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Verschijnt eiken Vrijdag

VISSCHERUBLAD
HOOGWATER

OCTOBER
1 D 3.18 15.30
2 W 3.57 16.08
3 D 4.40 17,01
4 V 5.39 18.21
5 Z 7.16 20.04
6 z 8.34 21.27
7 M 9.57 22.19
8 D 10.41 22.59
9 W 11.11 23.30

10 D 11.48 —
11 V 0.06 12.22
12 Z 0.39 12.58
13 Z 1.18 13.36
14 M 1.59 14.13

15 D 2.42 14.59
16 W 3.31 15.54
17 D 4.28 16.51
18 V 5.41 18.18

19 Z 7.16 20.00
20 Z 8.49 21.15
21 M 9.55 22.12
22 D 10.42 23.01
23 W 11.19 23.37
24 D 11.50 —
25 V 0.05 12.20
26 Z 0.34 12.52
27 Z 1.02 13.24
28 M 1.43 13.55
29 D 2.19 14.31
30 W 2.58 15.11
31 D 3.41 15.57
B erekend volgens
h e t officieele uur
van Greenw ich.
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Is liet gewenscht én crnze 
Zeevaartscholen Stuurlieden ter 

Visscfierij op te leiden ?
Zooals onze lezers weten, h eeft Zee- 

wezen’s D irecteur-G eneraal h et lof- 
waardig in itia tief genom en onze zee
vaartscholen en  hun program m a’s 
volledig opnieuw in te richten en aan  
de m oderne eischen van de koopvaar
dij en  onze m arine aan te passen.

Bij de besprekingen welke begin  
Juli op h et Beheer van h et Zeewezen 
plaats hadden en w aaraan alleen de 
heer Vandenberghe voor de visscherij 
deelnam, w as in  h et nieuw program 
ma voor onze M arinescholen een ver
plichte kursus van één iaar in  tw ee
m aal 4 1/2 m aand voorzien, voor het 
vormen van stuurlieden le  klasse en 
m ecaniciens .ter visscherij.

Deze super-brevetten, zooals men  
deze terech t w il noem en, zouden a l
leen door de Zeevaartschool kunnen  
verleend voor gansch  de kust. De 
noodzakelijkheid van h et onderricht 
spruit, volgens de voorstanders er 
van voort uit h et feit. dat grooter en  
moderner eenheden in de vaart wor
den gebracht en daarom de techniek  
der vischvangst, de boekhouding en 
rekenplichtigheid ook beter dienden  
aangeleerd.

Dat m eer en m eer voor een sterke
re techn isch e opleiding van den vis-  
scher dient gezorgd, tw ijfelt n ie 
mand aan. De vraag ste lt zich echter 
moeten we van onze visschers be
kwame vakm annen of sterrekundigen  
en boekhouders m aken ?

Zijn onze huidige visschersscholen  
op de hoogte van hun .taak en zal h et  
onttrekken gedurende een  vol jaar 
van schippers en m ecaniciens naar  
de zeevaartschool geen n efasten  in 
vloed hebben op de visscherij zelf ?

T hans reeds wordt geklaagd, dat 
we personeel te  kort hebben aan 
boord van de schepen. W at zal het 
worden binnen enkele m aanden ais 
nog een 20 ta i nieuwe en groote een 
heden de visscherij vervoegen ?

We nem en wel aan. dat het vis- 
scherijonderwijs aan de Oost en West 
kust veel te  w enschen overlaat en 
dat h et in alle opzichten  noodzake
lijk is, daaraan dringend verbetering 
te brengen. M aar h et kan n iet ont
kend dat de twee O ostendsche vis
schersscholen up to  date zijn  en in 
den vreemde in zeer hoog aanzien  
aangeschreven staan.

Wat m en th an s beoogt, is volledig 
verkeerd en ware een nieuw e geld
verspilling, waarvan de oorzaak en 
het doei, aan  niem and, die van de 
bestaande toestanden ie ts  afweet, 
ontsnapt.

Het is voor die reden dat Directeur 
Generaal Devos en de hooge verga
dering zeer wijs gehandeld hebben  
op het voorstel Vandenberghe in te  
gaan en de bevoegde m iddens te raad  
plegen. Ook de bijeenkom st van Vrij
dag nam  een w ijs besluit. Op enkele 
uitzonderingen na. was de geheele 
vergadering h et eens. dat de inrich
ting van een dergeli.ik kursus in de 
Zeevaartschool nutteloos en onge
grond voorkwam. De wijze woorden 
van Ct. Couteanx kwam en deze m ee- 
ning verhoogen en dat kon ons 
slechts verheugen van iem and die het 
belang van de zaak boven enkele 
persoonlijke opvattingen  kan stellen, 
waarvan het op voorhand geweten  
was, dat ze geen zin hadden.

De Vergadering ging zelfs verder 
en w as van oordeel dat aan  de O ost
en W estkust een dagschool m oest ko
men, waar alleen gediplom eerde 
krachten in h et visscheriionderw ijs 
zouden m ogen les geven.

De program m a’s vöor h et vormen 
van stuurlieden en m ecanicien zou
den door tw ee beperkte com m issies 
herzien en ook h et inschakelen van  
meer practisch onderricht, zooals 
het verplicht kunnen zwemm en, roei
en en vischtuig herstellen, zouden de 
aandacht van de com m issies gaande 
houden evenals h et in  de toekom st 
afschaffen van het geven van ver
gunningen om dat men van oordeel 
was, dat th an s voor de visschers h et 
oogenblik gekomen is om zich vroe

ger en degelijker op te werken, dan 
tot nu toe h et geval is geweest.

Met deze gedachte bezield, zullen  
de tw ee com m issies goed werk ver
richten. Voeg daaraan toe. dat ook 
de Jury welke in  de toekom st de exa
m ens zal afnem en, op een degelijker 
wijze zal ingericht zijn en we zijn  
overtuigd, dat ons visscheri.ionder- 
w ijs eens te  m eer tot voorbeeld zal 
m ogen strekken.

De lezers die m eenen interessante  
gedachten te kunnen vooruitzetten, 
in  ’t  belang van de toekom st van on
ze visschers en  hun onderwijs, zul
len  steeds onze kolonnen voor hen  
open vinden.

D e W eten sch a p  en 
onze Visscherij

Een belangrijk interview  welke we 
vorige week hadden m et Prof. Le 
Gall, directeur van l ’Office sc ien tifi
que et technique des Pêches m ari
tim es en  De Havinga, directeur van  
h et N ederlandsch «Rijksinstituut voor 
Zeevisscherijonderzoek». hebben we 
w egens p laatsgebrek m oeten ver
schuiven tot volgende week.

Ais Britsche Vischhandelaars 
België bezoeken

D I E S E L M O T O R E N

Vrijdagavond en zonder dat de pers 
door h et stadsbestuur in gelich t was, 
had te  20 uur 30 op het stadhuis de 
ontvangst plaatá van 160 Engelsche 
vischhandelaars. leden van de sterke 
Engelsche «Fishm ongers Federation»  
Onder hen waren 60 dam es en bur
gem eester Serruys had  er persoonlijk  
aan gehouden ze ten  stadhuize te  
ontvangen. Op deze bijeenkom st w a- 
en eveneens tegenwoordig Schepen  
Ernest Van Glabbeke. de heer Raym. 
Bauw ens en de inrichters de heeren
H. W illems der firm a Camiel W illems, 
Osterwind Gust, Frans Cloet en F. 
Janssens.

De m aaldienst w as m et één uur 
vertraging toegekom en.

De heer Serruys wees in  zijn w el- 
komrede op de groote vriendschaps
banden welke tusschen  beide landen  
bestonden en op h et fe it dat duizen
den O ostendenaars tijdens den oor
log in  Engeland een onderkomen von
den.

De heer Parkes Fred van de B os
ton Deepsea F ish ing en lee  Cy dank
te  nam ens de bezoekers voor h et gul
hartig  onthaal, waarna een heildronk  
p laats had.

De bezoekers brachten ’s  anderen
daags, in  vijf prachtige autocars door 
h et agentschap Cook ter beschikking  
gesteld, een bezoek aan de nieuwe 
vfsschershaven en z ijn  ruinen, a ls 
ook aan de bestaande instellingen. 
Daarna had te  11,30 u. een ontvangst 
p laats ingericht door de B elgische 
exportateurs onder leiding van den 
heer Henri W illem s en hierboven ge
citeerde handelaars.

Een prachtige bloem enruiker werd 
de dam es aangeboden en tijdens het 
gezellig aperitief en h et diner welke 
er op volgde, werden de vriendschaps 
banden eens tem eer nauwer toege-

B R U S S E L

DE BESTE MOTOREN VOOR 
DE VISSCHERIJ

Algem eene V ertegenw oordiger  
voor de V isscherij:
L. A, A S P E S L A G H
Poststraat, 12 - Oostende
Tel.: 71.498. (67)
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Naar Parijs
DE BESPREKINGEN VOOR HET 

IJLE HARINGSEIZOEN

Zij die hun hoop opnieuw op het 
ijle haringseizoen gesteld  hebben, 
zullen 'm et belangstelling h et resul
ta a t afw achten  van de onderhande- 
lingen welke tijdens dit weekend tu s 
schen de Belgische en Fransche ver
tegenwoordigers zullen p laats hebben  
m et h et oog op h et toekom end ijle 
haringseizoen.

Heden Donderdag zijn m et h et oog 
hierop de heeren Descam ps. Pluym ers 
Byron en Carlier voor h et Zeewezen 
afgereisd terwijl de vertegenw oordi
gers voor de reeders. Mr Decrop zal 
zijn.

Vorige week nog werd door den 
heer Vandenberghe ais voorzitter van  
h et Verbond der kustvisschers eens 
te m eer bij de federatie en h et Zee
wezen aangedrongen opdat in hoofd
zaak de belangen der kleine kustvis- 
schersreeders n iet zouden uit h et oog 
verloren worden.
' We hebben dan ook m et genoegen  
uit betrouwbare bron vernom en, dat 
h et verslag door den heer Vanden
berghe n am ens de kustvisscherij in
gediend, de basis zal vormen van de 
besprekingen m et de Franschen. die 
ook al hun hoop op dit seizoen geves
tigd  hebben.

Hopen we dat een goede oplossing  
w at lich t brengen m oge in de m oei
lijke oogenblikken. welke de k ustvis
scherij th an s reeds doormaakt.

haald.
D aarna werd door de Engelschen  

een bezoek gebracht aan Brugge, 
G ent en de vischbandelsvereeniging  
te  Brussel, waarna zij allen welgezind  
heden W oensdag m et de «Prince B au
douin» naar Dover terugkeerden.

U it deze bijeenkom st dient slechts  
betreurd, dat eens te  m eer de pers 
niet uitgenoodigd w as door de stede
lijke autoriteiten, die schijnen  te ver
geten  dat dit een sterk propaganda
m iddel tem eer is. welke daardoor ge
m ist wordt.

DE TEWATERLATING VAN DE

“ Paul Guff let”

Visscherijalmanak
1 9 4 6

De Belgische V isscherijalm anak 1946 
bevat de volledige lijst der visschers- 
vaartuigen en  adressen der reeders; 
alsook allerlei nuttige in lichtingen  die 
de reeders aanbelangen.

Deze is verkrijgbaar: ter drukkerij 
van «Het Nieuw Visscherijblad»; bij 
« Hulp in  Nood », V indictivelaan, 20, 
Oostende; «Hand in Hand»,’ W ande- 
laerstraat, Zeebrugge; of m its stor
ting van  32 fr. op postcheckrekening  
1070.98 van den h. Vandenberghe Pr., 
28, Spaarzaam heidstraat. Oostende.

Is de 
Onderzoeksraad
streng genoeg ?

Talrijk zijn de gevallen  van opslee- 
pingen, aanvaringen en  ongevallen, 
gevolgen van groote onvoorzichtig
heid  en gebrek aan oplettendheid, 
welke zich in den laa tsten  tijd  voor
doen.

Veel schippers verwaarloozen n iet 
alleen den uitkijk. m aar zijn zoo w ei
n ig  voorzichtig, dat h et te  verwon
deren valt, dat n iet m eer ernstige  
ongevallen zich voordoen.

Men vergeet daarbij dat de sch e
pen n iet alleen gansche kapitalen  
vertegenwoordigen, m aar dat ook 
m enschenlevens er m ee gem oeid zijn.

Onze m aritiem e rechtbank werd 
opnieuw ingesteld  en onderzoekt zeer 
grondig de gevallen welke zich voor
doen en aan haar bevoegdheid valt 
niet te  tom en.

Het kom t ons echter voor 
dat voor de vonnissen welke reeds 
geveld werden, m en veel te zacht op
treedt, waar grove fouten begaan  
worden.

Zijn onze m aritiem e rechters be
wust, dat de oorlogstoestanden voor- 
loopig dienen in aanm erking geno
m en en de bandeloosheid welke er h et  
gevolg van w as ?

B est mogelijk.
Wij vragen echter dat strenger en  

strenger zou worden opgetreden om
dat veel schippers voor n iets meer 
terugdeinzen en geen greintje eerbied 
m eer schijnen  te  hebben voor de m a
ritiem e w etten  en op een  roekelooze 
wijze om springen m et schepen en be
m anning.

H et sp ijt ons zulks te m oeten schrij 
ven, m aar voor ons telt alleen  de 
barre werkelijkheid en we zijn over
tuigd dat m et strengheid  te vragen, 
wij aan h et algem een een zeer groo- 
ten  d ienst bewijzen.

M aandagnam iddag had  on de w er
ven Béliard, Crighton en Co de tew a
terlating p laats van het eerste vis- 
schersvaartuig voor rekening van een  
Franschen reeder. Het w as de heer 
Baron van de Soc. R ochelaise de P ê
che, welke m et zijn dame de tew ater
lating bijwoonde.

Onder de verdere personaliteiten  
bem erkten we Ct. Couteaux. L.t. So
mers, de heeren Beliard. W illiams, 
Chardonne. zeevaartinspecteur Sorel, 
de hh. David, Springuel en Dewispe- 
laere van de Zeevaartschool, de heer 
Zw ertvaegher van h et bureau Veri
tas, enz..

De «Paul G ufflet» is een stalen  vaar 
tuig en h eeft een lengte van 25 m., 
breedte 6,40 m.. holte 3,20 m. Dit 
vaartu ig zal voorzien worden van een  
m otor Crossley van 265 P.K. m et 300 
toeren en zal ongeveer een snelheid  
hebben van 10 knoopen.

H et vaartuig h eeft brandstoftanks 
voor den Ínhoud van 20.000 1. Een be- 
m anningspost achter en voor is op 
de m odernste wijze uitgebouwd even
als de kapiteinshut welke achter het 
stuurhuis gelegen is. Het vaartuig is 
daarenboven uitgerust m et stalen  
m asten, w aarvan de voorm ast drie- 
beenig is. Het vischruim  laat een la 
d ing toe van 27 Ton en het vaartuig  
zal van uit de haven La Rochelle 
varen, door vele Oostendenaars goed 
gekend.

De scheepsw erven Beliard en  Co 
hebben eens te meer een staaltje ge
geven van een orachtorestatie. Hun 
verdienste bestaat in  h et bouwen 
van m odelvisschersvaartuigen, welke 
door hun groote degelijkheid de faam  
van onze scheepsbouwwerven ver in  
h et buitenland gevestigd hebben.

Staking- van  
Garnaalpellers

In som m ige bladen hebben we een 
staking van garnaalpellers kunnen  
te  lezen krijgen. Van een eigenlijke 
staking kan hier echter n iet gespro
ken worden. In  fe ite  zijn er m en
schen die vroeger tien  frank kregen 
per kg. en daar in andere havens 
m en slech ts 7 a 8 fr. betaalt, is  men 
hier ook overgegaan to t deze beta
ling, waarvoor som m ige pellers ge
weigerd hebben.

Het garnaalpellen  zooals het ten  
onzent geschiedt, m ag vooralsnog  
ais ver van volm aakt genoemd.

Ook hier zal naar beter organisa
tie  dienen overgegaan, door de in 
rich ting Van een  pellerij, w aar de 
pellers komen werken. Thans is dit 
ais een soort huisnijverheid te  aan
zien en is  op de pellers noch op hun  
gezondheids- noch hygienische toe
stand, geen kontrool. D aaraan zou 
spoedig m oeten gedacht worden.

Dit geven we ter overweging aan  
de pellers.

De Níeuwe
V uurtoren
te Oostende

(Ingezonden)

Heer Directeur.
Ais m en een plan laat opmaken  

richt m en zich to t een architect. Het 
Bestuur van Bruggen en W egen te 
Oostende h eeft w illen van  originali
te it getuigen en h eeft zich to t onder
nem ers gericht. Het resu ltaat is dan  
ook gew eest zooals m en zich  kan in 
beelden: vlug en n iet duur. Laat er 
ons direkt bijvoegen dat gebrek aan  
sm aak er ook n iet bij tekort kwam. 
Een telefoonpaal die recht de lucht 
ingaat, zijn draden opvangt en ver
der leidt bezit m eer charm e. De Kon. 
Commisie voor M onum enten en 
Landschappen h eeft dus heel een
voudig de projecten verworpen. Bra
vo ! H elaas is het daarm ee n iet uit. 
Een der projecten werd toch doorge
voerd, aangenom en en goedgekeurd. 
We spreken n iet van de architectu
rale en picturale sm aak van den per
soon die een dergeli.ik project goed
keurt. We betreuren enkel dat hoog
geplaatste personen voor geknoei te  
vinden zijn. W ant w at steekt daar  
anders achter ?

Wat wordt er van h et u itzicht van 
onze stad ? Is ze nog n iet genoeg ge
havend ? Worden we nog n iet genoeg  
in den hoek geduwd ? Binnen 5 jaar 
zullen we de m ooiste casino van Eu
ropa hebben, m aar 5 jaar is  een la n 
ge tijd  en veel kan in tusschen  ge
beuren; de kredieten voor de paar
denwedrennen werden af gekeurd... 
m aar w at we wel krijgen is een af
schuwelijke vuurtoren. «Hij staat in  
een verlaten hoek» zegt Bruggen en  
Wegen, m aar hij kan n iettegen staan 
de van verre gezien worden.

We bedanken voor de eer van zulk 
een cadeau: we w illen ons n iet laten  
belachelijk m aken. Wat m oeten de 
vreem delingen van ons. Belgen wel 
;gaan denken ais ze onze haven bin
nenvaren en dat wangedrocht zul
len ontw aren ? D at we geen artistiek  
gevoel m eer bezitten ? Of dat Oos
tende gew eldig aan ’t  afvallen  is ? 
Dat is alles behálve aangenaam  en  
daarom protesteeren we h ier w at we 
kunnen. Dat het p lan ongem aakt 
worde door een architekt. we hebben  
er genoeg, en  dan zullen we ten  m in
ste een toren krijgen die getu igt van  
proportie en sm aak en toch  eenvou
dig zal zijn. m aar een pure schoon
heid zal bezitten die den bezoeker 
verrukt en waarop we graag onze 
oogen zullen laten  rusten ais we naar  
Oostende terugkom en en hij ons van  
verre toewenkt.

Daarbij hoe lang zal de th an s goed 
gekeurden vuurtoren er blijven staan, 
zonder deze te  m oeten afbreken. We 
geven hem  geen 20 jaar.

Het is zonderling dat m en te Oos
tende m et Bruggen en W egen steeds 
zooveel la st h eeft om iets goeds te 
bekomen, w aar men voor de m illioe- 
nenkolk van Zeebrugge, waar weinig  
of nooit ie ts goeds van zal terecht 
komen, honderden m illioenen verspilt 
voor het herbouwen en baggeren van  
een haven, welke nog nooit geren
deerd heeft.

Aan wie is dit alles te  w ijten ?
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Twee prachtige V issersvaartuigen te water gelaten
0.85 «Pasteur» en de 0.86 «Edison» 

op de werven Boel en Zonen
De uitgestrekte werven van de fir

m a Boel en  zoon bieden een prächti
gen aanblik. Er heerscht zooals op 
de gewone werkdagen een koortsach
tige bedrijvigheid bij de m assa werk 
lieden aan den arbeid in de ruime 
w erkplaatsen en op de in  aanbouw  
zijnde schepen. Men hoort h et gera
te l der m achines, h et draaien der 
m otoren, h et kloppen en ham eren, 
h et geknars der kranen, deze en nog  
zooveel andere geruchten, die het 
kenm erk zijn van een groot bedrijf 
in volle werking.

Buiten een groote werkdadigheid  
heerscht heden 10 October insgelijks  
een feestelijke stem m ing. De werven  
van Jos. Boel en Zoon zijn eens te  
m eer bevlagd: tw ee nieuwe visschers 
vaartu igen  van een reeks van vier, 
besteld  door de Pêcheries à Vapeur 
zullen binnenkort aan het w ater .toe
vertrouwd worden.

Talrijke personaliteiten  houden er
aan  op de p lechtigheid  aanwezig te  
zijn. Wij merken o.m. op: den Heer 
Lahon, a ttaché aan het K abinet van  
den heer M inister van Verkeerswe
zen, den heer Devos. D irecteur-G ene- 
raal van h et Zeewezen, den heer Ser
ruys, Burgem eester van Oostende, 
Duez, directeur van de m otorenfa- 
briek Carels Bardiaux, Ingenieur So
ciété d’E lectricité de Charleroi. Inge
n ieur Chilsky, A. Bruselle. Velthof, 
D irecteur der O ostendsche Visschers- 
haven, R. M ollem ans. dokmeester, 
V anthillo, Secretaris van de N atio
n ale Federatie voor h et V isscherijbe- 
drijf, enz.. ;ov n

Voor de Pêcheries à Vapeur, de h. 
Stevens, voorzitter van den Beheer
raad, John Bauw ens. R. Bauwens, J. 
De Vestele, enz..

Op h et vastgestelde uur worden de 
0.85 «Pasteur» 0.86 «Edison» te wa
ter gelaten. Alles loopt zeer vlot van  
stapel. Men juicht toe. Twee nieuwe 
sierlijke vaartuigen vinden hun be
stem m ing. Ziehier enkele kenm erken  
lengte over alles 42,20 m.; lengte op 
de w aterlinie: 36 m. breedte 7 m. en 
diepte 4 m. Beide vaartuigen zijn ge
bouwd onder h et toezicht van Bureau  
Veritas: zij worden voorzien van een 
m otor van 400 P.K. D iesel-C arels van 
6 cylinder en van een electrische  
winch. Benevens de uitstekende tech 
n isch e uitrusting, besteden de ree
ders een buitengew one zorg aan het 
confort voor de bem anning.

EEN GEMOEDELIJKE ONTVANGST

Na de tew aterlatin g bezorgde de 
D irectie van de Firm a Boel aan de 
aanw ezigen, een hartelijke ontvangst 
in  h aar bureelen.

De h. Vandam m e opende de reeks 
der aanspraken nam ens de scheep s
bouwers. Hij w ijst erop dat zoopas 
de eerste twee eenheden van een 
reeks van  vier traw lers bestem d voor 
de Pêcheries à Vapeur te w ater werd 
gelaten. In tegenstellin g m et hetgeen  
som m ige zouden beweren, zoeken de 
reeders n iet sensatie te  verwekken, 
n och  de snelheid nutteloos te ver- 
grooten. Zij w illen echter vaartuigen, 
die beantwoorden aan de laatste soci
ale noodwendigheden. Zij hebben  
voor oogen: een  verhooging van het 
rendem ent terzelfderti.id ais het con
fort van  de bem anning, door een bé
ter gebruik van de beschikbare p laats  
D it wordt op een zeer origineele wij
ze doorgevoerd. M. Vandam m e w ijst 
op de practische verwezenlijking van  
een stout opgevat plan. dank zij de 
sam enw erking tusschen  de h.h. B au
w ens vader en zoon. Ingenieur C hils
ky, de scheepsw erf, en de andere le
veranciers. Na alle aanwezigen te  
hebben begroet stelt de Heer Van
dam m e voor h et g las te h effen  ais 
hulde aan de m eters: Mevrouw Geor
ges Stevens en Mevrouw Edouard 
Stevens; op h et succes van de trei- 
lers «Edison» en «Pasteur».-en op den 
bloei van  de Pêcheries à Vapeur.

AANSPRAAK VAN DEN HEER
DIRECTEUR-GENERAAL DEVOS

De Heer D irecteur-G eneraal van  
h et Zeewezen wi;'st erop d at een nieu  
w e bevestiging wordt gegeven van  
den ondernem ingsdurf, gepaard aan  
beredeneerende activiteit, van de 
reederij Pêcheries à Vapeur, die se
dert een  halve eeuw toonaangevend  
is  gew eest in  de B elgische visscherij. 
H et te  w ater la ten  van twee modern 
gebouwde trawlers, twee jaar na  
’s lan ds bevrijding, is  een feit van  
beteekenis n iet alleen voor de v is
scherij zelf, doch ook voor de Belgi
sche scheepsconstructie en blijft zich  
bew ust van de leidende rol die ze tot 
op heden  h eeft vervult. Onze vloot 
h ad  behoefte n ie t alleen aan vaartu i
gen van allerlei slach. doch aan een 
aan ta l groote m oderne eenheden, ra
tioneel ingericht en aangepast aan  
de nooden van de visscherij en aan  
de steeds evolueerende techniek.

De heer Directeur-Generaal w ijst 
op h et baanbrekend werk dat sinds 
een h alve eeuw door de P.V. werd 
doorgevoerd. Hij w il n iet langer stil
staan  bij h et anonym aat van  de 
naam looze vennootschap P.V., de Pê
cheries à Vapeur is  im m ers niem and  
anders dan de im m er jeugdige en on
verm oeibare prom oter der reederij. 
Het w as n iet zonder reden trouwens 
dat het vijftigjarig jubileum  der P.V. 
uitliep  op een verheerlijking van dit 
w elgevuld leven van den bouwer der 
reederij : John Bauwens.

De bouw van de «Pasteur» en de 
«Edison» is de bekroning van een ge
bouw, w aaraan John Bauwens heeft 
gewroet zooals alleen  onze zeelieden  
kunnen zwoegen. De m otoriseering, 
de rationaliseering onzer vloot, de op
leiding van bekwaam  personeel, de 
verovering van afzetgebieden, de u it
bouw van nevenbedrijven. dit alles 
m oest sam en werken tot een doei: aan  
B elgië een gezond en bloeiend vis- 
scherijbedrijf bezorgen waar reeder 
en visscher de rijke vruchten kunnen  
van dragen.

W at de reederij P.V. voor haar ei
gen vloot to t stand bracht: produc
tieregeling, veroveren van afzetgebie
den, aandurven van proefnem ingen, 
rationaliseeren van h aar productie
apparaat, oprichting van nevenbe
drijven, die haar activiteit harm o
nieus aanvullen, dit dient ook voor 
geheel de vloot te  worden verwezen
lijkt door alle reeders m et een geest 
van volharding, onderlinge verstand
houding en goeden.w il.

D at onze reeders hierbij kunnen re
kenen op de onvoorwaardelijke m e
dewerking van h et Zeewezen, hoeft 
niet m eer te worden herhaald.

HULDE AAN DE MEDEWERKERS

De heer D irecteur-G eneraal w ijst 
erop dat de heer Bauw ens ter gele
genheid van h et van stapel loopen  
van twee nieuwe vaartuigen wensch- 
te  hulde te brengen aan  zijn sta f m e
dewerkers, om dat zij de ploeg vormen  
die zijn werken en zwoegen h eeft ge
deeld.

De heer Bauw ens wil hen  betrek
ken in de vreugde die hem  th an s be
zield, om dat h et n iet alleen zijn werk 
is, doch ook dit van  een keur m ede
werkers die, zooals hij. zich hebben  
opgewerkt tot bekwam e beroepslui: 
een Beuren van  scheepsjongen tot 
w alkapitein, een Verbanck van n e
derig bediende tot diensthoofd, een  
Depoorter van  klein cijferaartje tot  
hoofdboekhouder, een Dedrie van  
leerling m ekanieker to t expert-tech- 
nieker, een Lefebvre van  arbeidsjon- 
gen tot hoofdopzichter, alsm ede een  
Vantyghem , een B illiaert .een Fiddes 
en een Soete, die na den eersten we
reldoorlog zijn ploeg kwam verster
ken.

De heer D irecteur-G eneraal deelt 
m et vreugde in  deze intiem e huld i
ging, die m eer h et karakter h eeft van  
een fam ilieviering dan van een offi- 
cieele p lechtigheid  en die den socia
len zin van de P.V. ter eere strekt.

Het sym bolism e, ook in een nijver- 
heidsondem em ing, he.eft zijn betee
kenis. H eeft de P.V. tot op heden het 
fam iliale karakter van h aar onder
nem ing willen tot u iting brengen in  
de benam ing harer schepen, than s  
steeds levenskracht en  durf heeft, 
bevestigt ze uitdrukkelijk dat ze nog  
bereid to t groote verwezenlijkingen: 
«Edison» en «Pasteur» nam en ais een  
wekroep en vol beloften.
Een bijzondere hulde dient gebracht 
aan de scheepsw erf Boel d ie de vaar
dige m edewerker is gew eest van deze 
durvende m aatschappij en een tw ee
ling ter wereld h eeft gebracht die de 
bewondering van allen zal afdwingen  
niet alleen voor onze visscherij vloot 
doch ook voor onze scheepsbouw tech- 
niek. De krachtige steun der reede
rij aan onze nationale werf in het 
bijzonder en onze nationale econom ie 
in  h et algem een, diende in h et licht 
te worden gesteld. P.V. h eeft het be
w ijs geleverd dat wij een zeem ans- 
volk zijn dat zich zelf w eet te  behel
pen en m et succes de m ededinging  
der andere landen kan trotseeren

UITREIKING VAN EERETEEKENS

Vervolgens gaat de Heer D irecteur 
Generaal over to t de uitreiking van  
eereteekens aan de h.h. Beuren en  
Verbanck, gouden m edalie der Kroon  
orde, voor elk 45 jaar dienst; Depoor
ter Michel, Dedrie John en Lefebvre 
Edouard, h et nijverheidseereteeken  
ls t e  klas, voor wederzijds 35, 37 en 44 
jaar dienst; V antyghem  Oscar, Bil 
liaert Alphonse, Fiddes Georges en 
Soete Jules, n ijverheidseereteeken 2e 
klas, voor wederzijds 27, 26, 27 en 25 
jaar dienst.

Zij worden door de aanwezigen har 
telijk  gelukgew enscht.

N.V. D E  N O O R D Z E E 6 «

DROOGDOK- EN ALGEMEENE 
SCHEEPSHERSTELLINCSWERKEN
■ MOTORSPECIALISTEN ■

Londenstraat 1 0 -1 2  ha-": 1 G E
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DE HEER STEVENS. VOORZITTER
VAN DEN BEHEERRAAD VAN DE

PECHERIES A VAPEUR BEDANKT

De heer Stevens, voorzitter van den  
Beheerraad richt een dankwoord tot  
den Heer Lahon, afgevaardigde van  
den Heer M inister van Verkeerswe
zen, den heer Directeur-Generaal De
vos, en den heer Serruys Burgem ees
ter van Oostende.

Hij w ijst erop dat de reederij ge
durende den oorlog zeer zwaar be
proefd werd. Alles wordt n ochtans in  
h et werk gesteld  om  de geleden sch a
de in den korst m ogelijken tijd  te 
herstellen. Men zal zich m et eer uit 
den slag trekken. De heer Voorzitter 
w enscht de werven Jos. Boel en zoon 
geluk, alsook den heer Childsky voor 
de geleverde prestatie.

Zijn gedachten gaan aan  degenen, 
die hun leven hebben geofferd bij de 
vervulling van hun plicht.

M. SERRUYS WIL DE VOLLEDIGE 
HEROPLEVING VAN HET 

VISSCHERIJBEDRIJF te OOSTENDE

N adat de heer Serruys. in zijn hoe
danigheid van Burgem eester van  
Oostende, de Pêcheries à Vapeur en 
de jubilarissen op zijn beurt h arte
lijk h eeft gelukgew enscht, w ijst hij 
er op dat h et stadsbestuur van Oos
tende, alles in h et werk zal stellen  
om de volledige heropleving van de 
bijzonderste B elgische visscherijha- 
ven in de hand  te  werken. Men m oet 
echter rekening houden m et bijzon
der groote m oeilijkheden. N ochtans  
zijn de vooruitzichten th an s rooskleu
riger. De heer Burgem eester verze
kert dat nog voor h et einde van de 
m aand November de verkoop van 
visch  aan de nieuwe visschershaven  
zal p laats hebben. Daarbij zal het 
n iet blijven. Men zal blijven werken  
om aan de O ostendsche visscherij- 
haven h aar vroegeren bloei terug te  
schenken, m en zal n iet rusten voora
leer m en in  dit opzicht volledig ge
slaagd is. M en houde goeden moed 
en de grootste m oeilijkheden, waar
van m en dikwijls te w einig besef 
heeft, zullen m et noesten  arbeid en 
flinke sam enhoorigheid ten  slotte 
overbrugd worden.

N adat de heer Depoorter in  naam  
van h et personeel de overheden be
dankt h eeft voor de waardeering die 
zij ten  hunne opzichte betoonden, 
wordt deze eenvoudige docht indruk
wekkende p lechtigheid  gesloten.

Allen die in  de gelegenheid  werden  
gesteld  er bij aanwezig te zijn, zullen  
ongetwijfeld er den besten indruk 
van behouden. 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

DE KOLONIALE LOTERIJ
s té lt voor 

EEN GEHEEL NIEUW PLAN 
van af de 13de Sch ijf 1946 inbegrepen  

HET SUPER GROOT LOT:
2 1/2 MILLIOEN 

DE GROOTE LOTEN:
EEN LOT VAN EEN MILLIOEN 

TWEE LOTEN van een 1/2 MILLIOEN 
ZES LOTEN van een 1/4 MILLIOEN 

DE ANDERE LOTEN:
12 loten  van 100.000 fr.
12 loten  van 75.000 fr.
12 loten  van 50.000 fr.
15 loten  van 20.000 fr.
30 loten van 10.000 fr.
60 loten  van 5.000 fr.

120 loten  van  2.500 fr.
600 loten van  1.000 fr.

3.000 loten  van 500 fr.
30.000 loten van 200 fr.

Eerste trekking op 26 Oktober 1946 
H et b il je t: 100 fr. H et tiende: 11 fr. 
TE KOOP OVERAL: Posterijen, S ta 
tions, Banken, W isselagenten, enz. en 
ten  zetel van  de Loterij, Gulden V lies
laan  56, te Brussel. - P. C. R. .71.60.

W ijzig ingen  in de 
D iensten  van het

Z eew ezen

Na h et B eslu it van  den R egent, is 
de heer De G hynst A.. w aterschout 
der haven van G ent th an s to t d ienst  
hoofd van  den dienst voor Overzeesch  
vervoer te Antwerpen, aangesteld.

De heer Ct K esteloot vervult de 
fun cties van ad.i. directeur der zee
diensten, .terwijl de heer Cadron 
th an s ’t  am bt w aarneem t van Hoofd 
ingenieur-directeur van de Zeedien
sten  der Kust.

T enslotte vervult de heer Candaele 
de functies van  Eerstaanwezend In 
genieur en diensthoofd van  de tech 
n ische d iensten  van  de Zeegroep der 
Kust.

Voor] onze Marineschool

Ten voordeele  van  
het w erk  “Ibis”

Voetbalwedstrijd tu ssch en  
L ood sen

D at de versm elting van onze M ari
n e- en Zeevaartschool, heilzam e ge
volgen zal hebben voor de opleiding  
der toekom stige zeelieden, valt n iet 
te betwijfelen.

T hans werd de oude loodsboot A.4 
ter beschikking gesteld, waar de jon
ge rekruten een zeer practische op
leiding zullen krijgen.

Ook is  er slaapgelegenheid  voor 
ongeveer dertig kadetten. A lles wordt 
er in orde gebracht.

B innen een zestal m aanden zal 
m en over Nr. 19 beschikken, die veel 
m eer nog aan  de vereischten van de 
school zal voldoen.

De m arineschool zal later herop
gebouwd worden en voorzien van een  
m edisch centrum , alsook van een mo
dern zwemdok.

De liefde to t de zee zal aldus niet 
thdbretÿsch, m aar practisch  aange
kweekt worden.

Zaterdag 12 dezer werd de serie der 
in ternationale vriendenvoetbalm at
chen  tusschen  H ollandsche en Belgi
sche loodselftallen  voortgezet. De ont
m oeting greep p laats op ’t Armenon- 
ville voetbalplein en de aftrap werd 
gegeven door den Heer Burgem ees
ter Serruys.
Het B elgisch  elfta l bleek van den be
ginne af de leiding te hebben en  bleef 
die dan ook behouden na de half-tim e  
M et een overwinnig 5-0 kwam  de wis- 
selbeker in  ’t  bezit van de Belgische 
ploeg De Heer Callant, directeur van 
de stedelijke visscherijschool fungeer
de ais scheidsrechter.

Na den wedstrijd gingen  beide elf
tallen  en de supporters, voorafgegaan  
door een contingent m atroosjes van 
den «Ibis» groepsgewijs naar h et mo
num ent der gesneuvelden van h et 3e 
Linieregim ent. In  naam  van beide 
ploegen werden door ieder der ka
p iteins een bloem enruiker aan den 
voet van h et m onum ent neergelegd.

Ais bekroning van deze in ternatio
nale verbroederingsm anifestatie werd 
’s avonds in  de Laiterie Royale een 
bai aangeboden, dat onder alle oog
punten ais een waar succes m ocht 
aanzien worden.

Zaal, publiek, atm osfeer, orkest én 
buffet lieten  n iets te w enschen  QVfer.

Heer Burgem eester Serruys en zijn 
dame, hebben door hun aanwezigheid  
getoond dat zij deze vorm van weder- 
zijdsche verbroedering, al is h et dan 
ook op kleine schaal, daadwerkelijk 
w illen steunen, vooral ais dit dan nog 
geschiedt ten  voordeele van onze «I- 
bis» weesjes.

Voor zoover de gegevens reeds be
kend, zijn  zou 10.000 fr. opgebracht 
zijn. Hartelijk proficiat voor de in 
richters.

I
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Voor Verbetering van ons 

Visscherijonderwijs
Zooals in ons vorig num m er aange- wezen w enschte h et advies te  ken- 

kondigd, had Vrijdag in de lokalen nen van de betrokken visscherijscho- 
vjan vde Zeevaartschool «en  belang- len  en  de reeders.

W  apenstilstand  
Herdenking

Sedert 28 jaar hebben de oud-strij- 
ders nooit n agelaten  de nagedachte  
nis van hun afgestorven m akkers in  
eere te  houden en, teven s ook, aan  
hun W apenfeiten  te herinneren.

Sedert d it jaar zijn de jongere wa
penbroeders van  de jaren 1940-45 de 
rangen van  de strijders 1914-18 komen 
vervoegen. Sam en m et de ouderen, 
en vereenigd in het Verbond der Oud 
strijdersm aatschappijen van  Oostende 
zullen zij ook in  gem eenschappelijken  
geest dezelfde idealen en herinnerin  
gen in  eere houden. Zoo zullen, gelijk  
telkenjare op gelijken datum , op 
M aandag 11 November, p lechtigh e
den en feesten  in gericht worden, 
w aarvan wij hieronder een kort over 
zicht geven.

’s Morgens, on de W apenplaats, 
uitreiking van eereteekens door de 
overheden, ’s Avonds om 7.30 u.. in 
den K oninklijken Schouwburg, pre
m ière -  n a  Brussel -  van  h et fransch  
ta lig  stuk R. A. F., in  3 acten. van de 
H.H. M arcel de Beer en Jean Gérar- 
dy, die op 25 Septem ber 1946. in  het, 
Paleis van  Schoone K unsten  een ge
w eldig succes boekte. Geen oorlogs- 
dram a kon beter aangepast zijn aan  
dezen  dag. OnmidddUijk n a  afloop  
van h et stuk, zal h et oudstriidersbal 
aanvangen in de groote balzaal van  
het Casino-K ursaal. i 

_  Wij geven in ons volgend num m er 
' ■  verdere bijzonderheden.

rijke bijeenkom st p laats, waarop al 
de leidende figuren van de V issche- 
rijscholen van Oostende. Nieuwpoort 
De Panne, Blankenberge. Zeebrugge 
en H eist tegenw oordig waren.

Verder bem erkten we Ct Goor, Ct, 
Couteaux, directeur S iaens en Biron  
van h et Zeewezen: Ct Loze. Lt. Sprin- 
guel, DeW ispelaere en  Vanhove voor 
de Zeevaartschool W aterschout Carlier 
Mr M ichielsen en ais vertegenwoof-' 
digers van reeders en  visscherijzijde: 
Mr. J. Bauw ens. Vandenberghe Pros
per en  Roger De Keyser.

HET DOEL VAN HET ZEEWEZEN

Ct Goor, die de vergadering voor
zat. en  n a  hem  directeur Siaens, ze t
ten  uiteen dat vastgesteld  werd in  
de vischerij, dat s tee d s’, grooter en 
mooier schepen  in de vaart werden  
gebracht, waardoor van den stuur
m an m eer en m eer zeevaartkennis 
werd vereischt om dat n iet alleen  
gan sch e kapitalen, m aar ook m en- 
schenlevens er m ede gem oeid gingen

Som m igen waren de m eening toe
gedaan, dat boven h et huidig diplo
m a van schipper le  klasse, er dus 
een sóórt superdiplom a diende ver
eischt;

Daarvoor zou een speciaal verplich
te  opleiding dienen te geschieden van  
tw ee m aal 4 112 m aanden, waarna  
aan de bekwaam sten. dit diplom a zou 
toegekend worden.

Men w as van oordeel dat die spe
cia le vorm ing aan onze v issch erij- 
scholen n iet kon toevertrouwd. Ct. 
Goor m eldde dat. vooraleer daartoe 
over te  gaan, h et beheer van h et Zee

Daarop ontstond een debat waarop 
de h eef Vandenberghe vroeg zich uit 
te  spreken
of 1. de huidige visschersscholen be
antwoorden aan de gestelde eischen.

2. W elk program m a er diende uit
gewerkt.

3. Of in  die om standigheden de op
richting van een verplichtende kur
sus in  de Zeevaartschool m et het toe 
kennen van een speciaal diploma al 
of n iet noodig was.

4. W elke eisch en  van de leeraars 
gelast m et deze strengere opleiding 
m ocht worden gesteld.

Daarop, ontspon een debat, waaruit 
duidelijk bleek, dat h et inrichten van  
een kursus voor hooger diploma in 
de zeevaartschool, overbodig werd ge
acht en op voorstel van Ct Goor en 
Mr. Callant. twee com m issies werden 
gevormd welke h et te  onderrichten  
program m a voor h et vormen van 
stuurlieden eerste klasse en m ecani
ciens voor vaartuigen van m eer dan 
50 P.K., zouden opstellen.

In de eerste com m issie voorgeze
ten  door Ct. Couteaur, zouden de hee
ren Bauwens. Callant. Bécu. Blondé, 
Vanhove, R. DeKeyser. Carlier en 
broeder Annobert zetelen  m et een 
plaatsvervanger.

In  de tw eede com m issie:
Ct Couteaux. Mr. Carlier. Callant, 

Jean Dedrie, Springuel en broeder 
Annobert.

Deze com m issie zal in den kortst 
m ogelijken tijd  bijeenkom en en daar
na zijn besluiten aan de vergade
ring voorleggen.

We kunnen slech ts m elden dat in 
deze vergadering n uttig  werk werd 
verricht in  't belang van ons vissche
rijonderwijs.
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Vrijdag 18 October 1946 H et N ieuw  Visscherijblad

R E E D E R S -V IS S C H E R S  !
•  W enscht U schepen te koopen of te verkoopen ?
•  W enscht U « ANGLO-BELGIAN » m otoren te koopen ?
•  W enscht U Inlichtingen van welken aard ook Die' betrek 

op visschersvaartulgen  ?
W endt U tot : (8)

R. BOYDENS, Schipperstraat 40, OOSTENDE

Wetenswaardigheden
VISSCHERIJFILMS

H et afdraaien van enkele H olland- 
sche visscherijfilm s m oest to t in  het 
voorjaar u itg e ste ld ' worden. Men 
hoopt dan enkele zeer geslaagde  
film s te  kunnen vertoonen.
BRIEVEN LANGS DEN LUCHTWEG 
OVERGEMAAKT

H et B estuur der Posterijen  brengt 
ter kennis van h et publiek d at de 
brieven en postkaarten  zelfs zonder 
frankeering van bijrecht, bestem d  
voor Europeesche landen, lan gs den 
luchtw eg worden overgem aakt, tel
kens er een m erkelik voordeel op de 
verzendingen per gewonen weg uit 
voortvloeit.

De toepassing van h et bijrecht 
b lijft n ochtans van kracht, zoo de a f
zender verlangt dat zijn  zending bij 
voorrang wordt behandeld. Ook blijft 
h et vervoer per vliegtuig van druk
werken, zaakpapieren en  m onsters, 
ondergeschikt aan h et betalen van  
h et bijrecht.

TEWATERLATING
Zaterdag is op de werf van August 

Loy te Oostende, een prachtig nieuw  
visschersvaartuig te w ater gelaten  
voor rekening van  de reederij Boels 
te  Oostende. D it vaartuig zal voorzien 
zijn  van  een  m otor van  400 P.K.

Aan de reederij Boels onze h arte
lijke gelukwenschen.

DE «MERCATOR»
Ons schoolschip «Mercator» is th an s  
voor herstelling aan de m achienen  
te  Boma.
HET HERSTEL VAN ONZE 
KOOPVAARDIJVLOOT
M aandag 11. greep te  Antwerpen een  
bijeenkom st p laats waarop besprekin  
gen werden gevoerd om er op te  w ij
zen dat h et herstel van onze koop
vaardijvloot een prim ordiale factor  
in  onze econom ie is.

Een rondreis m et de «Copacabana» 
een Kongoboot, op de Schelde tot  
voor Vlissingen, was daarvoor noodig.

VOOR GELIJKVORMIGE 
VERPAKKING

De V oedselorganisatie van  de Ver- 
eenigde N aties h eeft te Quebec o.m. 
besproken de noodzakelijkheid van  
gelijkvorm ige verpakking van vissche  
rijproducten om den in ternationalen  
handel te  vergem akkelijken.

WERELDPRODUCTIE VAN VISCH
De wereldproductie van  eetbare 

visch u it w ateren  waarop in ternatio
n ale visscherij is toegestaan  wordt op
7.500.000 ton  per jaar geschat. De 
voedselorganisatie streeft n aar nau
were sam enw erking tusschen  de be
trokken n aties om uitputting te voor
komen.
EEN GROOTE WINSTMARGE

De voedselorganisatie van de Ver- 
eenigde N aties stelde vast dat een  
zeer groote m arge bestaat tusschen  
productieprijs en kleinhandelsprijs 
van visch, waardoor het verbruik be
perkt wordt. Men kwam  to t het be
sluit dat de visscherij in  het alge
meen m et te k lein kapitaal werkt om 
technisch  up to  date te  zijn. m aar 
dat h et groote risico er aan verbon
den h et aantrekken van nieuw  kapi
taal m oeilijk m aakt. De voormelde or
ganisatie zal er bij de Regeeringen  
op aandringen meer credieten te ver- 
leenen voor techn ische verbeteringen,

BRAND OP EEN ZWEEDSCH 
STOOMSCHIP

Brand was uitgebroken aan boord 
van het Zweedsch stoom schip «Kristi
na Thorden», toen het zich op den At
lantischen O ceaan bevond.

Het Noorsch schip «Stavangerfjord» 
is er in  geslaagd h et brandend schip  
te bereiken en ach t gekw etsten aan  
boord te nem en.

De brand woedde dertig uren voor 
hij kon gebluscht worden.

DE FIRMA CAMIEL WILLEMS 
IN ROUW

Dinsdag is te Brugge de heer André 
Demey, vennoot van  de firm a Camiel 
Willems overleden. De afgestorvene  
was sedert 1930 aan deze belangrijke 
grootvischhandelsfirm a verbonden en  
was er een zeer trouwe bediende en  
later m edevennoot.

De betreurde vjschhandelaar Jaat 
een vrouw m et drie kleine kinders na.

Hij was in  visscherij en  v ischh an-  
delskringen zeer geacht.

De begrafenis h eeft p laats op Vrij
dag 18 October te 10 uur in  de paro
chiale kerk van St. Antonius, wijk  

-Opex.
Het «Nieuw Visscherijblad» biedt 

aan de achtbare fam ilie en de firm a  
zijn innig rouwbeklag aaU<

de snelheid  op 15 m ijl te brengen zijn  
veranderingen aan  de m achienen  
noodig die hun kracht op 5.500 p. zou
den brengen.

Zulke verandering wordt geschat op
300.000 dollar (ongeveer 12 m illioen fr. 
door een  Am erikaansche werf die zich  
bijzonder op deze veranderingen wil 
toeleggen.
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

REEDERS!
De nieuw e staalbatterijen

N E
de batterijen  m et l a n g e n  
levensduur, zijn beschikbaar.
Het gekende vooroorlogsche 
merk m et talrijke referenties. 

Vraagt in lich tin gen  hij de agen ten
I > . &  O .  O P D E D R Y N C k

Nieuwpoortstw. 195 - Tel. 71713 
Visscherskaai 17 - Oostende
HET WELGEKENDE HUIS VOOR 
Uwe Electrische Scheepsinrichtingen
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Aanvaringen en 
Opsleepingen

In den Onderzoeksraad voor Scheepvaart

De 0.317 «Manitoba» van h et Sas- 
Dem ey n aar de Tilbury kaai varend, 
h eeft schade berokkend aan h et En- 
gelsch  m otorschip «Inissham m an»  
van Londen.

*
De B.610 «Jean André» van de T il- 

burykaai wegkom end is in botsing  
gekom en m et de N.776 en h eeft aan  
dit vartuig schade berokkend. Deze 
aanvaring is een gevolg van  gebrek  
aan voorzichtigheid De achterspie- 
gels en de verschansingsolanken van  
de N.776 werden ingedrukt.

Bij h et overvaren van de Noord 
naar de Zuidelijke kaai in  de haven  
van Zeebrugge op 30-9-46. kwam  de 
Z.447 «Lydie-Suzanne» in aanvaring  
m et de Z.526 «Anna-Leopold». Beide 
vaartuigen liepen hierbij schade op.

*
Door storm weder lien de «Madelei

ne» een Nieuwpoortsch vaartuig, dat 
op de kuischbank lag te Zeebrugge 
en Ios geslagen  w as schade oo. Een 
tien ta l p lanken van den achterspie- 
gel waren gebroken. Ook de Z.487 
«Mady» liep »schade op.

*
Door zelfde storm weder w as de 

N.778 «Suzanne» Ios geslagen  en op 
de opgeblazen loskaai terecht geko
men. Hier ook werd schade vastge
steld.

*
Op 20-9-46 werd de Z.492 aan de 

Zuidkaai der Zeebrugsche haven ge
meerd. Op 30-9-46 bij h et aan boord 
komen bem erkte de stuurm an dat 
h et roer boven de w aterlijn  stuk was. 
Men verm oedt dat h et ongeval te  wij 
ten  is aan h et fe it dat bij laag  w ater 
verschillende vaartuigen aan de 
grond komen, en daardoor tegen  e l
kaar gekneld worden.

W oensdag kwam  de Onderzoeks
raad voor Scheepvaart bijeen onder 
voorzitterschap van den heer Poli.

DE SCHIPPER VAN DE 0.269 
KRIJGT EEN VERMANING EN DIE 

VAN DE 0.272 WORDT VOOR 
TWEE MAANDEN GESCHORST

Onze lezers zullen zich herinneren  
dat op 6 Augustus ’s m orgens vroeg 
de 0.272 «Piet Heyn» de haven  u itva
rend, door de binnenkom ende 0.269 
«St. Jan Berchm ans». in  den grond 
geloopen werd.

De schipper van  de 0.272 was S luy- 
ter Alf. en  die van  de St. Jan  Berch
m ans Puystiens Camiel.

Zooals dikwijls in  aanvaringszaken  
h et geval is. stem den de verklarin
gen m et overeen.

U it de ondervraging en h et onder
zoek is  h iernavolgende gebleken:

De SB achterzijde van de 0.272 is 
aangevaren gew eest door den voor
steven van de 0.269: beiden behielden  
door h un  verkregen snelheid  een voor 
w aartsche beweging waardoor de
0.272 vastgehouden werd door de
0.269; m aar kort nadien en nadat de 
bem anning van h et aangevaren schip  
veilig op de 0.269 w as overgenomen, 
zonk h et op ongeveer eenige m eters 
bezuiden h et wrak. buiten h et vaar
water, aan de westzijde van de h a 
vengeul.

Die aanvaring - zooals verderop 
duidelijk zal bepaald worden - m oet 
in  hoofdzaak worden toegeschreven  
aan de groote onvoorzichtigheid van  
betrokkene Sluyters. N ochtans kan  
n iet gezegd worden dat 0.269 al het 
m ogelijke h eeft gedaan om de aan
varing te voorkomen. Inderdaad w an
neer de 0.269 een korten stoot -heeft 
gegeven, en zijn koers h eeft veran
derd w as dit schip m isschien  10 m. 
voorbij h et groene lich t van h et wrak  
en waren de 2 schepen nog een 100- 
ta l m eter van elkaar verwijderd; het 
vertrekkende schip  bleef zijn  groen 
licht vertoonen en zette zijn koers 
voort dwars over de havengeul, m et 
h et doei achter h et wrak te  gaan  
schuilen.

De positie en de gevolgde koers der 
beide schepen m oest, indien er zich  
geen w ijzigingen voordeden, to t een  
aanvaring leiden.

De schipper van  de 0.269 .die noch 
ta n s langs zijn bakboordzijde, over 
ruim te genoeg beschikte, h eeft te 
lang gew acht om zijn m achine stil te  
leggen, volle kracht achteruit te  
slaan  en hard bakboord roer te ge

ven. In die voorwaarden werd een  
aanvaring dan ook onvermijdelijk.

De schipper van  de 0.269. schijnt 
n och tan s deze m anoeuvers of ten  
m inste gedeeltelijk te  hebben u itge
voerd op h et oogenblik d at de aan
varing zich voordeed.

DE CONCLUSIES VAN DEN RAAD

Op grond van al h et hierboven over 
wogen kom t de Raad to t de conclusie 
dát:

1) gezien de ligging van de h aven 
geul;

2) h et opnem en dezer door een  
binnenvarend schip  en  de koers die 
door ditzelfde m oet worden gevolgd, 
m ag worden aangenom en dat h et a f
varende vaartuig 0.272 h et groene
S.B. lich t en den toplantaarn  vap de 
0.269 kan w aargenom en hebben;

3) de 0.272 bij h et wegvaren, de 
rechter of de Oostzijde van  de h aven 
geul hield, daarbij zijn rood BB. zij- 
delicht vertoonde en dat dit evenals  
h et w itte toplicht goed door den 
0.269 werd gezien:

4) er geen gegronde reden bestond  
vanwege de 0.272 om h et kleine wrak 
te  w illen verm ijden, dat lig t aan de 
Oostzijde der havengeul voorbij het 
groote wrak van den baggerm olen; 
het kleine wrak lig t inderdaad buiten  
het werkelijk vaarw ater en zoo dicht 
tegen  den O ostelijken oever dat een 
afbakening ervan schijnbaar n iet  
noodig geacht werd:

5) de 0.272 een zeer grove onvoor
zichtigheid  m et overtreding beging  
m et schielijk zijn koers te  veranderen  
en zich dwars in  h et vaarw ater te 
gooien, schijnbaar m et het doei zich 
achter h et groote wrak te  schuilen, 
én  zoodoende te trachten  te on tsnap
pen aan een denkbeeldig gevaar van  
wege h et binnengevaren schip;

6) h et de p licht was van de 0.272 
de rechterzijde van de havengeul te 
behouden, zich er n iet van te  verwij
deren, gebeurlijk achteruit te slaan, 
m its h et noodige sein te laten  hooren  
kortom alles in h et werk te  stellen  
om de aanvaring te vermijden;

7) Anderzijds, de schipper van de
0.269 bemerkend dat de 0.272 eerst

BREUK EN BUIKBANDEN
Orthopedische Apparaten  
— K unstbeenen — 

V E R D O N C K - M I N N E
7 H. Serruyslaan O O S T E N D E
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Berichten aan Zeevarenden

AANPASSING VAN 
«LIBERTYSCHEPEN»

De Liberty’s wier snelheid hoogstens 
U  m ijl p e í 'uur bedraagt (ongeveer 
20 Km.) kunnen verbeterd worden  
door een . voorsteyen m et fijnere  
stroomlijnen aan te brengen waardoor 
men 1 zeem ijl zou w innen m aar om

Op 1-10-46. om 10 u. ’s m orgens 
voelde de bem anning van de Z.404 
«Laura-Camiel-Annie» een schok ach  
teraan  h et vaartuig. Men stelde vast 
dat de m otor b doordraaide en de 
schroefas lich tjes warm  draaide. Bij 
h et binnenloopen van  de haven werd 
h et vaartu ig op de kuischbank ge
p laatst alw aar m en bij laag  w ater  
kon vaststellen  dat een blad van- het  
drieledig schroef gebroken vfas.

Rond de m iddag van 4 October 11. 
m oest de m otorist van de Z.511 «Nar- 
Vis-Maria» de m otor stil leggen  daar 
de zuiger dreigde warm  te  loopen. 
Gelukkig w as de Z.47 «Lydie-Suzan- 
ne» in  de buurt en  verklaarde zich  
aanstonds bereid h et defect zijnde 
vaartuig naar Zeebrugge op te  slee- 
pen, w at dan ook gebeurde. Geduren
de de opsleeping verliep alles nor
m aal.

*

Op 2 October 11. bem erkte de Z.433 
«Marseillais» rond 2 u. de Z.531 die 
tw ee bollen h ad  opstaan, tengevolge  
van m otordefect. Na vraag werd de 
Z. 433 opgesleept. Alles verliep nor
m aal.

Tot 20 u. op 26 Septem ber 11. kon 
de Z.477 «Alma» norm aal de v issch e
rij beoefenen. A lsdan kreeg h et vaar
tu ig  m otordefect en werden seinen  
gegeven die door de 0.233 «Noordende 
II» opgevangen werden. A anstonds 
kwam  dit laa tste  vaartuig bij en be
sprak de opsleeping die ’s anderdaags 
o m  8i45 u. m et beider 'staal draden  
zou p laats hebben. Hierook verliep de 
opsleeping norm aal en werd h e t  de
fe c t  zijnde vaartuig veilig de th u is
h aven  binnengebracht.

NEDERLAND

Westerschelde. Pas van Terneuzen.
Wijziging betonning en verlichting.

Diepten.

I. In  de pas Terneuzen zijn de n a 
volgende w ijzigingen in de betonning  
aangebracht:

Verlegd zijn de RZHS. lichtboei MG 
—GvO de roode spitse ton  No 15 en 
de roode spitse ton No 15a.

Gelegd is de zwarte lichtboei No 
16, toonende een  rood onderbroken  
lich t elke 8 sec. helder 4 sec. (Or).

De zwarte stom pe ton No 16 is voor
goed opgenom en en  de zwarte stompe 
ton No 12 is verlegd.

II. In  h et groen-rood-w itte vaste la 
ge geleidelicht van  Eendracht-polder  
is degroene sector, verklikkende nabij 
zwarte lichtboei No 16, gewijzigd. De 
sectoren zijn  than s ais volgt: rood van  
onder den S w al tot in  67°; w it door E 
tot in  114°; groen to t in  119°; verder 
onveranderd.

III. In  de tonnen lijn  RZHS. lich t
boei MG—GvO rood Nos. 15, 15a,16, 
is ais m inste diepte (LLWS) gevon
den resp. 62, 64, en 69dm.

In  de tonnen lijn  zwart Nos 11, 12, 
14, is ais m inste diepte (LLWS) gevon
den resp. 59 en 70 dm.

Radiopeilstation Terschelling  
Willemsoord (den Helder). IJmuiden

en Hoek van Holland worden in 
dienst gesteld.

De volgende radiopeilstations (RG) 
worden 20 October a.s. ten  0800 MTG 
in  dienst gesteld:

a) Terschelling Gonio, roepnaam  P 
BT getrouwbare peilsector 215° -  75°.

b) Willemsoord Gonio (den Helder) 
roepnaam  PBW; betr. peilsector 190° 
—35°

e) IJm uiden Gonio, roepnaam  PBY; 
betr. peilsector 205°—10°

d) Hoek van Holland Gonio, roepn. 
PBH; betr. peilsector 220°—40°

Bovengenoem de peilstations zijn  
uitsluitend  ingericht voor ontvangst 
en  werken onder leiding van het 
kuststation  Scheveningen Radio (PCH

Peilprocedure:
1. Een schip dat radiopeilingen  

w enscht, roept op de voorgeschreven  
wijze Scheveningen  Radio op 500kp/ 
sec. (600 m) en  laa t de oproep volgen  
door QTE? indien  peilingen verlangd  
worden Van af le stations,, dan wel 
door QTE gevolgd door de roepnam en  
van de peilstations waardoor h et  
schip gepeild gew enscht te worden.

2. Scheveningen Rádio zal de oproep 
beantwoorden op d e: Voorgèschreven 
wijze en instructies geven om  te se i
n en  door m iddel van  h et sein  «QSY 
800 K», dan w él öm  te  w achten, even
tueel m et opgave van  volgnum m er.

3. Na verkregen toestem m ing om te

seinen  zal h et schip gedurende één  
m inuut op 375 kp/sec (800 m) de eigen  
roepnaam  seinen m et een tem po van  
ten  hoogste 8 woorden per m inuut en 
m et aanhouden strepen, gevolgd door 
éénm aal de roepnaam  op norm ale w ij
ze geseind en de letter K.

4. De peilingen zullen door Scheve
n ingen  Radio ais volgt aan h et schip  
worden geseind op de frequentie 460/ 
sec (652):

QTE Nr... (volgnum m er van  de p ei
ling)  (roepnaam  peilstation) .......
(getal van 3 cijfers aangevende de 
rechtwijzende peiling vanuit dit peil
station, eventueel gevolgd door een  
aanduiding om trent de betrouwbaar
heid van  de peiling) a t... (getal van  
4 cijfers aangevende den tijd in GMT)

5. Het schip herhaalt de door Sche
veningen Radio uitgeseinde gegevens 
op 375 k p /sec (800 m) direct na be
ëindiging der uitzending.

6. Indien deze herhaling fouten be
vat, zal Scheveningen Radio opnieuw  
de gegevens uitseinen. Indien jufst 
zal zij de verbinding verbreken.

Kosten
Voor liedere verstrekte peiling of 

aantal gelijktijdig verstrekte peilingen  
wordt een bedrag van 8 goud-francs  
Cvoor buSteillandsche schepen) dan  
wel 4 gulder\ (voor Nederlandsche 
schepen) in  rekening gebracht.

N.B. Verantwoordelijkheid voor de 
juistheid  der peilingen wordt door den 
Staat der Nederlanden aanvaard.

Westerschelde, Gat van Ossenisse 
Drijfbakens vervangen door tonnen

In het Gat van Ossenisse zijn de 
roode drijfbakens nos 4 t /m  8 vervan
gen door roode spitse tonnen Nos 4 
t /m  8; de zwarte drijfbakens Nos 7 
t /m  10 zijn  vervangen door zwarte 
stom pe tonnen Nos 7 t/m  10.

BeNW IJmuiden, Gevaarlijk wrak
Op 52° 34’ 31” Nb en 4° 25’ 14” El 

ligt een gevaarlijk wrak m et een m in
ste diepte van 2 1/4 m.

IJmuiden, Kon Noord-dam 
Licht wederom ontstoken.

Monden van de Schelde. Oostgat
Domburger Rassen. Mededeeling 

wrakken
I. Oostgat.
Op 51“ 30’ 11*’,5 Nb en 3° 27’ 14” El 

lig t een zichtbaar wrak.
II. Domburger Rassen.
a. Ligging + -  51° 37’,2 Nb en 3° 24’,

2 El. Het symbool voor een zichtbaar 
wrak m oet gewijzigd in dat voor een  
gevaarlijk wrak m et bijschrift „(M as
ten )”.

b. Op 51°33’53” Nb en 3°23’48” El 
lig t een  gevaarlijk wrak.

N.B.jHet + - 0,4 zm SE lijker liggen
de gevaarlijk wrak m oet van krt. wor
den geschrapt.

C. Qp 51°37’,5” Nb en 3°32’45”.,5 
ligt eerrgeVUarlljS wrak m et een ’ 
ste diepte van  70 dm.

aarzelende m anoeuvers uitvoerde en  
daarna zijn groen lich t bleef toonen  
w anneer hij er nog 100 m eter van ver 
wijderd w as zich had m oeten reken
schap geven van h et gevaar eener 
m ogelijke aanvaring en. op dat oogen  
blik nog over tijd en ruim te genoeg  
beschikte om alles in h et werk te stel
len  ten  einde te trachten  een aanva
ring te vermijden:

8) de schipper van de 0.269. onder 
halve kracht vaarde en over een lin k . 
sche schroef beschikte, m et ten  ge
paste tijde volle kracht achteruit te  
slaan  en zijn roer aan bakboord te  
legen zonder tw ijfel de aanvaring  
had kunnen milderen, zooniet ver
hinderen;

9) de schipper van de 0.269 de bo
venverm elde m anoeuvers in  ieder ge
val n iet tijd ig  h eeft uitgevoerd en  
aldus al h et m ogelijke n iet h eeft ge
daan om een aanvaring te voorko
men.

De Raad is van oordeel dat eener- 
zijds de voornaam ste oorzaak van de 
aanvaring, gevolgd door h et zinken  
van de 0.272 te w ijten  is aan  de 
schielijke koersverandering naar h et 
W esterhoofd, gepaard m et het gevaar  
vol m aneuver van dwars voorover te  
varen van den steven van een varend  
schip dat zelf zijn eigen stuur boord- 
zijde van h et vaarw ater hield.

Anderzijds een bijkom ende oorzaak  
van de aanvaring te w ijten is aan  
het laattijd ig  of n iet m aneuvreeren  
van de 0.269.

HET VONNIS

De Raad besluit derhalve:
1) betrokkene schipper Sluyters  

Alfons van de 0.272 m et de schorsing  
van zijn diploma en de ontzegging  
van h et recht om voor een term ijn  
van twee m aanden in de betrekking  
te varen;

2) betrokkene schipper Puystiens 
Camiel van de 0.269 m et een verm a
ning.

Verwijst betrokkenne Sluyters Al
fons in de 3 /4  en betrokkene Puys- 
tien  Camiel in  1/4 der gerechtskos
ten.

HET ONGEVAL AAN BOORD VAN 
DE 0.127

In het geval Alfred Van M assenhove 
die aan  boord van 0.127 door de 
w inch gegrepen werd. besluit de raad  
dat het een zuiver bedrijfsongeval is  
waarbij den schipper geen enkel ver- 
wij treft. Van de gelegenheid  m aakt 
de raad gebruik de visschers tot voor 
zichtigheid  aan te m anen w anneer 
het slecht weder is  en zij aan dek 
werken.

De gerechtskosten vallen ten  laste  
van den staat.

HET VERGAAN VAN DE 0.121

Zooals m en w eet liep de 0.121 6 m ij
len  ten  N. van Oostende oo een wrak  
De h. A speslagh werd m et een aan
vullend onderzoek belast. Hij onder
hoorde pchipper Carbon Adolf van de
0.79 die tien  m inuten nadat de 0.121 
hem  gepasseerd w as zag dat h et  
schip vast liep. Hij is ter hulp  geva
ren en  h eeft de 5 opvarenden aan  
boord genom en, die reeds h et schip  
verlaten hadden. Volgens zijn oordeel 
is  de boei te  ver van h et wrak gelegd  
waarop de 0121 terecht kwam.

Dedulle Maurits. m otorist was in  
de m achinekam er . toen hij m id
scheeps een hevige schok gevoelde. 
Het w ater kwam  binnen tusschen  de 
2 m azouttanks. Toen hij aan dek w as 
stelde hij vast dat er een boei was op 
600 a 700 m. stuurboord. Schipper 
Lam brecht werd reeds in  een vorige 
zitting onderhoord.

R ijkskom m issaris Pluym ers w ijst  
er op dat schipper Honoré Lam brecht 
volgens zijn eigen  verklaringen ge
stuurd h eeft zonder juist te kunnen  
bepalen welke koers hij volgde, a l
hoew el hij toch boeien in  zijn zicht 
had om dit te  doen. D it is van zijnen  
tw ege een groote nalatigheid. Vol
gens eigen verklaring h eeft hij be
w ust de iDekende veilige vaarroute 
verlaten, zoogezegd om ti.id te w in
nen, m aar waardoor hij schip en be
m anning in gevaar bracht. De R ijks
kom m issaris vraagt dq intrekking der 
vergunning van schipper Lambrecht.

De raad zal hierover binnen veer
tien  dagen vonnissen. §'

HET VERLIES VAN DE Z 22

H avenkapitein Becu gaf het verslag 
van zijn onderzoek, in h et verloren  
gaan van de Z.22 - schipper Richard  
D esm idt - De Z.22 keerde terug van  
de gam aalvangst, en voer ongeveer 
W est-Zuid West. De schipper stond  
zelf op den uitkijk toen het schip lek  
sloeg. De bem anning h eeft n iet ge
pom pt en ook n iet gepoogd het lek  
te  stoppen.

Het schip w as in  slechten  toestand  
en Desm idt h eeft h et steeds lekkend  
gekend.

Het w as de N.52 die de bem anning  
oppikte en dezelfde weg gevolgd had  
van h et gezonken schip.

R ijkskom m issaris Pluym ers is van  
oordeel dat h et u itgesloten  is dat de 
Z.22 op een wrak geloopen is. m oge
lijk wel op een deel van een wrak dat 
zich afgescheurd heeft. Den schipper 
kan m oeilijk een fout aangewreven  
worden daar het ter hulp komende 
schip dezelfde koers volgde, onm id
dellijk daarna, zonder dezelfde m oei
lijkheden tegen  te  komen. Daar er 
geen beroepsfout kan ten  laste ge
legd worden vraagt de R iikskom m is- 

e buitea^aakstelllng van schip- 
er TJfesmidt.

U itspraak binnen 14 dagen.
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O O S T E N D E
 W A A R H E E N --------

CINEMA
RIALTO: «Les eina secrets du dé

sert» m et Franchot Tone. Anne B ax
ter, Erich Von Stroheim.

FORUM: «Le tueur a Gages» m et 
Veronika Lake en Alan Ladd.

CORSO: «Cartacalha Reine des Gi
tanes» m et Viviane Rom ance. Geor
ges Flam and, Georges Grey en  Ro
ger Duchesne.

CAMEO: «L’Amour cherche un toit» 
m et Fred Mc Murray en P aulette Go
dard.

RIO: «Revolte a Sing-Sing» m et
Howard Philips, Preston S. Foster en  
George E. Stone.

ROXY: «Rendez-vous.a Miami» m et
Don Amèche en B etty "Grable.

PALACE: «Falbanas» m et M iche
line Presles en Raymond Rouleau.

VERMAKELIJKHEDEN
Zaterdag 19 October: 19 u. 30: In 

de Schouwburg -  «Nut en Vermaak». 
19.30 u. Boksm eeting in h et Sportpa
leis.

Zondag 20 October: 15 u. Voetbal: 
V.G.O. -  F.C. Roeselaere.

APOTHEEKDIENST
Zondagdienst op Zondag 20-10-46: 

dienstdoende gansch  den dag alsook  
n ach td ien st van 10-10 tot 26-10-1946: 
Apotheker A. Dobbelaere. W itte Non
n en straat 15.

BRITSCHE PARLEMENTSLEDEN 
OP BEZOEK

Een afvaardiging van Britsche par
lem entsleden, onder leiding van den 
heer A nthony Eden. zal een bezoek 
brengen aan  onze stad  op W oensdag 
a.s. 23 October.

ROND DE GEMEENTEVER
KIEZINGEN

De lijst  van de C.V.P. kandidaten  
voor de aanstaande gem eenteverkie
zingen is ais volgt sam engesteld.

1. F. Van Caillie: 2. L. Van H oom e; 
3. Albert Daem s: 4. Leo Porta: 5. K a
rei Goetgebeur; 6. Albert C hristiaens 
7. B ertha Tratsaert: 8. Jan Felix; 9. 
Alfons Deceuninck: 10. Kam iel De-

HOOGE RAAD VOOR TOERISME

houck; 11. Jan Piers; 12. Etienne D e- ! W ellenstein.

Terwijl [de burgem eesters van  de 
K ust te Oostende vergaderden om  
h et wetsontwerp te  bespreken, bracht 
de Hooge R aad voor Toerisme een  
bezoek aan  den techn isch en  dienst 
van de stad, w aar ingenieur-architect 
De Vos uitleg verschafte over de ur- 
banisatieplannen van de stad.

Vervolgens werden de leden ten  
stadhuize ontvangen.

Dhr. Haulot. in  zijn antwoord op 
den welkom stgroet van den burge
m eester, gaf de redenen op van de 
onvoldoende toeristische propaganda  
voor 1946 en gaf zijn overtuiging te 
kennen dat dit in  1947 volledig zou 
omgekeerd zijn.

Hij wees er ook op d at m en echter  
ook aan de vreem delingen ie ts  anders 
dan puinen  m oet kunnen toonen.

LEERRIJKE REIS

Voor den oorlog deed de stedelijke  
H otelschool regelm atig studiereizen  
ten  einde zich beter te  kunnen docu- 
m enteeren over de bijzondere takken  
van de hotelindustrie.

Deze traditie werd dit jaar herno
m en en in h et begin der m aand be
gaf de studiegroep zich n aar de w ijn
streek van de Luxem burgsche Moezel.

De deelnem ers bezochten achter
eenvolgens de wijnkelders Bernard  
M assard te  Grevenm acher, verder 
nog de kelders van Stadtbredim us, 
Greiveldange, Beck, K leinm acher en

BEDIENT U ALLEN 
SPONTAAN VAN DE 

W O N D E R Z A L F  
I N D I A N A  

voor het BEDAREN van 
PIJNLIJKE 

en B L A A R T R E K K E N D E  
STEK- SNIJ- EN BRANDWONDEN 
alsook voor SPEEN en ECZEMA.
Bereid in  ’t  Laboratorium:

C. J. ARTS 
22, Romestraat -  OOSTENDE

Te verkrijgen bij alle Apotheken. (55)

TOONEELVERTOON INGEN 
KARSENTY

Gedurende het w interseizoen 1946- 
1947, zullen de over heel Europa 
beroemde «Galas Karsenty» uit Parijs 
te Oostende vier vertooningen ten  bes
te  geven.
Zooals steeds, zullen deze uitm unten  
zoowel door de degelijkheid der ver
toonde stukken, ais door de voortref
felijkheid  der opvoeringen.

De Directie der Koninklijke Schouw  
burg, stelt voor deze vertooningen  
abonnem enten beschikbaar aan zeer 
voordeelige voorwaarden. N iet alleen  
gen ieten  de abonnem enten 25 t.h . kor 
ting op den prijs der plaatsen, m aar 
zij hebben het voorrecht voor iedere 
vertooning van dezelfde plaats ver
zekerd te  zijn. Voor de volgende speel 
seizoenen, zullen zij dezelfde p laats  
kunnen voorbehouden.

Abonnem enten - aanvragen kunnen  
van heden af worden gericht tot h et  
plaatsbesprekingsbureau van de Ko
ninklijke Schouwburg, open van 10 
tot 13 en van 15 tot 17 uur.

’s  M aandags niet.

NIEUWE CANTATE
Zooals wij destijds reeds m eldden  

zal op 2 November e.k., tijdens de 
jaarlijksche p lechtigheid  der helden- 
hulde op h et stedelijk  kerkhof, te  
dier gelegenheid  een nieuwe can tate  
opgevoerd worden door kinderen.

Deze can tate  draagt a is t ite l «Hul
de aan  onze Bevrijders» en werd door 
tw ee alom bekende O ostendenaars  
verwezenlijkt.

De h. Boehm e D.E., eerste leeraar 
aan h et K oninklijk M uziekconserva 
torium  te  Gent, zorgde voor h et m u
zikaal gedeelte terw ijl de h. A. Maes 
bestuurder van de Agence Continen
ta le  et A nglaise er den tek st voor 
schreef.

GIFTEN
H et W eduwen en W eezenfonds N.S.B. 
O ostende bedankt hierbij voor vol
gende giften:

400 fr. geschonken door Mr. Henri 
Vancoillie, H otel du Coa d’Or, Hof
straat, Oostende.

250 fr. geschonken door Mr. Quin- 
tens, Café Hotel de Bruges. E. Feys- 
plein, Oostende.

In  naam  der W eduwen en Weezen 
hartelijken  dank.
DE ZANDLOOPER

We komen zooeven te vernem en  
dat de O ostendsche H oogeschoolstu- 
dentenclub «De Zandlooper». 
m et het hervatten  van h et schooljaar 
opnieuw zal beginnen.

Binnenkort hoopt «De Zandlooper» 
van w al te steken m et een bai, dat 
bestem d is om, zooals verleden jaar, 
een volledig succes te boeken.

Gij m oogt er u dus op verwachten  
geachte lezers, d at daar dans, plezier 
en  studenticositeit weer hoogtij zul
len  vieren.

busschere; 13. V alentin  Van den Au- 
weele; 14. Louis Janssens: 15. Alfons 
Vervacke; 16. Mevrouw Van B rante- 
ghem -D ew it; 17. Adhemar Gerard; 
18. Jozef Cornelis: 19. Henri Slam - 
brouck; 20. Georges Delepo: 21. Flori- 
mond Compernolle: 22. Willem Ver- 
straete; 23. Raoul Halewyck; 24. 
Marcel Bacquaert; 25. A lfons Elle- 
boudt.

UW MAN HOOREN
spreken to t U van uit 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)

JONG BELGIE
Door de B ij- en N aschoolsche in

richting «Jong België» wordt m idden  
November h et blijspel m et zang «Tam  
boer Janssens» opgevoerd.
BIJ DE MUZIKANTEN

Naar wij vernem en schikken de 
m uzikanten op Zaterdag 16 November 
een groot feest in  te  richten, waar 
vijf orkesten zullen aan  deelnemen.

BOU WTOELAT INGEN

Er werden weer 24 toelatingen  tot 
bouwen verleend.

K.V.G. TOONEEL

Zooals we reeds vroeger m ededeel
den h eeft de h. G. Nellens, Eere voor 
zitter van deze tooneelgroep de be
schikking over de schouwburg toege
staan  aan h et K.V.G.O.-tooneel voor 
drie w intervertooningen.

De eerste voorstelling zal p laats  
hebben op Zaterdag 26 October om 8 
uur ’s avonds. Ais eerste kontaktnam e 
uit h et Schouwburgpubliek werd ge
kozen «De Bokkesprongen» klucht in 
drie bedrijven door Fr. Streicher.

De herhalingen  die regelm atig door 
alle spelers bijgewoond worden, zijn  
reeds ver gevorderd en m et vertrou
wen wordt de groote avond van 26 
October tegem oet gezien.

Het groepje dat h iertoe zijne m e
dewerking verleent, bestaat trouwens 
uit prim akrachten. Allereerst hebben  
wij de laureaten van de tooneelschool 
Mevr. F. Tytgat (Flore Romm elaer e) 
M ijnheer G. Seurynck, dan hebben wij 
den geroutineerden speler h. Pierre 
Lecluyse, verder de uitstekende onder
legde dam es : Sim one Zanders, Gudi 
Seghers, M arie-Louise Vanden Daele 
en G eorgette Parrein en de Heeren R. 
Cordy, M. Vande Kerckhove, R. W yl- 
lem ans en Bals.

H et geheel staat onder de leiding  
van den h. G. Seurynck die ais regis
seur en ais acteur zeer gunstig aan ge
schreven staat.

Deze vertooning is dus de eerste 
van een cyclus van 3 opvoeringen.

De volgende zijn  : op 28 December 
«De Storm bal h angt uit» W eerstand- 
spel in  3 bedrijven door Will. Braken- 
berg en op 1 M aart 1947 : «Snaren
spel» door Val. Foutry (onze bekende 
stadsgenoot-tooneelschrijver van  wie 
reeds verschenen : «Drie van  de Mo
bilisatie», Hotel D o-R e-m i-fa-sol» en  
«Heil Hydrano»).

Wie er aan houdt nog een goede 
p laats te reserveeren zal n iet lang  
m eer m ogen w achten. Men wende 
zich tot Mevr. Raekelboom, Edmond 
Laponstraat, 41.

K.N.S. VERTOONINGEN

Ten gevolge een akkoord tusschen  
de directie van de Kon. Schouwburg 
te Oostende en  deze van  de K oninklij
ke Nederlandsche Schouwburg te Ant
werpen, zal h et u itstekend gezelschap  
van de KNS alh ier tijd en s de winter 
m aanden zes vertooningen opvoeren, 
te w eten  :

5 November 1946 : De Krijtkring ;
3 Dec. 1946 : Marna denkt aan  alles ;
7 Jan. 1947 : Twee dozijnen rozen ;
1 M aart 1947: «Drie Koningenavond»;

April 1947 : Verjaarscadeau ; 29 
April 1947 : Pater M alachius.

Van heden af kunnen abonnem en
ten  voor de zes vertooningen m et ver
m indering van 25 p. h. verkregen wor
den in h et plaatsbesprekingsbureau  
van de Koninklijke Schouwburg te 
Oostende, elke dag van 10 tot 13 en 
van 15 tot 17 u. ’s  M aandags niet.

Na een lange rit werden ze ontvan
gen door de heer Hury, staatstoezie- 
ner van de Luxem burgsche w ijngaar
den, en door zijn  adjuncten de h.h. 
Gloden en M assard die de aanw ezi
gen inwijdden in  ’t  proeven en waar 
deren van parelige bedwelm ende w ij
nen.

Om de kw aliteit van de Moezelwi.'n 
te  beveiligen h eeft de Luxem burgse 
S taat h et «N ationaal merk van de 
wijn» ingesteld, dat de belangen van  
de producenten waarborgt .tegen een  
oneerlijke m ededinging, aangedaan  
door w einig scupuleuse stokers; aldus 
is  de verbruiker zeker van een eerste 
rangsproduct te  verkrijgen.

De m iddelen daartoe aangewend  
werden breedvoering uiteengezet aan  
de aanwezigen, door de officiële a f
gevaardigden van de R egering van  
h et Groot-Hertogdom . In een woord 
de beste wijze om zich de au thenti
sche producten aan  te  schaffen, is 
van de w it-groene briefjes 
van de wijn in  flessen  te kopen voor
zien van de w it-groene briefjes waar 
op de herkom st en h et orde-num m er 
gem erkt staat, alles onder staatstoe
zicht.

Vergenoegd van deze in teressante  
reis, keerde de groep terug.

Men reist om te  leren, zegt de 
spreuk. Hier weer h eeft h et bestuur 
van de stedelijke school voor Hotel- 
bedrijf een prachtig in itia tief gehad, 
dat de ontw ikkeling van de haar toe
vertrouwde leerlingen zal ten  goede 
komen.

(vereenvoudigde spelling)

STEENGRUIS OP DEN 
SOLDATENBERG

Sinds geruim en tijd wordt de solda- 
tenberg en om geving door iedereen  
zoomaar beschouwd ais een openbaar 
stortplein. G ansche w agens steengruis 
worden er zoom aar ontladen  en ont
sieren deze p laatsen. De stad 'lijdt 
hierdoor veel schade om dat zij ver
p licht is  den openbaren weg te onder
houden en zoo de vuiltjes van  andere 
personen welke hierop betrapt werden  
op te ruimen. Tot nu werden de over
treders n iet erg beboet en  w aarvan ze 
ook n iet veel geen last hadden. Thans 
zullen echter diegenen die er op be
trapt worden vuil en  steengruis op den  
openbaren weg te gooien streng ver
volgd worden. De stad zal zich ais 
burgerlijke partij aan stellen  en de 
overtreders van h et politiereglem ent 
zullen een zware schadevergoeding  
m oeten betalen.

We hopen dat deze m aatregel vol
doende zal helpen  om de bevolking  
te leeren h et u itzicht van  onze stad  
in  eere te houden.

VOOR DE TONEELLIEFHEBBERS

De Minard Schouwburg van  Gent, 
m et de G ezelschappen Van Daele, 
Henri en  R om ain Deconinck, welke 
vorig jaar zulke prachtige succes-op- 
voeringen bezorgden in  onze K onin
klijke Schouwburg, kom t dezen w inter 
terug naar Oostende.

Ziehier een repertorium  van  zeven  
stukken die wij ten  beste krijgen :
1. -  D insdag 12 November 1946 «Ma

dam de W itte luupt... m eene zwar
te».

2. -  Vrijdag 6 Decem ber 1946 «How doe 
joe doe ? Faust»

3. - D insdag 17 Decem ber 1946 «Zeg ! 
Sarelde gij uuk»

4. - Donderdag 9 Januari 1947 «Hutse
pot à la Flamande».

5. - D insdag 18 Februari 1947 « 
Oorlogskindeke».

6. -  D insdag 11 M aart 1947 «Smeer 
uw beentjes in».

7. _ D insdag 15 April 1947 «Jeffer A- 
m anda of de verborgen roos». 
Abonnem enten kunnen bekomen

worden in  h et locatiebureel van den  
Schouwburg Van Iseghem laan, vanaf 
M aandag 21 October tot en m et 2 
November 1946. Na deze datum  wor
den geen abonnem enten m eer a fge
leverd.

De prijzen der abonnem enten zijn  
ais volgt vastgesteld: (7 vertooningen) 
Orkestzetels 1 Reeks - 1 loge m idden  
1 Balcon m idden 245,00 fr. ; Orkest
zetels 2 reeks 175,00 fr. ; 2 Balcon mid
den 1 reeks 140,00 fr. ; 2 Balcon m id
den 2 reeks 17500
den 2 reeks 105,00 fr. ; 2 Balcon m id
den 3 reeks 70,00 fr.

Prijzen der p laatsen  per vertooning  
40 - 30 - 25 -  20 - 15 fr.

ZEGELS VERLOREN

De Wwe Van Baelenberghe. wonen
de Cadzandstraat 20, heeft Zaterdag
namiddag rond de visschersplaats  
haar nieuwe zegels van twee m aan
den verloren. De eerlijke vinder wordt 
verzocht ze haar terug te bezorgen 
tegen belooning. Hij zal hiermee aan 
een ongelukkige weduwe een grooten 
dienst bewijzen.

van den tweeden

EEN STRIJKKWARTET 
TE OOSTENDE ?

Wij vernem en dat in  onze stad. door 
vier welbekende m uzikanten een  
strijkkw artet zou gevormd zijn. Wij 
juichen  dit in itia tief toe. dat n iet an
ders dan de artistieke faam  van Oos 
tende zal verhoogen.

VERBODEN WAPENS

De gebroeders Devisch Edouard 
Maurice en  K am iel werden in het be
zit gevonden van wapens thuis : Colt- 
pistool, dolkmes, engelsche m itraillet
te en  een  voorraad m unitie. Het ge
vaarlijk goedje werd aangeslagen en  
de drie gebroeders zullen vervolgd wor 
den.

ONGEVAL MET DOODELIJKEN 
AFLOOP

Van Slembroeck Marcel, 14 jaar oud 
kreeg bij h et inspannen van h et paard  
een hoefslag tegen den buik en bleef 
liggen. Dokter Hoedt liet h et slachtof
fer onm iddellijk naar h et S in t-Jan s-  
hospitaal te Brugge overbrengen.

KONGRESSEN

Wij w isten reeds dat de Federatie 
der K offiehuishouders beslist hebben  
volgend jaar te Oostende hun congres 
in  te richten. Het luidt than s d at ook 
de politieam btenaren van België en  
de M ijningenieurs onze stad uitgeko
zen hebben om volgend jaar alhier 
kongres te  houden.

EX A M EN UITSLAGEN
Examenuitslagen  
zittijd.

Aan de R ijksuniversiteit te G ent 
slaagden volgende stadsgenooten in  
hun exam en :

Hooger In stitu ut voor licham elijke  
opvoeding - 1 Candidatuur -  Van B el
le Richard, m et voldoening.
F acu lteit R echten  - 3e doctoraat. 
Porta Felix, m et voldoening. H andels
en Econom ische W etenschappen - 
le  Canditatuur -  Devolder Fernand, 
m et voldoening.
Faculteit der W etenschappen - L icen
tiaat W iskunde : Janssens Jacques, 
m et voldoening. - 2e L icentiaat Wis
kunde : Desm adryl Marcel, m et on 
derscheiding.

2e licenciaat geschiedenis. Met vol
doening Van Hoorne Diane. Oostende ¡

2e licen ciaat k lassieke. Met voldoe- ¡ 
ning P intelon  Kam iel. Oostende.

2e licenciaat G erm ansche philolo- ¡ 
gie. Met de grootste onderscheiding: ¡ 
Van de Putte Gabriël. Oostende. M e t! 
onderschieding Blomm e Marcel. Oos
tende.

Faculteit  der Wetenschappen:
le  candidatuur wiskunde. Met vol

doening Sm issaert Fernand. O osten
de.

Faculteit  der geneeskunde:
le  Doctoraat. Met voldoening Sur- 

m ont Willy, Oostende.
Voorbereidende technische school:
Graad van candidaat ingenieur le  

proef. Met voldoening Porta Ferdi
nand, Oostende en Verm eersch Alfred 
Oostende.

OPENBARE AANBESTEDING
Donderdag 28 Novem'ber 1946 te  

11 uur openbare aanbesteding betref 
fende h et opruimen van tw ee afzon
derlijke groepen wrakken, gezonken  
1) in h et zwaaidok en houtdok der 
Nieuwe Handelsdokken: 2) in het
Vlotdok der nieuw e Handelsdokkfcn 
en in h et eerste oude handelsdok.

De aangéteekende aanbiedingen  
m oeten ter post besteld worden ten  
laa tste  op D insdag 26 November 1946

ONGEVAL
Op h et St. Jansplein  werd de wiel- 

rijdster Vigne aangereden door de 
auto bestuurd door K aytan. J. Vigne 
werd erg gekw etst en  m oest naar de 
kliniek overgebracht worden.

DIEFSTAL
IJzeren staven  werden ontvreemd  

op de werken aan de Fortstraat ten 
nadeele van de Firm a Willems. De 
staven  werden in vollen dag m et een 
kam ion weggevoerd.

GAUWDIEVEN
Van Hoecke Adrienne u it de Leeu- 

werikkenstraat, diende klacht in  tegen  
een  persoon welke haar handtasch  
had gestolen  in  de «Petit Casino».

VOETGANGER AANGEREDEN
Linskens Leo, welke blind is, werd 

op de stoep van de W apenplaats recht 
over de Banque de Bruxelles, aangere
den door de auto bestuurd door Naert 
M. dit Aissebroeck, Linskens klaagt) 
van  inwendige pijnen.

ONGEVAL OP DE BAAN
Op de N ieuwpoortsteenweg te Snaas 

kerke werd de driewielkar van  Tyvaert 
Sylvain aangereden door de auto be
stuurd door Vandaele Jacob uit On- 
denburg. Paard en geleider werden ge
kwetst en de auto beschadigd. De drie
wielkar reed in zig-zag over den weg 
zoodat een aanrijding onverm ijdelijk  
was.

«DE VRIENDEN VAN DE VRIJE 
UNIVERSITEIT BRUSSEL»

M aandag 28 October heeft de in- 
huld igingszitting p laats van de Fran- 
sche voordrachten die «De Vrienden 
van de Vrije U niversiteit Brussel» in 
onze stad inrichten.

De voordracht h eeft p laats in het 
stadhuis en vangt aan te  20 u. 15

Professor Pelseneer van de Brussel- 
sche U niversiteit zal spreken over 
«La Morale de la  Science».

GEHEIME STOKERIJ ONTDEKT
Vandcnbroele Marcel uit Oudenburg 

was ervan verdacht de uitbater te zijn  
van een geheim e stokerij. De rijks
w acht deed een huiszoeking in zijn  
w oning doch vond n iets bepaalds. Ter
wijl de m annen van de wet zich naar 
G istel begaven om de opzoekingen  
verder te zetten, verwittigde eerstge
noem de zijn twee helpers Marino en  
M archand te G istel van hun komst 
per telefoon. Toen de accijnzen ter 
plaatse kwam en vonden ze n iets meer 
dan de overbijfseien  van de geheim e 
stokerij. De twee helpers hadden on- 
dertusschen alles kunnen doen verdwij 
nen.

j Rouw berichten |

GELDBEUGEL VERLOREN
*#•

Mevrouw Styczen W ladislawa, woon  
achtig  op Mariakerke, verloor Zater 
dagm orgen bij het loopen¡ om den  
tram te h alen  haar geldbeugel inhou
dende een briefje van 1.000 fr. en een
tje van 50 fr.

GLOBETROTTER VERTROKKEN

Mevrouw Van Graag, wonende te 
De Panne bracht er de politie van op 
de hoogte dat haar tw aalfjarig zoontje 
Karei, sinds Zondag verdwenen is.

FIETS GESTOLEN

M aandagavond liet Tanghe uit de 
Elisabethlaan, zijn fiets onbewaakt 
achter voor het huis van den dentist 
Delrue in de Van Iseghem laan. Bij 
zijn terugkeer was de fiets tot zijn  
spijt verdwenen.

RUZIE IN ’T STRAATJE
M aandagm iddag kregen de gezinnen  

H elsm oortel en Schotte uit de Stuiver- 
straat h et aan den stok w egens beta
lin g  van h et gasverbruik. Helsm oortel 
werd aan  h et voorhoofd gewond en 
m oest door een dokter verzorgd wor-

MÉUBELS VERDWENEN
Louise André, pas teruggekeerd uit 

Engeland diende k lacht in tegen  on
bekenden die er gedurende haar ver
blijf in  Engeland m et al haar m eubels 
vandoor getrokken waren.

Zij is aleen  niet.

Men verzoekt ons het overlijden te 
; m elden van den heer

A N D R É-^R A N S d f m e y
echtgenoot v. Mevr. Yvonne Pleysier
geboren .te Eernegem den 16-2-1909, 
en D insdag overleden te  Brugge 

De lijkdienst gevolgd door de ter
aardebestelling zal p laats hebben op 
Vrijdag 18 October in  de Kerk St. An
tonius, Opex te  10 uur 

Vergadering ten  sterfhuize 9 30 u. 
Oostende. Congolaan 107.

JAARDIENST

Mevr. Wwe François Baert-Dedrie ; 
De fam ilien  Baert, Dedrie, Tratsaert 
en V anm assenhove m elden Ued. dat 
er op WOENSDAG 23 OCTOBER, om 
10 u. in  de kerk van de HH. Petrus en 
Paulus een P lechtige Jaardienst zal 
gezongen worden to t ziellafenis van

M ijnheer

FRANCOIS ANDRE BAERT
K apitein

echtgenoot van Mev. Gilberte DEDRIE 
veron gelu kt m et de 0.159 «Transport*  
in O ctober 1945.

Vrienden en kennissen worden h ier
b ij u itgenoodigd. (391)0

BURGERLIJKE STAND
Geboorten

2 Oct. — Renée Roosem ont v. Geor
ges en Yolanda Boeve, DePanne.

5 — Ronny Florens v. Henri en  Eu
genia Roman, Vrijhavenstraat, 45 ; 
Greta Viaene v. Leo en Marie Vanhae- 
cke, R enteniersstr., 33 ; Paul Van Is 
acker v. Arsène en Arlette Van der 
Meulen, Middelkerke ; Bernard Van- 
hoorne v. Petrus en  Irena Lauwereyns, 
Ieperstr., 75 ; Suzanne Degrauwe v. 
Eugenius en  D elphina Coopman, Kai- 
rostraat, 44.

6 — Sonja Vandenberghe v. Ray
mond en M arguerite Vermoortel, Stui- 
verstr., 237 ; Jeannine Devaux v. Ar
thur en Godelieve Debruyne, Schip- 
perstraat, 32 ; Françoise Bergmans 
v. Frans en  Eveline Dekeukelaere, De 
Panne.

7 — Ronny Hollebeke v. Mauritus 
en Sm onne Decraeckere, Torhoutstwg. 
350 ; Yvette Major v. Albert en  Marie 
Packeu, Th. Van Loostr., 50.

8 — Claudine Lenaert v. Joannes 
en M arcellina Dolfen, W erkzaamheid- 
str., 65 ; Freddy Seelde v. Willem en 
Irm a Mylle, Nieuwstr., 14.

10 — M ichel Vandendriessche v. 
Henri en Lucienne M onteyne, Maria- 
kerkelaan, 59 ; Robert Vanmassenho
ve v. Georges en  Alphonsine Gobbaert,



Vrijdag 18 October 1946 Het N ieuw  Visscherijblad

Zandvoorde ; Cecile Dewilde v. Valen- 
tyn en  Isabella Debaillie, Metserstr., 69 

11 — Freddy Neyts v. Arthur en M a
ria Lievens, Th. Van Loostr., 26.

Sterfgevallen

6 — Theophiel Deneve, 68 j. G elijk- 
heidstr., 24.

7 — Jacques Janssens, 2 m., Maria 
Theresiastr., 27 ; Louise Dombrecht,
78 j. Wwe Hyppolite Dehoust, Torhout 
stwg., 22.

8 — Alexis Pieters, 79 j. Langestr., 
110; A lfons Vancopernolle, 18 j. ong. 
Torhout.

9 — M arguerite V andendriessche,
42 j. ong. H. Serruysl., 10; Augusta  
Govaere, 76 j. Wwe Leon Staquet, D is
tell., 13.

10 -  Francis Wybouw, 76 j. Nieuw- 
poort stwg., 179; Carolus Devos, 45 j. 
Breedene; Sonja Vandenberghe, 4 d. 
Stuiverstr., 257.

11 — Eugeen Bonheure, 15 j. St. 
Paulusstr.; Cecile Dewilde, 1 dg., Met
serstr.; Eugenia Devos, 82 j. Wwe Ca- 
xnile V em ieuw e. E. Beernaertstr. 71

BERICHT

Ter gelegenheid  van  Allerziélen en 
A llerheiligen (1 en 2 November) h eeft  
de Burgem eester de eer h et publiek  
te  berichten dat h et vanaf 27n Octo
ber to t 4n November a.s. verboden is  
schilder- of bouwwerken uit te  voeren  
op de stedelijke kerkhoven.

BERICHT

Plaatsen  van lijkdragers zijn te be
geven. Zich aanm elden op h et bu
reau van den Burgerlijken Stand, 
d ien st der sterfgevallen.

Huwelijken

Van der Lijn Hendrik, dansm ees
ter en N ayet Berthe, brodeerster; Bae 
ckelandt Achille, daglooner en Deree- 
re Irena, z.b.; Easton Lucien, bier
handelaar en Aelter Henrica. d ienst
meid; Loens Leonard, electricien  en 
Van G yseghem  H enriette, z.b.: P illat 
Maurice, beroepsm ilitair en Eerebout 
Yvonne, z.b.; Van Duyvenboden Me
dard, werktuigkundige en Rubben 
Sim onne, z.b.; Versele W illiam, be
roepsm ilitair en K esteloot Rosette, 
z.b.; Thoon Sylvain, visscher en Ros- 
seel Sim onne, dienstm eid.

Huwelijksafkondigingen

Janssens Albert, visscher. Ooststr., 
2 en Cools Paula, werkster. V isschers 
kaai 35; O pstaele Roger, voerman, 
Elisabethl. 330 en Haelewyn Geor
gette, z.b. Aartshertogstr. 25; David 
Leopold, vischhandelaar. Gr. de Sm et 
de Naeyerl. 52 en Van den Briele Do
ris, z.b., Pr. S tephaniepl. 15: Bogaert 
Adolf, bankwerker. G ent en Demes- 
m aecker Angela, kamermeid. Cirkel
straat 31; De Goedt G ustaaf. wever, 
Aalst en Lauwereyns Adrienne, werk
ster, Vereenigingstr. 123: M olleman
Leonard, kasseier, Kroonl. 13 en Ame 
loot Pharailde, z. b.. Lijsterbesl. 12; 
W alter Jam es, plastieker. Londen en 
D eschacht Augusta, naaister. M aria- 
kerkel. 4; Peeters Fernand, reken- 
plichtige, W estende en Vanden Dries- 
sche G eorgette, z.b. Clem entinapl. 16; 
Decoster Etienne, rijkswachter. Alf. 
Pietersl. 39 en Bryon Gilberte, w inke
lierster, Torhoutstw g 129; Rae W il
liam , werkman. Renfrew en Tack Eli
se, werkster, Madridstr. 8; Deckmyn  
Gerard, visscher. St. Franciscusstr. 
30 en Vanhoecke Elisa. z.b.. St. Fran
ciscusstr. 1; Degruyter August, p as
werker. E. Laponstr. 50 en Declercq 
Gabriella, z.b. Nieuwpoortstwg, 55.

Andere gemeenten

Rusbach Joseph, kapitein. Antwer
pen en Acken Adolphine. stikster; 
Bouserie Jerome, rijkswachter, Beer- 
nem en V erstraete Maria. z.b.. Brug
ge; G hys Pieter, visscher en Seys Ma
ria, z.b. Nieuwpoort: Cassim an Al
bert, gem eentewerkm an. Jette en 
Pom ard Yvonne, dagloonster. Jette.

B etaal n iet m eer te duur voor Uw 
schrijfm achines en rekenm achienen, 
alsook stalen  bureelmeubelen.

FERNAND SCHAEVERBEKE 
Steenstr. 25 - Brugge. Tél. 34.308

D E  P A N N E

CABARETAVONDEN
Zaterdag 26 en Zondag 27 October 

te 7 u. geeft h et gezelschap G ust Van 
Daele tw ee bonte avondfeesten in de 
inrichting Rivoli. Zeelaan 116.

DIENST DER RAVITAILLEER ING
De bevolking wordt er attent op ge

maakt, dat de bureau’s slech ts toe
gankelijk zijn van 9 to t 11.30 p.

R C. DE PANNE
Zondag a.s. grijpt de inhuldiging  

plaats van de tribune op h et plein  
R.C. De Panne. Daarna m atch tegen  
St. Baafs.

TOONEELAVOND
Het O ostendsch Volkstooneel zal 

op Zondag 20 October om 15 en 17 u. 
in de feestzaal «Ons Huis» h et zang
spel «Prinses Marina» opvoeren.

K aarten zijn vooraf te bekomen in 
zaal «Ons Huis».

Bericht aan de Visschers Eigenaars
Voor een zorgvuldige afwerking van  

Uw vischkorren of haringnetten  van  
gelijk welk model, w endt U in volle 
vertrouwen bij E. VANMARCKE- 
& KINDERS, Victor Borléestraat, 1, 
Coxyde-Bad. 25 jaar ervaren korre- 
breidster. Spoedige bediening. Begeeft 
zich ten  huize voor alle in lichtingen.

R eeders &  V ischhandelaars
r^ H E T  B E S T E

IJS
WORDT GELEVERD DOOR

FROID INDUSTRIEL

N I E U W P O O R T
CINEMA

NOVA: Van Vrijdag tot M aandag  
om 8 u. Zondag van af 2.30 - 4 -  6 en 
8 u.: Gesproken dagblad: De groote 
U niversal productie «Eeuwige ban
den» m et de beroemde zangeres Dean  
ne Durbin en Joseph Catter.

Muziek, zang - buitengewoon. 
Engelsch m et vl. teksten.

BURGERLIJKE STAND

Geboorten: Baeckelandt Freddy v. 
Lucien en Pelem an Ludovica: D utri- 
eux Agnes v. Alberic en Dem an Eli
sabeth.

Huwelijksbeloften: G hys Pieter,
visscher te Oostende en Seys Maria, 
z.b.; Sm agghe Michel, werkm an te  
Oostduinkerke en Vandevelde M arie- 
Louise, z.b.

Huwelijken: V erhelst Leon, bakker 
en Verm eersch Maria, z.b.; V erhae- 
ghe Daniël, m etaalbewerker en Van- 
severen Antoinette.

AUTOONGELUK
Zondagavond rond 10 u. kwam een 

auto van  h. J. B. te Nieuwpoort te
recht in  de havengeul. onmogelijk te  
w eten  te komen hoe en oo welke m a
nier. De h. J.B. kwam  er vanaf m et 
w at door h et slijk te  spartelen; de 
auto werd M aandagm orgen u itge
haald.

Een spreekwoord zegt «Er bestaat 
een God voor de dr...». Wij m oeten  
h et waarlijk gelooven.
DUITSCHERS AANGEHOUDEN

Drie D uitsche krijgsgevangenen die 
uit een kam p van Frankrijk gevlucht 
waren werden in de duinen van Oost
duinkerke aangehouden en aan de 
bevoegde overheid overhandigd.
OP WEG NAAR ZUID-FRANKRIJK

Een kleine yach t kwam  voor enkele 
dagen tegen  de overblijfsels van de 
staketsels vast te  slagen en verkeer
de in  benarden toestand. De eenige 
opvarende werd door de zorgen van  
den m osselkweeker Vercouillie a fge
haald  en h et bootje door de diensten  
van h et Loodswezen in zekerheid g e -1 
bracht. Het bootje kwam v-an Zee
brugge. De opvarende, een Hollander 
m et een kunstbeen, m oet uit een in -  
terneeringskam p van Amsterdam  
ontsnapt zijn en h eeft zich h et yacht 
toegeëigend om zijne vlucht te  ver
gem akkelijken. Zijn doei w as Zuid- 
Frankrijk te  bereiken.
DE HARINGVISSCHERIJ

De haringvisscherii m et de drij
vende n etten  slaa t n iet mede. Het 
weder is n iet gunstig. S lechts tw ee
m aal hebben onze visschers kunnen  
visschen  en h et resu ltaat w as n iet 
loonend. M et een viertal vaartuigen  
werden ongeveer 1500 haringen ge
vangen. Deze werden verkocht op 
Zondagm orgen aan 2 fr. en  M aandag  
aan 2,50 fr. h et stuk.

Laat ons hopen dat onze visschers 
in  de toekom st m eer geluk zullen heb
ben.

Trypsteen Lodewijk en  De 
M aria (huw. O verijsche).

Backer

VOLKSBOEKERIJ «ONS HUIS»
Zondag heropening van de volks- 

boekerij in «Ons Huis» van 10 to t 12 
uur. Groote keus van Nederlandsche 
en Fransche rom ans en van jeugd
boeken. Toegang vrij.

APOTHEEKDIENST
Zondag 20 October is  de apotheek  

van den heer Pam elard. K erkstraat, 
den ganschen  dag open.

KONINKLIJKE HARMONIE 
NEPTUNUS KINDEREN

Iedere D insdag en Donderdag van 
6 to t 8 uur aanleeren van  jonge mu
zikanten. Jongelingen die wenschen  
muziek te  spelen kunnen zich laten  
inschrijven in  «Ons Huis».

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

Te bekom en b ij:  (10)

M. R oyaux-C laeys
55, Guido Gexellelaan, 55  
Tel. 3 2 5 .0 9  - BRUCCE

CINEMA’S
Studio du Casino: 1) P athé Journal 

2) Docum entaire: 3) «De vreemdeling  
m et Lawrence Olivier.

PALLADIUM: 1) W ereldnieuws; 2) 
Teekenfilm ; 3) «Assurance sur la 
mort» m et Fred Mac Murray en B ar
bara Stanwyck.

COLISEE: W ereldnieuws: 2) Docu
m entaire; ) «Les clefs du Royaume»  
m et Gregory Peck en Thom as M it
chell.

«IN ONS HUIS»
Zondag 20 October opvoering van  

de revue «Boum... ’t  is Atomiek» m et 
Lydia Renie. R egie Frans Monoyer

Een echt lachsukses.

H E I S T

BURGERLIJKE STAND
H uw elijksafkondigingen: R osseel

G aston, visscher en  R oels Eliza, fa -  
briekwerkster, Oordegem: C hristiaens 
Eugene, hotelbediende. Knokke en  
Vlietinck Lucie, z.b.: H autekiet Ur
bain, papierhandelaar. Breedene en  
Tim m erm an Elisabeth, z.b.

Huwelijken: Van M assennhove R o
bert, visscher en Vandierendonck Ali 
ce, z.b.; Cauwe Ignace, handelsverte
genwoordiger. Brugge en Dhondt Lia 
z.b; Bouckaert Robert, kiekenkweeker 
Lovendegem  en M alfait Godelieve; 
Jaum in Hubert, elektrieker en V an- 
torre Simonne,.z.b. : Everaert Georges 
bankbediende en Vandewalle Bertha, 
z.b.; George René, tim m erm an en Du- 
thoy Sim onne, z.b.: D uoont Germ aan  
smid, Brugge en  Schoones Johanna, 
z.b.; Tiri Ludovicus .schrijnwerker en  
Devlam inck Irena, z.b.: Verstappen
François, autogeleider en  Vantorre 
Rachel, z.b.; Desm idt Louis, visscher  
en Latruwe M ariette, z.b.

Geboorten: Verm eulen Joseph, Her
m an Liebaertstraat. 7: R eyns Jean- 
Marie, Koninklijke straat. 61.

WAARHEEN DEZE WEEK ?
CINE MODERNE: Van Vrijdag tot 

Zondag «La Justice des Hommes» m et 
Edgard Buchanan.

Van M aandag to t Donderdag «Het 
Oordeel van Tarzan» m et Ken May 
nard.

Vertooningen in de week om 20 uur 
’s Zondags om 2,30 - 17 - en 20 uur.

VOETBAL: om 15 uur - F.C. Heist - 
Veldegem.

GEMEENTERAAD
De gem eenteraad is bijeengeroepen  

voor M aandag a.s. om 17 uur.

BIJ DE UITDEELING DER 
RANTSOENZEGELS

Tijdens de jongste uitreiking der 
rantsoenzegels hebben we vas^gesteld  
dat honderde personen zich n iet t ij
dens de vastgestelde dagen hun ze
gels hebben afgehaald. Velen hadden  
vooraf reeds verkozen zich op den 
dag voor de «telaatkom ers» aan te 
bieden.

Wie raden de inwoners aan, op de 
vastgestelde datum  hun zegels af te 
halen  w illen zij alle verdere m oeilijk  
heden vermijden.
SLUITINGSUREN STADHUIS

Gezien h et overvloedig werk bij a l
le gem eentediensten, h eeft de Bürge 
m eester besloten ’s nam iddags het 
stadhuis te sluiten. S lechts voor een 
zeer dringende zaak - die n iet de min  
ste u itste l duldt -  kan toegang tot 
het stadhuis bekomen worden, langs  
h et Politiecom m issariaat.

’s Voorm iddags zijn de bureelen  
open voor h et publiek van 9 tot 12 u.

Met genoegen hebben we vernom en  
dat door .tusschenkom st van het ge
m eentebestuur, een gunstige regeling  
werd getroffen en de werken n iet zul
len  stilvallen.
HUWELIJKEN MET DE VLEET

Het ziet er n aar u it dat er in  onze 
gem eente een wedloop bestaat naar  
h et bureel van den Burgerstand, af- 
deeling «huwelijken». In  de afgeloo- 
pen week hadden zoo m aar elf huw e
lijken plaats. D it bezorgde natuurlijk  
h eel w at la st aan de bedienden van  
den burgestand en de Kerkelijke 
Overheid, m aar bracht m eteen  h et  
bewijs dat te  H eist de m annen en  
vrouwen h et gem akkelijk eens wor
den en dat de schoonm oeders n iet  
m eer zoo gevreesd worden.

DE LUSTIGE ROOKERS
Buiten alle verw achtingen in was  

de opkom st voor de wedstrijd van  
M aandag 11,, w aarvan wij hieronder 
de u itslag  geven, talrijk.

1) Ollevier Leon. 69 min. 05 sec.; 
2) Savels Theophiel, 69 min.: 3) Hen
ri Blomm e 67 min.; 4) Creyf Leon 65 
min.; 5) Standaert Gerard 63 min.; 
6) Dem unck Cyriel 56 min.: 7) U tter- 
wulghe Frans 55 min.
BEVRIJDINGSFEESTEN

Het program m a van de bevrijdings 
feesten  zullen we in ons num m er van  
Zaterdag a.s. bekend maken.

Rechtbanken
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XHUIJfPAPIEQ en DUQCELart.
Agentschap:

Peter Benoitstraat, 5 - Oostende
T ele fo o n  7 8 1 7 2

IN DE CASINO
De eerste opvoering dor de K onink

lijke N ederlandsche Schouwburg w el
ke p laats h eeft op 29 October zal zijn 
«Ontstuim ige harten» door Patrick.

IN DE SINT SEBASTIAANSGILDE
De 540 jaar oude St. Sebastiáans- 

gilde w as op 30 October in volle feest, 
ter gelegenheid van de jaarlijksche 
sirefeesten, die dit jaar gepaard gaan  
m et de huldiging van verschillende  
leden ter gelegenheid van hun 50- of 
25 jarig lidm aatschap.

Na den rondgang trokken de leden  
der m aatschappij, m et de Koninklijke 
Harmonie «Neptunus kinderen» naar  
de w oningen van den aftredenden Ko
ning h. M. D anneels en mevr. Wwe 
Leopold Van Kersschaever, waar een  
korte huldiging p laats had om dan  
stoetsgew ijs op te trekken naar h et  
schietveld St.-Sebastiaan, waar de 
schieting voor den Sirevogel en de 
Eerevogelsteking p laats vond.

Met de gebruikelijke cerem onien  
werden de nieuw e K oningin en  Sire 
Mevr. Louwagie enh. Em. Van Oost, 
de kenteekens van hun waardigheid  
overhandigd.

’s M aandags werd een prachtige 
prijsschieting en boiling gehouden, 
waarop aan de volgende jubilarissen  
een welverdiende hulde en een her- 
denkingsteeken werd overhandigd,

CORRECTIONEELE RECHTBANK 
VAN BRUGGE

Vynck Jerome, m achin ist te Lef- 
finge, d iefsta l van een olmen boom  
ten  nadeele van den Staat: 700 fr.
(voorw. 3 j.) en 1531 fr. schadever
goeding.

Vanhee Cyriel, landbouwer te  Lef- 
finge, d iefstal van een hoeveelheid  
ter: 700 fr. (voorw. 2 ;".) en  300 fr. 
schadevergoeding.

Devos Germ ana, huishoudster te  
Oostende, d iefstal van handdoeken, 
zeep, tabak en kleedingsstukken : 
1400 fr. (voorw. 3 jaar.)

Dhauw Camiel, bakker, Heist, in 
breuk op verordening banketgebak: 
700 fr.

Claeys Jozef, stoker, Lissewege, h e
ling van verrekijker: 700 fr.

M eersm an Frans, hotelbediende, 
Blankenberge, slagen en sm aad aan  
politie: 15 dageri;en 700 fr.

Veile Maria, m odiste. Oostende, be
delarij : 8 dagen en 180 fr.

VAK- EN HANDELSSCHOOL
Zondag 11. werd door de beheerraad  

van de Stedelijke Vak- en H andels
school in  de raadszaal van h et stad
huis overgegaan tot de prijsuitdee- 
ling voor h et schooljaar 1945-46. De 
opkom st was zeer talrijk.

We vinden h et spijtig, dat voor der 
gelijke gebeurtenis zoo weinig rucht
baarheid wordt gem aakt..

Het zou dus geenszins schaden de 
prijsuideeling m et w at m eer luister  
te laten  doorgaan. Het zou m eteen  
ook de aandacht voor onze school 
doen groeien.

«DE FLANDER JANSSENS 
VRIENDEN»

Op M aandag 21 October om 19 uur 
zal in  h et lokaal «Bij Flan der Jans
sens» een algem eene vergadering ge
houden worden waartoe alle leden  
dringend worden uitgenoodigd.

Dagorde: 1) Toestand der kas; 2) 
Algem eene werking seizoen 1946; 3) 
K iezing defin itief bestuur: 4) Alge
m eene bespreking en vooruitzichten  
seizoen 1947.
ALGEMEENE VERGADERING 
REEDERS

Hand in Hand. Heist. Zeebrugge, 
Blankenberge, kom t heden Zondag 
bijeen te 10 uur stip t in  het café

BLANKENBERGE
BURGERLIJKE STAND

Geboorten: Deprez Marie v. Hilaire 
en Yvonne Derijcke. W enduine: Mo
nique Jacxsens v. Alphonse en John
ny Janssens, Lissewege: Van M assen - 
hove Marion v. Raymond en Sim onne 
Lefèvre, Zeebrugge: Claeys André v. 
Albert en  M aria Decorte. Onderwijs- 
str. 15; G evaert R ita v. Julien en Elza 
Dumon, Zeebrugge.

Sterfgevallen: Jacxsens Monique,
1 dg. v. A lphonse en Johnny Jans
sens, Lissewege: De M eester Rosita, 
14 j. v. W ilfried en Evelina Villez, 
L angestraat 16; Delforge Desiré. 83 j. 
wed. Marie Gaspard. Rogierl. 14.

Huwelijken: Vyls M aurits en  Van  
Heghe Sim onne; W aeghe Florimond  
en Godrie Yvonne: D alle Emiel en  De 
Neve Paula; Van Dyck André en Cour 
ois Lucienne: N aessens Andries en De 
Necker A ntoinette: Van Hooren K a
rei en Werle Germana.

H uw elijksafkondigingen: Bara R ay
mond en R iff Maria; Capiau G ustaaf 
en Leclercq Jeannine (huw. Binche)

ter gelegenheid van hun 50-jarig lid - Scheurleg te Heist. V lam ingstraat, 
m aatschap. Claeys Th.. M arannes L, Dé belangrijke dagorde luidt: 1) 
Vanhulle Em. De Clerq Cari.. Segaert Bespreking oorlogsschade door Mr.
Juste, De Nijs Rich., W illem s Louis, 
Notebaert Gust. en  de v ijf en  tw intig  
jarige jubilarissen :
Reyns R ich., Wwe Pauwels, René 
Claeyys Fr., De Brauwere Carlos, Be- 
noot René, Lombaert Aug., Horseele 
Em., Wed. De Brauwere Th., Seynae- 
ve Jér., Wwe Beiteneers, De Nijs, Ha
che Alf. Durieudt Maurice, Steenkiste  
A., Stubbe Em., Frederick Maurice, 
De Graeve Joseph, Louwagie Ides en 
W assenhove Kamiel.

Zondagen 20, 27 October en 3 en  10 
November zullen prachtige prijsschie- 
tingen  gegeven worden, gejond door 
Sire en  K oningin, Jubilarissen en Ee- 
re-voorzitter schepen A. Pauwels.

GESLAAGD EXAMEN
De zoon van dhr. Soete, conducteur, 

h eeft m et groote onderschei
d ing zijn  eindexam en afgelegd ais doc
tor in de geneeskunde aan de rijksu
n iversiteit te Gent.

Slabbinck Roland, legde m et voldoe
n ing h et exam en af in  de le  Candi
datuur in  de Natuur en Geneeskunde.

»Voor de BESTE SCHEEPS- 
! INSTALLATIES, w endt U tot

:Maes & Marcotii
P.V.B.A.

I Aecus - D ynam o’s -  H enoindingen  
¿Vlamingstraat, 61 HEIST-aan-ZEE s
i  (14) I

Vandenberghe; 2) Het ijle haringsei
zoen; 3) De fiscale en sociale m oei
lijkheden door Mr. Morbee: 4) Aller
lei.
HULDE TH. DEWILDE

Zondag 11. had een eenvoudig maar 
plechtige hulde p laats ter nagedach
ten is van w ijlen Th. Dewilde.

Op de S tatiep laats vormde zich een 
stoet, bestaande uit de fam ilieleden  
van de overledene, afgevaardigden

EXAMEN
Gilbert Huyghe, legde m et voldoe

n ing zijn exam en af aan de R ijksuni
versiteit te Gent, voor de 2e proef van  
Candidaat Ingenieur, 
van den privaat en in lichtingsdienst 
«Le Ruban vert», verder een afvaar
diging van h et stedelijk feestcom iteit 
gem eenteraadslid  René Vantorre. a f
gevaardigden van de «Oude Rijn- 
wacht», «Vuurkruisen». «Invalieden  
en Oud-strijders» m et vlaggen.

Op h et stedelijk kerkhof werd op 
h et graf van den overledene een bron 
zen p laat aangebracht, terw ijl korte 
toespraken werden gehouden.

DE WERKEN OP DEN ZEEDIJK
Sedert geruim en tijd  reeds, wordt 

door aannem er Demuyter, voor reke
n ing van Bruggen en W egen, u itge
breide herstellingsw erken uitgevoerd  
op den zeedijk te  Heist en Duinbergen  

; Zooals we reeds hebben opgemerkt 
worden alle bunkers, gangen en ver
sperringen weggeruimd.

Er dreigde een vertraging te komen  
door onvoorziene gevallen.

V & U 5 m £ d e p s
LAB. G H E D A , C A S IN O ST R A  AT, 2 3  S T -N IK IA A S -W .

Autobusdiensten
OOSTENDE - KORTRIJK

O ostende 6.15 11.00 17.00
K aaistation
(Café W aterhuis)
Kortrijk (Statie) 7.45 12.30 18.30

KORTRIJK - OOSTENDE
Kortrijk (Statie) 8.00 14.00 19.00
(Café W aterhuis)
K aaistation
Oostende 9.30 15.30 20.30

IEPER - OOSTENDE
leper (Statie) 8.05 14.00
Oostende (St. K aai) 9.20 15.15

OOSTENDE - IEPER
Oostende (St. K aai) 9.30 18.30
leper (Statie) 10.45 19.45

OOSTENDE-KOKSIJDE-VEURNE

Vertrekuur u it O ostende (S ta tio n ):  
6.25 u. Aankomst te Veurne (S tation):
7.30 u.

V ertrekuren u it K oksijde-B ad:  8.00 
8.45 (’s W oensdags) - 9.25 (id.) -  10.10 
10.57 - 11.35 - 12.30 - 13.10 -  15.00 
15.40 - 16.45 - 17.25 -  19.00. Duur der 
reis: 15 min. ***

Vertrekuren u it V eum e (S ta tio n ):
7.35 - 8.20 (’s W oensdags) - 9.05 - 9.45 
(’s W oensdags) -  10.40 - 11.15 -  12.10 
12.50 - 14.10 - 15.20 - 16.05 -  17.05 
18.20. Duur der reis tot Koksijde-Bad: 
15 min.
. V ertrekuur u it Veurne (S ta tion) : 
20.10 m et aankom st te Oostende te
21.30 u.

T R A M  DE PANNE-ADSNXERKE

V ertrekuren u it De Panne (D ijk ):
5.36 -  6.16 -  7.08 - 7.45 -  10.31 - 11 02
12.23 -  15.06 - 15.40 - 16.33 - 17.16
17.48 - 20.40. Duur der reis: 12 min. * * *

V ertrekuren  u it Adinkerke : 5.52
6.33 - 7.28 - 8.02 -  10.48 -  11.19 - 12.40
15.23 - 16.00 -  16.50 - 17.32 - 18.05 
20.57. Duur der reis: 12 min.
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Aanvoer in Belgische Havens van I Januari tot I Oct. 1946

Visscherijhavens
VISCH

Kgr. Fr.

GARNAAL

Kgr. Fr.

VOLLE HARING

Kgr. Fr.

ULE HARING

Kgr. Fr.

Oostende .................  ...
B lankenberge ................
Zeebrugge ........................
Nieuwpoort .................

17.676.744 194.116.498 
239.028 1.941.372 

4.425.176 46.663.082 
933.847 9.148.149

317.692 10.787.900 
68.041 2.223.912 

405.223 12.867.809 
123.928 4.384.070

7.874.703 33.872.039 15.470.033 27.680.582 
204.575 296.125 

1.250.180 1.824.282 
2.721.854 4.920.154

Alg. totaal 23.274.795 251.869.101 914.884 30.263.691 7.874.703 33.872.039 19.646.642 34.721.143

SPROT

Kgr. Fr.
TOTAAL

1.450

275

14.500

8.656

1.725 23.156

Kgr. Fr.

41.340.622 246.471.519
511.644 4.461.409

6.080.579 * 61.355.173
3.779.904 18.461.029

51.712.449 330.749.130

Het Wetsvoorstel inzake Oorlogsschade
Belangrijke V ergadering van de B urgem eesters der K ust

Zooals aangekondigd had  M aandag  
11. ten  stadhuize van Oostende een  
uiterst belangwekkende vergadering  
p laats van  de Burgem eesters van  de 
K ust onder voorzitterschap van Bur
gem eester Henri Serruys. Benevens 
oud-m inister Van Glabbeke. waren  
ook de volksvertegenwoordigers De- 
kinder en Porta aanwezig, alsm ede de 
hh. Schepenen van Oostende.

Dhr. Bob Claessens. kabinetschef 
van m inister Terfve, gaf een u iteen 
zetting over h et wetsontwerp voor de 
oorlogsschade dat zooals m en w eet  
aan de kustbevolking geenszins bevre
diging kan schenken. De h. Claes
sens kon zijn  gehoor echter n iet o- 
vertuigen en zijn  op vattin gen  en deze 
van ’t  departem ent van Wederopbouw  
werden volledig weerlegd door burge
m eester Serruys. oud-m inister Van 
Glabbeke, de hh. Louis Vandendries- 
sche en Friedrich.

O ud-m inister Van Glabbeke wees 
op de dagorde van den Liberalen  
Landsraad van 13 dezer waar
uit kan opgem aakt worden dat het  
wetsontwerp van  m inister Terfve, 
zooals h et than s is, geen kracht van  
wet zal krijgen.

Burgem eester Serruys bracht over 
w etsontw erp enkele beschouwingen  
naar voor waarvan wij de voornaam 
ste punten weergeven.

Om het le  principe van h et on t
werp «handel der nationale rijkdom 
men» te  verwezenlijken, w eet de ont
werper n iet beter dan alleen de waar 
de van 31 A ugustus 1939 toe te ken
nen  aan  al de geteisterden  waarvan  
de inkom sten in 1946 de som  van
60.000 fr. n iet te  boven komt. en  aan  
de m aatschappijen  waarvan h et ka
p itaa l h et m illioen n iet overtreft. 
Daarbij wordt nog gevoegd, dat voor 
elkeen, de volledige schadeloosstel
ling beperkt is  to t een bedrag van
500.000 fr. Dus zouden al de gebouwen  
van eenig belang u itgesloten  worden  
en  ook zou dit recht ontnom en wor
den aan  de groote m eerderheid der 
eigenaars en  der m aatschappijen  en  
zouden de puinen nog voor lange ja
ren, heel h et land door. blijven be
staan.

D it zou h et ergste wezen voor de 
kust, w ant hier vindt m en waarlijk  
een m assa  van puinen. en ju ist pui
n en  van heel belangrijke gebouwen, 
groote hotels, v illa’s, enz., die dus 
buiten de zorgen van den wetgever 
zouden vallen. Het gevolg daarvan  
zou zijn, dat die m assa puinen - bvb. 
h et centrum  van den zeedijk te Oos
tende, en er zijn nog zulkdanige to e
standen - daar laren  lang on aange
roerd zouden blijven, alle sierlijkheid  
ontnem ende aan onze badplaatsen. 
D aaruit zou voortspruiten dat onze 
Belgische kust, een groot gedeelte 
van haar aantrekkelijkheid zou ver-
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

♦ VERKOOP J
+ Schrijf- en-R ekenm achines ♦
X Onderhoud en H erstelling «  
+  ter plaatse. ♦
♦  A . V A N D E R N O O T  ♦  
X  Maria Theresiastraat, 16 *
4  OOSTENDE - Tel. 721*3 (49) 4
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

>bi

Het bek om en  van 
Zwitsersch geld

liezen. De voosteller van  de w et h eeft  
zeker n iet in  acht genom en dat aldus 
een  einde zou gesteld  worden aan  h et 
groot geta l vreem de bezoekers die 
wij h ier hadden voor den oorlog, die 
in een zoo aanzienlijke verhouding 
de deviezenbalans van  h et land hielp  
goed brengen.

W aar is  dan h et zoogezegd herstel 
van de nationale rijkdom men ?

En h et tw eede principe: de n atio 
nale solidariteit.

Een persoon of m aatschappij - om 
dat hij een geteisterd  h u is of eigen
dom van eenig belang bezat, is  prak
tisch  uitgeschakeld, en voor de kleine 
geteisterden  is  h et geenszins beter. 
Een voorrecht is  hun wel is waar toe 
gewezen op de jaarlijksche bijdrage 
op de begrooting van een som  van 3 
m illiarden.

Er zijn echter nog andere voorran
gen, rechten van politiek gevangenen  
en anderen, voorrangen die n iet be
tw ist worden, m aar die. de som  van  
drie m illiarden erg zullen aantasten .

In  art. 55 wordt gem eld dat de 
S taa t ook vrijgesteld  wordt van iede- 
fle verplichting tegenover den gesi- 
nistreerde die zijn recht op oorlogs
schade zou verkocht hebben, onder 
voorwendsel dat h et erkennen van  
deze afstand  zou kunnen leiden tot 
speculatie. Dus bij voorbeeld is  een  
openbare verkooping louter specula
tie en m oet verdacht worden ais u it
buiting van den geteisterde. Het ver
bod h et recht van oorlogsschade te  
verkoopen een veel grootere uitbui-

nadeele van de welbegrepen in teres
ten  van  den S taat

Deze duidelijke woorden van Bur
gem eester Serruys vonden de alge
m eene instem m ing van de aanw ezi
gen.

En de Visscherij ?
Ook hier zijn nog belangrijke be

sprekingen aan gang. Hierover w illen  
we voorloopig h et stilzw ijgen bew a
ren in de hoop dat binnenkort vol
doening zal bekomen worden door al
le geteisterden.

Heden Zondag zullen hierover te 
H eist belangrijke verklaringen afge
legd worden in  de algem eene verga
dering van reeders. waarop de heer 
Vandenberghe er h et woord zal voe
ren.

In ons volgend num m er m eer daar
over.

Kleine
Aankondiging-en

♦ O kkasie: Te koop voor jongens van  
12-13 jaar: bruine w interfrak 650 fr.; 
blauwe golfbroek (zoo goed ais nieuw) 
275 fr.; bruin kostuum  175 fr.; blauwe 
gabardine 175 fr.; 1 paar hooge schoe 
n en  150 fr. Zich w enden bureel van  
’t blad. (378)

Notariëele Aankondigingen
Studie van den Notaris 

j. B. de Cheldere
te H eist-aan-zee.

B ij  Sterfgeval 
TOESLAG 

Op D insdag 29 O ctober 1946, om 16 
ure stipt, in  h et Café «Petit Casino» 
te Blankenberge, H oogstraat, van: 

STAD BLANKENBERGE 
Koop 1. —  HANDELS- en VERHU- 

RINGSHU IS, M am etstraat. nr. 55, 
groot 76 vierkante meters.

Bewoond zonder geschreven voor
waarde, en  bij m aandpacht, door Mr. 
Albert Deprest.

In gesteld  : 285.000 Fr. 
Koop 2. — HANDELS- en VERHU- 

R INGSHU IS, Jacob De M eyerstraat, 
nr. 8, groot 85 vierkante meters.

Bewoond zonder geschreven voor
waarde bij driem aandelijks vervallen
de pacht, betaalbaar op voorhand, 
door Mevr. G hislaine Ghysels.

In gesteld  : 225.000 Fr. 
Koop 3. — WOONHUIS. Yzerstraat, 

nr. 39, groot 45 vierkante m eters.
Bewoond zonder geschreven voor

waarde en bij m aandpacht door Mr. 
Pieter De Geeter. (392)

In gesteld  : 120.000 Fr.

Studie van Meester 
Pierre DENIS

doctor in  de rechten  
notaris te Nieuwpoort.

♦  G evraagd voor vischhandelsfirm a  
ting  daarstelt’ W ant eigenlijk  zijn er een uitstekend, lie fst m annelijke be-

H et Belgisfch-Luxemburgsch In sti
tu u t voor den W issel had op 1 Juni 
1946 aan  de erkende banken de m ach
tig in g  gegeven om zonder zijn vooraf
gaand accoord 20 Zwitsersche fran
ken in b iljetten  of cheaues en 980 
Zwitsersche fr. m axim um , onder den  
vorm van een kredietbrief betaalbaar 
ten  beloope van 180 fr. bij de aan 
kom st en  vervolgens 200 fr. om de 8 
dagen, te  verkoopen aan  de personen  
die zich naar Zwitserland w illen  be
geven.

Van 15 October af wordt deze m aat 
regel opnieuw ingetrokken.

H et Belgisch-Luxem burgsch In sti
tuu t voor den W issel zal echter nog  
steeds de aanvragen om aankoop van  
Zwitsersche fr. onderzoeken, indien  
deze aanvragen vergezeld zijn van  
degelijke bewijsstukken en bestem d  
voor h et dekken van onkosten uit 
hoofde van zakenreizen, verplaatsin
gen naar Zwitserland voor gezond
heids- en  andere gegronde redenen.

De aanvragen m oeten schriftelijk  
ingediend worden pp,, een bijzonder 
formulier, dat ter beschikking van  
h et publiek wordt gehouden aan dè 
loketten  van  de N ationale Bank te  
Brussel.

talrijke geteisterden die gedurende 
die lange periode van zes iaren, geld 
hebben moeten maken van hun ge
teisterd eigendom en gelukkig zijn 
geweest een kooper te vinden.

D it zal nog h et geval zijn in  de toe
kom st daar - de opsteller van de wet 
verklaart h et eveneens - de herstel
ling m aar langzaam  zal kunnen door
gevoerd worden.

W aar blijft hier die nationale soli
dariteit ?

Al deze beperkingen worden in het 
ontwerp verontschuldigd onder drie 
voorwendsels :

1) Gebrek aan m aterialen: dit ge
brek is ongetw ijfeld  van voorloopig 
karakter, veel m aterialen zijn reeds 
voorhanden, anderen worden in groo
te  hoeveelheid uitgevoerd. Dit gebrek 
m oet dus n iet gedram atiseerd wor
den en m et goeden wil zou h et kun
nen  verdwijnen in  w einig tijd.

2) Gebrek aan  werkkrachten. Dit 
is  h et geval n iet in onze streek, hier 
aan de kust. en w anneer m en de ta l
rijke gebouwen ziet die in  aanbouw  
zijn in n iet geteisterde gem eenten, is 
m en overtuigd dat dit probleem ook 
n iet te m oeilijk is om op te  lossen.

Dan had de Burgem eester het over 
h et financieeren van de herstellingen  
die ongetw ijfeld  een groote m oeilijk
heid  is. M aar tusschen  een m assale  
uitreiking en de bijna onbeduidende 
inspanning aangekondigd in h et ont
werp, is er een overgroote marge.

Zeker zou er veel m eer dan die be
loofde drie m illiarden kunnen in ge
schreven worden.

Daarbij zouden ook talrijke geteis
terden - ten  m inste gedeeltelijk kun
n en  betaald worden in  titels, terug
betaalbaar na een zeker aantal jaren, 
zooals gedaan werd na den anderen  
oorlog, en er zou ongetw ijfeld  ook een  
leening op langen  term ijn  in h et bui
ten land  kunnen gep laatst worden.

Dit alles vraagt echter een groote 
inspanning van den S taa t en den for 
m eelen w il ter hulp te komen van de 
geteisterden. En waarlijk h et ontwerp  
geeft n iet in de m inste m ate den In
druk dat de S taat in  dezen gem oeds
toestand verkeert.

De geteisterde schijn t m eer aan
zien te  worden ais een ongew enschte  
die nog m oeilijkheden bijbrengt aan  
andere reeds bestaande m oeilijkhe
den en er wordt hem  gezegd onder 
zekere balsem woorden. dat hij n iet  
veèl op vergoeding m oet rekenen.

W at ons h ier aanbelangt, is n iet 
zoozeer h et voordeel van elk geteis
terde, m aar wel de invloed welke het 
uitstellen  van de hulp van  den S taat  
aan de geteisterden zou hebben op 
den algem eenen toestand  van de kust 
en op hare voorspoed.

D aar is onze vrees. Het langer uit
stellen  van den heropbouw zou een 
doodslag wezen voor de badsteden. 
De toeristen  -  Belgen en vreem delinr 
gen -  zouden de voorkeur geven aan  
p laatsen  w aar de oorlogswonden her
steld  zijn of nooit bestaan hebben. 
jjSn nooit zullen wij, ónze oude voor
spoed m eer kunnen herwinnen.

Dit zou n iet alleen ten  nadeele 
zijn  van onze zeekust m aar ook ten

diende, taalkundig op de hoogte en  
kunnende brieven schrijven en elec- 
trographie. Ook een goede rekenplich- 
tige gevraagd. R eferenties er bij 
voegen. Schrijven bureel van ’t  blad: 
No 397.

TE KOOP

NIEUW IJZEREN 
VISSCHERSVAARTUIG

in  opbouw m et k lasse Veritas, leve
ring ca. 3 m. n a  onderteekening kon
trakt. Lengte over alles 30.89 m. tu s
schen de loodlijnen 26.20 m.. breedte 
over spanten  6,30 m.. holte in, het 
m idden 3,20 m.

Motor L ister-B lachstone van 280 
P.K. - 600 toeren m et reductie 2/1.

Volledig opgetuigd m aar zonder 
vischtu ig en T.S.F.

Aanbiedingen bureel blad.
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Naamlooze Vennootschap  
«PESCATOR»

M aatschappelijke zetel: 35 Reederij- 
kaai, te Oostende. 

Handelsregister Oostende nr. 175.

UIT TER HAND TE KOOP
G em een te O ostduinkerke

1. — HOFSTEDEKE, groot 2 Ha.
2. — HOFSTEDEKE best geschikt voor 

hoenderkweekerij, groot 1 Ha.
3. — WEIDE, groot 3 Ha.
Alle in lichtin gen  ten  kantore. (390)

Studie van  den Notaris 
Maurice Quaghebeur

Leopoldlaan 10, te Oostende.

Op Dinsdag 29 Oktober 1946, te 15
uur in h et lokaal Prins Boudewijn, 
St. Sebastiaanstraat 22, te  Oostende: 

TOESLAG 
van

STAD OOSTENDE 
Koop i. Best gelegen Handelshuis

Café Casablanca  
St. Franciscusstraat, 21

Oppervlakte l i i  m2.
Verhuurd m et p acht m its 7.700 fr. 

’s jaars benevens de lasten  en taksen  
tot 15 Juni 1947.

Bezoek : M aandag en Donderdag  
van 2 tot 4 uur.

Ingesteld: 150.000 Fr» 
Koop II. Een opbrengsthuis 

Langestraat, 99
Oppervlakte 115 m2.
Verhuurd m et pacht to t 1 Januari 

1948 m its 8.000 fr. ’s jaars benevens 
de lasten  en taksen.

Bezoek: D insdag en Vrijdag van  
2 tot 4 uur.

Ingesteld: 270.000 Fr.
Alle nadere in lichtin gen  te beko

m en bij de Commissie van Openbaren  
Onderstand, Edith Cavellstraat, te 
Oostende of ter studie van den ver- 
koopenden N otaris (393)

Studie van M eester 
Pierre Denis

doctor in de rechten  
notaris te  Nieuwpoort.

Op D insdag 29 O ctober en W oensdag  
13 N ovem ber 1946, telkens om 3 uur 
ter herberg «Stad Antwerpen», IJzer- 
laan  te Diksmuidc bij M ijnheer Justin  
M aeseman,
respectievelijke INSTEL en TOESLAG 

van
STAD DIKSMUIDE

1. -  De puinen van h et bekende hotel 
«Au Fusilier Marin», IJzerlaan, 37

groot 2 aren. Met alle rechten  op 
oorlogsschade.

2. - Een welgelegen handelshu is d ien
stig  voor herberg genaam d «Cafe 
Monty», Generaal Jacquesstraat, groot 
1 a„ 38 ca.

Met gewin van 1/2 % instelprem ie. 
Gewone voorwaarden  
In lichtin gen  ter studie, Kokstraat, 9

(389)

De Algem eene vergadering zal p laats 
hebben op Zaterdag 26 October 1946, 
om 11 uur te Oostende, 112, Christina- 
straat. Dagorde: 1) Verslag van de 
Beheer- en  Toezichtraden; 2) goed- ' 
keuring der bilan en der w in st- en 
verliesrekening, over het boekjaar 
1945-46; 3) ontlasting te verleenen  
aan de Beheerders en Toezichters. - 
Titels neer te leggen (art. 33), vijf 
volle dagen voor de vergadering. 112, 
C hristinastraat, Oostende, of bij de 
Bank van Brussel, W apenplaats, Oos
tende. (384)

MOTORVlSSCHERIJ 
N. V. te Oostende

H andelsregister Oostende 2342

Studie van Meester 
Pierre Denis

doctor in  de rechten  
notaris te Nieuwpoort.

Ten gevolge h et besluit genom en in  
de Algrm eene Vergadering van 23 
Septem ber 1946 worden de Heeren  
aandeelhouders opgeroepen tot de 
Algem eene Vergadering op 4 Novem 
ber 1946, te 11 uur in zetel.

Dagorde: N azicht toestand einde 
1945: ontlasting Beheer en Toezicht. 
Aandeelen en volm achten  neerleggen  
in  zetel.
(388) De Beheerraad.

Op D insdagen 22 O ktober en 5 No
vem ber 1946, telkens om 3 uur ’s n a 
middags, ter herberg « Café des 
Sports» bij M ijnheer Jean Tack, te 
W estende-Bad, respecfcievelijken IN
STEL en TOESLAG Van:

GEMEENTE WESTENDE 
Een goed onderhouden W oonhuis  
Graaf Janstraat, 15, groot 50 m2.

Zichtbaar den M aandag, W oensdag 
en Vrijdag van  10 tot 12 uur.

Vrij _van gebruik één m aand na den 
toeslag.

Met gewin van % % instelprem ie.
Gewone voorwaarden.
Voor alle verdere in lichtingen , zich  

wenden ter studie van Notaris P. D e
nis, K okstraat 9. (385)
.Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\

TE KOOP
Zeer sterk VISSCHERSVAARTUIG, 

gebouwd in 1942, voorzien van  een  
nieuwe motor Moës 40-50 P.K. van  
1945.

Voorwaarden: bureel van ’t blad.
OAW VVVVVVVVVVA/VVVVVVVVA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

BRUNET & C iX  =  X = ÎXÈ ¡XI ¡ x = x =

¡ x i i X i
O O S T E N D E

(48)Tel. 71319 — Telegr. « Compas »

Zeevischgroothandel
SPECIALITEITEN

VERSCHE, GEZOUTEN en BEVROREN HARING
¡X i

Studies van  N otarissen  
M aurice Quaghebeur

te Oostende, Leopoldlaan 10, en  
Gui de Francquen  

te Nam en, rue Godefroid 27.
Op D insdag 22 O ktober 1946, te 15 

uur in  h et lokaal Prins Boudewijn, 
St. Sebastiaanstraat 22, te Oostende: 

TOESLAG 
van een

SCHOONEN BOUWGROND
te OOSTENDE 

Center van K apellestraat 
(oude standplaats van  h et huis n. 26)

Façade 5 m , diepte 15 m. Opper
vlakte 73 m2.

O nm iddellijk genot.
In geste ld : 670.000 fr.

Voor p lan en nadere in lichtingen , 
zie plakbrieven of zich bevragen bij 
de verkoopende Notarissen. (387)

Studies van de Notarissen  
MAURICE QUAGHEBEUR

te Oostende, Leopoldlaan, 10, en  
GABRIEL FRAEIJS

te Brugge, B raam bergstraat 25.
Op D insdag 22 O ktober 1946, te 15 

uur in h et lokaal Prins Boudewijn, 
St. Sebastiaanstraat 22, te Oostende. 

INSTEL MET já % PREMIE 
van een

Schoon Handels- en Opbrengsthuis
te  OOSTENDE, hoek W ellington - en 

W arschaustraten , 48
Oppervlakte 70 m2.
B evattende : Kelderingen, groote

winkel m et woonst en  drie apparte
m enten.

Stroom end water, gas, electriciteit, 
centrale verwarming.

Genot: Een appartem ent verhuurd 
zonder pacht m its 500 fr. per maand. 
Het overige onm iddellijk vrij.

Bezoek: M aandag en Donderdag, 
van 2 to t 4 uur.

Alle nadere in lichtin gen  ter studie 
van de voornoemde notarissen. (386)

Studie van den N otaris  
Maurice Quaghebeur 

Leopoldlaan 10 te Oostende

Op M aandag 28 O ctober  1946, te 15 
uur in het lokaal Prins Boudewijn St. 
Sebastiaanstraat, 22 te Oostende. 
INSTEL m et 1/2 % premie van een 

SCHOONEN PUINCROND  
Hoek Oost- en Franciscusstraten, oude 
standplaats van de werkhuizen Maer- 
schalk O oststraat 59.

Façade O oststraat 8,25 m. Façade St. 
Franciscusstraat 20,30 m. oppervlakte 
162 m ’.

Onmiddellijk genot.
Voor p lan en nadere inlichtingen  

zich w enden ter studie (315)

Studie van den Notaris 
Maurice Quaghebeur 

Leopoldlaan 10 te  Oostende

Op D insdag 29 O ctober te  15 uur in 
h et lokaal Prins Boudewijn St. Sebas
tiaanstraat, 22 te Oostende.

INSTEL m et 1/2 % premie van : 
EEN SCHOONE WEIDE 

te OUDENBRG 
Pom pestraat en Somerweg 

rechtover de p ach th oèw  Goethals. 
Oppervlakte 2 Ha. 91 a. 41 ca.

Vrij van gebruik.
Voor plan en  alle nadere Inlichtin

gen zie plakbrieven of zich bevragen 
ter studie (394)

ét\\
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van 2 P.K. tot  4.000 P.K.

Leveranciers van de Royal Navylen B.B.C. (44)
>  A o e o tse b a p  • ZfiEVISSCHfiRlJ ë n  |H í ID E lSMAATSCHAPPIJ, 5 , V in d ic t iïe la a n , O osten d e T
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M A R K T B E R I C H T E N
V rijdag  11 O ctober 1946

3 vaartu igen  zijn  van de h arin g
van gst en  4 van  de vischvangst te 
rug. De vaartu igen  die de vischvangst 
beoefenen kom en van: 1 van  de Oost 
en  3 van  de K ustzee. De aanvoer ver
sehe visch  is betrekkelijk klein, be
draagt am per 11.000 kg. en  om vat 
w einig fijn e visch. 30 bennen kabel
jauw, 35 b. pladijs. 50 b. w ijting. 35 b. 
rog en  zeer kleine hoeveelheden roo- 
baard, knorhaan, koolvisch. totten , 
h aa i en  zeehond. Alle aangeboden  
vischsoorten  worden m erkelijk goed- 
kooper afgenom en dan de vorige 
m arktdagen.

De aanvoer haring beloopt to t ááuu 
b. en  deze wordt zeer levendig in  
groote partijen en in steeds stijgen 
de lijn  betwist aan  prijzen gaande v. 
1200 to t 1410 fr. h et lot van  10 b. Bij 
den laatsten  verkoop is echter een 
m erkelijke inzinking in prijs waar te  
nem en en wordt slech ts nog tot 810

SS0.158 F laden  
0.247 F laden  
0.108 Fladen  
Z.529 Oost 
N.806 K ust 
0.260 K ust 
0.275 K ust

Z aterdag  12 O ctober 1946

Heden is de aanvoer zoowel in  
visch  ais in  haring m aar klein te  
noem en, dit door h et feit dat slechts  
.2 haringvaarders m et sam en 1950 b. 
haring en  6 v isschersvaartuigen  n.m. 
1 van de W itte Bank en 5 van de 
W est ter m arkt zijn. De aanvoer ver
sehe visch  bedraagt am per 20.000 kg. 
en b estaat voornam elijk uit rogsoor- 
ten  (5600 kg) alsook in kleine par
tijen: tong (3600 kg.), tarbot (1100), 
w ijting (1600 kg.), en 2200 kg. kabel
jauw  en gui welke grootendeels voort 
komt van de twee haringvaarders. 
Al de aangeboden vischsoorten. met 
uitzondering van rog. worden aan  
zeer goede en loonende prijzen afge
nom en.

De aangevoerde haring wordt aan  
tam elijk  vaste prijzen gem ijnd gaan
de van 1700 to t 2250 fr. h et lot van  
10 b. naar gelang de hoedanigheid. 
SS0.296 Fladen  
0.286 F laden  
0.267 W est 
Z.504 W itte Bank  
0.196 W est 
0.192 W est 
0.78 W est 
0.77 W est
M aandag 14 O ctober 1946

De aanvoer van vandaag beant

83098 223.410,—
50839 120.790,—
36345 105.059,—

4673 40.890,—
1295 8.420,—
369 2.200,—
509 4.750,—

1946

woordt geenszins aan de verw achtin
gen. S lechts 10 vaartu igen  zijn  van  
de vangst terug n.m. 2 stoom traw 
lers en  1 groote m otor van  de Fladen  
3 m otors van de W itte Bank. 2 van  
de Oost, 1 van  de W est en 1 van de 
K ustzeevisscherij. De aanvoer haring  
bedraagt ongeveer 3000 b. Deze wor
den zeer levendig en in steeds stij
gende lijn  van de hand gedaan aan  
zeer loonende prijzen gaande van  
2200 to t 2860 fr. de lo t van 10 b.

De geleverde aanvoer visch  vol
staa t n ie t om aan de levendige vraag  
te  voldoen zoodat alle aangeboden  
soorten aan zeer goede en in steeds  
rijzende lijn  betwist worden. Aan  
vischsoorten  stippen  wij heden aan: 
12000 kg. tong. 2600 kg tarbot. 3200 
kg. kabeljauw. 7000 kg. w ijting. 8000 
kg. rog, 8700 kg. pladijs. 4000 kg. to t
ten  en in kleinere partijen roobaard  
knorhaan, h aai en koolvisch alsook  
een 400 ta i bennen m akreel die groo
tendeels aangebracht wordt door de 
SS0.297. Deze m akreel vindt gretig  
afzet aan zeer vaste prijzen licht 
schom m elende tusschen  5500 en 5620 
fr. de 10 bennen.
0.279 W itte Bank  
0.176 W itte Bank  
0.120 Oost 
0.317 Fladen  
SSO.80 Fladen  
SS0.297 Fladen  
0.220 W itte Bank 
0.257 Oost 
0.180 K ust 
0.114 West

pen wij h eden  aan: 15.000 kg.. 4000 
kg. tarbot, 8700 kg. kabeljauw, 13500 
kg. pladijs, 12000 kg. w ijting. 8000 
rog, 19000 kg. m akreel. 7000 kg. to t
ten, w at roobaard. knorhaan, h aa i en  
koolvisch.
SS0.83 Fladen  
SSO. 164 F laden  
0.131 Oost

W itte Bank  
W itte Bank  
W itte Bank  
W itte Bank

0.244
0.204
0.165
0.166
0.137
0.25
0.278
0.786
0.34
N.777

Oost
W itte
W itte
W est
W est
W est

Bank
Bank

42289
74248

8917
4741
9770
7500
5876
8997
7259
9132
1361
926
405

368.724,—
474.008,—

87.390,—
96.600,—
97.800,—

151.250,—
94.810.—
94.250,—

110.280,—
120.670,—
13.010,—

9.630,—
4.280,—

W oensdag 16 O ctober 1946

7749 127.390 —
9056 148.950,—
9274 89.190,—

14369 87.802,—
72231 334.120,—
95179 614.457 —

5855 95.110,—
469 3.630,-
469 3.630,—

3636 26.390 —

1946

81792 355.655,—
18597 80.862,—
2110 17.440,—
4970 79.510,—
3254 25.245,—
4409 40.465,—
1347 7.690,—
1080 4.760,—

r 1946

D insdag 15 O ctober 1946

De aanvoer haring is kleiner, deze 
van versehe visch ie ts  grooter dan  
gisteren. 2 stoom trawlers voeren sa 
m en ongeveer 1775 b. haring aan w el
ke zeer levendig en in steeds stijgen 
de lijn  aan bijzonder goede prijzen  
wordt afgenom en gaande van 2800 
tot 3570 fr. de 10 bennen.

93000 kg. visch worden aangevoerd  
door de 2 haringvaarders. 6 motors 
van de W itte Bank. 3 van de W est en  
2 van de Oost. De markt, is loonend  
voor alle vischsoorten. Tong wordt 
duurder afgenom en dan gisteren  
doch wordt zeer onregelm atig ver
kocht, nu eens in  dalende dan weer 
in stijgende lijn. om tegen  h et einde 
der verkoop een gevoelige daling in  
prijs te  ondergaan. P ladijs wordt aan  
zeer vaste prijzen van de hand ge
daan; w ijting behoudt daarom trent 
dezelfde prijzen ais gisteren terwijl 
kabeljauw en rog daarentegen m er
kelijk in prijs zijn gestegen. De SSO. 
83 levert een mooie partij m akreel 
(350 b.) die aan zeer goede prijzen  
wordt betwist. Ais vischsoorten stip-

Heden lossen 17 vaartu igen  hun  
vangst n.m. 3 van de Fladen waarvan  
de SS0.299 n a  eerst drie korren te  
hebben verloren op de v ischvangst in  
de Noordzee n aar de Fladenharing- 
gronden is overgeloopen. 4 van de 
W itte Bank, 1 van de Noordzee. 7 van  
de W est en 2 van  de K ustzeevissche
rij. De aanvoer haring bedraagt 1500 
b., deze van  versehe visch  ongeveer 
84000 kg. en om vat de volgende visch  
soorten 240 b. kabeljauw. 270 b. schel- 
visch en totten . 140 b. w ijting, 100 b. 
haai en zeehond. 9500 kg. tong, 4000 
kg. tarbot en  griet. 140 b. pladijs, 270 
b. rogsoorten benevens w at schar, 
leng, koolvisch. makreel, knorhaan, 
heilbot, roobaard. steenpost. zeeedui- 
vel, tongschar, zeewolf, schaat en zee 

paling. Er is dus een mooie verschei
denheid op de m arkt voorhanden en 

alle vischsoorten worden zeer leven
dig betw ist aan goede en hooge prij
zen. De belangstelling is  zooals trou
w ens ieder W oensdag zeer groot en 
de vraag naar alle variëteiten  bijzon
der levendig w at voor gevolg h eeft 
dat alle aangeboden variëteiten  aan  
steeds rijzende prijzen worden van  
de hand gedaan.

De aangeboden partijen  haring wor 
den eveneens zeer levendig betw ist 
aan prijzen gaande van 2470 to t 4000 
fr. de koop van 10 bennen.
SS0.299 Flad. en N. 43.283 
0.266 Fladen 24269
0.224 Fladen 28571
0.104 W est 2065
0.170 W itte Bank 5658
N.764 W est 1675
0.112 W itte Bank 9300
0,122 W itte Bank 6065
0.153 W itte Bank 6201
0.82 Noordzee 15816 
0.264 W est 3002
N.785 W est 2280
0.161 W est 1954
N.756 W est 5019
N.793 W est 2693
0.23 K ust 427

HARINGVATEN te koop gevraagd
ZICH WENDEN: BRUNET & Co

CHRIST IN ASTRAAT 124
Telefoon 71315 - 72007

O O S T E N D E

M M Ü M M «
prijzen worden doorgaans aan m in
dere prijzen dan gisteren  gemijnd. 
De vraag is  m aar klein, de belang
stelling  zeer gering en de m arkt ein
digt in  dalende lijn.

Er is  heden geen aanvoer van h a 
ring.
0.254 W itte Bank 6738 101.640,—
0.173 W itte Bank 6516 114.140,—
N.704 W est 2022 23.460,—
0.262 Oost 4941 55.310,—
0.78 Oost 2858 28.400,—

y

\

m  *
Voor uw drukwerk c
w endt U to t de '
DRUKKERIJ van

II H I E U W  V I S S C H E R I J B L A D
Steenw eg op Nieuwpoort, 44 

■ — O O S T E N D E  I
¿ i i i h f iw m  Pn i P i n H n m i m n ?

AANVOER en OPBRENGST PER DAG

11 Oct.
12 Oct.
14 Oct.
15 Oct.
16 Oct.
17 Oct. 
T otaal

177.128
117.559
223.453
181.401
158.762
23.075

881.378

505.519,—
611.627,—

1.591.869,—
1.722.702,—
1.639.681,—

322.950,—
6.394.348,—

407.356,—
139.220,—
205.690,—

19.600,—
112.240,—

18.420,—
136.285,—
102.440,—
111.710,—

33.480,—
24.210,—
21.610,—
60.750,—
26.930,—

3.570,—
4.830,—

D onderdag 17 O ctober 1946

W einig visch  ter markt. 2 vaartu i
gen van de W itte Bank. 2 van de 
Oost en 1 van de W est leveren sam en  
ongeveer 23000 kg. visch bestaande 
uit 6200 kg. tong, 2000 kg. tarbot, 
1500 kg. kabeljauw en gui. 6300 kg. 
pladijs, 3800 kg. w ijting. 1800 kg. 
rogsoorten, een w einig roobaard, 
steenpost en haai. De aanvoer is  
dus zeer eenvorm ig en  alle aangebo
den vischsoorten alhoew el aan goede

AANVOER HARING van DE FLADEN

Vrijdag 11 Oct.: SS0.158 82.850 kg.; 
0.247 47.850 kg.; 0.108 34.500 kg.

1,75 to t 2.95 fr.
Zaterdag 12 Oct.: SSO.296 78.850 kg 

0.286 18.500 kg.
3,40 to t 4,50 fr.
M aandag 14 Oct.: 0.317 10.850 kg; 

SSO.80 76.050 kg; SS0.297 69.900 kg.
3.95 to t 5,70 fr.
D insdag 15 Oct.: SS0.83 16.060 kg.; 

SSO. 164 72.650 kg.
5,60 to t 7.15 fr.
W oensdag 16 Oct: SS0.299 28.750 kg 

0.266 19.900 kg.; 0.224 25.700 kg.
4.95 to t 8,00 fr.

GARNAALAANVOER

VISCHHANDELAARS !
B etaal Uwe factu ren  voor de Ver- 
eenigde Vischaf slager s b ij de

BANK VAN BRUSSEL
Bureei; Vischmijn, Zeebrugge
Voor Uw gem ak, oven i een 
POS TCHECKREKENING. (3)

10 Oct. 637 kg. 27-22 fr.
11 Oct. Geen garnaal
12 Oct. 2358 kg. 15-22 fr.
14 Oct. 3026 kg. 13-23 fr.
15 Oct. 3009 kg. 16-18 fr.
16 Oct. 3397 kg. 13-20 fr.

Verwachtingen

PRIJZEN PER KILO TOECEKEND AAN DE VERSCHEIDENE SOORTEN VISCH 
VERKOCHT TER STEDELIJKE VISCHMIJN VAN OOSTENDE - WEEK VAN 11 TOT 17 OCTOBER

Soles — Tongen,  ...............................
3 4 .............................................
bloktongen ............................
v /kl.............................................
kl.................................................

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

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

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

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

M erluches — Mooie M eiden gr. ...
m idd..........................................
kl. ... v......................................

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

G ullen .....................................
Lottes — Steert (zeeduivel) ..........
Merlans — W ijting .............................
Limandes — Schar .............................
Limandes soles — Tongschar .........
Emissoles — 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.
Rales — Keilrog ............................. ...
Homards — Z e e k r e e ft .......................
Flottes — S c h a a t ..................................
Zeebaars ....................................................
Lom ... ..*. ................................................
Congres — Z e ep a lln g ..........................
Lingues — Lengen ..............................
Soles d’Ecosse — Schotsche schol
Hareng — Haring (volle) ................
Hareng guais — IJle haring .........
Latour ........................................................
Tacauds — Steenpost .......................
Flétan — Heilbot ...............................
Colin — K oolvisch  ..............................
Esturgeons pp- S t e u r ............................
Zeewolf .........  ............................. ............
Zonnevisch • -  ............................
Vlaswijting .,<*......... ............................

V rijdag

24.20-24.80
24.80-28.60
27.00-27.40

27.20
25.00

Z aterdag

24.00-26.00
25.80-27.80 
26.60-29.00
25.80-28.00
24.00-25.50
33.00-36.00
24.00-26.00
16.00-21.00

M aandag

22.40-24.80
26.00-28.40
27.20-29.00 
26.60-27.60 
22.80-23.80
30.20-33.00
21.00-25.00
17.00-19.00

Dinsdag W oensdag Donderdag

23.00-26.20 
27.40-29.20
7.80-30.00
24.80-29,20 
21.60-25.60 
.30.00-34.00 
22.0026.00
15.00-22.00

23.60-26.00 
28.40-31.60
31.60-34.40 
29.80-33.20
24.00-27.60 
35.00-37.20

26.00-27.60 
18.50-24.00

22.00-23.60
25.40-27.40
25.60-28,00
24.60-26.00
22.40-23.00 
29.6032.80

19.80-22.80
16.00-18.00

11.00-11.80
9.60-10.40
9.00-10.00

5.00

11.50-12.00 
11.60-12.00
11.50-12.50 
10.00-11.40

1.90-5,20

3.80

11.20-13.00
11.80-12.60
12.00-12.60
11.40-12.00
3.60-5.80

Í3.5Ó
8.00-10.40

12.00-12.50
12.40-13.00
12.60-13.40
11.80-12.60
4.60-8.00

11.4Ö-ÏL70
6.40-9.40

12 .0 0 -
13.20-
13.50-
13.50-
5.60- 

14.40- 
11.00-
6.60-

13.00 
15.20
17.50 
15.80 
8.60
16.50
13.50
10.00

11.60-12.00
11.50-12.60
13.60-13.20
11.20-12.60
6.40-8.00

1.30-3.20
10.00
3.00

13.50-15.80

2.40-4.40
11.00

17.50-2.75
12.60-15.80
10.00-12.00

9.20-6.60
8.00-19.00
3.75-5.00

13.50-16.00
11.00-12.00

4.40-8.40 
1.50-15.00

3.00-20.00
7.40-13.00

L 90-3.60 2Ï80-4.40 4.00-8.80 5.80-8.60
11.00

3.75

”27.06

6.00
6.00

7.75

'3Ö.5Ó

8.25-8.50

29.ÓÖ-30.00
9.60-11.60

3.50-7.00 6.50-8.00 12.00-14.00

8.50

1.75-2.95

16.00

3.40-4.50

7.50-9.40 11.20

3.95-5.70
19.50

5.25-9.60
12.00-13.00 

6.50
13.50-19.20

7.20-13.00
25.00-27.00 

6.40-8.40
12.80

14.00-14.40
8.50-9.00
8.50-9.00 

30.80
13.00-13.60

5.50-8.60
10.60
.......

14.40-18.00
12.00-12.40

3.20-6.00

12.80

5.60-7.15

27.00

11.00-13.50

ï i b ó

26.50

12.00-12.50

15.00
12.80

4^95-8.00

13.50
42.50-45.00

14.60

f c ; :

Volgende vaartuigen zullen vermoe
delijk in den loop der volgende visch 
week ter vischmijn van Oostende 
markten:

Van de Witte Bank: 0.288 0.243
0.291 0.223 0.154 0.121 0  65 0.200
0.132 0.287 0.140 0.277 0.246 Z.413
0.175 0.214 0.151 0.127 0.256 Z.428.

Van de Oost: 0.274 0.316 0.24 0.196 
0152 0.275 0.161 B.610 0.192.

Van het Kanaal: 0.233 0.289.
Van de West: 0.7 0.188 0.194

N.748 0.78 0.77 N.806
Van de Noordzee: 0.292 0.250 0  66 

0.295.
Van de Fladen: 0.269 0.217 0.241

0.124 0.87 SSO.163 0.231 0.282 0.242 
0.226 SSO.296 0.286.

Van de Kustzeevisscherij: een 20- 
tal kleine motors.

Z E E B R U G G E

Z aterdag  12 O ctober 1946

Groote tong 23-24; bloktong 26-27; 
fruittong 30; sch. kleine tong 28-30; 
tarbot 33-34; p ieterm an 28: p laten: 
groote 10-11, m iddenslag 11-12; klei
ne 9-12; rog 3-3,50; w ijting 6; zee
hond 3,50-4; roobaard 12 fr. per kg.

M aandag 14 O ctober 1946

Groote tong 24: bloktong 27-28;
fruittong 29-31; sch. kleine tong 28- 
30; tarbot 32; pieterm an 26; p laten: 
groote 11-12; m iddelslag 13-14,50; klei 
ne 11-13; rog 5-6,50: w ijting 6-7; zee
hond 4-5 fr. per kg.

Dinsdag 15 October 1946

Groote tong 22,50-23; bloktonng 26- 
27; fruittong 27-29: sch. kleine tong
27-28; tarbot 30-32: p ieterm an 30; 
kabeljauw 14; platen: groote 11-12, 
m iddelslag 13. kleine 12-13: rog 6,50- 
8,50; w ijting 7-8,50; zeehond 5-5.50 fr  
per kg.

W oensdag 1C October 1946

Groote tong 24: bloktong 29-32;
fruittong 30-35; sch. kleine tong 30-33 
tarbot 33-34; pieterm an 32-34: kabel
jauw 16; platen: groote 12: m iddel
slag 14-17, kleine 14-16: keilrog 12-13 
rog 9-10,50; w ijting 9-10: zeehond
6,50; roobaard 15 fr. per kg.

D onderdag 17 O ctober 1946

Groote tong 23-24: bloktong 28,50- 
30; fruittong 28-31.50: sch kleine tong
28-31; tarbot 28-30; p ieterm an 28: p ia  
ten: groote 10,50. m iddelslag 12-13, 
kleine 11; rog 5-6; w ijting 6,50-7; zee
hond 3; roobaard 13 fr. per kg.

*
i

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

EXPORT - IMPORT 
Zout voor de visschers

*

VISCHHANDEL
INVOER UITVOER

ALBERT RAES-REYZERHOVE
Vischmijnstr. 18 - Zeebrugge

Telegram adres: R aesvis  ---------------
Telefoon 51327 Heist ------------------------

( 12)

BLANKENBERGE
V rijdag 11 O ctober 1946 

G roote tong 21; bloktong 25: fru it
tong 26; sch. kleine tong 24: tarbot 
33,20; kabeljauw 13-9,50: platen: groo 
te 13, m iddenslag 14,50. kleine 14 ; 
keilrog 4; rog 4 fr. per kg.

M aandag 14 O ctober 1946 
Groote .tong 31; bloktong 31; fru it

tong 25; sch. kleine tong 25: tarbot 
2; kabeljauw 17; p laten: groote 12, 
m iddelslag 12, kleine 12; keilrog 4; 
rog 4,50; w ijting 6 fr. per kg.

GARNAALAANVOER

14 Oct. 850 kg. 10-14 fr.
15 Oct. 260 kg. 15-18 fr.

IN DE STEDELIJKE VISCHMIJN

In de week van 7-10- to t 12-10 wer
den 3046 kg. versehe visch  aange
voerd welke verkocht werden voor 
39575 fr. en dit van 7 reizen, alsook  
nog 448 kg. garnaal voor 9.163 fr. van  
12 reizen.

GARNAALAANVOER

10 Oct. 1752 kg. 18-32 fr.
12 Oct. 10404 kg. 10-20 fr.
14 Oct. 7832 kg. 12-16 fr.
15 Oct. 7156 kg. 15-18 fr.
16 Oct. 9355 kg. 10-14 fr.

Huis Raph. Huysseune
. IMPORT EXPORT s

VISCH - CARNAAL  
; Specialiteit gepelde garnaal •

Leopold DEPAEPE
In- en U itvoer van 
ViscH en Garnaal 

VISCHMI|N ZEEBRUGCE 
Tai. Privé: Knokke 612.94 

Zeebrugge 613.30 *

: H.'R. 2151 Tel. Privé 421.06 :
; (1) Vischm ijn 513.41 ;

» • • • • • • • • • • • • • • e • # • • • • • • • • •

NIEUWPOORT

D on derdagK F  O ctober 1946.

Groote tong 30; bloktong 32-35; 
tarbot 34-20 21-29: kabeljauw 17-35; 
platen: groote 10.60-4,80: m iddelslag  
2,70-11,50; kleine 5,80-7,50; keilrog 7- 
8,80; rog: gr. 4.40-5,40. midd. 2-3,80, 
kl. 3,10-3,20; w ijting 8,80:. zeehond  
3,35-4,80; griet 20 fr. per kg.
D insdag 15 O ctober 1946 ''l ~'

Groote tong 30-33: bloktong 31-34; 
fruittong 28,50-32: tarbot 30-40 18-28; 
kabeljauw 23; p laten: groote 11-13,50 
m iddelslag 10,40-11. kleine 5-7,50; keil 
rog 7,50-12; rog gr. 4-8,30. midd. 2,20- 
5,40, kl. 2-4; w ijting 4; zeehond 3,80- 
5; griet 14-15 fr. per kg.

D onderdag 17 O ctober 1946

Groote tong 29,50: bloktong 33-35; 
tarbot gr. 30-37. kl. 19-26: kabeljauw  
16-21; platen: groote 11.50-13.50. midd. 
10,10-11,65, kleine 5.20-6.40: keilrog
5-7; rog gr. 2,40-5,30 midd. 2,40-3,70 
kl. 1,10-2; w ijting 2,60-5: zeehond
3,50-4,50; griet 17-21,50 fr. per kg.

»Voor de BESTE SCHEEPS- 
\ INSTALLATIES, w endt U tot

iMaes & Marcotii
P.V.B.A.

;Accus -  D ynam o’s -  Herwindingen  ■ 
'V lam ingstraat, 61 HEIST-aan-ZEE ;
'U ' ' ' (14)
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Firma Jan Spaanderman i ;
I J M U I D E N  •  H O L L A N D  

Groothandel in Eerste kwaliteit Noordxeevisch

Speciaal ad res  voor GEPELDE en ONGEPELDE GARNALEN 

Zoodra m ogelijk weer op de B elgische Markt. (9)

♦  ♦  
♦  ♦  
♦  ♦::
♦ ♦

B U I T E N L A N D
NEDERLAND

DALING DER HARINGPRIJZEN

De prijs van  de versehe haring  
daalde beneden den vastgestelden  
m axim um prijs van fr. 17,50 per 50 kg. 
tengevolge van de aanvoeren, welke 
enorm e afm etingen aannem en.

Er wordt verw acht dat de reeders 
van stoom traw lers zich weer zullen  
toeleggen  op de versehe vischvangst, 
nu de haringprijzen zoo gedaald zijn.

OESTERS NAAR ENGELAND

De onderhandelingen over den u it
voer van oesters naar Engeland heb
ben een gunstig verloop. In  principe 
is  m et de Engelsche invoerders over
eenstem m ing bereikt over levering  
van 250 Ton (circa 3.250.000 stuks).

De levering en de ontvangst zal 
centraal geschieden. Men w acht 
th an s op de goedkeuring van de 
wederzijdsche regeeringen.

UITVOER VAN MOSSELEN

Luidens een bericht verschenen in 
h et Fransch Staatsblad, verkreeg N e
derland vanwege de Fransche R egee- 
ring de toelatin g  om 3.000 Ton m osse
len  n aar Frankrijk uit te voeren.

WIMPEL VOOR DE VISSCHERIJ

Het Nederlandsche Bedrijfschap voor 
Visscherijproducten la a t speciaal een  
w im pel ontwerpen voor den schipper 
die in  een bepaald seizoen de best 
verzorgde visch, ook haring heeft 
aangevoerd.

De bedoeling is dat de winnende 
schipper een seizoen lang deze onder
scheiding zal voeren .

V W W V 'V W V V 'V W W W W W W W W W V W W W W W W W

AAN ONZE ABONNE S 
IN NEDERLAND

De prijs van een abonnem ent op 
«Het Nieuw Visscherijblad» van nu  
to t einde 1946, is drie gulden, te stor
ten op postcheckrekening nr. 410.60 
van  Hondius en  Zoon te Middelburg, 
m et verm elding: «Abonnement Nieuw  
Visscherijblad, Oostende».
/VVVVVyvyv^VVVVV^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVvvvvvvv

ENGELAND
VISSCHERS VAN DE OOSTKUST 

KRUISEN DE ARMEN
De m inister van voedselvoorziening  

in  Engeland h eeft geweigerd de vraag  
voor zeem an’s rantsoenen aan boord 
aan te  nem en. Ais resu ltaat hebben  
3000 Schotsche haringvisschèrs van  
Yarm outh en Lowestoft geweigerd uit 
te  varen Een vergadering werd ijlings 
bijeengeroepen er werd m et h et m i
n isterie over en weer getelefoneerd  
en de M inister zei dat h et werkelijk  
sp ijtig  w as dat een heele industrie 
om  zoo te  zeggen stil werd gelegd  
door een m isverstand. Verleden jaar  
hadden een paar schepen door een

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ < > » ♦ ♦ ♦

R E E D E R S  !
U w enscht een nieuwe motor 

te koopen m aar verlangt een  
kooper voor Uw bestaande ma- 
chien, offreert dan Uw okkasie 
m achienes rechtstreeks aan:
VANDENBUSSCHE ANDRE 

Komvest, 54 BRUGGE
Telefoon Nr. 31531. (62)

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ • « • ♦ ♦ < • ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Deviezenbesparing-
Onze Noorderburen gebruiken alle 

m iddelen om aan deviezenbesparing  
te  doen. Terwijl m en in ons land de 
deviezen n utteloos de vensters u it
gooit, betrachten de Nederlanders 
zich zoo spoedig m ogelijk door eigen  
m iddelen te  redden.

Zoo is  dit ook h et geval m et de ver
zekering van  goederen en schepen. 
Aangedrongen wordt daar opdat de
ze in  eigen land zou geschieden.
H et Dagblad Scheepvaart, m eldt o.m.

«Aan het slu iten  van verzekeringen  
bij een N ederlandsche m aatschappij 
zijn nog andere voordeelen verbon
den; de zakenm an h eeft rechtstreeks 
persoonlijk contact m et den assura
deur, hij kan speciale w enschen ten  
aanzien van  de verzekeringsvoorwaar 
den kenbaar m aken, w at bij verzeke
ringen in h et buitenland m inder ge
m akkelijk gaat, terw ijl in  geval van  
een bijzondere schade gem akkelijker 
overleg m ogelijk is dan bij verzeke
ring bij een in h et buitenland geves
tigde m aatschappij.»

Dit ajles treft zijn goede zijden, 
m aar hierop kan nam elijk gean t
woord dat noch de Nederlandsche  
noch de Belgische herverzekeraars 
zoo goedkoop werken, ais de Engel
sche.

En h et kom t er toch  in  de eerste  
p laats op aan goedkoop en goed ge
diend te  zijn.

fout grootere rantsoenen dan andere 
bekomen, m aar nu worden de rant
soenen op de schepen n iet verm in
derd. Het sch ijn t bij de schippers 
echter te  gaan om  de ontevredenheid  
dat doosjes vleesch uitgedeeld wor
den.

D it zou alles n iet te  erg zi.in m oest 
de staking n iet dreigen uit te  breiden  
w at ze voor h et oogenblik aan  het  
doen is. Schotsche visschers van an
dere h aven s voelen dat ze m et hun  
m akkers m oeten sym pathiseeren en  
leggen  ook h et werk stil to t door alle 
visschers aan boord h et volle rant
soen bekom en wordt.

Bij h et ter perse gaan vernem en  
we dat de staking een einde genom en  
h eeft nadat de m inister een afvaar
diging ontvangen had. Er werd over
eengekom en dat aan  de zeelieden aan  
boord schip volle rantsoen zou toe
gekend worden voor den duur van het  
haringseizoen.

DE TERUGKEER NAAR 
DE VRIJHEID VOOR DE 

VISSCHERIJ ESSENTIEEL

«Fishing News» w ijdt een artikel 
aan de euvels van de controle. De 
«National Federation of Fishm ongers»  
is  .te Grimsby sam engekom en. Spre
kers waren Mr. J. Croît Baker en  Mr. 
A. Snowden. De eerste zei dat de vis
scherij n a  den oorlog de eerste n ij
verheid van het land was dat die weer 
zooals vroeger in functie kwam voor 
zooveel de toestanden  h et toelieten. 
Het groote aan ta l visch in h et gan- 
sche land aangebracht stond daar 
borg voor. Hij w ist. zei hij, dat vele 
toestanden  om verbetering vroegen, 
dat kw aliteit h et bijzonderste punt 
uit hun politiek diende te worden, 
m aar iedereen m oest zich de m oei
lijkheden van h et huidige tijdperk  
voor oogen zetten. «Aan m anschap
pen is een groot tekort, zei hij ver
der,» en  m oest ik details opleveren  
dan zoudt U kunnen oordeelen hoe 
w einig rooskleurig we er than s voor
staan. De m anschappen nu zijn trou
w ens ver van op de hoogte te zijn van  
hun taak  zooals die van voor den oor 
log w anneer de werklooshèid bloeide 
en iedereen an gstig  w as zi.in p laats  
te  behouden. Verder werd de contro
le m et zoo w einig vakkennis u itge
voerd dat de nijverheid er m oest on
der lijden.

De heer Snowden sprak over de 
kwaliteit. Deze begon oo h et vaartuig  
zelf zei hij m aar tusschen  het vaar
tu ig  en den verbruiker zi.in er vele 
tusschenpersonen en hij drukte de 
hoop u it dat ze allen h et hunne zou
den bijdragen voor h et gew enschte  
resultaat.

SCHIPPER VOOR SMOKKEL 
GESTRAFT

Een 37 jarige schipper verklaarde 
aan de douane een h a lf pond tabak. 
M aar ais de officieren aan boord kwa 
m en ontdekten ze nog m eer dan vier 
pond cigaretten. D at kostte hem  20 
Engelsche ponden.

EIGENAARDIGE MAATREGELEN 
VAN HET MINISTERIE 

VAN VOEDSELVOORZIENING

De E ngelschen schijnen  eerder ver
wonderd te  zijn over de m aatregelen  
door he.t m inisterie getroffen nopens 
de verm eerderde kw antiteiten  voor 
ingevoerde visch. Bil vermeerderde 
kw antiteiten  bedoelen we uitbreiding  
van soorten. W aarom vragen ze wor
den m eer soorten ingevoerd ais bij 
ons de landingen  ook ju ist verm eer
deren ?

De Engelschen zijn philosoof. ze 
zeggen: «Bah. we worden die rare
doenwijze ook gewoon.»

EEN SCHELVISCH MET 3 OOGEN

Te Grimsby werd een schelvisch  
m et drie oogen aan  land gebracht. 
H et wonder werd slech ts ontdekt ais 
h et dier bij een vischhandelaar in  
den winkel geraakt w as waar h et di
rekt u itgestald  werd en groote belang  
stelling  vanwege het publiek opwekte 
Het derde oog lag een w einig m eer 
naar h et midden toe en w as norm aal 
ontwikkeld.

PROPAGANDA CAMPAGNE

De Engelsche m inister van Voedsel 
voorziening h eeft een propaganda
cam pagne voor visch ingezet. Hij 
bood de pers een staande lunch aan  
van allerhande vischschoteltjes. Ach
ter zijn spreekgestoelte h ing een 
spandoek m et de woorden: verhoog

den eetlust door blanke v ischschotel
tje s  -  warm of koud - en m et K oning- 
haring, de kleine visch  m et den fij
nen  smaak.

NIEUWE MAXIMUMPRIJZEN

De B ritsche M inister van Voedsel
voorziening ging tover to t  de vast
stelling  van nieuw e m axim um prijzen  
voor visch, welke m et ingang van 19 
October van toepassing zijn. Ge
tracht wordt visch  tegen  gunstiger  
voorwaarden ter beschikking te s te l
len  van den verbruiker. Men ver
m oedt dat de aanvoer gedurende den 
aanstaanden w inter belangrijker zal 
zijn dan gedurende de vorige w in
ters.

Ziehier enkele der vastgestelde m a
xim um prijzen

prijs a f viss. groothandel, 
per stone  

Tong 21-1 22-2
G riet en tarbot 19-1 20-1
Heilbot 18-6 19-6
Pladijs, steenschol 11-10 12-10
Schar, hondstong en  
andere p latvisch  n iet 
anderzijds 8-4 9-  4
Mooie m eid 8-6 9-5
S chelvisch  5-7 6-7
K abeljauw 4-6 5-6
Rog en vleet 4-5 5-5
Stone : 6,350 kgr.
1 Pond : 176,50 fr.
I sh . : 8,82 fr.

SNELLE OPRUIMING 
VAN WRAKKEN

bestaat in  h et verdeelen door m iddel | 
van de steekvlam  der gezonkene sehe- I  
pen in talrijke „sneden”. Men is thans ! 
bezig te Liverpool de «Silvio» aldus j 
te verdeelen in 22 stukken van onge- 
veer 50 ton. Het wrak lig t 27 voet diep 
h et werk wordt gehinderd door het 
slijk dat weg m oet gespoten worden, 
opdat de duikelaar m et de steekvlam  
de romp overal zou kunnen bewerken.

PORTUGAL

PORTUGEESCHE BESTELLING 
VOOR NEDERL. SCHEEPSWERF

De Portugeesche visscherijm aat- 
schappij Empresa de P esca de Avei- 
ro, Ltda, te Aveiro. h eeft volgens 
Lloyd’s List, aan  de N.V. Scheepsw erf 
Gebr. van der Werf, te  D eest bij Nij
m egen, opdracht gegeven voorn het 
bouwen van een voor de w alvisch- 
vaart bij New Foundland ingericht 
m otorschip van 2300 ton Het vaartuig  
zal worden voorzien van een Werk- 
suoor-Dieselmotor van 1100 P.K. en  
worden uitgerust m et electrische dek- 
werktuigen en pompen, alsm ede een  
in sta lla tie  voor h et produceeren van 
traan.

POLEN

NIEUWE EENHEDEN

De Polen krijgen van de U.N.R.R.A. 
18 nieuw e houten visschersvaartuigen  
Ze zullen gem aakt zijn uit Schotsche  
eik en D uitsche lariks. Vier van deze 
vaartuigen staan  gereed om nog in 
October van stapel te loopen.

CANADA
DE ANSJOVIS VISSCHERIJ

De Canadeesche m inister voor Vis- 
scheri Hon. H.F.G. Bridges meldt, dat 
voor de eerste keer seine netten  zul
len  gebruikt worden voor de ansjovis 
visscherij in  de eerste tw ee m aanden  
in  een deel van Burrard In let bij Van 
couver. D it m et h et doei de conser
venindustrie aldaar aan te wakkeren. 
De wateren waar ansjovis voor den 

oorlog gevischt werd waren die van  
Britsch Columbia en h et is  slechts  
sedert den oorlog dat ze in  blikjes 
voor den verbruik ingeoakt werden. 
Aangezien h et goede on th aal dat ze 
bij h et publiek genoten h eeft de m i
n ister besloten die industrie uit te  
breiden.

NOORWEGEN

VERTREK WALVISCHVAARDERS

Het Noorsche w alvischvaartu ig Su- 
deroy is  vorige week Donderdag van  
Noorwegen, via Curacao en K aapstad  
naar de Zuidelijke IJszee vertrokken. 
H et schip dat een laadverm ogen  
h eeft van 11.000 ton h eeft 200 m an  
aan boord en zal m et vijf jagers wer
ken. Ook de H.J. Buil is. langs een  
andere route naar de Antarctic on
derweg.

VOOR DE WALVISCHVANGST

Wij hebben reeds herhaaldelijk  
kennis gegeven van berichten die 
wijzen op de herleving in de w alvisch  
van gst in  verscheidene landen.

N aar gem eld wordt, is  m en than s  
te  Gotemborg bezig m et den bouw 
van een fabriekschip van 201 m  lengte  
op 23 m breed. H et is h et grootste 
schip ooit voor d it bedrijf op Skandina  
vische werven gebouwd. H et zal bin
n en  een jaar klaar zijn  en voorzien  
zijn  van zes stoom ketels, 1000.00 kubie 
ke m eter olie zullen in  60 tanks kun
nen  vervoerd worden.

R U S T O N
------------------------- D I E S E L M O T O R E N
De voornaamste Engelsche Motoren/abriek

ALGEMEENE VERTEGENWOORDIGERS:
V A L C K E  G eb r .  N. V O o s t e n d e (5) h UfeÉâAÉ||ÉÉAA|ftÉÉMka|AÉè

VEREENIGDE STATEN

ONTEVREDENHEID OVER DE 
VOORGENOMEN WALVISCHEXPE- 

DITIE DER JAPANEEZEN

Japansche reeders hebben van Mac 
Arthur vergunning verkregen een  
w alvischvloot uit te  rusten: 2 fabriek  
schepen, 12 jagers en 7 vrachtsche
pen voor een reis van 6.000 m ijl in  
Zuid-Pool wateren.

We vernem en dat in  de Vereenigde 
S taten  hevige protesten  toegekom en  
zijn uit de w alvischjagende landen  
nopens h et toekom stige w alv ischsei-  
zoen dat door de Japaneezen zou on
dernom en worden en dat door G ene
ral Mac Arthur goedgekeurd was. 
Noorwegen onder ander vroeg h et a f
schaffen  van de expeditie. Daartoe 
kon n iet overgegaan worden om dat 
alle getroffen m aatregelen  nu te  ver 
gevorderd waren. De punten die de 
Vereenigde S ta ten  garandeeren zijn  
de volgende.

De Expeditie zal aan de In tern a
tionale W alvisch conventie gehoor
zam en. Ze zal toezieners van gea lli
eerde hoofdkwartieren dragen die op 
het werk zullen toezicht uitoefenen.

De positie van de schepen zal ten  
alien tijde gekend zijn. H et aan ta l wal 
visschen  die m ogen gedood worden 
zal n iet overschreden worden.

De bekom en olie zal m oeten onder
worpen worden aan de Internationale  
Voedingsraad..

WAT EEN GEURTJE VERMAG

De psycholoog Dr. D. Laird, van de 
universiteit van Colgate zegt dat de 
verbruiker n iet alleen koopt volgens 
de goede faam  of h et u itzicht van de 
goederen, m aar dat de reukfactor ook 
een groote rol speelt. In  een dem on
stratie gingen  verkoopers rubber 
slangen  tentoonstellen  eender in  
ieder opzicht uitgenom en dat het 
eene pakje lich tjes geparfum eerd was 
H et geparfum eerde hoopje verkocht 
drie m aal zoo vlug ais het andere, en  
geen enkel verbruiker kon een reden 
opgeven voor zijn keus. Ze zegden dat 
h et lag  aan h et verschil in kleur, ver
schil dat n iet bestond. Naar we ver
men zijn fabrikanten  van syn th eti
sche Produkten bezig m et aan hun  
waar de geur van h et echte Produkt 
te geven. Zoo krijgt syn thetisch  le 
der de geur van R ussisch  leder. Ze 
hebben h et zelfs zoo ver gebracht om  
aan papier dat dient om brood in te 
pakken, de geur te geven van vers.eh 
gebakken brood. Wij gelooven natuur  
lijk dat het beste m iddel om visch te 
verkoopen is. ze zoo versch m ogelijk  
aan te bieden! De dag is m isschien  
n iet zoover waar we inpakpapier zul
len  zien dat van geur v. versehe zee- 
visch zal doordrongen zijn. We ho
pen ech ter dat dit dan n iet zal zijn  
om slechte kw aliteit te  verbergen.

WERKLOOSHEID

N iettegenstaande het fe it dat de 
werkzaam heden in ten sief hervatten, 
is  de werkloosheid in de Vereenigde 
S taten  zoo groot dat de u itgaven voor 
w erkloosheid die overtreffen u itge
geven voor salarissen, wedden, enz..

MAINE VISSCHERIJ

Het gew icht en de waarde van  
schaaldieren in de havens van Maine 
gedurende de m aand Mei b innenge
bracht overtreft van verre die van de 
vorige m aand, zooals de statistieken  
ieder m aand in dat departem ent u it
gegeven bewijzen. Totale gew icht 
voor Mei beliep 19.255.442 Engelsche 
ponden en had een waarde van 1.523. 
711 dollar. Deze cijfers voor April w a
ren: 5.113.933 Engelsche ponden en 
489.240 dollar.

REKORD IN HET OESTERS 
OPENEN

De oester m an van  een restaurant 
in  Pitsburg h eeft nu gedurende de 
30 jaren van zijn loopbaan 2000 oes
ters per dag geopend. Dit m ag zeker 
wel een rekord genoem d worden. Zijn 
vader en grootvader waren ook oes- 
term annen en de tegenwoordige 
spreekt van jarenlange ondervinding  
Hij zal U b.v. vertellen of een oester  
goed of slech ts is. ju ist op de m anier  
waarop ze opent. De geur of ‘ h et  
gezicht helpen  hem  daarbij niet. en
kel h et gevoel. B inst zijn dertigjari- 
fe loopbaan h eeft hij twee waarde
volle parels gevonden. De grootste 
van de tw ee kon hij voor 100 dollar 
verkoopen.

HET GROEIEN EN BLOEIEN VAN 
DE «GENERAAL SEAFOOD CORPO
RATION»

Deze m aatschappij werd een tw in 
tig ta l jaren gestich t en begon m et 
één enkel laboratorium  w aar visch  
onderzocht werd m et h et oog op lang  
bewaren en de verschillende bewer
kingen die ze zou kunnen ondergaan  
om ze bij den verbruiker zoo versch  
en aantrekkelijk m ogelijk te kunnen  
la ten  voorkomen. Oo dit oogenblik  
(1926) w as h et gedacht van  visch te 
vervriezen w aarlijk nieuw  en h et ter
rein die de zoekers betreden was 
voor hen nog door niem and aange
raakt gew eest. Andere m annen h ad 
den weliswaar geprobeerd om visch te 
vervriezen m aar geen1 enkele w as er 
in  geslaagd de resu ltaten  te bekomen  
die Mr. Birdseye daarin bekomen 
heeft. Een jaar daarop begon de in
stellin g  h aar productie en  tw ee jaar 
daarop werd ze door de G eneral Food 
Corporation gekocht die de naam  in  
dien tak  van h aar bezigheden koos 
van «General Seafood Corp.»

Op dit ooogenblik is  die m aatschap  
pij de bijzonderste van gansch  het

land: ze bezit 28 instellingen  en 98 
vaartuigen varen voor haar uit. De 
«filialen» die allen voordeelig gelegen  
zijn krijgen de verschgevangen visch  
aan hun  deur. filetteeren  ze dadelijk  
en gaan  dan to t h et vlug vervriezen  
over.

De aandeelhouders zijn m enschen  
uit alle k lassen: landbouwers, leera
ren, visschers, huisvrouwen. Ze zijn  
over gan sch  h et land verspreidt. Het 
is  best m ogelijk dat ze h eel weinig  
gem eens hebben, m aar in  één ding  
gelooven ze allem aal en dat is  in  
vooruitstrevende ondernem ingen.

SPONSERS VAN FLORIDA 
ONTEVREDEN

In Florida (Vereenigde S taten )  
werd een belangrijke daling der prij
zen van de sponsen ondervonden. Dit 
is  de vakm annen echter n ie t zeer 
aangenaam  daar ze sedert den oorlog 
aan zeer hooge prijzen gewoon w a
ren. Nu kunnen sponsen uit de Mid- 
dellandsche zee ingevoerd worden en  
de prijzen zijn  ineens van 50 t.h. ge
slonken. Som m ige sponsers zijn noch  
ta n s  optim ist en  zeggen dat, a is de 
prijzen lager zijn, de k w aliteit in  
evenredigheid is en van die concur
rentie n a  een tijdje n iets m eer zal .te 
vreezen zijn.

M A R K T B E R I C H T E N

IJMUIDEN
WEEKOVERZCHT VAN DE 

IJMUIDENSCHE VISCHMARKT

In de week van 4 tot 11 October 
w as de to ta le  aanvoer alhier 1.246.500 
kgr., waaronder 886.500 versehe h a
ring en 360.000 kgr. versehe zeevisch.

De haringaanvoer w as deze week: 
inderdaad zooals verw acht werd n iet 
zoo groot a is de weken tevoren, groot
ste oorzaak hiervan is wel geweest dat 
verschillende schepen weer op de 
versehe vischvangst zi.in uitgevaren.

De kw aliteit van de haring was 
verschillend, de grootste traw lers  
voerden de m ooiste haring aan en  
reeds zagen wij een dri.ifnetvisscher 
m et Engelsche w alharing van goede 
kwaliteit, de kleinere traw lers en drijf 
netvisschers voerden alle kuitzieken  
haring aan.

Toch waren over h et algem een de 
prijzen zeer goed. en behaalde zelfs 
Verscheidene dagen dfe gereglem en
teerde markt, alleen de laa tste  dag 
der week liep de m arkt ie ts  terug ais 
gevolg van te groote aanvoer op deze 
dag, toch  zullen de prijzen wel weer 
ie ts  verminderen, nu h et mooie weer 
blijft aanhouden en dit zal m eebren
gen dat de grootste traw lers nog wel 
eenige tijd  op de haring zullen blij
ven visschen. De versehe vischvangst 
is  nog n iet zoo overweldigend. Een 
trawler bracht deze week reeds een
40.000 kg. mooie schelvisch. de z,g. 
Spawnvisch. aan de m arkt van de 
andere schepen zagen wij w elisw aar  
een grootere van gst m aar toch  nog  
n iet w at wij de laa tste m aanden van  
h et vorig jaar aangevoerd zagen. Zou 
inderdaad de visch  n iet zoo dik zit
ten  ais na de vorige oorlog of zouden  
de m ijnen de visschers nog veel par
ten  spelen om andere vischgronden  
te gaan  bewerken ?

V ast staa t dat de grove visch aan 
voer n iet zoo groot m eer is  ais zij 
gew eest is en de kleinere vischsoor
ten  weer m eer in  de m arkt worden 
gezien ais jaarlijks daarvoor.

Voor de n aaste week zal de aan
voer deze van  deze week n iet veel 
ontloopen, m its h et weer goed blijft.

ANTWERPEN
STATISTIEK MAAND SEPTEMBER

1. Verkoop in de M ijn:
Vischsoorten uit Belgie: 9.433 kg.

verkocht voor 45.696 fr.; uit Dene
marken: 1,645 kg. (8.631 fr.); uit Ne
derland: 175 kg. (215 fr.).

2. Visch rech tstreeks ter m a rk t ge
voerd, zonder langs den afslag der  
M ijn om  te  gaan, m its  h e t betalen  
eener vergoeding van  0,12 fr. per  
kg. n e tto  gew icht, voor w a t betreft 
de versehe visch:
a) Versehe visch:
Uit België: 23.821 kg.; uit Denem ar

ken 28.534 kg.; uit Nederland: 5.760 
kg.; uit Noorwegen: 1.291 kg.

b) Bewerkte visch:
Uit België: 4.410 kg.; uit Neder

land 3.200 kg.; uit Noorwegen: 262 kg.
e) M osselen uit Nederland: 40.000 

kg.

Laagste en hoogste prijzen  
op de m schm arkt:

Bot 10-22; brasem 3.50; geep 10-18; 
griet 30; haring 5-14; haringshaai 25- 
35; heilbot 50; kabeljauw 20-40; kat- 
h aai 22; knorhaan 3-15; m akreel 10- 
25; mooie m eid 10-20; paling 15-60: 
pieterm an 45; pladijs 2.50-30; rog 10- 
30; schar 15-20; schelvisch 10-35; 
snoek 20-30; spiering 10-22.50; steen
post 12; tarbot 10-75; tong 20-65; 
vlasw ijting 16; v leet 15-42; voorn 10: 
w ijting 5-14; zandhaai 22; garnaal 
30-50; m osselen 5; abberdaan 15-20 
fr. per kg.; bakharing 0.50-3.75 fr.; 
gerookte haring 1-5; gestoom de ha
ring 1.50-3.50 fr. per stuk; pekelha
ring 10-17 p. kg.; kippers 6-7 fr. per 
paar; gerookte paling 100-120 p. kg.; 
stokvisch 20 fr. per kg.

Drukkerij H. Degrave en L. Godemont 

S teenw eg op N ieuwpoort 44, Oostende


