijk 
van Mevr. Louisa Declercq. 

Echtgenote van Mevr. 
Bertha Govers.

Ds begrafenis gevolgd door de 
teraardbestellimg en bijzetting 
in de familiekelder, Nieuw- 
poortsteenweg heeft plaats op 
Maandag, 1 September a.s. 
te 11 uur in de Kerk van O.L.V. 
Hazegras te Oostende.

Vergadering ten sterf huize te
10.30 uur.

Vrienden en kennissen, die 
bij vergetelheid, geen rouwbe- 
richt ontvangen hebben, wor
den verzocht dit als zodanig te 
willen aanzien,

Oostende, de Smet de Nayer
laan, 98.

(440)

Men verzoekt ons het afsterven 
te melden van 

M IJN H EER
Ronald-Henri 
TRATSAERT

zoon van de Heer Emile en Me
vrouw Henriette Tierssoone. 
Geboren te Oostende den 7 
Augustus 1935 en er jammerlijk 
verongelukt den 23 Augustus 
De begrafenis heeft plaats ge
had op Woensdag, 27 Augustus 

Vrienden en kennissen, die 
bij vergetelheid geen rouwbe- 
richt zouden ontvangen hebben, 
worden vriendelijk verzocht de 
fam ilie te willen verontschuldi
gen en dit bericht als dusdanig 
te willen aanzien.

Thomas van Loostraat, 53, 
Oostende.

(442)

GEBO O RTEN

15 Aug. — Ronny Ydens v. Albert 
en Emma Brouckxon, Schietbaanstr. 
66 ; Marie-Claire Bloes v. Albert en 
Celina Demey, Westende.

16. — Fernand Vander Beke v. Re
né en Maria Vaneygen, Moere.

17. — Marcel Nys v. Marcel en Ju 
lia Vanhooren, Jacob Besagestr. 30.

18. — Jenny Lannoo v. Roger en 
Georgiette Flederik, Stationstr. 5 ; 
Sonja Cuypers v. Oscar en Regina 
Peere Westhinderstr. 3; Hélène Morez 
v. Robert en Antoinette Delomel, H. 
Hartlaan, 30 ; Monica Baeyart v. 
Maurice en Germaine Vanheule, Th. 
Vanloostr. 11 ; Jacky Gryson v. Henri 
Margareta Pottier, Bekegem ; Hilde- 
garde Van Heesvelde v. Gilbert en M i
chelle Mabilde, Breedene ; Christiane 
Cogghe v. Camiel en Julienne Tim 
merman, Ed. Hammanstr. 57.

19. — Marie-Claire Degroote v. A l
bert en Ju lia  Hots, Nieuwpoort ; Anne 
Marie Bekaert v. Stanislas en Lucien
ne Wybouw, Kairostr. 51 ; Christiane 
Viaene v. Marcel en Simonne Blondé 
St. Antoniusstr. 7 ; Ronald Antierens 
v. Victor en Elza Joos, Pastoor Pype- 
str. 6 ; Liberata Mahieu v. Valère en 
Paula Blomme, Gistel ; Yves Blon- 
trock v. Raphaël en Simonne De- 
bruyn, Oostduinkerke.

22. — Michel P ijlijser v. Albert en 
M aria Bogaert, Middelkerke ; Arlette 
Fordham v. Louis en Mary Smart, 
Steenbakkerstr. 71.

23. — Raymond Rommel v. Maurice 
en Simonna Cornells, Middelkerke ; 
Gerard Seys v. Henri en Lydie Van
hooren, Leffinge.

ST ER FG EV A LLEN

17 Aug. — Achilles Lingier, 71 j., 
wdr. Leontina Bonnet, Nieuwpoort
stwg. 248 ; François Govaert, 57 j., 
echtg. Florentine ïvens, Brussel ; 
Charles Calmeyn, 54 j„  echtg., Yvon
ne Versyp, Stephaniepl. 53 ; Francis- 
cus Ghys, 73 j. wdr Leonie Torney, 
Statiestr. 4.

18. —■ Petrus D’Heere, 57 ’., echtg. 
Magdalena Depaepe, Adinkerke.

23. — Ronald Tratsaert, 12 j., Th. 
Vanloostr. 53.

H U W ELIIJK EN

20 Aug. — Jean Claude, steenhou
wer en Evelyn Baugen, assistente ; 
Alberic Beernaert, visser en Simonne 
Nieuwenhuyse, z.b. ; H ilaire Vanden 
Bussche, tekenaar en Denise Vigne, 
z. b.

22. —- Alfons Boekhodt, bediende en 
Georgine Tabary, modiste.

23. — Maurice Everaert, schrijnwer
ker en Margareta Tahon, z.b. ; Leon 
Lannoo ,electrieker en Lucienne Ver- 
scheure, z.b.

H U W EL IJK SA FK O N D IG IN G EN

Vanbesien Victor, autogeleider, St. 
Paulusstr, 86 en Travers Georgette, 
z.b. Nieuwpoortstwg., 705 ; Janssens 
Petrus, handelaar, St Niklaas en Gee- 
len Angèle, z.b. Rentenierstr.,26 ; Ge 
rodez Gilbert, soldaat bij Zeemacht, 
St Ghislain en De Smedt Angèle, mo
diste, W itte Nonnenstr., 33 ; De Roo 
Marcel, technieker, Thielt en Loon- 
tiens Marcella, z.b. Fr. Orbanstr.,144 ; 
Casteleyn Camillus. ingenieur, Pe
ter Benoitstr., 45 en Kerkvoorde Su
zanne z.b. A. Buylstr., 20 ; Vanbelle- 
ghem Albert, handelaar, Langestr. 25 
en Wandels Nicole, z.b., Marie José 
plaats, 6 ; Oliver Edward, boekhou
der, Londen S.W .I. en Verbeke Maria, 
z.b. Nieuwpoortstwg., 653 ; Coene Ga
briel, visser, Vingerlinckstraat 24 en 
Devriendt Adriana, z.b. Lijndraaier- 
str„ 14 ; Vandermeulen Louis, lood
gieter, Kaaistr., 25 en Rolen Jeanne 
z.b. Groentenmarkt, 1.

AN DERE G EM EEN TEN

Devriendt Roger, bediende, Oosten
de en Blondeel Marie, bediende, Bree
dene ; Vangheluwe Séraphin, autoge
leider, Leffinge en Kuyle Marguerite, 
z.b. Pervijze, voorheen alhier ; Motte 
Oscar, gep. Elsene en Tumson Olga, 
zib. Oostende ; Demaegdt André* 
landbouwer, Oostende en Pittery M ar
tha, z.b. Leffinge, voorheen alhier.

lÉ iF jim niiiiiiiiiiiiiiiiifmrii
Zeecadetten 

tnaâeti âenrdô, met 
{Ratte’cdamôÆ Maaen

De Belgische zeekadetten, die zo
als wij reeds meldden, dezer dagen 
een bezoek aan de Maasstad brachten 
hebben volop gelegenheid gehad, met 
de Rotterdamse haven kennis te ma
ken.

Vrijdagochtend maakten zij op uit
nodiging van de stichting Havenbe- 
langen een rondvaart met de Stad 
Rotterdam, waar de honneurs werden 
waargenomen door de heer en me
vrouw Ud.o de Haes. Na een uitgebrei- 
de tocht, die gelegenheid bood alle fa
cetten van de Rotterdamse havens te 
aanschouwen, werd naar de terreinen 
van de R.D.M. gekoerst. Hier werd het 
gehele bedrijf met grote belangstel
ling bezichtigd. Vooral de in aan
bouw zijnde schepen mochten zich in 
een warme belangstelling verheugen. 
Na afloop van deze excursie begaf het 
gezelschap zich naar het ms. Alhena, 
waar de jzeekadietten eveneens zeer 
gastvrij werden ontvangen.

Na terugkomst bij de Onderzee- 
dienst-basis aan de Waalhayen, waar 
de zeekadetten logeerden, werd een. 
krans gelegd bij het monument voor 
het in de oorlog gevallen personeel 
van deze dienst.

Zaterdagochtend bracht Schout-bij- 
nacht ijWlillinge een bezoek aan de 
Hinders, het vaartuig waarmee de zee 
kadetten naar Rotterdam waren geko
men. ’s Middags vertrokken de gas
ten weer naar België na een bezoek 
waaraan zij ongetwijfeld de prettigste 
herinneringen zullen bewaren.

De Belg.-zeekadetten werd'en ge
leid door Ct Couteaux van onze Rijks
marineschool.

Wawifieen deze Weeâ ? 
iïfiïiîiilliliiiiiiiiTMiïiïïiiïïïïïïï

OOSTENDE
CINEM A’S

FORUM : «Tarzan au désert» >net 
Johnny Weismuller en Johnny Shef
field. K.T.

RIALTO  : «A lad in et la lamoe mer
veilleuse» (A thousand< and one 
Nights) met Cornel Wilde en Evelyn 
Keyes. K.T.

CORSO : «La Septième Croix» (The 
seventh Cross) met Spencer Tracy en 
Signe Hasso. K.T.

CAMEO : «Lune de miel endiablée» 
(One cupon a Honeymoon) met G in
ger Rogers en Gary Grant. K.T.

R IO  : «Les Pionniers d’Abilene» 
(Abilene Town) met Randolph Scott 
en Ann Dvorack. K.T.

RO XY : «Kit Garson» met John 
Hall en Lynn Bari. K.T.

PALACE : «Sous !e signe du cobra» 
(technicolor) met Marüa Montez, 
John Hall en Sabu. K.T.

NOVA : «Quarante mille Cavaliers» 
(Forty thousand Horseman) met 
Grant Taylor, Chips Rafferty en Bet
ty Bryant. K.T.

NIEUWPOORT f
CINEMA

NOVA : van Vrijdag tot Maandag ; 
«De studio dlraait zot» met Olsen,
Johnson en Martha Raye.

CENTURY : van Vrijdag tot Zon
dag : «O.S.S.» met Alan Ladd en Ge
raldine Fitzgerald.

Maandag en Dinsdag : «Wie heeft 
Vicky Lane gedood» met Betty Gra- 
ble, Victor Mature en Carole Landis.

I A L LE R LE I
j Voetbal : Zondag te 16 uur : S.V.
I N. I  - Reserven A.S. Oostende.

Tentoonstel I Sng van 31 Oogst tolt
9 September : schilderijen van E. Ol- 
levier in zaal l ’Espérance.

HEIST
Donderdag 4 September te 16 uur : 

KJnderkoersen.

BLANKENBERGE
C IN EM A’S

CO LISEE : «Dancing Venus» met
Betty Grable.
FEESTPRO G RA M M A

Zaterdag 30 Aug. : Om 20.15 u., 
wandelconcert.

Zondag 31 Aug. : Om 10.30 u., op 
de kiosk van de zeedijk (Westkant) 
concert.

Om 11.30 u. ; op dezelfde kiosk, con
cert

Dinsdag 2 September : Om 20.15 u., 
op de kiosk van se stad, Manitoba- 
plein, concert.

Woensdag 3 September : Om 20.30
u., op de grote Markt Volksbal.

Zaterdag 6 September : In  afwach
ting van aankomst le rit der «Ronde 
van België» voor onafhankelijken, 
grote velokoers, Omloop van Blan
kenberge voor beroepsrenners. Aan
komst der beide koersen op de zee
dijk aan het Casino, (zie bijzondere 
plakbrief.
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GALA-AVOND IN HET CASINO
De Nationale Unie van de Sluikpers 

richt op Zondag 31 Agustus, om 20 u„ 
een gala-avond in met dansen en at
tracties. Verlenen hun medewerking 
de vedetten Yvette Paulet, Armand 
Michaëlli, de cinema-orgelviruoos A l
bert Espagne en de Boys van de Milo- 
Bell.
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B U R G E R L IJK E  STAND
Geboorten : Vanhoutte Danielle v. 

Raphaël en Marmenout Justina, Lan
gestr. ; Thierron Guy v. Leo en Ho
ven Thekla, Eupen ; Maes André v. 
Robert en Vermoortele Angela, K. De 
Swertlaan, 20.

Overlijdens : Bogaert Roger, zoon 
van Louis en Lingier Esther, oud 5 
m., K. De Swertlaan, 94. ; Pestraets 
Franz, oud 41 j., echtg. Denis Lucien
ne, Jumet ; Vienne Raymond, oud 25 
J., ongeh. Langestraat 18.

H uw elijksafkondig ingen : M outon
Audomarus en Verhenne Agnes (hu
welijk te Wijgene) ; Tavernier Mau
rice en Feys Octavie (huwelijk te 
Brugge).

Huwelijken : Nihil.
A PO T H EEK D IEN ST

Zondag 31 Augustus blijven ale de 
apotheken van de ganse stad open.
G EM EEN T ER A A D SZ IT T IN G

Onder voorzitterschap van Burge
meester Devriendt kwam de voltallige 
gemeenteraad bijeen.

Vroeger gestemde leningen betref
fende herbouwingswerken in het ste
delijk Casino werden in uitvoering 
van de hogere instanties gewijzigd.

Bijzondere belasting op het kadas
traal inkomen, het te werk stellen van 
nijverheidspersoneel en op de d rijf
kracht werden eenparig goedgekeurd.

Aan het college werd machtiging 
verleend stadsgrond te verkopen.

Overeenkomsten betreffende tussen 
komst van de brandweer met de ge
meenten Uitkerke en Lissewege wor
den goedgekeurd.

De uitvoering van verschillende 
openbare werken, o.a. herstellingswer
ken aan de St. Rochuskerk, oprui- 
mings- en opschikkingswerken van de 
Langestraat, de Paul Devauxstraat, de 
Rogierslaan, de wegen van het Scorp- 
houtpark, bestratingswerken van de 
Waterkasteelstraat, het herstellen van 
het gekasseide gedeelte van de Grote 
Maren hets éut
Markt en het slopen v a n  de sc h u il
plaats op het S ta tio n sp le in  werden 
goedgekeurd.

ZOM ERCAVALCADE
Een prachtig schouwspel

De zomercavalcade had een groot 
succes.

30 groepen en een 60-tal afzonder
lijken zetten zich te 14.30 stipt in  be
weging.

De stoet kon, dank zij een flinke or- 
dedl'ensU, op onberispelijke wijze 
voorttrekken.

Op de zeedijk had de jury bestaan
de uit mevr. De Meulenaere en de hh. 
Locufier, Pullinck, Sevens, Sengier en 
Leroy plaats genomen.

Op dezelfde p la a ts  w as de e re tr ib u 
ne opgesteld , w a a r  h ad d e n  p la a ts  ge
nomen, m in is te r  B ehogne, se n a to r  en 
mevr. A ncot, de b u rg em eeste r en sche 
penen en  g em een teraadsleden , enz..

De jury stond voor een uiterst zwa
re taak want de verschillende groepen 
hadden zich om ter meest ingespan
nen om door hun frisheid van kle
derdracht en onberispelijke uitvoering 
van dansen te wedijveren naar een 
ereplaats.

De laureaten
Ziehier de rangschikking volgens 

de uitspraak van de jury :
Buiten wedstrijd met gelukwensen 

van de jury : «Aigle Whist», Oosten
de ; «Les gais Moissonneurs», uit Lut- 
tre ; wagen «Het witte Paard». — 
Buiten wedstrijd : Blankenbergse 
groepen : De visdraagster uit Blan
kenberge, De rust roest, met «Het 
Land van de glimlach», «Bietjes» en 
danseresjes ; Pingouins met de 7 he
melen «Circus». — Groepen : lste 
prijs : De Volendammers uit Gent ; 
Far-West uit Kortrijk ; Fruitiers et 
Jardiniers uit Manage ; De Stelten- 
lopers uit Merchtem ; De dansers van 
Bengalen uit Wondelgem ; Textiel- 
gilles uit Kortrijk ; De ware Kortrijk- 
zanen ; Les grosses têtes uit Luik ; 
Ali-Baba uit Oostende ; «De Zigeu
ners» uit Brugge ; De lustige Gente
naars ; De matrozen uit Harelbeke ; 
W it boven Zwart uit Brugge ; De 
Lustige Bigofoons uit Rekkem ; De 
vrolijke dansers. — Afzonderlijken : 
De schone en het Beest. Bebloemd 
wagentje ; De Dame met de Camelia; 
Hawaiaanse danseres.

ZO M ERSEIZO EN  U IT G EB R E ID  
TOT SEPT EM B ER

Aangezien de grote toeloop van 
volk en in aanmerking nemende het 
feit, dat nog talrijke personen niet in 
de gelegenheid waren gesteld om van 
hun jaarlijks verlof te genieten, 
heeft de stad Blankenberge besloten 
het zomerseizoen over de maand Sep
tember uit te breiden. De bijzondere 
en week-end-treinen blijven behouden 
tot 15 September. Op dien datum zul
len de beheren van Spoorwegen, der 
Elektreke trams der Zeekust en der 
Autobussen beslissen, welke maatre
gelen door de omstandigheden wor
den geboden.

T A L R IJK E  D IEFSTA LLEN
Voornameljk bij kampeerders

In  de omgeving van Blankenberge 
zi;n een reeks kampen aangebracht, 
waar duizenden verlofgangers hun 
tenten hadden opgeslagen.

De politie heeft een groot aantal 
klachten ontvangen, nopens diefstal
len ln tenten gepleegd. Onder de kam
peerders bevinden zich bijgevolg on- 
gewensten, die door de politie ijverig 
worden opgezocht

Firma H. Debra
GROOTHANDEL IN V IS  
:: en Garnaal ::

Telefoon H e i s t :  513.80 
EXPORT - IMPORT 

1(218) Zout voor de vissers
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F IE T S E R  LOOPT  
SC H ED ELBR EU K  OP

De rijkswacht uit Blankenberge op 
ronde langs de baan, ontdekte aan de 
«Veldbloem» te Uitkerke een man die 
naast zijn fiets uitgestrekt lag. Veron
derstellende dat de man zich in  dron
ken toestand bevond, werd hij overge
bracht naar de amigo te Blankenber
ge. ’s Andererdaags was de ongeluk
kige er echter erger aan toe. B ij na
der onderzoek stelde men een sche
delbreuk vast, zodat hij ter verple
ging naar het St-Janshospitaal te 
Brugge werd gevoerd. Men kan zich 
nog niet uitspreken over de toestand 
van het slachtoffer. De politie stelde 
een proces-verbaal op.
DE V E R G IF T IG IN G  DOOR R O O M IJS

DE V ER K O P ER  KAN N IET S  TEN  
LA STE G ELEG D  W ORDEN

In  verband met de gevallen van 
vergiftiging, veroorzaakt door het ge
bruiken van roomijs, die zich enkele 
weken geleden, te Uitkerke en te 
Blankenberge voordeden, wordt ver
meld, dat Dr. Peeters, van het labo
ratorium te Brugge, die met het on
derzoek belast werd,, zijn definitief 
verslag in de loop van de volgende 
week zal indienen.

Dr. Peeters b lijft steeds de mening 
toegedaan, dat de vergiftigingen te wij 
ten zijn aan de aanwezigheid van een 
soort para-typhusmicrobe in een ei, 
dat gebruikt werd bij het vervaardi
gen van het roomijs. Aan dh. Edward 
Jacobs, de verkoper van het roomijs 
kan volgens Dr. Peeters niets ten las
te gelegd worden.

De beroepsvereniging van roomijs
fabrikanten van België wijst er an
derzijds op, dat de vergiftiging niet 
te wijten is aan een nalatigheid van 
de h Jacobs.

Geen enkele wet verbiedt het aan
wenden van rauwe eieren in roomijs, 
en de verkoper kan niet verantwoor
delijk gesteld worden voor het feit dat 
een ziektekiem in een door hem ge
bruikte eieren aanwezig was.
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AVERIJEN
O PSLEP IN G EN

De Z.488 «Jan-Virginie» werd ten
gevolge van het warmlopen der mo
tor opgesleept door de Z.509 «Alex- 
Gabrielle» op 14-8-1947.

De Z.54 «Cécile» van reder Savels 
Léon werd uit oorzaak van motorde
fect opgesleept door de Z.423 «Aline- 
Bertha-Antoinette» van reder Van
torre August op 10-8-47.

De Z.465 van de rederij Neyts Th. 
kreeg op 11 dezer toen ze de visserij 
bereikten een warmloper, dientenge
volge werden ze door de Z.501 opge
sleept.

De Z.478 reder Monteville Jos. had 
op 14-8-1947 motordefect Hierdoor 
werden ze opgesleept door de Z.442 
van L. Martony.

De Z.284 van Ackx Leon werd ten
gevolge van het warmlopen der mo
tor op 23 dezer opgesleept door de 
N.787.

De Z.534 «Pieter-Rachel» werd 
eveneens opgesleept uit oorzaak van 
het warmlopen der motor en dit door 
de Z.482.

SCHADE
Aan de Z.273 van reder Ackx Alfons 

werd op 22 dezer schade veroorzaakt 
door de Z.38.

Op 23 Aug. werd een blad van de 
schroef van de Z.429, Wwe P. Serie, 
afgerukt.

Aan het vaartuig van de Z.34 «Son
ja» stelde men op 20-8-47 vast dat er 
twee bladen van de schroef geslagen 
waren.

O PSLEP IN G EN
De 0.240 werd op 21 Augustus door 

het feit dat zijn motor warm gelo
pen was opgesleept door de Z.500 van 
reder D’Hoore Jerome.

De Z.499 van reder Ja n  Dierendonck 
werd opgesleept door de Z.486 van 
Arts Jos. op 26 dezer.

Meiót
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BLO EM EN STO ET

Zondag was er te Heist, voor de eer
ste maal sinds de bevrijding, opnieuw 
bloemenstoet. Zoals we het nu toch 
reeds gewoon zijn, was het weder 
mooi. Alleen de wind was wat te sterk 
en was hinderend voor de talrijke 
kijklustigen op de zeedijk.

Onder de mooiste groepen die aan 
de stoet deelnamen mogen we ver
melen : «Kinderparadijs» ; de «Zee- 
piraten» van «Hand in Hand» ; de 
Oud-strijders en de «Zeemeermin». 
Ook de Heistse reuzen «Pier en W an
ne» met de Heistse Klakkertjes en 
muziekmaatschappij «Willen is Kun
nen» waren in  de stoet.

B ij de ontbinding van de stoet wer
den, op de Statieplaats, dansen uitge
voerd door de leerlingen van het Ste
delijk Pensionnaat en de Heistse K lak 
kertjes.

’s Avonds was het de beurt aan het 
plaatselijk muziekkorps «Ste Cecilia» 
om de stemming er in  te houden, ter
w ijl 'de confetistrijd een hoogtepunt 
nam.
DE W EEK-END

Het bracht ons nogmaals drukte en 
dit waarschijnlijk wel voor een laatste 
maal, immers toekomende Zondag 
zijn we 31 Augustus, met andere woor- 
dlen, in  plaats dat speciale treihen 
het volk zullen aanbrengen, zullen zij 
de massa van de kust wegvoeren.

Onze stedelijke politie had dan ook 
de handen vol om het verkeer te re
gelen, temeer dat er ter gelegenheid 
van de bloemenstoet in  de drukste 
uren van de namiddag, de beweging 
tussen Zeedijk en de grote baan naar 
Knokke en Zeebrugge dubbel groot 
was. Zij wisten zich echter hier 
prachtig uit de slag te trekken en 
verdienen daarom een pluimpje.

B U R G E R L IJK E  STAND
Geboorten ; Couhysder Roland, 

Oude Kerkstraat, 55.
Overlijdens : Andries Camiel, 71 j. 

echtg. Martens Elodie, Kleine Pan- 
nestr. 53.

Huwelijksafkondigingen : Deckers 
Joseph, beenhouwer, Heist en Assel- 
berghs Joanna, z.b.; Vantournhout 
Richard, zeevisser, Heist en Martony 
Elisabeth, z.b., Heist.

Huwelijken : Mercier Marcel, met
ser met Van Beveren Angele, Heist.

ACieuwe JWaehtOceiCev
Heden Donderdag werd in de Oost

endse haven een nieuwe traw ler ver
wacht voor rekening van ide Oostend
se Reederij. Deze traw ler is van het
zelfde type als de 0.158 en 0.159 wel
ke onlangs in bedrijf genomen wer
den.
Het nieuwe vaartuig draagt de naam 
van «Captain Arsène * Blondé» en zal 
vermoedelijk ingeschreven worden 
onder nummer 0.148.

W ij feliciteren de Rederij voor de 
naam die aan het vaartuig geschon
ken werd. Het is een herinnering aan 
de uitstekende diensten,die door ka
pitein Blondé aan de zeevisserij bewe
zen worden.

Komt er toch een 
Visserijschool te Heist ?

Dinsdagnamiddag had op het stad
huis van Heist een bijeenkomst plaats 
onder voorzitterschap van burgemees
ter de Gheldere, waarop de kwestie 
van de inrichting van een Staatsvis- 
sersschool andermaal besproken werd.

Buiten het schepencollege waren 
verder tegenwoordig : de HH« Carlier 
inspecteur van het visserijonderwijs, 
A. Callant, directeur van de Stede
lijke visserijschool te Oostende en M. 
Debruycker.

De burgemeester en het schepen
college waren het eens de nodige lo
kalen af te staan om een dagvisserij- 
school van de Staat m te richten, van 
het ogenblik dat daartoe door het 
bevoegd ministerie een officiële vraag 
geschiedt.

Hopen we voor de beroepsopleiding 
van de vissers van Heist, dat die 
school met 1 October er komt.

’t Zou een onschatbare dienst be
wijzen aan de ganse visserij van de 
Oostkust.

Het aanstaande 
W alvisseizoen

Negen Noorse fabrieksschepen zul
len in het a.s. seizoen, dat 8 December 
wordt geopend, deelnemen aan de wal 
visvaart in het Antarctische gebied. 
Onder deze vaartuigen bevinden zich 
twee nieuwe schepen, die dit voor
jaar tewater zijn gelaten en nu uit- 
gerust worden. Verder nemen aan de
ze expeditie deel : drie Engelse, één 
Zuidafrikaans, één Nederlands, één 
Russisch en twee Japanse walvis
vaarders, alle fabrieksschepen. Drie 
kust-stations zullen in bedrijf worden 
gesteld. Men verwacht, dat de Noorse 
expeditie in het a.s. seizoen ten m in
ste een millioen barels olie zal produ
ceren tegen 933.800 barrels olie gedu
rende het vorige seizoen.

N.V. „D E  N O O R D Z E E
DROOGDOK- EN ALGEMENE 
5CHEEPSHERSTELLINGSWERKEN 
■ MOTORSPECIALISTEN a

Londenstraat 10-12
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Notariële Aankondigingen
Studie van de Notaris 
Maurice Q U A G H EBEU R

Léopoldlaan 10 te Oostende
Op Dinsdag 2 September 1947 te

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

TOESLAG van 
SCHOON R EN T EN IER SH U IS  
Brusselstraat, 1 te Oostende 

Oppervlakte 93 m2 Centrale ver
warming - monte plats.

Genot onmiddellijk.
Ingesteld :

Voor alle nadere inlichtingen zich 
bevragen ter studie.

(434)

Il I I  Mil II i i m u n  i m

Zoeklichtjes
II l l l l  I I I 1 1 I I I  I I

* Te koop vissersvaartuig 11,50 m. 
kiel 14,75 m. overmeten, voorzien van 
tanks, skylight, schroefbus en as.

Voor inlichtingen zich wenden bu
reel van het blad (366)
# Te koop schone auto «Imperia» 9
P.K. met nieuwe banden en volledig 
in orde.

Inlichtingen in te  Winnen bureel 
van het blad (423)
* Men vraagt een werkvrouw, 11 H. 
Hartplein, Oostende. 423)
* Men wenst te kopen allerhande boek 
werken en uitgaven in verband met de 
zeevisserij.

Schrijven met opgave van titel en 
prijs bureel van het blad (424)
* Men vraagt garnaalkorrebreiers.
Zich wenden Vaartstraat, 31, Oosten
de (419)
* Visservaartuigen te koop aange
boden :
— gebouwd in 1942. Bruto : 15.25 T., 
Netto : 8,44 T., motor A.W.A. 40 P.K.
— gebouwd in 1942. Bruto : 20.21 T., 
Netto : 7.77 T., motor A.B.C. 80 P.K.
— gebouwd in 1942. B.T. 11.55. N.T. 
4.33., motor AWA 1945.
— gebouwd in 1942. Briito : 19.42 T., 
Netto-: 7.02 T., motor : Deutz 70 P.K.
— gebouwd in 1942. Bruto ; 19,69 T., 
Netto : 8,47 T.r motor A.B.C. 80 P.K.
— gebouwd in 1941. Bruto : 19.15 T., 
Netto : 9,72 T., motor A.B.C. 51 P.K.
— gebouwd in 1942. Bruto : 12,04 T., 
Netto : 4,43 T., motor A.B.C. 51 P.K.
— gebouwd in 1944. Bruto : 50,11 T., 
Netto : 20.06 T., motor A.B.C. 120 P.K.
— gebouwd in 1945 Bruto : 42,53 T, 
Netto : 13,90 T., motor Moes, 120 P.K.
— gebouwd in 1943. Bruto : 34,16 T., 
Netto : 14,33 T., motor A.B.C. 120 P.K.
— gebouwd in 1943. Bruto : 24,33 T., 
Netto : 9.07 T., motor Moes, 80 .K.
— gebouwd in 1943. Bruto : 29,96 T., 
Netto ; 12.17 T., motor A.W.A. 90 P.K.
— gebouwd in 1942. Bruto : 19,69 T.. 
Netto : 5,48 T., motor Deutz 50 P.K.
— gebouwd in 1941. Bruto : 19,69 T., 
Netto : 5,48 T., motor Deutz 50 P.K.

voor nadere inlichtingen zich wen
den of schrijven bureel van het blad 
nr (407)
^ TE KOOP Marine motor Deutz 
Humboldt (bijgenaamd cigarette-mo
tor) van 37 P.K. nog in werking op 
het visserijvaartuig Z.402. Dagelijks 
na te zien haven van Zeebrugge. Zich 
wenden Alfons Neyts, Conscience- 
straat, 7 of Parkstraat, 27, Heist aan 
zee.

(437)
♦ Grote Rederij vraagt zeeir goede 
bediende. Volledig op de hoogte van 
de sociale wetgeving. Schrijven met 
curiculum vitae aan het bureel van 
het blad.

(443)
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MAAK G E B R U IK  VAN ONZE 

K L E IN E  AAN KO N D IG IN GEN

Leopold DEPAEPE
ln- en Uitvoer van 

Vis en Garnaal 
V IS M IJN  Z EE B R U G G E  

Tel. Privó: Knokke 012.84
(224) Zeebrugge 513.30

Reders & Vishandelaars
H E T  B E S T E

IJS!
W O RDT G EL EV ER D  DOOR

FROID INDUSTRIEL:
(223) TEL. 71791 i

Sn é ü

Studie van de Notarissen 
Maurice Q UA G H EBEUR, Leopoldlaan 
10 en Maurice VAN ZEEBR O U C K  te

Antwerpen, Frankrijklei, 125

Op Dinsdag 9 September 1947 te 15
uur in het lokaal Prins Boudewijn St.. 
Sebastiaanstraat, 22 te Oostende. 

TOESLAG van 
Stad Oostende 

T W EE  GRO TE E IGENDO M M EN  
aaneenpalen en ineenloopend

Best geschikt voor Cinéma - Mu
sic-Hall - Danszaal - Vergader- of 
speelzaal - Bazar - enz., gevormd door

1. De oude inrichtinp «Old Tom» 
Van Iseghemlaan, 83, oppervlakte 260 
m2.

2. De oude inrichting «Le Perroquet» 
Van Iseghemlaan, 83A oppervlakte 
550 m2.

Totale oppervlakte 810 m2, 
in samenvoeging gebracht op :

3.100.000 fr.
Ligging: op 50 m van de Kursaal.
Genot: onmiddellijk.
Bezoek: Iedere morgen van 10 tot 

12 uur.
Alle nadere inlichtingen te bekomen 

ter studies van voornoemde Notaris
sen.

(441)

Studie van Meester 
Pierre D EN IS

doctor in  de rechten, notaris te 
Nieuwpoort

Op Woensdag 10 September 1947. 
om 3 Uur ’s namiddags ter herberg 
«In den zoeten Inval», Groenendijk, 
Oostduinkerke. '

TOESLAG van : 
GEM EEN TE O O STD UIN KERKE 

Een paritij
GOED G ELEG EN  BOUW GROND  

met de daaropstaande BA R A K  groot 
4 a. 55 ca., gelegen Nieuwpoortse 
steenweg, 57.

De wassende aardappelen (ongeveer 
300 Kgr.) staande op gezegden bouw
grond worden medeverkocht.

GEWONE VOORWAARDEN 
Voor alle verdere inlichtingen zich 

wenden ter studie van voornoemden 
noltaris P. DEN IS, Kokstraat, 9.

(436)

HANDELSVENNOQTSCHAPPEM  

OPRO EP A LG EM EN E V ER G A D ER IN G  

V ER Z EK ER IN G SM A A T SC H A PP IJ
H U L P  ! N N O O D
Vindictivelaan, 20, Oostende

Ingevolge art. 31 der standregelen, 
worden de leden uitgenodigd tot de 
Jaarlijkse Algemene Vergadering der 
maatschappij die zal plaats hebben 
op Zaterdag 30 Oogst 1947, te 15 uur, 
in  het lokaal «Hotel du Commerce» 
bij den heer P. Vande Kerckhove, 18, 
Vindictivelaan, te Oostende.

Dagorde :
1. Goedkeuring van het verslag der 

vorige algemene vergadering.
2. Verslag over de maatschappelijke 

werking gedurende het dienstjaar 
1946.

3. Goedkeuring der Balans van Winst
en Verliesrekening van het verlopen 
boekjaar, alsmede de bestemming,

ingevolge art. 34 der standregelen, van 
de zuivere winst.

4. Statutenwijzigingen.
5. Verscheidene.

W ij rekenen op Uwe aanwezigheid 
op deze belangrijke vergadering en 
tekenen verkleefd en hoogachtend.

Names de S.M. «Hulp in Nood» 
Een Beheerder, Een Beheerder,

J. Denye L. Verbanck.
N.B. - Alle voorstellen of punten welke 

de leden in de rubriek : «Verschei
dene» wensen te bespreken, dienen 
tenmiste vijf dagen vóór de Alge
mene vergadering per aangetekend 
schrijven ter zetel van de maat
schappij toe te komen (433)

OMNIUM-PRESS
... C p

Postbus 496, Brussel

VRAAGT :
Juffrouwen voor Publiciteitsafde
ling der kuststreek.
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over het visserijleven.
Aanbiedingen dienen vergezeld van 
referenties en condities aan ons 
adres gestuurd :
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Postbus 496 

Brussel
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M A RK TBESC H O UW IN G EN
Evenals de vorige weken was de 

aanvoer eerder matig en de vraag ta
melijk groot. De prijzen waren dan 
ook, van alle soorten vis, tamelijk 
duur.

Van de aangekondigde grote vaar
tuigen met haring zijn er enkel een 
drietal op de markt gekomen. De p rij
zen van de haring waren dan ook 
zeer goed voor de vissers. De overige 
vaartuigen hadden hun vangst in 
Engeland aan de man gebracht.

IJslandse vissoorten ontbraken op 
de markt, daar geen enkel vaartuig 
deze visserij bedreven had.

De weinige motors die hun vangst 
gedurende de eerste drie dagen dezer 
week op de markt hebben gebracht 
mochten een schone opbrengst boeken 
Alle vissoorten waren zeer gezocht, 
Niet alleen fijne vis, ook de ronde vis
soorten, bij gebrek aan IJslandse vis, 
werden in stijgende prijzen van de 
hand gedaan. Onder de aangevoerde 
vissoorten was een goede variëteit, 
doch de kwaliteit was, dit tengevolge 
van het warme weder, niet altijd de 
teste.

Bijna de ganse vangst van de vloot 
werd verzonden naar het binnenland, 
■behoudens enkele kleine zendingen 
voor Zwitserland. De uitvoer naar 
'Frankrijk ligt nog altijd stil en ook 
voor Engeland was weinig of geen in 
teresse.

Het zal voor de vishandelaars een 
goed nieuws zijn te vernemen dat de 
Eegering haar eerste besluit inzake 
vleesloze dagen gewijzigd heeft en de 
eerste vleesloze dag der week thans 
op een Dinsdag is gesteld, dit vanaf 
30 Oogst aanstaande.

Hopen we maar dat een flinke pro
paganda, welke* best geschiedt door 
goede waar aan volksprijzen te leve
ren, ertoe zal bijdragen het visver
bruik in ons land te verhogen.

LA SEM A IN E A LA M INQUE
Tout comme les semaines précéden

tes, les apports étaient plutôt faibles 
aussi les prix sont restés élevés, pour 
toutes les espèces.

Malheureusement vu les grandes 
chaleurs, la qualité ne fut pas tou
jours excellente.

Seul trois navires sont rentrés avec 
du. hareng, les prix étaient bons, les 
autres chalutiers avaient vendu leur 
pêche en Angleterre.

Pas de poisson islandais, personne 
n ’étant parti'pour ces parages.

Les exportations.
Petits envois vers la Suisse, très pe

tits envois en Angleterre et toujours 
pas d’envois vers la France. .

Le marché intérieur .
Sauf les petites quantités consa

crées à l ’exportation, l’entièreté des 
apports a été distribué à l’intérieur 
du pays.

Vrijdag 22 Augustus 1947.
7 vaartuigen zijn heden van de 

vangst terug waarvan slechts 1 stoom 
trawler en“ l  motor van de Fladen en 
1 kleine motor vari de West hun 
Marktberichten
vangst vandaag lossen. De toevoer van 
heden bestaat in hoofdzake uit ha
ring en op -een totale aanvoer van 
135.000 kgr. stippen wij aan 103.550 
kgr. haring, 11.000 kgr. kabeljauw en 
gul, 4.600 kgr. koolvis, 3.400 kgr. leng, 
2.700 kr. schaat, 4.400 kgr. wijting, 
1.360 kgr. zeeduivel, 1.850 kgr. totten, 
weinig rog, heilbot, hondstong, haai 
en schotse schol. De haring boekt 
prijzen gaande van 750 tot 1.520 fr. 
de 10 bennen naar gelang grote en 
kwaliteit, Totten, haai’, leng en kool
vis worden aan tam elijk goedkope 
prijzen af gezet. Kabeljauw en gul 
zijn eveneens merkelijk in prijs ge
daald. E r is maar weinig belangstel
ling en de verkoop is spoedig afge
handeld.
0.87 Fladen 32.320 197.159.— 
SSO.83 Fladen 102.871 276.045.— 
0.52 West 569 5.700.—
Zaterdag 23 Augustus 1947.

Veel vaartuigen zijn heden terug 
van de vangst nm. 2 stoomtrawlers 
en 4 motors van de Fladen, 2 motors 
van het Kanaal, 4 motors van de W it
te Bank, 2 mdtors van de West en 2 
van de Oost met een gezamelijke aan
voer van ongeveer 283.000 kgr. be
staande uit 151.000 kgr. haring en een 
mooie verscheidenheid aan vissoorten 
De prijzen welke gegeven worden 
voor harng schommelen tussen 750 en 
1.660 fr. de 10 bennen naar gelang 
hoedanigheid en grote. Fijne vis 
boekt goede afzetprijzen evenals pla
dijs met uitzondering echter van klei
ne platjes die tamelijk goedkoop wor
den afgezet. De markt is bijzonder 
levendig en alle aangeboden varietei
ten worden doorgaans aan zeer goede 
prijzen aan de man gedaan.

verse vis keusrijker dan deze van de 
vorige martdag. De afzetprijzen voor 
haring zijn daaromtrent dezelfde als 
deze van Zaterdag. De andere vis
soorten worden, met uitzondering van 
tongsortering, iets duurder betwist. 
Levendige markt, lonende afzetprij
zen en rijke markt aan vissoorten.

0.94 Fladen 21286 112.945,—
0.191 Witte Bank 7268 95.330,—
0.311 Fluden 18622 111.064,—
0.176 W itte Bank 10666 138.857,—
0.179 Fladen 25234 124.082,—
0.62 Oost 3889 50.680,—
0.194 West 930 11.800,—
SSO.157 Fladen 71975 181.290,—
SS0.296 Fladen 54886 160.448,—
0.289 Kanaal 8030 95.280,—
N.704 West 1634 30.130,—
0.167 W itte Bank 4730 83.660,—
0.291 Kanaal 9306 87.216,—
0.124 Fladen 37032 160.891,—
0.220 W itte Bank 6753 96.165.—
0.7 Oost 884 17.000,—
Maandag 25 Augustus 1947.

Nogmaals is de aanvoer zeer aan
zienlijk, is daaromtrent even groot 
als Zaterdag, zowel in  verse vis als 
in haring. H ij benadert de 185.000 kg. 
wordt aangebracht door 1 stoomtraw
ler en 4 motors van ide Fladen, 2 mo
tors van de Noordzee, 3 motors van 
het Kanaal, 2 van de Witlte Bank, 3 
van de West, 1 van de Oost en 1 van 
de Kustzeevisserij en omvat 150.000 
kgr. haring. H ij is voor wat betreft

0.217
0.192
0.227
0.320
0.108
0.128
0.122
0.228
0.201
0.290
0.292
0.267
0.323

Fladen 
Kanaal 
Noordzee 
Fladen 
Fladen 
W itte Bank 
W itte Bank 
Kanaal 
West 
Kanaal 
Fladen 
Oost 
West

SSO.164 Fladen

14469
6672

12270
49089
50734
8814
7909

10267
4560

10039
20645
1857
3923

107733

82.270 — 
69.010,— 

122.180 — 
193.084,— 
147.043,— 
104.840,— 
88.980,— 
95.790,— 
57.480,— 
67.220,— 

135.555 — 
36.630,— 
32.815,— 

224.565,— 
2.740,— 

23.440,— 
3.920 —

0.266 N-zee (on. reis) 502 
0.48 West 1553
0.161 Kust 479
Dinsdag 26 Augustus 1947.

De aanvoer van heden, alhoewel 
slechts aangevoerd door 2 stoomtraw
lers en 3 motors van de Fladen, 1 mo
tor van het Kanaal, 1 van de W itte 
Bank en 1 van de West, overtreft de
ze der beide vorige marktdagen. H ij 
bestaat echter hoofdzakelijk uit ha
ring. Op een totale aanvoer van circa
340.000 kgr. stippen w ij zowat 285.000 
kgr. haring en slechts 55.000 kgr. vis
soorten. Niettegenstaande de aan
voer van verse vis zeer klein is, is de 
verscheidenheid daarentegen zeer 
keusrijk doch in kleine partijen op de 
markt vertegenwoordigd. De afzetprij
zen van de haring schommelen tus
sen 600 en 1.200 fr. de 10 bennen. Er 
is maar zeer weinig pladijs voorhan
den. De afzetprijzen voor de verschei
dene vissoorten die heden ter markt 
worden aangeboden zijn doorgaans 
iets hoger dan de prijzen van Maan
dag. Veel belangstelling, levendige 
markt en spoedige afhandeling der 
verkoop.
0.286 Fladen 48344 84.164,—
0.237 Kanaal 16184 149.835,—
0.242 Fladen 53818 77.070,—
0.82 Fladen 18162 160.590,—
SS0.80 Fladen 80919 222.784,— 
SS0.301 Fladen 112.992 115.610,— 
0.187 W itte Bank 7162 33.840,— 
0.78 West 3144 296.313,—
Woensdag 27 Augustus 1947.

De a an voer is heden klein te noe
men in vergelijking met deze der vo
rige maktdagen zowel in  haring als 
in  verse vis. 1 stoomtrawler en 1 mo
tor van de Fladen, 1 motor van de 
Noordzee, 4 motors van de W itte Bank 
en 6 van de West leveren zowat
100.000 kgr haring en 80.000 kgr verse 
vis ter markt. Voor wat betreft verse 
vis ls de keuze minder rijk  dan giste
ren en de vangsten zijn over het al
gemeen zeer goed verzorgd. De vraag 
is bijzonder groot zodat de aanvoer 
geenszins volstaat om aan deze leven
dige vraag te voldoen. Alle aangebo
den varieteiten worden dan ook in 
steeds stijgende lijn  en aan tamelijk 
dure prijzen van de hand gedaan. De 
haring wordt gretig opgekocht aan 
prijzen gaande van 600 tot 1200 fr. 
de 10 bennen. De belangstelling is 
zeer groot, de markt stijgend en de

besommingen verwezentlijkt door 
vaartuigen zeer lonend.

de

P R I J Z E N  PER K Î L O  T O E G E K E N D  A A N  DE 
V E R K O C H T  T FP  c .T Fn n  M K f V IS C H M IIN I V A N  
P R IX  PAR K ILO  ACCORDES AUX D IF F E R E N T E S  

COMMUNALE D’OSTENDE

VERSCHEIDENE
O O ST EN D E - 
SO RTES DE PO ISSON

SOORTEN VISCH
W E E K YAN 22 TOT 28 AUG. 1947. 

VENDU A LA MINQUE  
SEM A IN E  DU 22 AU 28 AOUT 1947.

V rijd a g
Vendredi

Soles

Turbot

Tongen, gr........................
3/4...................................
bloktongen ......................
v/kl...................................
kl.......................................

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

Barbues — Griet, gr......................
midd.................................
kl......................................

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

Eglefins — Schelvis, gr...................
midd.................................
kl......................................

Merluches — Mooie Meiden gr. ...
midd.................................
kl......................................

Raies — Rog ...................... .......
Rougets — Robaard ......................
Grondins — Khorhaan .................
Cabillaud blanc — Kabeljauw ...

Gullen ......  ... ............
Lottes — Steert (zeeduivel) ....... .
Merlans — W ijting ......................
Limandes — Schar ......................
Limandes soles — Tongschar .......
Emissoles — Zeehaai.....................
Roussettes — Zeehond ................
Vives ■— Arend (Pieterman) .......
Maquereaux — M akreel................
Poors .............................................
Grondins rouges — Rode knorh. ...
Raies — Keilrog ........................ .
Homards •— Zeekreeft .................
Flottes — S ch a a t..........................
Zeebaars ......................................
Lom ..............................................
Congres — Zeepaling .................
Lingues — Lengen ......................
Soles d’Ecosse ■— Schotse schol ...
Hareng — Haring (volle) ...... . ...
Hareng guais — IJle  haring .......
Lato u r............................................  .........
Tacauds — Steenpost .................  .........
Flétan — H eilbo t........................... 31,00-36,00
Colin — Koolvis ........................... 1,50-2,60
Esturgeons — Steur ......................  .........
Zeew olf..........................................  .........
V lasw ijting ............................. .. ... ..........
Zonnevis................................... ... .........
Koningsvis.....................................  .........
K reeftjes............................. . .......  .........

Z aterdag  
Samedi

32.00-36,00 
41,40-43,60 
44,80-49,00
49.20-52,00
49.20-53,40
37.00-40,00
33.00-36,00
19.00-28,00

ifl ftCLI'ldCLQ
Lundi

31.20-35,20
34.00-39,40
38.00-45,00 
40,60-45,40
38.00-44,00
39.00-45.00

33.00
19.20-27,00

28.00

Dinsdag
Mardi
34.40-41,20 
48,60-51,40
53.80-54,00
50.40-54,80
45.80-49.40
44.00-48.00
35.00-36.00
28.00-30,00

Woensdag
Mercredi
38.20-45,20
45.80-53,40 
49,60-54,60
48.80-50.60
41.20-43 80 
40.50-47.00
33.00-36.00
23.00-30.00

D onderdag
Jeudi

45.60-47,40
53.40-57,20
57.60-59,50
59.40-60.00 
53,80-54.00
48.00-50.00
38.00-45.00
25.40-36.00

15,00
14,20-15,40

.12,40
8,00- 10,00
1,10-1,60

1,60

9,50-10,20

8,80-11,20
3,60-8,20

11,00-14.50
2,00-3,20

3,00
4,70

10,00- 11,00

5,40-8,20

2,20
17,20

1,50-3,25

2.00-4,80
17,40-24,00
8,80-12.60
2,40-4,00
5,50-7,70

15,00
13,80-15,40
12,00-14,00
8,80-10.00
1,90-2,60

11,60
1.80-9.20 

12,20-19.40
9,00-11.40
3,60-4,60
4.80-9,40

5.40-9,40
2.40-7,70 

12,00-13,60
1,50-3,40

3,00

6,40-7,40

6,60-11.40 
3,20-7,40 

14,80-16 20 
260-4,10 

7,30 
9,50

4.00-4.60
4.00-4,60

7,40-9,20

4.00-7,40
9.00-9.60

6,50-8.20

1,30-2,40
14,00-18.80
1,60-3,20

29,00-37,00
1,70-1,90

2,60-4,00

2,40-3.20
7,60-16,00
2,00-3,10

18,30
2,20

32,00-40.00
2,80-3.20

53,00

15.00-15.80 16.00-17,00
15.80 15.80-16.00 16.60-17.60

16.40-16.80 17.00-17.20
10.80 11.70-13.00 14.00

3.80-4.60 3.20-5.20 6,80-7,60

ai.20-19.20 10.80-11.40
1.60 3,80-8,60 3,00-7.80

11 40-14 20
9 40

5.40-6.40 .........
7,20-11,60 5.80-11.50 7,00-12,00

9.80-15.20 14.60-18.80 15.80-18.60
5.20-8.80 5.80-12.00 4.80-11.60

16.90-18.00 18.60-20.00
3.00-3.80 2.80-4.80 2.40-3.00

7,00 7.00-8.00 8.00
7.00 7.00-8.00 8.00

11.40 9.40-12.00

14.00-14.50 9.00-12.80 9.80-12,00

7.00-10.00 8.80-12,90

9 40
3,60-4,20 6,80

11,00-11,60
1,20-2.40 2.ÓÖ-3.30 3.20-3.60

34.00-40.00

8,70-21,30 3,40-15.70

7,00

20,00

2.50
3400-44.00
6,60-8,60 6.40-7.20

21.50

Donderdag 28 Augustus 1947.
Vandaag bedraagt de aanvoer onge

veer 94.000 kgr waarvan zowat 51000 
kgr. haring. De aanvoer verse vis be
staat uit tong, tarbot, wijting, totten, 
makreel, kabeljauw, gul, pladijs en 
rog en wordt aangebracht door 1 mo
tor van de Fladen, 2 motors van de 
Noordzee, 1 van de W itte Bank en 1 
van de West. Alle aangeboden vissoor
ten worden zeer gretig opgekocht aan 
zeer goed en lonende prijzen.
0.318 Fladen 54244 177.884,—
0.245 (overschot) 200 160,—
0.235 Noordzee 18421 141,550,— 
0.232 Noordzee 12317 118.830,— 
0.13Î1 W itte Bank 6011 139.290,— 
0.261 West 2676 26.810,—

AANVOER EN O PBREN G ST  
PER  DAG

23 Aug'. 283,183 kg. 1,532.6614,—
22 Aug. 135.760 kg. 478.904,—
25 Aug. 284.084 kg. 1.487.562,—
26 Aug. 340.725 kg. 1.140.206,—
27 Aug. 180.938 kg. 1.350.345,— 
23! Aug. 93.869 kg. 604.524,— 
Totaal 1.318.559 kg. 6.594.185,—

YSLA N D SE V ISSO O RTEN
Tijdens de verlopen week werden 

geen Yslandse vissoorten ter officiële 
markt van Oostende verkocht of aan
gevoerd.

AANVOER, O PBREN G ST  en P R IJZ E N  
VAN GARNAAL V ERKO C H T  TER  OF
F IC IE L E  M ARKT VAN OOSTENDE

gewicht opbrengst prijzen
21 Aug. 3.209 57.718 15-16
22 Aug. 2.106 47.285 16-27
23 Aug. 2.152 51.709 17-32
25 Aug. 1.739 53.863 .24-36
26 Aug. 3.065 59.238 15-26
27 Aug. 4.168 62.448 11-26
Totaal 16.322 332.261

Charles en Frans

V E R H U L S T
Z E E V I S G R O O T H A N D E L
Import Export

Oostende

(344)

Pakhuis, 59, Vismijn,
TEL. : 723.78 
P.C.R.: 5012.49

Verwachtingen
Volgende vissersvaartuigen worden 

in de loop der aanstaande visweek ter 
markt van Oostende verwacht :

Van het Kanaal : 0.241 ; Z.248.
Van de Fladen : SS0.294, SSO.297, 

0.231, SSO.299, SS0.159, SSO.298, 0.293 
0.282, SSO.83, 0.86.

Van de Noordzee W itte Bank of 
Oost : 0.175, Z.504, Z.539, 0.183, 0.140 
0.269, 0.254, 0.186, 0.154, 0.280, B.610, 
0.257, 0.121, 0.166, 0.120, 0.25, 0.66, 
0.200, 0.109, 0.174, 0.218, 0.249, 0.243 
0.212, 0.268, 0.225, 0.24S.

Van de West of Kust : N.801, N.704, 
0.7, 0.77, 0.10, 0.52, 0.48, 0.161, 0.78, 
N.776, N 733, 0.30, 0.60

Z EEV IS  - GROOTHANDEL

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

(226)

N I E U W P O O R T
Dinsdag 19 Augustus 1947 :

Vis : N.50: 5.541 fr. ; N. 722: 7.263 
fr.

Garnaal : N.713: 296 fr. ; N.711: 
2.738 fr. ; N.701: 813 fr. ; N.451: 1.686 
fr. ; N.810: 1.884 fr. ; N.707: 1.527 fr.; 
N.718: 645 fr. ; N.715: 987 fr. ; N.753: 
3.157 fr. ; N.714: 1.057 fr. ; N.758: 2.155 
fr. ; N.772: 1.079 fr. ; N.804: 1.758 fr. ; 
N.795: 485 fr. ; N.792: 1.575 fr. ; N. 
735: 1.187 fr. ; N.747: 884 fr. ; N. 779: 
1.906 fr. ; N.742: 1.030 fr. ; N.702: 
1.743 fr. ; N.136: 480 fr. ; N.706: 2.489 
fr. ; N.705: 1.061 fr.
Woensdag 20 Augustus 1947 :

Vis : N.733: 37.613 fr. ; N.809: 11.765 
fr.

Gam aal : N.706: 2.747 fr. ; N.709: 
899 fr. ; N.792: 1.284 fr. ; N.742: 810 
fr. ; N.753: 1.760 fr. ; N.703: 1.464 fr. ; 
N.701: 972 fr. ; N.758: 1.715 fr ; N.747 
674 fr. ; N.810: 1.314 fr. ; N.779: 1.893 
fr. ; N.702: 1.785 fr. ; N.711: 1.400 fr. ; 
N.707: 895 fr. ; N.715: 1.025 fr. ; N. 
714: 794 fr. ; N.804: 2.451 fr. ; N.772: 
1.150 fr. ; N.136: 2.001 fr. ; N.705: 
762 fr.

Donderdag 21 Augustus 1947 :
Vis : N.722: 2.875 fr. ; N.757: 7.452 

fr. ;N.713: 3.638 fr. ; N.50: 4.464 fr. ; 
N.734: 9.482 fr. ; N.785: 9.257 fr. ; 
N.728: 10.210 fr. ; N.727: 19.783 fr.

Garnaal : N.703: 1.636 fr. ; N.702: 
1.484 fr. ; N.701: 943 fr. ; N. 742: ’ «0

0.250 Fladen 32089 239.660,—
SSO.92 Fladen 86251 282.895,—
Z.413 Witte J3ank 4095 116.890,—
0.30 Witte Bank 3526 39.220,—
0.222 Witte Bank 8744 (137.690,—
0.60 West 3252 28.870 —
N.740 West 3505 38.360,—
0.173 Witte Bank 8289 154.640,—
0.360 Noordzee 13931 143.910,—
N.785 West 2676 32.880,—
N.776 West 3471 35.210,—
N.733 West 4980 49.930,—
0.245 West 6129 50.190,—

fr. ; N.735: 2.305 fr. ; N.711: 1.340 fr.; 
N.705: 848 fr. ; N.707: f,210 fr. ; N.792- 
986 fr. ; N.706: 3.005 fr. ; N.451: 1.339 
fr. ; N.136; 1.164 fr. ; N.758: 1.742 fr. ; 
N.804: 2.647 fr.; N.772: 655 fr. ; N.747 
324 fr ; N.753: 3.329 fr. ; N.779: 1.040 
fr. ; N.715: 822 fr. ; N.795: 589 fr : 
N.810: 1.192 fr.
Vrijdag 22 Augustus 1947 :

Vis : N.725: 8.058 fr. ; N.763: 1.386
fr.

Garnaal : N.703: 1.997 fr. ; N.742: 
1.078 fr. ; N.735: 1.717 fr. ; N.711: 
1.597 fr. ; N.792: 969 fr. ; N.701: 1.104 
fr. ; N.715: 1.578 fr. ; N.719: 207 fr ; 
N.702: 1.650 fr. ; N.804: 1.387 fr ; N. 
136: 2.315 fr. ; N.772: 1.246 fr. ; N.747' 
416 fr. ; N.706: 2.663 fr. ; N.451: 1.537 
fr. ; N.753: 2.928 fr. ; N.810: 1.404 fr. ; 
N.795: 496 fr. ; N.707: 1.237 fr. ; N 758 ' 
1.615 fr.
Zaterdag 23 Augustus 1947 :

Vis : N.726: 13.373 fr. ; N.796: 10.337 
fr. ; N.716: 1.790 fr. ; N.814: 13.136 fr.; 
N.807: 7.974 fr. ; N.737: 25.735 fr ■ 
N.730: 25.551 fr. ; N.723: 3.833 fr ’ ’ 

Garnaal : N.711: 1.937 fr ; N.705' 
540 fr. ; N.701: 956 fr. ; N.707: 1 033 fr 
1.375 fr. ; N.753: 2.660 fr. ; N.810: 1 187 
N.742: 608 fr. ; N.703: 1.497 fr. ; N.451' 
fr. ; N.758: 2.145 fr. ; N.804: 2.702 fr • 
N.706: 3.441 fr. ; N.702: 2.042 fr : 
N.136: 2.418 fr. ; N.747: 401 fr. ;N 772' 
1.296 fr. ; N.735: 3.235 fr. ; N.714: 1.014 
fr. ; N.715: 1.638 fr. ; N.792: 2.079 fr. 
Maandag 25 Augustus 1947 :

Vis : N.117: 4.390 fr. ; N.725' 5.118 
Ir. ; N.809: 3.148 fr.

: N.715: 1.816 fr. ; N.753: 
N.735: 1.830 fr. ; N.707: 
N.792: 1.475 fr. ; N.706: 
N.702: 1.188 fr. ; N.711:

Garnaal 
2.318 fr. ; 
2.160 fr. ; 
2.168 fr. ; 
2.121 fr.

Lou is G E K IE R E
Z EEV IS GROOTHANDEL
V ISM IJN  8-35 
— OOSTENDE —
Tel. : Privé 723.09 
Bureel: Vismijn 

720.19
I M P O R T  —

Telegramadres :
E X P O R T
Goldfish

(171)

Z E E B R U G G E
Zaterdag 23 Augustus 1947.

Grote tong 35; bloktong 41; fru it
tong 46; sch. kleine tong 50-52; tar
bot 44-50; pieterman 35-36; kabel
jauw 13; platen: gr. 14-16, midd. 13- 
14, kl. 8; rog 4,50-6; wijting 3,50; ro
baard 12 fr. per kgr.
Maandag 25 Augustus 1947.

Grote tong 30-31; bloktong 38-40; 
fruittong 40-42; sch. kleine tong 45- 
50; tarbot 45-48; pieterman 33; ka
beljauw. .13; platen: gr. 14, midd. 13,50 
kleine 10-11 ; rog 6-7,50; wijting 4,50 
fr. per kgr.
Dinsdag 26 Augustus 1947.

Grote tong 38; bloktong 42-44; fruit 
tong 50; sch. kleine tong 52-54; tar
bot 46-50; pieterman 32-33; platen: 
gr. 14, midd. 14-15,50; kl. 13,50-14,50; 
rog 10-11 fr. per kgr.
Woensdag 27 Augustus 1947.

Grote tong 38; bloktong 44-45; fruit 
tong 50-54; sch. kleine tong 45-56; 
tarbot 50-55; pieterman 33; platen gr. 
13-14, midd. *4-15, kl. 13,50-14; rog 8; 
fr. per kgr.
Donderdag 28 Augustus 1947.

Grote tong 42; bloktong 48; fru it
tong 55-60; sch. kleine tong 60-65 ; 
tarbot 55; pieterman 32-33; kabel
jauw 19; platen: gr. 16, midd. 16-16,50 
kl. 15; keilrog 6,50-7; rog 5-5,50; zee
hond 3-4 fr. per kgr.

GARNAALAANVOER
21 Aug. 7.064 kg. 18-32 fr.
22 Aug. 6,831 kg. 9-29 fr.
23 Aug 6.860 kg. 16-31 fr.
25 Aug 5.083 kg. 19-35 fr.
26 Aug. 4.792 kg. Î8-35 fr. 
27̂  Aug. 4.733 kg. 23-35 fr.

Vleesloze Dagen
Vanaf heden zijn de vleeslo

ze dagen op Dinsdag en V rij
dag gebracht.

ONS BLAD en de Federatie 
hebben hier eens temmeer een 
n jttige daad gesteld.

Berichten aan  
Zeevaren  d en
Noordzeekanaal. Tegenover zijkanaal 

G. Lichten ontstoken.
De op de S oever van het Noordzee

kanaal tegenover zijkanaal G aange
brachte twee witte vaste lichten bo
ven elkaar zijn ontstoken.
Zeegat van Zierikzee, Bran dien licht

West Schouwen weder normaal.
Aangezien geen moeilijkheden met 

de electriciteitsvoorziening meer zijn 
te verwachten, kan op het branden 
van het witte groepsschitterlicht van 
West Schouwen weer normaal gere
kend worden.
Westerschelde. Schaar van de Noordi.

Betonning gewifzigd. Mededeling 
diepte.

De drijfbakens in het Schaar van 
de Noord zijn vervangen door gewone 
tonnen; aan SBzijde desp. rode spitse 
ton No. 1 met bol, rode süitse ton No. 
2, rode spitse ton No.3; aan BBzijde: 
zwarte stompe ton No. 1.

De minste diepte middenvaarwa- 
ters bedraagt thans 1 dm bij gem. L L  
WS.
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Voor Nieuwbouw en Herstelling van
S C H B P B N

! N I  BELIARD-CRIGHTON & C"
! (214)

B U IT E N L A N D
NEDERLAND

P R IJS V A L  VAN DE H ARING  
BENED EN  HET M IN IM UM

Vorige week is het de reders tegen
gevallen. De prijs van de haring zakte 
ver beneden het minimum en de vis- 
meelfabricatie was op de markt om 
de vette haring van de Fladen op te 
kopen. De vismeel- en visoliefabri- 
kanten zijn de enige tak die van een 
prijsval werkelijk profiteren. De sche
pen worden echter voor hen niet naar 
zee gezonden en als die op de markt 
zijn wordt voor de reders zeker een 
vermogen verspeeld.

Men schat dat de haven van IJm u i
den omtrent drie duizend kisten per 
dag voor het binnenland kan verwer
ken, hierbij moeten echter de viscon- 
servenlndustrie gerekend worden, die 
voor de export werkt.

De groothandel stelt er prijs op te 
kunnen beschikken over haring van 
prima-kwaliteit. Die was zeer zeld
zaam en men begrijpt niet waarom 
de schepen niet eerder terugkeren 
met mindere haring, doch van betere 
hoedanigheid, vooral bij het warme 
weer. «►
ZEN D IN GEN  VAN V ER S E  HARING  

NAAR T S JEC H O -SLO V A K IJE

De eerste zendingen verse haring 
zijn van uit Holland naar Tsjecko- 
Slovakije gegaan in gekoelde wagens 
De overeenkomst die afgesloten werd 
kwam net op tijd, want de trawlerre- 
ders hadden reeds besloten de verse- 
haringtrawl met 50 t.h. te beperken. 
De vrijkomende schepen zouden ge
woon op verse vis gaan, dit bracht 
natuurlijk voor de kleine rederijen 
wel moeite mee, want die zouden de 
ene reis op verse vis en de andere op 
verse haring moeten gaan, met alle 
veranderingen, die dat aan boord mee 
brengt. De maatregel werd echter op
geschorst, omdat zich vooruitzichten 
op export openden.
EX PO R T  NAAR DE EN G ELSE  ZONE 

IN DUITSLAND

De Engelsen zijn geneigd aan Hol
land verse haring voor de Duitsers te 
kopen, zelfs in onbegrensde hoeveel
heden. De betalingen brengen echter 
moeilijkheden mee. Naar verluidt w il
len de Engelsen één derde in ponden 
betalen; twee derden moeten echter 
op uitgestelde rekening geleverd wor
den. «De Visserijwereld» die deze be
richten publiceert meldt dat de En 
gelse missie naar België vertrokken is. 
Onze Noorderburen vragen zich af of 
ze in België beter zal slagen, want 
want ook de Belgen hebben aan uitge
stelde rekening niet veel.

AANMANING TOT 
V O O RZ IC H T IG H EID

«De kustvisscher» heeft in Neder
land klachten opgevangen over de 
roekeloosheid van sommige vissers ten 
aanzien van het mijnengevaar. In  
hoever deze op waarheid berusten 
wordt niet beoordeeld. De vissers wor
den echter aangemaand tot voorzich
tigheid. Er zijn nog gebieden, die niet 
van mijnen gezuiverd zijn. Deze gebie
den moeten de vissers mijden. Het is 
misschien mogelijk dat men daar met 
goede reslutaten de visserij kan u it
oefenen. Wanneer enkelen het wagen 
en dààr een goede visserij aantreffen, 
is het verleidelijk en zullen misschien 
anderen volgen. Men legt er nadruk 
op dat dit nooit aan te bevelen is. Het 
is spelen met zijn leven. Men zij dus 
gewaarschuwd.

DE K W E S T IE  VAN HET  
P R IJS N IV E A U

De kwestie van het prijsniveau, 
komt in Nederland evengoed aan de 
orde als in België zodra de aanvoer 
groter is dan de momentele afzetmo
gelijkheid. B ij verse haring is die 
vraag veel dringender, omdat verse 
haring moeilijk op te vangen is. Er 
wordt over een opvangprijs gesproken. 
Opvangen van verse haring betekent 
hét steuren ervan. Men schikt hier
omtrent overleg te plegen met de 
drijfnetreders. Het is echter een moei
lijke kwestie, waarvan de oplossing 
niet gemakkelijk kan gevonden wor
den.

F ILM  OVER W A LV ISV A A RT  
W IL L EM  BAREN D Z

Van de Profilti-film  over de wal
visvaart met de Willem Barendsz, is 
thans de le werkcopie klaar. De mon
tage geschiedt door mevrouw Rita Ro
land.

De muziek wordt gecomponeerd 
door de heer Max Vredenburg.

Men hoopt de film half September 
voor vertoning in Nederland gereed 
te hebben.

V E R G IF T IG D  Z EEW A T ER
De Zweedse Regering heeft aan haar 
legatie te Moskou opdracht gegeven 
om te protesteren tegen het in zee 
werpen van Duitse bussen met giftgas 
in de viswateren in  het Zuidelijk deel 
van de Oostzee. De bussen veroor
zaakten schade aan de boten en aan 
de vangst.
V IS  VOOR DE RADIO

Mej. Th. van Schalk. Hoofd van de 
Technische afdeling van het Voor- 
lichtingbureau van de Voedingsraad, 
sprak Maandag jl. over Hilversum I I  
onder de titel «Goede w ijn behoeft 
geen krans» over de betekenis van de 
vis als voedingsmiddel.

Vooraf wees Mej. van Schalk op de 
grote voedingswaarde van vis waarin 
niet minder dan 18 t.h. eiwitstoffen 
voorhanden zijn. Aan eiwitstoffen 
heeft het menselijk gestel een zeer
grote behoefte.

Zij behandelde vervolgens de be
zwaren die tegen het visverbruik aan
gevoerd worden en weerlegde ze op 
meesterlijke wijze.

Een welgeslaagde causerie, zoals 
wij wensen te horen voor de Belgi
sche radio.

ENGELAND
DE O N G EW EN STE K IP P E R S

De Minister van Bevoorrading heeft 
inzake de kippers waarvan in ons vo
rig nummer sprake, een antwoord ge
geven. H ij is van mening dat de re
den van povere kwaliteit niet bij de 
roker ligt, doch wel bij de haring zelf.

De kwaliteit van aangevoerde verse 
haring en de felle warmte van de 
laatste tijden, is niet van aard om de 
fijnheid van een geprepareerde kip
per te bevorderen.

«Fishing News» wijst op de grote 
fout die begaan wordt met een uni
forme prijs voor kippers vast te stel
len. Sommige handelaars hadden vóór 
de oorlog de gewoonte hun waar b ij
zonder goed te verzorgen. Sinds ech
ter, is veel'gebeurd en veel veranderd 
Waarom zouden ze zich nu haasten 
om aan hun waar speciale zorg te ge
ven als die toch aan dezelfde prijs als 
dè minder goede kwaliteit verkocht 
wordt ?

Dit hebben we hier ook tijdens de 
corporatie periode ondervonden.

H ET  MOOIE Z IN N E T JE
We lazen, in een Buitenlands visse

rijblad het volgende zinnetje : «de dag 
zal voor onze vissers komen dat ze 
aan hun waar dezelfde zorg zullen be
steden als een Deen, een Belg of een 
Zweed.»

Wel, we waren fier, zoiets doet altijd 
plezier. Maar, beste vissers, U weet 
ook dat nog veel kan verbeterd wor
den hé ?

AANVOEREN B E P E R K T
De • aanvoeren in Huil zullen voor

taan beperkt zijn tot een hoeveelheid 
die zeker de dag zelf zal verkocht wor
den. Die beslissing werd genomen na
dat in het verleden reeds verscheide
ne malen door te grote aanvoeren vis 
niet kon verkocht worden, of ook nog 
de schippers met dergelijk grote hoe
veelheden wilden binnenvaren, dat de 
kamer aan het ijs voorbehouden vrij 
moest gemaakt worden voor de vis. 
Vis die natuurlijk niet bewaarde, en 
in deerlijke toestand aangevoerd 
werd.

VEREENIGDE STATEN
EEN N IEU W  K O O K BO EK

De N.F.I. (National Fisheries Insti
tute) heeft in samenwerking met de 
Fishery Council een nieuw kookboek 
voor vis en schaaldieren recepten uit
gegeven. Het boek bevat enkele spe
ciale recepten door de eerste koks van 
de Waldorf te New-York bereid. Het 
werd gemaakt onder het toezicht van 
dhr. Kiselik voorzitter van de N.F.I. 
Conventie die in April van dit jaar te 
New-York gehouden werd en het pre
senteert u «de vis die ge verkiest van 
Noord, Oost, Zuid en West.» en is te
vens de beste gids voor het gereed
maken van vis, die zich elkeen in  deze 
dagen kan wensen.

F IL E T  DE SOLE M ARG UERY door 
Oscar van het Waldorf hotel te New- 
York.

Neem twee tongfillets, doe er een 
weinig zout en peper op. Leg ze in een 
klein pannetje met enkele uitgedane 
garnaaltjes (of drie kleine kreeftjes, 
genre écrivisse), een paddestoel, een 
oester, 1/4 tas witte wijn, 1/4 tas wa
ter. Dek met geboterd papier en dek
sel. Laat 7 minuten koken. Neem de 
fillets uit de pan en doe ze in een 
vuurvast schoteltje en leg garnaaltjes 
(kreeftjes) oester en paddestoel er 
bovenop.

Verminder het vocht door een tijdje 
te laten koken al roerend. Daarna 
voeg twee lepeltjes boter en een eier

dooier bij al roerend. Indien nödig, 
voeg nog wat specerij bij. G iet over 
de fillets en steek in de oven tot het 
een delicaat bruin kleurtje gekregen 
heeft. Dien direkt op warme borden 
op.

NOORWEGEN
NOORS SC H IP  NABIU IJSLA N D  

G EZO N KEN
U it Rekjavik wordt gémeld dat een 

Noors schip, ten Oosten van Langanes 
aan de Noordkust van IJs land  gezon- 
ke is. Het schip zou onmiddellijk wa
ter gemaakt hebben. De oorzaak is 
niet bekend. De bemanning kon gered 
worden door een ander Noors schip, 
dat op robbenjacht was.

De lading, 2800 vaten zoute haring, 
ging verloren.

Handelsberichte»
Z E E B R U G G E  COAL B U N K ER IN G  

STATION
Winst en verliesrekening op 31-12-46 

Debit :
Verschillende lasten 1.020.979,80

Krediet :
Verschillende inkomsten • 682.577,65 
Verlies Fr. 338.402,15

CELID O R-CEC IL H O TEL
Winst- en Verliesrekening op 31-12-46 

Debit :
Algem. onkosten en 
verscheidene 1.100.288,99
Amortlssementen 152.473,93
Uitslag 127.446,63

1.380.209,55
Krediet :

Overdracht winst 81.924,54
Uitbating en verscheidene 1.298.285,01

1.380.209,55 
C INEM A M O D ERNE

Debit :
Algem. onkosten 469.556,57
Amortissementen 19.542,00
Netto winst 69.259,77

Krediet :
Overdracht vorig jaar 
Bruto winst

803,74
557.534,78

558.358,52
PEC H E  DU NORD

Winst- en verliesrekening op 31-12-46
Debit :

Overdracht vorig
dienstjaar 844.756,66 fr.
W inst 1.901,77 fr.

842.854,89 fr.
Krediet :

Over te dragen 842.854,89 fr.
ETS. L. C A R L IER

Winst- en Verliesrekening
Debiet :

Algem. onkosten en
verscheidene 1.526.034,99 fr.

Krediet :
Bruto winst en
verscheidene 1.227.264,23 fr.
Nieuwe overdracht 1.483,20 fr.
W inst en Verlies 237.287,50 fr.

1.526.034,99 fr. 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Berichten aan 
Zeevarend en

IJselmeer, Visserijhindernis gedekt 
door wraklichtboei.

BeEN E Enkhuizen, ligt een visserij
hindernis, gedekt door een groene 
wraklichtboei, tonende een groen on
derbroken licht, elke 8 sec., helder 4 
sec.

Midden Hellegat. Ton vervangen 
door drijfbaken.

De zwarte stompe ton No. 4 van het 
Midden Hellegat is vervangen door 
een zwart drijfbaken.

Krabbenkreek. Wijzig, betonning.
In  de Krabbenkreek werden vervan

gen : het rode drijfbaken No. 5 door 
een rode spitse ton No. 5 met bol; het 
zwarte drijfbaken No. 5 door een 
zwarte stompe ton No. 5 met afge
knotte kegel.

De juiste ligging van het wrak, aan
geduid op de kaart «Dunkerque-West- 
kapelle», in het N.1830 E, en op 1,5 ka
bellengte van de lichtboei O.D.5 is :

51° 15’ 14” N. en 2° 51’ 91” E. Gr.
Peilingen op het wrak :

Nieuwe Vuurtoren in opbouw van 
Oostende N.1090 E. of magn. S.E.t. E. 
3/4 E.

Watertoren M'ddelkerke N.2030 E. of 
magn. S.W.t.S. 1/2 S.

Een diepte van 27 dm. bij L.L.W. 
Stroomtij werd op ’t wrak aan ge trof
fen. Minder diepte mogelijk. Met de 
eerste gunstige toestand zal de klein
ste diepte vastgesteld worden.

Het wrak, aangeduid op de kaart 
«Dunkerque-Westkapelle» in het S.E.- 
gebled van de «Rechtstreekse K il, is 
een versperring van kleine omvang 
die niet hoog op de bodem ligt. De 
kleinste diepte zal bepaald worden bij 
de eerste gunstige omstandigheden. 
Intussen wordt aangeraden die plaats 
te mijden.

Juiste ligging der versperring :
Kerk St. Jozef N.1610 E. of magn. 

S.t.E.
Kerk Ste-Theresa te Breedene-aan- 

Zee N.8900 E. of magn. E  1/2 S.
Oostende, de 22 Augustus 1947.

De Chef der Hydrografie.
Een diepliggend wrak wordt ver

meld in het Westelijk gebied van het 
Westdiep.

Lig!gïng< : 51° 08’ 00” N.
2» 31’ 45” E.Gr.

De kleinste diepte van het wrak is 
tot nog toe onbekend.

Oostende, de 25 Augustus 1947.
De chef der Hydrografie.

DE N ED ERLA N D SE V ISSERÜ J
Het voortreffelijk boekwerkje «De 

Nederlandse Visserij» uit de reeks «de 
Nederlandse Volkshuishouding tussen 
twee wereldoorlogen» van de hand 
van Drs. A.G.U. Hillebranglt - voor 
veel onzer lezers ■ geen onbekende - 
getuigt van de grondige kennis van de 
meesterlijke schrijver. Een vollediger 
en tevens meer bevattelijk overzicht 
van het visserijleven in  Nederland ge
durende de twee wereldoorlogen, ge
schreven met het doel ook bij de bui
tenstaanders de belangstelling op te 
wekken voor een zeer belangrijke tak 
van Nederlands economie, is moeilijk 
denkbaar. Een standaardwerk, dat 
door iedereen graag zal gelezen en ge
raadpleegd worden.

«De Nederlandse Visserij» behandelt 
evengoed de visserij aangelegenheden 
in verband met de internationale ont
wikkeling van het bedrijf. In  de Belgi
sche visserijmiddens moet het werkje 
van Dr. A.G.U. Hillebrandt evenveel 
belangstelling opwekken als bij onze 
Noorderburen, daar herhaaldelijk spra 
ke is van de vooroorlogse verhoudin
gen tussen Nederland en België op 
visserijgebied.

De bevoegde schrijver bracht een 
geschiedkundig werk tot stand, dat 
w ij spijtig genoeg missen, alhoewel 
wij, evengoed als onze Noorderburen, 
gedurende de twee wereldoorlogen op 
visserij gebied een zeer belangrijke en 
leerzaam tijdstip doorgemaakt heb
ben. Evolutie van onze vloot. Binnen
landse en Buitenlandse handel, ver
zekeringswezen, sociale veroveringen, 
visserij onderwijs, enz... zijn zoveel 
bestanddelen waarmede men een 
standaardwerk zou kunnen samenstel
len.

Voorlopig willen wij ons slechts be
perken tot de eenvoudige opsomming 
van de door Drs. Hillebrandt behan
delde onderwerpen. De overige takken

f f i a e â â e ô p x e & m g ,
van zeevisserij, waaronder : de gar
nalenvisserij; de snurrevaadvisserij 
en de beugvisserij; de oester- en mos- 
selcultuur; de Nederlandse Zoetwater- 
visserij en de overheidsbemoeiing met 
de visserij.
- W ij raden iedereen aan het boek
werkje van Drs. Hillebrandt aan te 
schaffen. Het werd uitgegeven door de 
«uitgeverij het Spectrum». Uttrecht, 
Het werd in Belgij normaal aangebo
den en men kan zich wenden tot de fi
liaal van Het Spectrum, Plein der Ar- 
denese Jagers, 16, Brussel.

B ij gelegenheid komen w ij nog te
rug op «De Nederlandse Visserij».

FAUNE DE BELG IQ U E-PO ISSO N S  
M ARIN S

Het werk van Max Poll, «Faune de 
Belgique-Poissons Marins» is niet al
leen een synthese van de studies van 
zijn voorgangers in dit vak doch te
vens een uitbreiding ervan en een sys
tematische indeling.

Dergelijk werk is van groot nut voor 
de reders, die zioh niet tevreden stel
len met de experimentale visserij doch 
initiatieven willen nemen op dit ge
bied. Het geeft inderdaad belangrij
ke aanduidingen betreffende de geo
grafische verspreiding, de perioden en 
plaatsen van het paaien, de migraties, 
de voeding en de biologische eigen
aardigheden en zelfs de economische 
waarde van de verschillende vissoor
ten.

Het ware ongetwijfeld van belang 
de mogelijkheid te onderzoeken een 
Nederlandse vertaling van het geheel 
of van de bijzonderste delen van het 
werk van Max Poll ter perse te bren
gen, ten einde de tferspreiding zoveel 
mogelijk in de hand te werken.

<?Poissons Marins» is te verkrijgen 
bij het Koninklijk Natuurhistorisch 
Museum van België, Vauthierstraat, 
31, Brussel.

Firma Jan Spaanderman tz
ZEEV ISG RO O TH A N D EL ♦ *

♦ *♦ Ol| M U I D E N •  H O L L A N D
Telegramadres Jan  Spaanderman - IJmuiden.
Telefoon IJmuiden 5683 Telefoon Santpoort 8228 (des avonds) 

Gespecialiseerd in prima kwaliteit
G EPELD E en ONGEPELDE GARNALEN.

lederen dag vers en binnen enkele uren geleverd in Be!":ë.
(Verzendingen van Ongepelde Garnalen geschieden van de 

Zeelandse aanvoerhavens). (9)

BRIEF UIT YERSEKE
Yerseke 23 Oogst 1947.

NOG STEED S TE  G RO TE H ITTE

Nog steeds bemoeilijkt en beperkt 
de warmte de mosselhandel. Ondanks 
veler hoop en verlangen naar matiger 
warmte b lijft het nog steeds moeilijk 
werken, door de te grote hitte. De kwa 
liteit der mosselen wordt steeds beter 
en zal de verwachting die we verleden 
seizoen hadden namelijk voor dit sei
zoen de beschikking te hebben over 
grote en goede mosselen in vervulling 
gaan. Aan de waar ligt het dus niet en 
is het enkel de ongewone en voortdu
rende hitte die een spaak in het wiel 
steekt. Het is dan ook wel zo goed als 
zeker dat er veel, zeer veel mosselen 
zullen worden gevraagd zodra de hitte 
ever zal zijn. Voor de consumptiemos- 
selen hebben we ons dus geen zorgen 
te maken en ook voor de toekomst 
van de mosselfamilie zijn we minder 
ongerust dan enige tijd  geleden. 
Scheen het toen alsof geen klein mos
selzaad voorhanden was nu blijkt dat 
niet alleen op de droge banken van 
de Waddenzee veel zaadval werd ge
meld doch ook in  de Wielingen en on
der Zoutelande (Walcherse kust) 
wordt zaad gevist. Verleden week werd 
vandaar 1000 ton mosselzaad aange
voerd. Hoeveel in de Wielingen werd 
gevist is ons niet bekend. Daarenbo
ven is op de Hikken bij St. Philips- 
land een overvloedige zaadval vast
gesteld. Nu is dat wel verpachte grond 
en komen allereerst de pachters aan 
de beurt om ’t zaad weg te halen en 
gaat hetgeen zij niet nodig hebben 
pas aan andere kwekers over, doch 
het is er, het wordt, door wie ook, uit- 
gezaaid en kan als ’zodanig de pro
ductie in haar geheel ten goede ko
men.

OOK VOOR DE O ESTERS  
K O EL W E ER  G EW EN ST

Wacht men als gezegd voor de mos
selhandel op koeler weer, ook de klein- 
oester en pannenboeren zien daarnaar 
uit met sterk verlangen want de wa
ter temperatuur bleef nog steeds bo
ven de 119 graden wat het optreden 
van de zo gevreesde schelpziekte be
gunstigd. ’t Moet beslist nu reeds heel 
erg zijn. Als de helft maar waar is 
van hetgeen men hierover hoort dan 
zijn er reeds zoveel kleine oestertjes 
vernietigd dat gevreesd wordt bij nog 
wat voortdurende hoge temperatuur 
er zowat niets van het jonge goed on
aangetast zou blijven. Zo'erg zal het 
naar we hopen niet worden. In  ver
band met de ophanden zijnde ver
zending die nu niet zoals gewoonlijk 
op 15 Augustus- doch op 1 September 
zal beginnen zijn vele kwekers eens 
gaan zien hoe de zaken erbij staan. 
Men bevond over ’t algemeen dat de 
groei van de grotere soorten aanmer

kelijk beter is dan verleden jaar en 
ook dat de viskwaliteit mooier en be
ter is dan toen. Maar de voorraad 
valt niet mee, de winter heeft veel 
vernield en ook zijn er niet weinig 
schelpzieke oesters die vanzelf onge
schikt voor de verzending zijn. Al met 
al redenen genoeg om de vastgestelde 
prijzen wat hoger (ongeveer 15 t.h.) 
te doen zijn dan verleden jaar. Naar 
Engeland zullen ten hoogste twee mil 
lioen stuks kunnen worden gezonden. 
Mocht het nu weer gaan als verleden 
jaar toen 3.250.000 stuks mochten wor
den ingevoerd en men niet meer nam 
dan nog geen twee millioen dan zou 
’t niet veel te betekenen hebben naar 
Engeland in het komende seizuen en 
zal men hoofdzakelijk op Belgie zijn 
aangewezen. Of daar zoveel animo zal 
zijn om tegen verhoogde prijzen veel 
af te nemen staat nog te bezien en 
achten we ’t beste de verwachtingen 
voor ’t aanstaande seizoen niet te 
hoog te stellen, ’t Valt dan misschien, 
we zeggen misschien nog mee.

VOOR DE K R EEFT EN M A R K T

Van de kreeftenmarkt ’t zelfde 
nieuws te warm en veel concurrentie. 
Daar komt nog b\i dat .ïog een con
current zich meldt. Tn een der Franse 
kranten lazen we dat vanuit Ierland 
per vliegtuig kreeften op speciale w ij
ze verpakt naar Belg'ë waren verzon
den. Of de reeds lang in België han
delende kreeften-mensen nu ook zul
len denken : «Hoe meer zieltjes hoe 
meer vreugde» betwijfelen we sterk. 
In  een krantenberichtje uit Bruin'sse 
lazen we dat de haven heringericht 
moet en zal worden om de zoveel gro
tere kotters een ligplaats te verschaf
fen. De schepen van nu zijn aanmer
kelijk groter dan de vroeger gebruik
te zeilscheepjes die later van een mo
tor werden voorzien. Verder leest men 
in genoemd bericht dat het aantal 
vaartuigen zo sterk vermindert. In  to
taal zijn er straks slechts 48 vaartir- 
gen die vanuit Bruinisse de visserij 
uitoefenen waarvan 40 zich alleen be
zighouden met mossel- en oestervisse
rij. Volgens een bericht waren er in 
1859 63 schepen en in 1890 waren er 
119. Dus wel een grote daling inder
daad. Op Yerseke vah een steeds door 
gaande stijging van het aantal vaar
tuigen waar te nemen. De redenen 
van de vermeerdering hier en de ver
mindering daar zijn onzes inziens wel 
aan te wijzen doch zuilen we ons h5er 
van onthouden omdat de toesremeten 
ruimte voor deze week reeds meer 
dan vol is.

Opsteller : S. BO LL INNE  
H. Hartplein, 11 — Oostende
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