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De Vischstapel en de Internationale 
Conferentie te Londen

Een studie aan deze kwestie gewijd 
werd in  de Fransche, Engelsche en 
Duitsche taa l uitgegeven door de zor
gen van den Bestendigen In te rna tio 
nalen Raad voor Zeeonderzoek geves
tigd te Kopenhagen. Z ij is van de 
hand van onzen landgenoot M. Henry 
Baels en boezemt tege lijke rtijd  be
lang in  voor de mannen van de we
tenschap ais voor deze van de vis- 
scherijwereld.

De Voorzitter van den Raad voor 
Zeeonderzoek Prof. H jo rt stelde het 
werk van den heer Henry Baels, sinds 
vele jaren  afgevaardigde van België 
in  den schoot van d it organisme voor, 
ais een zeer belangrijke bijdrage.

De schrijver onderzoekt het gevaar 
waarop sedert een halve eeuw gewe
zen w ordt: het uitvisschen der zeeën. 
H ij legt u it hoe d it moet worden be
grepen :

« Zeker zullen de verschillende 
soorten noo it uitsterven, maar wat 
men vreest is de onm ogelijkheid in  
een nabije toekomst zekere soorten 
die dienen ais voeding, u it te baten 
omdat hun massa te veel zal verm in
derd z ijn. »

De ontvo lking van zekere gedeelten 
werd vastgesteld en vermeld in  de 
verslagen van verscheidene geleerden 
vooral sedert 1930. In lich ting en  en 
getallen bekrachtigen deze vaststel
lingen.

De redenen van het u itpu tten  der 
reserves z ijn  de intensieve sleepnet- 
visscherij (chalutage), de kust- en 
oevervisscherij, het tekort aan p lank
ton en ontwikkelingsvoedsel.

Er z ijn  twee hulpm iddelen. Het 
eerste omvat m iddelen ais: de ver
planting, het afbakenen van gedeel
ten, het verbod van vlsschen, het u it
baten van nieuwe diepten, het con- 
tingenteeren van de opbrengst. De 
tweede categorie hulpm iddelen be
s tr ijd t het onm idde llijk  vernielen van 
de jonge visch, omvat het verbod 
zeker vischtuig te gebruiken en ook 
de verdedigingsmiddelen door het in 
richten  van de sleepnetten en de 
grootte der visschen voor den handel 
te bepalen.

Ais de Conventie de mazen der ne t
ten en de m in im a-grootte der vis
schen reglementeert, heeft ze to t doei 
de zeereserves të  beschermen.

De Conventie is toepasselijk op de 
visscherij van het Noorden van den 
Atlantischen Oceaan en aanpalende 
zeeën, maar strekt zich n ie t u it  to t 
de Middellandsche zee, noch to t ze
kere gedeelten van de Baltische Zee 
en van de Beits.

Het is verboden traw lne tten  aan 
boord te hebben of te benuttigen noch 
sleepnetten (seines) noch andere ne t
ten gesleept of voortgetrokken op den 
bodem of d ich t b ij den bodem van de 
zee en die kleinere afmetingen zou
den hebben dan deze die h ie r volgen :>

De m inima-grootte van een maas 
moet zóó z ijn  dat, ais het net n a t is 
en men de maas openrekt in  de lengte 
van het net, een p la tte  meetschaal 
(jauge) van 105 mm. breed en 2 mm. 
d ik er gemakkelijk door kan. D it geldt 
voor alle wateren gelegen tege lijker
t i jd  ten Noorden van 66° Noorder
breedte en ten O. van de m iddag lijn  
van Greenwich. In  alle andere wate
ren voldoet een p la tte  meetschaal van 
70 mm.

De vaartuigen of schepen die m a
kreel, haringachtigen, paling, p ie te r
man, garnaal, zeekreeftjes of week
dieren visschen ontsnappen aan d it 
reglement.

De volgende visschen mogen noch 
gelost, noch verkocht, noch tentoon

gesteld of te koop gesteld of zelfs aan 
boord gehouden worden beneden ze
kere afmetingen:

Kabeljauw (24 cm.), schelvisch (24 
cm.), stokvisch (30 cm.), schol (23 
cm.), hondstong (23 cm.), schar (23 
cm.), tong 021 cm.), ta rbo t (25 cm.), 
ru itschol (25 cm.).

De Conventie is het resultaat van 
de werken der geleerden die m oe ilijk 
heden en gevaren trotseerend, de ge
heimen van den oceaan gepeild heb
ben. Ze is in  de geschiedenis van de 
zeevisscherij een belangrijke m ijlpaal. 
Iedereen moet er zich over verheugen, 
want de maatschappij van alle lan 
den interesseert zich aan een voe- 
dingsvraagstuk.

In  de studie wordt verder een over
z ich t gegeven van het doei da t werd 
nagestreefd door de In te rnationa le  
Conferentie van Londen in  1937 ge
houden, alsook van de middelen welke 
aangewend worden om d it doei te be
reiken. De volgende landen hebben 
de overeenkomst geteekend: België, 
Denemarken, Duitschland, Engeland, 
Ierland, Nederland, Noorwegen, Polen, 
Zweden en Ijs land . F ra n k rijk  zond 
z ijn  toetreding in  '1938.

Door deze internationale overeen
komst w il men de verarm ing der vis
scherij gronden voorkomen.

De schrijver van de studie betite lt 
de overeenkomst ais een belangrijk 
dokument van samenwerking en soli
d a rite it ten yoordeele van de mensch- 
heid in  het algemeen en voorname
l i jk  in  het voordeel van de edelste 
onder alle werkers: de visscher, de 
zeeman die de zee beploegt.

Graag zagen we d it werk in  het 
Nederlandsch vertaald ! ’t  Zou onze 
visschers zeer ten goede komen.

nSDie b e h o o rt deze  
S lee pb o o t ?

Naar w ij vernemen lig t te Lapalisse 
(La Rochelle) een sleepboot « Pollux » 
lengte 17 m., breedte 3,90 m „ diep
gang 2,55 m., motor Deutz-Diesel 3 cyl. 
150 P.K., waarvan de eigenaar onbe
kend is.

Voor nadere in lich tingen  moet men 
zich in  verbinding stellen met «Con
sulat de Belgique » te La Rochelle 
(F ra n k rijk ).

Strenger Cischen a a n  
S tu u rlie d e n

Er w ordt vastgesteld dat sedert de 
bevrijd ing  er zich ta lr ijk e  ongevallen 
voordoen.

Aanvaringen, strandingen met de 
vleet, zonder van het verlies van v i j f  
of zes vaartuigen te spreken.

In  veel dezer gevallen is er een 
opmerkenswaardige nalatigheid en 
onachtzaamheid van sommige schip
pers vast te stellen, welke een roeke
loosheid aan den dag leggen die alle 
grenzen van redelijkheid overtreft.

H ierdoor worden ta lr ijk e  aanvarin
gen veroorzaakt, staan veelal men- 
schenlevens en gansche kapita len op 
het spei.

Het w ordt hoog t i jd  dat de Hoogere 
Overheid de Onderzoeksraad voor 
Scheepvaart in  voege brengt en dat 
deze streng optreedt tegenover de zich 
in  fo u t bevindende schippers, die m aar 
a l te lich tz inn ig  m et het leven van 
hun makkers en het kap itaa l in  de 
vaartuigen gestoken, leuren.

H ier ook heeft de oorlog veel kwaad 
berokkend.

cTransche cDi3Schers= 
vaartu igen  een Q evaar
Verschillende onzer visschers mel

den ons het groot gevaar welke de 
Fransche visschersvaartuigen opleve- 
ren, door b ij de haringvisscherij n ie t 
van de reglementaire lich ten  voor
zien te z ijn , eens de duisternis inva lt.

Veel Fransche visschersvaartuigen 
getuigen van een ellendige hoop w rak
ken en duiken hun nummer.

D it is n ie t aannemelijk. We hopen 
dat onze m arine h ier zelf zal optre
den, waar de Franschen in  gebreke 
b lijven een akkoord na te leven.

DE 0 .77  GESTRAND

Dinsdag morgen, te rw ijl een zeer 
dichte m istlaag het zicht b ijna  ón
m ogelijk maakte, is de 0.77, toebe- 
hoorende aan de reeders L ib in  en La- 
force, te 6 uur, te r hoogte van Bree- 
dene gestrand.

Gelukkig voor de bemanning was 
het weder zeer kalm.

De reeder en «Hulp in  Nood» ’s m or
gens rond 9 uur verw ittigd, snelden 
onm iddellijk  te r plaats. De hulp van 
de Staatssleepboot en de 0.42 werden 
ingeroepen en ’s namiddags, één 'uur 
vóór hoogwater, werd het vaartuig 
u it z ijn  neteligen toestand gered en 
kon het veilig de Oostendsche haven 
aandoen.

Dpnzelfden voormiddag stiandden 
twee Fransche visschersvaartuigen, 
waarvan één te r hoogte van Westende 
en één te r hoogte van Oostduinkerke.

Het mooie weder lie t hen ook toe, 
b ij hoogwatergetij, van de bankjes af 
te komen.

V U  ■ ■ ■ ■ ■ ■  V V U  ■ ■

De Afhoudingen 
voor de Visscherskas

Naar aanleiding van de algemeene 
vergadering van de kustvisschers- 
reedersvereeniging « Hand in  HanS », 
Zondag gehouden, w ordt ons de vraag 
gesteld of de afhouding van 0,70 fr. 
per honderd voor de Visscherskas ver
plichtend is.

W ij verwijzen hiervoor naar ons a r
tike l van 8 December en antwoorden: 
Niemand kan verp lich t worden de a f
houding van 0,70 fr. voor de Visschers
kas te betalen.

Z ij die meenen dat degenen welke 
thans een pensioentje trekken daar
door benadeeld zouden worden, z ijn  
mis omdat:

1) z ij die van de Visscherskas ge
nieten, evenredig m inder krijgen  in  
de Commissie van Openbaren Onder
stand. Dus hebben zij er geen voor
deel b ij.

2) er nog genoeg geld voorhanden 
is om de rest voor minstens twee jaa r 
te vergoeden.

3) de nieuwe wet op de sociale ver
zekering toepasselijk zal gemaakt 
worden op alle oude yisschers en 
visschersweduwen en de Visscherskas 
aldus vanzelf een overbodig bestaan 
wordt.

4) deze inste lling  onw ette lijk  en on 
grondw ette lijk  is.

W ij meenen bovenstaande klaren 
w ijn  te moeten schenken, om elkeen 
te laten oordeelen wat hem te doen 
en te laten staat.

INGEZONDEN

W at meer belangstelling voor onze 
Visscherijscholen a. u. b. !

(Vervolg)

Hoe staat het met onze visscherij 
scholen en het visscherijonderwijs? 
Of beter gesteld: W at hebben de hoo
gere besturen, welke het visscherij
onderwijs onder hun bevoegdheid 
hebben, zooal to t stand gebracht ? 
Houdt het onderwijs gelijken tred 
met den technischen vooruitgang ?

Ind ien  de visscherij in  het algemeen 
genomen van hoogerhand soms nogal 
stie fm oederlijk w ordt behandeld, dan 
is het met de visscherijscholen al even 
erbarm elijk  gesteld en hebben ze geen 
reden to t boffen. Een geluk dat de 
scholen van Oostende, in  het belang
rijks te  en gunstigste centrum gele
gen, op zich zelf het in it ia t ie f hebben 
genomen en n ie t b ij de pakken z ijn  
b lijven zitten, zooniet het visscherij
onderwijs ware 20 jaa r ten achter ge
bleven.

Tot nog toe heeft men den t i jd  n iet 
gevonden om deze onderw ijs inrich
tingen van degelijke statuten te voor
zien. Het gaat zelfs zoo ver dat nog 
a lt ijd  n ie t werd uitgem aakt to t welke 
categorie van onderwijs ze behooren.

Vóór een v ijf t ie n ta l jaren  werd de 
hand gelegd aan « een reglement to t 
he rin rich ting  der visscherijscholen ». 
De eene Commissie na de andere 
kwam to t stand, telkens ging men 
aan het palaberen, m aar verder bracht 
men het niet. ’t  Moet dan ook geen ver
wondering baren, in  aanmerking ge
nomen dat deze commissies meesten
deels werden samengesteld u it per
sonen die zich met alles bezig hielden 
uitgenomen met het visscherijonder
wijs, m aar a lleen lijk  er kwamen, ze

telen om de goede zaak te komen 
dienen ! ! ! Ais bewijs h iervan halen 
we een enkel voorbeeld aan.

Sprekende over de aanstelling van 
een Directeur, werd na stemming, 
aangenomen dat: om to t D irecteur te 
kunnen worden benoemd van een 
visscherij school, het volstond een d i
ploma te bezitten van normaalonder- 
w ijs of van hooger onderwijs, zonder 
daarom het speciaal getu igschrift te 
moeten voorleggen van bevoegdheid 
in  het zeevaart- en visscherijonder
wijs. Er werd dus n ie t geëischt dat 
de D irecteur op de hoogte zou z ijn  
van het onderwijs waarover h ij het 
bestuur zou uitoefenen. We weten n ie t 
hoe een ander zoo een beslissing zal 
beoordeelen, m aar w ij achten zooiets 
op z’n  m inst m isplaatst en zouden 
den D irecteur-notaris, apotheker, ad 
vocaat m aar liever n ie t aan het hoofd 
zien van een visscherij school !! ! N iet 
dat w ij het tegen deze heeren heb
ben gemunt, m aar met een beetje 
gezond verstand zal men n ie t lang 
naar de reden moeten zoeken !

Zoodoende zweven de visscherij
scholen tusschen water en lucht, z ijn  
noch mossel noch visch. De wet op 
het lager onderwijs heeft er geen vat 
op in  den vollen zin van het woord 
en evenmin de wet op hét technisch 
onderwijs. Alleen het Provinciaal Be
stuur heeft positie gekozen en ze met 
de Technische Scholen gelijkgesteld, 
dank aan de tusschenkomst van z ijn  
ijverigen Inspecteur, Heer Duthoy u it 
leper.

Hoe zulke toestanden m ogelijk z ijn , 
zullen we in  een volgend a rtike l 
trachten du ide lijk  te maken.

H o lla n d s c h e  ‘D is c h  
v o o r  ï ïe lg ië  ?

Volgens het Hollandseh vakblad 
« Visscherijwereld », zou een Holland- 
sche delegatie naar België en Luxem
burg vertrokken z ijn  om de m ogelijk
heid te onderzoeken Hollandsche zee- 
visch naar die landen te exporteeren.

Van bevoegde zijde sch ijn t d it be
r ic h t van allen grond ontbloot te z ijn, 
alhoewel het n ie t uitgesloten is dat 
Hollandsche vischhandelaars h ie r ter 
plaatse peilingen komen nemen.

Waar de Denen visch importeeren, 
is het m ogelijk dat ook aan de 
Nederlanders een kwantum  w ordt toe
gekend.

W ait and See...

HET TIM E CHARTER 
EN ONS VISSCHERSM ATERI AAL

Door de reedersvereeniging «Hand 
in  Hand» van Heist-Zeebrugge-Blan- 
kenberge, werd aan het Zeewezen de 
vraag gesteld w at van het m ateriaal 
van de door de Britsche overheden 
aangeslagen schepen geworden is.

Het Zeewezen heeft hierop geant
woord dat, wanneer begin 1944 ver
schillende Belgische visschersvaartui
gen van Brixham  en Newiyn door de 
Britsche overheid in  tim e-charter 
werden overgenomen, het m ateriaal 
ervan door toedoen van de diensten 
van de Regie van het Zeewezen, ge
borgen werd in  een daarvoor gehuurd 
magazijn.

B ij teruggave der schepen, w ordt 
het geborgen m ateriaal terug bezorgd.

Een vergoeding wordt toegekend 
voor het geborgen m ateriaal dat, na 
degelijke vaststelling door een verte
genwoordiger van de Regie, ais on
bru ikbaar moet aanzien worden.

Waar van het geborgen materiaal, 
afstand werd gedaan voor het u it-  
reeden van andere eenheden, zal even
eens een vergoeding toegekend wor
den, volgens de hoedanigheid ervan 
op het oogenblik van den afstand.

EXPLOITATIE VAN ONDER 
SEKWESTER STAANDE SCHEPEN

Door « Hand in  Hand », afdeellng 
Heist-Zeebrugge werd aan de bevoeg
de overheid de vraag gesteld, waarom 
alle onder sekwester staande vaar
tuigen onder het toezicht werden ge
p laatst van een gepensionneerd staats
ambtenaar.

Het antwoord lu id t dat de manda
tarissen van het sekwester voor de 
exploitatie der visschersschepen door 
den dienst van het sekwester worden 
aangeduid.

U it een bespreking met dezen 
dienst is gebleken dat in  den regel, 
commercieele mandatarissen n ie t wor
den aangeduid tusschen mededingen
de personen van denzelfden bedrijfs
tak.

Er mag immers n ie t worden u it het 
oog verloren, dat de exploitatie van 
die schepen n ie t voor rekening van 
den mandataris, doch voor deze van 
den Dienst van het sekwester gebeurt.

Volgens het antwoord van de be
voegde overheid hebben geteisterde 
reeders er meer belang b ij eventueel 
ais schipper op deze vaartuigen te 
worden aangeduid.

Geen enkel geteisterde reeder is 
echter hiervoor te vinden, eensdeels 
omdat sommigen een grens bereikt 
hebben waarop men aan het varen 
vaarwel zegt, anderzijds omdat het 
n ie t opgaat dergelijke menschen wel
ke tijdens de bezetting have en goed 
verloren hebben, aan boord te gaan 
zetten van eigendommen welke hen 
misschien nooit zullen toebehooren, 
zoo de eigenaars van onder sekwester 
gestelde goederen vrijkomen.
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U IT  DE OUDE DOOS.

DE KOLVAART d

Enkele onzer oudste zeebonken heb
ben In hun jeugd over de kolvissche- 
r i j  hooren spreken. Misschien z ijn  er 
w e llich t nog enkele in  leven, die het
z ij ais jongen of visscher er aan heb
ben deelgenomen. Rond 1890 waren er 
nog ru im  honderd sloepen, die to t de 
Noordvischvangst werden uitgerust ; 
in  1907 was hun aantal gedaaid to t 
twee, te rw ijl het daaropvolgend jaa r 
geen enkel kolvaarder opgeteekend 
werd. De werkelijke bloeiperiode was 
de jaren  T843 to t 1867, verm its er 
ja a rlijk s  door de Oostendsche vis- 
schersvloot gemiddeld 13.072 T. aber- 
daan aangebracht werd.

KOLLEN
Kollen beteekent e igen lijk  het vis

schen van kabeljauw met lijn e n  van 
ka i (kol is een soort beste hennep). 
Men sprak ook van m et de kol bakkel- 
Jauen of bakkeljauw visschen.

De meeste zeilsloepen vertrokken 
weleer in  het voorjaar naar de Dog- 
gerbank of de kusten van IJsland om 
er de kabeljauwvisscherij u it  te oefe
nen. Men duidde die schepen insge
lijk s  aan onder den naam van kolder 
of kolvisscher. B ij het kollen werd 
op het gevoel gevischt en de l i jn  steeds 
in  de hand gehouden. De visscher lie t 
de ko liijn  in  de diepte zakken, to tda t 
het lood den bodem der zee raakte. 
Dan haalde h ij ze ongeveer 1 vaam 
in, zoodat het lokaas naar gissing 
langs den grond zweefde. Vervolgens 
werd de li jn ,  welke in  de gleuf van 
een op de reeling staanden klamp 
(lo lk lam p) rustte, voortdurend een 
paar meters opgetrokken en neerge
laten.

Had men beet, dan werd de l i jn  
hand over hand ingehaald, de kabel
jauw  aan boord genomen, uitgehoekt, 
gedood en bloedledig gemaakt. Nieuw 
aas werd zoo noodig aangeslagen, 
andermaal werd de l i jn  buitenboord 
geworpen en opnieuw werd er gekold, 
to tda t een ander visch zich door het 
aas lie t verschalken en een bu it van 
den visscher was geworden.

Er z ijn  dagen geweest, da t op deze 
wijze door een enkel visscher een 
honderdtal kabeljauwen werden be
machtigd.

H ier weze opgemerkt, dat in  de taa l 
onzer visscherslieden, kollen n ie t a l
leen beteekende, het visschen naar 
kabeljauw met koltuig, maar ook het 
spelen met het aas, om de visch te 
lokken, door de k o llijn  gestadig te 
laten op- en neergaan.

Zag men b ij het ophalen, dat de 
kabeljauw slecht heeft aangebeten of 
bemerkte men, dat h ij  krachtige po
gingen aanwendde om zich van den 
hoek Ios te maken, zoodat er vrees 

• bestond, dat h ij  zou ontkomen, dan 
werd hem zoodra zulks m ogelijk bleek, 
een knoek in  het. lichaam  geslagen 
en werd h ij met behulp van dien 
scherpen haak binnen boord geno
men.

Om te kunnen kollen, moest het 
vaartu ig  s til liggen. Daarom werden 
b ij dergelijke gelegenheid de noodige 
maatregelen getroffen, opdat het schip 
zoo weinig m ogelijk vaart of d r if t  zou 
hebben. A l naar gelang van de k rach t 
van den w ind en den stroom, de om
standigheden van weer en de plaats, 
waarop de sloep zich bewoog, werden 
de schooten uitgevoerd, al de zeilen, 
behalve het bazaan gestreken, ofwel 
de d r ijf fo k  uitgezet. De d r ijf fo k  was 
een geterd v ie rkan t zeii aan een ra 
bevestigd, dat door m iddel van strop
pen (hanepooten), een opperreep en 
een waterschoot in  zoodanigen stand 
in  het water werd gehouden, dat de 
op-de-w ind liggende sloep schier geen 
d r i f t  maakte, waardoor het visschen 
gem akkelijker kon geschieden. Dat 
waterzeil was vervaardigd van fok- 
kedrul, een soort grauw zeildoek.

De bemanning van een ko l- of 
Noordzeevaarder bestond u it zes kop
pen: één stuurman, vier visschers en 
één jongen. Het kollen werd ve rrich t 
door al de schepelingen, gewoonlijk 
door drie man te gelijk, elk aan een 
l i jn ;  maar ais het voor den haal is, 
ais de visch overvloedig is en vroed, 
met andere woorden, ais ze vlug aan
b ijt, zoodat ze m aar ais het ware voor 
het ophalen was, dan stond alleman 
uitgenomen den jongen, aan de kol en 
werd er doorgewerkt zonder ina ch t
neming van den gebrulkèlijken rus t

t ijd , to tda t de vangst schraal begon 
te worden, w at doorgaans het gevai 
was na zonsondergang, in  het b ijzon
der in  het voorjaar. Eerst dan, en 
nadat het bevel had geklonken: 
« schiet in  m aar en bedank God 
m aar voor vandage » rangsemkten de 
visschers hun lijn e n  in  de kol bennen, 
naalden de d r ijf fo k  in  en hielpen 
vervolgens mede om de visch te s n ij
den, schoon te maken, op te bergen 
en in  te zouten.

Er werd naar kabeljauw gevischt op 
alle gronden en op diepten van 7 to t 
80 vadem, ’s Nachts werd er door den 
band n ie t gekold, wel in  het achter - 
seizoen, om trent h a lf Augustus en 
later, omdat naar men beweerde, de 
visch alsdan ook na zonsondergaans 
aanbeet.

HET VERVAL DER KOLVAART

De eerste stoot to t het verval der 
ko lvaart werd gegeven door het ge
b ru ik  van ijs  ais behoedmiddel tegen 
het spoedig bederven der versehe 
visch. Het was in  1874 dat d it behoed
m iddel voor het eerst te  Oostende 
werd toegepast. Een stuurm an die ge
woon was iederen zomer de moluwe- 
visscherij u it  te oefenen, koh d it jaa r 
er geen werkzaam deel aannemen we
gens redenen van gezondheid. H ij be
sloot daarom eenige reizen op versehe 
Visch te doen en b ij w ijze van proef 
de gevangen visch ais ijsvisch te be
werken. De uitslag overtrof alle ver
wachtingen. De door hem in  dat sei
zoen te r m a rk t geleverde visch bracht 
de som op van ru im  12.000 fr., een 
bedrag dat door geen enkel kolvaar
der bereikt werd. D it gunstig resul
taa t deed menig visscher er toe be
sluiten de kabeljauwvisscherij vaarwel 
te zeggen en zich het geheele jaar 
door aan verschvangst te wijden. A l
dus begon de kolvisscherij langzamer
hand te kw ijnen. Verschillende m id
delen werden aangewend om daaraan 
te voorkomen. Z ij leden alle schip
breuk. Aldus werden in  1897 door het 
gemeentebestuur van Oostende pre- 
mieën uitgeloofd voor degenen die het 
grootste aantel tonnen zoutevisch 
zouden aanvoeren, alsook voor dege
nen die het langst te r visscherj zou
den u itb lijven . Niettegenstaande deze 
aansporing bleef de Noordvisscherij 
voort kw ijnen, in  zoover dat in  1902 
zich n ie t meer dan zes sloepen voor 
den w edstrijd  aangaven. De premieën 
werden afgeschaft en de ko lvaart zoo 
goed ais gestaakt, w ant van 1903 to t 
en m et 1907 z ijn  er in  het geheel 7 
schepen geweest, die nog een laatste 
maal hun fo rtu in  op de Doggerbank 
z ijn  gaan beproeven, doch de winsten 
waren zoo teleurstellend dat andere 
visschers er niets meer voor gevoelden 
nog hun voorbeeld te volgen.

Ais oorzaak van den ondergang van 
de kolvisscherij werd bijgevolg aan
gestipt de wanvangsten der laatste 
jaren, welke te recht of ten onrechte 
werden toegeschreven aan het ve rja 
gen en uitmoorden der kabeljauwen 
door de stoomvischsloepen, die d ik 
w ijls  volle scheepsladingen aanbrach
ten, door hen met het kornet bu it ge
maakt.

De meening is echter gewettigd, dat 
de oorzaak van verval moet gezocht 
worden in  de omstandigheid, dat de 
versehe vischvangst m inder inspán- 
nenden arbeid vergt, meer loonend 
is, en bovendien de zeelieden in  de 
gelegenheid ste lt meer thu is te zijn, 
te rw ijl een kolreis een afwezigheid 
eischte van ten m inste een zestal we
ken. Snuisteraar.

1) Zie o.m. he.t m erkwaardig werk 
« Onze zeilvischsloepen » door F. Bly.

Opbrengst der Schelde- 
visschers

Onze Scheldevisschers voerden in 
de maand November 25.903 kg. gar
naal en 100.000 kg. mosselen aan, als
ook enkele andere soorten waaronder 
19.400 kg. kookhaantjes, zoodat in  to 
ta a l 151.877 kg. schaal- en wëekdieren 
werden aangevoerd, verkocht voor de 
som van 980.447 fr.

Boeken over Visscherij
Ter d rukkerij van «Het Nieuw V is

scherij blad» z ijn  te verkrijgen, m its 
voor af gaandelijke s to rting  van het 
bedrag der hiernavolgende werken, 
pius 2 fr. voor post- en onkosten op 
postr. 108026 van Degrave en Gode- 
mont, Oostende.

1. Het Visschersboekje, van H. Pype 
en A. Gorren  .............................  25 fr.

2. Weerkunde én Océanographie 10
3. Enquête sur la  Pêche M aritim e, 

uitgeg. door Office du T rava il 100 fr.
4. Grondbeginselen der Océanogra

phie, door Ch. G ilis  ...................  25 fr.
5. D u in - en strandverdediging 35 fr.
6. Vulgarisatie van de Weten

schappen der Zeevisscherij. door Ch. 
G ilis  .............................................. 10 fr.

J
, Natuurlijk

Venus - poeders houden heer f it. 
P rec ies in  de m o e ilijke  p e riode  

; V E N U S -poeders zoo  goed I 

V e rle n g  ven Ü w  apo theker nedrukke lijk  de sne lw er
kende V E N U S poeders  in het ge le  doosje , he t red i- 
cee l geneesm idde l da t geen schadelijke o f on- 
nood ige  sto ffen  bevat.
Het doosje van 15 Venus-poeders, 2 0  Fr.

NEEM EEN VENUS POEDER EN DE PIJN IS W EG '•
.. BUREAU VANDINBOiCM - ST-HrKtAAS C. » AIO. DEPOT IAB. OHCDA p.v.b.e. Cesineslrees, 11 »

helpen

De W et op de Maatschappelijke 
Zekerheid in de Visscherij
KOMT HIERVAN TENSLOTTE IETS TERECHT ?

Veel werd er reeds gepraat en ge
schreven Over de voorioopige toepas
sing der Wetgeving op de Maatscnap- 
pexijKe Zekerneid in  de Visscnerij, in  
afwachting dat deze n ijve rhe id  ten 
slotte zou worden begiftigd met haar 
eigen statuut.

Het is om trent vier maanden ge 
leden dat de Beroepsraad voor de 
zeevisscherij h ie rom tren t een gunstig 
advies heeft verleend, alsook de be 
stemming heeft aangeduid van de 12 
m iilioen  van het compensatiefonds 
tijdens de bezetting gevormd.

De Besluiten zouden onverw ijld  in  
het Staatsblad verschijnen. D it be
loofde men ten minste. Zooals gezegd, 
z ijn  ondertusschen een v ie rta l maan
den verioopen en niets bepaalds kwam 
van deze kwestie terecht.

Naar ve rlu id t kan het Bestuur van 
het Zeewezen n ie t verantwoordelijk 
gesteld worden voor deze n ie t te ver
rechtvaardigen vertraging.

In  de laatste vergadering van den 
Beroepsraad voor de Zeevisscherij 
werd de verklaring afgelegd dat de 
besluiten door den M inisterraad wer
den goedgekeurd en te r onderteeke- 
mng van den Regent werden voorge
legd.

Men beloofde dat ze onverw ijld  in  
het Staatsblad zouden verschijnen en 
toepasselijk zouden z ijn  m et terug
werkende krach t vanaf den 1 Januari 
1946.

W ait and see...
W ij achten deze Besluiten zooaHs 

ze zullen verschijnen slechts een lap 
op een houten been, daar de sociale 
wetgeving voor de visscherij Iets 
gansch anders zou dienen te zijn.

Toelagen aan slachtoffers van 
arbeidsongevallen.

Werk voor den Bedrijfsraad.
W ij hebben er reeds op gewezen dat 

in  bepaalde voorwaarden toelagen 
verleend worden aan sommige cate
gorieën van door arbeidsongevallen 
getroffenen. De aandacht werd er op 
gevestigd, dat om geen afbreuk te 
doen aan den gewonen regel, de voor- 
deelen van het Besluit, die deze kwes
tie regelt, n ie t toepasselijk z ijn  op de 
zeevisscherij, de eeuwig benadeelde.

D it ware slechts een kle in  kwaad, 
ind ien de slachtoffers van een a r
beidsongeval in  de zeevisscherij of 
hunne rechthebbenden, konden bogen 
op een voordeeliger vergoeding voor 
arbeidsongevallen en bijgevolg de 
door het Besluit vastgestelde m inim um  
vergoeding zouden genieten of zelfs 
overtreffen.

D it is zeker n ie t het geval !
Eerst hebben w ij de gevallen van 

vóór 1930. Men weet dat de verzeke
r in g  der arbeidsongevallen in  de zee
visscherij slechts van toepassing is 
sedert Ju li 1930. Vóór dien datum 
bestond er geen w ette lijke  regeling 
en waren de slachtoffers of hunne 
naastbestaande meestal op de open-, 
bare liefdadigheid aangewezen. De 
schrale hulp houdt meestal) slechts 
geringen t i jd  stand. De nood is gauw 
vergeten door den buitenstaander. Het 
lo t van deze ongelukkigen moet in  
de eerste plaats te r harte genomen 
worden.

Vervolgens d ient men zich ook te 
bekommeren over den toestand der 
slachtoffers van ongevallen of hunne 
naastbestaanden gedurende het t i jd 
stip van 1 Ju li 1930 to t 10 Mei 1940. 
De vergoedingen die gedurende deze 
jaren werden toegekend, beantwoor
den vo lstrekt n ie t meer aan de h u i
dige levensnoodwendigheden en z ijn  
over het algemeen veel geringer dan 
het m inim um , dat vastgesteld werd 
voor de vergoeding van ongevallen op 
vasten bodem.

De aanpassing moet voor de 
visscherij volgen.

De slachtoffers van arbeidsongeval
len buiten de zeevisscherij óf hunne 
rechthebbenden kunnen bijgevolg aan
kloppen b ij de «Nationale Steun en

Voorzorgskas» om ten laste van deze 
inste liing  bijkomende vergoedingen te 
ontvangen.

Ook voor de slachtoffers van ar
beidsongevallen in  de zeevisscherij of 
hunne rechthebbenden moet d it mo- 
g e lijk  z ijn . D it is slechts een kwestie 
van sociale rechtvaardigheid.

De Nationale Steun- en Voorzorgs
kas beschikt over de volgende m id
delen te r vervu lling  van hare zen
ding: toelagen van het M in isterie  van 
Arbeid en Sociale Voorzorg en de in 
komsten voortspruitende u it een b ij
drage van 5 t.h. op de door de n ijve r
heden op vasten bodem betaaide pre
mies voor de verzekering der arbeids
ongevallen.

Wat heeft de Bedrijfsraad hiermede 
te maken ?

Waarom w ij de Bedrijfsraad in  de 
kwestie mengen ? Alleen omdat d it 
thans de eenig bedrijfsorganisatie Is, 
waarin  de reeders der verscheidene 
bedrijfsvorm en vertegenwoordigd zijn. 
H ij moet onderzoeken of 4e reeders 
er voor te vinden z ijn  op de premies 
door hen betaald aan de Gemeen
schappelijke Kas voor de Zeevisscherij 
nog een b ijprem ie van 5 t.h. te stor
ten, met het oog op de aanpassing der 
vergoeding, ten voordeele van dege
nen, welke tijdens de uitoefening van 
het v isscherijbedrijf in  de hooger 
uiteengezette omstandigheden werden 
geteisterd. De geldelijke tusschen- 
komst van het M in isterie  van Arbeid 
en Sociale Voorzorg moet n a tu u r lijk  
van ze lf volgen.

W ij zien m et belangstelling de be
slissing te gemoet, die eventueel door 
den Bedrijfsraad zal genomen worden.

(Vervolgt).

Remember
0 .186  «Angelus» van L. Maesen

D it schip was in  Mei 1940 naar En
geland gevlucht en ging zich te B rix - 
ham vestigen.

Op 3-7-1940 werd he t schip voor 
B rixham  door vliegtuigen aangeval
len en erg beschadigd. Het werd door 
de 0.120 « Gabriella » van G. V ileyn 
binnengebracht. Op 19-10-1942 werd 
het naar P lym outh overgebracht voor 
reparatie. Op 12-11-1942 was he t schip 
terug te Brixham .

Op 30-11-1942 vaarde het naar 
Swansea voor het visscherijbedrijf. 
Het stond toen onder bevel van kapi
te in  Charles Gonzales en ve rlie t 
Swansea op 6-12-1942 voor de vis
scherij aan de Iersche kust. Op 13-12- 
1942, op 18 m ijlen  Z.W. van Kingsale- 
Head, werd het schip door een ge
weldigen storm verrast en to t zinken 
gebracht. De bemanning werd door 
de Engelsche tre ile r « Frem lingham  » 
opgepikt en in  Ie rland  aan wal ge
bracht. Z ij kwam op 20-12-1942 te 
Swansea terug.

0.335 « Charles-Jeanmne » 
van Codderis Cebrs.

D it schip vaarde op 19 Mei 1940 
naar Brixham . Op 23 Jun i 4940 werd 
het door de Engelsche adm ira lite it 
aangeslagen en aan de Poolsche Navy 
overgemaakt. Op 7-9-1940 werd het 
vaartu ig  s til gelegd daar het erg be
schadigd was en werd het aan den 
eigenaar teruggegeven. Het lag zeven 
maanden te B rixham  werkloos. Op 12 
Jun i 1941 werd het schip ir. deze ha
ven door vliegtuigen aangevallen en 
erg doorschoten. Op 30-11 1942 was 
het te Swansea.

In  Januari 1943 was het vaartu ig  
op de visscherij op enkele m ijlen  van 
Swansea. Een zware storm  brak Ios, 
welke het verraste en to t zinken 
bracht in  de Garmaten-baai. Na veel 
moeite w ist de bemanning met hun 
bootje den wal te bereiken en zich 
aldus te redden.

Vaartuigen die de Dokken der 
Oostendsche Handelshaven 

aandoen
OPGEPAST!

Ingevolge de bijzondere m oeilijke 
omstandigheden in  dewelke het ha- 
venverkeer d ient te geschieden en 
geregeld, w ordt de aandacht der ka
p ite ins en schippers van alle vaar
tuigen (visschersvaartuigen inbegre
pen) getrokken op de volgende pun
ten:

u )  Onverwachts en op onbepaalde 
uren kan er water getrokken en ge
stoken worden in  de dokken der 
handelshaven. De kapiteins en schip
pers worden bijgevolg verzocht hun 
vaartu ig bestendig te laten bewaken 
ten einde de meerdraden in  te halen 
of te vieren wanneer de noodzakelijk
heid zich voordoet. A lle schade ver
oorzaakt aan nun eigen schip, zoowol 
ais aan derden en havenkunstwerken 
en voortspruRend u it een tekortko
m ing aan de bovenvermelde verp lich
ting, zal ten laste vailen van den 
in  gebreke gebleven kapite in  of schip
per.

2) Ieder vaartu ig  (visschersvaartuig 
inbegrepen) moet ten allen tijde , op 
bevei van een vertegenwoordiger van 
den stedelijken havendienst kunnen 
verhalen.

3) De gekende wrakken, die zich in  
de dokken bevinden, z ijn  aangeduld 
door n ie t verlichte  boeitjes. De kap i
teins en schippers worden verzocht 
op gevaar van vervolging deze boeltjes 
van hun positie n ie t te verwijderen, 
hun schip er n ie t op vast te maken 
en ze to t geen enkei ander doeleinde 
te gebruiken.

I

Algemeene Vergadering 
“ Hand in Hand” Oostende

Zondag had te Oostende een alge
meene vergadering van de beroeps- 
kustvisschersvereeniging « Hand in  
Hand » plaats, onder voorzitterschap 
van den heer L ib in.

De Vischafslag
De heer L ib in  zette uiteen hoe t i j 

dens den oorlog de vischafslag terug 
in  voege werd gebracht, niettegen
staande het protest der kustvisschers 
en hoe ais gevolg h iervan deze on t
slag namen in  de vakgroepeering om
dat hun eisch n ie t ingew illigd werd.

Na de bcvrijd ing  en het intreden 
der v rije  m arkt, werd door «Hand in  
Hand» een eigen ecorage Ingericht, 
zoodat van 10 Sept. to t 31 Dec. 1945 
verkocht werd:
In  de vischm ijn  ........  fr. 18.617.615
Aan den t r a p .............. fr . 11.149.738

Totaa l: fr . 29.767.353
D it bracht de som op van 380.331 fr. 

waarvan, na a ftrek  van de algemeene 
onkosten, een overschot bleef van 
116.509 fr.

Vervolgens had men het over de 
Visscherskas, waar sommigen zich 
tegen de afhouding van 0,70 fr. ten 
honderd uitspraken en anderen er 
voor waren. De zaak zou verder on
derzocht worden.

Sociale Wetgeving
De heer L ib in  gaf verder mededee- 

llng  van het fe it, dat volgens een 
kennisgeving de Kabinetsraad een 
ontwerp zou goedgekeurd hebben, 
w aarbij het sociaal s ta tuu t van de 
lande lijke  bedrijven voortaan ook op 
het v isscherijbedrijf zou toepasselijk 
z ijn , zoodat vanaf 1 Januari de werk
nem er regelmatig 8 t.h. en de werk
gever 15,50 t.h. met een m axim um  van 
4.000 fr. per maand, zou dienen af 
te houden.

Nota der Redactie. — In  een andere 
uiteenzetting komen we hierop terug 
en wenschen we er nogmaals op te 
wijzen, dat er op het hu id ig  oogen- 
b lik  drie ontwerpen van sociaal sta
tu u t te r studie liggen, n l. dat van de 
Middenslagreeders, dat van het Be
heer van het Zeewezen en dat door 
de heeren Vandenberghe P. en Claeys 
W. opgesteld.

Van een verplichte afhouding vanaf 
1 Januari 1946, kan geen sprake zijn, 
zoolang het Staatsblad het n ie t a f
kondigt.

Niemand is dus nog gehouden deze 
afhoudingen te doen.

J
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R E E D E R S -V IS S C H E R S  !
•  Wenscht U schepen te koopen of te verkoopen ?
•  Wenscht U « ANGLO-BELGIAN » motoren te koopen ?
•  Wenscht U In lich tingen  van welken aard ook met betrek 

op visschersvaartuigen ?

W endt U tot :
R. BOYDENS, Schipperstraat 40, OOSTENDE

M A R K T B E R I C H T E N
O O S T E N D E

Donderdag 3 Januari 1946.
De aanvoer van vandaag is u ite r

mate klein, daar de drie vaartuigen 
ter m ark t slechts weinig omvangrijke 
vangsten hebben. De vraag is slap en 
er is weinig belangstelling, zoodat de 
afzetprijzen daardoor beïnvloed wor
den en m erke lijk  dalen b ij de m ark t 
van gisteren.

78 haringvaarders brachten van
daag zoowat 4 à 450 duizend kilos ijle  
haring  te r m arkt, welke verkocht wer
den aan p rijzen  gaande van 1,30 to t 
2,90 fr. per kg.
0.251 299 18.210 —
N.808 3.020 62.040,—
0.262 4.266 85 280,—

Vrijdag 4 Januari 1946.
Zooals verwacht waren er vandaag 

geen vaartuigen met versehe visch 
terug van de visscherij, zoodat de 
m ark t voor de tweede maal deze week 
blanco staat.

De aanvoer van ijle  haring  was 
meer dan voldoende. 72 vaartuigen 
leverden samen ongeveer 335.000 kgr. 
die afgezet werden van 81 to t 160 fr. 
de 100 kgr.

Een vaartu ig  b racht na het ver- 
koopuur 1450 kg. sprot bihnen. Deze 
werd echter toch verkocht in  den 
openbaren verkoop aan 10 fr . per kg.

Zaterdag 5 Januari 1946.
V ijf  vaartuigen brachten heden in  

to taa l 63.000 kgr. versehe visch ter 
m ijn . De aanvoer overtre ft de vraag, 
zoodat de p rijzen  m erke lijk  dalen. De 
0  282 en de 0.108 brengen beiden een 
prachtvangst aan die in  hoofdzake 
bestaat u it  mooie melden, rog, p ia t- 
visch, w ijt in g  en kabeljauw.

Een v ij f t ig ta l haringyaarders bren
gen samen slechts 134.000 kgr. ijle  
haring te r m a rk t die verkocht werden 
in  stijgende l i jn  aan prijzen  gaande 
van 130 to t 330 fr. per 100 kg.
0.180 kg. 1.450 14.500,—

(sprot van gisteren)
0.108 19.100 300.620,—
0.282 20.351 379.940,—
0/154 5.167 94.420,—
0.151 7.568 223.650,—
0.265 9.383 158.070,—

Maandag 7 Januari 1946.
Negen visschersvaartuigen met m id 

delmatige vangsten brengen vandaag 
zoowat 75.000 kgr. versehe visch ter 
m ijn . De aanvoer is zeer eenvormig 
en de keuze bijgevolg zeer beperkt. 
De vraag is m aar gering, zoodat de

aanvoer volstaat om aan de behoefte 
te voorzien. M et uitzondering van 
tong en ta rbot welke een nchte s t i j 
ging in  p rijs  kent en kabeljauw en 
rog waarvan de p rijzen  ongeveer on
gewijzigd b lijven, worden alle andere 
voorhanden zijnde vischsoorten goed- 
kooper aigezet dan Zaterdag.

De aanvoer van ijle  haring  benadert 
heden de 270.000 kg., w at de lading 
vertegenwoordigt van 51 haringvaar
ders. Mooie prijzen worden gegeven 
die gaan van 2,90 to t 4,10 fr. per kg.
0.166 4.595 70.400,—
N.756 1.591 20.680,—
0.277 5.570 84.580,—
0.292 15.200 335.890,—
B.610 8.220 125.460,—
0.132 7.412 154.740,—
0.279 14.456 292.820,—
0.191 11.449 203.210,—
0.62 6.348 107.300,—

Donderdag 10 Januari 1946.
Daar de 0.187 z ijn  vangst, bestaan

de u it  2.000 kg. tongen en 150 bennen 
visch, n ie t lost, z ijn  er heden m aar 
drie vaartuigen die markten. De aan
voer is betrekke lijk  k le in  en bestaat 
enkel u it  kabeljauw, w ijtin g , p la t- 
visch, rog en weinig fijn e  visch. De 
prijzen ondergaan weinig verandering.

37 haringvaarders brachten onge
veer 186.000 kg- ij le  ha ring  op de 
m arkt, die ingezet werd aan 270 f r in k  
per 100 kg. De m ark t zakte to t 190 
om trapsgewijze terug te stijgen to t
290 frank. 
0.149 
0.262 
N.785

2.255
4.9S6
2.633

52.650,— 
128.950,— 
46.960 —

AANV.QER EN OPBRENGST 
DER WEEK

Zaterdag 5 Jan. 63.019 1.171.200.—
Maandag 7 
Dinsdag 8 
Woensdag 9 
Donderdag 10

75.341
10.375
47.227
9.873

1.395.080,-
226.120,-
864.410,-
228.560,-

Totaal der week: 205.835 3.885.370,—

Verwachtingen

Dinsdag 8 Januari 1946.
Heden is de aanvoer zeer gering en 

bestaat hoofdzakelijk u it kleine par
tije n  kabeljauw, rog, tarbot, tong, 
«vijting en platvlsch. De afzetprijzen 
z ijn  over het algemeen w at hooger 
dan gisteren. De aanvoer bedraagt 
ongeveer 10.000 kgr. en is de lading 
van twee vaartuigen.

Daar het weder vandaag erg m istig 
is, z ijn  de scheepjes betrekke lijk  laa t 
ter haringvangst uitgevaren. Slechts 
17 vaartuigen komen binnen vóór het 
sluiten der m ark t en voeren zoowat 
100.000 kg. aan; deze w ordt duur ver
kocht aan prijzen schommelende tus
schen 4,30 en 6,30 per kgr.
0.291 8.352 183.860,—
0.45 2.023 42.260,—

Woensdag 9 Januari 1946.
Slechts drie vaartuigen te r m arkt, 

zoodat er m inder versehe visch is dan 
gisteren. Toch was er verscheidenheid 
w ant de aangeboden vangsten omvat
ten b ijna  alle vischsoorten. De vraag 
is zeer onregelmatig, hetgeen b li jk t  
u it de wispelturige prijzen. W at b ij 
zonder opviel, was de mooie aanvoer 
van de 0.266, voornam elijk bestaande 
u it mooie meiden en roggesoorten.

Zooals verwacht, is de aanvoer van 
ijle  haring  heden ta m e lijk  groot. 85 
vaartuigen brengen gezamenlijk een 
aanvoer binnen van ongeveer 600.000 
kgr. die verkocht worden aan prijzen 
schommelende tusschen 150 en 300 fr. 
per 100 kgr.
0.266 26.532 417.740 —
0.295 16.916 371.470,—
0.24 3.754 75.050,—
0.246 25 150,—

Volgende schepen zullen vermoede
l i jk  toekomende week m arkten:

0.247, 0.235 en 0.290 op Maandag 
14 Januari 1946.

0.115, 0.242, 0.87 en 0.241 op Maan
dag 14 of Dinsdag 15 Januari 1946.

Ijle  haring-verkoop te Oostende

Maandag 31 Dec. 
Woensdag 2 Jan. 
Donderdag 3 
V rijdag  4 
Zaterdag 5 
Maandag 7 
Dinsdag 8 
Woensdag 9

kgr. P rijs  p. kg. 
301.900 1,10-2,60
151.850
404.545
400.040
135.090
287.740
100.000
600.000

2,00-2,90
1.30-2,90 
0,80-1,60
1.30-3,30 
2,90-4,10 
4,80-6,30 
1,60-2,90

Sprotaanvoer te Oostende
V rijdag 4 Januari voerde de 0.180 

van .Armand De Rycker 1450 kg. mooie 
sprot aan, welke verkocht werd aan 
10 fr. per kg.

Maandag 7 Januari was he t de 
beurt aan de Q.123 van A. Everaert, 
er 700 kg. aan te voeren, waarvoor h ij 
6,80 fr. per kg. bekwam.

Officieele Aanvoer te Oostende van 
10 Sept. tot einde December 1945

Sedert 10 September 1945, datum  
waarop de vlschhandel v r ij is geko
men, to t en met 31 December 1945, 
werden te r Stedelijke V ischm ljn  van 
Oostende volgende gewichten en op
brengsten verwezenlijkt;

Visch:
IJ le  haring : 
Garnaal:

Totaal:

kgr.
5.209.291
4.921.230

96.292

fr.
141.361.412,70
25.542.619,10
4.272.261,50

10.246.813 171.176.293,30

8oles — Tongen, g r............................
3 /4 ........................................
bloktongen .........................
v /k l.........................................
k l............................................

Turbot — Tarbot, g r........................
m idd......................................
k l............................................

Barbues — G riet, g r........................
m idd.................... . ..............
k l............................................

Carrelets — Pladijs, gr. p laten ...
gr. i e k .................................
kl. l e k .................................
iek 3e slag .........................
p la t je s .................................

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

CoUns — Mooie meiden, gr............
m idd  ...........................
k l............................................

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

Gullen .................................
Lottes — Steert (zeeduivel) .........
Merlans — W i j t in g ........................ ,.
Limandes—  Schar ..........................
Limandes soles — Tongschar ........
Emissoles—  Z eehaa i........................
Roussettes — Z eehond ....................
Vives — Arend (Pieterman) ........
Maquereaux — M a k re e l...................
P o o rs ....................................................
Grondins rouges — Roode k iio rh .
Raies — K e ilro g ...............................
Homards — Z e e k re e ft....................
Flottes — S c h a a t..............................
Zeebaars ...................................
Lom ...  ...............................................
Congres — Zeepa ling ........................
Lingues — Lengen ...........................
Soles d’Ecosse — Schotsche schol
Hareng — Haring (volle) ..............
Hareng guais — IJ le  haring  .........
Latour ..................................................
Tacauds — Steenpost .....................
Flétan — Heilbot ............................
Charbonnier — Koolvisch ..............
Esturgeons — S te u r .............. .........
Z e e w o lf..........................................

VISCHM IJN VA N  OOSTENDE - WEEK VAN 3 TOT 10 JANUARI

Donderdag Zaterdag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag
46—51 38—43 41—47 46—59 51—55 51—53
60—64 46—51 48—54 58—61 65—68 66—88

62 50—54 54—59 63—66 73 70
63 53—55 56—59 66—71 74 60
52 48—53 54—56 63—65 64 56
54 70 75—78 68—73 71—73 74-92
47 48 40—63 44—49 42—58 45
39 26—36 31—35 35 32—34 33—38

31

10 8—9 5,60—8 6,80 7—9 8
18—14 9— 12 8—9,20 11— 13 10—16 11—14

16 13— 14 9,40— 13 14— 15 16—17 14— 15
14— 16 12—15 10— 13 15 16— 18 14— 17

15 10 8— 10 13— 14 13 13

16—31

32—35
24

13—15

”Ï Ï "

20
27—28
11—22
10—13

12—188

32—37
13—29

49
15—17

16

30
17

37
22

14
14

21

38

1,30-2,90

l ï ”

11—15

" Ï Ó  "  
'18—26 

22 
15— 16

ÜÖ-3,30

’  Ï Ó  "
75

16—20

27—38 
19—31 
34— 59 
14— 15 
12—13 
26—31 

15 
15 
64

18—19

18—24

34—39
21—30

ÏÓ—20
15

23—25

2,90-4,10 

13—14

4,30-4,60

ÏÓ

32—35
20— 22
29—30
‘19—21
11—15
20—25

34
18

32—36
17—27
44—56
19—21
16—20

16—18
15

13
39
22

1 Ï4 ^ Ï7
4.80

9
14—25
24—25
14—18

1,30-3

Ï4

18—21

32—35
20—29

Ï 7 IÜ Ï9

13— 14
12

A N T W E R P E N

STATISTIEK DER MAAND DEC. 1945

1) Verkoop in  de M ijn : 970 kg. Bel
gische visch verkocht voor 7.507 fr. 
en 1770 kg. visch u it  Denemarken vçr- 
kocht voor 15.651 fr.

2) Visch rechtstreeks te r m ark t ge
voerd, zonder langs den afslag der 
M ijn  om te gaan, m its  he t betalen 
eener vergoeding van 0,12 fr. per kg. 
netto  gewicht, voor w a t be tre ft de 
versehe visch:

a) Versehe visch u it  België: 39.198 
kg.; u it  Denemarken: 55.017 kg.; u it 
Nederland: 50 kg.

b) Bewerkte visch: 12.227 kg. u it 
België; 17.458 kg. u it  Noorwegen.

e) Mosselen u it Nederland: 9850 kg.
Laagste en hoogste prijzen op de 

vischm arkt: G rie t 50; kabeljauw 30- 
60; gerookte kabeljauw 70-82; gui 20- 
35; p ladijs 15-38; rog 25-48; roobaard 
30-35; schar 10-30; vleet 40-70; schel
visch 15-38; steenschol 35; ta rbot 45- 
80; tong 45-100; w ijt in g  15-35; ge
rookte w ijt in g  60; panharing 6,50-32; 
gerookte haring  25-35; bakharing 20- 
60; gestoomde haring 20-60; pekelha
ring  2-5 fr. per stuk; geep 20-25 per 
kg.; makreel 23-25; spiering 10 32; 
sprot 7,50-13; garnaal 30; gepelde 
garnaal 130; kreukel 12,50-15; irus 
seien 5-6: pa ling 20-65; gerookte pa
lin g  80-120; bot 20-29; fo re l 55-65; 
abberdaan 25-35; stokvlsch 20-35; k ip 
per 5-7 fr. per stuk; rolmops 16 fr. 
per pot (250 gr.).

(Tel. 513.27 H.R.B. 19732
FIRMA ALBERT RAES
Scheepsverzekeringen

' VISCHHANDEL — VISCHAFSLAG 
! Invoer DEVYZO P.V.B.A. Uitvoer 

: : R o o k e r  i j  : :
Vervoer in  alle rich tingen

Í Vischmijnstraat 12 - Zeebrugge

B R U S S E L

P rijs  per kg. der verschillende soor
ten visch, verkocht te r vischm arkt 
gedurende de week van 29 December 
to t 4 Januari:

G rie t 18-38; kabeljauw 23-35; schel
visch 10-24; zeehaai 25; haring  2,25-6; 
schar 16; w ijt in g  15-25; p laten 6,75- 
24; rog 22-32; ta rbo t 19-107; tong 35- 
79 fr.

De verkoop in  de m ijn  bedroeg 
73.625,400 kg. Er was groote hoeveel
heid p la tte  visch en een tekort aan 
ronde visch, met uitzondering van den 
Deenschen invoer.

I J M U I D E N

In  de week van 29 December 1945- 
4 Januari 1946, kwamen aan de R ijks- 
vischhallen 8 stoomtrawlers, 9 motors 
en enkele kustvisschers hun vangsten 
versehe visch verkoopen.

Het was een zeer kalme week wat 
de aanvoer betreft. Alleen de 'Z a te r
dag was belangrijk. De overige dagen 
was de aanvoer van weinig beteeke- 
nis. De tota le aanvoer was zeer groot 
108.650 kg. ordinaire visch en 20.000 
kg. fijne  visch.

De toekomende week zal n ie t veel 
grooter aanvoer te zien geven, m aar 
nu de feestdagen voorbij z ijn, gaat 
de geheele beschikbare vloot te r vis
scherij. Rekening houdende met de 
vele motors die nu de haringvisscherij 
o fficieel hebben beiendlgd en nu te r 
versehe vischvangst vertrekken, kan 
IJm uiden binnenkort een zeer groote 
aanvoer verwachten. Vooral de ton
gen zullen m et groote kwantums wor
den aangevoerd en kan het druk wor
den in  IJmuiden.

Verwachting voor de week van 7 
12 Januari: 10 stoomtrawlers en 20 
motors.
Zaterdag 29 December 1945.

4 stoomtrawlers en 4 motors brach
ten voldoende visch te r m arkt. De ver
scheidenheid lie t n ie t te  wenschen 
over.
IJM.4 
U M .114 
UM.97 
IJM.71 
KW.91 
KW. 14 
KW.10 
HD.18

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • <

Huis Raph. Huysseuni
:  IMPORT EXPORT ¡

VISCH - GARNAAL 
: Specialiteit gepelde garnaal
• H. R. 2151 Tel. Privé 513.39 ; 
;  (1) V ischm ijn  513.41

14.735 flo rins 
20.200 flo rins  
20.206 flo rins  
24.190 flo rins 

2570 flo rins  
6.800 flo rins  

760 flo rins
 ___ 1.300 flo rins
Maandag 31 December 1945.

Aan de m ark t 3 stoomtrawlers en 
4 motors. Hun vangsten bestonden 
voornam elijk u it platvischsoorten. De 
kw a lite it was zeer goed verzorgd. 
IJM.91 14.570 flo rins
VL.68 6.000 flo rins
KW.6 5.200 flo rins
U M .268 3.700 flo rins
U M .241 1.795 flo rins
IJM.249 767 flo rins
KW.228 279 flo rins
Dinsdag 1 Januari 1946.

Geen verkoop.
Woensdag 2 Januari 1946.

Slechts 1 stoomtrawler aan de 
m a rk t met 7000 kg. grove visch en 700 
kg. fijne  visch. De visch was van zeer 
goede hoedanigheid.
IJM.77 7.645 flo rins
Donderdag 3 Januari 1946.

1 m otor met een gebroken reis te r 
m arkt. Ondanks d it, had deze motor 
in  zeer korten t i jd  een vangst van 
7000 kg. grove visch en 3000 kg. ton 
gen.
KW.86 14.500 flo rins
Vrijdag  4 Januari 1946.

Slechts enkele kleine kustvisschers 
aan de m arkt. Alle met zeer beschei
den vangsten. Totale aanvoer: 1.350 
kg. grove en 50 kg fijn e  visch.

Z E E B R U G G E
Zaterdag 5 Januari 1946.

Groote tongen 41; bloktongen 49 
voor kleine 56; kleine 52; ta rbot 70 
schol : groote 7-8, m iddel 8-9, kleine 8 
rog 19; kabeljauw 30; w ijt in g  14 
schar 14; tongschar 12; zeehaai 8 
pieterm an 60; ijle  haring  1,20-1,50 fi 
per kgr. 1

Maandag 7 Januari 1946.
Groote tongen 44;. bloktongen 49 

voor kleine 52; kleine 50; ta rbot 72 
grie t 46; schol: groote 7, m iddel 9-11 
kleine 11; rog 25; kabeljauw 29-30 
w ijt in g  '13; schar 13; zeehaai 12-13 
ijle  haring 1,50-3,50 fr. per kg.
Dinsdag 8 Januari 1946.

Groote tongen 45; bloktongen 46 
voorklelne 60; kleine 64; ta rbot 78 
griet 48; schol: groote 7,50, m iddi 
10-12, kleine 13; rog 27; kabeljau' 
35; w ijt in g  17; i j le  haring  3,50-5 fi 
per kg.
Woensdag 9 Januari 1946.

Groote tongen 48; bloktongen 46 
62; voorklelne 65; kleine 64; tarbc 
78; grie t 45; schol: groote 8, m iddt 
14-17, kleine 14-15; rog 27; kabel jam 
34-35; w ijt in g  19-20; ijle  haring  2- 
fr . per kg.
Donderdag 10 Januari 1946.

Groote tongen 48; bloktongen 52 
voorklelne 72; kleine 72; ta rbot 88 
schol: groote 7, m iddel 14-16, klein 
14; rog 24; kabeljauw 30; w ijt in g  18 
zeehaai 12-13; ijle  haring  3 fr. per kf

Firma H. Debra
Groothandel in Visch 
:: en Garnaal ::
EXPORT - IMPORT 
Zout voor de visschera

D E  P A N N E
(20

APOTHEEKDIENST
Apotheek Calmeyn, Zeelaan 152.

BURGERLIJKE STAND
Geboorten: Noëlla Neuman v. Geoi 

ges en Vrebos Sabine.
Huwelijksafkondigingen : Gordenn 

Joseph, beroepsm ilita ir Kaccourt. e; 
M lstiaen Alina, Antwerpen, (vroege 
De Panne).

Leopold DEPAEPE 1
In- er( U itvoer van 
Visch en Garnaal 

VISCHM IJN ZEEBRUGGE I
Tol. Privé: Knokke 612.94 I

Zeebrugge 513.39 1

N I E U W  P O O R T

APOTHEEKDIENST
Apotheek «De Zeemeeuw», Kerk 

straat, open 10-12 en 16-18 uur.
BURGERLIJKE STAND

Geboorten: Roland Rosseel, v. Ro 
bert en Delanghe Lydie.

Sterfgevallen: Deman Jaak, z. vai 
Prosper en Vanhoutte Georgette, 8 n  
Gheerardyn M aria, wwe Casteleyi 
Désiré, 85 j.

H uw elijken: Mahoney Edward e: 
Vandenabeeele Georgette. Tybergheb 
Georges en Hennebert Aline.
CINEMA’S

‘NOVA — 11, 12. 13, 14, 15 Janual 
telkens om 19.10 u. ( ’s Zondags dooi 
loopend vanaf 15.30 u .): 1. Wereld 
nieuws; 2. Les Gens de T im or b ijfilz  
3. Hurricaine, m et Dorothy Lamou 
en John Haii.

KAAINIEUWS
In  de vlotkom  z ijn  de baggerwer 

ken b ijna  ten einde, en het is jamme 
dat hé t k le in e  baggermolentje de/ 
dorpel van den ingang to t de vlotkon 
n ie t kan opruimen, daar vele vaar 
tuigen er reeds hun kie l geschondei 
hebben b ij het in - en uitvaren.

Zou er vanwege de bevoegde diens 
ten n iets kunnen gedaan worden on 
dien dorpel te verwijderen?
VERDRONKEN

Zondag avond, rond zeven uur, i: 
Camiel Deschacht, door de duistem i 
misleid, aan de sluizen in  het wate 
gevallen en jam m erlijk  verdronken 
Een late voorbijganger die hulpgeroe] 
hoorde heeft e r onm iddellijk  de pom 
piers van op de hoogte gebracht. Alli 
zoeken met lichten en dreggen wai 
echter vruchteloos. Maandag morgei 
werd het l i jk  van den drenkeling ge 
vonden.

D it nieuws heeft te Nieuwpoort al 
gemeene verslagenheid veroorzaakt 
Camiel was door iedereen goed gekeni 
en geëerbiedigd. We bieden aan Mevr 
Deschacht, evenals aan hare kinde 
ren, de betuiging onzer diepe deelne 
m ing in  hun vreeselijken rouw.

Het is nog geen uitgemaakte zaal 
of men h ier voor een ongeval of eet 
misdaad staat.



«HET NIEUW VISSCHERIJBLAD»

t U S T O N
DIESELMOTOREN

_ _ _  I
ALGEMEENE VERTEGENWOORDIGERS: 1
VALCKE Gebr. N. V. Oostende (5) |

Oostende

Onze Visscherij in Oorlogstijd
HET TWEEDE OORLOGSJAAR

DE OPBRENGST 
VAN DE ZEEVISSCHERIJ

OTHEEKDIENST
bondag 13 Jan. en nachtdienst: 
Dtheker Welter, Thouroutstw. 262.
IARHEEN?
‘ÀLACE — Bon pour le Service,
t  Laure l en Hardy.
'ORUM — Suivrez les Gars, (fol- 
' the Boys) m et Georges R aft, Di- 
1 Shore en Jeanette Mac Donald. 
!AMEO — Place au Rythme (Ba

in  Arms) met M ickey Rooney en 
ly Garland.
iORSO — Second Chorus (Roman
en Swing) m et Fred Astaire, Pau
te Goddard en Charles B u tte r- 
rth. Aktua lite iten. 
i lo  — Les femmes de l’Ile du Di- 
e, (She Devil Is land) m et Carmen 
errero en M a rtin  Cassado. Aktual. 
iOXY — Maîtres de la Mer (Rulers 
the Sea) met Douglas Fairbanks, 
M argaret Lockwood en Georges 

ic ro ft. Aktua lite iten.

zDELIJKE NIJVERHEIDSSCHOOL
>e volgende plaatsen z ijn  te bege
r i  lesgever in  het 'Nederlandsch, 5 
per week; lesgever in  het Fransch. 
. per w.; lesgever in  het Engelsch, 
.. per w.; lesgever in  het Duitsch, 
i. per w .; lesgever in  hygiene en 
iwhygiene, 2 u. per w.; lesgever in  
handelswetenschappen, boekhou- 

c en economie in  de hoogere a i
ling , 9 u. per w.; lesgever in  de 
idelswetenschappen in  de lagere 
eeling, 4 u. per week, 
lin im um  dip lom a: d it  van regent, 
d it van volledige middelbare stu
ri hoogere graad.
ërvolgens: lesgever io  de algemee- 
werktuigkunde, 4 u. per w.; les
er in  de toegepaste werktuigkunde 
¡rstand van m ateria len en grapho- 
tica: 4 u. per week. 
lin im u m  dip lom a: d it van tech- 
ïh  ingenieur.
»e wedden vastgesteld volgens het 
atsbarema.
te candidaten moeten Belg zijn, 
i goed zedelijk gedrag. De aanvra- 
I moeten ingediend z ijn  b ij het 
dsbestuur vóór 1 Februari 1946, sa- 
a m et de a fschriften der dip lom a’s 
m et het getu igschrift van burger- 
gd. *
erdere in lich tingen  te verkrijgen 
den h. D irecteur van de stedelijke 
fschool. • •
ÏRFGEVAL
«n h. Edm. "Verschoore, algemeen 
pecteur van Bruggen en Wegen, 
te Oostende zeer gekend en ge- 

t  was, om er vóór den oorlog de- 
de diensten te hebben bestuurd, 
.e Brussel overleden.

MAN HOOREN
eken to t U van I js la n d ,. W itte  
ik, Sparije, enz. m et een ra - 
;oestel voor visscherij vervaardigd 
de firm a  Radio Marlein, Oostende 
•istinastraat 85. (56)

1MINDERING OP DE 
10RWEGEN — 1946
« gezinnen die ten  m inste 4 on- 
uwde kinderen te llen  beneden 21 
r (geboren na 31 Dec. 1924) heb- 

recht op de verm inderingskaar- 
op het spoor.

elanghebbenden worden dan ook 
u ide lijk  verzocht zich ten spoedig- 
aan te bieden op het secretariaat 
‘ den bond met 1. trouwboekje; 2. 
ings genomen fotos, metende 4x4 
; 3. adm inistratiekosten 15 fr. per 
in.
iet k ind dat in  1946 den ouderdom 

21 ja a r bereikt, mag de kaart be- 
tigen to t op 15 Januari 1947.

VERKOOP 
Schrijf- en Rekenmachines •
Onderhoud en Herstelling ;

te r plaatse ¡

A. VANDERNOOT
•  Maria Theresiastraat, 16 î
•  OOSTENDE-Tel. 72113 •

(4)
ïELU ITREIK ING
abakzegels: V rijdag  11 Jan. 20.701 
1.000; Zaterdag 12 Jan.: 38.001 — 
00. Maandag 14 Jan. 44.001—56.000 
sdag 15 Jan.: 56.001 en volgende 
ïmers; Woensdag 16 Jan. de te - 
ikomers.
i Kleederkaart: Donderdag 17 Jan. 
01—38.000; V rijdag  18Jan.: 38.001 
1.000; Zaterdag 19 Jan.: 50.001— 
00; Maandag 21 Jan.: 56.000 en 
;ende nummers; Dinsdag 22 Jan. 
;elaatkomers.
aor nadere in lich tingen  zie plak- 
ven.

JWTOELATINGEN
atan, Ad. Buylstr.: verbouwen win- 
iui. Ad. Buylstr. 1; G ravin Marie 
Hemptine, Van Iseghemlaan: af- 
:en en verbouwen van huis, Van 
heml., 7; Wed. Van Oenen, W ar- 
lustr. 15: veranderingswerken aan 
•gevel. Van Iseghemlaan l i i ;  J. 
dens, Kapellestr. : verbouwings- 
ten, Kapellestr. 9; P. Theirssen, 
Buylstr. : heropbouwen huis, Oost- 
Ing Kursaal, 4.

FRANSCH VISSCHERSVAARTUIG 
IN NOOD

Heden Donderdag is het Fransch 
visschersvaartuig « Serroco », toebe- 
hoorende aan de reederij Talleux van 
Gravelinnes opgesleept door de 0.30 
van Gebrs. Pieters, naar de haven 
van Oostende.

Het vaartu ig  verkeerde in  nood ais 
gevolg van een korre welke het in  de 
schroef had.

HERSTELLINGEN — VERKOOP i
v van I

Schrijfm achienen 1
Rekenmachienen

Bureelmeubelen • .

Fernand Schaeverbekc
Z5, Steenstraat, 25 '  BRUGG ‘

BANKEN GESLOTEN
Vanaf heden zullen alle Oostend- 

sche banken gedurende drie achter
eenvolgende Zaterdagen gesioten b li j 
ven.

'Vischhandelaars en reeders worden 
hierop a tten t gemaakt met het oog 
ob hun verrichtingen.

BURGERLIJKE STAND

Geboorten
27 Deo.: Paulette Knockaert, v. Ca

rolus en M arguerite Schaessens, Stee- 
nê;, — 28 Dec.: James Piolon, van 
Pieter en Catherine Kelly, Elisabeth- 
laan; Ronny Sanders, v. A lbert en 
Yvonne Vandewalle, Nieuwpoortst. 413 
— 29 Dec.: Nadine Barbe, v. K are i en 
Suzanne Coucke, A. L iebaertstr. 83; 
Nicole Saelens, v. Robert en Georgette 
Huyghei A. L iebaertstr. 60; Nadine 
Schaut, v. Gustaaf en Ju lia  Cappaert 
Steene; G ustaaf Opsptaele, v. Henri 
en Ju Ilia  Dobbelaere, S lijpe; Gerard 
Verdoolaeghe, v. H enri en H ilda In - 
ghelbrecht, Leffinge. — 30 Dec. : M i
chèle Depoortere, v. André en Rachel 
Krekelberghe, D iste llaan; Ronny Cas- 
selman. v. Emiel en Emilienne Inghel- 
brecht, N ieuwlandstr. ; W alter Jaco
bus, v. Georges en M aria  Devriendt, 
Steenbakkerstr.; M ire ille  Germonprez 
van Maurice en Elisabeth Devriendt, 
to Steene — 31 Dec. : M ire ille  Ta- 
vernier, v. Celestijn en Georgette De- 
vlieger, Parijsstr. — 1 Jan. 1946: Ro
ger Dierendonck, v. Jozef en Julienne 
Inghelbrecht, H. Borgersstr.; Georges 
Demaegt, v. August en Rachel De- 
maeght, Elisabeth!.;- Emmanuel O l- 
lieuz, v. W illy  en Irena  Deyroe, Noord 
Eedestr.; Ronny B raat, v. F irm ln  en 
Celina Decock, Gerststr.; Ronny Rou- 
zee, v. H arry en Lucienne Vanziele- 
ghem. Tim m erm anstr. — 2 Jan.: Do
nald Georges, van Leon en Simonne 
Brissinck, Ed. Hammanstr.; Solange 
Depoorter, van Gerard en Germaine 
Westerlinck, St-Paulusstr. Jean-Pierre 
Doorakkers, v. Cornells en Georgette 
Hanno, Gelijkheidsstr. ; Tony Maes v. 
Gerard en Madeleine Vercruysse, 
Louisastr.; Jacques Stroobant, v. Hie
ronymus en Elza Dewulf, Breedene.
3 Jan.: Ronny Dekeyser, v. Roger en 
Clara A lla ry, Tarwestr. — 4 Jan. : Da
n ie l Bossier, v. Achiel en Germana 
Rooms, Fr. M usinstr. — 5 Jan.: Ro
bert Devriendt, v. Adolf en Irena Cos- 
seleez, St-Franciscusstr.

Sterfgevallen
Sterfgevallen: 29 Dec. 1945: Hélène 

Pieters, 81 J. ong. St-Franciscusstr.; 
Christiane Martelé. 15 d. Wandeling 
A lbert I, 41; Daniël Lauwereins, 19 d. 
Langestr.; Em iel Christiaens, 61 j., 
echtg. Bauwens Augusta, Steene. — 
1 Jan. 1946: M aria  Caroen, 82 j. wwe 
Alois Laurens en Emiel Vandamme, 
Zwaluwenstr.; Valerius Defoor, 71 j „  
echtg. Amelia Vercruysse, W erktuig- 
kundigestr.; Coralia Dumon, 69 j. wwe 
G ustaaf Zeebroek, Metserstr.; Pierre 
De Guchteneere, 59 j., echtg. Lutgarde 
Verlinde, Brugge; Vanya Versiek, 7m. 
B lauw kasteelstr.; Petrus Verhelst, 
weduwnnaar. Joanna Zanders, Nleuw- 
straat, 33; — 2 Jan. 1946 : Marie
Platteau, 70 j. wwe A lbert Dubois. E. 
Beernaertstr. — 3 Jan.: Adrienne Van 
Oppen, 74 j.. wwe Johannes Vander 
Lee, Yperstr.; — 4 Jan.: Leon Floree, 
72 j. wed. Regine Geldhof, Kerkstr.; 
Leontine Feys, 68 j., ong. Leisele.

Huwelijken
Gabriel Defauw, onderwijzer en Go- 

delieve Seurinck, z.b.; Francois Hayes 
zeeman en M ariette  Van Maele, z.b.; 
Florens Humblet, student en Andréa 
Coelus, z.b.

Huwelijksaankondigingen
Van Genechten Pierre, glazenma

ker, Ukkel en G ruw ier Denise, z.b. Eli- 
sabethlaan; Verbrugghe Fernand, be
roepsm ilita ir, Werkzaamheidstr. en 
W illae rt Augusta, .verkoopster, Steen- 
bakersstr.; M arte in  A lbert, bediende, 
Peter Benoitstr. en Vandekerckhove 
M artha, bediende Grensstr.; Puis Le
on, paswerker, Parijsstr. en Vanleke 
Yvonne, z.b. M ariakerkelaan; G h ille - 
bert Henri, paswerker, Leeuwerikken- 
str. en Vandenkieboom Blanche, be
diende, T im m erm anstr.; Boussy Lud- 
ger, m ijnwerker, Canada en Pottie r 
Germaine, kunststopster. O. Haardstr.

In  ons vorig num m er hebben w ij 
gewezen op de ontw ikkeling der vis- 
scherijondernemingen en$ vaartuigen 
gedurende het tweede oorlogsjaar.

W ij zullen thans de ontw ikkeling 
van de opbrengst en den handel in  
oogenschouw nemen.

Gedurende het ja a r 1941 bestond de 
vastgestelde aanvoer van de kustvis- 
schersvaartuigen u it 3.734.686,19 kg. 
te r waarde van 39.393.220 fr. De m id - 
denprijs per kg. bedroeg bijgevolg 
10.54 fr. tegen 3,02 fr. in  1939. Deze 
aanvoer was de u itslag van 12.658 
vangsten.

De hiernavolgende opgave, voor de 
verschillende havens, ve rdu ide lijk t de 
opgegeven c ijfe rs ::

OOSTENDE, 5.115 vangsten
Gewicht Opbrengst 

kg. fr.
Visch -  .100.998,09 1.285.386,45
G arnaal 477.935,— 5.020.939,45
Sprot-haring 171.049,50 1.670.638,20

Totaa l: 749.982,59 7.976.964,10

NIEUWPOORT, 4.187 vangsten 
Visch 642 651,30 8.771.568 30
G arnaal 382 520,50 4.416.329,70
Sprot-haring 1.087.410,— 9.196.318,30

Totaa l: 2.112.581,80 22.384.216,30

ZEEBRUGGE, 2.357 vangsten 
Visch 45 943.35 642.908,40
G arnaal 440.642,— 4.445.356,60
Sprot-haring 99.405,— 1.186.825,20

'T o taa l: 585 990,35 6.275.090,20

BLANKENBERGE, 967 vangsten 
Visch 59.291,45 713.286,40
Garnaal 113 348,— 1.133.515,—
Sprot-haring 45.145,— 361.160,—

Totaa l: 217 784,45 2.207 961,40

GREVELINGEN 32 vangsten 
Visch 1.219.— 11.964,-«-
Sprot-haring 67 128,— 537.024,—

Totaa l: 68.347,— 548.988,—

Algemeen Totaal, 12.658 vangsten. 
Visch ' 850.103,19 11.425.113,55
Garnaal 1.414 445,50 15.016.140,75 
Sprot-haring 1.470.137,50 12.951.965,70

Totaa l: 3.734.686,19 39.393.220,—

DE MIDDENPRIJZEN
De m lddenprijs van de visch is b ij

gevolg 13,43 fr. per kg.; deze van de 
garnaal 10,61 fr. en van spro t-haring 
8 81 fr. De m iddenprijzen overtreffen 
lich tjes  de m axim um prijzen b ij de in  
werking-treding van de Corporatie, 
toegekend aan de visschers. Deze 
vastste lling is het gevolg van de 
schommelende prijzen, die in  het be
gin van het besproken jaa r genoteerd 
werden.

BENEDEN HET VOOROORLOGSPEIL
Hoe be langrijk  ook deze aanvoer 

weze voor ’s lands bevoorrading, zij 
b l i j f t  nochtans beneden het peil van 
vóór den oorlog. Ais w ij hem verge
lijke n  met dezen van 1938, jaa r dat 
den oorlog tusschen onze nabuursta- 
ten voorafging en gedurende hetwelk 
onze vloot nog in  normale omstan
digheden alle zeeën kon bevisschen — 
wat in  het vierde kw artaa l 1945 n ie t 
meer het geval was en een verminde
ring  van aanvoer van visch zich reeds 
lie t gevoelen, daar o. a. een gedeelte 
van onze vloot vreemde m arkten op
zocht — kom t men to t de volgende 
vastste lling:

Oostende Gewicht Opbrengst
kg. f r

1938: 32.442.101,— 94.921.075,—
1941: 749.982,59 7.976.964.10

verschil: - -31.692.118,41 —86.944.110 90

Blankenberge Gewicht Opbrengst
1938: 507.085,— 2.079.979,—
1941: 217.784,45 2.207.961.40

verschil : —289 300,55 + 127.982.40

Zeebrugge Gewicht Opbrengst
1938: 4.127.768,— 20.552.135,—
1941: 585.990,35 6.275.090,20

verschil: --3.541.777,65 —14.277.044,80
Nieuwpoort Gewicht Opbrengst
1938: 2.058.123,— 5.825.862,—
1941: 2.112.581.80 22.384.216,30

verschil : + 54 458,80 +16.558.354,30

Grevelingen Gewicht Opbrengst
1938: — —
1941: 68.347,— 548.988.—

verschil + 68 347,— + 548.988,—
Totalen Gewicht Opbrengst
1938: 39.135.077,— 123.379.051,—
1941: 3.734.686,19 39.393.220,—

verschil: —-35.400 390,81 —83.985.831,—

Men ste lt bijgevolg een verm inde
ring  van aanvoer vast te (Josinae, 
Biankenoerge en Zeeorugge, een ver
meerdering te jNieuwpoori en Greve- 
lingen. Een kle iner oporengst te Oos
tende en zeeorugge. Aanzienhjxer be
somming te Bianitenberge, JNieuwpoort 
en urevenngen.

Wieuwpoort is zoowei ten opzichte 
van oen aanvoer ais van oe oporengst 
de eérste visscnerijnaven van de Bel
gische kust geworden. Men veriieze 
n ie t u i e net oog uat m  lü 4 l het m et 
zeiden geüeuroe dat visscnersvaartui- 
gen vertroKKen u it hunne ïn scnn j- 
vingstiaven om de visscnerij in  gun
stiger omstandigneden in  een anoer 
naven u it te oeienen, en eens net 
gunstig seizoen weer voorbij, terug 
hun tnuishaven aan te doen.

EEN GESCHIEDKUNDIG FEIT
Gedurende he t haringseizoen 1941- 

42 verhuisden verscneiaene visschers
vaartuigen van de Oost- naar de West
kust; in  dei s ta tis tiex  van den aan
voer w ordt de Fransche haven van 
Grevehngên onder meer vermeld.

D it laatste fe it is zeker een h is to 
rische gebeurtenis geweest, w ant se
dert de v ier Vlaanderen (Fransch- 
West-Oost en Zeeuwsch Vlaanderen) 
eeuwen geleden door • vorstentwisten 
en oorlogsgeweld vaneen gerukt wer
den, is het de eerste m aal geweest dat 
de West-Vlaamsche visscners onge
stoord de ijle  haringvisscherij tus- 
scffèn Duinkerken en Kales hebben 
kunnen bedrijven.

Wie geen. zin  heeft voor fe ite lijke  
toestanden of wie onverschillig  b l i j f t  
voor den nood z ijne r volksgenooten, 
kan er over z itten  jammeren, dat het 
h e ilig  principe der souvereine grens- 
wateren geschonden is geweest. M aar 
nood dw ingt en het ging h ier om de 
voeding van honderd duizenden land- 
genooten, die zich sedert maanden en 
maanden m et een karig  rantsoen had
den moeten tevreden stellen en zich 
angstig afvroegen, hoe ze in  de harde 
w intermaanden krachtgevend voedsel 
zouden kunnen bekomen.

D it zoo noodig voedsel lag voor het 
nemen, op enkele kilometers van de 
kust en geen koude zou te b itte r z ijn  
geen arbeid te zwaar, geen gevaar te

Onze lezers weten da t ér langs de 
kust een v i j f ta l verzekeringsmaat
schappijen bestaan, waarvan «H ulp  
in  Nood » op he t huid ig  oogenblik 
veru it de sterkste is en n ie t m inder 
dan 220 vaartuigen verzekert.

Van de v i j f  verzekeringsmaatschap
p ijen  z ijn  er drie onderlinge verzeke
ringen en twee andere.

Daar veel reeders in  sommige ge
vallen van opsleepingen te veel ei- 
schen stelden, is thans een overeen
komst gesloten, w aarb ij vanaf 1 Ja
n ua ri voor alle vaartuigen welke b ij 
één dezer m aatschappijen z ijn  aan
gesloten een vast ta rie f w ordt toege
past.

D it ta rie f lu id t:
¡15 fr . per ton en per uur voor de 

eerste 3 uren sleepen;
12 fr. per ton en per uur voor de 

volgende 4 uren;
9 fr . per ton en per uur voor de 

volgende 5 uren;
6 fr. per ton en per uur voor de 

volgende 6 uren.
Na deze 18 uren w ordt de vergoe

ding berekend aan 4,50 fr. per ton 
en per uur.

De b ru to tonnem aat‘van he t b ijge
stane vaartu ig  zal voor deze en de 
navolgende berekeningen in  aanmer
king komen.

De bijgestane vaartuigen moeten 
gebruik maken van hun eigen sleep
lijnen . Er zal geen schadevergoeding 
verschuldigd z ijn  voor het gebruik der 
visscherij kabels.

Ind ien  de sleeplijnen van het b ij
gestaan vaartu ig  n ie t gebru ikt wor
den, zal aan het hulpverleenend vaar
tu ig  voor het gebruik van z ijn  sleep
lijnen , door eerstgenoemd vaartu ig  
een vergoeding betaald worden van 
1,50 fr. per ton en per uur.

Het w ordt den schippers opgelegd, 
de "v raag  to t hulpverleening, daar 
waar de m ogelijkheid zich voordoet, 
to t een vaartu ig  van dezelfde cate
gorie te .richten. M et het oog hierop, 
worden de vaartuigen in  3 categorieën 
verdeeld:

a) Vaartuigen van 1 to t 35 Bruto 
ton;

b) Vaartuigen van 36 to t 70 B ru to- 
ton;

e) Vaartuigen van 71 to t 150 Bruto- 
ton.

De vergoeding voor b ijstand is maar 
verschuldigd voor den tocht vanaf de 
plaats waar hulp gebracht werd to t

groot voor de visschers om de h a ring 
scholen te vatten, die in  hun bereik 
zouaen komen.

Het ware een misdaad geweest deze 
gelegenneid om het volk te helpen, 
te laten voorbijgaan. H ier werd aoor 
den n. Vanaenoergne, die het in it ia 
tie f nam, aaann aoor het zeewezen, 
gesteuna, zeer goed werk vernent.

De samenstelling van de vloot die 
de trek  zou aoen, ging precies n ie t ge- 
maKKeiijk. JNaaat een voiaoenae aan
ta l semppers z,cn in  den beginne nad- 
ueii aangegeven b ij aen zee visscne
r i j  dienst, aie de toent zou regelen, lie 
ten sommigen zich ae ooren voiDiazen 
aoor a lienei onnenspeiienae verzinsels 
De bevoegde instanties wisten na tuur
l i jk  w at mogenjK en m et mogenjk was 
en toen den visschers aan net verstand 
georacnt werd, aat een gegeven woord 
aient gehouaen of aat er tucntm aat- 
regeien zouaen genomen worden, 
kwam de zaak in  orde.

Op 28 December 1941 toog de Vlaam- 
scne haringvloot onaer goed geleide 
Westwaartsch. E r moest van u it  elke 
haven in  groep gevaren worden en, 
om rapper vooruit te komen, namen 
aie grootste vaartuigen de kleinste op 
Sleeptouw. Nog denzeifden avond wer - 
aen de netten uitgeworpen en vaarde 
ae vloot met 34.0UU kg. haring  de r i 
vier op naar de Fransche .tijhaven van 
Ureveiingen wáár de groote kaaim uur 
nën was voorbehouden.

Ü n u i s t e r a a r .  
(wordt vervolgd)

De 0.179 ‘ibis 11” terug

De 0.179, m et ad junct waterschout 
Demulder aan boord, is Woensdag 
naar B rixham  en Newline vertrokken 
om er de 0.240 «M arie Anto inette», 
van de Soc. Anon. d ’Armem. terug te 
halen en tevens nog m ateriaa l welke 
in  één dezer havens lag.

Het vaartu ig  is Donderdagmorgen 
teruggekeerd, nadat he t z ijn  anker 
had verloren, tengevolge van den he- 
vigen storm  welke in  den nach t van 
Woensdag op Donderdag plaats had.

De 0.179 zou héden V rijdag  opnieuw 
zee kiezen.

'aan de naastbij gelegen haven.
Nochtans, wanneer het hulpbieden- 

de vaartu ig  z ijn  Visscherij moet ver
laten of z ijn  reis naar de visscherij 
onderbreekt om den gevraagden b ij
stand te verleenen, zal een vergoeding 
toegezegd worden, ona fhanke lijk  van 
hetgeen hierboven voorzien is, 7,50 fr. 
per ton en per reisuur beloopend, te 
tellen van het oogenblik waarop het 
bijgestane schip verlaten w ordt to t op 
de plaats waar h ij zich bevond toen 
b ijstand gevraagd werd.

Er zal voor deze laatste vergoeding 
slechts rekening gehouden worden 
van den w erkelijken duur van de 
terugreis met u its lu iting  van den duur 
van het ve rb lijf of het aandoen van 
havens, reeden, riv ieren en andere 
plaatsen.

In  andere gevallen van redding of 
van hulpverleening, za l het bedrag 
der vergoeding vastgesteld worden, 
zooals voorzien in  deze overeenkomst.

In  geen geval, zal de vischvangst in  
aanmerking worden genomen voor 
vaststelling der vergoeding toe te 
kennen in  geval van hulpverleening.

De bijkomende bedragen, die zou
den kunnen geëischt worden, voor 
diensten bewezen door andere vaar
tuigen van vreemde, n a tio na lite it of 
welke n ie t b ij een der kontrakteeren- 
de p a rtije n  aangesloten zijn, zullen 
voor een gedeelte door den verzekerde 
en een ander gedeelte door de ver
zekering vergoed worden.

Alle geschillen welke zouden kun
nen oprijzen wegens de toepassing 
van bovenvermeld ta rie f zullen be
slecht worden door een raad van drie, 
ja a rlijk s  gekozen door de vertegen
woordigers der bestaande verzeke
ringsmaatschappijen.

De gevallen welke door dezen be
roepsraad n ie t zouden opgelost z ijn, 
zullen onderworpen worden aan een 
raad van v i j f  leden, waarvan de be
roepsraad deel u itm aakt.

De twee b ij voegelijke leden zullen 
gekozen worden onder de leden van 
de verzekeringsmaatschappijen, welke 
geen belangen hebben in  het geschil.

De kontrakteerende p a rtijen  ver
binden zich geen publieke rechtban
ken in  het geschil te mengen.

# * *

Aldus hopen de bestaande verzeke
ringsmaatschappijen de geschillen to t 
een m in im um  te herleiden.

W ij hopen hét voor hén.

I I
Het Opsleepen van Visschersvaartuigen
Een Akkoord tusschen Verzekeringsmaatschappijen
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Leergierige Visschers
HET TOEZICHT 

VOOR DE ZEEVISSCHERIJ
(Vervolg)

B. IN  ZEE. — We hebben verleden 
week gezien da t de Waterschout het 
toezicht heeft over de zeevisscherij in  
de haven. Op zee is die taak opgelegd 
aan de « visscherij-wachtschepen », de 
zoogenaamde « koolbakken », wat op 
z’n Oostendsch oneindig meer zegt 
dan het stadhuiswoord « visscherij - 
wachtschepen » ! Ik  heb me d ikw ijls  
afgevraagd vanwaar de benaming 
koolbak kom t ? Kan  me daar niemand 
aan helpen ?

Vele menschen denken dat een 
wachtschip eerder een luxe-schip is, 
meestal goed om te paradeeren b ij 
schoon weder om, zoodra een briesje 
opsteekt, achter den m uur te gaan 
liggen en betere tijde n  te gaan a f
wachten ! Neen, da t is heel zeker de 
bedoeling n ie t en vergeten we n ie t 
dat het onderhoud van een w acht
schip voor België een in ternationale 
verplichting is om de politie  over de 
visscherij te helpen handhaven en 
desnoods hulp te verleenen.

Alle landen welke aan de zee gren
zen hebben wachtschepen die een b ij 
zonderen w impel dragen, geei en 
blauw. De bevelhebber van het wacht
schip is ook O ffic ie r van de Openbare 
Macht. H ij mag ten allen tijde  aan 
boord komen van Belgische visschers- 
schepen om het even waar deze zich 
bevinden, w ant een Belgisch schip is 
aanzien ais Belgisch grondgebied !

H ij mag ook aan boord gaan van 
vreemde schepen welke binnen onze 
lim iten of grenswateren verkeeren.

H ij mag zelfs aan boord gaan van 
alle schepen om bewijzen van m is
daad of overtreding van wetten op te 
sporen.

H ij ste lt de overtredingen vast,

Pchat de schade en m aakt proces- 
erbaal op.
H ij mag tusschenkomen to t he t be- 

jslechten van kleine geschillen tus
schen twee p a rtijen  welke z ijn  hulp 
inroepen.

In  ernstige gevallen kan h ij het 
schip havenwaarts brengen. Vischt 
maar eens binnen de lim ite n  en h ij 
heeft u te pakken, dan zu lt ge gauw 
weten hoe laa t het is.

H ij waakt insgelijks over het voeren 
Van de lichten en het geven van de 
'eglementaire seinen, het u itw ijken, 
íe t vervoeren van sterke dranken, het 
Handel d rijven  op zee, het aan boord 
tiebben van verboden werktuigen.

Verliezen we echter n ie t u it het oog 
dat een wachtschip ook nog andere 
diensten kan bewijzen. Zoo mag men

De Belasting op de 
Uitzonderlijke Winsten

Voor de verhandelingen na 16 October 
1945 ia de wet van 10 Januari 1940 

niet meer van kraoht
Velen hebben zich afgevraagd of 

e onlangs verschenen financieele be- 
uiten, die een nieuw belastingswezen 

geschapen hebben, de wet van 10 Jan. 
1940, waardoor de buitengewone be- 
asting op de uitzonderlijke winsten 
ai het leven geroepen werd, vernie
tigd hebben.

Op de vraag of deze wet nog van 
toepassing Is voor he t tijdp e rk  na 
31 December 1944, gaf de M in ister 
•van Geldwezen volgend antwoord:
1 « Volgens a rtike l 20 van de wet 
van 16 Oktober 1945, waardoor een 
uitzonderlijke belasting op de inkom 
sten, winsten en u itzonderlijke  pro
fijten, In  oorlogstijd verwezenlijkt, 
geheven werd, zal de wet van 10 Jan. 
1940 n ie t meer van toepassing z ijn  
op w insten verwezenlijkt door ver
handelingen die na 16 Oktober 1945 
plaats gegrepen hebben.

Anderzijds vallen n ie t-hande ld rij- 
'jvende partikulieren, die, tijdens den 
joorlog, onroerende goederen of titels, 
pie in  hun bezit waren vóór het begin 
van de vijandelijkheden, met w inst 
verkocht hebben, n ie t onder toepas- 
jüng van de wet van 16 Oktober 1945 
waardoor een buitengewone belasting 
op de uitzonderlijke inkomsten en 
winsten, in  oorlogstijd verwezenlijkt, 
geheven wordt.

beroep doen op geneeskundige hulp, 
zelfs op den Almoezenier, w ant aan 
boord bevinden zich een geneesheer 
en een almoezenier. Het is reeds meer 
dan eens gebeurd da t een wachtschip 
een zwaar gekwetste of een zieke aan 
boord< nam voor verzorging, o f zoo 
noodig naar land bracht.

Het ware wenschelijk dat ons nieuw 
wachtschip in  het verschiet ook in 
lich tingen zou kunnen verstrekken 
betreffende de visscherij. Waarom 
zou het ook van t i jd  to t t i jd  n ie t een 
bezoek brengen aan onze visschers- 
schepen op hun visscherij ? Hoe d ik 
w ijls  zou het daar geen n u tt ig  werk 
Kunnen verrichten?

Kleine aankondigingen
•  Te huur gevraagd: appartement, 4 
plaatsen. Schrijven bureel blad. (14)
•  Te huur gevraagd: burgershuis. 
Schrijven bureel blad. (15)
•  Te koop: Luxueus jachtgeweer, één- 
loop, -Simplex», ais nieuw, met 50 pa
tronen Ely, kalib. 12. O ff. blad. K a ra 
b ijn  Flob. gebarreerd kanon, 6 mm. 
dubbele trigger met 300 cart., ju is t 
schot. Offertes ’t  blad. (17)
•  Werkvrouw gevraagd voor enkele 
uren per week. Goed loon. Bevragen 
bureel blad. (19)
•  Te koop: Camionette Renault, 10 
P.K. 1934. In  zeer goeden staat. Te be
zichtigen Garage Wybo, Steenw. op 
Torhout 66, Oostende (K.20)

Onze Vragenbus
Aankoop in den Vreemde

Vraag. — Mogen w ij een vaartuig 
in  Engeland koopen ? Moeten w ij 
hierop taks betalen en een toelating 
vragen ?

Antwoord. — Het aankoopen in 
regelmatige voorwaarden van een 
koopvaardijschip is aan geen b ijzon
dere rechten of voorwaarden onder 
hevig. Alleen de faktuurtaxe  d ient hie i 
te lande b ij het aandoen van dt 
thuishaven aan den fiskus betaald.

W at de omvorming be tre ft in  een 
visschersvaartuig, moet hiervoor een 
regelmatige toelating b ij het Zeewe 
zen ingediend worden. Is  men ge
teisterd, dan w ordt die toelating ge
geven. Ind ien  n iet, moet men wach
ten.

B ij het n ie t in  acht nemen van dezt 
voorwaarden, kan alleen het u itvare i 
belet en een proces-verbaal opge
maakt, wanneer het visscherijvaai- 
tuigen betreft. Voor koopvaardijsche
pen is d it n ie t het geval.

HEIST
BURGERLIJKE STAND

Geboorten: René Verrouw, Ramska 
pellestr.; Simonne Bonny, Knokkestr. 
Leopold De Graeve, M ouffestr.; M ar
cel Huisseune, Statieslag.

Sterfgevallen: Van Maldeghem Ro
sette Dwarsstr. Braet V irgin ie, Knok- 
Kestr. Vallaeys Remide. Kursaa lstr.; 
Biomme G ilbert, Knokkestr. Biomme 
Roger, Knokkestr.

H uw elijken: Desnijder Julien, werk
man en Homan Frieda, Heist. Rey- 
niers Frans, politieagent Hemixem en 
Savels Simonne, z.b. Heist.
HAND IN HAND

Morgen Zondag, zeer belangrijke a l
genheden en w at elkeen te doen staat 
middag, in  het café « ’t  Scheurleg », 
V lam ingstraat. Sprekers: h. Vanden- 
berghe over de toestand in  de vissche
r i j  en h. Morbée over fiscale aangele
genheden en wa telkeen te doen staat 
met het oog op de komende kapitaals
belastingen.

— E inde lijk  werd ons bericht dat 
de reeders-die nog n ie t betaald waren, 
w at betreft het saldo van den gele- 
verden haring  in  Holland, hun geld 
ontvingen. Moesten er nog z ijn  b ij 
wie d it n ie t het geval is, dan worden 
deze leden verzocht aanstonds het bu
reel te verw ittigen.

— Het vernieuwen der lidkaarten  
voor 1946 zal in  de eerstkomende da
gen geschieden. De p rijs  b l i j f t  onver
anderd: 100 fr. voor den reeder; 50 fr. 
voor de matrozen; geteisterde reeders 
betalen de he lft.

— De reeders w ier boekhouding 
door den bond gedaan wordt, zullen 
binnenkort ultgenoodigd worden door 
onzen fiscalen raadgever om hun fis 
cale aangelegenheden to t in  de pun t
jes te la ten  regelen. Ze worden in  hun 
eigen belang verzocht deze gelegen
heid n ie t te laten voorbij gaan.

HULP IN NOOD

De reeders en stuurlieden worden 
er nogmaals aan herinnerd dat hun 
zeeverslag voor de verzekering binnen 
de 48 uur moet ingediend worden b ij 
Hand in  Hand, of b ij A. Raes, agent 
voor de havens Zeebrugge en B lan
kenberge, ofwel rechtstreeks dient op
gestuurd aan den zetel der m aat
schappij V indictive laan 20, Oostende.

Hetzelfde geldt voor het indienen 
der verklaringen van stilliggen door 
den h. Waterschout afgeleverd.

Verschillende leden vragen wanneer 
de creditnotas van schadegevallen u it
betaald worden. D it gebeurt b ij het 
vereffenen van de 4e kwartaalprem ie.

W at de teruggave voor stilliggen 
betreft, deze regeling gebeurt, nadat 
het bewijs van stilliggen ingeleverd 
is, en wanneer de polis vervallen is.

Van onzen fiskalen raadgever
KAPITAALSBELASTING
AANGIFTEN

Zooals we in  ons num mer van ver
leden week schreven, geven we h ie r
onder een korte samenvatting van de 
wet to t invoering van een belasting 
op het kap itaa l (wet van 17 October 
1945). De speciale belasting die 5% be
loopt, w ordt toegepast op:

1) alle waarden ingediend en aan
gegeven in  u itvoering van de financ i
eele maatregelen, getroffen ko rt na 
de bevrijd ing (bankbilje tten, acties, 
obligaties, goud, vreemde munten, le
vensverzekeringen, geldpla atsingen, 
enz.

2) de eigendommen in  bezit op 9 
Oct. 1944 — voorloopig w ordt de waar
de van de eigendommen, voor de ge
meenten m et m inder dan 30 000 inwo

ners, ais volgt vastgesteM: a) huizen 
30 maal het kadastraal Inkomen; b) 
gronden: 80 m aal het kadastraal in 
komen. Later zal de werkelijke w aar
de van elk eigendom worden geraamd 
en de belasting zal op basis van deze 
waarde herzien worden vóór 1 Januari 
1951. '

3) de goederen belegd in  een handel 
(voor de reeders hun vaartu ig  en de 
u itrus ting  ervan).

Deze belasting w ordt grootendeels 
gevestigd, zonder de tuasehenkomst 
van belanghebbende; er z ijn  echter 
door elk belastingsplichtige één of 
twee aangiften te doen, nam elijk :

1) aangifte voor de v rijs te llin g  to t 
een bepaald bedrag: er is voor den 
belastingsplichtige, z ijn  echtgenoote 
en hun kinderen, in  leven op 9 October 
1944 een zeker bedrag vrijgesteld. Om 
evenwel te kunnen genieten van deze 
vrijs te lling , moet een aanvraag inge
diend worden op een speciaal, daartoe 
bestemd fo rm u lie r (deze form ulieren 
z ijn  te verkrijgen in  de postkantoren).

2) aangifte van de goederen belegd 
in  een handel : deze aangifte d ient dus 
enkel gedaan door degenen die een 
handel uitoefenen, dus ook door de 
reeders. De waarde op 9 October 1944 
van het vaartu ig  en de u itrus ting  die
nen opgegeven, alsook de bedrijfs
schulden, op denzelfden datum. De 
aangifte moet ingediend werden vóór 
29 Januari 1946.

Er is n a tu u r lijk  met veel b ijkom sti
ge elementen, en speciale gevallen, 
die we h ier n ie t kunnen opsommen 
rekening te houden. —De leden w ier 
boekhouding door « Hand in  Hand » 
w ordt gehouden, zullen door onzen 
fiscalen raadgever worden ve rw ittigd  
welke stukken ze zullen moeten voor
leggen, de aangiften zullen door hem 
opgemaakt worden vóór den vastge- 
stelden datum.

Ten einde de visschersgasten de 
m ogelijkheid te verleenen, zich zonder 
veel moeite in  regel te stellen, kunnen 
dezen die een aangifte voor de v r ij
ste lling moeten Indienen, hun naam 
op het bureel opgeven.

Voor de BESTE SCHEEPS- 
INSTALLATIES, wendt U to t

Maes & Marcou
P.V.B.A.

Aecus -  Dynamo’s -  Herwindingen 

Vlamingstraat 61, HEIST-aan-ZEE

Studies van de Notarissen 
Maurice Quaghebeur 

te Oostende, K erkstraat 43, en 
Henri Hermans

te Antwerpen, Am m anstraat 6.

Op Dinsdag 22 Januari 1946, te 15 
uur te r gehoorzaal van het Vredege
recht van Oostende, Canadaplaats te 
Oostende:

TOESLAG van:
Groot

HANDELS- en OPBRENCSTHUIS
te OOSTENDE 

Hoek Wavenplaats nr. 1 en St. Sebas- 
tiaanstraat nr. 1 

Thans dienstig ais pasteibakkerij. 
Oppervlakte 140 m2.
Verhuurd b ij authentieke pacht. 
Bezoek: Dinsdagen en Vrijdagen van 

10 to t 12 u.
Ingesteld: 1.650.000 fr. 

A lle nadere in lich tingen  te bekomen 
b ij voornoemde Notarissen. (57)

LISTER - BLACKSTOEN'
SCHEEPS- EN HULP-D IESELMOTOREN
:: van 8 P.K. tot 600 P.K. ::

Algemeen Agentschap: H. DE BOECK en C. JORENS 
P.V.B.A. Boom

AGENTSCHAP DER KUST; R. N E Y T
27, Cirkelstraat - Oostende 
Tel. 719.10

N o tariëele Aankondigingen
Studies van de Notarissen 

Louis Buurmans 
te Veurne en 

O. Jos. ïwennen
te Nieuwpoort

OPENBARE L IC IT ATIEVERKOOP
De notaris Louis Buurmans te Veur

ne, daartoe in  reente benoemd, b ij 
vonnis aer R ecntoaiiit van Bersten 
.aanleg te Veurne in  date 4-lu-iy45, 
zaï met tusscneiiKomst van z ijn  amot- 
gfnoot. meester o . j o s . s  wennen, no
taris te Nieuwpoort, en ten overstaan 
van den n. vredereenter van 't  Kanton 
veurne, op Woensdag 23 januari iy4t>, 
jm  i l  uur s tip t voormiddag te Veurne 
m  't  Vredegerecnt BaviLoen, eerste 
verdiep, overgaan to t de oepaalde toe- 
vvijzing, Dij openDare lic itatleverkoo- 
pmg van

GEMEENTE BULSKAMP 
nao ij de Dorppiaats 

riui-bi tue . 
m et 8 Ha 92a 20 ca erve onder be- 
oouwden grond, wei- en zaailand, ver
deeld m  twee koopen; m et a i de recn- 
cen op oonogsscnaoevergoeoing en 
wederoelegging.

B ij samenvoeging slechts ingesteld:
45U.ÜUU fr.

Sterfhuis der echtgenooten neer en 
vrouw Cn. Declerck-Deeren. (6 2 >

Studie van Meester 
„  Pierre Denis

Doctor in  de rechten 
Notaris te Nieuwpoort.

Op Vrijdag 18 Januari 1946, om 3 u. 
’s namiddags, te r herberg «La Liberté» 
D ij M r. cnaries De Meyere, M arkt, te 
Nieuwpoort: TOESLAG van:

STAD NIEUWPOORT 
Een zeer gerieflijk W INKELHUIS  
te Nieuwpoort, K erkstraa t 2, groot : 
1 a. 91 ca.

Slechts ingesteld: 100.000 fr.
Zichtbaar alle dagen; sleutels ten 

kantore.
Voor alle verdere in lich tingen, zich 

wenden te r studie van voornoemden 
Notaris Denis. (47)

Studie van den Notaris 
Jan B. de Cheldere

te Heist.

INSTEL MET PREMIE
Op Maandag 28 Januari 1946, om 

16 uur te Heist, in  het Café « Welkom - 
bank», Knokkestraat, van:

BADSTAD HEIST 
Drie gerievige Werkmanswoningen 
waarvan het een erg beschadigd, ge
legen in  de «Garre», uitgevende in  de 
Pannestraat, aldaar geteekend nrs. 61, 
57 en 55; twee ervan z ijn  verhuurd 
zonder geschreven pacht m its  105 fr. 
te maande en het derde is onbewoon
baar. (54)

Studie van Meester 
Jan B. de Cheldere

Notaris te Heist-aan-zee.

INSTEL MET PREMIE
Op Woensdag 23 Januari 1946, om 

16 uur te Heist, in  het Café « Ib is », 
Cardinaal M ercierstraat:

BADSTAD HEIST 
GERIEVIG W OONHUIS  

en erve, gelegen hoek der Panne- en 
Steenstraten, groot 125 m2, geteekend 
Pannestraat, 77.

Beschikbaar met de betaling. (55)

Studie van 'den Notaris 
SWENNEN

te Nieuwpoort.

Woensdag 16 Januari 1946, om 3 uur 
namiddag te Nieuwpoort, in  de gewone 
gehoorzaal van ’t  Vredegerecht, Lan- 
gestraat:

LICITATIEVERKOOPING van 
S t a d  N i e u w p o o r t  

Schoolstraat 56 
W O O N H U I S  

met 176 m2 33 dm2 ERVE
Met al de rechten op oorlogsschade- 

vergoeding en wederbelegging.
Eigendom van den heer Petrus 

Hoste en kinders. (53)

Studie van Notaris 
P. SIMPELAERE

te De Panne.

Donderdag 24 Januari 1946, om 2 u.
namidd. in  het «Café- de l ’Espérance», 
K on ink lijke  Baan, De Panne, ten over
staan van de H.H. Vrederechter en 
G riff ie r van ’t  kanton Veurne: 

OPENBARE VERKOOPING 
van

W O O N H U I S
met afhangen en bouwgrond

te DE PANNE (Oosthoek), Oostduinen- 
hoek, 17. Groot: 556 m2 20 dm2, heb
bende een lengte van 18 m. aan de 
Oostduinenstraat.

Ingesteld: 50.0D0 fr.
(64)

P. SIMPELAERE
te De Panne.

Dqnderdag 24 Januari 1946, om 3 u.
In  het «Caie S‘ Antoine», Nieuwpoort- 
laan, De ranne, ten overstaan van de 
H.B.. Vredereenter en G rim e r van ’t  
kanton Veurne:

T o e SLAG van 
WOONHUIS ivit  r At-HANGEN 

gelegen te DE PANNE, Duinenstraat, 
rö. Groot: 214 m2 zu amz en

Ingesteld: 50 000 fr. 
PERCEEL B uuw urtU nü  

er aan parende voor hooiaende met 
ö m. De neppe, S in t Eiisaoetnstraat. 
Groot: .180 m2.

Ingesteld: 7.000 fr. 
Recht van samenvoeging.

(63)

Studie van den Notaris 
Albert De busscnere

te Brugge, G neerw ijnstraat 13.

Dinsdag 22 Januari 1946, om 3 u. 
namiddag te r Caie «Bij Maurice Van 
fia iew ijn», Oude M ark t te lie is t:

TOESLAG van:
Badstad n e isT -a a N -Z E E  

Een scnoon en welondernouden 
W O O N H U IS

met breede ingangspoort, afhanke
lijkheden en medegaande erve, gele
gen Pannesiag 201, groot 138 m2 13 
dm2 in  nieuwe staat, herscniiderd eh 
voorzien van gas, eiectricneit, p u t- en 
regenwater.

V rij georuik twee maanden na toe
slag.

Ingesteld: 67.000 fr. 
Te bezichtigen den Dinsdag en Don

derdag van 2 to t 4 u. namiddag. (59)

Studies van de Notarissen 
Maurice Quagneoeur

te Oostende, K e rkstraa t 43, en 
H. Claverneau

te Brussel, DuQuesnoystraat 23.

Op Maandag 21 Januari 1946, te 15
uur, in  het lokaal P rins Boudewijn, 
St. Sebastiaanstraat 22 te Oostende. 

INSTEL MET 14 % PREMIE van 
STAD OOSTENDE 

Een blok van twee aanpalende en 
verbonden huizen bestaande u it :

1. EEN HANDELSHUIS  
hoek W itte  Nonnenstr. 23a en L ijn -  

baanstraat.
2. EEN W OONHUIS  

L ijnbaanstraa t 9
Samen gekadastreerd sectie A nrs. 

878a en 880 voor een tota le opper
vlakte van 132 m2.

Water, Gas. E lectric ite it.
Beiden verhuurd zonder pacht. 
Bezoeken: Maandagen en Donder

dagen van 10 to t 12 uur.
Alle nadere in lich tingen  te bekomen 

te r studie van voomoemde notarissen.
(58)

Studie van Meester 
Pierre Denis

Doctor in  de rechten 
Notaris te Nieuwpoort.

Op Maandagen 21 Jan. en 4 Febr.
1946, telkens om 3 uur ’s namiddags, 
te r herberg «La Liberté» b ij M r. Char
les Demeyere, M arkt, te Nieuwpoort, 
respectievelijk INSTEL en TOESLAG 

van
STAD NIEUWPOORT 

Een geriefelijk en welgelegen) 
W I N K E L H U I S

met aanhoorigheden en koer, H endrik 
Geeraert Plaats 4, Nieuwpoort, groot 
159 m2.

J4% INSTELPREMIE 
Te bezichtigen den Dinsdag en Za

terdag van 10 to t 12 en van 2 to t 5 u.
Voor alle verdere in ich tingen, zich 

wenden te r studie van voornoemden 
Notaris Denis, K okstraa t 9. (60>

Studie van den Notaris 
O. Jos. Swennen

te Nieuwpoort.

V rijw illig e  Openbare Verkooping van 
GEMEENTE OOSTDUINKERKE 

Polderstraat 
Een perceel BOUWGROND

hebbende een gevelbreedte van 15 m.. 
op een doorgaandiepte van 30 m. op 
de Polderstraat, groot 450 m2; bekend 
b ij kadaster sectie A ex nr. 315x2.

Eigendom der echtgenooten heer en 
vrouw Pieter Vynck-Lycke te Oost- 
duinkerke.

EENIGE ZITDAG:
Dinsdag 22 Januari 1946, om 3 uur 

namiddag te Oostduinkerke, te r her
berg « ’t  Jagershof » b ij den h. Geor
ges Vanneuville, Leopold I I  laan.

(61)
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Speciaal adres voor GEPELDE en ONGEPELDE GARNALEN 

Zoodra m ogelijk weer op de Belgische M arkt. (10)

B U I T E N L A N D
NIEUW E ABONNEMENTEN

Al onze Hollandsche lezers, welke 
wenschen een abonnement op Het 
Nieuw Visscherijb lad te nemen, stor
ten de som van twaalf gulden op 
postgiro 431.332 van den h. Jan Spaan
derman, Postbox 15 te IJmuiden.

Brief uit IJmuiden
IJm uiden, 30 Dec. 1945.

Hoewel de verwachtingen voor de 
feestdagen n ie t al te hoog gespannen 
waren, is het deze keer anders uitge
komen. Een paar dagen goed weer 
waren voldoende om de schepen naar 
huis te laten stoomen met alle zeer 
redelijke vangsten aan boord.

De naaste verwachtingen in  het 
nieuwe ja a r z ijn  dat er circa 30 stoom
traw lers en 60 à 70 motors aan de vis
scherij op de Noordzee zullen deel
nemen.

De motors die op de haringvangst 
z ijn  geweest, zullen, nu deze vissche
r i j  is geëindigd, alle deelnemen aan 
INoordzeevisscherij. D it zal voor de 
toekomst een aanzienlijke verhooging 
van dé bevoorrading geven. Vooral 
tongen en ta rbo t zullen een weg moe 
ten vinden.

WAAR HEEN?

Het zal n ie t m ogelijk z ijn  alle ton 
gen. in  het b innenland op te nemen. 
Vroeger was Duitschland een afne
mer voor de groote soorten tong. D it 
Is voorloopig verloren gegaan en wat 
zal F ra n k rijk  ons nu kunnen bieden 
met een fran k  van ongeveer f  0,02)4?. 
Daar kom t nog b ij: zal d it land voor 
tongen, deviezen beschikbaar stellen, 
nu w ij d it, met de nieuwe lage frank  
b ijna  ais heele luxe kunnen beschou
wen?

EN BELGIE DAN?

De p rijzen  voor tong en ta rbo t z ijn  
momenteel zoo, dat w ij er voor kun
nen leveren. M aar dan zal ook die 
frank  stand moeten houden, en de 
Belgen kooplust voor fijnv isch  moeten 
toonen. H ier is misschien een kansje, 
dat de Belgische regeering hun hooge 
fijnv ischprijzen  eenigszins w illen  
drukken door invoer hiervan. Laat 
ook d it verstek, dan rest ons nog En
geland en Zwitserland. Het eerste 
land zal m.i. ook nog wel even op zich 
la ten wachten, gezien de reacties die 
daar de invoer van Deensche visch 
al brachten en d it was over het alge
meen nog m aar ordinaire visch. B l i j f t  
over Zwitserland. Een land dat de oor
logsellende n ie t mee hoefde te maken, 
tevens een land met een goede va lu ta ; 
m aar of z ij in  staat z ijn  een noemens
waardig kwantum  op .te nemen, is 
de vraag. M et dat al, zullen de p r i j
zen b ij ons ten lande nog sterk moe
ten dalen, w illen  w ij een kansje ma
ken voor gezonde, geregelde zaken.

W ant ook de ordinaire vischaan- 
voer, zal in  de komende maanden 
sterk toenemen, en w ij' moeten in  
staat z ijn  met Denemarken mee te 
kunnen concurreeren en al onze wa
pens door d it land n ie t u it onze han 
den te la ten  slaan.

De groote staking in  het verleden 
heeft ons geleerd, w at stils tand be- 
teekende en ten koste van alles zul
len w ij aan den export mee moeten 
doen. Laat de regeering ons eens meer 
v r ijhe id  en rich ten  zij zich eens n.eer 
op het herstel van de traw lers díe 
in  m arinedienst hebben gevaren en in  
de tweede instan tie  op nieuwbouw 
voor onze vloot.

W ij hebben een circa 200 traw lers 
in  de vaart gehad dat geleidelijk aan, 
verminderd was to t circa 40 stoom
trawlers. Het eerste kwantum  moeten 
w ij weer zien te bereiken, hoe groot 
de moeilijkheden ook mogen z ijn  en 
ais ik  de energie zie, waarmee h ier 
in  IJm uiden gewerkt wordt, dan kan 
d it bereikt worden, ondanks alle lage 
va lu ta ’s en handelsbelemmeringen.

Het voornaamste zal z ijn  een sterk 
verhoogd binnenlandsch gebruik en 
voor het buitenland alle soorten visch 
op welke zee ook gevangen, om de 
concurrentie in  het buitenland te kun
nen opvangen.

NEDERLAND
DE NEDERLANDSCHE VISSCHERIJ- 

VLOOT NA DE BEVRIJDING
« De Visscherijwereld » gaf enkele 

merkwaardige in lich tingen  nopens den 
toestand der Nederlandsche vissche- 
r ijv lo o t na de bevrijd ing.

W ij ontleenen:
Na de bevrijd ing werd een aanvang 

gemaakt met de opsporing van de 
door de Duitschers geroofde visschers
vaartuigen. Toen zij in  1940 met het 
vorderen begonnen, hadden w ij n ie t 
durven hopen, dat er nog één terug 
zou komen.

Er vertrok al spoedig een commis
sie uitgezonden door de afdeeling 
Visscherijen van het M inisterie van 
Landbouw, Visscherij en Voedselvoor
ziening naar Duitschland, die uitste

kend werk heeft ve rrich t w ant ver
scheidene schepen werden opgespoord. 
Allereerst werden de d ichtsto ijz ijnde  
havens afgezocht, zooals Emden. De 
aldaar liggende schepen moesten naar 
D e lfz ijl worden overgebracht, doch 
voor de defin itieve vrijgave werd de 
haven van IJm uiden aangewezen. 
IJm uiden is dus het eindpunt van de 
gerepatrieerde visschers-vaartuigen, 
doch alleen voor de trawlers, loggers 
eh groote kotters. De kleine vaa rtu i
gen werden meteen in  D e lfz ijl aan 
de eigenaren teruggegeven.

Op 19 Augustus kwam het eerste 
convooi in  IJm uiden aan, bestaande 
u it 14 schepen. Van de meeste sche
pen konden echter de motoren n ie t 
meer op gang gebracht worden, zoodat 
er andere maatregelen moesten ge 
nomen worden. Sleepbooten waren 
n ie t beschikbaar. Om de vloot toch 
over te kunnen brengen werd in  over
weging genomen om eenige gerepa
trieerde schepen, waarvan de m achi
ne- of m otonnsta lla tie  in  goede con
d itie  verkeerde, k iaa r te maken voor 
den sleepdienst. Z ij werden bemand 
door visschers, uitgerust en geadmi
nistreerd in  IJm uiden en z ij voeren 
geregeld naar D e llz ijl en terug met 
eén of twee schepen achter zich. Het 
aantal sleepers is to t acht uitgebreid 
geworden.

Circa 60 traw lers en loggers werden 
met de sleepers u it D e ilz ijl en u it 
Duitschland teruggehaald en d it te
rugbrengen gaat nog steeds door. Een 
en ander heeft to t gevolg da t weer 
vele sen epen aan den oorspronke- 
lijk e n  eigenaar in  gebruik kunnen 
worden gegeven en verder, dat het 
aanvoeren van visch en haring  sterk 
vooruitgingen en in  de naaste toe
komst nog meer vooruit zullen gaan, 
waarmede de voedselvoorziening van 
onze bevolking is gebaat.

Eenmaal in  IJm uiden aangekomen 
worden de vaartuigen geregistreerd 
en de oorspronkelijke eigenaar vast
gesteld. Na toestemming van de M a- 
r ine-au to rite iten  wordt het schip aan 
den oorspronkelijken eigenaar in  ge
b ru ik gegeven. Dan gaat het naar een 
werf om weer voor de visscherij in 
gericht te worden. In  vele gevallen 
is d it echter gem akkelijker gezegd 
dan gedaan, w ant de Duitschers heb
ben ieder schip to taa l voor de vis
scherij ongeschikt gemaakt en alle 
herkenningsteekens verw ijderd. Van 
brandmerken is n iets meer te bespeu
ren. De lu iken  z ijn  verw ijderd, waar
voor a llerle i obstakels in  de plaats 
z ijn  gekomen: dekhuizen met hutten  
voor officieren, waschgelegenheden 
en W. C.’s en benedendeks is alles 
uitgebroken en vervangen door logies, 
waarin meestal een onbeschrijfe lijke 
rommel heerscht. De m otor is in  de 
meeste schepen vervangen door een 
zwaardere, in  den regel van Duitsch 
fabrikaat. W aterdichte schotten z ijn  
verplaatst en tanks verw ijderd. Er 
z ijn  ook schepen teruggekomen zon
der m otor en waarvan de motor ge
demonteerd was en de onderdeelen 
verspreid in  de motorkamer lagen. 
De schepen z ijn  zoodanig verbouwd, 
dat ze haast n ie t meer te herkennen 
z ijn . B ij de vaststelling van den oor
spronkelijken eigenaar w ordt men 
vaak afgeleid, doordat de motor soms 
van het eene in  het andere schip is 
geplaatst. In  den regel kan aan den 
bouw van het schip worden nagegaan 
op welke w erf het is gebouwd.

Op 30 November bedroeg het aantal 
teruggegeven trawlers, loggers en 
kotters 162, Er. werden 306 vaartuigen 
gevorderd, zoodat 53 % terug is.

WELKE SOM DE NEDERLANDERS 
NAAR BELGIE MOGEN BRENGEN

De reizigers die van Nederland in  
België o f het Groot-Hertogdom L u 
xemburg komen, mogen zonder mach
tig ing  een bedrag van hoogstens 30 
gulden in  Nederlandsche b ilje tten  in 
voeren. Deze b ilje tten  mogen in  het 
gebied van de Belgisch-Luxemburg- 
sche Unie n ie t worden omgewisseld.

Voor hun eersten reisdag mogen de 
reizigers, die van Nederland komen 
zonder vergunning, een bedrag van 
hoogstens 500 fran k  in  Belg. bankb il
je tten  invoeren.

Om de onkosten van de volgende 
dagen te dekken, mogen z ii zonder 
vergunning door Nederlandsche ban
ken uitgegeven reischecks invoeren 
en zulks ten beloope van de tegen
waarde van 30 gulden per dag en voor 
een m axim um  van 300 gulden per reis.

De invoer van hoogere bedragen is 
slechts toegelaten op vertoon van een 
door de Deviezen Afdeeling van de 
Nederlandsche Bank afgeleverde ver
gunning.

De reizigers die u it  Nederland te - 
rugkeeren mogen in  België of in  het 
Groot-Hertogdom Luxemburg terug 
invoeren: a) het onder vorm van Bel
gische bankbilje tten  uitgevoerde be
drag (maximum  500 B. fr .) ;  b) het 
overschot der n ie t gebruikte b ilje tten  
in  checks in  gulden, ten beloope van 
m axim um  30 gulden in  b ilje tten , het 
overige in  checks.

FRANK RIJK
DUINKERKEN — AANVOER VAN 

HARING
Sedert 15 December, werd dagelijks 

gemiuaeia öuu.uuu K g . harm g aange- 
voera. j_»e p rijs  aan oen reeaer is a.oO 
franscne fr. per K g . rz,¿o rr. aan aen 
nanueiaar en 17,ou tr. aan den ver- 
o ru iK e r .

D ij ons w ordt er weinig ijle  haring  
versen gegeten.

SPIJTS ALLES GOEDKOOPE VISCH
In  de Fransche beroepskringen 

wordt de aanüacnt er op gevestigd, 
dat niettegenstaande de groote kos
ten verbonden aan den neropbouw 
van de Fransche visscnerijvioot, het 
wenscnenjk is da t de p n js  van de 
visen op een raag peii gehouden 
worde. Gedurende den oorlog weiden 
ta lr ijke  vermruikers, voornam elijk  in  
de groote steden, aangezet visen te 
eten, b ij gebrek aan vieesch. Z ij heb- 
oen er ongetw ijfe ld  smaak in  gevon
den en wenscnen op den ingesiagen 
weg voort te gaan. D it w ordt ais een 
gunstige geiegenneid bescnouwd om 
net vischveroruik te bevorderen, ge
legenheid- weike men n ie t mag laten 
vooroljgaan.

Hoe men de twee factoren: dure 
uitbatingskosten en goedkoope visch 
zal kunnen vereenlgen, w ordt voor
loopig n ie t opgelost.

VERLIES VAN VISCHTUIG  
DOUR OORLOGSFEITEN

De rechtbank van Bordeaux ver
leende onlangs een vonnis, da t van 
groot belang is voor de Fransche vis- 
scners, weike hun m ateriaa l verliezen 
tengevolge van aanraking m et oor
logstuig.

D it vonnis ste lt vast, dat de ver
zekering tegen oonogsrisico ve ran t
w oordelijk is en bijgevolg de schade 
moet dekken, in  geval de visschers 
ve rp lich t z ijn  hun vischm ateriaa l te 
Kappen en p rijs  te geven, om verder 
onheil te voorkomen te r gelegenheid 
van de aanraking m et oorlogstuig.

AM ERIKA
EEN NIEUWE SOORT IJS VOOR HET 

BEWAREN VAN! VISCH

D it ijs  « No-Bac » geheeten, werd 
op de m a rk t gebracht door de Tucker 
General Sales Agenes, van Seattle, 
Washington. Het heeft toegelaten ver
sehe kaoeljauw 10, 12 en zelfs 13 da
gen te bewaren; ze H erle id t de u it
werking der bacteriën to t haar m in i
mum; het is geenszins schadelijk.

Hebben aan de opzoekingen, proe
ven en kosten deelgeru imen:. Doctor 
Harvey, C. M. M illers, Ph. D. Prof. 
Charles F. Shockey, Cla rence Ander
son, technisch hoofd van de Washing
ton State D epartm ent -of Fisheries; 
De W hite FiSh Products Co v. Seatlle 
eu. z ijn  d irecteur C harli :s ‘A lhadeff 
hebben de geleerden b ijgestaan.

ENGELAND
GEEN BLIKJESOPENI sRS!

Het stoomschip « Em pire Fores » is 
in  Engeland aangekomen m e t een re- 
cordladlng sardinen: 25 m illi-oen b lik 
jes, komende van Portugal, el i  die om 
zoo te zeggen het geheel dei • Portu- 
geesche opbrengst m tm aak t. Ze wer
den aangekocht door he t m in is te rie  
van R avita illeering. Het zal de Engel- 
schen n ie t aan sard inen ontbreken, 
ei is helaas een m aar. De b lik jes- 
openers z ijn  prac.tisch o nv indbaa r en 
Portugal levert ze n ie t. De « T im es » 
publiceert dagelijks klac h ten va u  ver
bruikers die te kampen, hebben met 
v/eerspannige blikjes.

De zaak had een w eerga lm  in  het 
Parlement, en de m in is  ter van R av i
ta illeering  moest loegi 3ven dat Het 
thans onm ogelijk is di t  n u tt ig  tu ig  
te leveren, en vormde den wenscb 
d a i het weldra m ogelij k  zou zi.in er 
zich aan te schaffen.

KONINGSBOOD SCHAP

Een aloud gebru ik getrouw , heeft 
de Koning van u it  Buc kingham  Pala- 
C ! volgende Kerstm isg  roeten aan de 
Britsche handels- en visschérsvloot 
gezonden :

« Ik  heb tijdens den oorlog op elke 
Kerstm isdag m ijn . groet gebracht aan 
koopvaard ij- en visschérsvloot. Zes 
ja a r lang hebben w ij Kerstm is ge
vierd in  w eerw il van de sombere t i j 
den die w ij a llen  doorrm lakten, en n ii 
kunnen w ij e in de lijk  in  vrede en ze
gevierend feesten. Op ( l i t  oogenblik 
nu de kommer en het gt ;vaar voorb ij 
z ijn, kunnen w ij best 'de grootheid 
beseffen van  uw moed o ri vo lhard ing.

W ij hebben ons d ic h t aaneengeslo
ten, en hebben gevoeld hoe in n ig  w ij 
aan e lkaar gehecht z i jn ;  h e t was voor 
ons een geluk in  de m,enige onzekere 
uren die wi.i beleefd hebben, ten  volle 
overtuigd te z ijn  d a t gi.i, die n oo it 
voor gevaar of dood geweken hebt, 
alles zoudt volbrengen w at van u aou 
verwacht worden, en ons die zaken 
zoudt weten aan te  brengen die voor 
het volhouden van d en oorlog en de 
voeding van ons vo lk: onm isbaar w a 
ren.

Velen onder u heb ben hun  laa ts te  
reis vo lbracht; I iu n  naam  en aan
sch ijn  b l i j f t  met lie f de en dankbaar
heid in  ons geheu gen bewaard, te rw ijl 
w ij d rinken op de gezondheid van 
onze verre vrienden. V e l e n  z ijn  na lan 
ge afwezigheid in  1 run lan d  en huis

Tmmm
DE BESTE ENGELSCHE DIESEL MOTOR

M A R I N E  M O TO R S
K A M M E N S T R A A T  7 2  , A N T W E R P E N

gezin teruggekeerd of hebben alweer 
hun vreedzame reizen hernomen, an
deren wachten nog op de b lijde  th u is 
komst. Sommigen gaan voor de eerste 
m aal naar zee, voorgelicht door de 
groote voorbeelden door u gegeven.

Aan elk van u wensch ik  a l de ge
noegens van den vrede en een vroo lijk  
Kerstfeest. »

George R. I.

REGEER INGSWENSC HEN

Ook ’s Lands bestuur heeft, door 
tusschenkomst van den bevoegden 
M in is te r aan het visscherijbedrijf vol
genden nieuwjaarwensch gestuurd:

« W ij staan op den drempel van 
het eerste n ieuw jaar van den vrede. 
Ik  besef .ten volle hoe hard  "de vis
schers het gedurende de lange oor
logsjaren gehad hebben, en hoe 
p rach tig  z ij zich gedragen hebben in  
de u itvoering van hun zware taak.

E r heerscht nog steeds gebrek aan 
voeding in  ons land en het is onze 
wensch dat ons volk beter gevoed 
worde dan voorheen.

De visscher kan h ie rin  een voorna
me ro l snelen, en ik  hoop dat z ijn  
ijve r n ie t zal falen, m aar dat h ij  z ijn  
inspanning zal verdubbelen geduren
de de maanden en jaren die onze her- 
opbeuring zal vereischen.

In  de Koningsboodschap l ig t de ver
bintenis van de Regeering besloten 
al het noodige te doen om de vissche- 
r ijn ijve rh e id  to t een hoog en gezond 
peil te verheffen, en niets zal onverlet 
gelaten worden om d it doei te berei
ken. Ik  wensch u allen een gelukkig 
en voorspoedig N ieuwjaar. »

In  België z ijn  de visschers vergeten.

ALGEMEENE KLACHTEN

Die welverdiende hulde en die goed
gemeende wenschen beletten achter 
n ie t dat in  alle visscherij vakken b it
te r geklaagd wordt.

De visschers klagen omdat de Ad
m ira lty  n ie t vlug genoeg geschikte 
vaartuigen te r hunner beschikking 
stelt, w at vooral het geval is in  de 
kleine kusthavens.

De stuurlieden en schippers klagen 
omdat zij, in  a fw achting van be- 
scheept te worden, geen wachtgeld 
kunnen trekken, zoo zij n ie t kunnen 
bewijzen dat z ij te r visscherij geva
ren hebben to td a t ze b ij de Navy in- 
ge lijfd  werden.

Velen onder hen doen opmerken 
dat z ij ve rp lich t geweest z ijn  een an
dere broodwinning te zoeken :'n af
wachting dat hun gerekwisitioneerd 
visschersvaartuig to t oorlogsdienst 
kon herbouwd worden, w at soms we
ken en maanden duurde.

De reeders klagen, nam elijk  in  de 
grootere havens, omdat, h u fi beste 
elementen zoolang in  de Navy weer
houden worden en dat het hun onmo
ge lijk  is  hun vrijgekomen .treilers 
k laa r te maken en naar zee te sturen.

Z ij doen ook opmerken dat, te rw ijl 
de Engelsche visschers steeds voort
gaan de visscherij gronden van m ijnen 
schoon te vegen, a lle rle i vreemde tre i
lers er gebruik van maken om won
dere vangsten binnen te halen.

Er w ordt op gewezen dat de Noor- 
sche regeering er destijds n ie t voor 
teruggedeinsd heeft breede stroken 
langs haar kust ais gesloten vissche
r i j  te verklaren, en de Engelsche tre i
lers die er zich in  mochten wagen, 
zwaar te straffen.

De vischhandelaars klagen, omdat 
de Engelsche bureaucratie (red tepe) 
nog steeds den handel aan den lei
band houdt. Z ij voorspellen dat, " a n -  
neer, met het aanstaande gunstig sei
zoen en het vrijkom en van meer sche
pen, de vischaanvoer m erke lijk  zal 
vermeerderen, de vlugge bediening 
van den verbru iker gevaar loopt vol
ledig in  de war íe  geraken, zoo het 
stelsel van am btelijke verdeeling per 
haven en per d is tric t, die tijdens den 
oorlog reeds zooveel moeilijkheden 
opleverden, nog langer wordt gehand
haafd.

Zoo de vooroorlogsche v rijh e id  van 
handel terug in  voege w ordt gesteld 
zou, volgens de meeste handelaars, 
alles perfect gaan en zou er zelfs geen 
reden bestaan om — zooals de Re
geering het kom t te doen — de invoer 
van bevroren visen u it I js la n d  te ver
bieden, die zoo goed te pas zou komen 
wanneer de aanvoer van versehe visch 
wegens onvoorziene omstandigheden 
ontoereikend is.

MOOIE BESOMMINGEN

Wie n ie t k laagt z iin  de visschers, 
schippers en reeders die in  de laatste 
maanden reusachtige besommingen 
gemaakt hebben. , .

Gedurende de East Anglia  haring- 
campanje heeft een d rifte r  wekelijks 
een gemiddelde van £1000 opgebracht 
De gansche vloot, alhoewel ze amper 
een zesde van haar vroegere sterkte 
bedraagt, heeft te Lowestoft £270.000 

11 en te Yarm outh £389.450 opgebracht.
In  Cornwall is de visscherij even

eens loonend geweest. K leine kust- 
wisschers hebben van £60 to t £ 160

per week opgebracht, en het record 
werd behaald door een Belgische tre!-,. 
1er die in  een enkele reis 2338 stone 
heek binnenbracht en £1071 besomde.

Te H u il b racht een tre ile r in  één 
reis £7009 op.

SLIPPER LIMPETS
Reeds vóór den oorlog waren de ver

maarde oesterbanken van Whitstable 
ernstig aangetast door die gevaar-ijke 
parasieten, die n ie t a lleen lijk  het 
voedsel van de oesters wegkapen, 
m aar ook, door zich op de oestefscheH 
pen vast te kleven en te vermenig
vuldigen, deze weekdieren ten slotte 
ais verlammen.

Vóór den oorlog werd, door toedoen 
van het p laatse lijk  bestuur, hardnek
kig gewerkt om de slipper lim pet te 
verdelgen, en men kon gansche hoo- 
pen dezer woekerdieren langs de oe
vers zien liggen zieltogen.

Gedurende den oorlog heeft het 
kwaad zich zoodanig uitgebreid, dat 
men er thans ais radeloos voor staat.

HUMOR EN RED TAPE
De spotlust w ordt in  de visscherij- 

middens n ie t weinig opgewekt door 
het vaststellen dat, te rw ijl het vis- 
scherijbestuur het aanbrengen en den 
verkoop van ondermaatsche visch 
streng verbiedt, de Dienst voor p rijs  
regeling in  z iin  jongste reglement een 
p rijs  vastste lt van 3 d. per stone voor 
alle ondermaatsche visch!

Zoo een visscher of handelaar des
wege in  overtreding genomen en voor 
de rechtbank gebracht wordt, zal de 
rechter, zoo h ii eenigszins hum oris
tisch is aangelegd, w at h ier n ie t zeld
zaam is, deze adm inistratieve la a t
dunkendheid wel fijn t je s  weten aan 
de kaak te stellen.

BESTEL UW GAREN, NETTEN EN 

TOUWWERK B IJ

! M Stl
N. V.

van heden af 

Hoek Hendrik Serruyslaan en 
Aartshertoginnenstraat

PRIJS VAN'FORELLEN
Vanwege de «Bon Marché» on tv in 

gen we hiernavolgend schrijven:
« In  Uw nummer van 22 December 

1.1. werd onder den tite l «Prijs van 
Forellen» een a rtike l gepubliceerd 
waarin  de naam onzer firm a  ver
noemd wordt. W ij z ijn  ve rp lich t pre
test aan te teekenen tegen d it artikel, ; 
waarvan de ínhoud op een dwaling ' 
berust.

Onze «Vischafdeeling» heeft forel
len verkocht à 62 fr. en verkoopt ze 
op ’t  oogenblik aan den officieelen 
p rijs  van 64 fr. per k ilo  (en n ie t 65 fr. ■ 
zooals vermeld w ordt). Nooit werd 
deze visch verkocht op basis van 100 
fr. per fore l en w ij dagen wie ook uit 
om daarvan het bewijs te leveren.

Maar, uw tekst verm eldt n ie t of het 
wel degelijk om onze «Vischafdee
ling» gaat. Het is dus best mogelijk 
dat met bovengenoemd a rtike l onze 
«Spijshuizen» bedoeld worden. Welnu, 
in  onze «Spijshuizen» werden forellen-, 
opgediend

1) van meer dan 300 gr. voor 1 per
soon à 60 fr.;

2) van meer dan 500 gr. voor 2 per
sonen à 100 fr.
wat behoorlijke prijzen  z ijn  voot 
Spijshuizen van onze kategorie.

W ij stellen er p rijs  op te verzekeren 
dat w ij aan officieele prijzen  ver-
koopen. » . ,

Nota der Red. — W ij tw ijfe len  er 
n ie t aan dat de Bon Marché steeds 
aan officieele prijzen verkoopt. De 
p rijs  van de forellen waarvan wij 
spraken, is deze in  het restaurant ge
vraagd en n ie t in  de versehe visch
afdeeling, waar de Bon Marché steeds 
veel goedkooper dan in  andere in
stellingen verkoopt.

Dat men zeer groote forellen op- ] 
diende is zeker, m aar d it belet niet 
dat die schotel 100 fr. kostte per per
soon, alles inbegrepen.

Gewapende Holle Baksteen 
Welfsels « I S O D A L »
Vloeren in Céramique en 
C im ent - Faience tegels

Te bekomen b ij:

M. Royaux-Claeys
55, Cuido Gezellelaan, 55 
Tel. 325.09 - BRUGGE
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