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We hebben in de laatste m aanden  
en vooral in  Mei, een  krisis zonder 
voorgaande in de visscherij zien on t
staan, op een oogenblik dat visch, ten  
gevolge van het gebrek aan voedsel 
in de ons om ringende landen, aan  
rendeerende prijzen zou m oeten kun
nen afgezet worden.

Anderzijds werden handelsakkoor
den afgesloten  zonder raadpleging  
van de betrokken m iddens en zonder 
dat zelfs h et m inisterie, welke zich  
in ’t bijzonder m et de visscherij bezig 
hield, er iets van  afwist.

Het is er ons hier n iet om te doen  
het lofwaardig werk van eerste m i
nister Van Acker af te breken, w ant 
waar anderen faalden, h eeft hij zeker 
en vast reuzenwerk verricht.

De vraag stelt zich echter hoe het 
mogelijk is, dat na zoo een korte tijd 
spanne, de visscherij er zoo slecht 
voor staat, waar na den oorlog 1914- 
1918 zij een ongekenden bloei h eeft  
gekend.

De vraag stelt zich ook, hoe h et  
komt dat wij zelfs n iet w eten  hoeveel 
visch ingevoerd wordt en  vanwaar ze 
komt.

De grove verschillen zijn n iet ver 
te zoeken.

De oorlog 1914-18 is n iet te verge
lijken op vernielingsgebied m et deze 
welke we zooeven achter den rug 
hebben.

Ook op handelsgebied h eeft zij 
geen gelijkenis, w ant than s blijven  
de deuren van al de ons om ringende 
landen en in ’t  bijzonder Frankrijk  
en D uitschland, voor ons gesloten.

Frankrijk vooral was onze grootste 
afnemer.

En verder, over welke installaties  
beschikken we than s om de visch m et 
een m inim um  van onkosten te m ani- 
puleeren ?

Moest Eerste M inister Van Acker 
zich de m oeite kunnen getroosten om  
onze huidige visscherijinstallaties te 
bezoeken op een M aandag of Dinsdag, 
dan zou hij zekerlijk ontgoocheld te-  
rugkeeren en  zeggen : DAARAAN
MOET EEN EINDE KOMEN.

En w at zal het worden eens de 
groote reederijen over hun zelfde ge
tal vaartuigen beschikken ais vóór 
den oorlog ?

Dergelijke toestand is onverant
woordelijk !

Te veel Ministeries bemoeien zich  
met de visscherij aangelegenheden

Ook vóór den oorlog hebben we die 
moeilijkheid gekend, m aar er was 
orde in h et huishouden geschapen en 
niets kon in - of uitgevoerd, noch g e
bouwd noch gesloten, zonder h et M i
nisterie van  Zeewezen te kennen. 
Geen handelsakkoorden werden door 
het M inisterie van  Buitenlandsche  
Zaken bedisseld w aarin de visscherij 
betrokken werd, zonder h et bevoegd  
departement van Zeewezen te raad
plegen.

W at gebeurt er nu ?
Nu houden de M inisteries van Ravi- 

tailleering, Econom ische Zaken, Bui
tenlandsche Zaken en  Zeewezen zich  
met de visscherij bezig, elk op zijne 
manier. Het eene departem ent ver
geet het andere te raadplegen en  het 
eene sluit akkoorden af m et buiten
landsche afvaardigingen vergezeld  
van techniekers, zonder dat h et an 
dere noch de techniekers van ons 
land geraadpleegd worden.

Hoe wil m en dan dat h et raderwerk  
gesmeerd loopt ?

Hoe wil m en orde in h et bedrijf 
zonder dat er orde is in  de betrokken  
departementen ?

Weinig of geen van de persoren  in  
deze verschillende departem enten, 
kennen iets van zeevisscherij af.

Steeds nieuwe figuren rijzen op, 
welke van het bestaan van zoo’n aan
voer van visch n iets afweten, enz...

W aarom dan n iet gansch h et vis- 
scherijvraagstuk laten  in de handen  
van één en hetzelfde m inisterie, waar 
de kaders gevormd, enkele am btenaars 
goed op de hoogte zijn te Brussel, en  
te Oostende h et piaatselijk  beheer 
alles van nabij volgt.

K an er in  één m inisterie één D irec- 
teur-G eneraal gevonden worden, die 
de visscherij en de visschers beter 
kent dan die van ons Zeewezen ?

Is hij n iet omringd door een v ijfta l 
am btenaars die sedert jaren de noo- 
den en schoonheden van h et bedrijf 
kennen ?

Is er een m inisterie waar er minder 
aan politieke zwendelarij- gedaan  
wordt dan in ons Zeewezen ?

Kan d it gezegd van zooveel andere 
m inisteries, waar zooveel andere m i
nisters, zooveel andere am btenaars 
doen opkom en om zich tijdelijk te 
bem oeien m et zaken waarvan ze n iets  
afw eten  ?

Mlijnheer de Eerste M inister, wfij 
w eten dat gij een m an zijt van de 
daad en we hebben veel sym pathie 
voor uw kranig optreden.

Gij zijt een kind van de zee. Gij 
hebt voor ons visschersras iets over !

Welnu, verm its gij beweert iets te 
w illen doen voor onze visscherij : begin  
m et alle visscherij aangelegenheden  
alleen  afhankelijk  te m aken van één  
en hetzelfde departem ent.

Laat dit departem ent zijn  gang  
gaan en wij zijn  overtuigd dat h et te 
Brussel n iet m eer zal spaak loopen  
zooals thans. P laats dit alles onder 
de leiding van  één M inister en gij zult 
goed werk verrichten.

Bezoek verder op een m ark tdag  onze 
Oostendsche visscherijinstellingen  en  
vergewis U van de werkelijkheid.

Die toestand is snel op te lossen, 
ais gij er uw werk van  zult m aken, 
w ant velen komen zien m aar verrich
ten  weinig.

Bruggen en W egen en de Stad Oos
tende vervallen in een k leingeestig  
krakeel om trent h et al of n iet h er
opbouwen van  visscherijinstellingen, 
die er zoo dringend noodig zijn.

De volgende m aanden wordt het  
een catastroof.

Aldus handelend zult gij n iet alleen  
de prijzenslag in  de visscherij w in
nen, m aar ook de visscherij redden.

Wij zijn bereid U in dit opzicht ter 
zijde te staan.

V.

EEN VOORBEELD VAN  
INITIATIEF

bij de Nieuwpoortsche Reeders

Wij hebben onze lezers reeds inge
lich t y a n  h et gevaar welke de wrak
ken vóór Koksijde en  van  een Fran- 
schen  torpilleur vóór Oostduinkerke 
uitm aken.

N iettegenstaande W aterschout Le- 
gein de Hoogere Overheid op h et ge
vaar hiervan gewezen heeft, is  van  
hoogerhand bij deze wrakken nog 
geen boei gelegd.

Dank zij h et in itia tief van onze 
Nieuwpoortsche visschers, werd thans  
een tonnetje gelegd hij h et wrak van  
Koksijde en  h eeft schipper Jef Ver- 
banck buiten h et wrak van Oost
duinkerke een verloren gevonden boei 
gelegd.

Bravo, visschers van de W estkust ! 
Gij toont de bevoegde overheid dat gij 
practischen zin hebt, w ant nu ten 
m inste is h et gevaar van  de h elft  
verminderd.

Spijtig dat te Nieuwpoort de R ee- 
dersvereenigingen steeds zoo’n  avon
tuurlijk bestaan gekend hebben, w ant 
te Nieuwpoort is er voor onze visschers 
veel te doen.

Met m annen ais een Jef Verbanck, 
Maurice Legein, Pol Maes, Pol Van- 
houtte, enz., is er toch nog goed werk 
te verrichten.

De Bevoorrading voor 
Visschersvaarluigen

Wij hebben onlangs m edegedeeld, 
dat voetstappen werden aangewend  
door de Handelskam er « Sectie V is
scherij » o.a. bij h et M inisterie van  
R avitailleering, m et h et oog op de 
bevoorrading der bem anning aan  
boord van  visschersvaartuigen.

Het M inisterie van  R avitailleering  
deelde th an s aan de Sectie Visscherij 
mede, dat h et akkoord gaat de be
voorrading der visscherijschepen, die 
de hoogzeevisscherij beoefenen en  
m instens 15 dagen afwezig zijn, in  
zekere m ate te vergem akkelijken.

Aan ieder reeder zal, onder de con
trole van den W aterschout te Oos
tende, een afreisvoorraad in  de basis- 
produkten (m argarine, vleesch, aard
appelen, brood of m eel) toegestaan  
worden, berekend op de gem iddelde 
bem anning van hun schip.

Uit dezen voorraad kan geput wor
den voor de reis; de bem anning geeft 
de bijzegels pius de noodige gewone 
zegels af aan den door de reederij 
aangestelden persoon. Deze zegels 
worden aan den grossier overhandigd, 
die de waren zal leveren om den  
afreisvoorraad weder aan  te vullen.

Deze verrichtingen zullen regelm a
tig  m ogen nagezien worden door de 
diensten  van den W aterschout.

Ten einde de voormelde bevoorra
dingen te kunnen toestaan, dient 
m en zich te w enden to t den D ienst 
«Verdeeling en Voorraden», 41, Koo- 
lenstraat te Brussel, en  tevens een  
lijst te laten  geworden echt verklaard 
door den W aterschout m et de nam en  
der reederijen, alsm ede de visscherij
schepen en de gem iddelde bem anning.

De zeebeschuiten zullen eveneens 
toegestaan worden; echter d ient m en  
de nam en te laten  kennen van de(n)  
leverancier(s).
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BELGISCHE 
VISSCHERIJALMANAK 1946
m et lijst van  de B elgische V isschers
vaartuigen, tegen  32 fr. te bekomen  
ten  bureele van  H et Nieuw V isscherij - 
blad, of door storting op P.C.R. 107098 
van P. Vandenberghe, Oostende.
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DERDE INTERNATIONAAL
CONGRES VAN DE ZEE

H et Derde In ternationaal Congres 
van de Zee, ingericht door h et B e
stendig Bureau der Congressen van  
de Zee, m et de m edewerking van  de 
«Union Belge des Ingénieurs Navals» 
en  van den « B elgischen Zeevaart- 
bond », en gep laatst onder de be
scherm ing van  de Belgische R egee- 
ring, zal gehouden worden te  Oos
tende van 18 tot 22 Juli a.s. H et zal 
sam envallen  m et de feestelijkheden  
ingericht ter gelegenheid  van de 
honderdste verjaring van de lijn  Oos- 
tende-D over en de 500e verjaring van  
de Oostendsche zeehaven.

De werkzaam heden van d it congres, 
dat overal de m eeste belangstelling  
ontm oet, zijn  verdeeld over acht af-  
deelingen:
1) Zeevaart- en  zeevisscherijpropa- 

ganda;
2) H et Belgisch visscherijbedrijf. W et

geving. Sociale Economie;
3) Nijverheden behoorende tot de 

zeevisscherij en  de zeevaart;
4) W etenschappen van de zee (bio

logie, enz.);
5) Zeevaartgeschiedenis en océano

graphie;
6) Letterkunde en  kunsten over de 

zee. Scheepsarcheologie;
7) Geneeskunde (balneologie en  hy

drothérapie) ;
8) De sporten en de Zee.

De inschrijving van h et Congres 
1946 werd vastgesteld  op honderd B el
g ische franken; h et volstaat deze som  
te storten  op postcheckrekening nr. 
7778.37 van h et «Bestendig Bureau der 
Congressen van de Zee», Brussel.

Voor alle verdere in lichtin gen  ge
lieve m en zich te w enden tot den h. 
J. Van Hal, algem een secretaris van  
h et B estendig Bureau der Congressen  
van de Zee, W etstraat 90, Brussel.

Het 50-jarig Bestaan van de 
Pêcheries à Vapeur

HULDE VAN HET PERSONEEL
Het gouden jubileum  van de «Pê

cheries à Vapeur» kon zeker n iet  
voorbijgaan zonder dat haar perso
neel, zoowel h et gewezene ais h et h u i
dige, eenparig hulde bracht aan den 
h. John Bauwens.

Op de sam enkom st, die te dier ge 
legenheid W oensdag Jl. in  h et Bureau  
der Pêcheries à Vapeur p laats had, 
bem erkten wij ta i van  oude en  be
kende figuren uit de visscherij, die 
vroegere jaren voor «het kantoor van  
M. Bauwens» gevaren hebben: Lab- 
beke, Chapel, Vandewalle, Witbroeck, 
enz. Wij stipten de aanwezigheid aan  
van anderen die nu reeds m eer dan  
25 jaar trouwen dienst hebben: Beu
ren, Verbanck, Lefebvre, Dedrie, De- 
poorter, Vantyghem , Billiaert, Fides 
en Soete. Verder nog de jonge krach
ten, op wie de Pêcheries à Vapeur nu  
rekent m et het oog op de toekomst.

De h. G. Vandenberghe, oud-Direc- 
teur van de «Froid Industriel», h eeft  
er insgelijks aan gehouden op deze 
plechtigheid  aanwezig te zijn.

In  naam  van alle aanwezigen over
handigde de h. Depoorter een ge
schenk aan den h. John Bauwens, ais 
blijk van erkentelijkheid en genegen
heid. De h. Bauwens, zichtbaar ont
roerd, bedankte.

Hierop werden allen nam ens de D i
rectie der Pêcheries uitgenoodigd op 
een gezellig sam enzijn m et eetm aal.

De h. R. Bauwens zette de reeks der 
tafelspeeches in: zijn oogen zijn  voor
nam elijk  gericht op de toekom st der 
m aatschappij. Hij hoopt dat zij even  
schitterend zal zijn  ais h et roemrijk 
verleden. Hiervoor zal de Directie zorg 
dragen; hij hoopt dat hij nog vele 
jaren zal m ogen rekenen op de on 
dervinding en den werklust van zijn  
vader. De Pêcheries à Vapeur volgt 
th an s haar eigen politiek, voornam e
lijk  in  den bouw van nieuwe schepen. 
Het baart m isschien verwondering dat 
hierbij afgew eken wordt van den weg 
die door som m ige andere reederijen  
gevolgd wordt. Men verliest de tech 
nische evolutie n iet uit h et oog, die 
zich in  h et zeevisscherijbedrijf open
baart. Iedereen die eenigszins belang  
stelt in  de Pêcheries à Vapeur m ag  
gerust zijn: de m aatschappij weet
waarheen. De h. R. Bauwens vraagt 
dat m en vertrouwen zou hebben in de 
toekom st; h et Beheer zal er zijner
zijds voor zorgen dat dit vertrouwen  

n iet beschaam d wordt.
Nadat de h. Beuren, sinds 1901 in  

dienst van de Reederij, in  geuren en  
kleuren zijn wedervaren vertelde, be
dankte de h. Vandenberghe G., oud- 
Directeur van de «Froid Industriel», 
vroeger in dienst van de Pêcheries à 
Vapeur, den h. John Bauwens, voor 
al hetgeen  laatstgenoem de in h et be
lang der zeevisscherij in  h et algem een  
en d it van de Reederij in  h et bijzon
der, gepresteerd heeft.

Hierop nam  de h. J. Bauwens zelf 
h et woord. Zijn dank gaat naar al 
degenen, die hem  steeds ter zijde 
hebben gestaan en die hun beste 
krachten hebben besteed aan den  
bloei der Pêcheries à Vapeur. De h. 
Bauwens herinnert er aan  dat de ree
derij in  haar baanbrekend werk steeds 
gesteund werd door Z. K. H. Prins 
Albert van  België, die bijgevolg aan  
den grondslag ligt van den bouw der 
vloot vóór den oorlog beroemd ais de 
m odernste van Europa. De h. B au
w ens w ijst verder nog op de eerste 
koelinstallaties, die aan boord werden  
geplaatst, de expeditie naar de Lof- 
foden eilanden, de visscherij in  B ul
garie, de tocht naar Congo, enz. In  
dit alles werd de B elgische nijverheid  
to t h et uiterste verdedigd.

De h. Bauwens drukt insgelijks zijn  
vertrouwen uit in  de toekom st van de 
Pêcheries à Vapeur; hij rekent op de 
m edewerking van zijn  verkleefd per
soneel. Terloops w ijst hij verder op 
h et fe it dat de openbare besturen in  
h et algem een belang van de zeevis
scherij heel w at m eer werkdadigheid  
aan den dag zouden m oeten leggen,

voornam elijk w at betreft de bedrijfs- 
uitrusting. Ais m en op den ingeslagen  
weg voortgaat, dan staat er een ramp  
vóór de deur, voornam elijk te Oos
tende, wáár m en steeds w acht op een  
uitrusting die m in of meer voldoening  
zou kunnen schenken.

Dit gezellig sam enzijn  eindigde in  
de beste stem m ing.

Sn.
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REEDERS : LEES AANDACHTIG.

A anslagen in de 
“E xtra-B elasting”
De Adm inistratie der rechtstreek- 

sche belastingen zal eerstdaags over
gaan tot het vestigen der voorloopige 
aanslagen  in de « extra belasting ». 
Deze aanslagen  berekend volgens de 
onderrichtingen van het besluit van  
26-4-1946, zullen in de m eeste geval
len  m eer beloopen dan verw acht 
werd. Dit vloeit vooral voort uit twee 
bepalingen van het hoogeraangehaald  
besluit, nam elijk:

1. — h et gedeelte der w insten, vrij
gesteld  van de « extra belasting », 
wordt in  de gewone belastingen aan
geslagen  tegen een ongewoon hoog  
percent, dat in som mige gevallen  50% 
kan bereiken.

2. — de gewone belastingen, die op 
7 November 1945 nog niet betaald  
waren, worden n iet afgetrokken van  
de « extra belasting ».

De aandacht dient vooral gevestigd  
op de volgende punten :

1. — de extra belasting kan betaald  
worden door m iddel van  de obligaties  
der m untsaneeringsleening (60 % van  
h et geblokkeerd verm ogen).

2. — in de m eeste gevallen  zal, zoo- 
dra de aanslag volledig betaald is, een  
deel der vroegere belastingen ontlast 
en desgevallend terugbetaald worden. 
(Zulks beteekent in feite een voordeel 
voor den belastlngsplichtige, daar de 
bedoelde vroegere belastingen niet 
door m iddel van de 60 % konden be
taald worden).
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HET VERBOND DER KUST- 
VISSCHERS REEDERS VERCADERT

Zondag vergaderde het Verbond der 
K ustvisschers-Reeders, onder voorzit
terschap van den heer Vandenberghe. 
Zeebrugge, Blankenberge, Nieuwpoort 
en  «’t Zal wel Gaan» Oostende w aren  
tegenwoordig.

Beslist werd een schrijven te rich 
ten  naar het gem eentebestuur van  
Nieuwpoort, wijzend op de abnormaal 
hooge m ijnrechten en afslagprijzen, 
welke er aldaar hoeven betaald.

Protest zal aangeteekend worden bij 
de Hoogere Overheid tegen  h et on 
gem otiveerd en  onw ettig  optreden van  
de R ijkswacht en  kontrolediensten te  
Blankenberge, waardoor veel visschers 
groote schade werd berokkend.

Beslist werd aan te dringen opdat 
de bebakening van de wrakken zoo 
spoedig m ogelijk zou doorgaan.

D efin itief werd aangenom en dat de 
vertegenwoordiging in  den schoot van  
h et Verbond in den vorm van 6 stem 
m en voor Blankenberge en Zeebrugge 
sam en, Nieuwpoort 3 en  «’t Zal Wel 
Gaan» 3, zal geschieden.

Op voorstel van den heer Verbanck  
zal tot een definitieve aanstelling van  
den voorzitter en sam enstelling van  
h et bureau in een volgende zitting  
overgegaan worden.

De kwestie van  den invoer van gar
n aal en  visch werd eensgezind be
sproken en over de algem een te volgen  
richtlijnen  in deze aangelegenheid  
was m en h et volledig eens.

Door de drie afvaardigingen werd 
nuttig werk verricht en  m en was het 
eens dat alleen  een w elopgevatte sa 
m enwerking vruchten kan afwerpen.

Een volgende zitting zal aan de in te
ressante uitbreiding van h et Aerbond 
gewijd worden.
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HOOGWATER
JUNI

1 Z 0.39 13.00
2 Z 1.26 13.47
3 M 2.15 14.35
4 D 3.09 15.30
5 W 4.06 16.32
6 D 541 17.39
7 V 6.32 18.48
8 Z 7.29 19.56
9 z 8.19 21.00

10 M 9.31 21.52
11 D 10.16 22.36
12 W 10.56 23.14
13 D 11.28 23.46
14 V — 12.02
15 Z 0.18 12.34
16 Z 0.52 13.09
17 M 1.31 13.46
18 D 2.10 14.24
19 W 2.52 15.05
20 D 3.45 15.51
21 V 4.22 16.41
22 Z 5.18 17.41
23 z 6.20 18.44
24 M 7.23 19.52
25 D 8.29 20.57
26 W 9.28 21.54
27 D 10.22 22.47
28 V 11.12 23.36
29 Z — 12.02
30 z 0.27 12.50
Berekend volgens 
h et officieele uur 
van  Greem oich.
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Moderne Vischbewaring
door de Vriesinstallaties ‘SIB ER IA ’

FIRMA jONCKHEERE - BEVEREN-ROESELARE

BAKKEN, ETALAGES, KASSEN, SCHEPEN, enz.
•  IN LICHTINGEN EN BESTEKKEN VRIJ •

A g e n t :  N. EVERAERT, 93 , Kapellestraat, OOSTENDE. Tel. 7 1 8 6 5
(50)

MÉÉ M éé

Ais Haringexperten samenkomen....
VOOR WANNEER ONS ZEEWETENSCHAPPELIJK INSTITUUT?

H et is onze lezers bekend dat de 
heer G ilis van ons Zeew etenschappe- 
11 jk Instituut van 4 tot 7 Juni in  het 
Marine Laboratory van Aberdeen de 
vergadering bijgewoond h eeft van de 
haringexperten.

Op deze vergadering waren aan
wezig:

Dr. Blegvad, algem een sekretaris 
van den Internationalen  Raad voor 
het Onderzoek der Zee;

Dr. Clark en Dr. Wood, voor S ch ot
land;

Dr. Einar Lea, voor Noorwegen;
Dr. Fridriksson en Dr. Vagnsson, 

voor Ijsland;
Prof. Legai en Dr. Desbrosseg, voor 

Frankrijk;
Dr. Hodgson, voor Engeland; Dr. 

Jensen voor Denem arken en den h. 
Ch. G ilis voor België.

Het doei van deze zittingen  was 
eenvorm igheid teweegbrengen in de 
w erkm ethoden bij de studie van den 
haring, welke de m eest dem ocratische 
der visschen  m ag genoem d worden.

De ontleding van den haring bevat 
nam elijk  h et nagaan van de lengte, 
h et gewicht, h et geslacht, de graad 
van  rijpheid der geslachtsproducten, 
den ouderdom, ruggegraat, inhoud  
der m aag, enz...

De experten deelden achtereenvol
gens de gevolgde werkm ethoden m ee 
en verschillende stalen  haring werden  
ontleed.

D at hier zeer w etenschappelijk werk 
werd verricht, hoeft n iet herhaald.

Zoo werd de lengte van den haring  
b.v. in  mm. gem eten  bij m iddel van

Dr. Lea

Het strekt tot eer van den eenvou  
digen en stillen  werker h. G ilis en  
ons Zeev/ezen, dat n iet onverlet laat 
om ook onze visschrij op w etenschap
pelijke ervaring gesteund in  de toe
kom st te doen bedrijven.

Hopen we dat al spoedig prof. Koch 
en h et w etenschappelijk m ateriaal 
welke vóór den oorlog voor de ta l
rijke proefnem ingen diende, terug aan  
de kust zullen zijn.

Het is n iet in  in stitu ten  te Brussel 
dat h et nu nog thuishoort.

Ons w etenschappelijk instituut m oet 
er terug komen.

Naar het sch ijn t bezit ons Zeewezen 
m et dit doei opnieuw een vaartuig.

Dat m en er gebruik van make, is de 
w ensch van allen die het goed m et 
onze nationale nijverheid m eenen.

DUURTE DER ZEEVISCH ?

Tijdens een bijeenkom st, belegd  
door het M inisterie van R avitaillee
ring, stelde heer Directeur Vanden  
Boom vast dat de visch in h et b in
nenland duur was, n iettegenstaande  
aan de kust lage prijzen genoteerd  
werden. Op zijn vraag of dit feit door 
de een of ander om standigheid kon  
worden uitgelegd, kan hem  op staan -  
den voet voldoende geantwoord wor
den. Men beperkte zich tot de alge- 
m eene verklaring dat de vischhande- 
laars m et groote bedrijfsonkosten  
m oeten rekening houden.

Vooraleer deze kwestie nader onder 
zocht wordt, m oet 
toegelich t worden.

Eerst en  vooral m oet er nagegaan  
worden of er een bestendig en abnor
m aal verschil bestaat tusschen den  
aankoopprijs van den visch, zooals hij 
in  de kustm ijnen vastgesteld  is en  
den verkoopprijs van  den visch in de 
groote m ijnen  van h et binnenland. 
Om een strijd tegen deze wezenlijke 
of veronderstelde buitensporigheden  
aan te vangen, is h et noodig de aan
duidingen te hebben, die juist en uit
gebreid genoeg zijn. Het kom t er dus 
voornam elijk op aan de prijzen te 
kennen die op een gegeven oogenblik 
toegepast worden in  de m ijnen en  
degenen opgelegd door de kleinver- 
koopers aan  de klanten.

Wie van onze vischhandelaars aan  
de kust o f in  het binnenland verstrekt 
aan den heer Vanden Boom een a f- 
doenden uitleg ? Wij hooren gaarne 
hierom trent verschillende klokken.

Sn.

R U S T O N
De voornaamste

A L G E M E E N S  V E R T E G E N W O O R D I G E R S :

VALCKE Gebr. N. V. Oostende  
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NEDERLANDSCHE STOOMBOOT 
GEZONKEN - 12 VERMISTEN

De W aterschout van V lissingen
vrinrnf T n iip r h eeft aan den W aterschout van Oos- ze voorai naaer tgnde dg volgfinde bijzonderheden

m edegedeeld om trent de schipbreuk  
van den N ederlandschen steam er 
« Meerkerke » :

Ter hoogte van W estkapelle, is het 
schip op een m ijn geloopen. Door de 
ontploffing brak het letterlijk  m id
dendoor en zonk onm iddellijk. De bo
venste gedeelten  van h et schip ste
ken nog boven water. Het hulpstatiqji 
van V lissingen, zond onm iddellijk  
hulp en de loodsboot « VI. 15 » die 
spoedig t e r ’ p laatse kwam, kon 150 
burgerlijke en m ilitaire passagiers  
oppikken. 12 personen worden ver
m ist, waaronder de leden van de be
m anning.

Het vaartuig was van Rotterdam  
naar Antwerpen op ballast. Het schip  
kon op een bank gezet en hadden de 
10 Indonezieërs en 2 Nederlandsche 
matrozen, n iet over boord gesprongen, 
dan waren ze stellig  ook gered ge
weest. .

Door h et snel verloop van de ramp, 
en van de hulpverleening door het 
station  van V lissingen, m oesten  de 
reddingssloepen van Zeebrugge en 
Oostende n iet uitvaren.

n a «

Diesel M otoren t
AGENTSCHAP: ^

R. Bauwens & C° J
1 1 2 ,  C H R I S T I N  A S T R A A T  
O O S T E N D E  (16) J

DIEFSTALLEN BIJ DE VLEET IN 
DE VISCHMIJN TE OOSTENDE

Deze week werd opnieuw in  de 
vischm ijn in de tw ee cantines, in  het 
pakhuis der firm a C. W illem s en bij 
den heer N otte ingebroken.

Deze d iefstallen  herhalen zich elke 
week en we zijn de m eening toege
daan dat, m oest het politietoezicht 
er w at beter ingericht zijn, zulke fe i
ten  zich n iet zouden voordoen, om dat 
h et te bewaken gedeelte n iet zoo uit
gestrekt is.

een  fam eus apparaat door ur. Jjea,Vwv\vvwvvwvvvAA/vwvvvvvvAavvvvwiwwiwvvvwvvvvvvvvvwvv\vi\\vvvvvvv\'Vvvvvvwvvvvvvvwvvvvii|IT
vervaardigd. ?

Voor de studie van den ouderdom? 
van den haring, werden alzoo ook ;  
schubben op een m icroscoopglaasje?  
geplakt m et een oplossing van eiwit?  
en  sodium salictlaat in  gedistilleerd;  
water. ?

Daarna werd de haring langs de*  
buikzijde opengesneden en aldus h e t ;  
geslacht, de rijpheidsgraad der ge 
slachtsprodukten en h et aantal wer 
veis vastgesteld.

T enslotte werd overeengekom en dat 
veel haringstalen  dienen genom en, 
m aar in klein in  getal per staal.

Aldus m eent m en dat deze werk
wijze beter de veranderingen w eer
geeft, die zich  bij de sam enstelling  
der haringscholen voordoen.

Voor w at h et m eten van den haring  
betreft, zou dit in  laboratorium  in 
mm. en op zee in  cm. geschieden.

De lengte wordt gem eten van de 
geheele visch, tusschen de snuit en 
h et uiterste einde van de staartvin.

Nopens de structuur van de haring- 
schubben, werden door Dr. Lea zeer 
in teressante opm erkingen gem aakt.

Hij onderscheidt haring m et scher
pe en onduidelijke jaarringen. De 
schubben m et scherpe ringen zijn vol
gens h em  m eestal herkom stig uit de 
Zuidelijke haringgebieden en deze 
m et onduidelijke uit de Noordelijke. 
Een schub werd gefilm eerd, waaruit 
bleek dat de 3 eerste jaarringen scherp  
waren, daarna 2 onduidelijke en ver
volgens wederom  scherpe.

D aaruit m eende Dr. Lea te m ogen  
afleiden  dat de visch aan wie deze 
schub behoort, zijn drie jongste le 
ven sjaren  in Zuidelijke gebieden door
bracht en  de twee volgende in  meer? 
Noordelijke. ;

Prof. Legall was de m eening toege-?  
daan dat de structuur van de schub  
afhankelijk  is van  de verandering der 
sam enstelling van  het zeew ater en in  
bijzonder van h et fluorgehalte.

D it zal nader onderzocht worden.
Dr. Jensen  bewees dat h et gem id

deld aan ta l kielschubben tusschen  
buik- en aarsvin, insgelijks een goed 
kenteeken is om de verschillende h a-  
ringgroepen te onderscheiden en  
drukte den  w ensch uit dat de exper
ten  zich er zouden van vergewissen.

Het m ateriaal en h et verslag door 
den B elgischen  vertegenwoordiger om
trent de ijle haringvisscherij voorge
bracht, w as eveneens een kostbaar 
w etenschappelijk  experim ent voor de
ze vakkundigen. De w etenschapsm en- 
schen  zullen, er dankbaar gebruik van  
m aken.

KIEL VERWACHT

INGEZONDEN  ? 0f
? ,

Einde dezer week wordt te Oostende 
Zeebrugge de 0.18 « G ustaaf-Lu- 

? cienne » uit K iel verw acht m et drie 
i  I f"“  n  I IV I IV I I“  T T  I IV I ^  r "  |V I S D uitschers aan boord, die het vaar-_ I  H  H  P“  r x  I l \ l  \ l  l "  l \  I l \ l  H  I l \ l  5 tuig sam en m et de Z.64, toebehooren-

"■ y  I ■ *—  I \  1 1 ï  I ^  Ur«  I \  l l  V  ^  U — 1 »  ;  de aan de Aurora, naar de thuishaven
? brengen.
;  Men w eet dat de Z.64 aan Hollan- 
? ders verkocht was en dat deze vaar- 
? tuigen den bezetter voor andere doel- 
? einden dan de visscherij zou gediend  

Een sleepboot daagde op, ais ik  mij'?hebben, tijdens zijn uitvaarten. 
goed herinner de „Lady Curzon”. D eze '  W at de 0.18 betreft, welke gem erkt

Een ferme Bokspartij
De herinneringen  aan m ijn  benoe

m ing ais m atroos op de proef aan  
boord der S taa tspaketboo ten  ongeveer  
43 ja a r  geleden, zijn  nu ju is t n ie t 
van dien  aard om ze in teressan t te  
noem en, vooral ais m en reeds ais o f
ficier te r  koopvaardij gevaren  heeft, 
m aar h et was de eenige weg om  m ijn  
doei te  bereiken, en h et eenigste w aar  
m en naar w ach t is de oververp laa t-  
sing n aar h et loodsw ezen om voorgoed  
vaarw el te  zeggen aan de O-D Lijn. 
En wie had kunnen voorspellen  d a t 
ik 8 ja a r la ter terug op een der booten  
zou terechtkom en?

H ierover heb ik nog a ltijd  een klare  
herinnering bew aard en wil d it  wel 
neerpennen.

M et den oorlog 1914-18 was ik  in 
Engeland verzeild , m aar b ij h e t werk  
in de fabrieken  aangeboden gevoelde  
ik m ij n ie t thuis en voelde m ij aan 
getrokken  naar de zee.

Door den Heer G erbosch kreeg ik 
orders m ij n aar Calais te begeven en 
d ien st te  nem en op een der p a k e t-  
booten.

De „Jan B reydel” w as h e t schip  
waar ik op m oest, om  w a t la ter  over
gep la a ts t te  w orden naar de „Prin
cesse E lisabeth” te  dien  tijd e  Com 
m an dan t Rom bouts.

De da tu m  is m ij nu n ie t ju is t b e 
kend, m aar er w erden  orders gegeven  
h et schip voor anker te  leggen en  
daar de w ind u it O oste lijke rich ting  
kw am  w erd h et an ker gew orpen aan  
de Westerk a n t van  de D over-P ier en 
daar lagen w ij goed in ’t  opper.

G edurende de n ach t m oe t de w ind  
on opgem erkt naar h e t W esten  zijn  
om gedraaid en w as h e t schip gaan  
drijven  to td a t h e t zich  tegen de W est 
kan t van  de Pier bevond, m e t de s te 
ven gerich t n aar h e t strand.

Nu, iem and die zich geen denkbeeld  
kan vorm en van  de k rach t en de w eer
bots van  de landzee, had aan boord 
de volle ervaring ervan  kunnen op 
doen.

Iedereen  w erd aan dek geroepen en  
al de voorhanden zijn de  w rijfhou ten , 
kurkzakken, groote rollen van boom 
takken  m e t tu rksch e knoopen om sierd  
werden tusschen schip en p ier neder- 
gelaten , om  h et schip van  schade te  
vrijw aren , m aar nauw elijks h ing h et 

;  over boord of alles w erd ais een stroo- 
%halm afgebroken.
- In tusschen  lag h e t schip onder volle 
stoom  en ik da ch t d a t w ij op eigen  
krach t zouden w egvaren, m aar er  
w erd gew ach t daar sleepboot-h u lp  ge
vraagd was.

Bries en  landzee w aren in hevigheid  
toegenom en en steeds b o ts te  h e t schip  
m et w oeste slagen tegen  de pier, to t
d a t er van  de borstw ering  aan stu u r
boord n ie ts  overbleef en de ijzeren  
bouten  dw ars door de rom p w erden  
geslagen.

tra c h tte  ons zoo d ich t m ogelijk  m e tS ^ ^ s  K iel 347, is de eigenaar onbekend. 
h et ach tersch ip  te  naderen  om  e e n \  Zoodra h et vaartuig in  België is, zal 
lijn  aan boord te  w erpen, m aar  d e l  h et veel k ijklustigen kennen. 
golven sloegen gedurig over h e t a c h -S
tersch ip  van  de sleepboot, zooda t alle? S 0 C , A L E  i n s p e c t i e  
pogingen vruchteloos bleven  en de b e - ;  Het Bureel der Sociale Inspectie  
m anning h et m o est staken  om  n ie i?  gelegen Nieuwe G entweg, 37 .te Brug-
door h e t w a ter overboord geslagen te  
worden.

De sleepboot liep terug de haven  
van D over binnen. W at er op de com 
m andobrug gebeurde w eet ik n iet, 
m aar wel hoorde ik  van  op de Pier

ge, werd overgebracht naar : Span- 
jaardstraat, 15 ter stede.

Een Afgevaardigde van den R ijks
dienst voor M aatschappelijke Zeker
heid zal iederen W oensdagvoormid- 

„„ ^  dag, van 9 tot 12 u., aldaar zetelen,
verscheidene m alen  roepen  «go a s te r n ï°.m aan de belanghebbenden alle in -  
you bl... fooi* en volgens m ijn  m ee -;lic h tin g en  te verschaffen, betreffende 
ning w as d it h et eenige om  h e t s c h ip '  de toepassing der B esluiten  inzake 
te  redden. ;  M aatschappelijke Zekerheid.

E indelijk  hoorde ik  de te legraaf % ARSENE BLONDE TERUG UIT 
iverken en h et schip ging ach teru it.*  ENGELAND
S tillekens verw ijderde de „E l i s a b e t h Arsène Blondé is vorige week uit 
zich  van  de p ier om te trach ten  d e ze \E n ge lan d  teruggekeerd, na er voor de

REEDERS !
De nieuwe staalbatterijen
N  I F  E
de batterijen  m et l a n g e n  
levensduur, zijn beschikbaar.
H et gekende vooroorlogsche 
m erk m et talrijke referenties.

V raagt in lich tin gen  b ij d e  agen ten
D . &  O. O P D E D R V N C K
Nieuwpoortstw. 195 - Tel. 71713 
Visscherskaai 17 - Oostende
H ET WELGEKENDE HUIS VOORt 
Uwe E lectr ische SChiepBinrWhtingentVMVWVMVUWUmVWVHVWWVWWWVtVWlVHVVUWWWVWUVWWWWWVMMWVVUlVWWWMVVl1

een la a ts te  «knock-out blow» te  geven  
en h et was raak ! G ansch h et voordek  
w erd om hoog gedrukt, h et voorroer 
on tredderd  en  al de ijzeren  s teu n 
p ilaren  die zich in h e t voor salon be
vonden, w erden  m ede n aar boven ge
ru k t; d it was de la a ts te  kennism aking  
m et de W esterpier.

Nu lagen w ij gereed om  voorsteven  
n aar onze lan din gsp laa ts te  stoom en, 
m aar nog gaf de „E lisabeth” de s tr ijd  
n ie t op en bo ts te  m et zu lke hevigheid  
tegen  h e t houten s ta k e tse l d a t de pier  
h et d itm aa l m oest bekoopen. Zoo ein 
digde de strijd .

H et schip lag nu ru stig  gem eerd en 
dan hoorde ik  d a t ze  h e t in de m a-  
ch ienenkam er ook n ie t onder de  
m ark t hadden  gehad: daar w aren  de  
ijzeren  poetrels die er  dw ars doorheen  
liepen in den  vorm  van een S geplooid, 
ook w aren de ijzeren  dekp la ten  aan  
h et stookhol over elkander geschoven, 
zoodat h e t schip een slanke lijn  had  
gekregen.

Jonge zeelieden, een goed w ach t 
houden en zorgen d a t er een tw eede  
an ker voorhanden is m ag n ie t u it h et 
oog verloren worden.

Vanwege een m alegast.

op-

deze
een

: O ostendsche Reederij nuttige  
drachten te hebben vervuld.

Naar h et sch ijn t m oet hij 
: week geopereerd worden van  
breuk in  den arm.

Hopen we dat de zeer bevoegde en 
moedige vissehersvriend er spoedig 
m ag van herstellen  tot h eil van  zijn  
reederij, die veel aan  hem  te danken  
heeft.

ONGEVAL
Toen de Z.520 «De Drie Gebroeders» 

van reeder Jan Dobbelaere, naar de 
visscherij liep, voelde m en een lichte 
schok. Er werd vastgesteld  dat het 
vaartuig water m aakte. Het kon ge
lukkig veilig de schuilhaven binnen
varen. Men stelde vast, dat een 
schroefblad gebroken was. -  H.

OPSLEEPINGEN
Op 8-6-46 kreeg de Z.468 « Gaby- 

Annita» van de reeders Vandieren- 
donck Leon en Fallein  Romain, braak 
aan de keerkoppeling; daar de motor 
niet kon hersteld worden, werden 
twee bollen opgezet. Enkele minuten 
later, kwam de Z 1 van Rammeloo 
Julien, die ongeveer 800 m. van  de 
plaats lag, het in nood zijnde vaar
tuig ter hulp en sleepte h et veilig de 
haven binnen - H.

— Op 7-6-46 te 9 uur ’s morgens 
lag h et vaartuig B.606 « Vjctorine » 
aan de korre. Rond 11.45 u. zag men 
de 0.621 in nood. Om 12 u. werd dit 
vaartuig door de B.606 op sleeptouw 
genom en en veilig de haven ingé
bracht. -  H.

— Op 4 6-46 te 19.30 u. bleek de 
Z.467 in nood, tengevolge van motor
defect. De Z.515 «Madeleine-Ray- 
mond» van Vandierendonck Jacob, 
begon de opsleeping te 20 u. ’s Ande
rendaags om 6.30 u. werd veilig de 
haven van Zeebrugge aangedaan. -H.

BREVETTEN, DIPLOMA’S EN VER
GUNNINGEN IN DE KOOPVAARDIJ 
EN DE ZEEVISSCHERIJ 
Koninklijk  beslu it  van 16 November 

1929
De volgende brevetten en diploma’s 

zijn in  den loop der m aand Mei 1946 
toegekend :

Brevet van schipper ter kustvaart: 
D anhieux, G.-R.-Y.-G.-M.-Gh.

Diploma van leerling ter kustvaart: 
Pannecoucke, D.-A.; Vanden Berghen, 
R.-A.-P.; De Vos, A.-L.-M.; Petyt, L.- 
F.-R.; Duvosquel, L.-L.-P.-E.; Soete, 
M.-L.; Mouvet, G.-A.-A.-E.-M.; Lee- 
naerts, Ch.-I.-S.-Ph.; De Keyser, A.- 
A.-A.; Sambrée, J.-A.-F.; Maes, R.-J.- 
A.-M.; Schallier, E.-Ch.-R.-A.; Mahieu, 
E.-L.

Brevet van schipper ter visscherij 
2e klasse: Christiaen, C.-C.

Brevet van m ecanicien le  klasse: 
Verstraeten, F.; Barbaix R.-C.-A.

Brevet van m achinist voor stoom
m achines: Peutem an, G.-L.

Brevet van m achinist voor motoren 
m et inwendige verbranding: Mechele, 
A.-G.-C.; Peutem an, G.-L.

Cewapende Holle Baksteen 
W elfse ls  « I S O D A L »
Vloeren in C éram ique  en 
C im e n t  - Faiënce tegels 

Te bekom en b ij:  (10)

M. Royaux-Claeys
55, Cuido Gezellelaan, 55 
Tel. 3 2 5 .0 9  - BRUGGE

ONGEWETTIGD OPTREDEN VAN 
CONTROLE EN RI|KSWACHT 

TE BLANKENBERGE

NOTA VAN DE REDACTIE

DE SS.0 .158 TERUG NAAR IJSLAND
De S.S.0.158 is W oensdag terug naar 

IJsland vertrokken.
Het vaartuig m oest vorige week de 

B elgische m arkt aandoen, daar m en  
vreesde in Engeland te Grimsby of 
Aberdeen n iet te kunnen verkoopen, 
zooals aanvankelijk besloten was.

Het w as tevens m oeilijk genoeg ijs  
in  Engeland te verkrijgen en  zoo 
kom t het dat de visch welke aange
voerd werd, in  n iet al te versehen  
toestand verkeerde.

Voeg daarbij de ongelukkige wijze 
waarop het lossen en verkoopen te 
Oostende geschiedt en  niem and zal 
verwonderd zijn, dat reeders en  koo- 
pers het n iet onder de m arkt hebben  
om de talrijke m oeilijkheden te boven 

g te komen.
I  ONDERSCHEIDING
I Werd tot O fficier in de Leopolds

orde benoemd: de heer M aerens R„
£ directeur van het bestuur bij de Mij 

D it levendig  verhaal b ew ijs t e e n s jvoor Exploitatie der Buurtspoorwegen  
te  m eer w elke dram atisch e g e b e u r te - \  van  Oostende en de Kust. 
nissen de m annen onzer O-D L ijn |  
zooal m edegem aakt hébben. L a ters  
sch rijft m en er luch tig  over, m aar e e n * 
bokspartij zooals deze die h ierboven |  
beschreven  w ordt, had h et leven v a n ? 
h et schip en van  gansch de bem an 
ning kunnen kosten.

De stran d in g  van  de „Ville de Liège” 
op de rotsen  van  de pier, in 1928 of 
1929, zou een w aardige tegenhanger  
daarvan  zijn . Wie b esch rijft ons d a t ?

Vorige week hebben de kontrole- 
diensten  en de R ijksw acht ter visch- 
halle van Blankenberge gedurende 
drie dagen op on w ettige  wijze opge
treden bij den verkoop van garnaal 
in de vischm ijn.

Naar we vernem en werd het den 
koopers verboden hooger te koopen 
dan aan  40 fr. D it had voor gevolg, 
dat een geweldige herrie ontstond bij 
h et afslaan  der garnaal en dat veel 
visschers hun garnaal zelfs n iet aan
boden.

In de w inkels m ocht daarop een 
winstm arge van 30 t.h. genomen.

Dit spelletje duurde tot Vrijdag 
toen, nadat een visscher zijn garnaal 
aan 40 fr. reeds had afgeleverd, al- 
m eteens bericht kwam dat de verkoop 
opnieuw vrij was. Onmiddellijk daar
op verliep alles weer normaal.

Wat zeggen de M inisters van Ra
vitailleering en  Econom ische Zaken 
hiervan ? Wie had bevel gegeven tot 
deze onbezonnen daad ?

Tot op heden werd nog geen enkele 
daad gesteld, welke de visschers ten 
goede komt.

En ais m en dan nog iets doet, dan 
is h et een m aatregel welke tegen alle 
gezond verstand en zonder voorlich
ting van de betrokken middens ge
schiedt !

Firma Jan Spaanderman
I J M U I D E N  •  H O L L A N D  

Groothandel in Eerste kwaliteit Noordzeevisch

Speciaal ad res  voor GEPELDE en ONGEPELDE GARNALEN 

Zoodra mogelijk weer op de Belgische Markt.
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FRIGO’S - KOMPRESSOREN 
MOTOREN

G eruischlooze tu rbin es voor ijsroom  
conservateurs. Verandering en h er
ste lling  van  alle insta lla ties. Ingenieur  
w aarborgt alle h erstellingen  en p la a t
sen van  inrichtingen.

F R I G O  M O T O R
A gentschap te  OOSTENDE:
LIJNBA ANSTRAAT, 35.

(39)

Het Ministerie van Ravitailleering 
wenschte Rechtst ree ksche Contactname...

Slechts geringe belangstelling w an
neer Zondag j.l. in  de G em eenteraad- 
zaal van  h et stadhuis te Oostende, de 
vergadering belegd door h et M iniste
rie van R avitailleering geopend werd.

Er werd begonnen m et de naam -  
afroeping van alle groote- en kleine 
bonden, die iets of w at m et h et v is
scherij bedrijf te zien hebben. De lijst 
is éen bonte schakeering; nochtans  
moeten wij lang w achten  vooraleer 
de aanwezigheid van een of andere 
vereeniging, tot de vergadering op
geroepen, kan genoteerd worden.

Waren voor h un  vereeniging enkel 
aanwezig: de heeren Lambregt, B eau- 
prez, Libin en enkele anderen.

Het is enkel voor een  tw intigtal 
toehoorders, w aarvan velen onder hen  
nog n iet rechtstreeks in h et bedrijf 
betrokken zijn, dat de heer Vanden  
Boom, directeur, het standpunt van  
het M inisterie van R avitailleering n a 
der toelicht.

De heer Lambregt, Voorzitter van  
de M otorvisschersreeders, die de ver
gadering eerder ais toeschouwer bij - 
woonde, bepaalde nadien de voorloo- 
pige afzijdigheid van de belangrijkste 
visscherij kringen.

Het standpunt van het Ministerie
De heer Vanden Boom  w ijst er op 

dat in  den laatsten  tijd  verschillende 
klachten u itgaan van de kust, voor
namelijk vanwege den voortbrenger, 
waaruit m en zou m oeten afleiden, dat 
er thans geen goede zaken gedaan  
worden. Het m inisterie w enscht een  
rechtstreeksche contactnam e m et de 
belanghebbenden, ten  einde den toe
stand ter p laats te kunnen onderzoe
ken. Ais m en n ochtans ziet dat de 
belegde vergadering zeer w einig be
langstelling inboezemt, is de eerste 
indruk dat de toestand n iet zoo slech t 
is, ais m en hem  som tijds afschildert.

Het M inisterie van R avitailleering  
heeft zijn zending: zooveel m ogelijk  
voedingswaren ter beschikking te 
stellen van  de bevolking en in  h et 
bereik der kleine beurzen. Dit M inis
terie is onder m enig oogpunt weinig  
popiflair. N ochtans bestaat de be
trachting eerst en vooral h et belang  
van elkeen te dienen, som m ige par
ticulieren ten  spijt. De D irecteur van  
het M inisterie van R avitailleering is 
akkoord dat de belangen van  de 2.500 
huisgezinnen die rechtstreeks van de 
visscherij m oeten leven, een belang
rijke p laats kunnen bekleeden. De 
rijke vischvangsten, die sinds m aan 
den genoteerd werden, gepaard aan  
den invoer uit h et Buitenland, h eeft 
de positie van den visscher erg b e
moeilijkt, verm its een daling van de 
vischprijzen aan de kust genoteerd  
werd.

De belanghebbende kringen zijn het  
eenparig eens nopens h et volgend  
redmiddel: herleid den invoer tot het 
volstrekt m inim um  en geef ons daar
bij de m ogelijkheid om uit te voeren. 
Dit komt hierop neer: m en m oet een  
kunstm atige schaarste aan  visscherij- 
Produkten verwekken, dit zal onver
mijdelijk een prijsstijging in de hand  
werken en h et bedrijf terug loonend  
maken. De heer Vanden Boom ver
klaart dat deze werkwijze regelrecht 
zou indruischen tegen  de taak van  
het M inisterie van R avitailleering. 
Veeleer dan de schaarste aan leven s
middelen in  de hand te  werken, m oet 
het in h et belang van elkeen zijn, er 
voor te zorgen dat zooveel m ogelijk  
voedingswaren voorhanden zijn.

De groote aanvoer aan  de kust en, 
laat ons aannem en, de m assale in 
voer van vreem de visscherijproduk- 
ten, h eeft nog n iet kunnen bewerk
stelligen dat de visch goedkoop ter 
beschikking van den verbruiker ge
steld wordt. Zooals voor alle andere 
voedingswaren speelt hier de kwestie 
van vraag en  aanbod. Op geen enkel 
oogenblik hebben wij kunnen op
merken, dat h et aanbod te groot was. 
De onverm ijdelijke prijsdaling bij den 
verbruiker, rechtstreeksch gevolg van  
een te grooten aanvoer, is u itgeble
ven. Vele landgenooten werden daar
entegen nog n iet in  de gelegenheid  
gesteld het karig vleeschrantsoen door 
een portie visch aan te vullen.

Men laakte in  ons land de econom ie 
van andere streken, die b.v. brood
graan aanwenden ais brandstof in 
lokomotieven. Wij m oeten echter n iet 
buiten onze grenzen gaan. Hier laat 
men visch verrotten of vervormt men  
ze tot veevoeder, w anneer talrijke 
landgenooten n iet beter vragen dan  
visch op tafel te hebben.

Voor het M inisterie van  R avitail
leering staat h et vast ais een paal 
boven water: er is n iet te veel visch, 
spijts den grooten aanvoer van B elgi
sche visschersvaartuigen, gepaard aan  
den invoer en een kleinen uitvoer. 
De oplossing van de crisis m oet veel
eer gezocht worden in een verbete
ring van de verdeeling van visch. Er 
bestaat een genuis aan koelkamers,

die voorloopig h et overtollige zouden  
kunnen afnem en. Het vervoer laat 
veel te w enschen over. Het is n iet 
goed te praten dat in  ons klein landje 
er nog plaatsen  zijn, wáár nog geen  
visch voorhanden is. Er hapert iets  
in de distributie. H et M inisterie van  
R avitailleering is van oordeel dat de 
visch, die in  voldoende m ate voor
h anden was, m oest vrij gegeven wor
den. Veeleer dan voor de distributie 
te betrouwen op een leger am bte
naars, achtte m en h et gepast h et in i
tia tief aan de beroepsm enschen te 
m oeten overlaten, die van hun in itia 
tief m oeten gebruik m aken. Ais men  
den toestand goed overschouwt, m oet 
m en aannem en dat h et distributie
systeem  tot heden h eeft gefaald. Dat 
m en het M inisterie de m iddels aan  
de hand wijze om hieraan verbete
ring te brengen. Het zal volgaarne 
zijn m edewerking verleenen.

Anderzijds m oet h et vischverbruik  
bevorderd worden. Spijts alles is h et  
vischverbruik in  ons land nog zeer 
klein. Hier kunnen de R avitaillee- 
ringscom ité’s, die bijna in alle p laat
sen hoe klein ook functioneeren, een  
belangrijke rol spelen. Van hooger- 
hand zal er aangedrongen worden, 
opdat zij voldoende belang zouden  
schenken aan de vischconsum ptie. 
N ochtans m oet hier nog eens het pri
vaat in itia tief in aanzienlijk m ate 
bijdragen tot de bevordering van  h et  
vischverbruik.

De heer Libin betreurt in  de eerste 
p laats de afwezigheid van  den heer 
Velthof, Bestuurder der V isscherij- 
haven, op deze vergadering. Hij is de 
bevoegde persoon om de visscherij te 
helpen, steunend op zijn groote on
dervinding. Na een overzicht te heb
ben gegeven van de visscherij gedu
rende den oorlog en na de bevrijding, 
komt de heer Libin terug op den hui- 
digen ram pspoedigen toestand, welke 
alleen  kan toegeschreven worden aan  
den m assalen  invoer. Voor het oogen
blik is er te veel visch voorhanden en 
ongetw ijfeld  m oet de visch van  B elgi
schen oorsprong de voorkeur hebben.

De heer Vandenboom  herhaalt zijn  
vraag: ais er werkelijk te veel visch  
voorhanden is, hoe kan m en dan u it
leggen dat de vischprijzen in  h et B in
nenland nog zoo hoog zijn? Zijn in 
ziens bestaat er nog evenw icht tus
schen vraag en aanbod. Zelfs kan de 
vraag nog veel verruimd worden. 
Eens dat h et onweerlegbaar vast 
staat, dat h et evenw icht tusschen  
vraag en aanbod verbroken is, zal h et  
M inisterie zonder dralen de noodige 
m aatregelen nem en.

De heer BV eauprez Ed. w ijst er op 
dat de vischhandelaars af te rekenen  
hebben m et groote kosten. Zij vor
m en een zeer belangrijk bestanddeel 
in  den kostprijs van den visch. Ook 
de vischhandelaars ondergingen, spijt 
de genoteerde prijzen, som tijds be
langrijke verliezen.

De heer B eauprez Ed. w ijst er op 
de vraag welke de w instm arge is, die 
feitelijk  zou m ogen verdiend worden  
door de verschillende tusschenperso- 
nen. De visch is weliswaar vrij in  den  
handel; hij sch ijn t n ochtans aan een  
prijzenreglem enteering onderworpen, 
in  dien zin dat het n iet toegelaten  is 
dat de een of ander tusschenpersoon  
te veel op den rug van een ander 
m ag verdienen. D it is  aannem elijk, 
m aar n iets schijnt hierom trent m et 
zekerheid bepaald te zijn.

De personen, die gelast zijn m et de 
controle op de vischprijzen, zijn  ver 
van bevoegdheden. Zij kennen n iet  
eens h et verschil tusschen de ver
schillende vischsoorten. Ging hun op
treden som tijds n iet gepaard m et 
treurige gevolgen voor de betrokke
nen, m en zou er werkelijk mede 
lachen.

De Heer Beauprez w ijst terloops op 
den toestand der vischleurders. Het 
sch ijn t dat hen een w inst verleend  
wordt van 50 t.h. op den aankoopprijs 
van hun waar. Zijn inziens is dit een  
zeer slechte opvatting, die er toe aan 
leiding geeft, dat zij er aan  verzaken  
zich goedkoope vischsoorten aan te 
schaffen , die in de eerste p laats be
stem d zijn voor de volksm assa. Met 
deze visch kunnen zij zich geen be
staan  verzekeren. De gewone v isch 
soorten gaan  door den band goedkoop. 
Voeg daarbij de 50 t.h. waarop zij zou
den recht hebben en zij verdienen  
nog geen loon, dat beantwoordt aan  
hun arbeid. Wat is h et resu ltaat h ier
van  ? Zij keeren den rug naar de ge
wone vischsoorten, die bijgevolg blij
ven staan  en  sch affen  zich duurdere 
visch aan, waarop de 50 t.h. w inst aan  
hun verw achtingen kan voldoen. Het 
ware volgens den heer Beauprez veel 
practischer en doelm atiger de w inst 
per kgr. te bepalen voor gelijk welke 
vischsoort. Zijn inziens zouden bij
voorbeeld de vischleurders. m et een  
w instm arge van 3.— fr. per kgr. kun
nen  vrede nem en.

De heer Vanden Boom  w ijst er op

dat de reglem enteering der prijzen  
buiten de bevoegdheid valt van h et  
M inisterie van Ravitailleering. N och
tans w il hij wel h et M inisterie van  
Econom ische Zaken wijzen op de grie
ven, m et de hoop dat h et zal w illen  
tusschenkom en. Hij neem t aan, dat 
de vischhandel m et groote kosten af 
te rekenen heeft. Zijn inziens zijn  er 
nochtans te veel tusschenpersonen, die 
van het vischje w illen leven. Er dient 
wel een oogenblik nagedacht of veel 
dezer tusschenpersonen n iet kunnen  
uitgeschakeld worden. Dit zou onge
tw ijfeld  voor gevolg hebben, dat er 
hoogere vischprijzen aan de kust kun- 
gen genoteerd worden. Hij geeft den  
raad dat de voortbrenger zich tegelij
kertijd zou in laten  m et den af zet. 
Waarom kan hij zich op h et visch-  
handelterrein  n iet begeven en dáár 
deeláchtig zijn  in  de w insten  ?

De heer Lam bregt H. deelt mede 
dat hij eerst van  oordeel w as in  de 
bespreking n iet tusschen  te komen. 
De leidende kringen in  de visscherij 
hadden im m ers gevraagd de vergade
ring te b illen  verdagen, om dat zij 
onvoldoende voorbereid zijn  en dat 
bovendien verschillende instanties, 
zooals h et Beheer van h et Zeewezen, 
dat zich steeds m et de visscherij h eeft 
ingelaten, n iet uitgenoodigd en bij
gevolg n iet vertegenwoordigd zijn. 
Hierin schuilt de reden, dat m en de 
afwezigheid van bepaalde kringen uit 
de visscherij m oet aanstippen. Op het 
schriftelijk  verzoek h eeft m en ge
m eend n iet te m oeten ingaan, verm its 
m en toch vandaag is bijeengekom en. 
Nu m en h et zoover h eeft gebracht, 
kan de heer Lam bregt n iet n a la ten  er 
op te wijzen, dat h et in  de eerste 
plaats n iet opgaat de reeders en vis
schers aan te sporen tot gezondm a
king van hun bedrijf, zich te bewegen  
op het terrein van den vischhandel. 
Kan h et een oogenblik in  de gedachte  
komen b.v. de m ijnwerkers tot verbe
tering van hun lot aan te zetten  zelf 
kolenhandelaar te spelen ? D it gaat  
niet, evenm in voor den visscher en 
den reeder, die in  veel gevallen  ver
p licht zijn  zelf m ee te varen. Hier 
m oet de toestand van den vischhandel 
n iet besproken worden. De v ischh an 
delaars zullen wel alles doen w at in  
hun bereik is om hun bedrijf gezond 
te m aken en er w aarschijnlijk  ook in  
lukken. Hier gaat h et over de m id
delen, die kunnen aangewend worden 
om de visscherij van den totalen  on
dergang te redden. D it m iddel bestaat 
hierin de invoer van vreem den visch  
te weren. De consignatiehandel, die 
m eestal m et visch  van vreem de h er
kom st werkt, m oet uitgeschakeld  wor
den. De nadeelen van dezen handel 
zijn genoegzaam  gekend. Hij stoort 
de regelm atige m arkt en  oefent een  
zeer nadeeligen  invloed uit op de 
vischprijzen aan de kust. Hierdoor 
ontstaat geen vasten grondslag voor 
een vaste prijsvorm ing. De hand e
laars in  consignatievisch  strijken n iet 
te verrechtvaardigen w in sten  op. 
Voor hen levert h et geen belang op 
dat de reeders en  visschers, die hun  
bedrijf som tijds ten  kosté van  zware 
opofferingen hebben opgebouwd, ten  
onder gaan.

De heer Vanden Boom  w ijst er op 
dat h et zijn  bedoeling n iet is de ree
ders en visschers, m et u itslu iting van  
de vischhandelaars in  den afzet te 
betrekken. Veeleer kunnen zij sam en  
gaan. Een soort coöperatieve zou m oe
ten  tot stand komen, die h et gem een
schappelijk belang zou kunnen d ie
nen.

W eliswaar werd er op de verdaging  
van de huidige vergadering aan ge
stuurd en gewezen op h et feit, dat er 
een bedrijfsraad bestaat, die zich in 
de eerste plaats zou m oeten in laten  
m et h et belang van den voortbrenger. 
Het M inisterie w enschte echter voor 
dezen keer n iet in  verbinding te  ko
m en m et de leiders, m aar rechtstreeks 
contact te nem en m et de m eest u it
gebreide kringen aan de kust zelf. 
N iettegenstaande alles, bestaat er 
geen bezwaar om deze eerste con tact
nam e voort te  zetten. Met dit doei 
kan een nieuwe vergadering belegd  
worden, waarop benevens de beroeps
kringen van allen  aard, ook de andere 
M inisteries kunnen uitgenoodigd wor
den.

De heer Libin  m eldt dat hij reeds 
herhaaldelijk contact h eeft gezocht 
tusschen reeders en  handelaarskrin  
gen. Zijn pogingen liepen echter 
spaak. Hij h eeft gevraagd dat men 
van officieele zijde een uiterste po 
ging zou aanwenden. Die is er geko
men. Het is n iet aannem elijk  dat m en  
zich nu verschuilt achter h et voor
wendsel dat men n iet over voldoenden  
tijd  beschikte om alles grondig voor 
te bereiden. De Bedrijfsraad, waarvan  
terloops sprake )s geweest, zou volgens 
den heer Libin steeds aan zijn taak  
tekort gekom en zijn; trouwens zou hij 

I ondertusschen opgeruimd zijn.
Hij vraagt dat de invoer, zoo deze 

werkelijk noodzakelijk is, zou af h a n -
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kelijk gem aakt worden van de aan- 
koopen aan de kust. Het komt hierop  
neer, dat m en eerst visch van  B elgi
sche herom st zou m oeten verzetten, 
vooraleer m en zou m ogen invoeren. 
Dit systeem  zou ongetwijfeld reeds 
veel aan  den toestand verbeteren.

De heer B eauprez Ed. w ijst er op 
dat dit stelsel vóór den oorlog in  
voege was en opnieuw zou kunnen  
ingevoerd worden. (Nota der R edac
tie:  wij gelooven n iet dat de bewering 
van den heer Beauprez ten aanzien  
van de versehe visch m et de werke
lijkheid strookt).

Somm ige vischhandelaars hadden  
zich vóór den oorlog gespecialiseerd in  
de wekelij ksche verzending van kleine 
vischcolli rechtstreeks aan den ver
bruiker. Tusschenpersonen werden  
uitgeschakeld en m en deed een m in  
of m eer geslaagde propaganda voor 
h et vischverbruik. Men was bereid 
opnieuw te beginnen, n ochtans staat 

i m en voor veel te zware kosten, voor
nam elijk w at h et vervoer betreft. B e
paalde vischhandelaars hebben voet
stappen aangewend bii de N ationale 
M aatschappij der Belgische Spoor
wegen m et het oog o d  h et bekomen 
van een prijsverm indering voor het 
vervoer van visch. Zii kregen echter 
geen voldoening en de struikelsteen  
blijft bestaan.

De heer Vanden Boom  verklaart 
dat h et M inisterie van R avitailleering  
steeds bereid is om o d  zijn beurt aan  
te dringen bij het Beheer der Spoor
wegen m et het oog op het bekomen  
van een prijsverm indering voor het 
vervoer van visch. Dergelijke voet
stappen hebben ongetw ijfeld  meer 
kans tot slagen, daar h et M inisterie 
kan aanwenden dat h et hier gaat, 
n iet om het dienen van particuliere 
belangen, m aar over h et algem een  
van h et landsbelang, nam elijk: de 
bevoorrading van onze volksgenooten, 
die voor h et oogenblik alles m oet in  
de schaduw stellen.

Wat de buitenm atige w insten be
treft, die zouden geboekt worden door 
de vischhandelaars, die m et visch in 
consignatie werken, is de heer Vanden  
Boom van oordeel, dat dit in  bepaalde 
gevallen  m et de werkelijkheid strookt. 
Het is echter n iet m ogeliik  in  den 
huidigen stand der zaken aan de 
aangeklaagde toestanden te verhel
pen. (Nota der R edactie:  Wij zijn het 
m et den heer Vanden Boom n iet eens! 
D aaraan is wel te verhelpen, m aar 
het M inisterie van R avitailleering is 
onbekwaam  of durft n iet handelen).

De heer Directeur w ijst er nog op, 
dat België n iet kan beweren dat het 
over een degelijke vischnijverheid be
schikt. Zijn er voldoende instellin 
gen ? Is h et bedrijfsapparaat voldoen
de uitgerust, voornam elijk w at de 
koelinstellingen betreft ? Hier m oet 
m en de visch dag per dag verhande
len. D it laat ons n iet toe in geval van  
overtolligen aanvoer bepaalde h oe
veelheden voorloopig af te wenden. 
Zijn onze conservefabrieken w el vol
doende uitgerust ? Er bestaan nog  
veel m ogelijkheden tot be- en  ver
werking van den visch. Werd er niet 
vastgesteld  dat bepaalde vischsoorten, 
aan de Belgische kust door eigen  
vaartuigen aangevoerd, eerst naar het 
buitenland vertrekken, dáár verwerkt 
worden en opnieuw worden inge
voerd ? De m ogelijkheid bestaat dat 
onze vischnijverheid zich breeder 
ontplooie, dit zou in de eerste plaats  
ten  goede komen aan den visscher 
zelf.

Een nieuwe vergadering zal op in i
tia tief van h et M inisterie van Ravi
tailleering over veertien dagen belegd 
worden. Men drukt de hoop uit dat 
te dier gelegenheid alle betrokkenen  
zullen aanwezig zijn.

Sn.

NOTA DER REDACTIE

Zooals voorzien, is deze vergadering  
in  een woordenkramerij vervallen, 
welke onm ogelijk vruchtbare resul
taten  zal bereiken zoo n iet practisch  
te werk gegaan wordt. Zoo de M inis
ter van R avitailleering goede bedoe
lingen  heeft, dat hij ze bewijze. Wij 
zullen hem  steunen ! Maar bijeen
kom sten waar 40 à 50 m enschen, die 
allen  belanghebbenden zijn en spre
ken naarm ate hun eigen geval er bate 
bij vindt, kunnen tot geen practische 
resultaten leiden.

Er bestaat een Vakraad. Als die 
niet geraadpleegd wordt, dan is een  
vergadering van 40 à 50 belangheb
benden nog veel m inder n uttig  om 
practisch werk te verrichten.
I*  fc »1 i  s.

GELUKKIGE HERGEBOORTE 

VAN DEN ONDERZOEKSRAAD

Binnenkort zal de Onderzoeksraad  
voor Scheepvaart opnieuw in  werking 
treden.

M aandag a.s. zal in  h et G erechtshof 
te Oostende een Jurisdictie gehouden  
worden tusschen al de leden van  
dezen raad, welke opnieuw zal geleid  
worden door voorzitter Julien Poli, 
bekend voor zijn zeer groote bevoegd
heid en vaderlijk optreden tegenover 
de visschers welke voor de vierschaar 
m oeten verschijnen.

Verscheidene bekwame vakkundigen  
zullen van den raad deel uitm aken  
en we zijn overtuigd dat het opnieuw  
instellen  van dezen raad op onze v is
schers een heilzam en invloed zal u it
oefenen.

DE ELLENDIGE VISCHINVOER

Dat het M inisterie van R avitaillee
ring veel visch wil invoeren zonder 
zich om de visscherij te bekommeren, 
is deze week eens te meer gebleken, 
toen tien tallen  cam ions D insdag en  
W oensdag de Brusselsche m arkt aan  
spotgoedkoope prijzen m et D eensche  
visch overstelpten.

De prijzen aan de kust. dank zij 
ook moeder «het koude weer», bleven  
goed te noem en. Veel vischhande
laars welke echter naar Brussel ver
zonden, kenden geweldige verliezen.

Dat visch ingevoerd wordt om de 
kontrakten na te leven  en  de bevol
k ing goedkoop te voorzien, daar h eeft  
niem and iets tegen.

Maar waarom  wordt d it a lles n iet  
gereglem enteerd? W aarom worden de 
richtlijnen door den Vakraad gegeven  
n iet gevolgd ?

Waarom m oeten we vaststellen  dat 
m enschen, die n iet van  vischafzet of 
vischverzorging afw eten  en over geen  
pakhuizen noch instellingen  beschik
ken, consignatielad ingen  van  30 à 40 
duizend kg. visch in  Antwerpen van  
op een kam ertje m ogen verhandelen?

Is het een politiek regim e ofwel 
onze econom ie welke m oet gediend ?

Men m aakt van vandaag to t m or
gen geen gevestigde handelsfirm a’s 
kapot voor ’t plezier van enkele ge
lukzoekers, die op goed valle h et uit, 
een invoervergunning voor visch aan 
vragen en m aar laten  in  consignatie  
binnenkom en aan prijzen welke voor 
h en  geen belang hebben, w ant... hun  
w inst is altijd  verzekerd.

Dergelijke onverantwoordelijke da
den dooden n iet alleen  een nijver
heid, m aar ook den handel en  alle 
bedrijven m et de visscherij verwant. 
Is h et nu niet, ’t  is in  de nabije toe
komst, dat scheepswerven, k isten - en  
m andenm akerijen, ijsfabrieken, touw- 
werkfabrieken, enz... er de nadeelige 
gevolgen van zullen ondervinden.

Maar w at baten kaars en  bril ais 
de... M inister n iet zien en wil!

Internationale
Zeevaartvereeniging

Heer Dir.-Generaal H. De Vos 
vertegenwoordigt België

Te ’s Gravfcnhage h eeft op 18 Juni 
de eerste vergadering p laats gehad  
van den «United M aritim e Consula- 
tion Council».

Deze vereeniging, die onlangs werd 
opgericht naar aanleiding van  de op
h effin g  van de «United M aritime Ad
m inistration», h eeft tot doei h et zee- 
vaartverkeer, uitgezonderd dit van de 
Vereenigde S taten  en van Kanada, te 
regelen.

De Belgische afvaardiging werd ge
leid door den h. De Vos, D irecteur- 
G eneraal van h et Zeewezen, en  was 
sam engesteld uit de hh. Van Campen- 
hout, van de econom ische zending  
Kronacker en Geurts, vertegenwoor
diger van de Belgische reeders.

Een betere afvaardiging om onze 
belangen te verdedigen, kon n iet ge
vonden worden.

BRUÑET & C ËX

¡ X i ¡ X i ¡ X i ¡ X i
O O S T E N D E

(48)Tel. 71319 — Telegr. « Com pas »

Zee visch groothan del
SPECIALITEITEN 

VERSCHE, GEZOUTEN en BEVROREN HARING
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Rookerij - Visch - Mosselen 
R. NEYT-VAN WULPEN

27, C i rk e ls traa t  — Oostende
SS Tel. 719.10
< §

B ran d h o u tk aa i  29-31 — Brussel
Tel. 18.14.63

REED ER IJ

U l A g en tsch ap  S ch eep sm o to ren  L is te r-B lack sto n e (15)

O O S T E N D E
W A A R H E E N

CINEMA’S
CORSO: Gene Tierney en Dana  

Andrews in Laura.
RIO: Frankie Darro en K ane R ich

mond in  Police Spéciale.
ROXY: Frederic M arch en Francis- 

ka G aal in Les Flibustiers.
FORUM: B ette D avis en Charles 

Boyer in L’E trangère .
CAMEO: Mary Astor en Humphrey  

Bogart in Le Faucon Maltais.
PALACE: Douglas Fairbanks Jr. en 

Akim Tam iroff in  v e n d e t ta .

VERMAKELIJKHEDEN
22 Juni. — Leopoldschool. Turn- en 

d ansfeest van O.T. Noordzee.
Zaterdag 22 Juni. — Te 16 u. M ac- 

Leodplein. Opening der V laam sche 
Kermis.

Zondag 23 Juni. —  Te 10,45 u. Ont
van gst stedelijke overheid. — Wan- 
delconcert.

M aandag 24 Juni. — Te 18 u. Ring- 
stek ing per velo. — Te 19 n. Wit en  
Zwart.

Donderdag 27 Juni. — Te 16,30 u. 
Velokoers. — Te 19 u. Valiezenkoers.

Zaterdag 29 Juni. — Te 18 u. Pla- 
teaukoers.

29 Jimi. — Tentoonstelling M arine- 
schilders.

29 Juni. — H istorische ten toon stel
ling.

Zondag 30 Juni. — Te 15 u. Velo
koers

APOTHEEKDIENST
Zondagdienst op Zondag 23 Juni:
D ienstdoende gansch  den dag, a ls

ook n ach td ien st van 22 to t 29 Juni: 
Apotheker A. Deketelaere, Torhout- 
steenw eg 78.
WERK VOOR HET KADASTER

Het kadaster zal binnenkort over
gaan, voor zoover dit m ogelijk is, tot 
de hersam enstelling van zijn archief 
d at in  Mei 1940, bij den brand van de 
stadsbibliotheek door het vuur ver
nield werd.

H et sch ijn t dat men m et de hersa
m enstelling zal beginnen m et het 
deel gelegen tusschen  Sportstraat, 
N ieuwpoortschen steenw eg, Alf. P ie- 
terslaan  en Rogierlaan.

GROOTE VLAAMSCHE KERMIS
Van 22 Juni tot 8 Juli wordt op de 

wijk Mac Leodplein, het vroegere 
« K roontje », een groote Vlaam sche 
K erm is ingericht door den Hande- 
laarsbond Torhoutsche steenw eg, Cen
trum  P etit Paris en aanpalende zij
straten  to t Leffingestraat.

G rootsche volksfeesten worden in
gericht. Tot 2 uur ’s m orgens wordt 
er m uziek gem aakt en gedanst.

VOOR DEN WEDEROPBOUW
Tijdens de jongste vergadering van  

de Burgem eesters der Kust, onder 
voorzitterschap van den h. Serruys, 
waarbij den toestand aan de kust 
besproken werd, is besloten geworden  
dhr. Terfvev m inister van den weder
opbouw te  vragen te Oostende çen  
vergadering der burgem eesters bij te 
wonen.

Naar luidt is m inister Terfve op dit 
verzoek in gegaan  en zal hij op 2 Juli 
den toestand  hier nader komen on 
derzoeken.

HET SCHOUWBURGLEVEN IN JULI
De opening van den herbouwden  

schouwburg zal gepaard gaan m et een  
groot galaconcert onder leiding van  
dhr. Leon Jougen, den befaam den  
Bestuurder van het Koninklijk Mu
ziekconservatorium  te Brussel, m et 
m edewerking van de colloratuur zan
geres Jeanine M icheau van het « Ope
ra de Paris ».

Vooraf zal de directie van het ge
m eentelijk  Casino een groot feestm aal 
aanbieden waarop n aast de voorname 
personaliteiten  uit het land ook de 
vertegenw oordigers der binnenland- 
sche en  buiten landsche pers zullen
tegenw oordig zijn.»**

De eerste van de drie com edien die 
tijdens de zom erm aanden in den  
schouwburg zullen opgevoerd worden 
is  de vertaling van een Engelsch stuk  
van  Evelyne W illiam s « L’Homme qui 
se donnait la  com édie ».

H et wordt onder leiding van Claude
Etienne vertolkt door de bekende
groep «L e R ideau de B ruxelles».

• # *

H et is gebleken d at m et den oorlog 
een h eele reeks beroemde kunstenaars  
veel van  hun bijval verloren hebben  
en  daarentegen  een nieuwe pleiade 
van artisten  op den voorgrond treedt. 
Een dezer veropenbaringen zou onder
m eer de coloratuurzangeres Odette 
Turba-Rabier zijn van h et « Opera de 
Paris » welke tegen  Zondag 14 Juli 
e.k. voor onzen stadsschouw burg aan
geworven werd. D ien avond, welke in  
h et teeken  van  h et Fransche n atio 

nale feest zal staan, h eeft h et groot
sym phonisch concert p laats onder
leiding van den orkestm eester van
R adio-Paris, Jean Foubert.##*

Is de tite l van  een tooneelstuk dat 
de « Comédie Française » op D insdag  
14 dezer in den stadsschouwburg zal 
opvoeren.

• * *

De h. R enaat Van Zundert, artis
tiek  bestuurder van h et Casino te 
Oostende zal voor de concerten een  
nieuwe formule invoeren. Om verve
ling te verm ijden welke te lange u it
voeringen zouden kunnen m eebrengen  
zal een concert van concertos gege
ven worden, waarvan h et eerste op 
Donderdag 25 Juli gehouden wordt.

Het B.B.C. orkest van  Phil Green 
treedt op Vrijdag 26 Juli in den stad s
schouwburg, sam en m et den beken
den m usic-hall artist Andrex.***

Het eerste m usic-hall num m er dat 
op Vrijdag 12 Juli in  den schouwburg 
zal p laats vinden zal vertolkt worden 
door het beroemd zigeunerorkest 
« M ichaelli’s  Rapsodie ». De week  
daarop treedt h et terug op m et Edith  
Piaf.

* # *

Steven Caudael is een jong Ant- 
werpsch orkestleider, die reeds ver
scheidene groote concerten te leiden  
kreeg en die op Zondag 28 Juli, in  den 
stadsschouw burg h et groot sym pho
nisch orkest leidt w aaraan ook Theo 
Bayle, baryton van de Opera te Am
sterdam  meewerkt.

’s Anderendaags leidt hij h et orkest
bij gelegenheid  van de balletavond
van de groep Monique Querida.»*»

Het tweede groot sym phonisch or
kest dat in  den stadsschouwburg zal 
p laats hebben op 11 Augsutus staat 
onder leiding van den Pool Ignace 
Neumark, eerste orkestm eester van 
het Kurhaus te  Scheveningen, die er 
er een grooten bijval boekte.

Carlo Vanneste, B elgië’s beste vio- 
lonist, zal ais solist optreden.

A/WVAVVVVVVV'VVVVVVtVWlA/VWWVVVVVVVVVVVWlA/V

Naaim achienen
nieuwe en okkasies

H erstelling aller m erken, naalden, 
garen, olie, enz.

W  aschm a chienen 
“FLA N D R IA ”

de laatste m odellen  
verkocht m et 10 jaar waarborg

Jer. H E U Z cL -S E Y S
128, E. B e e rn a e r t s t ra a t ,  Oostende 

(bij de V elds traa t )
  '36) i

ZEELIEDEN VAN DE OORLOGEN
De Federatie der Belgische Zeelie

den van de Oorlogen 1914-1918 en 
1940-1945, noodigt alle leden en be
langhebbenden uit voor de buitenge
wone Algem eene Vergadering, welke 
zal p laats hebben op Zondag 23 Juni, 
om 10 uur, in  h et lokaal «P rins Bou- 
dewijn » St S eb astiaanstraat 22. G e
zien de belangrijkheid en h et invul
len  der aanvragen to t h et bekomen  
van h et « H erinneringsm edaille 1940- 
1945 » m ag geen enkele Zeem an van  
Koopvaardij of Zeevisscherij ontbre
ken.

DE SENAATSKOMMISSIE VOOR 
OPENBARE WERKEN OP BEZOEK

Na het bezoek van de Kamerkom- 
m issie voor openbare werken, kwam  
th an s ook de Senaatskom m issie, aan  
onze geteisterde stad  een bezoek  
brengen.

Herhaaldelijk is er vanwege ons 
stadsbestuur aandacht gevraagd ge
worden voor den w erkelijken toestand  
van de stad. Laten we hopen dat m en  
voortaan w at toeschietelijker zal zijn  
te Brussel, w anneer Oostende zijn  
nood klaagt.

UW MAN HOOREN
spreken to t U van u it Ijslan d , W itte 
Bank, Spanje, enz. m et een radiotoe
stel voor visscherij vervaardigd bij de 
firm a RADIO MARLEIN, Oostende 
C hristinastraat 85. (25)

KONINKLIJK ATHENEUM
De inschrijving van de nieuwe leer

lin gen  die zich aanm elden voor de 
zesde voorbereidende afdeeling en 
voor de zesde Humaniora, op 4-5 en 
6 Juli a.s. zal p laats hebben van 9 u. 
to t 12 u.

H et toelatingsexam en voor deze 
leerlingen zal afgenom en worden op 
Donderdag 11 Juli a.s. te 8.30 u. (Ne- 
derlandsch en Rekenen).

BOUWTOELATINGEN
Fierens A., R ogierlaan 13: verbou

wing; Vanderhaegen L., W arschau- 
straat 3: verbouwing; Teetaert F., 
Frère Orbanstr. 33: verbouwing Gerst- 
straat; A llem an P„ Antwerpen: bou
wen van winkelpui, Van Iseghem laan  
122; Debosschere J., Em elgem : ver
nieuw en deuren en ram en, Van Ise
ghem laan; M orissens, K apucijnenstr. 
20: verbouwing, Alf. P ieterslaan  116- 
118; Eerebout P., Schietbaanstr. 43 : 
bouwen van  huis, Ed. Ham m anstr. 
16; Boon M.-J., Antwerpen: verbou
wing, Kem m elbergstr. 28; B em aert, 
Brugge: herstelling, H erthelling 15 ; 
Mme Weiller, Brussel: verbouwen
winkelpui, Van Iseghem laan 9; N a
tan, Ad. Buylstr. 8: inrichten  kelder
opening, Ad. Buylstr. 1.
OORLOGSSCHADE

De form ulieren noodig voor h et op
m aken van de dossiers van oorlogs
schade zijn te bekomen ten  bureele 
Euphrosina B eernaertstraat 27a, a l
hier.
OPENBARE AANBESTEDINGEN

Donderdag 4 Juli, te 11 uur, in het 
Cabinet van den h. Burgem eester, 
openbare aanbesteding:

1) betreffende h et uitvoeren van  
herstellingsw erken aan h et bestuurs
gebouw van de Vischm ijn te Oostende.

2) betreffende schilderwerken uit 
te voeren aan en in de school Cons
cience, Dr. V erhaeghestraat te Oos
tende.

De aangeteekende aanbestedingen  
m oeten ter post besteld worden ten  
laa tste  op 2 Juli 1946.

De offertes m ogen n iet ter zitting  
van de opening afgegeven  worden.
TRAGISCH GEVAL

Een oude vrouw van 75 jaar, die een  
operatie had doorstaan, voor been
breuk, wilde zich, nu ze volledig her
steld  was, laten  per auto naar huis  
voeren. P as in de auto gezeten voelde 
ze zich ongesteld  en  ze werd onm id
dellijk naar de kliniek .teruggevoerd, 
waar ze enkele oogenblikken later  
overleed aan hartaderbreuk.

TE GEWELDIG
We hebben er reeds opgewezen hoe 

de afbraak van den bunker aan het 
M arie-Joséplein snel vorderde, door 
m iddel van boringen en springstof. 
Na een dag boren waren ’s avonds 
steeds ontploffingen waar te  nem en. 
Zaterdag la a tst nu h eeft m en de a f
braak nog w illen bespoedigen, ofwel 
is er ’n  verkeerde berekening geweest; 
in  elk geval de ontploffing w as ge
w eldiger dan gewoonlijk en de om
liggende huizen kregen het te verdu
ren. M enige ruit werd vernield en  het 
plein lag volledig m et steenbrokken  
bezaaid.
MINISTERIEEL BESLUIT

Door een m inisterieel besluit be
krachtigd door den R egent zijn alle 
m ilitairen en gelijkgestelden  op de
zelfde voet gesteld  ais hun makkers 
van 1914-18. Door dit besluit krijgen  
alle m ilitairen die op 10 Mei 1940 in  
h et leger waren in om het even w el
ken dienst, of het oproepingsbevel 
hebben beantwoord, de hoedanigheid  
van Oudstrijder.

De N.S.B., afdeeling Oostende had  
dit besluit voorafgegaan door in  hare 
schoot de m annen der 18 dagen, de 
Royal Navy Section Belge, de Brigade 
Piron, h et Hervormde Leger en de 
V erpleegsters aan een legerdienst ge
hecht, op te nem en. Dit sterk sam en
werken zal ongetwijfeld leiden .tot het 
krachtdadig optreden der N.S.B. ter 
verdediging van de rechten van al de 
Oudstrijders. Om hen ter hulp te  
staan  ter verdediging van hun belan
gen h eeft h et Bestuur besloten een  
bestendig sekretariaat in te richten  
in  h et lokaal Prins Boudewijn, St. 
Sebastiaanstraat, waar alle in lich tin 
gen kunnen ingeworven worden alle 
dagen van 6 tot 8 uur. Het Comité 
voor Sociale R aadgeving zetelt iede- 
ren M aandag van 6 tot 8 uur.

Op M aandag 1 Juli om 19 uur houdt 
N.S.B. een algem eene vergadering 
waar talrijke belangrijke punten zul
len  besproken worden.

VAANDELOVERHANDIGING AAN 
DE POLITIEKE GEVANGENEN

Deze p lechtigheid  is ais volgt inge
richt :

Vergadering te 2,30 u„ hoek K onin- 
ginnelaan  en Nieuwpoortsteenweg. 
Vertrek te 3 uur. W egwijzer: Torhout- 
steenw eg, Leopold I plein, Van Ise
ghem laan, K oningstraat, Ad. Buyl- 
straat, W apenplaats.

Op de W apenplaats: Overhandigen  
van een vaandel door de overheden.
« N ationaal Volkslied » en « Naar Wijd 
en Zijd » gezongen door schoolkinde
ren.

Nadien: D éfilé vóór hqt vaandel en  
verder optocht door de K apellestraat, 
Jozef II straat, SS. Petrus en Paulus- 
plein. Bloem enhulde aan h et gedenk- 
teeken. Vervolgens langs de Vindic- 
tivelaan  naar h et Canadaplein, waar 
de ontbinding zal geschieden.

O ntvangst van Politieke G evange
nen door h et G em eentebestuur, ten  
stadhuize. 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ » ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

HET GELUK IS BLIND
«

m aar

EEN BILJET VAN DE 

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

leidt h e t  w e ll ich t  bij U

OR 6  JULI

bij de trekking van de 8° Schijf 
1946

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

BEVOORR AD INGSNIEUWS
Bijzegeis. — De werkgevers welke 

de bijzegeis voor de huidige periode 
niet afgehaald  hebben, worden vrien
delijk verzocht deze ten  spoedigste en  
vóór 29 dezer af te  halen  aan loket 
nr. 4, eerste verdieping, G erechtshof.

6e T a b a k sk a a r t .  —  U itdeeling vol
gens het nr. der voorloopige R. K. in  
de M aria-Hendrikaschool, aan alle 
m annen boven de 17 jaar in het bezit 
van een rantsoeneeringskaart voor 
niet-eetbare producten.

M aandag: 1-8.000; D insdag: 8.001- 
16.000; W oensdag: 16.001-24.000; Don
derdag: 24.001-32.000; Vrijdag: 32.001. 
40.000; Zaterdag: 40.001 en volgende 
nrs.

* # *

De Stedelijke D ienst voor Bevoor
rading h eeft h et tegenwoordig erg 
druk. Benevens de gewone werkzaam 
heden m oest inderdaad worden over
gegaan to t de uitreiking der rantsoe- 
neerings-, melk- en aardappelzegels, 
waarbij h et besluit van  5 Juni be
treffende de rantsoeneering der melk, 
de distributie van  kolenzegels aan de 
personen welke over geen gas be
schikken, h et opm aken der nieuwe 
rantsoeneeringskaarten, he.t verleenen  
van aanvullende broodzegels aan de 
15 Mei h et werk in zeer aanzienlijke  
bedienden en de landbouw telling van  
m ate kwam en vermeerderen. Verder 
zal op 24 Juni aangevangen worden  
m et de uitreiking der 6e tabakskaart 
w at ook een geheele week in beslag  
zal nem en.

PLAATSELIJK 
BEVOORRADINGSCOMITE

De tweede m aandelijksche vergade
ring van het P laatselijk  Comité voor 
R avitaillering gaat door op Vrijdag 
21 Juni, te  14 u. in de G em eenteraad- 
zaal, Stadhuis, alhier.

Dagorde: a) bespreking huidige toe
stand  bevoorrading; b) adviseeren  
aanvragen vergunning, eerste be
voorrading.

ZEEREISJES
Bij gelegenheid  van de Oostende- 

Dover feesten  wordt e,en reis naar  
Dover ingericht, welke echter aan een  
zeer beperkt aan ta l personaliteiten  
zal voorbehouden zijn.

D aarentegen zullen voor h et publiek  
zeereisjes p laats vinden tegen  25 fr. 
per persoon.

VERKEERSONGELUK
M aandag, rond den m iddag, reed 

op de Alfons P ieterslaan, ter hoogte 
van de Stockholm straat, een m otor
rijder m et volle geweld op een auto  
en werd een heel eind m eegesleept. 
Aan de auto w as slechts geringe 
schade, m aar de m otorrijder O. Ingel- 
brecht, werd erg gekwetst. Men vreest 
voor zijn leven.

WAR MEMORIAL FONDATION
Wij hebben ter zijner .tijd kennis  

gegeven van h et ontwerp te Oostende 
een War M emorial op te richten, ter 
naged ach tenis der soldaten der Ver
bonden legers op Belgischen  bodem  
voor onze bevrijding gesneuveld. Wij 
hebben nadien ook m elding gegeven  
van de sam enstelling van het be- 
scherm com ité en van h et com ité, 
w aarvan onze burgem eester ook deel 
uitm aakt.

W oensdag 11. riep de burgem eester 
de persvertegenwoordigers bijeen om  
te m elden dat de actie voor het  
«Memoriaal» ingezet is. D it sym 
bool van onze erkentelijkheid, dient 
opgebouwd dank zij een nationale in 
schrijving, w aaraan elk naar verhou
ding van zijn m iddelen, deel kan n e
men. Op iederen steen  van h et ge
bouw zal de naam  van een in België  
gevallen  held  gebeiteld worden. De 
onderscheiden paviljoenen zullen  an
derdeels de nam en dragen van de 
legerkorpsen die zich in  ons land  
door roemrijke w apenfeiten  onder
scheiden hebben.

De n ation a le in schrijv ing is geo
pend. Men kan storten  op postcheck- 
rekening 645.000.

FRANSCHE MUZIEKKAPEL OP 
BEZOEK

Verleden Zaterdag kwam  alhier de 
m uziekkapel van h et 43e Fransche  
voetvolk regim ent toe, dat uit 
D uitschland komende te Oostende op 
doorreis was. Bij hun aankom st wer
den de m uzikanten begroet door den 
Konsul van Frankrijk te Oostende en 
door feestbestuurder A. Derm elin die 
de stad vertegenwoordigde.

De m uziekkapel werd in h et ge
m eentelijk  Casino ontvangen, waarna  
een- u itstap  doorheen de stad p laats  
vond. Ook ’s Zondags lieten  de m uzi
kanten  zich weer hooren.

D it p lotseling bezoek verwekte veel 
sym pathie en veel ingezeten  hadden  
er aan  gehoudener aan gehouden te 
dezer gelegenheid  de stad  te  bevlag
gen.

DE BURGEMEESTERS HOUDEN 
VOET BIJ STEK

Deze week kwam en de burgem ees
ters van de kust opnieuw bijeen op 
in itia tief van dhr. Serruys ©m den 
neteligen  toestand  te bespreken. Zij 
hebben besloten krachtdadig protest 
aan te teekenen tegen  de m aatregelen  
die ten  zeerste de seizoenbelangen  
schaden.

Aan den heer Van Acker, eerste  
m inister werd een brief gericht om  
een onderhoud te vragen van alle 
bugem eesters der kust m et den m i
nisterraad. Vorige week had een a f
vaardiging een onderhoud m et den  
kabinetschef van h et m inisterie van  
Econom ische Zaken. Het is tot nu toe 
echter bij beloften gebleven.

Het is  im m ers noodzakelijk dat de 
bevoorrading voor de verlofgangers 
vergem akkelijkt wordt. Hierom wordt 
gewerkt door de stadsd iensten  en den 
hoteliersbond der kust.

DE KWESTIE DER BRUGGEN
Volgens een m ededeeling van den 

burgem eester H. Serruys zal de Kapel- 
lebrug einde volgende week ín orde 
zijn. Aldus werd hem  tenm inste vast 
beloofd.

Ook een der Dem ey-bruggen zal te
gen dien tijd  in  gebruik kunnen ge
nom en verm its ook h et werk van het 
leggen der sporen zal geëindigd zijn.

KWESTIE VAN PRIJZEN
Nu de nieuw e vischhalle opgetrok

ken is, werd overgegaan tot de aan
besteding van het aanleggen  van het 
plateau  om de lokalen voor de visch
handelaars op te bouwen. Hoewel dit 
een eenvoudig werk was, vond men 
toch bij de aanbesteders een verschil 
van verscheidene m iljoenen. Het 
laagste aanbod beliep 1.700.000 fr., het 
hoogste ging boven de 4.000.000 fr.

HET LIEFDADIGHEIDSFEEST VAN
O.T V. NOORDZEE

Het is dus nu Zaterdag 22 dezer dat 
het grootsche liefdadigheidsfeest, ten 
voordeele der behoeftige zeevisschers, 
in de Leopoldschool, Ieperstraat. om 
20 uur p laats heeft.

A lles doet verm oeden dat er een 
overgroote toeloop van volk zal zijn, 
daardoor is O.T.V. Noordzee verplicht 
enkele voorafga andelijke m aatregelen  
te nemen.

Alle turnsters en turners moeten, 
ten laatste, om 19,15 uur in de feest
zaal aanwezig zijn, ingang langs de 
m uziekschool Rom estraat. — Ais klee- 
dij m oeten de Asp. turnsters en vol
w assen turnsters m eebrengen: 1" De 

j Bondskleedij, t.t.z. zwarte korte broek,
I  w itte lichte bloes m et blauwe lenden- 

riem. 2° De w itte feestkleedij. 3° Het 
w it hem dkleedje. 4° Alle ballet- en 
volksdansuitrustingen. 5° K leine en 
groote knotsen. Al de m eisjes van de 
drie andere klassen, zwarte broek, 
w itte lichte bloes m et blauwe lenden- 
riem. « De balletkleedjes zullen door 
de leidsters m eegebracht worden. Alle 
Jongens, asp. turners en turners heb
ben korte w itte broek m et w itte borst
rok en blauwe lendenriem .

Alle keurtum sters en keurturners 
m oeten ’s m orgens « Zondagmorgen » 
den trein van 7,12 uur nem en om te 
Brussel deel .te nem en aan de eerste 
schiftingsproeven  en de dem onstra
ties der nieuwe bondsreeksen.

Wat nu h et publiek betreft. O.T.V. 
Noordzee h eeft voor duizend zitplaat
sen gezorgd. Er wordt echter ge
vreesd d at zelfs dit getal nie.t vol
doende zal zijn. Wij raden dus het 
publiek aan, in tijd s ter p laats te 
wezen, h et bureel is open vanaf 19,15 
uur. De ingangskarten  die verkocht 
zijn geworden m oeten aan den in
gang tegen  een regelm atig biljet ver
w isseld worden. Een ploeg turners 
zal, aan den ingang orde houden, een 
dozijn turnsters zullen de menschen  
naar hun p laats wijzen.

Het turnfeest zelf zal om 22 uur 
Oïndigen. Voor h et m ooie bai mag 
niem and stoelen verzetten, de turn
sters en turners van O.T.V. Noordzee 
zullen alles zelf en ordelijk regelen.

O.T.V. Noordzee rekent op de wel
w illendheid en m edewerking van het 
publiek.
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t  V E R K O O P  *
♦ Schrijf- en Rekenmachines
X Onderhoud en H erstelling
♦  ter plaatse.
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♦  M - - . -  t i— »"¡«s t r a a t ,  16 
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OOSTENDE -

EXAMENS VOOR POLITIE 
KOMMISSARIS

De h. Pottier Albert, h eeft met 
groote onderscheiding zijn exam en af
gelegd ais adjunkt-politiekom m issa- 
ris te Brussel.

OEFENSTONDEN VOOR TURNERS
De oefenstonden van de Konink

lijke Turnkring Van N este Genoot
schap hebben p laats in  de zaal van 
h et Koninklijk Atheneum , iederen 
Maan- en Donderdag van 18 tot 19,30 
uur voor de leerlingen turners van 8 
tot 12 jaar en van 19,45 u. .tot 21,30 u. 
voor de aspirant turneressen; Iede
ren D ins- en Vrijdag van 18,30 u. tot 
20 u. voor de leerlingen turneressen  
van 8 tot 12 jaar en voor de volwas
sen  turners van 20 u. af.

Ieder Woens- en Zaterdag van 18 
tot 20 u. voor de aspirant turners van 
12 tot 17.jaar en van 20 to t 22 u. voor 
de volw assen turneressen van 18 jaar 
en  meer.

BU RG ERLIJK E STAND
Geboorten

8 Juni. — Erna Donnan, v. Robert 
en Denise Blomme, Stuiverstr.

9. — Nicole Bonnel, v. Raoul en 
Maria Ombelets, Plantenstr.

10. — R ita Boons, v. Richard en 
Raym onde Jonckheere, Zwaluwenstr.; 
R ita Le Bret, v. Charles en Magdalena 
Qvick, Nieuwpoortstwg; Roger Peere, 
v. R ichard en Frances Mac Donald, 
Grensstr.

11. — Vera Tijberghien, v. Georges 
en Alina Hennebert, Nieuwpoort; Ro
land Devolder, v. Roger en Margue
rite Loncke, Steene; Erna Seys, v. Ca
m ille en Adriana Kimpe, Steene; 
M arie-Jeanne Lam brechtsen, v. Ed- 
gard en Laura De Meyer, St Sebas- 
tiaanstr.; Monique Brocquet, v. Mar
cel en Charlotte Deprez, Brugge; Jane 
Hawkins, v. Robert en Adrienne De- 
clercq, Ooststr.; Fernand Denys, v. 
Max en Judith Willaert, Overvloed- 
str.; Johan Claeys, v. Joseph en Marie 
Roye, Kaaistr.

13. — Jacky Maes, v. Emile en Ra-
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chel. Fortry, Breedene; Robert Van  
Keif, v. Jules en Marie Simoens,
Gerststr.; D aniël Arickx. v. Albert en 
Julm a Vandermarliere, G istel; Fran- 
cine Gombert, v. Albert en Agnès 
Holte, Nijverheidstr.; Laurette Bouve, 
v. Marcel en  R aym onda Hennebert,
Nieuwpoort; W ilfried Vandenbussche, 
v. Aimé en Liesel Brodbeck, St Fran- 
ciscusstr.

14. — Leo Lamot, v. José en Julia  
Koeken, Kaïrostr.

15. — René Neyt, v. Roger en Ma
thilde Siolkowska, W ellingtonstr.

Sterfgevallen
'7 Juni. — Amelia Clou, 72 j., wed.

Georges Haible, Kaaistr.
8. — Roger Veryser, 6 j., Dr. Ver- 

haeghestr.
9. —- Henri Dekinder, 72 j., wedn.

Adèle Pauwels, H. Bergersstr.
11. — Florimond Inghelram , 67 j.,

Koksijde.
12. — M aria Vervaecke, 74 j„ echtg.

Henri Hubrechtsen, W erktuigkundige- 
straat.

13. — Eugénie Verleijse, 64 j., echtg.
Engelbert Bourrij, Snaaskerke.

14. — Rigabert Declercq, 19 j., on- 
geh„ Stuiverstr.; Sophie Broucke, 71 j., 
echtg. Thom as Dewulf, W estende.

15. — Patritius Meyers, 78 j., Noord 
Eedestraat.

Huwelijken
12 Juni. — Kazmierczak Johann, 

autogeleider en Verschaeve Godelieve, 
herbergierster; D elanghe Camiel, vis
scher en Lam brecht Rachel, z.b.; Sua-
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ZITTING VAN 18 JUNI

Iti dan Odsten^sshsn Gemeenteraad

zo W illiam, handelaar en De Meuter 
Jeanne, z.b.; R osseel G ustave, m eu
belm aker en M akelberge M arcellina, 
naaister; Ellis-Hall Sidney, autogelei
der en  Huys Ernestine, z,b. ; W ynsber- 
ghe Raymond, m uzikant en  Cazaux 
Lydia, werkster; Cogghe Leon, vis
scher en Van Berwaer Theresia, z.b.

13. — Dugardyn Roland, advocaat 
en Piers Claire, z.b.

14. — Lanoye Marius, ingenieur en 
Hespel Fernanda, vakleerares.

15. — Verleye Ferdinand, kok en 
Dem eulenaere Germ aine, z.b.; Ver
m eulen Louis, hulp paswerker en N ie- 
rynck Stephanie, bediende; Fordham  
Arthur, stoker en H aest Emma, werk
ster; Carlier Victor, bediende en Cal- 
lew aert Cécile, z.b.; Vannecke Fer
nand, hulpapotheker en W illaert Jac
queline, z.b.; Jacqm ain Jean, apothe
ker en Vandevelde G eorgette, z.b.; 
Sadler Geoffrey, student, th an s sol
daat en W illaert Yolande, ziekenver
pleegster.

H uw elijksaankondig ingen
V andecasteele Oscar, m atroos zee

wezen, Sportstr. en Stalm ans Maria, 
z.b., Sportstr.; Latruwe Walter, poli
tieagent, M eenen en Beele Béatrice, 
m odem aakster, Romestr.; Tant Pros
per, werkman, Torhoutsteenw eg en  
Saelens M adeleine, z.b., T orhoutsteen
weg; Peeters Lqcien, schilder, Vrij- 
heidstr. en Pierar Yvonne, z.b., Tim - 
merm anstr.; Barbaix Georges, stuur
man, Viaducslop en Vercruysse E lisa
beth, naaister, Viaducslop.

B L A N K E N B E R G E

BURGERLIJKE STAND
Geboorten; W aeghe Monique, van  

Sylvester en  Ivonne V ansteene, Uit- 
kerke; Decoodt Pierre, v. Robert en  
Sim onne Gruslin, Schaarbeek; Snau- 
w aert Rita, v. R aphaël en Marie- 
Jeanne Tavernier, Lissewege.

Sterfgeval: De K etelaere Martha, 
57 j., echtg. Benedikt Vanparijs, Ak- 
kerstraat 8.

Huwelijken: Huwel Emiel en Fare- 
zyn Germaine.

APOTHEEKDIENST
Zondag 23 Juni, is  de apotheek  

Preem, Groote Markt, open van 9 tot 
12 en van 2 tot 8 uur.

ONDERSCHEIDING
Den heer Henri Eerebout werd bij 

besluit van den Prins-R egent h et R id
derkruis in  de Leopoldsorde m et Pal
men toegekend.

Aan den sym pathieken turnleider 
van R ust Roest onze hartelijkste ge- 
lukwenschen.

ZEEWIJDING
Zondag h eeft zooals alle jaren de 

Zeewijding plaats, m et daarna pro
cessie door de straten. Naar we ver
nom en hebben, zullen enkele nieuwe 
groepen aan den stoet deelnemen.

ROUWPLECHTIGHEID
I Het stadsbestuur en alle vader

landslievende m aatschappijen  doen 
een oproep aan  de bevolking om aan  
de begrafenisplechtigheid  van de vijf 
Blankenbergsche jongens, die in  Fran
krijk w egens him  vaderlandsche trouw  
door de D uitschers gefusilleerd wer
den, deel te nem en. Deze week wor
den de lijken uit Frankrijk terugge
bracht. Zondag worden de lijkkisten  
in h et stadhuis opgesteld, w aar de 
bevolking de gelegenheid zal krijgen  
om een laatsten  groet te brengen.

M aandag h eeft om 9.30 u. een rouw
dienst p laats in de St. Rochuskerk, 
vanwaar h et stoffelijk  overschot der 
5 jongens naar de eere-begraafp laats  
zal worden gedragen.

De Burgem eester gaf lezing van het 
verslag over de werkzaam heden van  
de jury die de ingediende plannen  
voor de K ursaal onderzocht. De jury 
hield zeven zittingen  en op de 15 on t
werpen bleven er 10 behouden. De 
strijd bleef ten  slotte tusschen  num 
m ers 9 en  14, die in  waarde veel hoo- 
ger stonden dan de andere. Twee 
stem m en gaven een gelijke waarde, 
vijf gaven de voorkeur aan num m er 9. 
Ten slotte werd besloten m et 6 stem 
men tegen  1 h et ontwerp nr. 9 voor 
te stellen  voor uitvoering, m its wijzi
ging van enkele innerlijke schikkin
gen en van  de gevels. Het blijkt im 
mers verder u it de bespreking dat de 
gevels geenszins voldoening geven, 
ook n iet bij de andere ontwerpen, die 
van eentonigheid  getuigen. Wij von
den zelfs vergelijkingen m et een  
blockhaus en dhr. Verlinde noemde 
het een radio.

Dhr. Verlinde was dan ook de m ee
ning toegedaan dat, gezien niem and  
akkoord w as m et de gevels, m en het 
ontwerp n iet m ocht stem m en.

Dit bracht een lange discussie mede 
en Schepen Vroome drukte er ook op 
dat de G em eenteraad zich n iet m ocht 
verbinden voor de geheele uitvoering 
van h et ontwerp. Wel zou er m et den 
winnaar kunnen onderhandeld wor
den voor de verbetering aan de ge
vels. Schepen Vroome deed een zake
lijk voorstel, om verm its er geen enkel 
project voldoet en dus geen enkel kon 
aanvaard worden, om m et den eerste 
uit den wedstrijd besprekingen te 
voeren zonder verbintenis tegenover 
deze persoon, zoolang er geen akkoord 
is voor h et volledige ontwerp.

Dat alles bracht m ee dat de open
bare zitting geschorst werd om toe te 
laten een n ieuw en tekst op te ste l
len, w aarin dan o.m. de voorwaarde 
komt dat de prem ie slech ts zal to e 
gekend worden w anneer een gewijzigd  
ontwerp de goedkeuring van den Raad  
wegdraagt.

Met algem eene stem m en werd dit 
dan aanvaard en ging m en over tot 
de opening der genum m erde om sla
gen om de nam en der laureaten  te 
kennen.

Het ontwerp nr. 9, dat bekroond 
werd, Is h et werk van dhr. Stijnen  
Leon-Martin, bekend architect te Ant
werpen; nr. 14, dat de tweede prijs 
wegkaapt, zijnde 60.000 fr., is het  
werk van een anderen Antwerpenaar, 
dhr. Sm olderen François-Jozef. De 3e 
is dhr. M axime Brunfaut, zoon van  
het socialistisch  parlem entslid  uit 
Brussel; zijn prem ie bedraagt 40.000 
fr. Dhr. Frans Merlé uit G ent en  
Louis G ovaerts uit B russel worden 
voor de 4e p laats ex-aequo gep laatst 
en zien zich elk 25.000 fr. toegewezen.

De vijf overigen die gerangschikt 
werden, doch geen premie ontvangen, 
zijn de hh. Edouard Yves uit Brussel, 
Guillaume Vermeiren uit Brussel, D a
niels André, Prinses C lem entinaplein  
te Oostende, Antoine en M ichel Gos- 
selin uit Eigenbrakel en Diongre uit 
ükkel.

De volgende punten  werden dan in 
snel tem po afgehandeld  en goedge
keurd: aankoop van een stoom ketel 
voor de w aschinrichting van de C.O. 
O.; verpachting van .twee ha. weide 
van de C.O.O. aan dhr. Verlinde en 
verlenging van pacht van  weiden te

Leffinge aan de huidige huurders. Het 
batig saldo van de C.O.O. bedraagt 
voor 1945 1.015.000 fr. De veiling van  
den veestapel van de C.O.O. bracht 
65.000 fr. op. Een nieuwe leening van  
6.000.000 fr. werd aangegaan  m et de 
Bank van h et G em eentekrediet van  
België. In de vakschool zal een n ieu
we leergang voor h et hotelbedrijf, 
m etaalkennis en electriciteitsbedrijf 
ingericht worden.

De schatting  van  de oorlogsschade 
aan de A. Pietersschool beloopt fr. 
80.755. Schilderwerken zullen u itge
voerd worden aan  C onscience-, Leo
pold-, Vercam erscholen en school op 
Vuurtoren wijk.

De oorlogsschade aan de K apucij
nenkerk is op 48.000 fr. geschat. De 
w egenis van het Maria-Hendrikapark  
zal verbeterd worden. W anneer er van  
wegenis sprake is, komt gewoonlijk  
de heer V anhoutte uit zijn schelp  
en dezen keer liet hij ook weer niet 
de gelegenheid  voorbijgaan om aan  
zijn vroegere vraag betreffende den 
opschik van het Albertpark te Maria- 
kerke aan te . dringen. Het Ameri- 
kaansch War M emorial zal daar ech
ter opgericht worden en logischer
wijze dient dus gew acht tot h et on t
werp gekend is om h et Albertpark 
defin itief op te knappen.

Ook nadat de afbraak der bunkers 
te Mariakerke, N orthlaan en op de 
gronden van Béliard en Crighton  
goedgekeurd werd, w ees dhr. V an
houtte op h et feit dat m en na de 
afbraak van de A cacialaan, de straat  
m et de groote steenbrokken h eeft op
gevuld, waardoor de w egenis er erbar
m elijk is. Hij vroeg ook de volledige 
opkuisching van de afbraak van den  
m uur in de Hollandstraat.

In  de dokken van de H andelshaven  
liggen  nog vele wrakken die de 
scheepvaart belemm eren. Het lichten  
daarvan wordt op 7.000.000 fr. ge
raamd. Het lich ten  van de «Vlaan
deren I» alleen  bedraagt 4.500.000.

Daar w egens de oorlogsom standig
heden vele straten  voorloopig niet 
m eer dezelfde waarde hebben, werd 
besloten voor w at betreft h et p laat
sen der terrassen, een w ijziging te  
brengen aan de categorieën: le  en  2e 
categorie wordt 3, 3e wordt 4e, enz.

De burgem eester gaf kennis van  
drie bezw aarschriften in verband m et 
het urbanisatieplan der m arkten, 
waarvan twee niet van belang zijn 
daar zij zich op onjuiste gegevens 
steunen; h et 3e betreft alleen  een 
kleine verandering die aan  den geest 
van h et ontwerp n iets wijzigt.

Zooals wij destijds reeds m eldden, 
zal de stad 6 ch assis aankoopen voor 
den R einigingsdienst, die elk 56.000 
fr. kosten zonder tolrechten; voet
stappen worden echter door dhr. bur
gem eester gedaan om van deze to l
rechten ontheven te worden.

Bij hoogdringendheid werd nog de 
herstelling van de rioleering aan den 
Nieuwpoortschen steenw eg te M aria
kerke goedgekeurd.

Ten slotte gaf de burgem eester le 
zing van een paar vragen, dhr. Ver
vaecke o.m. over de barakken op h et  
S.S. Petrus en Paulusplein, een kw es
tie  waarvoor dhr. Verlinde ook reeds 
herhaaldelijk  voetstappen aangewend  
heeft. Hierop werd de openbare z it
ting  geheven.

Op Zondag 23 Juni a.s., om 20 uur, 
h eeft er in de Am bassadeurszaal van  
het Stedelijk Casino te Blankenberge 
een groot w eldadigheidsfeest p laats, 
ingericht door de Belgische N ationale  
Radio-Omroep en de Directie van het 
Casino onder de hooge bescherm ing  
van h et G em eentebestuur van B lan
kenberge, ten  bate van de W eduwen  
en Weezen der in  zee om gekomen  
visschers.
N O N  S T O P - R E C H T D O O R  
P R O G R A M M A  
Muziek -  K u n s t  - D ans - V erm aak
uitgevoerd door h et Radio Orkest en 
de b e s t e  R adio-A rtisten van de 
B.N.R.O. (267)

KON. GILD ST-SEBASTIAAN
Zondag 23 Juni: beschrijving van  

700 fr. Begin  om 3 uur. In leg 27 fr., 
terug 20 fr.

DE BOY-SCOUTS
We kunnen m elden dat de Boyscouts 

van Brugge terug eiken D insdag een  
concert kom en geven, ie ts  dat veel 
Blankenbergenaren en vreem delingen  
zeker tevreden zal stem m en.

RAVITAILLEERINGSBERICHTEN
De bevolking wordt verzocht op 

Dinsdag 25 Juni, W oensdag 26 Juni en  
Donderdag 27 Juni hun rantsoenkaar- 
tee voor eetbare Produkten in *te 
brengen op de diensten van R avita il
leering, ten  einde er nieuwe te be
komen.

Op Dinsdag 25 Juni 1946, uitdeeling  
der nieuwe .tabakkaarten tegen  voor
legging der kaarten voor niet-eetbare 
Produkten.,

CINEMA’S
STUDIO DU CASINO: S ensa tions  46

m et Eleanor Powel.
PALADIUM : W ereldnieuws. Muzi

kale bijfilm . Het Huis der  7 Zonden, 
m et John Wayne, Albert Dekker en 
Broderick Crawford.

COLISEE : W eeldnieuws. Docum en
tair. De S c h a t  van T arzan .  Kind. toeg.

H E I S T

BURGERLIJKE STAND
H uw elijksafkondiging : Nys Fran

çois, tim m erm an te  Zichem m et De- 
groote Clara, z.b.

Sterfgeval: Deboy Rosalie, wed. A. 
Desm edt, 78 j.; D espiegelaere Hilda, 
8 jaar. — H.

HAND IN HAND
Zondag 11. hield Hand in  Hand zijn 

algem eene vergadering in de raads
zaal van h et stadhuis. Na lezing van 
h et verslag, werden enkele zeer in te
ressante m ededeelingen gedaan. On- 
derander h et vaarw el zeggen van de 
loting bij den verkoop, en  h et inacht 
nem en der rangorde van binnenvaren.

Verslag werd u itgebracht over de 
bijeenkom st der Visschershaven-Com - 
m issie te  Brugge. De huurprijs der 
bennen en m anden werd m edegedeeld  
die to t einde van het jaar m et kon
trakt vastgesteld  werd op respectie
velijk 4,50 fr. en 2,25 fr.

Daarna gaf de Heer Morbée een  
lange u iteenzetting over de rechten  
en plichten  der reeders in  verband  
m et de betaling aan  de gezinskassen. 
Verder werden enkele n uttige in lich 
tingen  gegeven betreffende de behou- 
ding voor den reeder, w aaruit bleek 
dat bij goede boekhouding aanzien
lijke som m en kunnen uitgespaard  

i worden. —  H.
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EVEREST Schrijf- en
=^- Rekenm achines
A AN DE SPITS op gebied van kwaliteit en vooruitgang !

O nm iddelli jk  beschikbaar

Vraag d em o n s tra t ie  en in lich tingen  zonder  eenige verb in ten is  
aan  den ALCEMEENEN AGENT voor BEIDE VLAANDEREN :

Emiel P A U W E L S
Koning Albertstraat 5, EEKLOO - Telefoon 97 .

Voor OOSTENDE en om liggende :
LUCIEN JANS, KEMMELBERGSTRAAT, 4, OOSTENDE. (51)
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SENAATSCOMMISSIE OP BEZOEK

Zaterdag 11. kreeg onze gem eente  
h et bezoek van de Senaatscom m issie  
van Openbare Werken onder leiding  
van Senator Van Belle. Nadat ze ken
n is genom en hadden van den erbar- 
m elijken toestand onzer geteisterde  
gem eente nam en zij hun intrek in  
Hotel de la Marine, alwaar ze de ge
m eente Overheid hebben ontm oet. 
Aan tafel bem erkten we benevens de 
talrijke opgekomen Senatoren de hh. 
Daveloose Edm. dd. Burgemeester; 
Provincieraadslid J.B. de Gheldere 
en G em eentesecretaris Gobert. Van 
am btenarensw ege waren aanwezig : 
D irecteur-G eneraal W illems, Heer 
Van Rijselberghe, Directeur van den 
K ustdienst, Lagrou van de Mij der 
Brugsche Zeevaartinstellingen, Soete, 
Conducteur, enz...

Na een indrukwekkende tafelrede 
van den Heer Senator Van Belle die 
het bezoek aan "de Belgische K ust en 
overtuiging dat er voor den S taat a l
hier werk op de plank w as herinner
de, dankte de Heer de Gheldere in  
een korte m aar zeer gepaste rede de 
Comm issie en herinnerde nogm aals 
aan de voornaam ste problem en die 
voor H eist ter studie liggen:

De afvaardiging, bekende bij monde 
van den Voorzitter, dat de grieven  
door Provincieraadslid de Gheldere 
aangehaald  zeer gegrond waren en  
verzekerde het gem eentebestuur dat 
binnen zeer korte tijdspanne de nood
zakelijke werken hun beslag zouden 
krijgen. — H.

VOOR DE DIJKBEWONERS
Sinds eenige tijd  hadden we opge

m erkt dat herstellingsw erken op den 
zeedijk in  een verkeerd spoor geraakt 
waren. Tengevolge van m oeilijkheden  
tusschen  aannem er en Regie werden  
de werken vertraagd of ondoelm atig  
uitgevoerd. Zoo kwam h et dat we 
zagen dat de tegels uitgebroken wer
den en n iet terug werden herlegd  
voor defin itief herstel.

T hans komen we te vernem en dat 
door bem iddeling van h et College van  
Burgem eester en Schepenen de w er
ken degelijk zullen aangepakt worden 
onder leiding van den Heer Jaxsens G. 
opzichter der werken, die m et zijn  
Regie-m annen de zaak zal opknappen.

H.

MILITIE
De m iliciens van de klásse 1946 

(geb. in  1926) die een u itstel van on- 
bepaalden duur of een gewoon u itstel 
w enschen te bekomen m oeten zich  
aanm elden op h et stadhuis, bureel 
nr. 2, tusschen  1 en 20 Juli 1946.

De visschers die u itstel w enschen  
te bekomen gelieven eveneens een be
w ijs van den W aterschout mede te  
brengen.

De jongelingen  geboren in 1927 of 
1928 die w enschen dienst te  nem en  
voor het binnen roepen van hun k las
se m oeten zich eveneens op boven
verm elde datum  aanm elden. — H.

ONDERSCHEIDING
De Heer Bruneel Jules, politieagent, 

politiek gevangene en oudstrijder 
1914-18, werd door den Prins R egent 
vereerd m et het kruis in  de kroonorde 
m et Zwaard. — H.

OVERDAAD SCHAADT
Een zekere Van B. die onder de 

invloed w as van den drank ging in  
h et huis van zijn verloofde zoo ge
weldig te keer dat de politie m oest 
bij geroepen worden. ■— H.

VERBETERINGEN AAN DE 
CANADEEZENPLAATS

Naar we vernom en hebben zal de 
schu ilp laats op de C anadeezenplaats 
overwelfd worden. Naar h et schijnt 
zal dan ook later de p laats geplaveid  
worden, m et h et oog op m ogelijke 
zom erfeesten. -  H.

DE KERMIS
De kerm isdagen werden alhier op

nieuw  op zijn voor-oorlogsch gevierd. 
En iem and die H eist en  bijzonderlijk  
de visschers kent w eet w at dat betee- 
kent bij hun «k erm issen » .

Voor de kinderen — groote en klei
ne — was er op de M aes- en Boere- 
boom plaats verm akelijkheden genoeg  
om m oeders geldbeugel leeg te  maken.

De groote-kermis is th an s voorbij 
en nu komen nog een viertal weken  
achtereen de wijkkerm issen aan de 
beurt. — H.

VISSCHERSAFGEVAARDIGDEN 
BIJ DEN EERSTE MINISTER

De h. Van Acker, eerste m inister, 
h eeft een afvaardiging der visschers- 
vakbonden uit H eist ontvangen die 
onder leiding stond van den h. Major, 
volksvertegenwoordiger en sekretaris 
van h et Algem een Belgisch Vakver
bond.

H et onderhoud had betrekking op

hihihi mi i i

de prijzenpolitiek, h et sociaal statuut 
en  de ravitailleering van de visschers, 
de school voor vischvangst, evenals 
op de sociale zekerheid der visschers.

De eerste-m inister verklaarde dat 
hij zich m et de m inisters van  de ver
schillende betrokken departem enten  
in  verbinding zal stellen  en dat hij 
persoonlijk tusschenbeide zal komen  
om voor de m eeste dezer problemen  
een snelle oplossing te vinden.
VELOKOERS

Ter gelegenheid  der Zomerkermis 
hadden onze Supporters twee koersen  
op touw gezet. De koers van  Donder
dag verm elden we in ons volgend  
nummer.

Verleden M aandag had alhier de 
groote prijs voor beroepsrenners 
plaats. René Janssens, onze flinke 
beroepsrenner was de «S an t in eigen  
land ».

Allerhande prem ies werden gegeven  
waarbij onze visschers n iet ten  ach
ter bleven. Reeder Victor Vlietinck  
schonk een fersche tarbot, wegende 
acht kilos, waarm ede renner Van 
Eenam e zeer in  zijn schik was. — H.

N I E U W P O O R T

BURGERLIJKE STAND
Geboorten: Van Heuverswyn Eric, 

z. v. Victor en  Vandevelde Agnès; Lu- 
cidarme Daniel, z. v. Daniël en D am 
m an Madeleine; W eiss Raymond, z. v. 
André en Quyo Paula.

Sterfgeval: V anstetnkiste Leonie,
wed. Maes Alois, 82 j.

Huwelijk: Lansens Charles en Win
ne Celine.

Huwelijksafkondiging: Quyo Jan,
werkman en Claeyg Maria, werkster, 
W estende.

CINEMA NOVA
Vrijdag to t M aandag: Vertooningen  

om 8 u. Zondag vanaf 2,30, 4, 6 en  8 u. 
A ctualiteiten; Het alom gekende boek 
van Alexander Dum as: De G ra a f  van 
Monte Cristo, verfilmd, wordt afgerold  
in twee episodes.

Deze week: Edmond Dantes. Tai 
van beroemde artisten  in de hoofd
rollen. Een reuzensukses. K. t.

Toekom ende week: tweede episode, 
De vergelding.

DE SENAATSCOMMISSIE OP 
BEZOEK

Wederom is een Senaatscom m issie, 
ditm aal onder de leiding van Senator 
Van Belle, een bezoek komen brengen  
aan onze haven. Ingenieur Somerling  
verschafte allen noodigen uitleg. Bur
gem eester Edw. Symóens drong voor 
de zooveelste m aal aan opdat er toch  
eindelijk een aanvang m et de her
stelling van de haven genom en zou 
worden. Men had den indruk dat deze 
heeren het goed m eenden. N iet alleen  
besteedden ze den noodigen tijd  tot 
h et aanhooren van den uitleg en het 
bezichtigen van haven en vlotkom, 
doch zij vertrokken n iet zonder for- 
m eele beloften te hebben afgelegd. En 
toch ... eerst zien, zei de blinde.

BEZETTINGSSCHADE
Aan alle belanghebbenden wordt ter 

kennis gebracht dat alle dossiers «Be- 
zettingsschade» welke zij eventueel in  
hun bezit m ochten hebben, ten  spoe
digste in den vorm voorgeschreven  
door de besluitwet van  19-9-45 (B. S. 
van 20-10-45), en  onder geteekenden  
om slag er de aangifte van te doen bij 
den Directeur van den gewestelijken  
dienst voor oorlogsschade, in  w iens 
ressort de schade werd geleden, en  die 
zal beslissen of de schade ais oorlogs
schade dient beschouwd te worden.

De besluitwet van 19-9-45 is in voege 
getreden den 15-1-46 en op straf van  
verval m oet de aangifte geschieden  
binnen de zes m aanden na dien datum  
of van den datum  van h et schadegeval 
indien dit later voorvalt.

De belanghebbenden kunnen de 
dossier «Bezettingsschade» welke zij 
op het gem eentebestuur hebben a fge
leverd terug bekomen. Zij worden ver
zocht zich te w enden tot den D ienst 
der Opeischingen, bureau 6 (open van  
9 tot 12 u.).
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HANDELSVENNOOTSCHAPPEN
A annem ingen  M. en J. Brae t te  

Nieuwpoort
W inst en Verliesrekening

Debet:
Algem. Onkosten 514.249,— fr.
Afschrijvingen 49.745,— fr.
N etto W inst 1.311.938,— fr.

Crediet:
Transport 1944 
Exploitatie en 

verscheidene

1.875.938,— fr. 

365,— fr.

1.875.938,— fr.

1.875.938,— fr.



6 H e t N ieuw  Visscherijblad Vrijdag 21 Juni 1946

Het Ouderdomspensioen der Zeevisschers
Een gunstige ontwikkeling van den 

toestand
In  onze vorige num m ers volgden wij 

de verschillende pogingen welke vóór 
den oorlg werden aangewend m et h et  
oog op de regeling der pensioenkw es- 
tie. Wij hebben er op gewezen dat de 
best bedoelde pogingen spaak liepen, 
tengevolge van innerlijke toestanden  
in  h et bedrijf zelf te zoeken.

Sinds de Heer Baels h et bijltje bij 
het ontwerp van pensioenregeling der 
zeevisschers neerlegde, is er tam elijk  
veel water onder de brug geloopen. 
De innerlijke toestand der Belgische  
visscherij, alsook h et ouderdom spen- 
sioenstelsel der verscheidene catego- 
riën van arbeiders w ijzigden zich  
grondig.

De kusthavens en de visscherij - 
inrichtingen  werden op h et hoogste 
peil gebracht en zij gaven aan onze 
reederijen en onzen vischhandel hun  
volle concurrentiekracht terug. Wat 
m eer is, deze werden tegen  de aan 
vallen  van ’t buitenland door kracht
dadige grensm aatregelen beschermd. 
De opbloei der vloot en de opbrengst 
bewees, dat de draagkracht der n ij
verheid in haar geheel genom en, ten  
aanzien van de m aatschappelijke las
ten  veel gewonnen had.

Ook de m aatschappelijke strevingen  
hebben in enkele jaren op gebied der 
ouderdom spensioenen de breedste u i
ting  bekomen.

De voorwaarden der ouderdom s
rente aller landelijke handarbeiders 
werden doortastend herzien en toe
gepast. De eenvorm ige storting van  
3 +  1 fr. per m aand gedaan door den  
werkm an en  verdubbeld door zijn  
werkgever, werd vervangen door een  
m aan delijksche  storting in strikte 
evenredigheid m et h et loonsbedrag. 
Zij schom m elt van 5 tot 12,50 fr. 
naarm ate h et loon per veertien, per 
tien  of per zeven dagen een bepaalde 
som beloopt en deze bijdragen m oeten  
door den werkgever verdubbeld wor
den.

Ais wij ais grondslag nem en de ge
m iddelde m aandloonen die te dien  
tijde voor de G em eenschappelijke Kas 
voor de Zeevisscherij werden vastge
steld, m erkt m en op dat de stortingen  
door reeder en visscher wederzijds te 
doen, m et het oog op h et pensioen op 
65-jarigen leeftijd , in  algem eenen re
gel 25 fr. per m aand en per m an  
m oesten  beloopen, voor de h e lft ten  
laste van elkeen der betrokkenen. 
Daardoor waren n ochtans de lasten  
van den reeder-stuurm an van een  
m iddelm atig vaartuig, zooals wij ze in  
h et stelsel Baels berekend hebben, ver 
van overtroffen, aangezien zij op zoo- 
ie ts ais 75 fr. beperkt bleven.

Het bediendenpensioen werd in sge
lijks heringericht, steeds op basis van 
den ouderdom van 65 jaar. Daarvoor 
stort de belanghebbende 3 p.c. van  
zijn  m aandloon, die storting werd nog 
verhoogd m et 4 p.c. ten  laste van zijn  
werkgever, w at de gezam enlijke bij
drage op 7 p.c. brengt. Hier staan  wij 
bijgevolg boven de 5 p.c. eertijds voor 
h et visscherspensioen aan 55-jarigen 
leeftijd  geraamd.

De bijdragen voor h et pensioen der 
m ijnwerkers op 55-jarigen leeftijd  be
droeg eerst 7 p.c. van h et loon, nadien  
werd h et op 8 p.c. gebracht, waarvan  
4,50 p.c. ten  laste van h et bedrijfs- 
hoofd en 3,50 p.c. ten  laste van den  
arbeider.

Ook een pensioenstelsel voor de 
Zeelieden der Koopvaardij

Bij deze gunstige sociale evolutie 
bleven de zeelieden ter koopvaardij 
n iet verstoken. Den 1 Januari 1936 
werd te hunnen voordeele een p en 
sioenstelsel ingevoerd, dank zij de 
herziening hunner Hulp- en Voor
zorgskas.

Het valt thans gem akkelijk, in  h et 
lich t van dit algem een overzicht de 
toedracht van dit stelsel u iteen  te 
zetten. Men m erkt hier eens te meer 
op dat, zooals in  de ontwerpen be
trekkelijk tot de zeevisscherij, een  
bijzondere kas h et m iddenpunt is der 
gansche regeling.

De visschers staan  dichter bii de 
m atrozen der koopvaardij dan bij ge
lijk welke andere arbeiders, en  ais de 
bem anning van koopvaardijschepen  
waardig geacht wordt van voordeelen, 
waarop wij zullen wijzen, zijn de 
sjouwers der visscherijvaartuigen er
van dubbel waardig.

De lasten  der H ulp- en Voorzorgs
kas der Koopvaardij worden hoofd
zakelijk gedekt door afhoudingen op 
de verdiensten der aangslotenen. Deze 
afhoudingen waren vóór den oorlog 
bepaald ais volgt: 5 t.h. voor de o ffi
cieren en de daarm ede gelijkgestel- 
den; 4 t.h. voor de zeelieden van la 
geren rang. H et bedrag der stortingen  
door de reeders verschuldigd bedroeg 
6 t.h. voor de gegradeerden en 2,50 t.h. 
tot een m aandelijksch bedrag van 24 
fr. voor de m atrozen. Het geheele be
liep dus feitelijk  6,50 t.h. voor de m a
trozen.

Mits deze afhouding kan de ver
zekerde op 55-jarigen ouderdom, in  
gelijke voorwaarden, een pensioen  
aanwerven, zooals dit van een gewoon  
werkm an op 65 jaar. De verzekering  
geschiedt in  de volgende voorwaar
den: ten  voordeele van de aangeslo
ten en  een ouderdomsrente, ingaande 
de eerste m aand volgende op ziin  55e 
verjaardag en 15e jaar zeevaart; ten  
bate van de werkende weduwen en  
w eezen een bijzondere rente; ten  bate 
van de volle weezen m in dan 18 jaar 
oud, een  rente m et gebeurlijke ver- 
hoogingen.

De ingenottreding op 55-jarigen ou
derdom is n ochtans n iet verplichtend. 
Zooals wij gezegd hebben, ondergaat 
de rente bij de Spaarkas door de stor
tingen  van de belanghebbenden aan 
geworven, ten  opzichte van die aan  
60-jarigen ouderdom, een verm inde
ring van bijna één derde en  de rente 
berekend voor ingenottreding op 60 
jaar wordt aanzienlijk verhoogd voor 
elk jaar later ingenottreding. De zee
m an staat feitelijk  vrij zijn pensioen  
tusschen  55 en 65 jaar aan  te vragen  
en  hij h eeft belang erbij h et zoolang  
m ogelijk uit te stellen.

Aan de weduwe van een  gepensioe- 
neerde of aangeslotene, wordt een 
lijfrente toegekend gelijk aan 50 t.h. 
van de ouderdom srente op 60 jaar 
verworven, uit hoofde van de persoon
lijke stortingen  van haar echtgenoot.

Aan de volle w eezen wordt een pen
sioen verzekerd, gelijk aan dit welke 
de moeder genoten h eeft o f zou heb
ben kunnen genieten. Die rente wordt 
verleend aan den eenigen wees of aan  
den oudsten der weezen; zij wordt 
zoodra de oudste den leeftijd  van 18 
jaar bereikt h eeft op den volgenden  
wees overgedragen. Zij verm eerdert 
m et 15 p.c. per jongeren wees.

De S taat kom t tusschen in de ou
derdom srente voor een jaarlijksche  
bijdrage van 50 p.c. voor de verzeker
den geboren na 1884 en van 100 p.c. 
voor de verzekerden geboren vóór 1874; 
75 t.h. voor die geboren van 1875 tot 
1879 en 60 p.c. voor die geboren tu s
schen  1880 en 1884. Het hoogste jaar- 
lijksch bedrag der staatsbijdrage was 
bepaald op 780 fr., ais de rente ingaat 
op 55 jaar en verhoogt, ingevolge een  
bepaalden rooster, ais zij na dezen  
leeftijd  toegestaan  wordt.

Vanaf h et oogenblik dat de weduwe- 
rente ingaat, bestaat de staatstu s- 
schenkom st, in een jaarlijksche b ij
drage gelijk aan 50 p.c. van h et be
drag dezer rente; zij verm eerdert zoo
als zooeven aangeduid, voor degenen  
wier stortingen n iet lang genoeg ge
duurd hebben.

De zeelieden der koopvaardij wor
den n iet alleen  verzekerd tegen  den  
ouden dag, m aar daarenboven tegen  
ziekte en voorbarige arbeidsonge
schiktheid.

De lasten  der K as u it dien hoofde 
worden gedekt door een benem ing  
van 1 p.c. op de loonen en verdiensten  
der aangeslotenen  en  door staatstoe- 
lagen. Daardoor genieten  de Kasleden  
kostelooze m edische, pharm aceutische  
en  hospitaalszorg, ingevolge een m axi- 
m um tarief in  de standregelen  opge
nomen. Het dagelijksch hulpgeld aan  
den zieke wordt vastgesteld  op grond 
der belangrijkheid zijner verdiensten, 
zijn  burgerlijken stand en den aard 
der verpleging.

De arbeidsongeschiktheid, ais zij 
tijdelijk  is, wordt vergoed door een  
dagelijksch hulpgeld, gelijk aan  de 
h elft van dit voor ziekte. Na twee jaar 
wordt h et verminderd op een bedrag 
per m aand voorzien naar gelang de 
verdiensten. Geldt het een blijvende 
ongeschiktheid, dan bekomt de aan
geslotene een rente gelijk aan de ou
derdom srente, staatsbijdrage inbegre
pen, die h ii aan 60-jarigen ouderdom  
zou bekomen hebben. Aan dien ouder
dom kom t hij in h et genot der ouder
domsrente.

Wij zouden nog kunnen spreken  
van de begrafeniskosten, m aar het  
bovenstaande bewijst reeds welspre
kend genoeg dat de K as en de B elgi
sche S taat voor de koopvaardijm a
trozen zoo vrijgevig m ogelijk zijn.

De studie der kw estie  terug 
aangevat

Dit waren ongetwijfeld zeer m erk
waardige gegevens waarover m en kon 
beschikken toen de kwestie van h et  
ouderdomspensioen der zeevisschers in 
1937 opnieuw op de dagorde kwam. 
Hoe de zaak verder aangepakt werd 
en  nog nooit de passende oplossing  
gevonden heeft, bespreken wij bij de 
eerste gelegenheid.

Snuisteraar.
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B U I T E N L A N D
NEDERLAND
PROTEST DER VISCHHANDELAARS

In  een vergadering te Schevenin- 
gen gehouden op M aandag 17 Juni, 
hebben alle vischhandelaars besloten  
geen  m aatjes haring m eer af Jte n e
m en alvorens de prijs gewijzigd werd 
die 8 ct. per stuk bedraagt en  h et  
reinigen ervan dat 1 ct. bedraagt.

DUITSCHLAND
EERSTE VERSCHIJNING

Verleden week verscheen de Duit- 
sche vloot weer voor ’t  eerst in de 
Noordzee. Ze vischten onder controle 
der geallieerde legers, en hadden een  
goede vangst van 280 .tonnetjes h a
ring. De haring wordt ongegut m et 
zout in  de tonnetjes gepakt en naar  
D uitsche havens gebracht.

ENGELAND
VREEMDE VISCHINVOER

We schijnen  in  B elgië wel de eeni
gen n iet te zijn die protesteeren te
gen vreemde vischinvoer. We lezen er 
uitvoerige staa ltjes van in  de vreemde 
vakbladen nl. in  « Visscherijwereld » 
en in « F ish ing News ». De Engelschen  
verzetten er zich h et h evigst tegen. 
Ze schijnen  ook n iet goed ingelich t  
te zijn ais ze in hun num m er van  
8 Juni schrijven dat België, Holland, 
Zweden en Denem arken landen zijn  
w aar m en van honger sterft, wanneer 
ju ist deze sam en m et Portugal, R us
land, Finland en de kleine B altische  
landjes de eenige zijn die een behoor
lijke voeding hebben. D at hebben de 
laatste statistieken  bewezen. W at er 
ook van weze, we slu iten  hier het 
haakje.

Verder zijn hun grieven de onze : 
te veel vreemde visch kom t binnen en 
de noodige hoeveelheden voor de voe
ding van de bevolking kan door de 
in landsche visschers zelf geleverd  
worden. In die ingevoerde visch be
staa t h elaas heel w einig keus : bijna 
100 % kabeljauw. En ais men altijd  
hetzelfde te zien krijgt, h eeft m en  
daar effen af genoeg van. Daardoor 
m oet natuurlijk de visch die door de 
Engelsche visschers gevangen wordt 
en van goede kw aliteit bekend is naar  
de vischm eelfabrieken gaan aan be
lachelijke prijzen. Alle vreem de visch  
gaat n aar Londen dat ju ist h et voor
naam ste afzetgebied is voor in land
sche havens.

Wat er ook van weze een spoedige 
oplossing is gew enscht en liefst « à 
l ’am iable ».

VERVROZEN VISCH

In Schotland nl. te Aberdeen kwam  
een nieuw e inrichting tot stand voor 
h et vervriezen van visch. Hun doei is 
gansch het jaar door visch te kunnen  
leveren aan een uniform e prijs. En de 
dag zal kom en zei de voorlichter te  
Aberdeen w anneer we zullen in  staat 
zijn visch te krijgen op gelijk welk  
oogenblik, ju ist zooals we konden  
fruit krijgen in norm ale tijden. 
Experten zijn ter p laatse gegaan en 
spreken ervan overal lan gs de kust 
van Groot B rittanje dergelijke vries- 
inrichtingen  op te richten. Enkel de 
m oeilijkheid om aan m ateriaal te ge
raken zal die p lannen voor ’t  oogen
blik n iet in de hand werken.

Een tw ijfel bestaat echter: zal het  
m ogelijk zijn visch voor gelijk welk  
tijdperk te kunnen stapelen ? Het is 
reeds gekend dat vervrozen w itte 
visch tw ee jaar houdt; m aar langer ? 
Daarvoor zal ze m oeten van u itste
kende kw aliteit zijn.

HAAIEN VORMEN EEN GEVAAR

De visschers van C om w all zeggen  
dat de h aaien  zich in zoo groote hoe
veelheid voordoen, dat ze een waar 
gevaar vormen. Naar verluid zouden  
er zich niet m inder dan veertien in 
eenm aal getoond hebben. Ze geraak
ten  in de n etten  en er ontstond een  
waar gevaar ais de visschers nader
den om de n etten  in te halen  zoo goed  
h et ging. Een boot werd bijna in stuk
ken geslagen. Er werd nu om bescher
m ing gevraagd bij de bevoegde over
heid.

EEN DOCUMENTAIRE FILM OVER 
DE VISSCHERS

Een cinem atograaf vergezelde een  
visschersvaartuig dat naar Ijslan d  
vaarde en film de h et leven en het 
werk der visschers aan boord. Die film  
werd ais « prem ière » in  een bioskoop 
van Grimsby gegeven. Daarna zal hij 
door gansch h et land reizen, de ronde 
doen. Zoodoende zullen duizenden een  
gedacht krijgen van h et werk dat dag 
en nacht, in  alle weer ondernomen  
wordt door dezen die de vruchten van  
de zee oogsten. Men ziet er hoe lever
traan bekomen wordt en hoe de visch  
die voor de in landsche markt bestem d  
is  er zorgen krijgt.

Ziedaar nu eens de beste propa
ganda. Het ware w enschelijk  dat bij 
ons daar eens aan gedacht werd om  
de m enschen een klaar inzicht te  
geven van  w at onze visschers eigen 
lijk verwezenlijken en hoe dunnetjes 
ze daarvoor betaald  worden !

HEVIG TEMPEEST

Schotlandsche haringvisschers wer
den in een onverw achtsch tem peest 
gevat. Vijf van de zes vaartuigen die 
aan ’t  v isschen  waren hadden groote 
vangsten  aan boord. De m anschap
pen waren n iet in  staa t alle n etten  
te redden. Vier vaartuigen verloren  
bij de 100 netten, pius touwen en  
boeien. Daar nieuwe haringnetten  nu  
practisch  n iet te krijgen zijn, is dit 
een h eel groot verlies in ’t  begin van  
’t  seizoen.

SCHOTSCHE HARING VOOR 
HAMBURG

Ongeveer 2300 tonnen  Schotsche ge
zouten haring hebben verleden week  
Schotland verlaten n aar Hamburg. 
Ze zullen er onder de bevolking uit
gedeeld worden. Het is  de eerste ge
zouten haring die in  Schotland ver
vaardigd wordt sedert 1939.

DENEMARKEN
UITWISSELING VAN VISCH VOOR 

GOEDEREN

D it land w il graag uitw isselen  m et 
Engeland: «G eef ons uwe goederen  
en wij geven U ons voedsel ». D it zou 
hoofdzakelijk visch beteekenen. De 
visch wordt daar aan ongelooflijke 
prijzen verkocht: 1,50 fr. h et kg. en  
daarvoor prim a p ladijs !

BRIEF UIT LOWESTOFT.

De Toekomstige Haringvisscherij
Een Vingerwijzing voor onze  R e ed ers

14 Juni 1946.
De toestand van de versche-visch- 

visscherij is op h et oogenblik kritiek.
De traw lvisschers zijn  overal in  s ta 

king gegaan voor den invoer van  
versehe visch, voornam elijk voor wat 
die van  Denem arken betreft en  om dat 
h et Engelsch M inisterie van R avitail
leering te strenge reglem enteeringen  
blijft handhaven. Zoo kunnen de 
vischhandelaars die in  1937-38 geen  
versehe vischhandel dreven, h et thans  
ook niet, waardoor de distributie van 
versehe visch benadeeld wordt. De 
onderhandelingen tusschen  h et Ver
bond van Reeders en het M inisterie 
gaan  hun gang.

Voor w at de haringvisscherij be
treft, is deze in  Schotland 'eerder 
flauw  te noem en, m aar de Schotten  
beperken steeds den aanvoer door 
slechts de h e lft van de vaartuigen per 
n acht te la ten  uitvaren.

Zooals we reeds schreven gaat al 
h et overtollige van den haringaanvoer 
naar de U.N.N.R.A. voor den uitvoer.

Maar m et de geringe aanvoeren van  
thans, is er nog m aar w einig voor dit 
organism e gezonden.

Voor den uitvoer van haring naar  
België en  Frankrijk, ziin  de vooruit
zichten  voor 1946 om zeggens nui.

W anneer m en de «Herring Industry  
Board» een toelating vraagt om naar  
deze beide landen uit te voeren, dan  
is h et antwoord: de voortbrengst is 
reeds aan  de U.N.N.R.A. verkocht.

Ondertusschen profiteeren de Hol
landers er van. De afwezigheid on de 
Belgische en Fransche m arkten van  
Engelsche haring, komt h en  best ten  
goede.

Vermits tusschen  Holland en België 
een akkoord tot stand kwam vcor le 
vering in 1946 van 12.500 ton gezou
ten, 2.000 ton versehe en 1.000 ton ge- 
rookten haring, zoo zal voor ons daar 
door een kliënteel verloren gaan welke 
onze «Herring Industry Board» m is
schien  i ater zal beklagen.

Vorig seizoen hadden we van de 
Belgische autoriteiten  in October een  
vaste bestelling van 2500 ton haring  
aan den m axim um prijs van 91/- het 
cran.

Ons M inisterie h eeft ze ons gewei

gerd en  de haring naar Duitschland  
gestuurd aan den m inim um prijs van 
55/- h et cran.

Ik kan de Belgen bijgevolg slechts 
aanraden dezen zomer zooveel m oge
lijk vaartuigen op de haringvangst 
uit te rusten en dit ook te doen voor 
de groote visscherij van October tot 
December, zooals de Hollanders het 
doen.

Ik w eet dat de B elgische treilers 
uitgerust zijn voor de treilharingvis- 
scherij en  dat d it zeer gepast is voor 
de Fladden haringvisscherij, maar 
n iet voor de drijfnetvisscherij.

Het kom t m e onbegrijpelijk voor, 
dat de Belgen de haringvisscherij op 
dezelfde m anier n iet bedrijven ais de 
Hollanders.

H et is mij n ochtans bekend dat er 
in  België zeer veel vollen  haring ge
geten wordt en dat zij voor h et groot
ste gedeelte hiervoor op den import 
van Holland, Noorwegen en Engeland  
aangew ezen is.

H et is aan  de Belgische reeders zich 
in die richting te organiseeren.

Het zal U m isschien verwonderen 
dat een Engelsche haringuitvoerder U 
zoo schrijft, maar vergeet n iet dat 
onze haringvloot slechts de h e lft be
draagt van in 1939 en dat veel er van 
zeer oude houten  schepen zijn, die 
nog lang n iet zullen kunnen varen. 
Onze visscherij is beperkt door de 
Schotsche visschersvereenigingen en 
de kontrool van onzen uitvoer is in 
de handen van de «Herring Industry 
Board», allen Schotten .

Deze heeren verkiezen een beperkt 
kwantum  haring te kiezen om groote 
prijzen op den binnenlandsche markt 
te bekomen en h et overschot vol
staat voor het buitenland.

Ware het n iet d at er een kontrakt 
m et de U.N.N.R.A. bestaat, de haring
visscherij zou nog strenger beperkt 
worden. De Schotten  hebben hier im
m ers alles te zeggen, daar ze over 
m eer schepen dan de Engelschen be
schikken, die er in dezen oorlog zeer 
veel verloren hebben.

Belgen, rust U uit op de haringvis
scherij en daar ligt voor uw rooke- 
rijen en conservenfabrieken een mooie 
toekomst.
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B r ie f  u l  1 Y e r s e k e
Yerseke, 15 Juni 1946.

«De haring wordt acht cent» !
M inister M ansholt h eeft m aatrege

len getroffen  om bij een ruime aan 
voer van de tot dusver geldende prij
zen voor haring af te komen. Het 
Bedrijfschap voor Visscherijproducten  
wilde de vangst beperken, doch de 
M inister ste lt zich op het standpunt 
dat bij de nog heerschende schaarste  
aan levensm iddelen een der gelijke 
m aatregel n iet verantwoord is. De 
vangst d ient n iet beperkt, doch op
gevoerd te worden. De prijs zal dalen  
van ongeveer fl. 200 tot fl. 400 per 
kantje op fl. 35 per kantje, een  b e
drag nog haast drie keer zoo hoog ais 
vóór den oorlog. De prijs zal dan  
terugloopen op ongeveer 8 cent per 
haring. Zoodra onze eigen  m arkt ver
zadigd zal zijn, zal m en to t export 
overgaan. De U.N.N.R.A. h eeft a fn e
m ing van belangrijke kwanta toege
zegd. D it bericht w as 11-6-46 te lezen  
in  een Nederlandsch blad. H et nu vol
gende bericht staat vandaag te lezen: 
«Duurdere haring?» «Vischverkoopers 
verdienen n iet genoeg». Volgens den  
visch-detailhandel is h et den verkoo- 
pers van m aatjesharing onm ogelijk de 
haring tegen den prijs van 8 cent te 
verkoopen. Ais een redelijke prijs 
noem t de Vakgroep detailhandel-visch  
voor h et zeebanket 12 cent per stuk 
voor verkoop door de venters en  15 ct. 
per stuk voor de detailhandelzaken. 
Kom t m en n iet tot voornoem de prij
zen, dan zullen de detailzaken a ls
m ede de venters gedwongen zijn den  
verkoop van m aatjesharing te gaan  
staken en voortaan uitsluitend de n iet 
schoongem aakte onbewerkte steurha- 
ring te gaan  verkoopen; zoo hebben  
de vertegenwoordigers van de Vak
groep detailhandel op een  persconfe
rentie in  D en H aag verteld. Wel ja, 
la ten  de heeren m aar staken ! De 
vischverkoopers hebben tot nu toe ook 
zoo slecht geboerd...

Tot zoover deze twee berichten, 
w aaruit blijkt dat de verhoudingen  
nog lang n iet goed zijn u itgebalan
ceerd.

D it bleek ook op een vergadering  
hier gehouden op 8 Juni j.l. door de 
plaatselijke visschersvereeniging. Deze 
om vat n iet alleen m eest alle kwee
kers van  m osselen, doch ook de h an 
delaars in  dit artikel. De vraag kwam  
ter sprake of h et al of n iet gew enscht 
was te achten  consum ptie-m osselen  
aan te voeren van de W addenzee. Men 
beweert dat hier in  Zeeland geen con- 
sum ptiem osselen in voldoende m ate 
aanwezig zijn. De handelaars waren  
er m eest voor, doch de kweekers er 
fel tegen. Naar aanleiding hiervan  
(en  ook door andere daarm ee verwe
ven kwesties, waarbij h et gedrag en  
de houding van eenigen  gedurende^ de 
bezetting ook een  zekere rol sch ijn t 
te  spelen) ontstond een dusdanige 
scheld- en dreigpartij dat de Voor
zitter (die beste m an) genoodzaakt 
w as de vergadering te sluiten. Ais 
hierdoor iets duidelijk is geworden, 

is h et w el dit dat schapen en bokken 
niet in  een hok bijeen hooren. Zou
den twee vereenigingen, een van

kweekers en een van handelaren, niet 
dienstiger zijn?

De aanvoer van kreeften was zeer 
m atig en toch werden ze gisteren op 
de veiling n iet verkocht. De visschers 
vragen fl. 15 per kg., w at de han
delaars n iet w illen geven om dat ze 
dan n iet op kunnen tegen  de Noor- 
sche die fl. 8 per kg. staan.

De krabbenvangst was m ee door ’t 
slechte weer, m atig. Prijs fl. 0.75 per 
kg. W ulken zeer w einig aanvoer, de 
prijs bleef fl. 1 per kg. Kreukels: 
w einig vraag en  w egens ’t  uitblijven 
van lage ebben w einig aanvoer. Ze 
werden verhandeld aan fl. 0.25 per 
kg. Ruime aanvoeren van mosselzaad 
uit de Waddenzee, ’t S ch ijn t dat ’t 
verzadigingspunt bijna is bereikt want 
de vraag vermindert. Hiervan kan ook 
de prijs die zeer hoog is fl. 2.30 per 
ton (100 kg.) wel voor een deel de 
reden zijn. Naar m en verneem t ligt 
het in  de bedoeling 200.000 ton (100 
kg.) m osselen naar België uit te voe
ren, w at naar m en beweert 2)4 maal 
zooveel zou zijn ais vorig jaar.

Zooeven verneem  ik dat in het 
handelsverdrag dat m et België tot 
stand kwam onder andere een post 
is opgenom en van 10 m illioen oesters 
m et een geschatte waarde van  circa 
VA m illioen gulden. De in Denemar
ken aangekochte m osselschelpen zijn 
alle vrees ten  spijt aangekom en en 
worden te W em eldinge opgslagen van
waar de gegadigden straks in  Juli ze 
weer kunnen opladen en uitzaaien op 
de gronde»r Ze zijn  echter zeer duur 
en zullen naar we vernem en ais alles 
er aan gedaan is op fl. 25 per kubieke 
m eter komen. D it zou ongeveer vier 
m aal zoo duur zijn  ais vorige jaren. 
Maar ja, de oesters zijn ook duur. Of 
ze ’t blijven ?

De eigenaars van de YE.84 zijn naar 
IJm uiden vertrokken om ’t schip dat 
daar verleden week aankwam  te gaan 
halen. De YE.56 die w egens averij in 
Vlissingen m oest blijven, zal vandaar 
worden gehaald. De YE.24 (eigenaar 
J. Prins te Yerseke) die onlangs te 
St. Nazaire (Fr.) werd aangetroffen, 
is deze week te IJm uiden aangeko
men. Van andere schepen die hier of 
daar gevonden zouden zijn hoorden 
we n iet deze week. Wel vernamen we 
dat BRU.67, eigenaar J. de Wael, te 
Bruinisse, die on langs op terugreis 
van Frankrijk naar Holland gedu
rende slecht weer zoek raakte uit het 
konvooi en toen ais verloren werd 
opgegeven, nu weer in Engeland zou 
zijn aangedreven. Hopen we voor den 
eigenaar en ook in ’t belang van de 
visscherij dat dit bericht waar blijkt. 
Het zou een n iet geringe meevaller 
zijn. Mijn brief vergt nu reeds zoo
veel ruim te dat ik m e verplicht acht 
te w achten  tot een  volgenden keer om 
iets te zeggen over den mosselhandel 
gedurende den oorlog.

Betaal n iet m eer te duur voor Uw 
schrijfm achines en rekenmachienen, 
alsook sta len  bureelmeubelen.

FERNAND SCHAEVERBEKE 
Steenstr. 25 -  Brugge. Tel. 34.308
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AUSTRALIE
DE WALVISCHINDUSTRIE Notariëele Aankondigingen

De w alvisch die vroeger hoofdzake
lijk in  de Noordelijke Ijszee  gevangen  
werd, is daar th an s practisch  ver
dwenen en  de nijverheid daarm ee in  
verband h eeft zich m oeten verplaat
sen naar h et uiterste Zuidelijk h a lf
rond. Daar zijn de kudden nog in  vol
doende hoeveelheid  aanwezig om een  
w instgevende in stelling  op te richten.

Die gereglem enteerde jacht h eeft 
plaats van Decem ber tot April, t.t.z. 
binst h et Zomerseizoen in h et Zuide
lijk halfrond; m aar naarm ate de 
W inter daar nadert, verlaten  de wal- 
visschen de koude w ateren om een  
gem atigde om geving te zoeken in  een  
m ilder klim aat gelegen. Het is op dit 
oogenblik dat ze verschijnen in de 
om streken van Congo, in het Zuiden 
van den A tlantischen  Oceaan, rond 
M adagascar en Australië en in den 
Indischen Oceaan. Sinds enkele jaren  
zijn ze in  die streken in  zulke belang
rijke hoeveelheden voorgekom en dat 
de Australische « w alvisschers » wel 
denken er dit jaar nog een cam pagne 
te beginnen.

Te dien einde h eeft de regeering 
besloten in Engeland een fabriekschip  
van 20.000 ton te bestellen. Totnogtoe 
h eeft Australië slechts een heel klein  
deel gehad in  de w alvischvangst, en 
de Engelschen of de Amerikanen in 
hun w ateren la ten  «opereeren» Dit 
gebeurde m et goed sukses. Juist vóór 
den oorlog waren er bijna geen v;al- 
visschen  in de wateren m eer te be
speuren daar de jacht er op te in ten 
sief gew eest was. Ze hebben echter, 
zooals we vroeger terloops gemeld  
hebben, b inst de oorlogsjaren ruim 
schoots de gelegenheid  gehad zich te 
verm enigvuldigen, gelegenheid  die ze 
(m et een  prachtig resu ltaati te baat 
genom en hebben, en  echte «banken» 
werden weer gevormd.

Indien  Australië zich plots tot dien 
stap gewaagd heeft, is h et in  de eerste 
plaats om dat h et zelf groote behoefte 
h eeft aan  de producten van die in 
dustrie. Gedurende heel den oorlog 
hebben ze zich m oeten beperken tof

Hiermede nam  ons gesprek opnieuw  
een zakelijke wending.

Weldra w as de zaak afgehandeld  
en nam  ik afscheid  van hen  allen en 
werd terug naar m ijn schip gebracht.

Ter aanvulling kan ik hieraan toe
voegen — w at elkeen trouwens in zijn  
atlas w ellicht zal weervinden — dat 
IJsland voor h et grootste gedeelte uit 
sneeuw- en gletschervelden bestaat, 
en daarbij nog zeer bergachtig is en 
ook zeer vulkanisch.

De werkende vulkaan Hekla (1447 
meter hoog) is genoeg bekend.

Ijsland, welke slech ts 109.000 in
woners telt, bezit .thans 5 hoogere 
scholen en een universiteit in de 
hoofdstad, w at toch zeer aanzienlijk  
is voor een zoo geringe bevolking !

Ik hoop hierm ede er h et m ijne toe 
bijgedragen te  hebben, de zeden en  
gewoonten van IJsland in ons volk 
te hebben helpen veralgem eenen, 
want nog te  w einig is er bekend in 
onze m iddens —- ik spreek niet van  
de visschersm ilieu’s — van h et conti
nent van sneeuw  en ijs, dat zijn naam  
werkelijk n iet gestolen  h eeft : IJS
LAND !
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CONCLUSIE

Mijn reisverhaal h eeft hiermede 
eigenlijk zijn beloop gehad.

Veel va lt er n iet meer te vertellen. 
Nochtans, bij deze eene reis is h et 
niet gebleven, w ant n a  eenige dagen  
verblijf in de h aven  werd de tweede 
reis aangevangen. Halverwege het 
seizoen werd de eerste m oluw ter  
verkoop in h et openbaar aangeboden.

Dit geschiedde op de kaai van h et  
tweede handelsdok, vóór h et oude 
college, door h et am bt van een deur
waarder, per opbod.

Honderd goed gevulde tonnen  mo
luw werden ter koop gesteld, pius 
twee tonnen « landorium  ». D it waren  
twee tonnen, bestaande uit de groot
ste moluwen, welke hiertoe speciaal 
waren uitgezocht en daarvoor opge
smukt waren m et een bloem tuil ! (Een 
oude traditie van voorheen — dit w a
ren nu eens onze zeden en gew oon
ten — en waarvoor de hoogste prijs 
geboden werd. Alles tezam en 120 ton 
nen.

De verkoop w as geregeld m et prij
zen van 80 fr. to t 100 fr. de ton.

De landorium  ging 120 fr. de ton, 
en een zelfdejn prijs werd geboden  
voor de gezouten keelen.

De gezouten kaken gingen 50 fr. de 
ton.

Er valt h ier op te  m erken dat dit 
prijzen waren van vóór den wereld
oorlog 1914-18.

Een tweede verkoop werd ingesteld

w at uit Nieuw Zeeland of Zuid-Afrika  
ingevoerd werd. Maar de looiers h eb
ben alle m oeite gehad zich de noo- 
dige olie aan te  schaffen . W eet U b.v. 
dat er jaarlijks 1500 ton olie ncodig  
is voor de conservenfabrieken, dat 
groote hoeveelheden gevraagd worden  
voor h et vervaardigen van  m arga
rine ? En de olie die door U.N.R.R.A. 
zou kunnen gevraagd worden m ag  
ook n iet uit h et oog verloren. W al- 
vischolie wordt verder in Australië 
nog gebruikt voor h et bereiden van  
glycerine, zeep, verf enz. Aan een an 
deren kant is thans in  Australië een  
groote vraag naar m eer vee en ge
vogelte, d it ten  gevolge van  h et pro
gram m a der ravitailleering aldaar. 
H et vleesch van de walvisch zou hier 
ais voeder goed te pas kom en en een  
einde stellen  aan vreem den invoer.

Er werd nu op de laatste in terna
tionale conferentie te Londen erkend  
dat Australië h et recht had om niet 
te zeggen de verplichting de walvisch- 
industrie te ontw ikkelen op een  m a
nier en  een niveau waardig van h aar
zelf. Een dergelijke ontwikkeling  
sleept een groote verantwoordelijk
heid m et zich mee. Er zullen nl. op- 
zoekingswerken m oeten ondernom en  
worden. De Regeering zal daarin een  
drievoudige rol te spelen  hebben: ad
m inistratie, organisatie, opzoekingen. 
Ze zal bovendien m oeten op in tern a
tionale conferenties vertegenwoordigd  
zijn. Australië zal zich m et andere 
groepeeringen aansluiten  om prelim i
naire opzoekingen in  de w ateren te | 
beginnen. Ze zal tevens een eigen  
programma van opzoekingen opmaken.

Zoodoende hoopt Australië na een  
paar seizoenen zijn p laats onder de 
uitheem sche w alvischindustrie in  te 
nem en. Jonge lieden die w enschen de 
zee beter te leeren kennen zullen een  
bezigheid op de fabriekschepen v in 
den; en, tot hun speciaal uitgeruste 
jagers in  orde zullen zijn, zullen ze 
voor hun korvetten een n uttig  gebruik 
gevonden hebben daar hun jach t op 
de «Japs» than s een einde genom en  
heeft.

op h et einde van h et seizoen, in  de 
m aand September.

De volgende jaren waren n iet meer 
zoo w instgevend voor de kabeljauw 
vangst.

Het verminderde van jaar tot jaar. 
D it kwam door de m ededinging van  
den N ederlandschen invoer aan m in
dere prijzen.

Na negen IJslandsche seizoenen ter 
m oluw envangst volbracht te hebben, 
werd dit bedrijf wederom stilgelegd, 
daar de onkosten de opbrengst te 
boven gingen, en n iet m eer konden  
gedekt worden. De volgende jaren  
heb ik dan de IJslandsche visscherij 
bedreven, uitsluitend voor de versehe 
vischvangst, tot kort voor den oorlog 
1914-18.

En hierm ede is m ijn verhaal ten  
einde...

Ja, harde jaren waren h et toen, 
jaren van hard sjouwen en dit som s 
voor een karig loon, ais m en het on
geluk had, n iet op tijd  te  kunnen  
binnenloopen, waardoor de vrucht van  
dagen lang zwoegen door bederf ver
loren ging.

Doch er werd volgehouden.
Het pionnierswerk der eerste Oos

tendsche IJslandvaarders m et zeil
schepen werd voortgezet, alover de 
stoom schepen door de huidige m otor
schepen, aangedreven m et mazout.

Tja, de vooruitgang der techniek  
deed zich in dezen tak  van ’s lands 
nijverheid eveneens gevoelen, en  ik 
zou h aast durven beweren, hier nog 
m eer dan elders.

De tijd bleef inm iddels toch niet 
stilstaan , en  vooruit m oest m en, w il
len  of n iet ; m et zijn tijd  mee, wilde 
m en niet voor achterbaksch be
schouwd worden.

De reederijen wedijverden onder 
elkaar. D it alles bracht er h et zijne 
toe bij om onze lokale v ischnijver
heid  op peil te brengen, welke haar 
faam  en haar onvergankelijke roem  
ver over onze grenzen ging vestigen.

En than s beleven wij de h aast ge
regelde « vaarten » van  onze koene 
visschers naar h et verre, koude IJs
land.

D it bedrijf werd slech ts m om enteel 
door h et huidige wereldconflikt stop
gezet.

Laat ons hopen dat onze visschers, 
hun roemrijke traditie getrouw, — 

traditie gevestigd door hun voorva
deren in ’t zweet van hun aanschijn, 
en som s m et bloedigen tol betaald — 
deze voorvaderen in hun voetsporen  
zullen  volgen, tot heil en bate onzer 
Oostendsche bevolking in h et bijzon
der, en  ’s lands w elzijn in  ’t  algemeen.

En dit, m et steeds deze leus voor de 
oogen r EXELSIOR !

EINDE

K antoor van Deurwaarder 
ARTHUR D’HOEST

te Oostende, Rogierlaan 38. Tel. 71812.

Op D onderdag, 27 Juni 1946, om  
16.30 u. ter café «Royal Sovereign», 
V indictivelaan, nr. 20, Oostende: 

OPENBARE VERKOOPING 
van

DE OVERDEKTE VISSCHERSSLOEP
0 .1 3 9  « Y V O N N E »

n etto  tonnem aat 5,52; bruto: 16,07; 
motor: Deutz, 20 HP., 1927; m et aan  
boord: reserve-anker; korretouw; drie 
vischkorren; een sprotkor; twee ijzers 
van korrestok; reddingsboei.

Alles zichtbaar aan  boord den dag 
van de verkooping van  10 tot 12 u. 
en van 14 tot 16 u.

De visscherssloep lig t gem eerd in  
het le  Handelsdok, Zuidkant, ter 
hoogte van  de bureelen van h et Zee
wezen.

Lastenkohier ter inzage ter studie 
van den verkoopenden deurwaarder. 

Op kontant en zonder kosten. (262)

Studie van den Notaris 
Maurice Quaghebeur

te  Oostende, K erkstraat, 43.

Op D onderdag 4 Juli 1946, te 15 u. 
in  h et lokaal Prins Boudewijn, St. 
S eb astiaanstraat 22 te Oostende: 

TOESLAG 
van

E E N  H A N D E L S H U I S
Vlaanderenstraat, 17, te Oostende.

Oppervlakte: 50 m2 gansch  be
bouwd.

Genot: verhuurd zonder pacht. 
Bezoek : M aandag en Donderdag 

van 2 tot 4 uur. <
Alle nadere in lichtingen  te beko

m en ter studie. (248)

Studie van  M eester 
Pierre Denis

doctor in  de rechten  
notaris te Nieuwpoort.

Op D insdag 25 Juni 1946, om 3 uur 
’s nam iddags ter herberg «La Liberté» 
bij den Heer Charles Demeyere, Groo
te Markt te Nieuwpoort, TOESLAG 
van:
GEMEENTE COXYDE-ST. IDESBAjoD 

EEN BLOK 
VAN DRIE VISSCHERSHUISJES

Noordduinen, nrs. 16 en 17, groot 19 a. 
35 ca.

Slech ts in gste ld : 30.000 fr. 
Gewone voorwaarden.
Voor alle verdere in lichtin gen  zien  

wenden ter studie van Notaris Denis 
voornoemd. (257)

Studie van den Notaris 
Maurice Quaghebeur

te  Oostende, K erkstraat, 43.

Op D insdag 2 Juli 1946, te 15 uur, 
in  het lokaal Prins Boudewijn, St. 
S eb astiaanstraat 22, te Oostende.

INSTEL MET % % PREMIE 
van

EEN GROOTEN BOUWGROND
te OOSTENDE 

m et 12,80 m. façade in de V rijhaven
straat, oppervlakte 277 m2 (oude 
standplaats van  het huis nr. 29).

De rechten van den verkooper op 
eventueele vergoeding voor oorlog- 
schade hoofdens h et vernielde huis 
zijn m edeverkocht. Schade beraamd  
op 290.805 fr.

Onm iddellijk genot.
Alle nadere in lichtin gen  te  bekom en  

ter studie. (264)

Studies van de N otarissen  
MAURICE QUAGHEBEUR

te Oostende. K erkstraat 43, en  
HENRI CROCKAERT

te Brussel, Twee K erkenstraat 7.

Op D insdag 2 Juli 1946, te 15 uur, 
in  h et lokaal Prins Boudewijn, St. Se
bastiaanstraat, 22, te Oostende: 

INSTEL MET % % PREMIE 
van

STAD OOSTENDE
I. BESCHADIGDE VILLA

Van Iseghem laan, 27. Oppervlakte 
99,74 m2.

II. SCHOONEN BOUWGROND
(oude standplaats van de Garage Van 
Iseghem laan, 29). Oppervlakte 96 m2.

Sam en m et alle rechten van den  
verkooper op eventueele vergoeding  
voor oorlogschade. Deze schade g e
schat op 158.912 voor Koop I en  
25.777,95 voor Koop II.

Onm iddellijk genot.
Alle nadere in lichtin gen  te bekom en  

ter studies. (265)

Studie van den Notaris 
Maurice Quaghebeur

te Oostende, K erkstraat 43.

Op D onderdag 27 Juni 1946, te 15 u., 
in  h et lokaal Prins Boudewijn, St. S e
bastiaanstraat 22, te Oostende;

TOESLAG
van

GEMEENTE STEENE 
G E R I E V I G W I N K E L H U I S
m et achterhuis en inrijpoort. Oogst- 
straat, 91.

Oppervlakte 150 m2. 11 p laatsen  en  
inrijpoort. Verhuurd zonder p acht aan  
verscheidenen, m its 525 fr. p. maand. 
Regenwater. Electriek.

In  den verkoop zijn begrepen de 
electrische kabel en 2 decompteurs.

Bezoek M aandag en  Donderdag van  
14 tot 16 uur.

In geste ld : 78.000 fr.
Alle nadere in lich tin gen  te bekomen  

ter studie. (258)

GEMEENTELIJKE COMMISSIE 
VAN OPENBAREN ONDERSTAND 

BRUGGE

Openbare verpachting bij opbod van  
J A C H T R E C H T  

in  verscheidene gem eenten, door ’t 
ambt van M eester Josei Devestele, 
Notaris, te Brugge: D onderdag 4 Juli 
1946, te  10 uur, in h et huis der N ota
rissen, Span j  aar d s tra a t, nr. 9 te 
Brugge, voor 9 jaar 1946-1955.

Onkosten 15 % van een jaar p acht
prijs (m inim um  10 fr.).

De lijst der loten  en alle in lichtin 
gen te bekomen in  h et Secretariaat, 
K arthuizerinnenstraat, nr. 4, Bruvge.

(260)

M inisterie van Fi,nanciën 
BESTUUR DER REGISTRATIE EN 

DOMEINEN 
K antoor Nieuwpoort, Arsenaalstr. 35.

OPENBARE VERKOOPING
bij opbod gevolgd van gesloten aan
biedingen op V rijdag 5 Juli 1946, om 
10 u. in  h et café «BASS», hoek Oos- 
tendestraat en K aai: 
van a l le rh an d e  oor logsm ateriaal,  zoo- 
afls barakken ,  oud ijzer, betonijzer,  
a a n n e m e rsm a te r ia a l ,  chauffagekete ls  

en gebouwen voor a fb raa k .
Cataloog ten  -kantore te bekomen, 

m et aanduiding der voorwerpen en 
de voorwaarden. (266)

M inisterie van Fifnanciën 
BESTUUR DER REGISTRATIE EN 

DOMEINEN 
Kantoor der Gerechtelijke Akten en 
Domeinen, Christinastr. 113, Oostende

De O ntvanger der Dom einen te 
Oostende zal overgaan op Donderdag  
4 Juli 1946, te 14 uur stipt, in  het 
Panorama-Gebouw, Alfons P ieters
laan, Oostende, to t de

OPENBARE VERKOOPING 
bij opbod van:

I. Eén BRANDKOFFER zich bevinden
de ten  huize de Sm et de N ayerlaan  46

Oostende (1e verdiep).
II. A lle rhande MEUBELEN en Mobi

laire Voorwerpen. 
Voorwaarden: Comptante betaling. 

K osten 18 %. Onmiddellijke wegha- 
ling. (268)

M inisterie van F inanciën  
BESTUUR DER REGISTRATIE EN 

DOMEINEN 
K antoor der Gerechtelijke Akten en  
Domeinen, Christinastr. 113, Oostende

De O ntvanger der Dom einen te  
Oostende zal overgaan op Vrijdag  5 
Juli 1946 en W oensdag 10 Juli 1946
tot de

OPENBARE VERKOOPING
bij opbod in het Panorama-Gebouw, 
Alfons Pieterslaan, Oostende, telkens  
te 14 uur stipt, van een

Groote hoeveelheid onvolledige 
RADIOAPPARATEN en toebehoorten .

Voorwaarden: Onmiddellijke beta
ling. K osten 18 %.

Onmiddellijke w eghaling na de toe
wijzing. (269)

M inisterie van Ffhanciën  
BESTUUR DER REGISTRATIE EN 

DOMEINEN 
K antoor der G erechtelijke Akten en 
Domeinen, Christinastr. 113, Oostende

De O ntvanger der Dom einen te 
Oostende zal overgaan op M aandag  
8 Juli 1946, te 14 uur stipt, in  het 
«Hotel du Commerce», V indictivelaan  
19, Oostende, tot de

OPENBARE VERKOOPING 
bij opbod en bij gesloten aanbiedin
gen van:

1. Eén bu ffe tp iano  merk DERDEYN, 
zich bevindende in het Hotel K erlin- 
ga, W apenplaats, Oostende.

2. Twee b randkoffers ,  zich bevin
dende in de Leopoldschool, Ieper- 
straat 35; Oostende.

3. Eén a u to m a t isch e  balans,  merk 
BERKEL-STELLA/DUCI, zich bevin
dende ter Rijkswachtkazerne, Alfons 
Pieterslaan. Oostende.

4. Twee Duitsche kookketels, in den 
staa t w aarin ze zich bevinden, ter 
Fabriek Ostend Stores and Rubber 
Works, V aartbleekersstraat, Sas-S lij- 
kens, Oostende.

5. Eén ingem etseide douche uit twee 
deelen in gegalvaniseerde platen, zich  
bevindende ter S lachthuis, Vooruit- 
gangstraat, 3, Oostende.

Voorwaarden: Comptante betaling. 
K osten 18 %.

Onmiddellijke w eghaling. (270)
w m i v w v i w \ u u w u v v v u \ u \ w v u n v \ \ \  V y y

BERICHTEN VAN 
HANDELSMAATSCHAPPIJEN

Samenw. V erzeker ingsm aatschapp ij  
HULP IN NOOD

Ingevolge art. 31 der standregelen, 
wordt elk lid uitgenoodigd to t de 
Jaarlijksche Algem eene Vergadering  
der m aatschappij, die zal p laats heb
ben op Zondag 30 Juni 1946, te 10.30 u., 
in  h et lokaal « Hotel du Commerce », 
bij den Heer P. Vande Kerckhove, 18, 
Vindictivelaan, te Oostende.

Dagorde : 1. Goedkeuring van het  
verslag der vorige algem eene verga
dering; 2. Verslag over de m aatschap
pelijke werking gedurende h et d ienst
jaar 1945 ; 3. Goedkeuring der Balans 
en W inst- en Verliesrekening van het 
verloopen boekjaar, alsm ede de be
stem m ing, ingevolge art. 34 der stand
regelen, van de zuivere w inst; 4. S ta 
tutenw ijzigingen; 5. Verscheidene.

Kleine 
Aankondigingen

•  D ringend gev raagd  D E F T I G E  
M E I D  of huisvrouw, inwoon verze
kerd. Adres bureel blad. (198)
♦  Te koop : M otorvissehersvaartuig ge
bouwd op de w erf Loy A. in  1942 en  
voorzien van een m otor A.W.A. van  
40-50 P.K. van 1942, hebbende een  
bruto tonnem aat 15,25. Voorwaarden: 
bureel van  ’t  blad. (245)
*  Te koop: 0.211 «Generaal Leman», 
B.T. 85,57, gebouwd in hout en  voor
zien van een m otor Deutz van 150 P.K. 
Lengte 24,85 m., breedte 6,20 m., diepte 
11 voet. Voorwaarden: zich wenden  
bureel van ’t blad. (247)
*  MOTOR A.B.C. 25 P.K., in goeden  
staat over te nem en. Zich wenden: 
Emiel Debode, Breidelstraat 11, B lan
kenberge. (.255)
•  Gevraagd: letterzetter en loopjon
gen ter drukkerij « Het Nieuw Vis
scherijblad », Nieuwpoortsteenweg 44, 
Oostende.
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¿Voor de BESTE SCHEEPS- |
Í INSTALLATIES, w endt U tot |

Maes & Marcoui
P.V.B.A. I

Aecus - D ynam o’s - H erwindingen  |  
V lam in g s t raa t  61, HEIST-aan-ZEE?

(14) $
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M A R K T B E R I C H T E N
IJMUIDEN

Z aterdag 8 Juni 1946.
De aanvoer bedroeg 35.000 kg. waar

onder 8710 kg. schelvisch, 7800 kg. 
schol, 1000 kg. poon, 1000 kg. rog en  
vleet, 7500 kg. kabeljauw, 1300 kg. tar
bot en griet en  3100 kg. tong, enz.

De trawler besomde fl. 9237; de 
m otors 8215; de kustvisschers 2876.

In  verband m et de Pinksterdagen  
had de groothandel verzocht de aan 
voer zooveel m ogelijk te beperken; 
de visch die aan de markt was ging  
dan ook levendig van de hand, zoodat 
er geen voorraden werden gem aakt.

M aandag 10 Juni 1946.
W egens 2e Pinksterdag, geen ver

koop.

D insdag 11 Juni 1946.
De aanvoer bedroeg 160.000 kg., 

waaronder 64.000 kg. schelvisch, 2000 
kg. wolf, 1660 kg. rog en vleet, 28.000 
kg. kabelauw, 2400 kg. koolvisch, 23.000 
kg. schol, 3500 kg. poon, 2260 kg. hors
makreel, 4600 kg. tarbot en griet, 
10.560 kg. tong en 2615 kg. tongschar, 
enz.

De trawlers besom den fl. 48.107; de 
m otors 30.300; de kustvisschers 9200.

De aanvoer was gering en de vraag  
groot, zoodat h et binnenland slechts  
m atig werd voorzien.

W oensdag 12 Juni 1946.
De aanvoer bedroeg slechts 27.000 

kg., waaronder 3200 kg. haai, 13.600 
kg. schelvisch, 6045 kg. kabeljauw, 
1840 kg. schol, 430 kg. tarbot, 85 kg. 
tong. enz.

De trawlers besom den fl. 10.847; de 
kustvisscher 343.

Donderdag 13 Juni 1946.
De aanvoer bedroeg 26.600 kg. waar

onder 9700 kg. schol, 700 kg. schar, 
2600 kg. w ijting, 1050 kg. kabeljauw, 
6400 kg. schelvisch. 1200 kg. tarbot en  
griet, 2000 kg. tong, enz.

De trawler besomde fl. 5.000; de 
kustvisschers 9200.

Vrijdag 14 Juni 1946.
De aanvoer bedroeg 47.000 kg. w aar

onder 4800 kg. w ijting, 1500 kg. hors
makreel, 900 kg. schar, 25.000 kg. schol 
200 kg. schelvisch, 600 kg. kabeljauw, 
1700 kg. rog, 2040 kg. tarbot en griet, 
8410 kg. tong, 300 kg. roode poon, enz.

De kustvisschers besomden onge
veer fl. 25.200.

* # »

De aanvoer is geheele week gering  
gebleven en groote orders m oesten  
terzijde gelegd worden; het ongun
stige zomerweer bracht de kustvis- 
scherij n iet tot zijn  recht en ook de 
grootere schepen hadden van slecht 
weer voor den tijd  van h et jaar te 
kampen gehad.

De visch is deze week door de Vak
groep G roothandel voor h et laatst op
genom en en a.s. week treedt dus de 
nieuw gevormde B elangengem een
schap op en enkele individueele h an 
delaren. De eerste stap naar de vrije 
m arkt is gezet. De visch zal dus nu  
tegen den m axim um prijs worden ver
kocht en tegen vrije prijzen. Visch 
die de gestelde prijs h aalt zal wor
den toegewezen en in h et andere ge
val worden afgeslagen, zoodat een 
ieder deze zal kunnen inkoopen.

De exportvisch zal nog blijven on
der de Vakgroep Groothandel, en  visch  
die m et voorkeur uit de m arkt zal 
worden genom en zal worden verdeeld 
door de Vakgroep aan, den belang
hebbende. Met visch m et voorkeur 
wordt bedoeld: voor rookers, conser
venfabrieken, stoom vaartm aatschap
pijen, drogers, enz.

Volgende week zal er van dit front 
nog wel ie ts meer te vertellen zijn.

De aanvoer voor a.s. week zal aan
zienlijk beter zijn.

R E E D E R S -V IS S C H E R S  !
•  W enscht U schepen  te  koopen of te  verkoopen ?
9  W enscht U « ANGLO-BELGIAN » m otoren te koop m ?
0  W enscht U in lichtingen  van \/elken  aard ook me betrek 

op visschersvaartuigen ?
W endt U tot : (8 )

R. BOYDENS, S c h i p p e r s t r a a t  40,  O O S T E N D E

1 Oostendsche IJslandvaarders |
REISVERHAAL V A N  EEN STUURM AN TER ZEEVISSCHERIJ NAAR 
DE KUSTEN VAN IJSLAND. 5  Door LOUIS ZONNEKEYN
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I Leveranciers van de Royal Navy en B.B.C. (44) J
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MARKTBERI CHTEN
OOSTENDE

V rijdag 14 Juni 1946.
De aanvoer is heden onbeduidend, 

daar slechts 2 kleine vaartuigen de 
m arkt spijzen m et een 60-tal bennen  
visch. De prijzen zijn  zeer hoog, b ij
zonderlijk voor w at betreft fijne visch. 
0.111 586 9.990,—
0.260 689 12.120 —

Z aterdag  15 Juni 1946.
Slechts 6 vaartuigen zijn heden ter 

markt, zoodat de aanvoer heel klein  
is. Daar een  levendige vraag bestaat 
naar alle soorten is de m arkt zeer loo- 
nend en voor alle variëteiten  worden 
hooge prijzen gegeven. De verwezen
lijkte besom m ingen zijn dan ook zeer 
mooi.
0.270 3.483 43.420,—
N.764 3.376 54.330,—
0.62 4.496 80.140,—
0.256 9.023 162.700,—
N.749 827 16.970,—
0.60 337 4.280,—

M aandag 17 Juni 1946.
Zooals verwacht werd er heden veel

visch, de m eeste variëteiten  bevat
tende, aangeboden. 17 vaartuigen wa
ren aan den  vischafslag aanwezig, 
nam elijk  8 van de Oost, 3 van  de 
West, 1 van de Noordzee, 4 van  de 
Kustvisscherij en  1 stoom trawler van  
IJsland. De aanvoer is dus zeer aan 
zienlijk en bedraagt zoowat 4.100 ben
n en  visch en 16.000 kg. tongsortee- 
ring. Alhoewel alle vischsoorten m er
kelijk in  prijs gedaald zijn bij Zater
dag, worden alle variëteiten  aan mooie 
prijzen van  de hand gedaan. De 
Stoomtrawler, komende van IJsland, 
levert een  grooten aanvoer die echter 
van m inderwaardige kwaliteit is en  
dan ook m et reden ais van  tweede 
hoedanigheid  wordt verkocht. D it be
let echter n iet dat alle IJslandsche  
vischsoorten aan goede prijzen wor
den betwist. Tong wordt m erkelijk  
goedkooper verkocht dan Zaterdag, 
doch n iettem in  aan loonende prijzen. 
Tegen h et einde der verkoop onder
gaan alle vischsoorten een  lichte da
ling in prijs.

0.34
0.45
N.718

1.321
1.409
2.760

14.550,-
17.110,-
44.920-

D insdag 18 Juni 1946.
De m arkt was heden wederom  aan

zienlijk  bevoorraad door 17 m otoren  
en 1 stoomtrawler. De aanvoer be
nadert de 180.000 kg. visch en 16.000 
kg. tongsorteering. “Alle gew enschte  
vischsoorten v/aren op de m arkt ver
tegenwoordigd. De m otoren kwam en: 
1 van h et K anaal, 10 van  de Oost, 4 
van de W est en 2 van de Noordzee. 
De stoomtrawler, die van de Noordzee 
kwam, had m aar een geringe vangst 
waarvan de hoedanigheid echter goed 
was. Merkwaardig waren sommige 
vangsten  van de Oost die, buiten 1000 
à 2000 kg. tong, enkele bennen pie
terman, een  60-tal bennen pladijs en 
w at roobaard aanvoerden. De prijzen  
der tongen, alhoewel ie ts  m inder dan  
gisteren, waren goed en zeer vast. 
N iettegenstaande de groote aanvoer 
van heden, werden alle vischsoorten

0.171
0.194
N.785
0.82
0.242
0.127

11.959
3.634
3.368

25.754
25.996
11.269

147.940,-
52.020,-
53.520,-

242.120,-
282.430,-
124.490,-

D onderdag 20 Juni 1946.
De aanvoer is heden betrekkelijk  

klein, zeer eenvorm ig en  van goede 
kwaliteit; de keuze beperkt zich tot 
5000 kg. tong, 1800 kg. tarbot en  griet, 
10.000 kg. pladijs, 3000 kg. w ijting, 
750 kg. roobaard, 3800 kg. rog en w ei
nig kabeljauw en gui. S lechts 9 vaar
tuigen m et doorgaans kleine vang
sten  spijsden de m arkt m et circa 750 
bennen visch. De m arktprijzen waren  
vandaag, alhoewel lager dan gister, 
redelijk en vast. De belangstelling was 
eerder gering.
0.204
0.263
0.78
0.227
0.52
0.261
N.763
0.248
0.121

15.794
2.227
3.294
8.414
1.035
2.526

170
105

4.633

164.480,— 
26.750,—  
31.585,—  

110.580 — 
12.040,— 
26.770,— 

1.790,— 
1.040,— 

57.410,—

AANVOER EN OPBRENGST PER DAG

Juni 
Juni 
Juni 
Juni

19 Juni
20 Juni

14
15
17
18

1.275 kg. 
21.542 kg. 

220.108 kg. 
195.323 kg. 
120.899 kg. 
38.198 kg.

22.110,—
361.840,—

2.149.800,—
2.229.585,—
1.372.000,—

432.445,—

597.345 kg. 6.567.780,—

GARNAALPRIJZEN

0.241 8.968 90.340,—
0.269 23.285 232.965,—
0.36 290 5.300,—
0.122 14.252 169.680,—
Z.417 7.394 100.790,—
0.279 11.951 156.390,—
0.243 13.605 170.630,—
0.199 8.277 105.100,—
0.260 1.519 14.830,—
0.66 14.152 159.040,—
S.S.O.80 41.062 447.560,—
N.793 3.246 32.090,—
Z.456 4.216 60.070,—
0.192 6.982 95.420,—
0.228 22.757 218.210,—
Z.504 9.345 114.670,—
0.784 1.231 12.300,—
N.733 2.791 44.200,—

0.47  
0.112  
0.218  
0.173  
0.223  
0.175  
0.131 
N.737 
0.786 
Z.510 
Z.407 
0.273 
0.151 
S.S.0.158

2.032
14.734
18.267
15.456
12.116
8.763
8.381
2.229
1.015
5.026
9.384

490
11.269

105.466

2L100,—  
192.380,— 
203.615,— 
170.360,—  
167.930,—  
132.745,— 
134.740,—  
34.3^1,— 
10.590,—  
68.490,—

142.590,— 
4.040,—

162.590,— 
625.680.—

W oensdag 19 Juni 1946.
De aanvoer van heden  is m inder 

dan gisteren; hij is echter even keus
rijk en zeer verzorgd. De 13 vaartu i
gen die van  de vischvangst terug  
zijn, leveren gezam enlijk 2.000 ben
nen  visch en  ongeveer 9.000 kg. tong. 
Tongsorteering wordt vast en  iets 
duurder dan daags voordien van  de 
hand gedaan. Tarbot en griet daaren
tegen ondergaan een  lichte inzinking  
in  prijs. Over h et algem een worden 
alle vischsoorten aan  mooie prijzen  
afgezet. De m arkt was buitengewoon  
levendig, de verw ezenlijkte besom m in
gen loonend.
0.115 2.649 44.980,—
N.806 1.351 19.010,—
N.801 1.290 15.990,—
0.275 1.800 27.180,—
0.232 10.142 101.940,—
Z.413 10.997 119.720,—
0.222 10.690 140.660,—

Donderdag 13-6 
Vrijdag 14-6 
Zaterdag 15-6 
M aandag 17-6 
Dinsdag 18-6 
W oensdag 19-6

2.290 kg. 
2.932 kg. 
3.829 kg. 
3.356 kg. 
2.621 kg. 
1.158 kg.

49-39 fr. 
44-38 fr.
42-27 fr.
43-34 fr. 
48-36 fr. 
55-41 fr.

IJSLANDSCHE VISCH

De IJslandsche visch werd ais volgt 
verkocht op M aandag 17 Juli : 

K abeljauw 7,80-9; gullen 3,40-7,20; 
heilbot 20-40; kool visch 1,90-4,40; 
schelvisch: gr. 6,80-8, midd. 6,40-7,60, 
kl. 5 fr. per kg.

BREUK EN BUIKBANDEN |
O rthopedische Apparaten L
— K unstbeenen — l

V E R D O N C K - M I N N E j
7 H. Serruyslaan O O S T E N D E ?

(17) I

Verwachtingen
De volgende v isschersvaar tu igen  

worden voor toekom ende week te r  
vischmijn van Oostende verw ach t:  
0.149 - N.749 - 0.62 -  0.262 - 0.137
0.24 -  0.78 -  0.260 -  0.224 -  0.120
0.87 -  0.154 -  0.285 -  0.124 - 0.119
0.153 - 0.263 -  N.704 -  0.300 - 0.257
0.212 -  0.93 -  0.274 -  0.267 - 0.36
0.196.

Voor D insdag 25 Ju n i :  SS.0.296 van 
IJs land  m et 2400 bennen kabeljauw, 
schelvisch en koolvisch; 0.295 van de 
Noordzee.

Voor W oensdag 26 Ju n i :  0.292 van 
de Noordzee.
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PRIJZEN PER KILO TOECEKEND AAN DE VERSCHEIDENE SOORTEN VISCH 
VERKOCHT TER STEDELIJKE VISCHMIJN VAN OOSTENDE - WEEK VAN 14 TOT 20 JUNI 1946.

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

Turbot — Tarbot, gr...........................
m idd..........................................
k l.................................................

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

Carrelets — Pladijs, gr. p laten ...
gr. iek ....................................
kl. iek .....................................
iek 3e slag  .........................
p latjes ....................................

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

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

R aies — Rog ..........................................
Rougets — Roobaard ........................
Grondins — K n o r h a a n ......................
Cabillaud blanc — Kabeljauw ...

Gullen .....................................
Lottes — Steert (zeeduivel) ..........
M erlans — W ij t in g .............................
L im andes — Schar .............................
Lim andes soles — Tongschar .........
Em issoles — Z e e h a a i  ...............
Roussettes — Z e e h o n d ......................
Vives — Arend (Pieterm an) .........
Maquereaux — M a k ree l.....................
Poors ..........................................................
Grondins rouges — Roode knorh.
Raies — Keilrog ...................................
Homards — Z e e k r e e ft .......................
F lottes — S c h a a t ..................................
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 .......................
F létan  — Heilbot ...............................
Charbonnier — Koolvisch ................
Esturgeons — Steur ............................
Z e e w o lf ......................................................
K oningsvisch .........................................

V rijdag Z aterdag M aandag Dinsdag W oensdag

43,00 40,00-42,80 29,60-33,40 27,40-29,40 27,20-32,00
58,00 52,40-54,00 33,20-37,60 30,80-35,00 33,40-36,60
59,00 48,60-53,20 34,40-37,60 30,40-35,00 34,80-37,00

48,00-53,40 34,40-37,40 30,60-33,40 31,00-36,20
44,80-48,40 31,40-34,00 26,80-29,00 29,00-32,00

50,00 52,00-55,00 31,00-35,00 33,00-36,00 28,50-32,40
40,00 40,00-43,00 25,60-28,00 26,00-28,00 23,00-25,00
30,00 18,00-29,00 13,60-20,60 14,00-21,00 17,00-21,60

24,00 15,00-18,00 19,00

Donderdag

23,40-25,20
30,50-31,20
29,80-31,80
29.00-30,40
24.00-25,40
28.00-29,00 
22,60-24,80
18.00-20,00 
19,00-20,00

9,00-9,50
12,20-12,80
13,00-14,00
11,80-13,00
6,60-7,00

10,50-13,00

26,00
15,00

7,70-14,40
10,40-15,00
10,60-13,40
9.00-10,80 
5,20-7,00

9,60
7.00-7,60 
6,40-7,00

5,00-11,60 7,60-11,60
7,50-13,50 5,40-9,00

2,50-3,75
20,00-22,80 11,80-18,00

7,50-14,00 4,50-11,80
27,00

8,00-9,60 4,20-8,00
7,80
12,50

7,00-7,50 8,00
6,50-7,00 8,00

20,00-22.40 24,00-26,80

14,00

11,50

8,60

8,00-16,00
6,80-10,60
7.00-10,40
5.20-8,60
3.00-5,40

10.40-12,80
7.60-11,80
5.00-6,80 

18,00
11,60-16,80
8.00-8,80 
7,80-11,40
7.60-9,40 
2,50-5,50

13.00-19,40
4.00-13,60

24.00
4.60-6,70

13.00-13,40 
11,50-13,30

8.00-9,00
7.00

22.40-26,00 
19,20-23,20

2,20
5.20-8,80

14.00-15.00

8,40-11,00

9,00-16,00 5,40-7,40
6,40-12,60 7,20-10,00
5,60-11.20 8,60-9,00
6,80-10,00 5,60-9,20
3,60-7,00 2,80-5,40

13,00-14,60
7,80-10,00
4,60-7.00

14,00-19.00
10,00-12,00
7,40-8,60
7,00-12,40 6,40-10,60
8,00-12,00 9,20-11.20
2,00-3,70 2,25-2,50

13,20-20,00 16,00-19,00
3,20-13,40 3,20-13,00

31,40
3,60-6,60 3,20-5,00
9,80-11,00

11,00-13,70
7,50-8.55

5,50
25,40

21,20-23,40
1,40

3,80-5,60
15.50 12,50

10,00-13,00 ............

16,00
8,40-9,40 10,00

19,20-20,00

38,00-50,00
8,40-9,80

7,50-8,70
10,80

6,80-8,80
12,40-13,20
8,40-10,00

14,00-14,50
11,70 13,00

Im port Z eevischgroothandel :  Export 
AUGUSTE PEDE & C» p. v. b. a. 
V ischm ijn , 77 -  OOSTENDE

ALLE VERSCHE VISCHSOORTEN
Specialiteit versehe en  gezouten  
S P R O T  E N  H A R I N G  

Tel. 72053. Telegram : Pedeco-O ostende
(40)

Z E E B R U G G E
Z aterdag  15 Juni 1946.

Groote tong 38-40; bloktong 42-42; 
fruittong 46-47; sch. kleine tong  
45-48; tarbot 36-42; pieterm an 25-31; 
kabeljauw 17-23; p laten: groote 8-9, 
m iddelslag 10-10,50, kleine 10; rog 
10-11; w ijting 5,50-6; zeehond 5-6; 
roobaard 10-11 fr. per kg.

M aandag 17 Juni 1946.
Groote tong 33-35; bloktong 36-37; 

fruittong 39-42; sch. kleine tong 36-38; 
tarbot 34-35; p ieterm an 25-26; kabel
jauw  17-19; p laten: groote 9, m iddel
slag  9-11, kleine 9-11; rog 9-12; w ij
ting  6-8; roobaard 10-11 fr. per kg.

D insdag 18 Juni 1946.
Groote tong 33-39; bloktong 34-36; 

fruittong 37-42; sch. kleine tong 36-41; 
tarbot 27-30; p ieterm an 26-30; kabel
jauw 13; platen: groote 9-10, m iddel
slag 10-11, kleine 9-11; keilrog 13; rog 
9-10; w ijting 7-8; zeehond 6-6,50; roo
baard 12-13 fr. per kg.

W oensdag 19 Juni 1946.
Groote tong 32-33; bloktong 35-36; 

fruittong 37-38; sch. kleine tong 37-38; 
tarbot 27-31; p ieterm an 27-30; kabel
jauw 15-21; platen: groote 7-10, m id
delslag 9, kleine 9-10; rog 9-12; w ij
ting  7-8; zeehond 6; roobaard 12-16 fr. 
per kg.

D onderdag 20 Juni 1946.
Groote tong 32; bloktong 35; fruit

tong 36; sch. kleine tong 37; tarbot 
31; pieterm an 28; kabeljauw 17; p la
ten: groote 7, m iddelslag 10, kleine 10; 
rog 12; w ijting 6; roobaard 13 fr. per 
kg.

Firma H. Debra I
Groothandel in Visch
:: en Garnaal ::

EXPORT - ¡MPORT |  
Zout voor de v isschers (13) t

GARNAALAANVOER

13 Juni 1.701 kg. 39-46 fr.
14 Juni 557 kg. 38-52 fr.
15 Juni 3.041 kg. 24-36 fr.
17 Juni 749 kg. 31-45 fr.
18 Juni 989 kg. 34-47 fr.
19 Juni 234 kg. 46-52 fr.

VISCHHANDEL
INVOER UITVOER

ALBERT RAES-REYZERHOVE 
Vischmijnstr. 18 - Zeebrugge

Telegram adres : Raesvis  ---------------
Telefoon 51327 Heist -------------------------

BRUSSEL
Prijs per kgr. der verscheidene 

soorten visch, verkocht ter vischmarkt 
tijdens de week van 8 to t 14 Juni:

Griet: 10-24; kabeljauw 12-21; mooie 
m eiden 7.25-16; katvisch 5-7; schel
visch 6.75-13; zeehaai 2.75-4.75; heil
bot 28-32; M iddellandsche zeevisch 
10-12; schar 10-19; m akreel 15-23 ; 
w ijting 5-10; stokvisch 12-16; geep 
4.75-15: p laten  7-18; rog 7-19; rivier- 
visch 20; roobaard 6-12; forel 32-47; 
tarbot 13-38; pieterm an 20-35; tongen 
27-51 fr.

Verkocht in de vischm ijn: 43.718 kg. 
voor 629.842 fr. Zeer w einig visch deze 
week. De prijzen stijgen. Er was om 
zoo te zeggen geen verzending uit 
Denem arken.

VISCHHANDELAARS !
B etaal Uwe factu ren  voor de Ver- 
eenigde Vischafslagers b ij de
B A N K  V A N  B R U S S E L
Bureel : Vischmijn, Zeebrugge
Voor Uw gem ak, opent, een  
POSTCHECKREKENING. (3)

U vraagt i 
wij antwoorden

( 12)

BLANKENBERGE
D onderdag 13 Juni 1946.

Groote tong 40; bloktong 47; fru it
tong 48; tarbot 35; griet 35; kabel
jauw 26; gui 26; platen: groote 18,50, 
m iddelslag 18,50, kleine 15; keilrog 
14; rog 12; w ijting 7,50 fr. per kg.

Z aterdag  15 Juni 1946.
Groote tong 36; bloktong 43; fru it

tong 46; tarbot 42; griet 42; p ieter
m an 26; kabeljauw 17; gui 13; p la 
ten: groote 8,50, m iddelslag 9, kleine 
9; keilrog 11; rog 9; w ijting 6,50; zee
hond 5; roobaard 12 fr. per kg.

D insdag 18 Juni 1946.
Groote tong 21; bloktong 35; fru it

tong 37; tarbot 30; griet 30; kabel
jauw  12,50; gui 12,50; p laten: groote 
9,50, m iddelslag 11,50, kleine 10; k eil
rog 10; rog 7,50; w ijting 7; zeehond  
4,50 fr. per kg.

^  iT ^ o ld ^ D E  PA EP E*" 1
In- en U itvoer van R
Visch en Garnaal ?

VISCHMIJN ZEEBRUGGE |
Tel. Privé: K nokke 612.94 L
(2) Zeebrugge 513.30 "

IN DE STEDELIJKE VISCHMIJN

In de week van 10 to t 15 Juni werd 
8.444 kg. versehe visch verkocht voor 
113.449 fr. en dit van 10 reizen, alsook 
2792 kg. garnaal voor 109.115 fr. van  
33 reizen.

Huis R aph .  Huysseune
ï  IMPORT EXPORT i

VISCH - GARNAAL
S Specialiteit gepelde garnaal ;

• H. R. 2151 Tel. Privé 421.06 •
• (1) V ischm ijn 513.41 ;

» • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * • • • • •

GARNAALAANVOER

12 Juni
13 Juni
14 Juni
15 Juni
17 Juni
18 Juni

907 kg. 
317 kg. 
234 kg. 

1041 kg. 
494 kg. 
560 kg.

29-35 fr.
37-42 fr. 
40-53 fr.
33-48 fr.
34-43 fr.
38-41 fr.

•e #

- J.V.W. BOUCHOUTE. — Ik bën ei
genaar van een scheldevisscherijvaar- 
tuig voorzien van een motor van 30 
P.K., ben zelf m otorist en stuurman, 
heb drie m atrozen aan boord, de ver- 
deeling geschiedt percentsgew ijze op 
de bruto-opbrengst.

1. Sociale d ienst : Ik m oet 17 fr. per 
werkdag en per m an betalen, maar 
aangezien ik zelf werk ais visscher, 
m oet ik ook voor mij zelf die 8 fr. per 
dag betalen, zooals m ijn  matrozen ?

2. Ik heb drie stukken ontvangen  
van den R ijksdienst voor M aatschap
pelijke Zekerheid, me.t betrekking op 
het eerste kw artaal 1946. Ik heb niet 
gevaren, volstaat h et die stukken te
rug te sturen m et de m elding «Nihil»?

3. Wat m ijn boekhouding betreft, 
zijn er speciale gedrukte boeken welke 
ik noodig heb en welke heel m ijn zaak 
betreffen, in  den handel ? Indien ja, 
waar kan ik mij die aan schaffen  ?

Indien er geen zijn, m ag ik U be
leefd vragen mij een model van boek
houding op te m aken.

ANTWOORD.

1. Sociale D ienst : De bijdrage van 
17 fr. per werkdag op de forfaitaire 
loonen Uwer m anschappen volstaat 
tot nakom ing van al Uwe verplichtin
gen ten  opzichte der W et op de Maat
schappelijke Zekerheid. Vooralsnog 
werd deze w et op de werkgevers niet 
uitgebreid. U m oet bijgevolg geen 
storting voor U zelf doen.

Het ware van belang n a  te  gaan 
)o f  h et bedrag der forfaitaire loonen 

van 200 fr. per vaartdag voor de le
den Uwer bem anning (75 fr. voor den 
scheepsjongen) zooals voor de Zee
visscherij aan de kust vastgesteld  
gedurende het eerste kwartaal 1946, 
aan de toestanden  der scheldevls- 
scherij beantwoorden. De Beroeps- 
raad voor de Zeevisscherij, die deze 
kwestie behandelde h eeft den bijzon
deren toestand der scheldevisscherij 
niet besproken ; kwestie waarover ze 
trouwens w aarschijnlijk  n iet ingelicht 
is. De nieuwe forfaitaire loonen, welke 
voor h et tweede kw artaal werden 
voorgesteld aan h et M inisterie van 
Arbeid en Sociale Voorzorg (100,— fr. 
per 24 uur voor de leden Uwer beman
n ing  en 38 fr. voor den Scheepsjon
gen) zullen slech ts van kracht zijn 
n a goedkeuring door den bevoegden 
M inister. Ook bij de vaststelling van 
deze bedragen werd geen rekening 
gehouden m et de bijzondere toestan
den in de scheldevisscherij. Indien de 
cijfers welke .thans nog steeds van 
toepassing zijn (200 fr. en  75 fr. per 
vaartdag) aanleiding geven tot een 
gegronde betw isting, raden wij U aan 
het Beheer van h et Zeewezen op de 
hoogte te stellen  van Uwe grieven. 
Zorg echter voor h et noodig bewijs
m ateriaal opdat h et Beheer m et ken
n is van zaken zou kunnen oordeelen 
en de noodige m aatregelen  nemen, 
welke desnoods zich zouden kunnen 
opdringen.

2. Indien gij gedurende het eerste 
kwartaal 1946 geen visschers hebt te 
werk gesteld, zal h et ongetwijfeld 
volstaan de form ulieren welke U ter 
hand werden gesteld, terug te sturen 
aan den R ijksdienst voor M aatschap
pelijke Zekerheid, m et de melding 
« N ihil ». U m oogt n ochtans niet na
laten  de form ulieren te dateeren en 
te onderteekenen.

3. De Beroepsvereeniging « Hand in 
Hand ». V indictivelaan, 20, Oostende, 
h eeft speciale boeken ter beschikking 
gesteld  van hare leden, welke aan de 
bijzondere behoeften van h et bedrijf 
beantwoorden. Gij kunt U tot deze 
vereeniging wenden om in het bezit 
te komen van een dergelijk boek, dat 
verkocht werd aan de leden voor den 
prijs van 50,— fr. Indien U niet te
recht komt, zijn wij bereid U een mo- 
del-blad ter hand te stellen.

Wij zijn echter van oordeel dat een 
eenvoudige boekhouding m et inkom
sten en uitgaven voor Uw bedrijf kan 
volstaan. Dergelijke boekhouding 
m oet in den handel te verkrijgen zijn.

D rukkerij Degrave  & Godemont 
N ieuwpoortsche steenw . 44, Oostende.


