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Vergoeding aan Slachtoffers van 
Arbeidsongevallen in de Zeevisscherij

KOMT ER A A N PA SSIN G ?

Wetenschap -  Nijverheid - Handel

Berekend, volgens 
h et officleele uur 
van Greenwich.

ABONNEM ENTEN: Binnenland: 1 jaar: 100  fr. 
TEL. Nr 72523 Nederland: 12 gulden.

Het Nieuw V isscherijblad  h eeft h er
haaldelijk een lans gebroken ten voor- 
deele der slachtoffers van arbeids
ongevallen in de zeevisscherij of hun  
rechthebbenden. Wij hebben er op ge
wezen dat deze vergoedingen onvol
doende zijn  en  zouden m oeten aan
gepast worden, zooals voor de onge
vallen op vasten  bodem, aan h et aan
genomen levensm inim um . Wij hebben  
de aandacht er op gevestigd, dat h ier
voor in aanm erking m oesten komen, 
de slachtoffers van ongevallen over
komen vóór 1 Juli 1930 en na dezen  
datum tot op het oogenblik dat deze 
vergoeding h et vastgesteld  m inimum  
bereikt.

Naar den Beroepsraad 
voor de Zeevisscherij

Wij waren van oordeel, dat deze 
kwestie best door den Bedrijfsraad  
kon worden geregeld. Daar h et echter 
hier in de eerste p laats een kwestie 
van socialen en m in van econom ischen  
aard betreft, is de Beroespraad voor 
de Zeevisscherij veeleer h et aange
wezen organism e voor de behandeling  
van het vraagstuk.

Naar verluidt zal de Beroespraad  
voor de Zeevisscherij in een zijner 
aanstaande vergaderingen de bespre
king van deze aangelegenheid aan
vatten.

Hoe staan de zaken ?
Zooals gezegd komen twee reeksen  

van slachtoffers in  aanm erking om  
steun te genieten:

1. Deze waarvan h et ongeval zich  
heeft voorgedaan vóór h et van kracht 
worden van de w et van 29 December 
1929 op de zeeongevallen, bijgevolg 
vóór 1 Juli 1930;

2. Deze welke van de bepalingen  
dezer wet, genieten, doch wier ver
goedingen uitbetaald door de G em een
schappelijke Kas voor de Zeevisscherij 
een vooraf bepaald levensm inim um  
niet bereiken.

Voor deze laatsten  staan  twee m o
gelijkheden open:

1. Kas voor Voorzorg en O nderstand  
(artikel 6 Wet 21-7-1890).

Deze Kas bestaat than s nog en be

Zondagm orgen te 10.30 uur zal in 
h et «Hotei du Commerce», V indictive- 
laan  19, Oostende, bij Rudolf Vande- 
kerckhove, een bijeenkom st p laats  

schikt over gelden voortkom ende van grijpen waarop de reeders komende

gem eene Wet en  welke geregeld wer
den volgens een grondwedde van m in  
dan 6.000 fr. onder dezelfde voor
waarden ais hierboven verm eld onder 
letter a;

e) h et verleenen, onderhouden en 
vernieuwen der orthopedische toe
stellen  waarvan h et gebruik ais nood
zakelijk wordt erkend ten  behoeve van  
degenen welke bijzondere of b ijge
voegde toelagen genieten.

Een bijgevoegde premie 
noodzakelijk

Opdat bijkom ende vergoedingen  
zouden kunnen vçrleend worden, moet 
vanwege de reeders een bijkomende

Veel Visschersvaartuigen zíjn niet
Verzekerd

Hoe de Reeders best hun Belang dienen
In  den laatsten  tijd  werd vastge

steld dat verschillende visschersvaar
tuigen n iet verzekerd zijn.

Wij m eenen van  deze gelegenheid  
gebruik te kunnen m aken om de 
eigenaars te wijzen op h et fe it dat te 
Oostende, ju ist vóór den oorlog, een  
onderlinge verzekering is ontstaan: 
«Hulp in Nood», gevestigd in  de Vin- 
dictivelaan 20,- Oostende (Tel. 716.89), 
waar de visschersvaartuigen tegen  
uitstekende voorwaarden verzekerd 
zijn.

Inderdaad, schade aan anderen is 
voor honderd percent gedekt, alsook  
het totaal verlies en h et vlotbrengen  
na stranding van h et vaartuig. 

Tevens is brand- en storm schade 
. . . , , alsook alle schade aan h et eigen schip

premie geeischt worden, zooals van go ten honderd u itbetaald  en  wordt
de werkgevers te land

Gezien echter de prem ies voor on 
gevallenverzekering te land ongeveer 
3 t.h. op de loonen bedragen en de 
bijdragen in  de zeevisscherij m erke
lijk hooger zijn, zouden de reeders 
n iet 5 t.h. van hun premie m oeten  
bijstorten, doch een verminderd pro
cent; im m ers de door de Kas van  
Voorzorg en Onderstand uit te keeren  
gelden zijn  voor alle slachtoffers of 
naastbestaanden dezelfde, onverschil
lig  tot welk bedrijf h et slachtoffer b e
hoort.

De inning der premie
De inning van die bijkom ende pre

m ie zou door de Gem eenschappelijke 
Kas voor de Zeevisscherij kunnen ge
daan worden, die deze dan zou over
dragen aan de N ationale Steun- en  
Voorzorgskas te Brussel.

De vraag rijst echter op of deze 
verhooging van sociale lasten  de reeds 
zware bijdrage voor de Gem eenschap
pelijke Kas n iet zal opvoeren tot be
dragen, die n iet m eer nijverheids- 
m atig zouden zijn.

het opsleepen op zeer behoorlijke 
wijze vergoed.

Al de leden zijn anderzijds onder
ling verplicht elkaar behoorlijk te 
helpen.

Op het einde van h et jaar wordt 
het overschot volgens de stortingen  
door elkeen gedaan op de Spaarboek 
van elk lid geplaatst.

Zoo komt h et dat «Hulp in Nood» 
voor de jaren 1942, 1943 en 1944 een 
overschot had voor elk lid welke ge
lijk stond m et 30, 32 en 70 per h on 
derd. van de betaalde premies.

Daarenboven m ag gezegd dat meer 
dan de h elft van de gansche visschers- 
vioot bij de onderlinge verzekering 
«Hulp in  Nood» aangesloten is en  wel 
250 varende schepen.

De Beheerraad is sam engesteld uit 
drie kustvisschersreeders van Nieuw- 
poort: Jef Verbanck, Arthur Van den  
Abeele en Maurice Legein; vier ree
ders van  Heist: Petrus Latruwe, Henri 
Cattoor, Jan Dobbelaere en  Jules 
Haerinck; v ijf reeders van  Oostende 
en wel August Brunet, Jules Denye, 
Charles Lenaers, Albert Huys, Remy 
Vanthorre, Leopold Verbanck, voor
zitter. Voor Blankenberge is h et Va
lóre Ponjaert.

Voor de Reeders komende uit Engeland

het in 1890 door K oning Leopold II 
gestichte fonds, om steun uit te kee
ren aan de rechthebbenden van ar- 
beidsslachtoffers, die zich op het 
oogenblik der ramp, en  vóór de u it
betaling van eenige vergoeding door 
den verzekeraar in zeer benarde toe
standen bevinden.

Die steun bestaat in  eenm alige be
taling van een bepaald oedrag van 
ongeveer 300 fr. Ook de rechthebben
den van de visàchers, die slachtoffers  
worden van een arbeidsongeval mo
gen daar aansrpaak op m aken. Zij 
moeten een aanvraag indienen bij de 
genoemde Kas.

2. D e in 1926 om gevorm de K as van  
Voorzorg en Onderstand.

Deze Kas wordt gespijsd door een 
afhouding van 5 % op de premies, 
betaald door de werkgevers in  de 
nijverheden te land, onderworpen aan  
de algemeene zeeongevallenwet.

Dfe bedrijvigheid van deze K as strekt 
zich uit tot:

a) het uitbetalen van bijzondere 
toelagen aan de slachtoffers van ar
beidsongevallen overkomen vóór 1 Juli 
1905, welke n iet vergoed werden door 
het gem een recht, en m instens 30 t.h. 
werkonbekwaamheid opliepen of in 
staat van behoeftigheid verkeeren.

b) h et uitbetalen van bijgevoegde 
toelagen aan de slachtoffers van  ar
beidsongevallen, vergoed door de Al-

van Ehgeland worden uitgenoodigd.
Op de dagorde is er vermeld:
1. Te storten achterstallige bijdrage 

aan de G em eenschappelijke Kas voor 
Zeevisscherij.

2. Te storten bijdrage voor VOZOR.
3. Schulden en tegoed inzake u it

bating der visschersvaartuigen door 
de Regie van  h et Zeewezen.

4. Verzekering der vaartuigen in  
Engeland m et of zonder de toestem 
m ing van  den reeder.

Uit bovenstaande punten Mii b lij
ken, dat deze belangrijke kwesties ver 
van opgelost zijn  en  h et is gekend, 
dat velen hierom trent groote m oeilijk
heden hebben of tegem oet gaan.

Zoo hebben we vastgesteld hoe er 
in de wijze van inning bij de u it
bating in h et m oederland en Enge
land, groote verschillen bestaan, in 
zooverre dat vooral de kleine u itge
weken ktfstvisschersreeders voor on
oplosbare m oeilijkheden komen te 
staan. Zoo waren we deze week oog
getuige van  h et feit, dat een kust- 
visscher van een vaartuig van 25 P.K. 
niet minder dan 50.000 fr. aan  VOZOR 
en 20.000 fr. aan de G em eenschappe
lijke Kas voor Zeevisscherij achterstel 
hoeft te betalen.

Van anderen hebben de in Enge
land vertoevende am btenaars van het 
Zeewezen n iet beter gevonden dan, 
vooraleer de vaartuigen te repatriee-

ren en zonder den reeder op de hoogte 
te stellen, h et schip te verzekeren bij 
een verzekeringsm aatschappij voor 
visschersvaartuigen en hem  daarna te 
verzoeken de prem ie te betalen.

Nog andere vaartuigen werden er 
door h et Regie van  h et Zeewezen u it
gebaat en  laten  ais saldo een tekort 
van vele duizenden, welke in  feite  
door den reeder zouden hoeven bij- 
betaald, waar hier elkeen rijkelijk zijn  
brood verdiende.

Dit, en nog zooveel andere gevallen, 
waarover we bezwaarlijk in  deze ko
lom m en kunnen uitwijden, zullen het 
voorwerp uitm aken van een ernstige 
bespreking onder de belanghebbenden  
zelf, waarna elke zaak grondig zal be
studeerd worden.

Voorstellen zullen daarna aan de 
betrokken overheid overgem aakt. Het 
m ag ten  andere gezegd dat sommige 
S taats- en sociale d iensten  in Enge
land nogal zonderling en  fantastisch  
m et de goederen van  onze m enschen  
hebben om gesprongen.

De directie van  de gansche m aat
schappij wordt waargenom en door den 
heer Vandenberghe Prosper, waarvan  
de bevoegdheid in  visscherij aangele
genheden gekend is en  aan wien  
«Hmp in  Nood» zijn bloei van thans  
grootelijks te danken heeft.

In  deze om standigheden is  h et n iet 
te verwonderen dat, m et een derge
lijk bestuur uitsluitend uit reeders be
staande, de m aatschappij n iettegen 
staande talrijke ongevallen, een ze
keren bloei kent.

GELDLEENINGEN
Daarenboven werd vastgesteld. dat 

som mige reeders verplicht werden zich  
bij verzekeringen aan  te slu iten  welke 
dezelfde doeleinden n iet nastreven, 
om dat ze een  leen ing m oeten aangaan  
bij m aatschappijen TEN ONRECHTE 
door den Staat, gesteund.

Om ook hieraan te verhelpen, h eeft  
«Huip in Nood» aan  zijn leden de ge
legenheid  gegeven leeningen aan te 
gaan aan zeer interessante voorwaar
den

De reeders, die zulks verlangen, 
m ogen zich  gerust wenden to t «Hulp 
in Nood», waarvan de bureelen van  
9 tot 12 uur open zijn.

Aan h et wakkere bestuur en in ’t 
bijzonder zijn voorzitter Leopold Ver
banck, zeggen we: doe zoo voort en 
wie w eet worden de reeders zoo ver
standig dat, om hun algem eene on
kosten to t een m inim um  te herleiden, 
ze zullen gaan  beseffen dat h et dus 
noodzakelijk is zich in één en de
zelfde onderlinge verzekering aan te 
sluiten. Aldus zullen zij groote be
sparingen verwezenlijken en goed ver
zekerd zijn.

DE REEDERS EN DE STORTINGEN 

AAN DE VISSCHERSKAS

Verschillende Oostendsche reeders 
stellen  ons onpleuw de vraag of zij 
kunnen verplicht worden de afhou- 
dingen voor de O ostendsche Visschers- 
Kas te betalen en  w at zij m oeten  
doen, zoo zij van oordeel zijn  n iets  
m eer te w illen storten.

Ons antwoord luidt, dat h et een feit  
is, dat deze bijdragen ais vrijwillige 
stortingen dienen aanzien te worden. 
In deze om standigheden volstaat h et  
een aangetcekend schrijven naar uw  
vischafslager te sturen en hem  te ver
zoeken voortaan deze afhouding n iet  
meer te doen.

Inderdaad, de vischafslager die door 
den reeder betaald wordt op grond van  
een percent op de bruto-opbrengst, is  
te aanzien ais de vertegenwoordiger 
van den reeder en  mag, op verzoek 
van den reeder, deze gelden n iet meer 
afhouden.

De Stad kan hem  n iets aan wrijven  
en nog veel m in der verp lich ten  te  
storten .

W eigert de Stad dit te doen, dan  
volstaat h et aan ’t gem eentebestuur  
eenzelfde aangeteekend schrijven te 
sturen.

Zoo deze er n iet op ingaat, dan kan  
de reeder bij de bevoegde Hoogere 
overheid k lacht neerleggen en de te 
ruggave eischen.

Zij die verder w enschen ingelicht, 
m ogen ons steeds hun grieven schrif
telijk m ededeelen. We zullen ze in  ons 
blad beantwoorden.

De Fransche Visscherssloep D.G. 697 
door de Bemanning verlaten

SCHIPPER MAES CHARLES REDT HET VAARTUIG EN BRENCT HET 
IN VEILIGE HAVEN

Midden vorige week h eeft zich, t ij
dens de haringvisscherij op onze kust, 
opnieuw een  staa ltje voorgedaan van  
de wijze waarop de Fransche visschers 
een vaartuig naar den grond laten  
gaan, zonder er zich veel om te be
kommeren.

In ons vorig num m er hadden we 
reeds gewezen op de geringe m oeite 
welke de Fransche visschers van  de 
D.G.985 zich getroostten, toen  hun  
vaartuig aangevaren werd door de 
N.757 en daarop n a  drie kwart uur 
zonk. Wat we hierna vertellen is een  
nieuw bewijs van  de weinig stichtende 
voorbeelden welke zich bij de Fran
sche visschers voordoen.

Donderdag 24 Januari w as Charles 
Maes van  de N.759 ex-N.81 «H enri 
Roger » ter haringvisscherij gevaren.

Een stille Zuid-wind en een licht  
overtrokken lucht lieten  toe gem ak
kelijk h et bedrijf uit te oefenen.

Rond 15 uur bem erkte de schipper 
noodsignalen u itgaande van  h et Fran
sche visschersvaartuig D.G.697. Dit 
vaartuig was op h et wrak, gelegen op 
de Zuidpunt van de Middelkerkebank, 
gestooten en lekgeslagen. D it wrak  
was door een w rakton  afgebakend. 
Langszij gekom en wierp de Fransche 
bem anning, die in  p laats van te trach
ten  hun vaartuig te redden, de

Anderzijds baat h et n iet zich aan armen in  de lucht staken, hun per-
zekere plichtplegingen  te onttrekken  
en daarom hopen de belanghebben
den uit deze gedachtenw isseling een  
n uttig  besluit te zullen kunnen trek
ken.

Het is ons tenslotte bekend dat de 
heer D irecteur-G eneraal Devos, v a t
baar is voor hulp daar waar zij g e 
rechtvaardigd is.

A lleen belanghebbende  reeders en  
kustvisschersreeders worden tot deze 
bijeenkom st toegelaten.

We komen hierop terug.

soonlijk tuig aan boord, waarna ze 
zelf aan  boord sprongen, zonder zich  
verder om hun vaartuig te bekomme
ren en nadat ze nochtans een sleep
tros aangegeven hadden. Van pom pen  
was er geen sprake m eer !

Schipper Maes, vaststellend dat h et  
vaartuig, m its pompen, gem akkelijk  
kon gered worden, gaf aan  een zijner 
m atrozen bevel aan boord van  het 
Fransche vaartuig den toestand op te 
nem en, waaruit kon afgeleid dat het 
schip n iet in  onm iddellijk gevaar ver
keerde.

Schipper Maes verzocht twee leden

van de Fransche bem anning ook aan  
boord te gaan om te helpen pompen, 
w at gebeurde, zoodat twee uur later 
de N.759 m et de D.G.697 de Nieuw- 
poortsche haven binnenliep.

De gevolgen van deze  historie
De reeder van de N.759 eischt een  

vergoeding voor de redding van h et  
Fransche vaartuig en h et werd aan  
den ketting gelegd in  afw achting dat 
hiervoor een borg betaald worde.

De procedure in deze aangelegen
heid wordt ingeleid door de onderlinge 
verzekeringsm aatschappij « Hulp in  
Nood » van Oostende bij de K oophan- 
delsrechtbank te Veurne.

De D.G.697 is een vaartuig gebouwd 
in  1943 op de scheepswerven te F é-  
camp, h eeft een  n etto-ton n em aat van  
ongeveer 10 ton en  is voorzien van  
een m otor «Loire» van 60 P.K.

H et behoort toe aan  den reeder 
Turpin Henri, van  Grevelingen.

Het onderzoek in  deze aangelegen
heid werd geleid door den h. Luyens, 
waterschout der haven van Nieuw- 
poort.

Is de D.G.697  
nog Fransch eigendom ?

Het fe it  dat ae Fransche bem an
ning hun vaartuig in volle zee aan  
zijn lot h eeft overgelaten, wordt in  
visscherij kringen druk besproken.

Schipper Maes had h et recht, toen  
de Fransche bem anning h et schip  
verlaten had, er zelf twee leden van  
zijn bem anning aan boord te zetten, 
er de Belgische vlag aan vast te h ech 
ten en h et vaartuig ais zijn eigendom  
binnen te brengen.

Het fe it echter dat hij terug twee 
Fransche visschers aan  boord h eeft  
gesteld, is  betwistbaar of hij thans  
nog zijn rechten zou kunnen doen  
gelden.

We hopen hierop in een  onzer vol
gende num m ers terug te komen.
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A.B.C. MOTOREN
A G L O  B E L G I A N  Cy
Nijverheidskaai, 39  •  CENT

V ertegenw oord iger  :
H. B O Y D E N S, Velodroomstraat 4  OOSTENDE

Het Repatrieeren van Visschersvaartuigen
De Wederwaardigheden op de Reizen

Den volgenden dag waren de papie
ren van vrijgave bekomen. Men besloot 
de Z.25 n iet m ede te nem en, daar liet  
risico te groot was. Er m oest nog g e 
w acht worden op het vertrek, om dat 
er nog geen toelating van Parijs was. 
Men m aakte er gebruik van om dien  
dag de om geving te bezoeken Dien  
zelfden avond werd er besloten naar  
Le Boui te gaan, om de vrijgave te 
vieren. Met een m an of zes werd er 
dien avond feest gevierd m et oprecht 
Oostendsche leute. Allerlei dialecten, 
waren er vereenigd: de schipper der 
M arie-José-R osette, die al jaren in  
Oostende vaart, en nog steeds me 
H ollandsch accent spreekt; onze An
dré, de hulpm achinist van het w ach t
schip, die op zijn  p lat Oostendscii 
spreekt, en  die nog al van een dansje 
houdt; Leon de Antwerpenaar, hoe 
dikwijls zou hij n iet gezegd hebben  
gedurende de reis « we gaan verzui
pen m et de «Mahlman» op sleep », een  
ferm e kerel die ook van Oostendsche 
leute houdt. Dan onze Door, schipper 
der 0.300, die van De Panne «is. En de 
« Stroop », zijn naam  kom t er n iet 
op aan, ook die w ist er h et plezier in 
te h o u d en . De anderen waren van  
Oostende, dus alle d ialecten waren er 
bij. Als die m annen op zijn Fransch  
bezig waren, was h et een plezier om  
te  hooren. De Franschen dachten dat 
ze van alle n ation aliteiten  waren, be
halve de Belgische. Sneeuwwitje kon 
er heelem aal n iet aan uit. Meer m ag  
ik hier n iet zeggen anders zou er thuis  
ruzie in ’t  straatje komen.

Den 19n Septem ber lagen we klaar

om te  vertrekken, m aar nog steeds  
geen nieuw s van Parijs!

De h. Aspeslagh, onverm oeibaar ais 
altijd, kwam  overeen m et de Fran
sche overheden om toch te  vertrekken  
daar m en toch nog verschillende Fran
sche havens m oest aandoen, zoodat 
m en hem  altijd kon verwittigen, zoo 
er ie ts verkeerd zou gew eest zijn.

Om 1 uur vertrok m en n aar Les 
Sables d’Olonne. Men w as toen al m et 
4 schepen.

Den 20n September om 14 u. aan
kom st te Les Sables d’Olonne, waar de 
0.317 lag. D it schip w as vrij. Er m oest 
dus n iet veel tijd  verspeeld worden. 
Vóór 18 u. w as de h. A speslagh reeds 
terug áán boord, m et h et nieuws. Da 
delijk werd er begonnen m et poutrel 
len, m asten  en ander m ateriaal aan  
boord te laden (door de eigenaars 
verborgen vóór de schepen afgeno
m en waren door de D uitschers.)

Op 2 in  Septem ber vertrok m en te 
13.45 u. naar La Pclice, w aar m en om  
20 uur aankwam, ju ist bij tijds w ant 
er was al een reeder van Boulogne 
kom en opdagen om de 0.163 over te  
nem en. Gelukkig kon de h. Blonde, 
der O ostendsche Reederij, h ier een  
stokje in het wiel steken.

( ’t  vervolgt)

VRIJDAG 8 FEBRUARI 
E e r s t e  t r e k k i n g
volgens h e t nieuw plan  

van de

Koloniale Loterij
De KANS zal weldra 
de eerstte winners 1946 

aanduiden.
OM ER B IJ TE ZIJN : 

Koop Uw biljetten vandaag.
(28)

DE PREMIES VOOR OORLOGS- 
RISICO VERLAAGD

BRIEVENBUS
Frans Paeye; — Goed uw schrijven  

ontvangen. Wend u tot den V issche- 
rijdienst, Zuidstraat, 16 Oostende, 
daar dit inderdaad n iet m ag gedaan  
worden.

Voor Leergierige Visschers
We zeiden reeds een en ander over 

h et toezicht over de zeevisscherij en 
h et zeerapport. Nu zullen we eens  
zien hoe de zaken staan tusschen ree
der, kapitein  en bem anning.

I. DE REEDER.

Wie wordt ais dusdanig beschouwd?
Hij die een schip uitrust onder B el

gische vlag, m et h et oog op een zee
tocht m et w instgevende verrichting, 
wordt ais reeder aanzien. Hieruit 
leiden we dus af, dat de persoon die 
een jach t uitrust bestem d voor zijn  
pleziertochtjes, n iet ais reeder kan  
doorgaan.

De eigenaar van een schip is tege
lijk reeder indien hij zelf zijn schip  
uitrust, m aar hij kan evengoed een 
ander persoon m et dezen djob ge
lasten.

Waarin bestaat de verantwoordelijk
heid van den reeder?

Hij is verantwoordelijk voor de d a
den van den kapitein en van h et volk, 
ook voor de verbintenissen door den 
kapitein  in  die hoedanigheid gesloten. 
Zijn er passagiers aan boord, dan is 
de reeder n iet verantwoordelijk voor 
hun daden, m aar wel de kapitein.

Voor velen zal h et vreem d klinken  
dat de reeder verantwoordelijk wordt 
gesteld voor de daden van zijn kapi
tein  ! En toch is h et zoo !

Veronderstel dat de kapitein een  
aanvaring doet en  in  fout wordt be
vonden, of zijn schip aan den groncl 
vast loopt door nalatigheid  zelfs, nog 
is  h et de reeder die verantwoordelijk  
wordt gesteld en er al de gevolgen zal 
van dragen. De kapitein  wordt alleen  
m aar verantwoordelijk gesteld voor 
de uitvoering van zijn bediening en 
voor zijn m isslagen waarover de On
derzoeksraad oordeelt en de straf toe
past.

Welke zijn de plichten  
van den reeder?

1) Zijn schip voldoende bem annen  
om een norm ale uitbating mogelijk  
te m aken.

2) Voor al de opvarenden m oet er 
een goed ingericht logies zijn dat tot 
niets> anders wordt gebruikt. Vroeger 
jarep was de « jongen » som s de duts 
van het spei. Veelal had hij voor 
logem ent den bank van h et logies. 
We spreken hier van den tijd toen  
de bem anning nog bestond uit «4 zie
le n  en een jongen». Deze tijden  zijn  
nu gelukkiglijk voorbij.

3) Is de reeder gelast m et de voe
ding van de bem anning, dan m oet nij 
voldoende en gezond voedsel ver
schaffen , zooniet kan hij worden ver
p lich t tot h et uitbetalen van een  
vergoeding, door den W aterschout of 
door den Consul vast te stellen.

4) In  geval van schipbreuk, brand 
aan boord of andere gevallen van  
overm acht tengevolge waarvan de 
zeegoederen van de bem anning geheel 
of gedeeltelijk verloren gingen, m oet 
hij de daartoe voorziene vergoeding  
uitbetalen aan de rechthebbenden. 
Door rechthebbenden verstaan we den  
betrokken zeem an zelf of indien deze 
omkwam, zijn erfgenam en.

Welke zijn nu de rechten 
welke een reeder kan doen gelden?

Het technisch  com ité van VOZOR 
h eeft besloten de bijpremie voor ge
varen dagen van  0,50 % per dag op 
0,25 % terug te brengen en  dit vanaf 
1 Februari 1946.

VOZOR is van  oordeel dat, a lhoe
wel er zich in den laatsten  tijd  geen  
ongevallen meer in de havens hebben  
voorgedaan, h et voorbarig zou zijn te 
verklaren dat er geen risico m eer be
staat.

De m aandelijksche prem ie is nog 
slechts 0,25 %.

Wij zijn zoo vrij VOZOR er op te 
wijzen dat er ofwel risico bestaat 
ofwel er geen bestaat.

Welnu, zij die VOZOR m oeten voor
lichten  om trent h et risico in  de h a 
vens van de kust, en  ook VOZOR, 
w eten dat er van dergelijk risico se
dero een  vol jaar geen sprake meer is 
en dat bijgevolg deze premie, hoe m i
niem  ook, nutteloos is.

Ze verwekt ten  andere in betrokken 
kringen een noodelooze m isnoegdheid.

We zijn  overtuigd dat VOZOR dit 
zal inzien.

I M P O R T E X P O R T

David's Zeevischgroothandel
P.V.B.A.
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Een Bel&ische Zeemacht !

DE DIENST VAN HET SE
QUESTER stelt te koop op de 
Scheepswerven St. Pieter te 
Hemiksem-ANTWERPEN :

TWEE VISCHKOTTERS
20.57 m. X 6,25 m . x 3 m.

Voor alle in lichtin gen  zich  
wenden to t den D ienst van het 
Sequester, 13 K eizerstraat, Ant
werpen. (77)

Uit h et feit dat een reeder zoo een  
groote verantwoordelijkheid h eeft te 
dragen tegenover zijn  kapitein, die 
het gezag en het bestuur h eeft over 
een ondernem ing welke een aanzien
lijk kapitaal vertegenwoordigt en dit 
buiten de m inst m ogelijke bewaking 
van den reeder, is h et ook m aar billijk  
dat:

1) hij een onwaardig kapitein on- 
m iddellijk kan af danken zonder de 
m inste vergoeding te m oeten uitbeta
len  en zonder de tusschenkom st van  
de zeevaartoverheid. Is de kapitein  
tegelijk m ede-eigenaar in het schip, 
dan kan deze zijn  part terugeischen.

De reeder h eeft zelfs h et recht den  
kapitein in den vreem de af te zetten  
indien daartoe gew ettigde redenen  
bestaan, door den Consul te bekrach
tigen. Een n iet gerechtvaardigde a f
zetting zou hem  nochtans tot een  
schadeloosstelling verplichten.

2) De reeder kan tegen den kapitein  
optreden voor de daden van de pas
sagiers indien h et wordt bewezen dat 
de kapitein m edeplichtig was in de 
zaak.

3) De reeder h eeft h et recht loon 
af te houden of te schorsen in  ge
vallen  van:

— onregelm atige afwezigheid of af
zegging. Door afzegging wordt bedoeld 
«zijn  vaart opgeven»;

— overtreding van de voorschriften  
bij h et aanm onsteren. Veronderstel 
dat een zeem an zich laat aanm onste
ren ais m atroos, m aar op zee wordt 
h et bevonden dat hij hoegenaam d  
zijn werk n iet kan en  van geen nut 
is aan boord. In  dat geval kan er 
sprake zijn van loonafhouding;

— tuchtm aatregelen door den ka
pitein opgelegd en aan den W ater
schout overgemaakt.

Verkoop van
Twee Vischkotters

De D ienst van h et Sequester, offi- 
cieele instelling, zetel hebbende te 
Brussel en opgericht door een w ets
besluit van 23-8-1944, vertegenwoor
digd door haar beheerraad, in  over
eenstem m ing m et art. 16 van vermeld  
w etsbesluit, zal overgaan tot den ver
koop van  twee vischkotters, zich be
vindende op de scheepswerven en  
construetiewerkhuizen St. Pieter, He- 
m iksem  bij Antwerpen, constructies 
nr. 55 en 56.

H oofdafm etingen: Lengte tusschen  
loodlijnen: 20,57 m.; breedte op bui
tenkant spanten: 6,25 m.; h odfte in  
de zijde op spant 22: 3 m.; grootste 
diepgang achter: 2,65 m.

Kiel, stevens en buitenhuid gebouwd 
in eikenhout, dek uit greinenhout, 
spanten, dekbalken, wrangen, motor - 
fundatie en  schotten  uit vloeiijzer.

Motor D iesel W alschaert 120 P.K.
De koopers m oeten voorzien zijn  

van een aankooptoelating afgeleverd  
dobr h et Bestuur van h et Zeewezen.

Er is wel verstaan dat de geteister- 
den den voorrang zullen genieten  en  
zich dienen aan te m elden bij den  
Dienst voor de Zeevisscherij, Zuid
straat 16, Oostende.

Voor alle verdere in lichtingen  wende 
m en zich tot den Zeevisscherijdienst.

W etenswaardigheden
DE 0.252 AANGEVAREN •

Vorige week werd de 0.252 door de 
BR.6 aangevaren, die achter hem  aan
kwam, m et h et gevolg dat van de 
0.252 drie stutten  gekraakt werden  
en de reeling afgeloopen. Het vaar
tuig h eeft toch  zijn reis naar de h a
ringvisscherij voortgezet, waar hij een 
korre in  het schroef kreeg en door de 
0.264 naar Oostende m oest opgetuid  
worden.
VERHOOGING WAARDEN VOZOR

VOZOR h eeft besloten vanaf 1 Febr. 
de waarden der m etalen  vaartuigen  
van 16% te verhoogen.
OOK OPGESLEEPT

D insdag 11. m oest de Z.466 door de 
0.104 opgesleept en naar de haven  
van Oostende binnen gebracht wor
den.
HET ROOD LICHT
dat in de Vlaanderenram p te Oosten
de ’s avonds ver in  zee sch ittert is 
voor de scheepvaart een bestendig  
gevaar en zou er m oeten verdwijnen  
of door een ander vervangen.

M oesten er zich door dit fe it onge
vallen  voordoen, dan zou de stad Oos- 
stende er verantwoordelijk voor kun
n en  gesteld worden, daar zij de toela
ting  er voor h eeft gegeven, zonder 
h et gevaar ervan te beseffen voor de 
scheepvaart.
DE KWESTIE VAN ONZE 
VISSCHERSSCHOLEN
We ontvingen hierom trent van Helst 
en Zeebrugge verschillende brieven. 
Plaatsgebrek hebben ons belet hierop  
deze week terug te komen.

Volgende tyeefc lasschen  we deze 
in  m et de gebeurlijke opm erkingen  
van onzen medewerker.

De M inisterraad h eeft een besluit
wet aangenom en m et betrekking op 
de oprichting van een Belgische zee
m acht, w aarvan de kern zal gevormd 
zijn uit de kustw achter «Artevelcle» 
en zes snelbooten.

Een van de redenen, die door de re- 
geerlng hijervoor wordt aangevoerd, 
is de noodzakelijkheid over m instens  
eén oorlogsbodem te  beschikken, ten  
einde de Belgische Vlag waardig te  
kunnen vertegenwoordigen ter  gele
genheid van in ternationale m anifesta
ties op zee.

Een Franschtallig  dagblad uit de 
hoofdstad wijdt h ieraan de volgende 
beschouwingen :

DE OUDE «ZINNIA»
De beslissing van de regeering her

innert er ons aan, dat wij vóór den  
oorlog, voor dezelfde doeleinden on?e 
goede oude «Zinnia» gebruikten, een  
oude Engelsche sloop, w aarvan wij 
een «visscherijw achtschip» m aakten, 
nadat m en ervoor gezorgd had, de be
w apening weg te nem en, w ellicht om  
te vermijden, dat er zich ongelukken  
zouden voordoen. Het vaartuig was 
in  h et grijs geschilderd, zooals de oor
logsschepen van alle landen, m aar 
zijn bem anning was sam engesteld  uit 
burgerlijke matrozen, die natuurlijk  
volstrekt onwetend waren, nopens de 
in ternationale overeenkom sten, die de 
wederzij dsche betrekkingen tusschen  
oorlogsschepen regelen.

Onze «oorlogsbodem» werd nochtans  
in  verscheidene om standigheden ge
last België te vertegenwoordigen op 
groote in ternationale betoogingen. Te 
dier gelegenheid  is h et voorgevallen  
dat hij op korten afstand  een Duit- 
sche oorlogsbodem kruiste, die de ge
bruikelijke groet m et de vlag bracht.

De hoffelijkheid  eischtte dat wij te
ruggroeten. H elaas! niem and aan  
boord w ist w at de m anifestatie van  
h et neerlaten van de vlag aan boord 
van h et D uitche vaartuig, eigenlijk  
beteekende en de onze bleef onwrik
baar beweegloos.

NOG ERGER!
Een ander m aal. in  gelijkaardige 

om standigheden, wilde de com m an
dant die deze keer op de hoogte was 
van zijn plichten, doen antwoorden  
op den groet van een Fransch oorlogs
vaartuig.

Hij had  zeker geen geluk, deze ar
me com m andant. Op h et oogenblik  
dat hij bevel gaf: «antwoord door m et 
de vlag te groeten» stelde hij m et ver
slagenheid  vast dat onze driekleur 
n iet m eer aan den achtersteven  wap
perde van de «Zinnia».

«Waar is  de vlag?» vroeg hij zeer 
ontevreden. «Waar is de vlag» h er
haalden de ontstelde officieren.

Ten slotte gaf een brave m atroos 
de sleutel van het raadsel: «De vlag, 
ik heb ze zooals lederen avond Ios ge
m aakt en ze ter zijde gelegd, waar 
ze blijven liggen is.

De groet aan de vlag is aan boord 
van de oorlogsschepen een indrukwek
kende p lechtigheid  : een eere-piket 
presenteert de wapens op h et oogen
blik dat de vlag geheschen  wordt en 
dezelfde ceremonie h eeft p laats den 
avond, w anneer de vlag geheschen  
wordt voor den nacht.

Op de «Zinnia» h eeft n oo itjem an d

u en n iet om aan het reglem ent te 
gehoorzam en».

Laat ons echter h ier n iet verder 
op ingaan?

Aan boord van de «Zinnia» gebeur
de alles zonder om slag. Het zou noch- 
ih an s ons land wil voorzien van een  
dwaze gebeurtenissen te vermijden.

EEN OORLOGSVLOOT
Het blad voegt h ieraan toe dat men  

than s ons lans wil voorzien van een  
w aarachtige oorlogsvloot, waarvalp 
h et nut n ochtans n iet bewezen is en  
nog m inder de noodzakelijkheid.

Waarom spreken wij daar nu over in 
het Nieuw Visscherijblad? Eenvoudig 
om dat ‘wij de vrees koesteren, dat 
deze kwestie, zooals in  h et verleden  
het gem is aan  voldoende en bevoegd 
personeel in  de visscherij in  de hand  
kan werken. Vroeger hebben wij kun
nen vaststellen , dat de S taa t er de 
beste eenheden uitpikte voor marine, 
staatspaketbooten en loodswezen. Zal 
m en nu nog verder gaan?

We komen hierop later terug.

Voor de BESTE SCHEEPS- 
INSTALLATIES, w endt U tot

Maes & Marcou
P.V.B.A.

Aecus -  D yn am o’s -  H erwindingen  

Vlamingstraat 61, HEIST-aan-ZEE

Waarom de Invoer van 
Visch niet leiden langs de 

Kustmarkt ?
Voor één m aal dat de aanvoer van  

Belgische visschersvaartuigen ais nor
m aal m ocht aanzien vorden, zijn de 
prijzen zoo catastrofaal geweest, dat 
men zich terecht h eeft afgevraagd  
wat er in  het binnenland gebeurt.

De redens hoeven we n iet ver te 
zoeken, w ant het b innenland wordt 
overstroomd m et D eensche visch, zelfs 
in zooverre dat de vaste prijzen waar
aan de Hollanders leveren hen  niet 
toelaten  naar België te verzenden.

Onze nationale nijverheid wordt 
thans zooals vóór den oorlog dcor en 
kele im portateurs van Brussel en A nt
werpen, die nooit geen verliezen ken
nen om dat ze in consignatie werken, 
opnieuw ten  gronde gericht.

Ais we vaststellen  dat mooie schol 
tot 2 fr. per kg. noteert en de tongen  
heden zelfs tot 12 fr. daalden, zonder 
te spreken van kabeljauw en  wijting, 
dan vragen we ons af hoe een reeder 
er verder zal aan uit kunnen.

N iettegenstaande dit alles, noteert 
de kabeljauw in h et binnenland 25 
à 30 fr. per kg.; de platvisch 15 à 
20 fr.; de tongen 50 fr., enz.

W anneer zal de m inister van Be
voorrading, die een n efaste politiek 
voert inzake visscherij, begrijpen dat 
ook een gezonde oplossing mogelijk 
is, waarm ede én de bevolking én de 
visscherij zou geholpen worden.

Waarom wordt de gansche woeker 
door hem  in de hand gewerkt ?

Waarom verplicht hij alle ingevoer-
  __________  ______ _ den visch n iet langs een vischm ijn van

aandacht geschonken aan hetTfeit dat de kust te passeeren, w aar elkeen zou 
onze driekleur al of n iet wapperde kunnen koopen naar gelang een meer
aan de achtersteven  van het vaartuig  
In de voorschriften van de «corvée» 
van de m atrozen was voorzien, dat de 
vlag ’s avonds m oest weggenom en  
worden en ’s m orgens terug geplaatst ; 
dit was alles.

GEWEERVUUR

Wij zouden nog kunnen een tw in 
tig ta l andere gebeurtenissen vertellen  
allen nven stichtend. Bij vb. h et voor 
bij Vflssinge varen en h et antwoord  
van de «Zinnia» op h et Hollandsch  
kanonvuur m et enkele gew eerschoten  
m et Ios poeder. Hoe zou ten  andere 
de «Zinnia» anders hebben kunnen  
antwoorden, haar laa tste  kanon werd 
uiteengenom en en beneden in het 
ruim gestoken, aldus kon m en verm ij
den dat men h et m oest reinigen.

De m atrozen aan boord van de «Zin
nia» waren gesyndikeerd. Op zekeren  
dag hoorde m en hen aan den com 
m andant verklaren: «Morgen werken  
wij n iet, h et is Zondag!» Daar nu op 
dezen dag ju ist een parade m oest 
p laats hebben ter eere van den Ko
n ing van Denem arken .te Kopenhagen  
m oesten de officieren al hun diplo
m atie gebruiken om hun lui er van te 
overtuigen dat zij «per uitzondering» 
er zouden toe instem m en de eer te  
bewijzen aan den vorst.

«’t Zij zoo, lu itenant, wij zullen het 
doen» verklaarde h et hoofd van de 
bende. «Wees er echter van overtuigd  
dat h et nochtans uit sym pathie is voor

equitabelen prijs.
Zoo zouden ook de vischhandelaars 

van de kust geen groote onverwachte 
verliezen boeken bij h et verzenden 
van visch naar h et binnenland.

Vóór den oorlog m ocht elkeen 
slechts invoeren à prorata van zijn 
aankoopen aan de kust.

Aldus werd de nationale nijverheid  
geholpen. Zoo zou er meer evenwich
tigheid komen in de prijzen. Zoo zou
den de prijzen bij de winkeliers beter 
kunnen gekontroleerd en de woeker 
uitgeroeid.

Op wat w acht gij M ijnheer de Mi
nister, om h e i kwaad te  keer te gaan 
en ons land n iet meer te verarmen 
door een nutteloozen of overdreven 
invoer ?

W aarom m oet een nationale nijver
heid, w aarvan de aanvoer van visch 
alleen een h alf m illiard natuurlijke 
bron van inkom sten verzekert, te niet 
gaan ?

Of zijn  de visscherijm iddens van de 
kust voor U geen interessant kios- 
m ateriaal ?

Hebben onze visschers gedurende 
gansch den oorlog en than s nog, hun 
leven n iet veil gehad voer land en 
volk ?

Of is het hoopje spéculateurs van 
het binnenland, die nooit verliezen 
boeken en de bevolking toch dure 
visch verkoopen — lice goedkoop ze 
deze som s ook krijgen — vo ir U inte- 
ïessan ter ?

’t Is treurig !
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JORENS
Boom

Oostende

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

Vrijdag 25 Januari 1946.

Heden meer visch dan noodig. Alle 
voorhanden zijnde soorten, m et u it
zondering van fijn e visch, worden 
zeer goedkoop aan den m an gebracht.

De aanvoer van ijle haring oedraagr, 
vandaag 550.000 kgr„ zijnde de lading  
van circa 85 vaartuigen. De a fze t
prijzen zijn w einig loonend en gaan  
van 20 tot 48 fr. per 100 kg.
0.264 Noordzee 5.935 58.550,—
N.704 Noordzee 8.155 90.020,—
N.8Q9 Noordzee 6.513 73.720,—
Z.535' Noordzee 310 3.150,—

Zaterdag 26 Januari 1946.

Buiten alle verw achtingen in wordt 
de markt vandaag gespijsd door 11 
vaartuigen m et rederijke vangsten; 
de aanvoer is dan ook bijzonder grooc 
voor een Zateruagm arkt. De groote 
aanvoer en h et fe it dat h et binnen
land overlast is m et ingevoerde vreem 
de visch werkt ongunstig op alle 
afzetprijzen. De vraag is dus betrek
kelijk siap en  alle variëteiten  worden  
aan zeer goedkoope prijzen verkocht. 
Gezien de lage prijzen zijn  de ver
wezenlijkte besom m ingen dan ook 
weinig loonend.

Twintig haringvaarders brengen ge
zam enlijk 150.000 kg. ijle haring ter 
markt; deze worden afgezet van  .43 
tot 100 fr. per kgr.

het einde der verkoop nadert, stijgen  
de prijzen lichtjes, bijzonder voor w at 
oetreft kabeljauw, tong en  pladijs. 
Daar er reeds veel vaartuigen m et 
groote vangsten  binnen zijn  voor de 
markt van m orgen, voorziet m en nog 
een gevoeliger daling der afzetprijzen.

In  tegenstelling-  m et- den* aanvoer 
van versehe visch  is de aanvoer van  
ijie haring m aar betrekkelijk kiein; 
de afzetprijzen zijn dan ook zeer ioo- 
nend en gaan van 140 tot 250 frank  
per 100 kg. De aanvoer ijle haring be
draagt zoowat 110.000 kg. en  wordt 
levendig betwist.
0.36 Noordzee 5.600 78.650,—
0.176 Noordzee 2.477 35.920,—
0.33 Noordzee 5.159 40.680,—
0.132 Noordzee 22.864 155.195,—
0.266 K anaal 17.028 lSz.960,—
0.149 Noordzee 5.123 40.725,—
0.93 Noordzee 3.209 39.080,—
0.291 Noordzee 14.083 145.000,—
0.235 Noordzee 17.312 145.160,—
0.218 Noordzee 9.207 76.150,—
0.7 Noordzee 8.056 73.790,—

P A P I E H - È R C O T b A N D E L  

E t a b l .  j.lNüHELBCECHJ.
77\ Vil>TCL>TA TIO T^

Telefoon  7 8 1 7 2  
PAPIER voor VISCHVERPAKKING 

A g en tsch ap p en  :
Peter Benoitstraat 5, Oostende.
Prinses Elisabeth!. 19, Sas-Slijkens.

(23)

ring m aar onbeduidend is; mooie prij
zen worden dan ook gegeven, gaande 
van 220 tot 430 fr. per 100 kg.
B.610 Noordzee 
0.241 Noordzee 
0.188 Noordzee 
0.199 Noordzee 

Noordzee 
Noordzee 
Noordzee 
Noordzee 
Noordzee 
Noordzee 
Noordzee

0.200
0.233
0.194
0.187
0.286
0.217
0.154

10.326
34.020

7.029
9.153

12.871
7.377
3.534

18.000
35.850
25.146
12.046

79.160,— 
216.762,—  

38.190,—  
47.630,—  

159.002,—  
59.564,—  
19.830,—  
85.930,— 

234.520,— 
195.470,—  
101.700,—

0.165 Noordzee 26.826 112.260,—
0.191 Noordzee 15.222 121.210,—
0.214 Noordzee 15.058 243.640,—
N.126 Noordzee 4.556 32.890,—
N.86 Noordzee 6.138 41.998,—
0.256 Noordzee 6.431 116.740,—
0.115 Noordzee 12.439 199.140,—
0.267 Noordzee 2.950 25.080,—
N.756 Noordzee 7.786 57.150,—
0.34 Noordzee 1.719 11.490,—
N.808 Noordzee 4.145 33.760,—

M aandag 28 Januari 1946.

Van Zondagm iddag was h et reeds 
geweten dat een  groot aantal vaar
tuigen binnen waren m et tam elijk  
groote vangsten. Bij de opening der 
markt lagen  er vandaag 17 visschers
vaartuigen aan de kaai, waarvan ech
ter zes hun van gst inhielden  en dus 
morgen zullen m arkten. De m arkt was 
dus wederom goed voorzien van visch. 
De meeste vischsoorten zijn  op de 
markt aanwezig. De vraag is bijzonder 
slap en de m arkt wordt ingezet aan  
prijzen lager dan Zaterdag. Naarm ate

D insdag 29 Januari 1946.

Tw intig vaartuigen, waaronder veel 
m et aanzienlijke vangsten, zijn van  
de visscherij terug. Negen dezer vaar
tuigen zullen echter inhouden tot 
morgen. De aanvoer, hoofdzakelijk  
bestaande uit kabeljauwsorteering en  
gutvisch, is bijzonder groot (175.000 
kgr.) en gezien de Iago p .ij /e n  die 
gisteren gegeven werden voor alle 
vischsoorten, wordt eenigszins m et 
angst de opening der m arkt tegem oet 
gezien. Reeds van af h et begin der ver
koop viel het op dat de prijzen nog  
lager zouden zijn dan deze van g is 
teren. Voor groote tarbot wordt 53 fr. 
per kg. gegeven; kabeljauw wordt in 
gezet aan 530 fr. de benne om te 
dalen tot 390 fr. en  tegen h et einde 
van den verkoop terug te stijgen  tot 
560 fr.; tong wordt zeer goedkoop ge
m ijnd en  wordt zelfs verkocht aan  
22,80 fr. per kg.; w ijting wordt afgezet 
tusschen 100 en  190 fr. de benne; rog 
daarentegen kende een kleine stijging  
in  prijs en wordt van de hand gedaan  
van 550 tot 760 fr. per benne van  
50 kgr. Reeds zijn een groot aantal 
vaartuigen voor de m arkt van m or
gen binnen, zoodat naar alle waar
schijnlijkheid  alle vischsoorten nog in  
prijs zuilen dalen.

Enkel 18.200 kgr. ijle haring ter 
markt, zoodat in  tegenstelling m et de 
versehe visch, de aanvoer var ijle h a-

W oensdag 30 Januari 1946.

Overvloedig gespijsde markt; van  
i e  23 vaartuigen die heden binnen  
rijn, zullen slechts 17 hun vangst aan  
den vischafslag brengen. Zes zullen  
inhouden tot morgen. De aanvoer be
draagt zoowat 3.200 bennen visch en 
een 17.000-tal kg. tongsorteering. De 
m arkt wordt ingezet aan prijzen veel 
lager dan gisteren, doch naarm ate de 
verkoop voortgaat gaan de afzetprij
zen lich tjes naar omhoog. Bij het 
einde der m arkt worden alle visch
soorten m et uitzondering van fijne  
visch, duurder verkocht dan gisteren. 
Voor w ijting en p ladijs wordt het  
dubbel gegeven dan bij h et begin van  
den verkoop. De verkoop duurde tot 
13 uur. Vandaag is  er ten  gevolge het 
storm achtig weder geen aanvoer van  
ijle haring.

Firma Jan Spaanderman
I) M U I D E N

Groothandel in Eerste

•  H O L L A N D
■exilii r —- t . C tV 

kwaliteit Noordzeevisch
1»

adres  voor GEPELDE en ONGEPELDE GARNALÈNSpeciaal

Zoodra m ogelijk weer op de B elgische Markt. ( 10)

stijgen  van beurt to t beurt voor alle 
voorhanden zijnde vischsoorten  

De aanvoer ijle haring bedraagt 
vandaag zoowat 235.000 kg.; deze 
wordt afgezet aan prijzen gaande  
van 190 to t 270 fr. per 100 kg
0.279 Noordzee 
0.246 Noordzee 

Noordzee 
Noordzee 
Noordzee

0.242
0.140
0.109

9.176
8.895

13.471
9.644

11.378

101.040, 
119.200, 
252/210,— 
107.610, 
149.780,—

Firma H. Debra
Groothandel in Visch 
:: en Garnaal ::
EXPORT - ¡MPORT 
Zout voor de visschers

AANVOER EN OPBRENGST 
DER WEEK

0.24 Noordee 11.569 59.365,—
0.193 Noordzee 14.015 135.540,—
0.247 Noordzee 32.963 193.513,—
0.263 Noordzee 735 2.930,—
0.260 Noordzee 1.134 3.920,—
0.201 Noordzee 11.443 69.514,—
0.77 Noordzee 7.594 45.530,—
0.166 Noordzee 12.634 92.050,—
0.251 Noordzee 2.172 13.300,—
N.785 Noordzee 6.405 42.990,—
0.264 Noordzee 1.600 10.170,—
0.277 Noordzee 5.673 71.060,—
0.30 Noordzee 2.839 21.590,—
0.108 Noordzee 34.552 242.980,—
0.151 Noordzee 9.124 120.980,—
0.244 Noordzee 8.510 106.460,—
0.82 Noordzee 33.797 259.860,—

Vrijdag 25 Jan. 
Zaterdag 26 
M aandag 28 
Dinsdag 29 
W oensdag 30 
Donderdag 31

21.033
103.270
110.118
175.358
196.760
52.564

225.440,—
995.358,—

1.013.310,—
1.237.758,—
1.491.752,—

729.840,—

T o ta a l : 659.103 5.693.458,—

Ijle haring-verkoop te

Zaterdag 19 
M aandag 21 
D insdag 22 
W oensdag 23 
Donderdag 24 
Vrijdag 25

Jan. 533.500
5.400

26.100
562.000 
580.400
450.000

Oostende
Prijs 

p. 100 kg. 
54- 80 

180-350 
280-360 

58-400 
34- 86 
20- 48

W M U  Í  I> E  N
stochi trawlers, 19

I
HI
-en
to-

17 stoom trawlers, 19 • m otors 
eenige kustvisschers brachten in  
taal 616.000 kg. v er sc h e v isch  aan de 
markt, ondanks?dfe¡ vëiTâging {¡¡gi&rijte 
versehe vischprijzen waren " aiTifi'<l5b- 
haalde resultaten vdor stoonnrawlers 
en motors zeer bevrediganh. De hO®€D 
ste besomming, behaalde wederom- ¡de 
u m . 73 ssa«iîtrechte imet. bUaa .38,699 
florins en de. daar .op volgende, lygs 
de IJM.48. ss «Ewald» Ä b t ; 3.3.500 flój, 
rins besomming. D it .kunststukje’Veid. 
behaald in  6 yjsohdagen,- ;.m t  .asa 

Groot ; is  .de-, g-aiiYoe.f', -.ypweest; jV.an 
w itte kabeljauw,, . w ijtin g ,: schol; 
tongen. ¡De schel Yisch;. en / koplyisch  
was deze ^ ^ < S § 9 i » ï o ô |

De geheele aan voer werd voor 95% 
in Binnenland gep laàtstt -De -exgórt 
naar B e lg ie , w as Tan zeer. .weinig be-
téekeniSvA-j as t  tqsas-jz  :__  9 9 $

9 — é  • « £ 9Ù h ü  Ääli 
Verwachting toekom ende Yvepk; -.,,
15 stoom trawlers én 40 m otors.--01

..bí >"2^¿iki ÜiUM
Zaterdag 19 Januari 1V46.. au  i aü *«  

su  f s  Lunnd-j * t  gscuoN  
5 stoom yaartuigen en-. 12 moigy& 

brachten, veel schol, wijting.: tpngë». 
en kabeljauw aan de, markt. De totale, 
aanvoer w as groot: 140,0,00 cgroye eri 
19.000 kg. fijne visch. . ,

besom tóing 3.600'fl.„ 
■ :■> • ‘14.800 ftr

D onderdag 31 Januari 1946.

Vijf visschersvaartuigen heden ter 
m arkt m et 8 à 900 bennen visch, be
staande uit kabeljauw, plad:js, tarbot 
w einig w ijting en 11.000 kg. tong.

T ong- en tarbotsorteering wordt 
goedkooper verkocht dan gisteren; 
kabeljauw en pladijs daarentegen  
wordt duurder af gezet. De prijzen

Verwachtingen
—■—

Volgende visschersvaartuigen wor
den voor toekomende week verwacht:
0.176, 0.282, 0.262, 0.87, 0.226, 0.270, 
0.137, 0.138, 0.292, 0.295, 0.290, 0.82.

Leopold DEHAEPE
In- en U itvoer van 
Visch en Garnaal 

VISCHMIJN ZEEBRUGGE 
Tel. Privé: Knokke 612.94 

Zeebrugge 513.30

Vrijdag Z aterdag M aandag Dinsdag W oensdag Donderdag
41—45 29—31 30—33 22—25 16— 22 18—20
50—52 36—33 32—39 26—29 22—28 23—26
53—54 37—40 33—38 27—30 25— 30 26—28

53 36—40 31—39 26—30 22—29 24—27
52 33—34 30—31 23—30 22—27 22—25

75—91 64—69 57—63 45—53 10—49 40—56
46 41—55 31—40 30—40 20—26 21—24

28—30 15—28 18—29 15—20 13— 17 10— 15
31 19 20—22
25 16.50

3—4 2—4 1—2 1—3 2—4
8— 11 4—5 3—5 3—5 2—5 4—6

10— 12 5—7 6—8 4—5 ! 3—8 5—9
10— 12 5—7 4—7 3—6 4— 7 7—9

10 3—6
12

4—5 2—4 3—6 5—7

9— 14

14— 16
8— 12

8—9

9—10
8

6— 11

9— 11
3— 10

4—5 
6—7

. . . . . . .

4

PRIJZEN PER KILO TOEGEKEND AAN DE VERSCHEIDENE SOORTEN VISCH 
VERKOCHT TER STEDELIJKE VISCHMIJN VAN OOSTENDE - w e e k  v a n  25 TOT 31 JANUARI 1946

Soles — Tongen, gr. .v. ......................
3 / 4 .................. ..........................
b loktongen ............................
v/kl. ... ... .............................
kl........................ ........................

Turbot — Tarbot, gr...........................
m idd ...........................
kl  .....................................

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

" k l. ...   T . ... ... .... ...
Carrelets — Pladijs, gr. platen ...

gr. iek ....................................
kl. iek .....................'...............
iek 3e slag ............................
p latjes ... ...  ......................

Eglefins — Schelvisch, gr..................
m idd..........................................
kl..................... ........................

Colins — Mooie m eiden, gr.............
m idd..........................................
kl.................................................

Raies — Rog ..........................................
Rougets — Roobaard .......................
Grondins — K norhaan  ........... .........
Cabillaud blanc — Kabeljauw ...

Gullen ................  ...............
Lottes — Steert (zeeduivel) ..........
Merlans — W ijting .............................
Limandes — Schar ........ .....................
Limandes soles — Tongschar .........
Emissoles — Z e e h a a i...........................
Roussettes — Zeehond ......................
Vives — Arend (Pieterm an) .........
Maquefeaux —  M ak reel.....................
Poors ... . . . . . .  ........................
Grondins rouges — Roode knorh.
Raies —  K e ilr o g  •.-... .........
Homards — Zeekreeft ;.....................
Flottes — Schaat ...  ..........................
Z eeb a a rs   .....................................
Lom ............................................................
Congres — Z e ep a lin g ..........................
Lingues — Lengen ..............................
Soles d’Ecosse — Schotsche schol
Hareng — Haring (volle) ................
Hareng guais — IJle haring .........
Latour ........................................................
Tacauds — Steenpost .......................
Flétan — Heilbot ...............................
Charbonnier — Koolvisch ................
Esturgeons — S t e u r  : ... ...
Z e e w o lf ............................... ......................
V laswijting ..............................................

0.20—0.48

13

0.43— 1

19
7

15— 18
9— 10
6—7
8—12
'Ï4 " 

8— 12 
6— 14 

40—43
3—6
4—7

"5—6"
5

2
24

11— 15

"8— 13

12— 17
9

9— 11

1— 2

2.40—3

10— 15 3—11 14

7— 11 6— 12 8— 13
3—9 5—9 8— 10

2—3 2—4 3—7
5.70 7.30 10.40

11 "2—5"
7 2—3

17

2—4

10— 14

1.80
12— 16

1.50

78

11

Z E E B R U G G E
Z aterdag 26 Januari 1946.

Tongen: groote 26, m iddelslag 33, 
kleine 33; tarbot 55; pladijs: groote 4, 
m iddelslag 6, kleine 8; rog 14; kabel
jauw 14; w ijting 3; ijle haring 0,29- 
0,51 fr. per kgr.

M aandag 28 Januari 1946.
Tongen; groote 23, m iddelslag 32, 

kleine 32; tarbot 60; pladijs: groote 
3, m iddelslag 5, kleine 6; rog 12; ka-
!?fech ' een groot 'r gé douw, ” ’¿SF n 85 

ais bureel van  een Britsche 
rijondernem ing dienst had ge-  
’hans bemerkt m en boven de 

kle officieel schild m et onderaan  
mischrift « Belgian School of 
jau (Belgische visschersschool). 
w m richting worden jonge lieden

t a s a  v i£ o ö ttr
kleine 29; tarbot 50; pladijs: groote 2, 
m iddelslag 5, kleine 7; rog 16; kabel
jauw 15; w ijting 4 fr. per kgr. 
D onderdag 31 Januari 1946.

Tongen; groote 20, m iddelslag 29, 
kleine 29; tarbot 53; pladijs: groote 2, 
m iddelslag 5, kleine 8; rog 15; Kabel
jauw 15; w ijting 6 fr. per kg.

0,.

D

IJM.87 
IJM. 14 
KW.l 
KW.6 
KW.173 
KW.79 
KW. 52 
KW. 8 9 
KW.20 
KW. 107 
KW.22 
KW. 108 
KW.97 
KW. 162 
KW.10 
KW.210 
VL.68

V-hVSwJl . 3
a j - r -  ..a I

JA.

' 4.630 f r -1 
7.650 Ïï.

, 'H-i

ut&i

¿ nob i 'g ¿i.'

"  6:710 f l . , 
9;28&; TÎ.“ 
6.T40 fi.;.
'6.210 ti- j

' 8.370 fï. 6:220 ff;; 
•^7.330 'flT 

»«..K 5/690 fl.-
' ' - 'S.âSO 'fl.

I -
* .a  » •

» “ •’i  1.200 flf;5.900:#.*.. iîoa-Uîÿgÿ n  -'.

a  .13 OSA O  h  i ñ a  3  M3
M aandag 2 1 J a n u a r î l946v- ,1J‘J * 0

sv. ha â r  su ïoov c is a s s in n
4 stoomtrawlers- eri 5' motors' -wàreri-j 

ter markt. De aànvoer Was-'g#bët-°iJ 
210.000 kg. gröve en 3.800 kg.- f ijn e 1 
vischsoortep.. V ersch eidenh eid , liet 
niets te  w lñáchen oT r̂'! Ëüitéff • dfeW 
aânvoer van kabèlfauWf-’was e# den 
schoone NoórdvangSf, bestaande u4t 
schelvisch, zwarte 'en .w ltte  kóölvisch  
en kabeljauw.1 u a s  ïööv
IJM.73 
U M .103 
U M .71 
UM4 
KW.175 
KW.86 
KW.24 
KW. 14 
U M .268 
IJM.251

• i;' besom mtng 38.000 flP
• ■■jaoaV; »JdshcjlBHOéCffLi

-25.690 41.;:
O ibhtevo sji^lfÜ H U 9«00 ff tv  
" f. .m ijssu g
u h v  • 4(i98tt f l  '

, .oh Ïïb ijp
v à; :-£V5 s,aysui3;6t670ïflP  

eth-áüstiÁ ■>; «'üK508>4Ü| 
.¿i; . . . »

lUo'J s :  sLiMajölM. l»A 
Dinsdag 22' Januari 1946. nat a x i  new  

rj< M te m  «j duiosaeq  
1 van gst van het Noorderv bestaan-.. 

de ui.t schelvisch, :.totten, gu llen, en.’ 
kabeljauw en 1 van gst yaxi d a .K ia i  
verbank bestaande u it kabeljauw, en.: 
schol. Totale .aanvoer.82.000. kg. grQve ; 
en 3.100 kg. fijne vischsoorten. t ! grut 
R.0.53 besom m ing 27.000 fl.

» 23.000 fï.
« GOO'1 MS 7 JU H

elk d ejM .95
plaats* iBrafflj

23 Janudf t- ï946 i 3 e  3 1M 3 H
-V : V::.-y jayi yG

3 stoom trawlers m et’rijke vang-sten-t
gen lei 
scherf 

Nu

elke
»"Ui,

1,M7 xabeljauw, e n / enkele kustv isschers,’ 
s  t/evoorraden voor vandaag de m ark t 
?,°or ^ ü m  voldoende. Totale aanvoex 80.000f 

“ g. grove en 3.000 kge• fijne visöbi•• 3 
IJM.59 ; besofenting, 14.000'.fl. 
IJM.86 • /  » ,. Ï4.500 -f,k-,
U M .15 ñ o Y M 0 i& > i

e jnr.iffií.iñu ebijkniSN « b i
D onderdag . 24 Jan ygri J946 r.ïA b iv 92Í

. .» ■ j  si.I,Cs.ü byijW ÙkQl K ’OV
1 stoomtrawler,.. 1 m otor ,e.n. enkele, 

kustvisschers braclrteri ;aan. de nvarkt¡ 
68.000 kg. grove én 4.100. kg! fÿné.

o.

Huis Raph. H uysseune
: IMPORT EXPORT Î

VISCH - GARNAAL 
: Specialiteit gepelde garnaal *
; H. R. 2151 Tel. Privé 513.39 j
• (1) Vischm ijn 513.41 Î

B R U S S E L

Prijs per kg. der onderstaande visch
soorten, vérkocht ter vischm arkt ge
durende de week van 19 tot 25 -Jan.:

Griet 14-22; kabeljauw 9-25; mooie 
m eiden 13; schelvisch 12-25; haring  
1-2.50; schar 13; w ijting 1,75-7; stok- 
visch 16; pladij-. ó.75-16; iog 13-29; 
oesters 31-35; tarbot 18-85; tong 47- 
68 fr.

De m arkt lijdt zeer onder den over- 
vloedigen invoer van D eensche visch  
van m indere kwaliteit. De te groote 
aanvoer van haring beinvloedt insge- 
iijks den verkoop. Vrijdag bleven aan
zienlijke onverkochte hoeveelheden  
over. In  de m jn werd 38.826 kg. voor 
1.070.281,50 fr. afgezet.

visch  
IJM.48 
KW.129

besom m ing 334QÔ fl., 
; T .T  ^ o o / f i : ’

‘ . • enaglov Inow
Vrijdag 25 Januari 1946.

3 IY A ¿IM A aflU  
Aanvoer groot, 36.000 kg. grove en  

2.000 kg. fijne visch;' aangeyperdj doé;
1 stoom trawler, J m.otors en  epn-,| 
R iñ e r e  v a a r tu ig ^  .
UM. 103 besom m ing 5.690-fD

g a  i f  ;; -3 » ®
X ~'==: X  r X =

: ‘f i ¿mm
- , t .  ■ -i*.V eran tw oordelijke ù itgevçrsl

en G odem ont, tiièü w poor.të tëè^ :fi'& }
.■ ■■■ 1 M-r ;;;;:4»|Jiïi.'iaylW

t±é=
HóIIê B a b té e h  

« I S O D A L »
in- C érarniqtfener

Gewapende  
W elfse ls  <
Vloeren
C im en t  -, hai^MÇe

Te bekom en  t f lh » 1

M. Royaux-CIaeys
55, Guido Gezèllélaan, 55  
Tel. 3 2 5 .0 9  BRUGCE

-■. IJJ. ■ i> ii> w
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«HET NIEUW VISSCHERIJBLADv

BRUNET & C
OOS TENDE,

Tel. 71319 — Telegr. « Compas »

Zeevischgroothandel
SPECIALITEITEN

Versehe en Gezouten Haring

Heist
lURGERLIJKE STAND

Geboorten: H outtem an Willy, Pol- 
|erstr.; D em an Frans, Parkstraat. 

Sterigeyaiien: Saron Jean, 3 m.; 
annoye Artnur, bo j,; V andieren- 
onck M aria, 77 j.; Vantorre Henri- 
-te, 4 m.; sa v e ls  N athalie, 75 J. 
uwelijksaankondigingen : Janssens
ené, wielrenner, en  Bom m ele An- 
èie, z.b.; Vanaierendonck Florimond, 
poorwegbed. en Sanders Paula, z.b.

G il
IEVEN GESNAPT
Door p ont.eagent Bekaert werd een  

)nge m an  gesnapt toen  hij bezig was 
n a  uit de vina s weg te  nem en. Naar 
et scn ijn t zijn hier nog m eer per- 
onen bij betrokken. Een onderzoek 
eru ingesteld. (H)
POK IB tK luH T
Zondag 3 Februari gaat de voetbal- 

la tch  t \  C. H e is l- ï. V. Blankenberge 
oor op net terrein «Boertje Dnondt». 
itrap  om 14.3U uur. (H)
KOUSTKIJKE GEZINNEN 
Den bond m aakt haar leden bekend 

at ae volgende w m keis op alle aan-  
oopen een verm inaering toeslaan  op 
er toon van de Ldkaart 1940.
Geven lu%: O. ötorm -Vanaenbroek, 

eopoiaiaan 20; J. M onaert, kleerm a- 
er, Kerkstr. z2; Dem etter-M artony, 
iam ingstr; M. De Koninck, ijzerw in- 
el, Kursaals.tr. 4»; F. Decuyper, Via- 
iingstr. 1; Bogaert Aug. Pannestr. 71 

Vanpoucke, Vlam ingsir. 36 (scnoen- 
andei).
Moeders die vier kinderen gehad  
ebben, kunnen zien eveneens ais lid  
ten  inschrijven bij den secretaris, 

Hilderson, W estkapellestr. 6.
(H)

ANTSOENEERINGZEGELS
De uitreiking van de rantsoennee- 
agzegeis voor de 71e en 72e periode 
.1 p laats hebben op W oensdag en 
inueruag e.k. telk en s van 9 to t 12 
i van 14 to t 16.30 uur.

(H)
rACUATIE VERGOEDING
In h et Staatsb lad  van 26 Januari 
rscheen een  omzendbrief, betreffen

de u itbetaling van  een vergoeding 
or verplichte evacuatie. Voorwaar- 
n om ervan te  kunnen genieten: 
De verplichte evacuatie m oet h et  
volg zijn van een schriltelijk  bevel 
n een m ilitaire overneid en  p laats  
ia d  hebben tusschen  10 M ei 1940 
31 A ugustus 1944. Vele onzer in -  

ners vallen  onder deze toepassing, 
ze algem eene evacuatie gebeurde 
iter n a  31 A ugustus 1944. H et ge- 
entebestuur zal zich dan ook tot 
; M inisterie van  Volksgezondheid  
oden ten  einde de vergoeding Jtoe- 
iselljk te m aken op alle inwoners 
naar Knokke m oesten evacueeren. 
vergoeding bedraagt per week 70 

voor h et gezinshooid  en  35 fr. per 
tomend persoon. M inimum uitkee- 
ï  is  vier weken. M aximum  uitkee- 
ï  13 weken. Bekendm aking voor de 
ivragen zal binnenkort gebeuren.

(H)
ULP IN NOOD»
ÏMIEBETALING
e prem ies vervallende op 1 Febr. 
kunnen betaald worden bij den  

llbert Raes, V ischm ijnstraat, Zee- 
ïge . Men gelieve zich  zonder uit- 
in  regel te  stellen . (H)

4EENTERAAD
oensdag 30 Januari 11. vergaderde 
! gem eenteraad. M et eenparigheid  
stem m en werden alle op de d ag-  

! vermelde belastingen  goedge- 
■d. Een kredietopening van 500.000 
mor 1946 werd aangevraagd. Na 
:1e w ijzigingen w erden de statu- 
van h et In itia tief-C om iteit aan- 
d. De opruim ing van de m ilitaire 
em issen  op den dijk te  Duinber- 
werden goedgekeurd. De w acht- 
oeding aan ¡het gem eenteperso- 

werd volgens w ettelijk  barem a  
akend. /  (H)
ANISATIE
nsdag werd de laatste  hand ge- 
aan h et vastleggen  van h et ont- 
I van urbanisatieplan  door den h. 
eter, urbanist sam en m et de hh. 
inck en Bailyu, p laatselijke ar- 
ïuten. Donderdag trok een dele- 
! van h et college van Burgem ees- 
:n schepenen sam en  m et den h. 
nist n aar h et bestuur van  den  
ïbouw te  Brugge, voor verdere 
rekingen. Eerstdaags kom t h et  
nisatieplan voor den gem eente- 

We hopen dat b innenkort de 
e resu ltaten  zullen te  zien zijn.

(H)

U S T O N

Blankenberge
JURGEKLIJKE STAND

Géboorten: De Klerck Christiane 
v. Leopold en  Jeanne Dum alm , ae 
¿m et de N aeyerlaan; Savels Roger, 
v. Leopold en Maria û ’Hondt, Heist; 
vVouters M icheline, v. Frans en Mar- 

te llin e  Huyghe, Brussel; H ouvenaghel 
Arsene, v. ca m ie l en M agdalena Ta- 
vernier; Vanconlie André, v. Georges 
en E lisabeth Biomme, Lissewege; 
Dem uynck buzanne, v. Louis en Lia 
Ewaenepoej, Knokke; {Jfcsmiüt G u- 
oert, v. G aston en lviargaretna Bau- 
wens, Heist.

Bterxgevailen: D ecavele Louise, 41 
j., eentg. Gerard A ilegaert, Peter Be- 
noitstr.; P in teion  M atm ide, 61 j., wed. 
n yp oliet la n g n e , Groenestr.

nuw eujken: De Soete Cornells en  
De w anueieer Ensa; W eytens Mau
rice'- en  Casier M agdalena; Lanoen  
rr a n s en G nyssens B lancne; earner  
»•rans en Verpiacxe M ana; M aes Gus- 
»aar en Taion Antom a.

H uwelijksaankondigin: Croes Jozef 
en vercruysse pnaraiide.
Bew eging van den burgerlijke stand  
in  h et jaar 1945: Geboorten van km- 
ueren in  oe gem eente gehuisvest: 13u. 
in  een andere gem eente gehuisv. 211 
öterigevaiien  van  personen in  de ge- 
»iieeme genu isvest: au — in  een an
dere gem eente gehuisvest: 52; •— in  
een  andere gem eente gestorven en  
ainier gehuisv. 46 —  H uwelijken 103.

(Hl
NIEUWSJES

— Onze nieuw e vuurtoren die h iei 
al eenige m aanden  lag te roesten, is 
eindelijk verleden week terug op zijn  
p laa ts  recht gezet, m aar wanneer 
n et lich t er op zal branden is  een  
andere vraag.

— Tijdens de laa tste  storm  waren  
de boeien die de vaargeu l’van onze 
naven aantoonen losgeslagen. Nu zijn  
er verschillende weer op hun p laats  
gelegd. D it is een goed werk dat ver
m eid d ient te  woraen.

— W oensdag avond w as de Z.442, 
schipper Louis V lietinck uit Heist, de 
haven van Blankenberge binnenge- 
loopen om  zijn  haring alhier te ver- 
koopen. Bij h et u itvaren des anderen
daags’ m orgens is hij op h et Wester 
staketsel geloopen en er de gansche  
lage tij op blijven zitten, ’s Avonds 
is  hij bij hooge tij gelukkig zonder 
schade of ongelukken er van af ge
komen. (H)

Zeebrugge
NIEUWE WONINGEN

Te Zeebrugge werd m et de opbouw  
van ach ttien  blokken van tw ee wonin
gen aangevangen, ten  gerieve van  de 
oorlogsgeteisterden.

Ieder huis zal ongeveer 100.000 fr. 
kosten, 'De S ta a t neem t dfc k osten  
van deze werken op zich.

Nieuwpoort
BURGERLIJKE STAND

Geboorten: H osten Francine, v. Gt 
rard en Feys Alice; Debruyne R olani 
v. Gerardina; Poitier Pierre, v. Lou. 
en  Cuveele Loraine; Deley Jeannim  
v. Jozef en  G eselle G abnelle.

Sterfgevallen: Adam Louis, 56 jaa» 
echtg. B londeel Marie.

H uw elijksaankondigingen : Albei 
Peere, werkm an, Nieuwpoort, en T et 
ninck Alma, z.b., St. Joris.

Huwelijken : Jacobs G aston, lan a  
bouwer St. Joris en Coene Marie-Lou 
ise, z.b. Nieuwpoort; Boone •Maree», 
werkman, Lombardzijde en Van Dan» 
Jeanne, z.b. Nieuwpoort.

APOTHEEKDIENST
Zondag 3 Februari: Amery, Kerk

straat.

CINEMA’S
NOVA — 1 tot 5 Febr. (3 Febr. van 

af 14 u.: Le Retour de l’Homme in
visible, m et Cedric Hardwicke, enz; 
Aktualiteiten.

VISCHAFSLAG
Indien  er, zooals h et reeds gebeurd  

is, nog m oeilijkheden zijn bij h et toe
kennen van de visch, zal h et regle
m ent toegepast worden en zal er to i 
nerverkoopen dienen te worden over- 
gegaanr-'

Oostende

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

> VISCHHANDEL — VISCHAFSLAG 
j Invoer DEVYZO P.V.B.A. Uitvoer 
I :: R o o k e r i j  ::

Vervoer in  alle richtingen
i Vischmijnstraat 12 - Zeebrugge

De Panne
BURGERLIJKE STAND

Geboorten: Coutteau Jimmy, v. G as
par en Adams Leona; Recour Franklin  
v. Sylvain  en Troch M agdalena.

S terfgevallen : Torreele Sophie, 53 
j„ echtg. V iaene Frans; Vandenberge 
Jeanne, 72, wwe Van Craenenbroeck  
Leopold.

Huwelijken: Degreauwe René, W ul
pen en Vandepoel Sim onne De Panne.

□ OKTERSDIENST
Zondag 3 Februari: apotheek Cal- 

m eyn, Zeelaan 122.

DIESELMOTOREN

De voornaamste Engelsche Motorenjabriek
ALGEMEENE VERTEGENWOORDIGERS:
VALCKE Gebr. N. V. Oostende__________________ (5)

APOTHEEKDIENST
Zondag 3 Febr. 1946 gansch  den 

dag alsook nach td ien st van  2-2 tot 
9-2’-46: apoth. Penne, A. P ietersl. 58.
CINEMA’S '

FORUM — La Porte de l’Angoisse,
m et Humphrey Bogaert en  W aiter 
Brennan. A ktualiteiten.

CAMEO — matai gras, (Sunny), 
m et Anna Neagle. John Carroll. Ak- 
cuahteiten.

C uköO  — Le Mystère de la Maison 
Norman, m et Boo Hope en Paulette  
Godaara. A ktualiteiten.

RIO — Femmes Marqués, m et B ette  
Davis en Humphrey Bogaert. Ak.tu- 
aliteiten.

K U A ï  — La Charge de la Brigade 
Légere, m et Erroll riynn , O livia de 
n a v ilia n  en Donald Crisp. Aktuali
teiten  (k.t.).

AMERIKAANSCH HOUT
Voor herstellingen  aan de kaaim u

ren van de n»euwe vischhalie zijn  
ou m3 eikenhout aangekom en. Vooi 
ae volledige herstelling van de haven  
n eeft m en echter 1UUU m3 noodig.

BAGGERMOLENS TE VERWACHTEN
De « Zeehond » is  n aar Denem arken  

vertrokken om er de twee baggerm o
lens te h a len  die door den staat w er
den aangekocht. Het schip wordt bin
nen  veertien dagen terug verwacht. 
Leveren van een peilboot

Op 12 M aart te  11 u. wordt in het 
Bestuur van  h et Zeewezen, 90 W et
straat, te  Brussel, de aanbesteding  
gedaan van een D ieselelectrische peil
boot. In lich tin gen  op h et Hoofdbe
stuur. P lans tegen  100 fr. op postrek. 
354.84 van den rekenplichtige der pa- 
ke.tbooten te Brussel.

ZEESTATION
Naar verluidt, zou h et zeestation, 

dat door de geallieerden is  bezet, in  
April worden vrijgegeven en op 6 Mei 
terug voor h et publiek worden open
gesteld. D an zouden ook een aantal 
nieuw e treinen ingelegd worden.

HULDIGING
DER MIJNOPRUIMERS

Zondagm orgen had  een p lechtigheid  
plaats, waarbij hulde gebracht werd 
aan de m oedige m ijnopruimers. Na de 
w apenschouw defileerden de troepen  
door de straten  der stad  en begaven  
zich naar h et W apenplein, waar aan  
vier m ilitairen  en aan  de weduwe van  
een vijfde, die zich onderscheiden  
hebben, h et Kruis van  de Leopold II 
orde, overhandigd werd. Het waren  
Mevr. wwe W illems, adjudant Vande- 
velde, adjudant Boris, sergeant-m ajoor 
Vandermarrière en korporaal Suvez, 
die de eereteekens ontvingen. De over
handiging gebeurde in tegenwoordig
heid van de Burgerlijke en m ilitaire 
overheden, terw ijl ook de vaderlands
lievende vereenigingen m et hun vaan
dels vertegenwoordigd waren.
De m ijnopruim ers hebben vervolgens 
een geschenk ontvangen dat hun door 
de bevolking van Oostende werd aan
geboden.
Op deze wijze h eeft m en te Oostende 
h et offer herdacht dat door 33 m an
schappen reeds gebracht werd.

ROOD KRUIS
Dè p laatselijke afdeeling van het 

Roode K ru is .te  Oostende richt vanaf 
Maart, leergangen in, die voorberei
den tot h et exam en van am bulancier 
en volksgezondheidsassistent.

De cursus bestaat uit ontleedkunde, 
levensleer, eerste zorgen, verbandleer, 
en volksgezondheidleer.

Inschrijvingen worden iederen m or
gen van 10 to t 12 uur aangenom en  
in  de bureau nr 1 van h et Rood Kruis, 
95 K apellestraat.

Wij herinneren eraan dat, onder de 
auspiciën van h et Rood Kruis, afdee
ling Oostende, op Zondag 3 Februari 
om 17 uur, in  de gem eenteraadszaal 
van h et Stadhuis, een  m erkwaardige 
causerie doorgaat. Spreker: de h. Seys 
Charles, letterkundige, die zal hand e
len over «Oorsprong en bedrijvigheid  
van h et Roode Kruis». Toegang vrij.

CARELS
Diesel Motcren

AGENTSCHAP:

R. Bauwens & C°
112 ,  C H R I S T I N A S T R A A T  
O O S T E N D E  (27)

BENOEMING
De h. H. Stem gée, klerk-griffier bij 

h et vredegerecht van h et kanton Oos
tende, werd tot adjunct-gnffier bij het 
vredegerecht benoemd,

BEVOORRADINGSDIENST
Uitreiking kolenzegele nr E

De bijzondere koienzegels E zullen  
uitgereikt woraen aan  w inket nr 3, 
G erecntshof, le  verdieping, op:
V njaag 1 Febr. 1946 öi9oai to t 549650
za teraag  2 549651 to t 5497 io
M aandag 4 549711 to t 54977u
Dinsdag 5 549771 tot 54983U
W oensaag 6 549831 tot 549öyo
Donedraag 7 549891 tot 549950
V njaag ö a layoi .tot aouOio
Zaterdag 9 550011 tot 550070
M aanaag 11 55U071 tot 550130
Dinsdag 12 550131 to t 550190
W oensaag 13 550191 tot 550250
Donderdag 14 550251 en volg. nrs.
Aan de handelaars in schoenwaren  
en leder, en aan de schoenmakers

De individueele m achtig ingen  voor 
m arscnscnoenen, opgem aaxt n a  31 Oc
tober 1945, a lsm eae de speciale bons 
voor verzoling die de handelaars in  
scnoenw aren en de schoenm akers nog 
in  hun bezit hebben, dienen overge
m aakt aan  den dienst voor de D istri- 
outie, van h et M inisterie van Econo- 
m iscne Zaken, Louizaiaan 177 te Brus
sel, vergezeld van  een sam envattende  
lijst, houaéhde opgave van reeksnum 
mer, en  volgnum m er der m acntiging, 
de categorie der schoenen (m annen, 
vrouwen of kinderen) en  den datum  
der uitgifte.

Er zal geen gevolg m eer gegeven  
worden aan de aanvragen to t omrui
ling na 1 M aart 1946.

UW MAN HOOREN
spreken to t U van uit IJsland, W itte 
Bank, Spanje, onz., m et een radio
toestel voor visscherij vervaardigd bij 
de firm a Radio MAKLEIN, Oostende 
C hristinastraat 85.
BIJ DE HANDELAARS

De Bond der H andelaars h eeft een  
nieuw  senrijven gerient tot h et stad s
bestuur om aan te dringen voor be
tere verlichting der W itte N onnen
straat en C hristinastraat.

De aandaent van h et stadsbestuur 
wordt getrokken op h et fe it dat er in  
enxeie weken tijd  7 inbraken gepieega  
werden tusscnen  de Henarik öerruys- 
laan  en de K apellestraat en 6 in  de 
Cnristinastraat, tusschen  de St-Secas- 
tlaan straat en  de W itte N onnenstraat.

MEDEDEELING
Het Stadsbestuur h eeft m et genoe

gen de prachtige wijze vastgesteld, 
waarop de gansche bevolking haar 
spontane m eaewerking h ee lt  verleena  
voor h et w elslagen  van h et feest in - 
gerich.t ter verheerlijking van het 
h eld haftig  ontnnjningskorps.

Aan alien en  oijzonaer aan  de milde 
schenkers, die door hun  bijdrage het 
m ogeiijk m aakte aan  deze noeste wer
kers een blijvend aanaenken te over
handigen, stuurt h et zijn  hartelijken  
dank voor deze oprechte blijken van 
erkentelijkheid  en  sam enhoongneid .

OPENBARE AANBESTEDING
Op Donderdag 14 Febr. 1946 te  11 u. 

zal in  h et Cabinet van den h. Burge
m eester overgegaan worden to t de 
h et uitvoeren van herstellingsw erken  
openbare aanbesteding betreiienae  
aan de school A. P ieters, F regatstraat 
te Oostende.

De aangeteekende aanbiedingen  
m oeten ter post besteld worden ten  
laa tste  op M aandag 11 Febr. 1946. De 
offertes m ogen n íet ter zittin g  van  
de opening afgegeven  worden.

H et lastenboek  is verkrijgbaar in  
h et Bureau van  Openbare Werken, 
H. Serruyslaan, 76 O ostende, tegen  
den prijs van 50 fr.

DEDE EN DADA
Zondagnam iddag werd, ter gelegen- 

Iheid  van de herdenking der gevallen  
m ijnopruim ers welke ’s m orgens p laats  
had, een operette-voorstellm g in ge
richt, w aarvan de opbrengst de fam i
lies der slachtoffers ten  goede kwam.

Luitenant Gasia, kapelm eester, ver
leende m et zijn m uziekkapel een zeer 
gewaardeerde m edewerking bij de op
voering van  de operette « Dédé en  
Dada ».

VOORDRACHTEN
M ejuffer G eneviève De G aulle zal, 

op uitnoodiging van Les A m itiés fran
çaises, op W oensdag 6 M aart te 20 u., 
in  de zaal van h et voorloopig Casino 
een voordracht houden.

Zondag 3 Februari spreekt de heer  
Gerard Bauer, letterkundige te  Parijs, 
in de voordrachtzaal van h et gem een
telijk  Casino (ingang hoek Van Ise- 
ghem laan en V laanderenstraat) over 
h et onderwerp: Poètes de Paris. De 
voordracht, ingerich tdoor Les Am iti
és françaises, vangt te  16 uur aan.

BURGERLIJKE STAND 

Geboorten

19 Jan. — Raym ond Bens, v. Ed
m ond en M argaretha De G eselle, Hop- 
pestraat.

zu — M aria Van de Walle, v. André 
en Judith  p iaetevoet, Xroonstr.;* Pro- 
aerik öm essaert, v. Antoon en Ehsa- 
oecn Kerners, iviecneien; Anais M au- 
rau, van w»ny en victoire ivionteny, 
K ieistr.; Erna Van ae Casteeie, van  
»»ouïs en  Peggy Brice, Uuue M oienstr.

21 — Goueueve Laiem an, v. jozef  
en M aria vanuecasteeie, oujpe; Raoul 
rournoy, v. Carolus en  Auce scruooe, 
ot. Beoastiaanstr.; Guette Biomme, v. 
octa v e  en  ay  ui a Corieei, nom o arts» j t le 
»Nicole V»aene, v. HuDert en Jeanne 
pieioer, Wescende.

32 — Pernana De Vuyst, v. Julien  
en Angèle Kemers, W estenae; Etienne 
zw aenepoei, v. Actuel en Junana D e- 
vynck, Leopoiaparx; Preday De wach
ter, v. Camiei en  Victoria Goes, Nieuw- 
poortstw.; G m siam e Heyvaert v. Jean  
en Leom a D esm et, Bteene.

23 — C hristiane Pikaert, v. Ferdi
nand en Marie Heism oortel, Amster- 
aam str.; Yvette Devynck, v. Pierre en  
ïv o n n e  Wittrock, W aracnausir.; M a
deleine M aieiason, van  M athieu eh  
Esther De Braoander, Breeaene.

24 — Lucienne ca try sse , v. Em iel 
en Ludovica Huys, îornou tstw .; R o
land Devos, van Alois en G aonelle  
öcnaessens, Boonenstr.; Jerom e R ey- 
niers, v. M aurus en  C onstance van  
aer K elit, Nieuwpoorstw. Lucien Zee- 
Droek, v. M aurus en Josepnptie D e- 
poorter, O ostenascne Haarustr. Louise 
Legem, v. A ugust en Joanna Legein, 
De panne.

25 — Annie H aeghebaert, v. Arthur 
en R aym onae Huygne, Fr. M usinsti.; 
Monique Deora, v. August en  Kaymon- 
da Lenaers, Fr. OrDanstr.

26 — A nne-M ane ¿m is, v. Sylvain  
en A lfonsina Ingeibrecnt, Ed. D ecuy- 
perstraat.

Sterfgevallen

19 Jan. — Lam brecht Pierre, 2 m., 
K ongolaan, 17.

2U —  so lan ge  Depoorter, 19 d. S t-  
Paulusstraat; Françm e Aerts, 10 m., 
Kleine W eststr.; Carolus M isslne, 62 
j., wed. Eioaie R enty, Mar»e Caelen- 
oerghe, Spoorwegstr.

21 — A iions M assenhove, 78 J., echt. 
Eupphrasie Ciaeys, Moienstr.; Eugenie 
Vene, 76 j., wed. Eduard Dexeyser, For
tuinstraat.

22 — Jozef Bommerez, 2 m.. M us- 
cartstraat.

23 — Yvonne Caestecker, 29 j., ong. 
Poststr.; Carolus Bens, 50 J„ echtg. 
R achel Brouckaert, Kaïrostr.; Marie 
Valcke, 79 j„ ongeh. Ed. C avellstraat; 
Etienne Zwaenepoel, 2 d., Trinkhall 
(Park Leopoid); Elise De Roo,59 j., 
ongeh. L em ngestraat.

24 — Juliette öam yn, 46 J., echtg. 
G ustaaf Torreoorre, steen e .

25 — Edmond Devuyst, 66 j., wed. 
Pharaülde Vandaele, Vnssegem ; Celi
n a  Po»tier, 80 j., echtg. Jan Van D am 
me, Sports.traat.

Huwelijken

23 Jan. — Van G enechten  Pieçre, 
glazenm . th an s soldaat, en  Gruwlor 
Denise, z.b.; W atkins G ianville, h otel
bed. th an s soldaat, en  Vanhooren Lu
cie, werkster.

26 — P ots Frans, visscher en  Ver- 
haeghe Sim onne, z.b.; Desm adryl Léon 
autogel, en  Lust Jenny werkster; Qua- 
rm  orner, stadsw erkm an en  Vanden- 
nouw eele Juliette, werkster; Ghüle- 
oert Henri, paswerker en  Van den 
Kieboom  Blanche, bediende.

Huwelijksaankondigingen

Tack Charles, m ekanieker, Hilling- 
ton M iddlesex en R om an Adrienne z.b. 
Stuiverstr.; Coroeieyn G ustaaf, bed., 
ne, winkeij. Torhoutstw.; Van E esstn  
joann es, schilder, G istel en  Dehondt 
Henriette, meid, K apehestr. Raye Jean  
garagist, Torhoutstw. en Depiere M ar
guerite, z.b. H. Serruysl.; Van H au- 
wermeiren G ustaaf, handelaar, Erem - 
DOdegem, en Seurynck Agnes, n a a i
ster, Nieuwpoortstw.; Newton H&riy, 
toeziener, Londen, en Bousse Frieda, 
z.b. Frans M usinstr.; Devinck Eduard 
paswerker, Steene, en Deconinck M a
rie, z.b. Nieuwpoorstw.; Goetgnebeur 
Jozef, m otorist, St. Amandsberg, en  
Fvonne Lam brecht, z.b. Zwaluwenstr. 
Van der Lyn Hendrik, dansm eester, 
Louisastr. en Nay et Berthe, brodeer- 
ster, Louisastr.; O lingler Jean, h o te l
houder, Middelkerke, en  Pylyser Adxl- 
enne, z.b. Nieuwpoortstw.

B ew eging In den burgerlijken stand

1944 1945
Geboorten 472 887 + 415
Sterfgevallen  689 905 + 216
Huwelijken 188 407 + 219
Echtscheidingen 26 19 — 7
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Notariëele Aankondigingen
Studie van M eester 
Jan B. de Cheldere

Notaris te H eist-aan-zee

INSTEL MET PREMIE 
Op D insdag 12 Februari 1946, om 

16.30 uur te Heist, in  h et «Café Lon
don», Maes en Boereboom plaats: 

BADSTAD HEIST 
GERIEVIG WOONHUIS 

met afhankelijkheden en erve, gele
gen Bakkerstraat, nr 1, groot 35 cen 
tiaren; verhuurd zonder geschreven  
pacht aan  Leon D esm et m its 140 fr. 
te m aande. (73)

Studie van den Notaris 
Jan B. de Cheldere

te Heist.

TOESLAG
Op M aandag 11 Februari 1946, om  

16 uur te Heist, in  h et Café «Welkom- 
bank», K nokkestraat, van:

BADSTAD HEIST 
Drie gerievige W erkmanswoningen  
waarvan het een erg beschadigd, ge
legen in de «Garre», uitgevende in de 
Pannestraat, aldaar geteekend nrs. 61, 
57 en 55; twee ervan zijn  verhuurd  
zonder geschreven pacht m its 105 fr. 
te maande en h et derde is 'onbewoon
baar.

Samen a fzonderlijk  ingesteld: fr. 
120.000 (84)

Studie van Meester 
Jan B. de Cheldere

Notaris te H eist-aan-zee.

TOESLAG 
Op W oensdag 6 Februari 1946, om 

16 uur te Heist, in h et Café « Ibis », 
Kardinaal M ercierstraat:

BADSTAD HEIST
CERIEVIC W OONHUIS

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

Beschikbaar m et de betaling. (78) 
Ingesteld: 66.000 fr.

Studie van Meester 
Pierre Denis

doctor in  de rechten  
notaris te Nieuwpoort.

3)

UIT TER HAND TE KOOP
STAD NIEUWPOORT

1) Een goed BURGERSHUIS.
2) Een WOONHUIS m et INRIJPOORT 

en PAKHUIS.
W elgelegen perceel BOUWGROND. 

4) Een kloek WERKMANSBUIS. 
Inlichtingen te »  kantore. (83)

Studie van  Meester 
Pierre Denis

Doctor in  de rechten  
Notaris te Nieuwpoort.

Op M aandag 4 Februari 1946, om  
3 u. ’s namiddags, ter herberg «La  
Liberté » bij M ijnheer Charles D e- 
meyere, Markt te Nieuwpoort: 

TOESLAG van  
STAD NIEUWPOORT 

Een geriefelijk en welgelegen  
WINKELHUIS 

met aanhoorigheden en koer, Hendrik 
Geeraert P laats 4, Nieuwpoort, groot 
159 m2.

Slechts ingesteld: 120.000 fr.
Gewone voorwaarden. Zie plakbrief.
Te bezichtigen den D insdag en Za

terdag van 10 tot 12 en van 2 tot 5 u.
Voor alle verdere in,ichtingen, zich  

wenden ter studie van voornoemden  
Notaris Denis, Kokstraat 9. (72)

Studie van Meester 
Pierre Denis

Doctor in  de rechten  
Notaris te Nieuwpoort.

Op M aandag 11 Februari 1946, om  
3 u. ’s nam iddags ter herberg « In  den  
mooie Molen », G asstraat 1, M iddel- 
kerke, TOESLAG van:

GEMEENTE LEFFINGE 
E E N  W O O N H U I S J E  

m et afhankelijkheden, te Leffinge, 
W ilskerkestraat «wijk Groenhaeghe», 
sectie B nr 493u bis, groot 50 m2. 
Verhuurd per m aand zonder geschre
ven pacht aan mr Van Gheluwe.

Slechts ingesteld: 5.000 fr.
Zichtbaar alle dagen.
Voor alle verdere in lichtingen  zich  

wenden ter studie van voornoemden  
notaris Denis. (82)

Studie van den Notaris 
Maurice Quaghebeur

te Oostende, K erkstraat 43.

Studies van  de Notarissen  
Maurice Quaghebeur

te Oostende. K erkstraat 43, en  
André Soete

te Meenen.

Op D onderdag 14 Februari 1946, te 
15 u. in h et lokaal Prins Boudewijn, 
St. Sebastiaanstraat 22, te Oostende: 

TOESLAG 
G E R I E V I G W O  ON H U I S  

m e t P oort en W erkhuis 
te Steene, Pycke de ten  Aerdelaan, 39.

Oppervlakte: 264,70 m2.
Verhuurd zonder pacht, m its 350 fr. 

per maand.
In geste ld : 45.000 fr.

Bezoeken: M aandag en  Donderdag 
van 14 to t 16 u. (81)

Studies van  de N otarissen  
Maurice Quaghebeur

te Oostende, K erkstraat 43, en  
H. Clavareau

te Brussel, Duquesnoy straat 23.

Op M aandag 4 Februari 1946, te 15 
uur, in  h et lokaal Prins Boudewijn, 
St. S eb astiaanstraat 22 te  Oostende.

TOESLAG van  
STAD OOSTENDE 

Een blok van twee aanpalende en 
verbonden huizen bestaande uit:

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

baanstraat.
2. EEN W OONHUIS  

L ijnbaanstraat 9
Sam en gekadastreerd sectie & nrs 

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

Water, Gas. Electriciteit.
Beiden verhuurd zonder pacht. 
Bezoeken: M aandagen en Donder

dagen van 10 to t 12 uur.
In geste ld : 305.000 fr. 

Alle nadere in lichtin gen  te  bekomen  
ter studie van voom oem de notarissen.

(70)

Studie van  den Notaris 
Maurice Quaghebeur

te Oostende, K erkstraat 43.

Op D insdag 12 Februari 1946, te 
15 u. in  h et lokaal Prins Boudewijn, 
St. Sebastiaanstraat 22, te Oostende: 

INSTEL MET % % PREMIE VAN 
EEN BEST GELEGEN HANDELSHUIS 

MET PPAKHUIS 
Thouroutsche Steenweg 119, te  Oos
tende.

Oppervlakte 209 m2.
Verhuurd zonder geschreven pacht. 
Voor alle nadere in lichtingen , zie 

plakbrieven of zich bevragen ter stu 
die van den verkoopenden notaris. 80

Studies van de Notarissen  
Maurice Quaghebeur

te Oostende, K erkstraat 43, en  
Henri Hermans

te Antwerpen, Am m anstraat 6.

BESTEL UW GAREN, NETTEN EN 

TOUWWERK BIJ

Hoek

van heden af 

Hendrik Serruyslaan en 

Aartshertoginnenstraat

DE TOESTAND VAN ONZE  

VISSCHERSVAARTUIGEN

De talrijke averijen welke zich in  
den laatsten  tijd  voordoen, hebben  
onze aandacht doen gaan  naar den  
bouw van onze visschersvaartuigen, 
die tijdens den oorlog gebouwd wer
den m et m ateriaal weike ver van goed  
m ocht genoem d en  in  voorwaarden  
welke than s door de Zeevaartinspectie 
niet meer zou geduld worden.

En terecht !
Toen was echter alles veroorloofd 

om dat de Zeevaartinspectie zijn  oogen  
toe deed voor de drijvende nieuwe  
doodskisten welke van h et buitenland  
kwam en en  anderzijds om dat ver
schillende schepen in  hout, in  h et  
binnenland gebouwd, ver van  de nor
m aal vereischte zeevaardigheid h ad 
den.

Daarom  is h et noodzakelijk en  ten  
zeerste gew enscht dat de Zeevaart
inspectie streng optrede.

Zoowel de reeder ais de Zeevaart
inspectie en de vloot zelf vereischt 
dit.

Te veel houten wrakken brengen  
h et leven van visschers in  gevaar en  
we zijn  de eersten welke de Zeevaart
in spectie 'h ierin  zullen  steunen.

REEDERS-  VISSCHERS !
•  W enscht U schepen te koopen of te verkoopen ?
•  W enscht U « ANGLO-BELGIAN » m otoren te  koopen ?
•  W enscht U in lichtingen  van welken aard ook m et betrek 

op visschersvaartuigen ?

Wendt U tot :
R. BOYDENS, Schipperstraat 40, OOSTENDE

WORDEN ZEELIEDEN 
OP GELIJKEN VOET GESTELD 

MET MILITAIREN ?

Zee-Eischen van het Verbond der 
lieden van de Kust

H et Verbond der Zeelieden van de 
Kust, dat de visschers en de leden van  
de handels- en  staatsvloot groepeert, 
beijvert zich om van de overheids
d iensten te bekomen dat de zeelieden, 
voor d iensten  bewezen in oorlogstijd, 
op gelijken voet zouden gesteld wor
den m et de m ilitairen.

Zij eischen  o.m. h et toekennen van  
een m arinestreep, die dezelfde voor- 
deelen ais de frontstreep zou bieden: 
50 t.h. verm indering op de spoorwe
gen, enz.

Het Verbond vraagt dat deze voor- 
deelen zouden bestem d worden voor 
de zeelieden die gedurende de twee 
oorlogen d ienst gepresteerd  hebben.

W anneer neem t die stiefm oederlijke 
behandeling van onze visscherij een  
einde ?

Aan h et Verbond der Zeelieden zeg
gen we te  volharden. Wij steunen U.

Groote keus van Stoven en Gasvuren
B enoodigdheden  — H erstellingen

Huis Jack Delanghe
Fieuwpoortsche Stw. 72

=  K = ËX = í k : : i !K!

OOSTENDE
(24)

K =  K =  X

BELGIE IN ENGELAND
TE MIDDEN VAN VLAAMSCHE VISSCHERS

De Heer John Allart May, m edew erker van  h et A m erikaansch  blad  
« C hristian  Science M onitor  », gaf zijn  indrukken  w eer opgedaan  
tijd en s een verb lijf  te  m idden  van  Vlaam sche visschers, die ais 
vluchtelingen , in een B ritsch e haven  — B rixham  w ord t h ier zeker  
bedoeld  — verbleven. L aten  w ij dezen  jou rn a list aan h et woord.

Op D insdag 5 Februari 1946, te  15 
uur ter gehoorzaal van h et Vredege
recht van Oostende, Canadaplaats te 
Oostende:

TOESLAG van:
Groot

HANDELS- en OPBRENGSTHUIS
te OOSTENDE 

Hoek W apenplaats nr. 1 en S t. Sebas
tia a n stra a t nr. 1 

Thans d ienstig ais pasteibakkerij. 
Oppervlakte 140 m2.
Verhuurd bij authentieke pacht. 
Bezoek: D insdagen en Vrijdagen van  

10 tot 12 u.
In geste ld : 1.650.000 fr. 

Alle nadere in lichtingen  te bekomen  
bij voornoemde Notarissen.

(71)

Kleine aankondigingen

TE KOOP: 1
T. S. F. Toestel

:< HIS MASTER’S VOICE »

Te bevragen : 
Oostende.

Ooststraat, 62, 
(K64)

Op Dinsdag 12 Februari 1946, te 
15 u. in h et lokaal Prins Boudewijn, 
St. Sebastiaanstraat 22, te Oostende: 

INSTEL MET % PREMIE van  
I. STAD OOSTENDE. 

SCHOON BURGERSHUIS 
(Villa Paula), Am sterdam straat, 32; 
oppervlakte 87,07 m2.

Genot: m et 1 Juni 1946. Verhuurd 
zonder pacht.

Bezoek: M aandag en Donderdag van  
14 tot 16 uur.

II.. GEMEENTE BREEDENE (Dorp) 
WERKMANSHUISJE

Dorpstraat 299 (recht over de Kerk); 
oppervlakte 82 m2.

Gebruikt zonder pacht.
Bezoek: ’s M aandagsm orgens van 

’0 tot 12 uur.
Alle nadere in lichtingen  te beko

men ter studie. (79)

•  Te koop: Open boot, goed geschikt 
voor t buitenland, 8,40 m. lang, 2,55 
m. breed, voorzien van een m otor Che
vrolet 18 P.K. m et keerkppeling, dy
namo, demarreur, batterijen, visch- 
korre, haringkorre, garnaalkorre en 
sprotnet, enz. Adres: Rem i Vande- 
zande, café M aritime, Zeelaan, B lan
kenberge. (K63)
•  Verlangt pakhuis; 150 m2, te huren  
in  Oostende. Te bevragen bij h. Bovit, 
P lantenstraat 38 (2 m. bellfti), Oos
tende. K66
•  Steekkar te koop. Te bevragen bij 
h. Bovit, P lantenstraat 38 (2 m. bel
len ), Oostende. K67
•  Men vraagt leerjongen: Drukkerij 
« Het Nieuw Visscherij blad », Nieuw- 
poortsche Steenw eg 44, Oostende.
•  Te huur gevraagd: appartem ent, 4 
plaatsen. Schrijven bureel blad. (14)
•  Modern woonhuis, goed geschikt om  
appartem enten te verhuren, te koop. 
Te bevragen: Guido G ezellestraat, 18, 
H eist-aan-zee. (K.74)
•  Te koop: Schrijfm achien  in  zeer 
goeden staat. Clavier universelle. Z.w. 
bureel van ’t  blad.

Levendige kleuren.

Belgium -in-E ngland, een h aven  h eeft  
hare n ation aliteit veranderd en  door 
de goede visschers van B elgië onder
dak te verschaffen, is deze haven  
m eer V laam sch dan Britsch geworden.

Het was voor mij een  eigenaardige  
ervaring, schrijft de h. John Allan  
May, zoo plots, in  deze vreedzam e en 
kleurvolle haven aan te komen.

Zij kwam  mij voor ais een bont, 
uiterst levendige schilderij. Overal 
ontwaarde m en visschersbooten, van  
alle grootten en van alle kleuren in  
rijen gemeerd, ais voor een  parade 
in  de buitenhaven. Zij lagen  aan  
iedere zijde van de kade gem eerd, op 
h et droge, in  dichte groepen w achtend  
op h et hooge getij. Er bevonden zich  
groene, blauwe, oranje, roode en  w itte 
booten, ook groen en  geei gekleurde 
en  verder sloepen geschilderd in  de 
m eest verscheidene en m eest leven
dige kleuren.
Ongewone namen.

De Engelsche visscher is veeleer 
konservatief w anneer h et gaat om het  
aanbrengen van kleuren. Doch het  
was n iet alleen  de bontheid van kleu
ren die aan de haven in  Engeland  
een bijzonder u itzicht gaf; verder 
waren er op de voor- en  achtersteven  
van al de schepen ongewone nam en  
aangebracht. V laam sche of Fransche 
nam en en onder of n aast deze, b e
vinden zich  letters gevolgd van cij
fers, waardoor hun thuishaven wordt 
aangeduid: Oostende, Zeebrugge of 
Nieuwpoort.

«Voor vrouw en kinderen» luidt het 
Vlaam sch opschrift, dat ik las op den  
voorsteven van  een sloep. W at een  
beteekenisvol opschrift, wanneer men  
deze verbazende vloot aandachtig n a 
gaat.

Deze kleine wereld van visschers 
h eeft m enige gevaren getrotseerd, a l
vorens h et zijn  teh uis h eeft overge
plant naar G root-Brittanië, waar deze 
visschers hun beroep, d at nu gevaar
lijker is dan ooit, verder beoefenen, 
liever dan nog thu is te blijven en te 
werken ais dienaars van h et Derde 
Rijk. Som m igen onder hen  hebben  
naaste bloedverwanten m oeten ach
terlaten. Allen zijn van hun vrienden  
gescheiden en hebben hun haard ver
laten.

Alvorens de gewaagde reis aan  te 
vangen, hebben echter de m eesten  
onder h en  h et groote deel van  hun  
fam ilieleden  en vrienden m et zich  
m edegebracht. Onderweg waren zij 
blootgesteld aan luchtaanvallen  en 
leden zij verliezen. Doch in Engeland  
hebben zij een nieuw tehuis gevonden, water sch ijn t en haar een  bijzonder
een waar tehuis en n iet een  klein u itzicht geeft,
hoekje in  een anderm ans woning. Snuisteraar.

Tevens hebben zij zich nieuwe vrien
den gem aakt en hebben zij hun vrij
heid bewaard.
Eigen gemeenteraad en.... 
wekelijksche dansavonden.

Men w eet w einig van  deze stad af. 
Men m oet ze zelfs geleidelijk ontdek
ken en w anneer gij n iets  op voorhand  
van haar afweet, zal Uwe verrassing 
des te  grooter zijn, ais gij zult vast
stellen , hoe geheel en  al Belgisch zij 
is geworden.

Ik had mij gericht to t een groep 
visschers die op de kaai stonden te 
spreken, om  hun den weg te vragen. 
W anneer ik hen  toesprak, haalden zij 
bij wijze van verontschuldiging hun  
schoudeft op, w ant zij verstonden  
geen Engelsch. Op dit oogenblik be
vond er zich  op de kaal niem and die 
Engelsch spreken kon.

Aan den overkant van  de straat be
vond zich een groot gebouw, dat 
vroeger ais bureel van een Britsche  
visscherijondernem ing d ienst had ge
daan. Thans bemerkt m en boven de 
deur een officieel schild m et onderaan  
het opschrift « Belgian School of 
F ish in g»  (Belgische visschersschool). 
In deze inrichting worden jonge lieden  
tot h et beroep van  hun  vaders opge
leid en  leeren ze er bedreven zeelui 
en goede visschers worden.

De Belgen hebben hun eigen ge
kozen gem eenteraad, doch deze is n iet 
officieel. Deze raad werkt in  goede 
verstandhouding m et den Engelschen  
gem eenteraad.

De B elgische jongelingen zijn  trou
we k lanten  van  de wekelijksche dans
avondjes, die op h et gem eentehuis 
gegeven worden. De atm osfeer van  
deze volksche bijeenkom sten is b ij
zonder continentaal. De m oeders ko
m en er vergezeld van hun jongste 
kinderen. Deze laatsten  nem en plaats 
op de houten banken, die achteraan  
in  de danszaal zijn geplaatst en  kijken 
naar de dansende paartjes, terwijl zij 
m et een strooit je lim onade opzuigen. 
Dit alles geschiedt in  een uiterst ge
m oedelijke atm osfeer.

Deze haven is werkelijk sym pathiek.
De vriendschap van de geallieerden  

wordt n iet alleen versterkt door de 
aanwezigheid van de Belgen aan de 
Britsche kust, m aar deze laatsten  m a
ken tevens h et landschap kleurvoller. 
Zij houden, zooals gezegd, veel van  
kleuren, in  het belang van hun booten  
en ook voor de kleur zelf. Daardoor 
kom t h et d at deze haven, wáár het 
wem elt van scherp blauwe, hevig  
roode, goud-getinte oranje en sm a
ragdgroene kleuren, sch ittert van lich t  
en  kleuren zoodra de zon boven het

B U I T E N L A N D
LNGULAND

HefcK VISSCHERIJ
De visscnerij havens van de W est

kust vaii Engexanü zijn sedert ver- 
seneidene jaren bekenn als de groote 
heekm arkten. D it is  m et aneen toe 
te sen n jven  aan  de naDijneid van  
viscngronaen die zeer ru a  zijn aan  
deze viscnsoort, m aar vooral aan h et  
feit, dat de öpaanscne visscners, die 
grondige kennis bezitten van de At- 
lan tiscn e viscngronaen en daarenbo
ven een bijzonuere v isscnenjm etnode  
bedrijven, ni. ae parejav.sscnenj (t. 
t.z. m et twee schepen gezam enn.a een  
groot n et voortslepen;, m  h et guns
tig  seizoen hun vangsten  gaan landen  
m  de havens van ae an geiscn e w est-  
aust, alwaar de mooie neek gretig a f
nem ers vindt.

In  norm ale tijden  is  de vischtrans-  
port per trein  n aar de groote centra  
nonaen, Liverpool, M anenester, Leeds, 
ön efiie id , enz. zeer goed ingericnt, 
w at den vluggen af zet vergem akke
lijkt.

VOORBEELDEN TREKKEN
Wie zou veronderstellen dat de En

gelsche reeders al dadelijk de Spaan- 
sche m ethode zouden hebben aange
leerd, zou bhjk geven van  weinig De- 
kendheid m et h et Engeisch karakter 
en de hardnekkigheid waarm ede zij 
aan oude geDruiken vastkleven.

In 1937 gebeurde er eenter ie ts  dat 
hen de oogen wijd aeed openen. Een 
ondernem ende Belgische reederij had  
zich een paar treuers van  Spaanse»  
model aangeschaft, «Rita II» en «Ri
ta  III» waarop zij, sam en m et B e l
g ische schippers en  visscners, ook een  
zeker aan ta l Spaanscne deskundigen  
had ingescheept.

En de Spaansche zakenkennis, sa 
m en m et de V laam sche werkdadig- 
heid, hadden wonderen verricht. Op 
één reis brachten de twee Belgische  
parejabooten een vangs.t binnen te 
Milford H aven die n iet m in  dan £1120 
opbracht, 't W as nog nooit gebeurd 
en de Engelsche bladen spraken er 
weken lang van.

NAVOLGING
Een ondernem ende p laatselijke fir

m a M essrs Yolland & Llewellin die 
de Belgische parejavangsten  in ont
vangst nam , besloot eveneens haar 
kajns te  w agen  m et die bijzondere 
vischm ethode.

Zij lie t een paar vaartuigen, die 
daartoe geschikt waren ais pareja of 
koppeftreilers uitrusten, en  w ist zich  
eenige bekwame Spaansche specialis
ten  aan te  schaffen, w at toen  n iet  
m oeilijk was, daar veel Spanjaarden, 
waaronder ook visschers, w egens de 
om wenteling, hun land verlaten had
den.

De parejavisscherij vergt zeer be
kwam e schippers, die n iet alleenlijk  
grondig de p laatsen  en diepten ken
n en  waar de heekscholen  zich volgens 
de jaargetijden  bevinden, m aar ook 
de oplettende navigatie in  acht n((- 
m en en de delikate m anceuvers die 
de behandeling van éénzelfde net 
door tw ee vaartuigen vereischt.

BEDENKELIJKE EISCH
Een spaansche specialist werd op 

elk der Engelsche parejaschepen ge
p laa tst op kosten  vati de reederij, 
ais Instructeur die enkel de bewerkin
gen leidt gedurende de eigenlijke v is
scherij.

Nu veel Engelsche schippers door 
de Adm iralty ontslagen  zijn, wornt 
door hun bond de elsch gesteld  dat 
elke Engelsche treiler, parejaschepen  
inbegrepen, tw ee schippers zou aau- 
m onsteren.

De parejareederij doet evenwel op
m erken d at de S p aan sch e instruc
teurs u itsluitend op haar kosten rei
zen, dat de ondervinding bewezen 
h eeft dat hun m edewerking nog vol
strekt noodzakfclijk ist en d at een  
tweede schipper die op aandeel vaart 
de exploitatie nutteloos zou bezwaren.

Of er een oplossing zal gevonden  
worden die beide partijen  zal voldoen  
valt te bezien.

BILLINGSGATE
De groote Londensche vischm ijn  

h eeft tijdens de oorlogsjaren veel we
derwaardigheden beleefd.

In  h et Oostelijk gedeelte van de 
groote w ereldstad gelegen, is h et ais 
bij m irakel dat ze n iet to taa l door 
de luchtbom bardem enten en de VI 
vernield werd. Ze h eeft door dik en 
dun h aar werkzaam heden gedurende 
die bange tijden  voortgezet.

Natuurlij k w as er veel m inder om 
zet dan in vredestijd en  de opkom st 
der v ischh and elaars— of liever viscli- 
verdeelers — w as som tijds heel 
schaars. Velen hadden den n ach t in  
schuilp laatsen  m oeten doorbrengen, 
of brandweerm an m oeten  spelen  of 
nog erger.

Mr. Dove, die sedert verscheidene 
jaren to t aller voldoening de B illings
gate Market bestuurt, h eeft sedert 
enkele weken besloten de openings
uren te vervroegen om tijd ig  klaar 
te  zijn. De kliënten schijnen  evenwel 
m aar langzaam  en ais m et tegenzin  
de vooroorlogsche plooi weer aan te 
nem en. Er m oet ook gezegd dat er in 
de laa tste  weken slech ts w einig visch  
aangebracht werd.



o HET NIEUW VISSCHERUBLAD

Een Radioreportage over onze Visscherij
(Vervolg)

Hierna vo lg t h e t tw eede gedeelte  
van  de radioreportage door advokaat 
R otsaert voor den Belgischen Zee
m ansbond in R adio-B russel u itgege
ven. D it gedeelte  gaa t voornam elijk  
over w a t in den huidigen oorlog voor
viel en de vergoeding der opgeloopen  
schade, tijden s die periode.

Tijdens de twee Wereldoorlogen
H eeft de kustbevolking zich alzoo 

in  het verleden zeer verdienstelijk ge
dragen tegenover h et Bnnenland, wat 
deed zij n iet in  de twee wereldoor
logen, toen elke zeevisscher een  kam 
pend strijder werd in h et geallieerde 
kamp te water en elke sloep, elke 
treiler een  n iet onbelangrijk deel van 
den strijd te water m eeleefde ais pa- 
trouilieerder, w achtschip  of vuurschip, 
m ijniegger of m ijnvisscher, begelei- 
dingseenheid enz., om in de rustpoo- 
zen m aar alweer spoedig en on afge
broken uit te zeilen om bij te dragen  
tot herproviandeering der landelijke 
bevolking.

D at m en slechts denke aan de be
voorrading in haring, terwijl de le -  
vensm iddelennood op zijn  hoogst was.

En dit alles werd duur, zeer duui 
betaald m et levens en h et lijden van  
onze visschers die, waar zij ook ver- 
oleven, overal lof en eerbied hebben  
verworven voor henzelf en  voor ons 
land, dat fier m ag zijn  zulke flinke 
burgers te bezitten.

Onze huidige Vloot
De zeevisscherij is in  feite verdeeld 

in  drie zeer verschillende vakken: de 
Kustvisscherij, de M iddelslagvissche- 
rij en de Hoogzeevisscherij. De eerste 
wordt uitgeoefend onm iddellijk langs  
de kust m et kleine open gedekte vaar
tuigen, than s voorzien van een motor. 
Deze schip jes blijven n iet m eer dan  
een n ach t buiten de haven. De Mid- 
denslagvisscherij gebeurt in de Noord
zee m et grootere sloepen of kleine 
m otortreilers en neem t ettelijke dagen  
in  besiag. De bem anning beslaat 5 
tot 8 man. De Hoogzeevisscherij is 
een echte O ceaanvaart die de treilers 
— than s bijna alle van m otoren voor
zien — brengt tot aan  de kusten van  
Marocco en Ijslan d , de W itte Zee 
voorbij de Noordkaap. D at zijn dus 
reizen van 2-3 weken en  som s meer, 
die van  10 to t 15 m an benoodigen.

Het is  alreeds bekend hoe onze vis
schers in  Mei 1940 voor h et grootste 
gedeelte naar Engeland voeren en  
van de gansche vloot, slech ts de h elft  
van de kustvisschersvloot in  Frank
rijk achterbleef, waardoor zij in  h a n 
den van den bezetter vielen of in  
Fransche havens geavarieerd achter
bleven. Een vijftig ta l vaartuigen wer
den door den bezetter aangeslagen  en  
deze waarvan h et geweten was, dat 
ze aan  de evacuatie van Duinkerke 
en Cherbourg hadden deelgenom en, 
werden krijgsbuit verklaard.

Tijdens den terugtocht van  1944, 
werden deze vaartuigen ofwel m eege
nom en, gesabordeerd of in  Fransche, 
Belgische of Nederlandsche havens 
achtergelaten.

Opzoekingen door h et beheer van  
het Zeewezen gedaan, hebben het 
terugvinden van  h et grootste, ge
deelte dezer vaartuigen voor gevolg  
gehad, weliswaar in veelal gehaven- 
den toestand, m aar toch nog in  vol
doende goeden staat, om hersteld te 
worden. Dank zij de lofwaardige po
gingen van  den heer Vandenberghe 
Prosper, daarin gesteund door ons 
beheer van  Zeewezen, werden in  1940 
en  1941 in  enkele m aanden, talrijke 
van die vaartuigen, m eestal aan  
kleine visschers behoorend, gerepa
reerd en gerepatrieerd. In  1944 werd 
dit werk door h et Zeewezen voort
gezet.

De Vergoeding der Schaden
Voor ai de reparaties welke er hel 

gevolg van waren, m oet de S taats
verzekering tusschenkom en. Deze tus- 
schenkom st is  echter veelal van zoo’r, 
aard, dat ze aanleiding gaf tot ern
stige kritiek in  visscherij m iddens om 
dat than s door Vozor beweerd wordt 
dat deze vaartuigen beneden hur 
waarde verzekerd zijn  en zij du; 
slechts evenredig tusschen hoeven te 
komen.

D it tw istpunt m aakt nog altijd het 
voorwerp uit van een onderzoek dat 
hopen wij, den kleinen en moedigen  
visscher zal voldoening schenken.

Erger er aan toe, zijn de reeders 
van de vaartuigen die naar Engeland  
uitweken en daar door de Engelsche 
Adm iraliteit in  beslag werden geno
men.

Inderdaad, deze vaartuigen zijn  on 
derhevig aan een tim e-charter en 
werden reeds bijna alle gerepatrieerd  
in  een toestand, die ver van roos
kleurig m ag genoem d worden.

Het is te begrijpen dat deze om ge
bouwd werden en dus, om ze terug in 
staat te stellen  ais visschersvaartuig. 
veel reparaties zullen van noode zijn.

De Vozor h eeft geweigerd in de 
kosten van deze reparaties tusschen  
te komen. De reeders van hun kán* 
zijn voor deze herstellingen  op zich
zelf aangewezen, in  zooverre dat velen  
niet in  staat zijn deze zware onkos
ten  te betalen.

De Engelsche regeering h eeft noch
tans een totaal bedrag ter beschik
king gesteld van de Belgische regee
ring om deze reparaties te verrichten. 
D it bedrag is ech ter zoo onvoldoen

de, dat h et grootste gedeelte van de 
kosten hierdoor n iet kunnen vergoed  
worden, beweert m en in  Oostende.

Een jam m erlijk m eeningsverschil 
om trent de draagwijdte der S taats
verzekering h eeft ais gevoig, dat de 
reeders than s zeii' h un  vaartuig m oe
ien  repareeren, in  afw achting dat ze 
later geheel of gedeeltelijk zouden  
vergoed worden. Ais gevolg hiervan  
wordt langs alle zijden protest aan-  
geteekend, in zooverre dat thans, dank  
zij de tusschenkom st van  h et Zee
wezen, voorschotten door den S taat  
zullen gegeven worden aan de reeders 
van de van  tim e-charter vrijgegeven  
schepen.

N iet m inder dan 100 vaartuigen  
nggen nog op reparatie te w achten  en  
m en voorziet dat zoo de regeering  
niet krachtdadig ingrijpt om de w er
ven te verphcnten ane reparaties 
eerst te verrichten in  p laats van  
nieuwbouw, de beschadigde schepen  
nog een  jaar zullen blijven liggen, 
m et ais gevolg een  veel m inderen  
aanvoer van  de nationale vloot en  de 
verplichting visch uit h et Buitem and  
m  te voeren, waardoor nutteioos de
viezen worden weggegooid.

Het Belang van onze Visscherij
Onze visschersvloot bestaat than s  

ait ongeveer 550 vaartuigen, waarvan  
onlangs 400 ais zeewaardig werden  
jestem peld  en de overige 150 nog m oe
ien  — en kunnen hersteld worden. 
Neem t m en een gem iddelde bem an
ning van 6 m an per sloep, zoo komt

m en tot een  varende bevolking van  
ongeveer 3500 m an en een nagenoeg  
gelijk getal fam ilies die rechtstreeks 
op de zeevisscherij voor hun onder
houd aangew ezen zijn  —  of ongeveer 
20.000 m enschen (de visschers hebben  
gewoonlijk talrijke gezinnen).

Daarbij komen dan nog duizenden  
arbeiders in  de bijvoegeiijke takken, 
ais scheepsbouw en  herstellingen, 
scheepsbouwers, nettenbreiers, m an-  
dem akers en  touw slagen  jen, ijsfabrie
ken, laden en lossen, verkoop perso
neel, vervoer enz., zoodat alles sam en  
genom en, de zeevisscherij veel meer 
m enschen laat en  doet leven, dan  
m en op het eerste zich t zou ver
moeden.

Dit alleen zou een voldoende reden  
m oeten zijn  om onze visschersbevol- 
king een bijzondere p laats te geven  
in  de zorgen en de sym pathie van  
h et volk en de Besturen.

G eachte luisteraars: nu ik uw ge
heugen w at kon opfrisschen om trent 
het verleden en h et heden onzer wak
kere visschers, w anneer gij h et fijne  
banket verorbert door onze kloeke 
visschersm annen voor U uit de ge
vaarlijke zee aangepracht, denkt dan  
n iet aan den prijs er van, hij kan  
im mers n iet te duur zijn  — geei een  
dankbare- ja zelfs bewonderende ge
dachte aan  die dappere lui, die voor 
U de grootste gevaren trotseeren. 
Voelt U m eer sam enhangend m et hen  
en waar h et past, helpt ze in  de ver
betering van hun lot en  de verzeke
ring hunner tot nu tam elijk  ver- 
naxatigde m aatschappelijke zekerheid.

Wetenswaardigheden
«RADAR» IN DIENST 
VAN DE SCHEEPVAART

Een schip van 3.000 ton is geduren
de een uur in den  m ist de Theem s 
opgevaren, enkel geleid door « het 
tooveroog » van zijn  R adar-uitrusting.

Het schip h eeft zonder hindernis 
tusschen  de voor anker liggende boo
ten en aangebrachte boeien gemanoeu
vreerd. Het volgde slech ts de aanw ij
zingen van den bestuurder der Radar - 
kabine, onder de brug, weike aan  den 
kapitein, die zich op de brug bevond, 
getelefoneerd werden.

Op h et cirkelvormige scherm  van  
een grijze m etalen doos, die 1 meter 
hoog was, « z a g »  de bestuurder ais 
een panoram a de oevers van den  
stroom  en alle hindernissen aan  de 
oppervlakte, van de grootste schepen  
a í tot de kleinste boeien toe, in  een  
straal van 3 m ijlen  te voorschijn ko
men.

D it R adar-toestel voor de scheep
vaart, dat door de deskundigen van  
den seindienst der adm iraliteit ge
bouwd is, is h et m odernste dat er be
staat. i

Deze uitvinding zal ook voor de 
visschersvaartuigen een  belangrijke 
om mekeer teweegbrengen, eens ahes 
op punt gesteld is.

HENRI BEUREN TERUG
Elkeen kent Henri Beuren,«de w al

kapitein  van  de Pêcheries à Vapeur.
Henri is gedurende gansch den oor

log in  Engeland gew eest en  h eeft ei 
voor zijn  reederij zeer goed werk ver
richt.

Hij is frisch en gezond terugge
keerd. Vijf vaartuigen van de Péch. à 
Vapeur werden gered. Drie zijn  te 
Antwerpen en één  te G ent in  repa
ratie. De vijfde vaart.

Voor de vloot zal dit een nieuwe 
goede aanw inst zijn  van  onze groot
ste en  oudste O ostendsche reederij.

Hiermede bezit Oostende ook op
nieuw zijn drie beste walkapiteins, nl. 
Arsène Blondé, de m eest geëxperim en
teerde en knappe kapitein onzer vloot, 
;ehecht aan  de Oostendsche Reederij ; 
.lenri Beuren, van  de Pêcheries à Va
leur en  w alkapitein  Rochus, van  de 
N. V. Motor visscherij.

Deze drie visscherszeelieden hebben  
¿en gansch in teressante visscherijge- 
ichiedenis achter den rüg en worden  
gerekend tot de sterkste kapiteins van  
net vasteland.

HET MANŒUVREEREN 
IN DE HANDELSDOKKEN

Nu de Oostendsche visschersvaar
tuigen aan de hangars hun visch en 
aaring lossen, is de beweging in  die 
dokken, zooals verwacht, geweldig toe
genom en.

N iet zelden stellen  we vast, dat de 
onvoorzichtigheid en de snelheid der 
schippers van vaartuigen zoo groot is 
dat eerstdaags zware ongelukken n iet  
uitgesloten zijn.

Reeds werd hierop door den haven
kapitein gewezen, m aar dit alles helpt 
niet.

’t Ware n uttig  en zeer noodig, dat 
m aatregelen getroffen werden tegen  
de overtreders.

’t  Geldt hier een m aatregel van al
gem een belang.

EEN FRANSCHE BEWAKER
Aan boord van  h et visscherijw acht- 

schip 0.285, is sedert M aandag een  
dienstdoende Fransche waterschout 
aangem onsterd om n a te gaan aan  
velke overtredingen de Fransche vis
schers zich schuldig maken.

’t Is beter laat dan nooit, w ant on- 
dertusschexi hebben zich reeds betreu
renswaardige feiten  voorgedaan.

ZWARE AVERIJ
Vrijdag jl. wou de 0.50 van de n ieu

we handelsdokken naar de oude va 
ren. De schipper beging de onvoor
zichtigheid h et schip door een m a
troos te la ten  voeren. Volgens dezes 
bewering werkte de keerkoppeling n iet 
m et h et gevolg dat m et de snelheid  
h et schip  m et voorsteven tegen  de 
sasdeuren liep m et ais gevolg dat de 
voorsteven ingebeukt werd, de reeling  
en de verschansingsplanken losgerukt 
en  h et voordek opgelicht.

De schade bedraagt ongeveer 10.000 
frank.

DE 0.52 WEER VLOT
Voor veertien  dagen m eldden we 

d at de 0.52 «Aziatic» tengevolge van  
een onbekende oorzaak in  h et h an 
delsdok van de handelshaven  gezon
ken was.

Dank zij de knapheid van den aan 
nem er Louis Vollemaere, is h et vaar
tuig zonder letsel bovengehaald.

De oorzaak van h et zinken lig t aan  
een lid der bem anning, die de kraan  
van den m otor had laten  openstaan.

EEN EIGENAARDIGE OPVATTING
Een dagblad uit de hoofdstad  

w ijst erop, in  zijn raadgevingen aan  
de huisvrouw, dat wij th an s versch  
vleesch m issen. Wij m ogen echter n iet 
te veel klagen. Wij m oeten in de 
plaats zooveel m ogelijk gebruik ma- 
xen van de visch. die th an s in  over
vloed ter onzer beschikking is. D it is 
uitstekend, bijzonderlijk voor de in - 
cellectueelen.

Wij m oeten echter de voorkeur ge
ven aan gekookte visch in p laats van  
gebraden. Deze goede visschen hebben 
zich im m ers gedurende vijf jaar ge
voed van te veel lijken, olie, essence 
en andere zoetigheiden van deze soort 
om ons vleesch aan te bieden, dat 
geen gevaar zou opleveren.

W aarom visch nu best geschikt is  
voor intellectueelen  en of gebraden  
visch nu werkelijk gevaarlijk is, zou
den wij dit w illen zien uitm aken door 
één of andere bevoegdheid.

GOEDKOOPER VISCH?
Het M inisterie van Econom ische 

Zaken deelde mede dat een akkoord 
tot stand  is gekom en tusschen  de N a
tionale Federatie van kleinhandelaars 
in  visch en h et voormeld M inisterie.

Ais gevolg van  deze overeenkomst, 
kan m en verw achten dat de prijzen  
voor visch een aanzienlijke verm in
dering zullen ondergaan.

Men kondigt aan dat dwangm aatre
gelen genom en werden tegen  een aan
ta l kleinhandelaars in  visch die hun  
waar aan buitensporige prijzen ver- 
koopen.

De voorgenomen m aatregelen wer
den echter n iet toegepast, nadat de 
handelaars, welke in  overtreding ge
nom en werden, zich verbonden h ad 
den aan lagere prijzen, dan norm aal 
genoteerd gedurende h et tijdstipp dat 
voorzien was voor de slu iting van de 
winkel. De voorwaarden van de n iet- 
sluiting der inrichting voorziet nam e
lijk dat deze bijzondere verm indering  
van de prijzen duidelijk m oet aange
plakt zijn.

Anderdeels werd gemeld dat verle
den week een belangrijke vischhandel 
visch leverde tegen de volgende, prij- 
zçn: versehe haring tegen  4,50 fr. per 
kg.; kleine schol 24 fr. per kg.; w itte  
koolvisch, 34 fr. per kg.; D eensche 
koolvisch (schoongem aakt) 26 fr. per
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kg.; kleine D eensche kabeljauw (zon
der kop) 16 fr. per kg.; schelvisch  
(schoongem aakt) 38 fr. per kg.; w ij1 
ting, 21 fr. per kg ; gerookte haring of 
bokking , 9 voor 10 fr.; beukeling, 9 
voor 10 fr. D en volgenden dag aange
stip te prijzen waren nog m erkelijk  
lager.

En w at zullen  ze deze week zijn ?

DE BELASTING OP HET KAPITAAL
Er blijkt uit een m ededeeling van  

het M inisterie van F inanciën dat er 
aan de belanghebbenden u itstel ver
leend wordt to t 28 Februari a.s., voor 
de aangifte bij de belastingen  m et het 
oog op het bekomen van de fiscale  
am nestie. Vóór dezen datum  m oeten  
de belastingsplichtigen  spontaan aan
gifte doen van de inkom sten welke 
verzwegen werden, doch welke nor
m aal voor de. d ienstjaren  1940 tot  
1944 (inkom sten behaald in 1939, 1940 
1941, 1942 en 1943) aan  de inkom sten
belasting en  de nation ale crisisbe
lastin g  zouden m oeten onderworpen  
gew eest zijn. Indien de verzwegen  
w insten spontaan aangegeven worden  
zullen zij vrij zijn van alle verhoo- 
gingen, geldboeten en andere straffen

Ook voor de aangifte m et h et oog 
op de toepassing van de belasting op 
h et kapitaal wordt u itstel verleena  
tot den 28 Februari 1946.

Vóór dezen datum  m oet iedereen  
zich echter in  regel stellen. '

VERKOOP
Schrijf- en  R ekenm ach ines
Onderhoud en H erstelling  

ter plaatse

A. VANDEKiNü UT
•  Maria T h eres ia s traa t ,  16
•  OOSTENDE - Tel. 7 2 1 1 3

MOTORBRANDSTOFFEN 
EN VERKEERSVERGUNNINGEN

De rantsoeneering van  benzine en  
gasolie voor m otorrijtuigen en vaste 
m otoren b lijf t gehandhaafd.

Evenwel zullen de houders van ver- 
keersvergunningen en werkboekjes 
vanaf 1 Februari eerstkom ende be
voorraad w orden naargelang hun be
hoeften .

De rantsoeneering van hout voor 
gasgeneratoren wordt afgeschaft van  
af 1 Februari 1946.

De rantsoeneering van smeerolie en  
sm eervet, tt  nog toe afgegeven tegen  
sm eerm iddelenbons, wordt afgeschaft 
vanaf 1 Februari 1946.

H et verplicht gebruik van m otor
rijtuigen welke op h et verbruik van  
vervangingsbrandstof ingericht zijn, 
wordt afgeschaft vanaf 1 Februari
1946. . ,

Het verbod om  op Zon- en feest
dagen gebruik te m aken van m otor
rijtuigen wordt opgeheven vanaf 1 
Februari 1946.

Het opheffen  van  de hoogerverm el- 
de beperkingen  beteeken t geenszins 
da t h e t verkeer p ie t m otorrijtu igen  
vr ij is. D it verkeer bl i j f t  onderw or
pen aan h et b ez it van  een verkeersr 
vergunning.

De gebruikers van m otorrijtuigen, 
die in h et bezit zijn van een regle
m entair bewijs van burgerdeugd, kun
nen voortaan een aanvraag tot h et be
komen van  een verkeersvergunning in
dienen.

Met h et oog op de vermeerdering 
van werk dat door de verkiezingen  
aan de adm inistratieve diensten op
gelegd wordt, zal h et grootste gedeel
te van deze aanvragen slechts vanal 
de tweede h elft van M aart kunnen in  
aanm erking genom en worden, doch 
aan al de aanneem bare aanvragen, 
zal, ten  laatste  in  April eerstkom ende 
gevolg gegeven worden.

DE BELASTINGEN OP DE UITZON
DERLIJKE WINSTEN — Onderrich
tingen en nadere bijzonderheden

H et beheer van  de rechtstreeksche 
belastingen h eeft de onderrichtingen  
uitgevaardigd, welke de uitvoering re
gelen van de w et van  16 Oktober 1945, 
betreffende de invoering van een  
extra-belasting op de in  oorlogstijd  
behaalde w insten.

Eerlang zullen nadere bijzonderhe
den volgen betreffende de w et van  15 
Oktober 1945 to t invoering van  een 
speciale belasting op de w insten, 
voortvloeiend uit leveringen en pres
taties aan den vijand.

Deze onderrichtingen zullen opge
nom en worden ais bijvoegsel van het 
«Bulletijn van de rechtstreeksche be- 
lastingen».

Personen die n iet geabonneerd zijn 
op dit bulletijn  en die de onderrich
tingen betreffende hoogerbedoelde 
twee w etten  w enschen te ontvangen, 
kunnen deze bekomen m its storting  
van 25 fr. op postrekening nr. 259.77 
van h et m inisterie van Geldwezen, 
beheer der rechtstreeksche belastin
gen.

René De Pauw overleden
Dees week is de kunstschilder René 

De Pauw, ten  gevolge van een h eel
kundige bewerking, te Brussel over
leden.

René De Pauw was bij uitstek de 
schilder van  de zee. Hij schilderde 
m et voorliefde en  m et een  werkelijk 
groot ta len t visschers en  vrouwen van  
de kust. Om h et leven van de visschers 
steeds van dichtbij te kunnen volgen, 
had hij zich te H eist gevestigd. Hij 
laat ons heerlijke doeken en zeer 
mooie schilderijen van Vlaam sche ker
ken na. Bij den bouw van h et nieuw  
station  te  Brugge werd, René De Pauw  
door den S taat belast m et de versie
ring van dit' gebouw. De m uurschilde
ringen die hij daar aanbracht, zijn  
een pareltje van moderne sierkunst.

Met René De Pauw verliezen wij 
een groot kunstenaar. De aflijvige 
werd te Brugge geboren en  was 58 
jaar.

Bij HERSTELLING MOTOR
en voor goed en verzórgd 
werk, wend U to t Specialist 
Em. VAN DER BIEST, Ingr
W erkhuizen: « DE SCHELDE » 
27/A, Keizervest GENT

_________________  (27)

Diesel of Atom ?
Er is reeds zooveel over de atom i- 

sche kracht gepraat gew eest dat de 
gewone m ensch zijn zenuw en voelt 
trillen w anneer hij er van hoort 
spreken. Moet ons blad ook dan zijn  
woordje er over zeggen ? Ja, m aar het  
zal op een  heel andere toon zijn:

M oesten wij enkele dagbladschrij
vers gelooven, alles zou voortaan door 
de atom kracht geregeerd worden! Men 
zou atom s m oeten eten  en drinken, 
m et atom s m oeten gaan slapen, men 
zou zelfs atom s berijden, vliegtuigen, 
autos, mazout, benzine en kolen zou
den verdwijnen zooals een oude man!

Voor ons is de zaak heelem aal an 
ders. Al dreigend dat ze is, verwezen
lijkt de atom kracht een nieuwe vorm 
van kracht, zooals kolen, mazout, 
hout, enz. In  zekeren zin is h et een 
«brandstof», en zooals alle brandstof
fen, zal ze voor enkele toepassingen  
het best geschikt zijn  en voor andere 
niet.

Hebben de kolen h et hout doen ver
dwijnen ? Neen. In  Zweden wordt het 
hout gebruikt voor de produktie van 
h et beste staal. Het d ient zelfs nog 
in  onze streken. H eeft de m azout de 
kolen weggespoeld ? Neen. Zelfs in  de 
V. S. is h et kolenverbruik nog tien
m aal grooter dan dat van de mazout. 
Integendeel, in onze streken is er geen 
kwestie van kolen ingeval van  scheeps- 
drijfkracht. Daar is  de Diesel alleen 
m eester. N ochtans h eeft de D iesel nog 
talrijke stoom m achienen in  gang ge
laten. Men m oet w el begrijpen dat de 
produktie van drijfkracht een kwestie 
van frank en centiem en is. N iettegen
staande zijn m acht, is de atombrand- 
stof veel te duur. De produktie van 
Uranium 237 en van Polonium  is zoo 
m oeilijk dat een gram dezer stoffen  
m illioenen dollars kost. Kolossale fa- 
orieken — m en h eeft er fotos van 
Kunnen zien — werden ingericht om 
slechts enkele gram m en voort te 
orengen.

Ten tweede, h et u iteenzetten  van 
deze kracht zijn  wij nog n iet meester. 
De reaktie is brutaal en de eenige 
toepassing tot heden is de bom met 
nare vernielende gevolgen...

Tot nog toe kunnen wij h et volgen
de er over zeggen: Zeker zullen er 
verbeteringen gebracht worden aan 
de productie en verbruikmethoden; 
m aar zooals alle verbeteringen van de 
essentieele elem enten, zijn wij traag 
stap voor stap gegaan. Men vergete 
n iet dat de auto slechts 50 jaren be
staat. ’t Is zeker 50 jaar dat de pro
feten  h et verdwijnen van h et paard 
voorzegden. Het is daar nog.

Wij kunnen aannem en dat er bin
nen twintig, ja  dertig jaar, motoren 
zullen bestaan die profijtelijke atom- 
kracht zullen kunnen bezigen. Maar 
morgen, neen, daar komen wij er 
langzaam  aan.

In afw achting, laat ons onze diesel
m otoren voortslijten, laa t ons ze goed 
herstellen, la a t ons er zelfs gerust 
nieuwe koopen. De theoretische studie 
is er nu van gedaan geweest, en alles 
wordt erlu it getrokken w at er uit kan. 
Hij is op toppunt en  biedt aan de 
visscherij de beste drijfkracht die ooit 
bestaan heeft.

Hot Bulb.


