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Prijs : 2  frank. HET NIEUW VRIJDAG 18 APRIL 1947 H O O G W A T E R
Versch ijnt  e iken Vrijdag

VISSCHEKUBLAD
A P R IL

1 D 8.32 21.27
2 W 10.03 22.32
3 D 10.57 23.19
4 V 11.39 23.56
5 Z — 12.15
6 z 0.32 12.48
7 M 1.08 13.23
8 D 1.42 13.56
9 W 2.16 14.27

10 D 2.51 15.02
11 V 3.26 15.37
12 Z 4.02 16.15
13 Z 4.41 17.13
14 M 5.54 18.36
15 D 7.33 20.11
16 W 9.05 21.34
17 D 10.03 22.24
18 V 10.43 23.02
19 Z 11.18 23.35
20 Z 11.50 —

21 M 0.07 12.22
■ 22 D 0.50 12.57
5 23 W 1.17 13.32
■ 24 D 1.58 14.12
- 25 V 2.40 '4 53
-  26 Z 3.27 15.48

27 Z 4.25 16.50
28 M 5.35 18.12
29 D 7.06 19.46
30 W 8.33 21.10
Berekend volgens 
het officleele uur
van Greenwich.
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R e d a c t ie  en  B e h ee r  : N ie u w p o o r ts te e n w e g ,  4 4  

O ost en de  - P.C.R. S. B O LLIN N E 4 1 8 9 . 8 7
A B O N N E M E N T E N  : Binnenland:  1 jaar: 1 0 0  fr. 
TEL. Nr 72523 N e d e r l a n d :  12  gulden.
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Wetenschap - Nijverheid  -  Handel

fBezaefi aan
Het MestôcHaCing,ôceaUum aan 
de SledeCijHe ViôôcHetijôxdiaaC

Verleden week brachten de verte
genwoordigers van  onze groote ree- 
derijen een bezoek aan h et centrum  
dat zich tot taak h eeft gesteld een 
groep werklooze visschers to t m atro
zen op te leiden.

De reederij P.V. was vertegenwoor
digd door den heer R. Bauwens, de 
M otor-visscherij door h aar bestuur
der C. Menu en haar w alkapitein  Ro
chus, de heer Vandendriessche, Sche
pen van Onderwijs, de heer Carlier, 
H oofdwaterschout en de heer Gode- 
maere van het Werkloozen S teun 
fonds w aren ook van de partij.

’s Anderdaags kreeg h et centrum  
alweer bezoek, ditm aal van  den heer 
John Bauwens m et zijn W alkapitein
H. Beuren.

Ter plaatse hebben die heeren de 
candidaten-m atrozen aan h et werk 
gezien en  hebben er zich h eel zeker 
niet aan  verw acht zoo’n bedrijvigheid  
te zien heerschen onder die 24 gasten  
waarvan er reeds een zestal paraat 
zijn om hun m an te staan  aan boord.

Bestuurder Gallant, geholpen door 
zijn  vakleeraar Pierre Lusyne, h eeft  
zijn school in  een levend scheepsdek  
w eten te omvormen. Breien, u itsn ij
den, verm aken, stukken insteken, 
loodzeils draaien, een rol staaldraad  
van  50 vaam  verwerken in oplangers, 
loodzeilen, een splinternieuw e korre 
aanéén zetten  en tot visschen gereed 
brengen, dat w em elt daar allem aal 
door elkaar. Het kom pas lezen, stu
ren en  uitwijken, h et voeren van de 
lichten  en geven van seinen en aller
hande praktische wenken, worden op 
eenvoudige wijze aangeleerd. Een van  
de m atrozen werd in  de aanwezigheid  
van  de heeren bezoekers ondervraagd  
en deed de oogen wijd open zetten. 
W alkapitein Rochus m oest er van  
glim lachen en als ge Rochus dat ziet
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DE N IEU WE  W E T  VOOR OOR
LOGSSCHADE V A N  VISSCHERS-  

V AAR TUI CE N VERSCHENEN

De nieuwe wet op de vergoeding  
van schade door oorlogsfeiten aan  
visschersvaartuigen is in  het S ta a ts
blad van Zondag jl. afgekondigd.

Al w at voorzien werd in de achter
eenvolgende artikels h ierom trent van 
de hand van den heer Vandenberghe 
verschenen, is dus bewaarheid ge
worden.

De voornaam ste vooruitzichten  
zijn :

1. Dat alle reeders zonder onder
scheid, 5 t.h. per jaar zullen hoeven  
bij te betalen in den zin in ons vorig 
num m er w eergegeven ;

2. Niem and ontvangt meer dan 3 
keer de waarde van vóór den oorlog.

3. Alle vaartuigen worden herschat 
op hun werkelijke waarde 1939.

4. Zij die slechts voor een gedeelte 
van hun werkelijke waarde verzekerd 
waren, en dit is voornam elijk het ge
val voor de kustvisschers, zullen m oe
ten bewijzen dat het de schuld is  
van VOZOR, enz...

In een woord, het eal in de v issche
rij een dram atische toestand ver
wekken om dat de bijkomende lasten  
hierdoor veroorzaakt aan geen enkel 
geteisterde zullen toelaten  hun ver
loren gegane schepen te  vevangen en 
alle anderen een zware bijpremie van  
1939 tot 1945 zullen hoeven bij te be
talen.

EEN ALGEMEENE SAMENWERKING 
NOODZAKELIJK

Gezien de verregaande beteekenis 
van de genom en beslissing, zal het 
van h et hoogste belang zijn, dat de 
reedersvereenigingen th an s toonen, 
wáártoe ze in  staat zijn.

Doen ze het niet, dan m ag h et eens 
te meer gezegd ,dat deze geen reden 
van bestaan  m eer hebben en alleen  
dienen om  het eigen belang en niet 
dat van de gem eenschap te dienen.

S

doen, dan kunt ge zeker zijn; dat de 
boel in  orde is.

W at vooral d ient gezegd is: dat die 
m enschen zeer gew illig zijn  en  hun  
uiterste best doen, hetgeen  bij velen  
in  tw ijfel getrokken werd toen  m en  
van  een herscholing sprak. Hier wordt 
h et bewijs geleverd d at alle «dop
pers» geen plantrekkers zijn en  daar 
ook m enschen tusschen  zitten , die 
niet beter vragen dan aan een goede 
broodwinning te komen.

D at hebben de heeren reeders dan  
ook tijdens hun bezoek begrepen, in 
gezien en hun m edew erking toegezegd  
om die herschoolde m atrozen vaart 
te bezorgen.

We hopen en zijn er bijna van  over
tuigd, dat deze belofte zal gehouden  
en voldaan worden in  h et belang van  
die m enschen  en ook van  de v issch e-  
rij zelf die h ier een schoone aanw inst 
in personeel zal doen.
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TE KOOP : Visschervaartuig. '
Gebouwd in 1945, op de w erf % 
van R. Panesi te Oostende, m e- g ¡ 
tende netto : 13,90 T. -  Bruto : ;

I 42.53 T. Voorzien van  een  m otor $ 
à van 120 P.K. - A lles in  zeer 
g goeden staat. — Schrijven bu- 
% reel van h et blad (254)
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INTERNATIONALE  
CONFERENTIE TE LONDEN

BESCHERMING VAN DEN 
VISCHSTAND

M aandag m iddag zijn de heeren  
Carlier, hoofdw aterschout en Mr G i- 
lis van  het Zeew etenschappelijk in sti
tuut naar London via Dover afgereisd  
om er de in ternationale conferentie  
bij te wonen welke voor doei h eeft de 
bescherm ing van den v ischstand  in  
de Noordzee.

Wij hebben reeds verscheidene m a
len onze visschers kunnen wijzen op 
de verplichting de netm azen  op 70 
mm. te houden en dat ze na dit jaar 
op 80 mm. zullen hoeven gebracht te  
worden.

Na de conferentie kom en we op de 
besluiten er van  terug.
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(Snze Uitaa&c 
neuve &sumfoiijâ
Zooals het onze lezers bekend is, 

zijn een paar vertegenwoordigers van  
het Zeewezen m et den heer L. Deerop  
naar Parijs gew eest om er te  onder
handelen  tot het bekomen van een  
nieuw  contingent visch  uit te  voeren  
naar Frankrijk. Hun voetstappen zijn  
niet tevergeefs gew eest daar opnieuw  
voor tien  m illioen B elgische franken  
tot einde Mei m ag uitgevoerd wor
den. Dit kan onze visscherij slech ts  
ten  goede komen. We kunnen de on
derhandelaars dan ook slech ts geluk  
w enschen voor h et bekom en resu l
taat.

M aandag en D insdag werden op
nieuw en tien ta l spoorwagens visch  
naar Frankrijk uitgevoerd, w aarvan  
twee voor Boulogne, twee voor Noord 
Frankrijk en een  zestal w agens voor 
Parijs.

Het valt n iet te betw ijfelen  dat de 
huidige uitvoerders m et talrijke m oei 
lijkheden te kam pen hebben en dat 
vooral gebrek aan Frigowagens zeer 
nadeelig werkt op de kw aliteit van  
den uitgevoerden visch.

Zou vanwege de federatie en  sam en  
werking m et h et Beheer van  h et Zee
wezen geen voetstappen kunnen a an 
gewend voor den bouw van m eerdere 
m oderne frigow agens alleen  voor het 
vischvervoer naar h et B uiten land be
stem d ?

’t Zou onze visscherij zeer ten goe- 
I de komen.

Vergadering van de 
Federatie

Het verslag over de zittin g  van  den  
beheerraad der federatie w elke p laats  
had, m oest w egens p laatsgebrek tot 
volgende week verschoven worden.

Deze belangrijke rubriek zal vol
gende week verschijnen.
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Nog 15 Millioen kg' Haring
Nog steeds lig t 15 m illioen  kg. h a 

ring gereed om uitgevoerd te  worden  
n aar Oostenrijk, welke w elisw aar efn  
vaste  bestelling ged aan  h eeft, m aar 
nog over geen  deviezen beschik t om  
ze te betalen.

Ook voor onze exportateurs, welke 
er gan sch e som m en hebben in  v astge
legd, is  h et een w einig aanm oedigend  
zaajrje. Zooals m en daaruit eens te  
m eer kan vaststellen , is  h et al geen  
w inst, dat m en  denkt w in st te  zijn.
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V e ’í p a d & í e n

Heden Vrijdag vergaderen de visch- 
afslagers om de kwestie van  de b ij
drage aan  de federatie te bespreken.

Onze lezers w eten  dat deze firm a’s 
vorig jaar gezam enlijk  ongeveer ze
ven m illioen frank aan afslagrechten  
opraapten op een tota le opbrengst 
van 500 m illioen frank visch.

D it jaar zal d it cijfer nog vergroot 
worden.

’W are te hopen  dat die heeren  in 
zagen, d at ook zij huu steen tje  zou
den m oeten helpen  bijleggen om de 
visscherij te steunen.
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VLEESCHLOOZE DAGEN  
IN HOL LAND

Wij vernem en dat de H ollandsche 
m inister Lieftinck, nadat hij een dras
tisch e inkrim ping van h et Neder- 
landsch  budget h eeft afgekondigd, 
th a n s besloten h eeft tw ee vleesch- 
looze dagen per w eek in te  voeren, 
waarbij de 50 gr. v leesch  per warm  
m aal zal vervangen worden door visch  
of vischconserven. ^

D it is  voorwaar voor de H ollandsche 
visscherij een goede zaak.

Nu bij ons nog steeds m illioenen  kg. 
vleesch  ingevoerd worden en van nu  
af de vischaanvoer zoo groot wordt, 
dat ze b innen korten tijd driem aal 
deri aanvoer van  vóór den oorlog zal 
bedragen, vragen we ons af w aarom  
ook ten  onzent den W oensdag en  
Vrijdag n ie t ais v ischdagen zouden  
kunnen ingericht worden.

H et zou onze zeer kostelijk  gebouw
de visscherijvloot toelaten  te bestaan  
en de aanvoer van  eigen  vloot is een  
bron van  goud voor ons land, dat nu 
nuttelooze deviezen w eggooit aan in 
voer van  allerlei produkten, v ischcon
serven inbegrepen, welke we best 
kunnen m issen.

M oet h et voorbeeld w eeral komen  
van onze Noorderburen ?
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Een mooi Gebaar
W oensdag werd door den heer De- 

crop Lucien in den schoot van  de pro- 
pagandacom m issie de verklaring af
gelegd ais zou hij bereid zijn voor 
drie legereenheden, een vischbakoven  
gratis te  schenken, om  deze eenheden  
toe te la ten  er mede visch  te  berei
den.

De kosten h iervan  zouden gedragen  
worden door de N.V. M otorvisscherij, 
O stende Stores en de exportvischhan- 
delsvereeniging «H.V.O.».

In  een volgende zitting zal de be
voegde legerofficier van  h et m in iste
rie van  landsverdediging hiervoor 
uitgenoodigd worden.

D it gebaar dient onderlijnd, om 
dat h et den weg opent voor een  groo- 
ter vischverbruik in h et leger, waar 
m en n iet over de noodige m aterialen  
schijn t te beschikken om  visch  te  be
reiden.

Het Hieuw Postgebouw te Oostende
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Geen Vergunning 
meer

Langzaam  wordt voor den invoer 
van veel produkten een vergunning  
n iet m eer noodig.

Een nieuwe lijst van produkten  
werd door het com ité van prioriteits
rechten  bekend gem aakt.

Zoo is ook sedert 15 April den in 
voer van visch, schaal- én weekdieren  
ingelegd en in  doozen aan geen ver
gunning meer onderworpen.

Van den uitvoer zonder vergunnin
gen is echter nog geen sprake. In te 
gendeel de ons om ringende landen  
houden hun deuren vast gesloten zoo- 
dat, voor onze visscherij de gevaren  
opdagen welke we in 1932 zoo goed 
gekend hebben'.

De “Jam es E n so r”
Heden Zaterdagvoorm iddag zal in 

de nieuw e handelsdokken door Mi
n ister Van Acker of D irecteur G ene
raal De Vos, overgegaan worden tot 
de overgave van de prachtige treiler 
«James Ensor» door den S taat aan de 
reederij N.V. M otorvisscherij.

Men w eet dat een v ijfta l van die 
treilers in bouw waren voor den be
zetter en ze bij het vertrek van de 
D uitsches aangeslagen  werden.

De N.V. M otorvisscherij h eeft naar  
het schijnt twee van die treilers van  
den S taat in  huur genom en.

De «James Ensor» is een zeer 
prachtig vaartuig welke volgende 
week zee zal kiezen.

Na de plechtigheid  komen we h ier
op terug.
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Brugge-Zeehc ven moet vooruit !!
Wij kennen allem aal de geweldige 

m aar weloverlegde aktiviteit van  
Schepen Pierre Van Dam m e te Brug
ge, die oneindig veel doet voor de her- 
opbeuring van Zeebrugge haven.

Vrijdag kwam de Brugsche gem een
teraad bijeen om over die kwesties te 
beslissen.

Artikel 2 van h et reglem ent der 
h aven  van Brugge, dateerend van 1844 
en dat sinds lang aan de w erkelijk
heid n iet m eer beantwoordde, wordt 
gewijzigd in  dezen zin, dat aan den 
havenm eester alle politiem acht wordt 
onttrokken.

Twee nieuwe leveringsdokken zul
len  in de haven  gegraven worden. De 
financeering ervan valt ten  laste van  
den Staat, aan wien dan ook de op
brengst van de gronden (57 ha.), w el
ke na h et graven van deze dokken 
zullen verkocht worden, zal toekomen.

Dhr. Lam brechts (soc.) vraagt eens 
te m eer dat h et havenm ateriaal aan  
een grondig nazicht zou onderworpen 
worden. De kranen zjijn izodwel op 
gebied van kw aliteit ais kw antiteit 
niet meer voldoende om behoorlijk 
werk te verrichten.

Zulks h eeft voor gevolg dat onze 
haven m et andere havens n iet m eer 
kan concurreeren, endat veel trafiek, 
in  feite bestem d voor Brugge, naar 
G ent gaat.

Dhr Van Damme, schepen van  
Openbare werken, antwoordt dat het 
verlies aan  trafiek ten  voordeele van  
G ent n iet zijn oorzaak vindt in  h et 
fe it  dat het haven m ateriaal ontoe
reikend is m aar wel in  de vaargeul 
van Zeebrugge, welke tot nog toe niet 
volledig in orde is.

Verder doet dhr. Van Dam m e op
m erken dat de vervanging van het 
havenm ateriaal in zeer nauw  verband 
staat m et kwesties van financieelen. 
aard, en dat ditzelfde m ateriaal, dat 
tenandere tusschen de beide w ereld
oorlogen in, zijn norm ale functies 
h eeft verricht, nog geruim en tijd zal

kunnen aangewend worden. Toch kan  
reeds m edegedeeld dat voor Zeebrug
ge 5 kranen zijn  besteld voor een ge- 
zam entlijk  bedrag van  18 millioen. 
Tot slot drukt spreker den w ensch uit 
dat naar h et voorbeeld van G ent en  
Antwerpen, te Brugge een Federatie 
van Havengebruikers zou gesticht 
worden, welke voortdurend in kon- 
takt zou kunnen komen m et de M aat
schappij van Brugsche Zeevaartin
richtingen, om zoodoende in  sam en
werking aan ongunstige toestanden  
te verhelpen.
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GA R N AA L EEN LUXE ?

Tijdens de onderhandelingen w el
ke vorige week te Parijs p laats h ad 
den voor het bekomen van  nog een  
contingent visch, brachten onze ver
tegenwoordigers de kwestie van den 
uitvoer van garnaal op h et tapijt.

Het antwoord van de Franschen  
luidde categoriek, dat ze geen garnaal 
willen invoeren, daar dit een luxear
tikel is.

Daarm ee wordt er vóór einde Juli 
geen kilo garnaal uitgevoerd, wat 
voor onze kustvisscherij een ruïne zal 
beteekenen.

Met Juni a.s. worden de onderhan
delingen opnieuw gevoerd m et het 
oog op het afslu iten van een h andels
akkoord.

We vragen aan onze vertegenwoor
digers en in  ’t bijzonder aan ons Zee
wezen voor te stellen  ook geen Fran- 
sche luxeartikelen zooals allerlei par
fum s en poedertjes meer te la ten  in 
voeren.

Die zijn er evenm in noodig, ais on
ze garnaal in Frankrijk.

Een wat kordater optreden tegen 
over onze Fransche vrienden zou hen  
m isschien w at vlugger van gedachten  
doen veranderen.

’t Is van je vrienden dat je ’t m oet 
hebben.
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Voor Nieuwbouw en Herstelling van
8 C H E P B N
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Mae Sitanten anze Vi&ócden 
zied aaavt ?

V A N  O N Z E  BIJZONDERE MEDEWERKER UIT HOLLAND
dien gewoonlijk ook kleverig, zoodat 
zij eveneens aan de verschillende  
voorwerpen, welke op den bodem aan  
w ezig zijn kunnen worden vastge-

Zooals de m eeste lezers w aarschijn 
lijk  w el bekend is, p lanten  de m eeste  
visschen, die in  de Noordzee en om
liggende w ateren worden aangetrof
fen, zich evenals de vogels, door het 
leggen  van eieren voort. Enkele soor
ten, zooals som m ige h aaien  en de bij 
de visschers alom gekende puitaal 
w elke visch  in  w etenschapelijke krin 
gen «zoarces vivipains» wordt ge
noem d, m aken hierop echter een u it
zondering, aangezien deze w aterdie
ren levende jongen ter wereld bren
gen.

Ook blijkt dit h et geval te zijn bij 
de z.g.n. Noorsche schelvisch, die bij 
de kust van Noorwegen wordt gevan
gen ,doch daar deze visch  feitelijk  
buiten ons vangstgebied gevangen  
wordt, zullen wij hierover th an s niet 
in verdere details treden.

N iettegenstaande de grootte der di
verse vischeieren nogal varieerend is, 
zijn  ze echter toch  steeds zoo groot, 
dat m en ze steeds m et het bloote oog 
kan waarnem en.

Zoo zijn er soorten, zooals o.a. de 
eieren van  de haring en de kabel
jauw, die n iet veel grooter zijn dan  
een speldenkop, terw ijl die van  de 
zalm  weer zoo groot zijn ais een erwt. 
Bij de haaien  en roggen daarentegen  
hebben ze zelfs de groote van een  
norm aal kippenei.

W at de kleur der eieren betreft, de
ze is eveneens ook nogal verschillend  
Nu eens zijn ze zoo doorschijnend  
ais glas, dan weer zijn zij geei of 
roomkleurig, doch hoe verschillend  
h un vorm of kleur ook is, zij bestaan  
toch  steeds zonder uitzondering uit 
een klompje levende stof, hetwelk  
door een hulsel (schaal) om geven is, 
waardoor het inwendige van h et ei 
en h et kleine diertje, dat zich hierin  
later ontwikkeld, wordt beschermd.

kleefd.

Belgische Marinemenschen
bezochten Vlissingen

Een vlschei van  A nsjovis m e t begin  
h et visch je

Het is  zeker w el volkomen begrijpe
lijk, d at bij de haaien  en roggen, 
w elke visschen  hun eieren op den 
bodem der zee leggen  en w el voorna
m elijk op p laatsen  waar de bodem  
m et zeegew assen begroeid is en bo
vendien m eestal een sterke stroom  
loopt, h et ei goed bescherm d m oet 
zijn. De eieren van  deze visschen  zijn 
dan ook om huld m et een taa ien  
hoornachtigen  schaal, waarvan de 
uiteinden p lat zijn en  w aaraan zich 
z.g.n. u itstekels ö f draaien bevinden, 
waarm ede h et ei zich aan de op den 
zeebodem groeiende planten, steen 
tje s  o f andere voorwerpen kan v a st
hechten , zoodat h et n iet door den  
stroom  kan worden meegevoerd.

Evenals de eieren van laa tstge
noem de visschen  zijn ook die van de 
z.g.n. binnenvisschen, welke in  stroo- 
m end w ater worden gelegd van een  
stevig  om hulsel voorzien en boven-
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Ei van  een schol of p lad ijs  m e t o n t
w ikkeld  em brys van  pl.m . 2 1/4 dag.

Hoewel er onder de zeevisschen  
eveneens soorten worden aan getrof
fen, w.o. vooral de haring, w aarvan de 
eieren een doorsnede van pl.m. 1 m.m. 
hebben en die door de w ijfjes op den  
zeebodem worden afgezet, leggen  de 
m eeste echter eieren, die in  h et zee
water blijven zweven. Deze eieren, die 
glashelder zijn en door een  fijn  om 
hulsel zijn  om geven, worden «pelagi
sche eieren» genoem d. Ze w orden ge
legd door alle platvisschen, zooals 
o.a. de schol o f pladijs (pleuronectes 
platessa), bot (pleuronectes flesu s), 
schar (pleuronectes lim anda), tarbot 
(rhombus m axim us), de griet (rhom 

bus laevis) en vele andere. Tevens 
brengen de z.g.n. kabeljauw of sch el-  
vischachtige visschen, de poonen en  
pieterm annen, de makreel, sprot, enz. 
pelagische eieren voort.

Behalve dat bovengenoem de eieren  
glashelder en bijna altijd bolvorm ig  
zijn, m aken die van de «Ansjovis» 
hierop echter een uitzondering, aan
gezien deze «eivormig» zijn.

Hierdoor zijn  ze gem akkelijk van  de 
andere eieren te onderscheiden, h et
geen evenals m et die van de schol het 
geval is, aangezien deze visch eieren  
legt, die pl.m. 2 m.m. (F zie fig. I) 
groot zijn  en tot de grootste p elag i
sche vischeieren behooren.

Verder hebben de pelagische eieren  
ongeveer hetzelfde soortelijk gew icht 
ais het zeewater waarin zij worden  
gelegd, m et ais gevolg dat zij n iet zin 
ken doch heen  en weer blijven zweven  
en door de stroom ingen worden m ee
gevoerd. Het gevolg hiervan is ech 
ter, dat bij vele soorten de jonge  
vischjes geboren worden op de een of 
andere plaats, die ver verwijderd is 
van de plek w aar de eieren zijn ge
legd.

W anneer de eieren, die zich  in de 
kuit van de vrouwelijke visschen  (kui
ters) ontwikkeld hebben rijp zijn, 
worden zij gelegd en  m et h et kom - 
vocht van  de m annetjes (kom m ers) 
bevrucht.

Het kom vocht is een  w itte m elk
achtige vloeistof, welke ais m en dit 
m et een msikroskoop bekijkt, m illioe- 
nen kleine beweeglijke lichaam pjes  
blijkt te bevatten. Deze lichaam pjes  
worden zaaddiertjes genoem d.

Nadat de eitjes bevrucht zijn  ont
w ikkelen zich hierin reeds spoedig de 
jonge vischjes, die, nadat zij sterk  
genoeg zijn de eischaal breken en  dan  
ais z.g.n. larf jes ter wereld kom en. De 
duur van de ontwikkeling is geheel 
afhankelijk  van  de tem peratuur van  
h et zeewater en varieert tusschen  en 
kele dagen en  pl.m. 3 weken.

Hieruit volgt dus, dat de bevruchte 
eitjes in  w ater m et een lage tem pe
ratuur langer noodig hebben om tot  
ontwikkeling te kom en dan in  water 
m et een  hooger tem peratuur.

Volgens Dr. J.F. Jenkins, h eeft h et  
larf je van  een schol in  den w inter 
pl.m. 11 dagen noodig om tot ontw ik
keling te komen, doch later in  h et  
voorjaar w anneer h et reeds warm er 
is, geschiedt dit in pl.m. 6 à 7 dagen.

De voortplanting van  de diverse vis
schen, h eeft zoowel des w inters ais in  
den zomer plaats. Meerdere p latv is
schen zooals o.a. de schol, de schar 
en de bot leggen hun eieren in den  
w inter, terwijl w at de kabeljauw ach
tige visschen  betreft, dit ook door de 
kabeljauw, schelvisch en w ijtin g  g e
schiedt. Tot de visschen  die zich d aa
rentegen  in  den zomer voortplanten  
behooren o.a. de tong, tarbot, griet, 
de makreel, p ieterm an en m eerdere 
andere soorten.

Zooals wij reeds verm eld hebben  
paait de haring, waarvan de eieren  
zich vastkleven in  den h erfst en  som 
m ige soorten in  den winter.

Over de groei der diverse vischsoor- 
ten  en de m etam orphose van de p la t
visschen, zullen wij een volgende keer 
iets vertellen.

D. Kruijff.
(verboden nadruk)

C om m andant -  D irecteur van  
de R ijksm arineschool te  O osten
de bracht m et leeraren en een  v ij f 
tig ta l leerlingen  een  tw eedaagsch  be
zoek aan  V lissingen  en w el voornam e
lijk  aan  de fabrieken en sch ep en  der 
Kon. Mij. «De Schelde». U it p iëteit  
voor de gevallen  S ch eld em ann en  werd  
bij de voorloopige opgerichte gedenk
p laten  een krans in  den vorm  van  een  
anker versierd m et de B elgische k leu
ren, neergelegd. Voordat de fabrieks
terreinen  w erden betreden werd voor 
directie en  com m andant gedefileerd. 
H et w as een alleraardigst gezicht deze 
frissche groep in  de paradepas u iterst  
correct voorbij te zien  trekken. De 
leerlin gen  voor h e t m eerendeel ge
kleed in  m arineblauw  m et baret, g e
com m andeerd door den  h eer Alb. De 
Wever m aakten  bij hun  m arschen  
door de stad  een  u itstekend  gedisci- 
plineerden  indruk. Na afloop v an  de 
kranslegging w erden jongelui en  o f
ficieren  m et h u n  dam es in  de lu n ch 
room van  de Mij. aan  de k o ffieta fel 
genoodigd.

Een der directeuren de h eer A. Sm it 
zeide h et op hoogen prijs te stellen  
d at lie t  h ier een  bezoek go ld ,'d at in 
derdaad practisch  n u t zal afwerpen. 
Hij m em oreerde de goede betrekkin
gen m et onze Zuider-buren en  de re
la tie  m et de Antw erpsche werven, en  
bracht een  driewerf hoera u it op de 
fiere B elgische vlag die w aait op alle 
wereldzeeën.

De C om m andant-D irecteur der 
Rijks M arine- en  Zeevaartschool de 
heer Henri Couteau dankte den heer  
S m it voor zijn  vriendelijke woorden, 
en u itte  zijn  groote bew ondering voor 
de H ollandsche scheepvaart, die hij 
steeds tot voorbeeld stelt.

Spreker toonde zich zeer erkentelijk  
xpor de on tvan gst en  de m edew erking  
bij deze excursie. Verdeeld over een  
drietal groepen b racht h et gezelschap  
des m iddags onder leid ing van  eenige  
deskundigen der Mij. een bezoek aan  
de m eest in teressan te afdeelingen . De 
dam es bezochten onder leid ing van  de 
sociale w erkster h e t  22.000 ton  groote 
passagiersschip  de «W illem Ruys».

De heer,en w erden zooveel m ogelijk  
onderverdeeld in  m achinekam er enz..

B ijzondere b elan gstelling  w as er 
voor h et sm eedwerk m et de h ydrau
lische ham ers en  h et g ieten  van  w it-  
m etaal. Door den C om m andant en  de 
offic ieren  werd aan dacht geschonken  
aan  de leerschool, de opleid ing der 
jonge arbeiders, om dat overwogen  
wordt om  ook aan de scholen  te Oos
tende een  practische opleiding te  ver
binden. De bezoekers w aren opgeto
gen over de groote verscheidenheid  in  
de diverse fabrieken, w aar de sch e
pen in  zijn  geheel worden gebouwd.

O N T V A N G S T  TEN S T A D H U I Z E

Na h et bezoek aan «De Schelde»  
werden de officieren  m et h un  dam es 
door B. en  W. op h et stadhuis on t
vangen. Hoewel dit geen  o ffic ieel be
zoek w as werden toch  over en  weer 
hartelijke toespraken gehouden, die 
de vriendschap tusschen  de steden  
O ostende en V lissingen  opnieuw  h eb 
ben verstevigd.

De burgem eester de h eer B. K olff 
zeide dat h ier h et goede voor
beeld van  de beide regeeringen  g e
volgd werd die ook sam en contact 
zoeken. T usschen O ostende en V lis
sin gen  hadden reeds eerder ontm oe
tingen  p laats a.o. w as h et gem een te
bestuur van  V lissingen tegenw oordig  
bij de jub ileum feesten  te Oostende.

Voorts zijn er n og goede relaties  
tusschen  h et loodswezen in  . beide 
plaatsen.

Ook de aanw ezigheid  van  zeevaart
scholen  geeft gem eenschappelijke be
langen. Burgem eester K olff hoopte op 
bestending van  de th an s gelegde  
vriendschapsbanden.

C om m andant C outeaux bedankte  
voor de gesproken goede woorden en  
de vriendelijke ontvangst. H et geldt 
hier een bezoek van  groote vriend
schap.

Nederland is a ltijd  h et voorbeeld  
voor de B elgische M arine. P rins K arei 
van B elgië spreekt ook altijd  over 
Holland dat zijn  trad ities op zeevaart 
gebied heeft.

Door h et sam en gaan  in den la a t-  
sten  oorlog, zijn  tu ssch en  beide vol
ken voor altijd  vriendschapsbanden  
gelegd.

Spreker eindigde m et h et u itbren
gen van  een  dronk op Nederland, de 
K oninklijke Fam ilie en  zijn  vriend  
Adm iraal Furstner.

In  de n ie t o ffic ieele bezoekuren  
w erden door de scholieren  en de le i
ders de stad en  beziensw aardigheden  
bezocht. De jonge m atroosjes, er w a
ren er reeds van  14 jaar trokken bij 
de jeugd en de bevolking de aan dacht

De algem eene leiding van  de excursie 
berustte bij den oud-Vlissinger de 
h eer Alb. De Wever, practijk leeraar- 
scheepsm achin ist en  zijn  collega Chr. 
de Rijcx. Bij de ontvangst ten  stad- 
huize w as m ede aanwezig de dir. der 
de R uyterschool te Vlissingen, die zijn  
collega m et de leeraren to t een be
zoek aan  zijn school uitnoodigde, 
w aarvan een  dankbaar gebruik werd 
gem aakt.

Hoewel de w eersom standigheden  
n iet bijzonder gunstig waren, w as de 
stem m ing bij de bezoekers uitstekend.

N a dit korte bezoek aan de S ch eld e. 
stad  trok h et gezelschap Zaterdag
m iddag om h a lf 6 weer huiswaarts.

Uit «.Het Zeeuw sch Dagblad»

UIT HET STAATSBLAD

Aiiütahe íDienótpjíícfU 
Bij de Zeemacht

Er wordt ter kennis gebracht van  
de jongelingen, geboren in 1929, dat 
zij hun  m ilitairen  dienstplicht kun
nen volbrengen bij de Zeem acht in  
1948, indien de volgende voorschrif
ten  door hen worden nageleefd  :

1. Een aanvraag tot vervroeging  
van oproeping indienen  tusschen  1 en  
20 April e.k. bij het gem eentebestuur 
w aar ze ingeschreven zi.jn in  de w er- 
vingsreserve ;

2. Na hun verschijnen vóór de w erf
en telbureelen, en indien. ze aange
w ezen worden voor den dienst, een  
aanvraag richten  naar het W erfbu- 
reel der Zeem acht, 86, W etstraat, te 
Brussel, vergezeld van  h et b iljet mo
del Jbis, dat de belanghebbenden  
ontvangen  hebben op bedoelde w erf
en  telbureelen, alsook van h et on t
vangstbew ijs hunner aanvraag tot  
vervroeging van oproep.

De jongelingen, geboren in  1928, 
geh echt aan  de k las 1948 door geboor
te, kunnen insgelijks hetzelfde ver
zoek richten to t h et W erfbureel der 
Zeem acht, vergezeld van h et biljet 
m odel Jbis. Evenwel zal hun aan 
vraag slech ts in  aanm erking genom en  
worden, w anneer de getalsterkte der 
lich tin g  n iet zou bereikt worden m et 
de m ilitianen  die een vervroeging  
van  oproep indienden.

BETERE VERZORGING  
V A N  VISCH

Nu m eer en m eer aan  export van  
visch gedaan wordt en  vooral h et zo
m erseizoen aanbreekt is h et w el eens 
noodig te  w ijzen op de noodzakelijk
heid  de visCh m eer en  beter te ver
zorgen.

D it is n iet alleen  h et geval voor de 
reeders, m aar ook voor de v ischh an- 
delaars.

Anderzijds zou, zooals in  andere 
landen de verzorging en vooral het 
versch houden veel gem akelijker gaan  
m oest bepaald afgezien worden van  
h et lossen  van den visch in  bennen. 
In  Holland, Denem arken, Noorwegen  
en Engeland, gebruikt m en kisten. 
De waar kan behoorlijk geklasseerd, 
geijsd en h eeft vooral zooveel n iet te 
lijden door den  druk van  de opeen
volgende lagen. D it is  vooral zoo voor 
haring. Bij h et naderend seizoen, is 
h et een fe it  d at daaraan zou dienen  
gedacht w illen we kunnen concurree- 
ren m et h et Buitenland. Het is een  
feit, dat veel haring verw acht wordt, 
m aar h et staat ook vast dat dezelfde 
haring ingevoerd, van  betere kw ali
te it  is dan onze aangevoerden haring, 
welke n a  h et lossen in  bennen zeer 
veel te lijden  heeft.

We hebben kunnen vaststellen  in  
welken toestand visch naar Italie en  
Frankrijk verzonden m oet worden. 
Het zal nog lang duren vooraleer B el
gië terug over een honderdtal behoor
lijke Isotherm w agens beschikt:

In  deze om standigheden is h et ge
boden aan de verzorging en verpak-: 
king de grootste aandacht te beste
den.

Ons land heeft, tengevolge van de 
uitgebreidheid van zijn vloot, een be
voorrechte p laats w eten  te veroveren. 
De aanvoer is in gew icht m eer dan  
verdubbeld. De verwerking en h et con 
sum m eeren van visch in  eigen land, 
zal nog lang n iet h et peil bereiken, 
welke m en gehoopt h eeft dat h et zóu 
bereiken, n iettegenstaande ’t  vleesch  
duur is en  n iet in  volle grepen voor
handen.

Van dezen toestand zouden we hoe
ven gebruik te m aken, m aar daarom  
m oet in  de eerste p laats de visch  
versch en  verzorgd zijn.

En aan dit vraagstuk dient al onze 
aandacht gewijdt.

De vischkeurders der kust, hebben  
hier een  m oeilijke en  een ernstige 
taak te vervullen. Te streng kunnen  
ze n iet zijn. Hun strengheid  zal ten  
andere èn reeders èn 'vischhandelaars  
verplichten m eer zorg aan hun waar 
te besteden en dit kan slechts onzen  
export ten  goede komen.

C RO?S LEV
D I E S E L  M O T O R E N  

van 2 P.K. tot 4.000 P.K.
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Uw verschillende groepeeringen heb
ben reeds vroeger voor U Sociale se
cretariaten  opgericht, die U ontlasten  
van alle m oeilijkheden en verplich
tingen  die- U door de Sociale W etge
ving worden opgelegd. Het bestaan  
van  zulke secretariaten  ontneem t een  
grooten last van uwe schouders, h et  
vervullen der sociale verplichtingen  
is  voor U een m oeilijk, en  een zeer 
tijdroovend werk.

Nog gansch  anders zijn  uw m oei
lijkheden die voortspruiten u it de 
belastingsw etten, die tegenwoordig  
zoo ' veelvuldig zijn, zoo verscheiden  
en  zoo ingewikkeld, dat een on inge
wijde er n iet m eer w ijs u it geraakt.

Deze groote leem te werd aangevuld. 
Te Oostende, V indictivelaan , 20, werd 
een  bijbureel opgericht van h et  
«Fiscaal en R ech tsku n dig  Bureau  
(F R B )  -  D irectie  Léo D evriendt», 
dat bureelen h eeft te Brugge, Tielt 
en Torhout. D it bijhuis te Oostende 
beantw oordt aan  een behoefte; de 
b elastin gspiich tigen  van  h et zeevis- 
scherijbedrijf en aanverw ante takken  
zullen  van nu voortaan beschikken  
over een gespecialiseerd bureau, waar 
de verdediging van hun belangen op 
fiscaa l en rechtskundig gebied gewaar 
borgd zijn. Hoevelen zijn er thans  
n iet die sukkelen, en m achteloos 
staan  tegenover den greep van den  
Fiscus. H oevelen zijn er n iet die te- 
rade gaan bij m enschen ,die alhoewel 
bezield m et veel goeden wil en h ulp 
vaardigheid, tenslotte n iet geschikt 
zijn  om h en  te helpen, daar zij de 
noodige kennis m issen op fiscaal en  
rechtskundig gebied. Vandaar zoove
le zaken die hopeloos verknoeid wor
den, tot groote schade van den be
trokkene.

«Fiscaal en R ech tskundig  Bureau - 
F.R.B.» kent h et m eeste succes in  de 
plaatsen  waar h et totnogtoe geves
tigd is, daar h et een «hulp ín riood» 
is voor den belastingsplichtige, die er 
daadw erkelijke  b ijstand en verdedi
g ing vindt, voor alle m oeilijkheden. 
H et F.R.B. besch ik t over expertcom p-  
tables, belastin gsexperten  en doctors  
in de rechten . Elke m oeilijkheid wordt 
er dus behandeld. D it bureau werkt 
volgens de m odernste m ethode.

H et F.R.B. stelt zich ten doei U be

hulpzaam  te zijn
ï°  op belastingsgebied. De belas

tingsplichtige wordt van  alle m oei
lijkheden en hinder ontslagen. Hij 
m oet zich n iet m eer persoonlijk naar 
de Adm inistratie der B elastingen  be
geven, of persoonlijk de Controleur 
ontvangen: de belastingsexpert van  
het F.R.B. treedt overal op in  zijn  
plaats, en onder meer in de volgen
de gevallen : opm aken der jaarlijk- 
sche aangifte der inkom sten, in die
nen  van  reclam aties of bezwaren; on 
derzoek en verdediging tegen  te zwaar 
schijnende aanslagen; opmaken en  
invullen  der fiscale vragenlijsten  be
treffende de inkom sten over het  
dienstjaar en over de oorlogsperiode; 
herberekening der oorlogswinsten en 
opmaken van bezwaren tegenover de 
hooge belastingsaanslagen  over de 
oorlogsjaren; opm aken der sam en
vattende opgaven van  de persoonlij
ke fiches van de bezoldigden; uitstel 
van betaling der belasting, enz...

Zijn zaak in handen geven van h et  
F.R.B. beteekent een verzekering n e
m en tegen  den fiscalen  dood.

2° b ij h e t houden der boekhouding.
Meer en m eer dringt de Adm inis

tratie er op aan op h et voeren van  
een w ettelijke boekhouding, hetgeen  
ten  andere in h et voordeel is van  
den belastingsplichtige. De lage tarie
ven van h et F.R.B. stellen  iedereen  
in  de m ogelijkheid bbekhouding te 
voeren door tusschenkom st van het 
F.R.B. Een speciale boekhouding werd 
ingestudeerd ten  dienste van de ree
ders.

U geeft eenm aal per m aand de noo
dige in lichtingen , h et F.R.B. doet de 
rest.

3° op rech tsku ndig  gebied, door het 
verschaffen  van alle rechtskundige 
in lichtingen , opstellen van contrac
ten, stich ting  van m aatschappijen, 
betw istingen onder partijen, inning 
van betwiste vorderingen, enz...

Uw zaak toevertrouwen aan het’ 
FR.B bçteekent : terade gaan bij des
kundigen. tijd  en geld winnen, uit
schakelen van fouten en risico’s uit 
uw zakenleven; h et beteekent ook 
nooit meer hulpeloos overgeleverd 
zijn aan den Fiscus. Het verdedigt U 
tot h et laatste.
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OOSTENDE
DOKTERSDIENST

Zondagdienst der G eneesheeren op 
van den gewonen huisdokter gelieve 
Zondag 20-4-1947. Bij afwezigheid  
men zich te w enden tot : Dr Loui,
R ogierlaan 18. Tel. 713.34

APOTHEEKDIENST
Zondagdienst der Apothekers op 

Zondag 20-4-1947. Dienstdoende 
gansch  den dag alsook nachtd ienst 
van 19-4- to t 26-4-1947 : Apotheker
Caenen, N ieuwpoortsteenweg, 42.

BEDIENT U ALLEN 
SPONTAAN VAN DE 

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

voor he t  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 (219)

BAL. DER LOODSEN
De aangekondigde voetbalwedstrijd  

tusschen  de Zee- en  Rivierloodsen, 
alsook het bai dat Donderdag  
17 April m oest p laats vinden werden  
u itgesteld  to t een nader te  bepalen  
datum.

De reden is  h et droevig verlies die 
zij kom en te ondergaan van  een h u n 
ner collega’s van het rivier, bij de 
m ijnontploffing van  het Britsche  
schip VICEROY op 12 April 11. op de 
Schelde, alwaar negen  slachtoffers  
te betreuren vielen, waaronder de 
loods.

De reeds verkochte kaarten blijven  
geldig voor h et volgende bai ; de 
datum  zal bij m iddel van de pers be
kend gem aakt worden.

LUIDRUCHTIGE ENGELSCHMAN
In P etit Casino werd een E ngelsch- 

m an, die w at al te  geweldig tekeer 
ging, aan  de deur gewalst.

RING VERLOREN
Zékere Strobiltjen uit Luik verloor 

hier een gouden ring.

SCHIELIJK OVERLEDEN
Op 10 April ’s nam iddags overleed  

aan den hoek van  de K apellestraat 
en W itte N onnenstraat, de genaam de 
Jarvis G ustaaf, 54 jaar oud uit Bree- 
dene.

OPHALEN VAN HET HUISVUIL
Op 1 Mei e.k. zal het huisvuil door 

den Stedelijken rein igingsdienst n iet 
worden afgehaald.

AANRIJDING
Aan de Leffingebrug deed zich een  

aanrijding voor tusschen  een auto- 
voertuig bestuurd door N aessens Ge
rard uit Postende en de auto van  
Boury M arcel uit Moere. Er w as en
kel stoffelijke schade.

TE HOOGE PRIJS
Tegen beenhouw er P.C., wonende 

Torhoutsche steenw eg, werd door een  
vrouwelijke stadhuisbediende klacht 
neergelegd om hesp  van 7 fr. het 
honderd gram tegen  14 fr. te  hebben  
verkocht.

AUTO TEGEN GEVEL
Op 13 dezer ’s  m orgens te  3 uur 

kwam  de auto toebehoorende aan  
Jean H usson te  Brussel tegen  den 
gevel van h et huis nr. 23 uit de Fran- 
ciscusstraat terecht. De inwoners die 
vlug buitengesprongen kwam en za
gen tw ee personen al m ankende 
vluchten.

Een h a lf uur na h et gebeurde werd 
door de chauffeur van dhr H usson  
klacht neergelegd w egens d iefstal 
van de auto...

ONTPLOFFING IN DE U.C.B.
M aandag nam iddag te 15.30 u. deed 

zich in de Union Chimique Belge te 
Zandvoorde een m etaangasontploffing  
voor welke gelukkig slech ts stoffelij
ke schade voor gevolg had .

IN OVERTREDING GENOMEN
Twee w inkeliers werden een groote 

hoeveelheid kaas in  beslag genom en  
welke zij voor zw arthandel achter
hielden.

ZONDER PAPIEREN
Jan Kloosterboer, die h ier onder een  

valschen  naam  verbleef en V ataire 
Lucette, welke zonder papieren in  
België vertoefden werden aangehou
den.

BELANGRIJKE DIEFSTAL
Bij den herbergier Franco Edgard, 

Nieuwpoortschesteenweg. 93, deed 
zich een belangrijken d iefsta l voor. 
Een som  van 10.000 fr. werd er ge
stolen. De verm oedens w egen op ze
kere M.L. Dew.

AANRIJDING
Aan P etit Paris deed zich een bot

sing voor tusschen  twee auto’s be
stuurd door Seynave uit Roeselare 
en Dor Leon uit Luik.

DOOD AANGETROFFEN
Opsomer Isidoor, wonende Lijn- 

draaierstraat 6, werd dood in bed 
aangetroffen. De m an woonde er a l
leen en w as reeds 5 dagen gestorven  
vooraleer men dit vaststelde.

tJZERDIEVEN
H.C., wonende P olderstraat te  

Breedene en Dew. G. u it de Cirkel
straat werden op heeterdaad betrapt 
toen  zij oud ijzer uit de vernielde  
vischm ijn ontvreem den. Er w as reeds 
een 400 kg. ijzer op de auto van  eerst 
genoem de toen de vastste llin g  gedaan  
werd.

RIJWIEL GESTOLEN
M agdalena Van H outte werd h aar  

rijw iel gestolen dat zij voor h aar w o
ning in  de R aversijdestraat had  la 
ten  staan.

DIEFSTAL
In de B rigantijnenstraat werden  

uit een verhuisw agen die er onbe
heerd stond tw ee valiezen  gestolen  
ten  nadeele van Van D aele uit Ant
werpen.

TEVEEL GEDRONKEN
Abeeven J. uit de F ran ciscu sstraat 

h ad in dronken toestand  slagen  toe
gebracht aan Lem m ens Leon uit de 
Dr. V erhaeghestraat. Abeeven werd 
opgeleid en opgesloten  to t hij on t
nuchterd was.

AAN HET HOOFD GEKWETST
Gr. V .... u it de C hristinastraat, 

werd nogal onzacht uit een herberg  
gezet toen  hij in staa t van  dronken
schap verkeerde. G ekw etst aan  het 
hoofd werd hij n aar het hosp itaa l 
gebracht.

HET BELANG VAN HET WETEN
SCHAPPELIJK ONDERZOEK

O ostende had de eer de hoogste  
w etenschappelijke p ersonalite it van  
B elgië te  ontvangen. D hr Fr. V an den  
Dungen, hoog com m issaris voor het 
w etenschappelijk  onderzoek, pro-rec- 
tor van  de B russelsche U niversiteit 
en Franquiprijs 1946, kwam  h ier op 
uitnoodiging van  de «Vrienden van  
de Vrije U niversiteit Brussel, in  de 
raadszaal van  h et S tad hu is spreken  
over de u itslagen  van zijn  onderzoek  
in  B elgië en in  den Vreem de om trent 
de uitbreiding van h et W etenschappe
lijk onderzoek.

Na de econom ische m oeilijkheden  
te  hebben gesch etst w elke B elgië on
dervindt ten  gevolge van  den oorlog, 
drukt hij op de noodzakelijkheid  van  
den uitvoer, n ie i van  grondstoffen, 
m aar van afgew erkte producten, 
w aarvan h et brevet zou uitgevonden  
en u itgebaat zijn  in  B elgië zelf. Spre
ker w ees ook de noodzakelijkheid  van  
w etenschappelijke, u itvindingen aan  
en de dringende uitbreiding van ge
specialiseerde handarbeiders in  de ge
specialiseerde tech n isch e scholen. 
H et keerpunt van  van  h et vraagstuk  
b lijft de ontw ikkeling van  h et w eten
schappelijk  onderzoek zoowel in  Bel
gië ais in  Congo.

Prof. Van den D ungen deed ten slo t
te  de m ogelijkheden u itsch ijn en  om  
de oprichting van w etenschappelijke  
centra in  de verschillende streken  
van h et land  en  voornam elijk te  Oos
tende.

Deze u iteen zettin g  genoot veel bij -

STRIJDERS DALEN NEER
Op 19 April a.s. om 20 u. houdt Lt. 

Colonel BLONDEEL D.S.O 1ste Korps 
leider van h et R egim ent der Para
chutisten, H oofdcom m issaris der Boy- 
Scouts van België in  de gem eente- 
raadszaal van het stadhuis te Oos
tende een spreekbeurt m et lichtbeel
den over de voorbereiding van den  
strijd en de rol van de B elgische va l
scherm springers in  den strijd.

Op 20 April staa t op het program 
m a van h et bezoek van de N ationaal 
Com m issaris der B oy-Scouts van Bel
gië aan  h et gew est Brugge-O ostende 
Om 11 u. Scoutsplechtigheid  op de 
W apenplaats; V oorstelling van het 
gew est aan de overheden en de a f
vaardiging van h et hoofdbestuur. 
Uitreiking van  onderscheidingen aan  
tijdens de oorlog verdienstelijke le
den, waaronder ten  posthum en tite l 
aan gevallen  O ostendenaars ; Van  
14 tot 16 u. scoutspelen in  h et M aria- 
Hendrikapark.
HET CONGRES DER HOTELIERS

Zooals bekend h eeft h et 27ste Con
gres van  de N ationale Federatie van  
Herbergiers en Hoteliers p laats van  
3 tot 6 Juni.

De p laatselijke afdeeling h eeft on
der de bedijvige leiding van dhr De 
Guelder een zeer afw isselend pro
gram m a uitgewerkt. Na de slu iting  
van h et Congres zal een reis naar De 
Panne ingericht worden en een tocht 
in zee m et de maalboot.

SPINNING CLUB VAN OOSTENDE
De Spinning club zal in  de Noord-

m m mm
Reeders & Vischhandelaars

val bij h et uitgekozen publiek, w .o.„ , , ,  „
zich dhr Burgem eester Serruys en E®de’ op grondgebied van  Bree-
verscheidene schepenen  bevonden. dene ep ÏPem skerke op Vrljdag 21 de'zer : 2500 karpeltjes van  een jaar ; 

500 karpeltjes van 250 gram m en u it
storten.
Dit wordt gedaan m t het boni der in -  
kàsseering van 31 Decem ber 1946.

H E T  B E S T E

I J S
WORDT GELEVERD DOOR

F R O I D  I NDUS TRI E L
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ÎÙe Sítecfiüge Cebóte Steeníegging 
aan Het Mippadvaam

Twee m inisters, de hh. Van Acker 
en Deman hebben de p lechtigheid  
welke gepaard ging m et de eerste 
steenlegging van h et nieuwe hippo
droom m et hun tegenw oordigheid  ver
eerd. Vele personaliteiten  woonden  
de p lechtigheid  bij en  onder h en  be
vonden zich burgem eester Serruys, 
de schepenen en raadsleden der stad, 
volksvertegenwoordiger Porta en G oe- 
ghebeur, de leden van de Kon. M aat- 
schapij der K oersen : de hh. B ou-
wens, Dugniolle, Decloedt, V an Der 
ton en Dupont ; dhr Van Dievoedt, 
directeur generaal van  de soc. des 
W agon-Lits, graaf D um onceau de 
Bergendael ; dhr John Bauwens,
Courtens, de provinciale directeur 
voor Wederopbouw M etsers, p laats-  
com m andant K eteleers, de bevelheb
ber der R ijksw acht Catry, enz.

Benevens de vele personaliteiten , 
betoonden ook vele O ostendenaars 
hun belangstelling voor deze gebeur
ten is welke geopend werd m et een toe 
spraak van dhr Bauwens, wn. voorzit
ter van de M aatschappij der Koersen. 
Zeer ontroerd herinnerde hij aan de 
bedijvigheid yan  baron Raym ond V a- 
xelaire, voorzitter van de M aatschap 
pij die voor korten tijd  overleed en  
wien het aldus n iet gegeven w as de 
verwezenlijking van  zijn  grootste

w ensch  : de heropbouw van h et h ip 
podroom te  aanschouw en.

Dhr B auw ens zegde dat alle m oei
en hij w ees er op hoe de heropbeu- 
lijkheden zouden overw onnen worden  
ring van O ostende n iet m ogelijk is  
zonder zijn  hippodroom , w ien s w e
reldfaam  zoo belangrijk is  gew eest 
voor de bekendheid van  Oostende. Na 
nog h et aandeel van  burgem eester 
Serruys en architect Fobert ju ist be
lich t te  hebben, eindigde dhr B au
wen in de toekom st van  O ostende uit 
te  drukken.

B urgem eester H enri Serruys kwam  
dan aan de beurt en  eerst in  h et Ne- 
derlandsch  'en vervolgens in  het 
F ran sch  sch etste  hij de geschiedenis  
van h et fort W ellington, dat hippo- 
drobm werd en  hij bracht ook een  
zeer oprechte hulde aan  de nagedach
ten is van  baron Vaxelaire.

H et w as dhr Bauw ens, de wn. voor
zitter van  de M aatschapij, die de eer 
h ad den eersten  steen  te leggen  van  
de grondvesten  van  de nieuw e tribu
ne. Ook de hh. V an Acker, D em an en 
Serruys hanteerden  dan nog h et tru 
weel.

Na nog een h erinneringsplaat in ge
huld igd  te  hebben, die de vernieling  
en den heropbouw van  h et h ippo
droom vermeld, werd de p lechtigheid  
besloten m et een  eerewijn.

I

t

Photo boven : Enkele person a litei ten  ;
O nderaan : B urgem eester Serruys, dh. B auwens en  M in ister Van Acker 

aan ’t m etselen .

DE HULDE AAN ALBERT 
DECLERCQ

De bijzetting van Albert Declercq, 
held van den W eerstand, had Zondag 
nam iddag p laats te m idden de be
langstelling van een dichte m enigte  
welke zich rond de rouwkapel en lan gs  
den weg van den begrafenisstoet, ver- 
m ede de leiders van  het O.M.B.R. 
drong. Fransche afgevaardigden, als- 
woonden de lichting van  h et lijk  bij.

De verscheidene oudstrijders- en  
w eerstandersgroepeeringen brachten  
een laa tsten  groet aan  hun betreur
den wapenbroeder. Bij de lich tin g  
van h et lijk voerde Kolonel Allaert, 
nationaal leider van h et O.M.B.R. het 
woord en herinnerde aan  de sch itte
rende landing van den jeugdigen  
held en overhandigde ten  posthum en  
titel, aan  zijn moeder de kenteekens 
van ridder in  de Leopoldsorde m et 
palm, alsm ede de m edaille van  den 
W eerstand. De m uziekkapel van de 
Zeewacht en een m arineattachem ent 
begeleidden het stoffelijk  overschot 
naar de b egraafp laats waar de leiders 
van de plaatselijke afdeeling, de hh. 
Dœuvre en Boel, een lijkrede hielden.

WEER IN DE GOOT
Florine Debruyne had weer zoo 

overdadig gedronken dat zij er in  de 
Paulusstraat bij liggen bleef. De po
litie  leidde h aar op .

FIETS GEVONDEN
Voor het café Liberty werd een  

m ansvrachtfiets gevonden zonder 
num m erplaat.

STILSTAANDE AUTO AANGEREDEN
De auto van Rob. De Cuman u it Mid- 
delkerke werd in de K oningsstraat 
voor h et hotel Carlton aangereden  
door deze van C. W illecome, Mac 
Leoplein.
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Gemeenteraad van Oostende
M aandagnam iddag kwam  de Oos- 

tendsche gem eenteraad bijeen onder 
voorzitterschap van burgem eester 
Serruys.

Dhr Porta vroeg dadelijk het woord 
om te wijzen op zekere geruchten  
volgens dewelke er betw ijfeld  werd of 
er dit jaar w el koersen zullen zijn.

Burgem eester Serruys logenstrafte  
echter ten  stelligste deze kwaadwil
lige geruchten. Het staat vast dat er 
paardenwedstrijden zullen zijn, m aar 
alleen de data  zijn nog n iet vastge
steld  en dit zou deze week gebeuren.

WIJZIGING POLITIEREGLEMENT 
VISCHMIJN

Ais eerste punt van de dagorde 
werd een w ijziging voorgesteld aan  
h et politiereglem ent der stedelijke 
vischm ijn. Er w as .bepaald  dat de 
visschersschepen die aanlegden  
gansch  hun  vangst in  de v isehhallen  
-moeten verkoopen. De Gouverneur 
vraagt echter de intrekking van dit 
besluit om dat h et n iet toegelaten  is 
reglem enten uit te vaardigen die den  
vischhandel belemmeren.

Met algem eene goedkeuring werd 
het politiereglem ent dan gewijzigd in  
dezen zin dat de v isschershaven  a l
leen  toegankelijk is voor dë vaartuigen  
die gansch  hun vangst in  de visch
m ijn verkoopen.

De levering en h et inzetten van  
ruiten in het Burgerlijk h ospitaal zal 
37.711 fr. kosten.

Het herkavelingsplan van K apelle- 
en  L ijnbaanstraat m oet nu ook ge
durende 15 dagen u itgehangen  wor
den, volgens de nieuw e onderrichtin
gen inzake h et onderzoek naar be
zwaren.

Dhr Elleboudt die deze kwestie een  
puzzle noem de vroeg w at er m et de 
overbrugging der straten  zou gebeu
ren indien er geen huurders voor ge
vonden werden.

Dhr burgem eester deelde m ee dat 
er dan voor een speciale toegang zou 
m oeten gezorgd worden en voegde er 
echter aan toe dat er reeds vele n a 
vragen w aren gedaan inzake die 
overbrugging.

Burgem eester Serruys gaf vervol
gens lezing van h et verslag waabij 
voorgesteld wordt, teneinde de be- 
zonning van  den dijk en h et strand  
te verbeteren, om  van de IJzerstraat 
af tot aan het Splendidhotel boven 
h et gelijkvloers de andere verdiepin
gen zes m eter achteruit te bouwen  
en de hoogte te beperken tot 28 m e
ter (8 verdiepingen) en 22 m. hoog  
vanaf Splendid h otel to t Kemm elberg- 
straat. D it project is  aan te nem en, 
daar de hotels op deze p laats een  
groote diepte hebben.

Met h et Gem eentekrediet van  B el
gië zal een nieuwe leening aangegaan  
worden van 10.000.000 fr.

De raadsleden w aren algem een ak
koord om hun goedkeuring te hechten  
aan een bewijsvoering die h et open
baar nut van h et badpaleis aantoont 
en welke u itgaande van den gem een
teraad aan  den Gouverneur zal over
gem aakt worden voor het M inisterie 
teneinde de 100 t.h. te  bekomen voor 
de oorlogsschade van het gebouw.

(In  verband m et de werken in u it-  
v o e r a g  van h et badpaleis, deelde dhr 
burgem eester terloops mede dat- de 
leen ing van  7.500.000 fr. toegestaan  
w as).

Het leveren en  herstellen  van  spie
gels voor h et badpaleis wordt ge
raam d op 42.000 fr.

VOOR HET VERKEER
Daar h et verkeer aan de visschers

h aven  zeer toegenom en is, zullen om  
aan de m oeilijkheden te  verhelpen, 
bestratingsw erken uitgevoerd worden  
voor het verlengen der Reederijkaai

van af de L iefkem orestraat tot aan  de 
Kongolaan. De kosten worden op
1.225.000 fr. geschat.

Hef herstel van  w egen  en  voetpa
den op den Opex is  op 1.270.000 fr. 
geraam d en zal in oorlogsschade be
rekend worden. W ater -en  rioolleidin- 
gen op de wijk Opex zullen hersteld  
worden.

De u itslagen  van aanbestedingen  
werden voorgelezen.

De burgem eester gaf ten slotte m e- 
dedeeling van de binnengekom en  
stukken w aarna h et woord verleend  
werd a a n -d h r  A. Blondé, die terug
kwam  op h et politiereglem ent der 
vischm ijn.

TAKSEN OP VREEMDE VISCH?
Dhr Blondé zegde akkoord te  gaan  

m et de beslissing van den gem eente
raad m aar n iet m et deze van hooger- 
hand én had het bepaaldelijk over de 
vreemde aanvoer m et cam ions die 
aldus aan  belastingen onttrokken zijn. 
Hij vroeg ook tegenover dezen m aat
regelen ter bescherm ing van de eigen  
opbrengst.

Dhr Elleboudt vroeg dan dat de on
gunstige berichten over Oostende 
zouden tegengesproken worden en  
komt m et een dagblad bericht voor 
den dag waarvan hij m aar een regel 
la s en dat onsam enhangend en tegen 
strijdig w as opgesteld. Dhr Elleboudt 
wilde doen gelooven dat h et bericht 
een communiqué w as van de stad. 
Wat echter geenszins w aar bleek. Met 
reden zegde dhr schepen van F in an 
ciën dat hij gaarne zou w eten uit 
welke pen  dit bericht kwam, en m en  
alzoo w ellicht ook zou w eten uit w el
ken hoek de wind komt.

Na deze tusschenkom st werd over
gegaan tot de geheim e zitting.

GEHEIME ZITTING
Bijzonderste punt : verkiezing leden  

C.O.O. De verkiezing geeft volgend  
resu ltaat :
Effectieve leden : Quaghebeur (11b.)

18 stem m en ; Mevrouw Ameele 
(lib.) 13 stem m en ; Soenen G. (lib.)
13 stem m en ; Boudolf (soc.) 18 
stem m en ; Mevr. Verbrugghe (soc.) 
18 stem m en ; Slambrouck (C.V.P.)
14 stem m en ; Desm et (deken) (C. 
V.P.) 14 stem m en ; Mej. Tratsaert 
(C.V.P.) 22 stem m en.
(Ieder gem eenteraadslid h eeft 5 

stem m en).
Plaatsvervangende leden : Debusscher 

Louis (lib.) 18 stem m en ; Mevr. 
Seys-Baelde (lib) 13 stem m en ; Seys  
Honoré (lib.) 13 stem m en ; Mevr. 
Allaert (soc.) 18 stem m en ; A. De- 
gryse (soc.) 13 stem m en ; Verstrae- 
te  en  Etienne D ebusscher (C.V.P.) 
ais plaatsverv. v. Slambrouck : elk 
13 stem m en ; mej. H essens en Mevr. 
F ichefet (C.V.P.) ais p laatsvervan
gers v. D esm et :elk 14 stem m en ; 
Vervaecke en Adhem ar Gerard, ais 
plaatsvervangers v. mej. Tratsaert 
elk 22 stem men.
T oelating om in  rechte te gaan te 

gen een inwoner van de Kem m elberg- 
straat, die het m iddel gevonden had  
om op een bedrieglijke m anier en 
zonder te betalen electriciteit te  ge
bruiken. Er zal tegen  hem  schadever
goeding worden gevorderd.

M. Henderson wordt ter beschikking  
gesteld w egens ziekte.

9 slu isknechten worden benoemd  
in vast verband n a  exam en. Mr. Al
bert Mariën wordt benoemd ais dui
ker in  vast verband.

Twee vischkeurders, Zonnekeyn en  
Lusyne Arthur worden benoemd in 
vast verband.

Een aan ta l politieagenten  worden  
benoemd m et terugwerkende kracht. 
Allen zijn reeds geruim en tijd in  tij-  
delijken dienst.
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DE BELGISCHE GRONDWET
De B elgische Grondwet zegt in art. 

6 dat alle Belgen gelijk zijn voor de 
wet. U itzondering zal nochtans ge
m aakt worden voor diegenen die zich  
tijd ig  voorzien hebben van ingangs- 
kaarten voor den Bonten Avond in 
de zaal Scala op 3 Mei e.k., w ant zij 
zullen voorrang krijgen. Enkele in -  
gangskaarten  zijn nog te bekomen  
bij h et personeel van  h et stadsbe
stuur.

NORTH SEA YACHT CLUB

North sea yach t club, vereeniging  
die voor doei h eeft de neiging to t de 
zeevaartkunde te ontw ikkelen en hare 
leden te onderrichten in de zeevaart- 
vraagstukken, werd gesticht.

Met dit doei zal de vereeniging de 
w atersporten en h et watertoerism e 
aanm oedigen door het inrichten van  
regatten, w atertochten, voordrachten, 
ten toonstellingen  en  alle andere m id
delen waarover zij beschikt.

Om de zeevaartpropaganda te be- 
voordeeligen zal de vereeniging zich  
inspannen  om zeelieden en  burgers 
te  vereenigen.

Op het program m a van h et eerste 
seizoen :

1. Watertocht, met Pinksteren, naar 
Terneuzen.

K ustregatten, naar Blankenberge 
en Nieuwpoort.

2. Groote week der Regatten van 
10 tot 17 Augustus.

Langs de kust : voor «cruisers», «pa
pillons» en «snipes». In de Jachtkom : 
voor «Fire-Fly’s» — «Dinghols» _— 
«Scharpies 9 M2» — «Snipes» — «Din
ghies 12».

3. Het groot Zeilbal.
4. Z iftingsregatten  om de Belgische 

afgevaardigde aan te  duiden voor de 
wereldkampioenschappen van de 
«Snipe Class International Associa
tion», die p laats hebben in Genève, 
op 26, 27, 28 en 29 Augustus aan staan 
de. 15 landen zullen er vertegenwoor
digd zijn. (De S.C.I.R.A. is de groot
ste yachtvereeniging van de wereld  
en te lt m eer dan 6.200 aangesloten  
eenheden).

5. Voordrachten en onderrichtings-  
cursussen.

Belanghebbenden kunnen zich voor 
aansluiting wenden tot het secreta
riaat, K erkstraat, 20 te Oostende.

MICRO GESTOLEN
Dieven zijn binnengebroken in de 

hoofdkerk van SS . Peter en Paulus 
en hebben er de m icro-installatie  
m eegenom en.

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  

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ «
HET PROCES VAN «PANNE- 
STRAND»

Voor den K rijgsraad te Brugge 
vangt op M aandag 21 April h et pro
ces aan van «Het Panne-Strand», 
weekblad te Oostende.

Verschijnen ais beschuldigde : Ed- 
wmrd Pirsch uit Elsene, Robert E lle
boudt uit Oostende en Edward Lau- 
wers uit Oostende.

SCHOUWBURGLEVEN 
TE OOSTENDE

«Les jours heureux» van 
Claude-André Pujet

Claude André Pujet h eeft reeds en
kele m eesterwerken op zijn actief o.a. 
«Un petit ange de, rien du tout» dat 
destijds schitterend geïnterpreteerd  
werd door M arthe Dugard en «Les 
jours heureux» dat alhier verleden  
Zondag werd opgevoerd.

In  dit eigenaardig spei beeldt de 
auteur ons een zestal jonge m ensen  
uit, drie jongens en drie m eisjes, die 
te  sam éh hun vacantie doorbrengen  
op een buitenverblijf. Het spreekt 
vanzelf dat cupidootje hier regelm a
tig  zijn p ijlen  afsch iet en dat de goe 
de verstandhouding som s kleine kos
ten  krijgt.

D it alles geeft aanleiding tot een 
zeer levendig dialoog en C laude-An
dré Pujet weet m et een treffende n a 
tuurlijkheid, de psyche van de jeugd  
haar w ispelturige plannen, sponta
ne gedachten en onbezonnen aspira
ties  weer te geven.

In  tegenstelling m et de andere 
jeugdspecialist Roger Ferdinand, die 
zich eerder naar het m aterialism e 
richt, weet Claude-André Puiet, zijn  
dialoog op te trekken n aar h et poë
tisch e en som m ige replieken weerge
geven door de prachtactrice die Mi
chèle Orly was, schenen ais zuivere 
muziek.

Ook de andere acteurs verdienen  
alle lof, w ant om h et stuk goed te  
vertolken, m oet m en ook de jeugdige 
frischheid  er van gevat hebben, en we 
denken dat dit bereikt werd.

BEURSSPECULANTEN

Op de B russelsche beurs is  in  de 
laa tste  dagen een groote verslapping  
ingetreden. De vraag naar degelijke 
aandeelen w as nl. veel geringer dan  
het aanbod, m et het gevolg dat vele 
acties m erkelijk terugliepen. De reden  
zou te  zoeken zijn in  h et fe it dat 
beursspeculanten m et al hun beschik
bare fondsen entreekaarten koopen  
voor den Bonten Avond van 3 Mei a.s. 
in  de zaal Scala. Daar de vraag n aar  
deze kaarten zeer groot is, is  dit een  
goede geldbelegging. Enkele kaarten  
zijn  nog te bekomen bij h et stads-  
personeel à 10 fr. ’t stuk.

BASKETBALL

Zooals m en w eet is men sedert en
kele weken overgegaan tot h et op
richten van een afdeeling van B a s
ket-Ball in  de schoot van de stede
lijke Vakschool van Oostende.

D at deze club een warm e belang
stelling vanwege eenieder geniet 
hoeft n iet gezegd, im m ers er zijn  
reeds m eer dan 150 leden.

Voor zoover de m ateriële om stan 
digheden h et toelieten , werd er reeds 
fel getraind, en de ontm oeting van  
verleden Zondag m et de p laatselijke  
club van  W estende viel dan ook suc
cesvol uit : 36 - 5 in  h et voordeel van  
de onzen.

Ais spelers traden op : Van den
Kieboom (een flinke goalm aker), 
Tournoy, Ketelers, Chapel, Cam er- 
lynck en Van Renterghem .

DIEFSTAL
Ten nadeele van de firm a Construc- 

tos, werd op de scheepsw erven  bouw
m ateriaa l gestolen.

CLINIQUE MARITIME COQ S/M. S.A.
De jaarlijksche algem eene verga

dering zal D onderdag 1 M ei 1947 te  
14 u. te  B russel in de M ontoyerstr. 34 
p laats hebben.

EEN MOOI FEEST TE BREEDENE
H et Sport-en  F eestcom ité van  de 

gem eente Breedene geeft op D onder
dag 10 April 11. te  20 uur in de Ciné 
M ondial een p rach tige B onte avond.

Er w as m ach tig  veel volk opgeko
m en en h et scheen  alsof elke Breede- 
n aar h ier afspraak h ad  genom en. Al
les w as goed georganiseerd en h et  
feest kende een groot succes. D it zal 
ons n iet verwonderen, im m ers J e
rom e Depoorter, de wakkere voozit- 
te  van  h et Com ité lie t zich n iet a l
leen  gelden ais flink  organ isator m aar  
vervulde ook voor enkele stonden de 
rol van  hum orist to t groot genoegen  
van eenieder.

M ieltje Deprez deed eveneens h et  
publiek h artelijk  lach en  door zijn  
ouderw etse liedjes en  k luchten.

V ervolgens trad h et duo G authy op, 
bestaande uit Gaby G authy en Jules 
M artin, tw ee rasechte artisten  die 
zich in  alle m iddens w eten  aan  te  p a s
sen. De staa ltjes  dat zij gaven  van  
hun  kunst en kunde w aren  w erkelijk  
verbluffend.

Hun prachtige stem m en brachten  
de gan sch e zaal in  vervoering.

Na dit zeer geslaagd  optreden  
dankte de voorzitter ,Jerom e Depoor
ter, de aanw ezigen en al degene die 
m edegewerkt hadden  _ to t h et w elsla 
gen van  dit m ooie feest, w aarvan de 
inw oners van Breedene en om liggende  
nog zeer lan g  een  heuglijke herinn e
ring zullen  behouden.
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I VERKOOP §
Í  Schrijf-  en Rekenmachines $
I Onderhoud en h erste llin g  ter |  
I p laatse  |

i A. V A N D E R N O O T  §¿ <?
1 ❖ Maria Theresiastraat, 16 2
2 OOSTENDE — Tel. 72113 f
2 132 f
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Firma Jan Spaanderman
Ij M U I D E N •  H O L L A N D

Groothandel  in Eerste kw al i t e i t  Ncor dxe ev i sc h

♦  ♦  
♦  ♦

♦  ♦  
♦  ♦

S peciaa l  a d r e s  v oo r  GEPELDE en  ONGEPELDE G A R N A L E N

Zoodra m ogelijk weer op de B e lg isch e Markt. (9)

NOG EEN BEDRONKEN
A. V... die in  bedronken toestand  

aan getroffen  werd, is door de politie 
opgesloten  geworden to t hij ont
n uchterd  was.

I welbekende Engelsche Dieselmotoren

MS LAREN,M  IR RLE ES,
S n e l l e

M a t i g e

Algemeen A g e n tsc h ap

ï  :

80, Ravenstetasfraat. BRÜSSEL 
TEL. : 12.94.64 (4 lijnen)
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Het Nieuw Postgebouw
De e e r s t e  Paal d o o r  Minister  Van A c k e r  i n g e h e id

D insdag 11. werd in  tegenw oordig
heid van dhr Van Acker .M inister van  
Verkeerswezen, de eerste paal in ge
heid  van de fundeeringen van  het 
nieuwe P.T.T. hotel te Oostende.

Onder de vele personaliteiten  die 
eveneens aanwezig w aren bem erkten  
wij dhr Gouverneur der Provincie, 
ridder van  Outryve d’Ydewalle, dhr 
Serruys, burgem eester der stad O os
tende en de hh. Schepenen en ver
scheidene hooggeplaatste am btenaren  
van de Regie van P.T.T.

Het was in de school der W itte 
N onnenstraat, waar de diensten van  
post, telegraaf en telefoon voorloopig  
ondergebracht zijn dat de genoodig- 
den ontvangen werden.

'Dhr ingenieur K naepen sprak na
m ens de regie de welkom strede uit 
en gaf een korte schets over h et ver
nielde postgebouw en over de nieuw  
ontworpen instelling.

Het gebouw wordt opgericht in  ver
vanging en op de p laats van  het 
vroeger welbekende postgebouw, op- 
gerieht in 1904 en ontworpen door 
arch. De Wulf. Gedurende de bezet
ting werden er door de D uitschers  
versterkingswerken in uitgevoerd en  
in  Juni 1945 werd het gansche gebouw  
door hen in de lucht geblazen.

Het nieuwe P.T.T. hotei zal ruim te 
bieden voor een autom atische cen
trale van 10.000 lijn en  t.o.v. 4000 in  
het oude, Al de diensten zullen op u l
tra-m oderne wijze worden ingericht, 
en zullen voor lange jaren kunnen  
voldoen aan de uitbreiding van de 
werkzaam heden die te  verw achten is.

Het ontwerp werd opgem aakt, in  
sam enwerking m et de diensten van  
de Posterijen en van de Regie van  
Telegraaf en Telefoon, door de HH. G. 
Eysselinck, architect en A. M alle- 
branke, ingenieur.

Zeven en twdntig m eter hoog, vier 
en veertig m eter breed, zal h et ge
bouw steunen op 229 betonnen palen  
welke 8 m eter in den grond geheid  
worden. De kunstwerken die h et zul
len versieren zijn een rood koperen

beeld voor den voorgevel van  14 m. 
breedte op 4 m. hoogte, van  beeld
houwer Jos Cantré ; tw ee allegoriën  
van Jo. M aes, een O ostendenaar, in  
de publiekzaal der posterijen, u itge
voerd in  ceram iek gebakken en geg la 
zuurde tegels ; 14 allegoriën in  m et 
de zandspuit bewerkte m arine dallen, 
eveneens van Jo. M aes, in  de publiek- 
halle van het telegraafkantoor.

Vervolgens nam  m inister V an Ac
ker h et woord om  hulde te  brengen  
aan de ontw erpers van  h et nieuwe 
postgebouw  .waarvan hij hoopte dat 
de aanvang dezer w erken h et u it
gangspunt zou zijn van. den h erop 
bouw van de kust. N a nog gewezen  
te  hebben aan h et belang van  de 
nieuw e inrichting voor de kust en  
voor Oostende, legde h it nadruk op de 
beteekenis van  h et toerism e en ein 
digde m et elkeen op te roepen om de 
h anden  aan h et werk te  slaan.

Na deze toespraken begaf m en zich  
naar het terrein  w aar de m inister de 
eerste p aa l inheide. N aast dé leer
lingen  van  de Albertschool, die er op
gesteld  stonden en  m et v laggetjes  
wapperden, w as er zeer veel b elang
stelling  vanw ege de bevolking.

M inister Van Acker vergenoegde 
zich n iet m et een sym bolische bew e
ging om de heim ach ine in  w erking te  
stellen.

Hij b leef de slagen, die een kracht 
van 4 ton vertegenwoordigen, regelen  
to t de paal een h eel eind in den grond  
gedrongen was. Toen hij gedaan had, 
w as h et m eer dan noodig dat zijn  jas  
afgeborsteld en  zijn schoenen ge
schrobd werden.

De genoodigden begaven  zich dan  
nog eens naar h et voorloopig p ostge
bouw, w aar de sch ilders de laa tste  
dagen duchtig gewerkt hadden, om in  
m ess op een «five o’clock» vergast te  
worden.

Dhr P ostontvanger Mouqué, dhr 
E. De Boos en de dam es van  de P.T. 
T. diensten, m ogen werkelijk geloofd  
worden om de degelijke inrichting  
van dezen nam iddag, w aar alles to t  
in de puntjes verzorgd was.

LANDMIJN ONTDEKT
In het puin van h et Splendid hotel 

werd een landm ijn ontdekt.
De bevoegde diensten werden da

delijk verwittigd en de noodige m aat
regelen getroffen.

BURGERLIJKE STAND
Geboorten

5 April — A nne-M arie Vannieuwen- 
huyse, v. Cam iel en C hristiana Cos- 
m an, D w arsstraat,9 ; Sonja D ’Hul- 
ster, v. Albert en  Denise' G oethals, 
Stuiverstr. 102 ; Eric Heethem , v. Au
gust en  M aria Moerman, M iddelker- 
ke ; W ilma Arias, v. Edgardo en Ce- 
lestin e Sciunnach, Koninklijkestr. 80 ; 
Christine Ostyn, v. Edgard en Gilber
te Brüssel, H. Serruyslaan 50.

6 —  Nicole Calcoen, v. André en  
M aria Soen, Passchijnstr. 46 ; R ita  
Declerck, v. Henri en Judith De Ger- 
sen, Zevekote.

7 —  Freddy Tempere, v. Georges en 
Lydia Pypa, Torhoutstwg. 121 ; Fred
dy Kimpè, v. Désiré en Cecilia V an- 
dercruyssen, St. Nieuwpoort 172 ; Da
n iël Creve, v. Charles en Georgette 
Florizoone, Breedene.

8 — A nita Everaert, v. Georges en 
M aria Defevere, Stuiverstr. 224 ; Jac
queline Vanm aele v. Roger en Godelie 
ve H allem eersch, Eernegem  ; Anita  
D escheem aeker, v. José en  M aria D e- 
cocq, Fr. Orbanstr. I.

9 — Ronald Vandem oortele, v. Sé
bastian  en Yvonne Gerry, Pr. Ver- 
coulliestr. 13 ; Gilberte Ureel, v. Al
bert en Elisa Oloet, Nieuwpoort.

10 — C hristianne Goite, v. Emiel en  
M aria Monjoy, Van Iseghem laan 133 ; 
Jean Terryn, v. André en Suzanne 
Mazyn, Langestr. 32 ; Monique Bil- 
liauw, v. Maurice en  M artha Bulcke, 
L effingestr. 221.

11 — Eric Van Den Broucke, v. A- 
chiel en  R egina Van Daele, K lem s- 
kerke.

Sterfgevallen
6 M aart — Cyrille Derinck, 75 j., 

Brusselstr. 4 ; R ita Gouwy, 3 md., Dr.s 
V erhaeghgestr. 117 ; Suzanne De- 
graeuwe, 6 md., Prins Boudeydjnstr.
2 ; Justine Caleeuw, 78 j., wed. Ed
m ond Verstraete, N ieuwlandstr. 26 ; 
R ita  Neyrinck, 3 md., A artshertogin- 
nestr. 21 ; M agdalena Stange, 41 j., 
ong., S teensche dijk 51 ; Leopold 
M artony, 73 j., ong., Congolaan. (Godt 
schalck) ; M ichaël Devos, 51 j., Knok- 
ke.

7 — Pieter Coppens, 57 j., R ogiers- 
la a n  40 ; Hector Victor, 30 j., H. Bor- 
gersstr. 56 ; Sioen Charles, 6 md., 
Steene ; Henri Ost, 62 j., Langstr. 26.

8 — Lea Bruneel, 3 md., St. Nieuw
poort 143, ingang 4 ; M ichel Bertrand
3 j., Oostduinkerke.

9 —• Helena Deroo, 54 j., echtg. K a
rel Beernaerts, P lantenstr. 44 ; Isi-  
door Opsomer, 64 j., wdr Maria Asse- 
loos, L ijndraaiersstaat, 6.

10 — Henri V ansevenant, 49 j., Mid- 
delkerke ; Roland Van Coillie, 7 md., 
Geüjfeheidsstr. 3 ; Charles Dumolin, 
49 j., Koekelare ; G ustave Jarvis, 53 
j., Breedene.

11. Maurice Van Tem sche, 55 ;., Uk- 
kel.

Huwelijken
9 April — Henri Boussemaere, 

o /o ff. Zeem acht en Celina Degeeter, 
werkvrouw.

12 — Charles Belpaem e, visscher en 
M arie-Thérèse Knudde, z.b. ; Albert 
De Putter, m etser en Ida VinCke, 
w erkster ; Marcel Deneve, handelaar  
en Maria Dewolf, z.b. ; Theophiel De- 
sopper, sm id en D enise Vermeersch, 
z.b. ; René Geldhof, m ekanieker en  
Irène M onteny, z.b. ; G aston Pilaeis, 
schoenm aker en M arcella Dury, z.b. ; 
W illy Verpoucke, draaier en, Nelly 
Vanhee, z.b. ; Georges Devisscher, 
m ekanieker en R esina W enmaekers, 
z.b.

H u wel i j ksaf kon diginge n
Aneca Hector, schilder, Korenstr. 1 

en M essens Maria, z.b., Torhoutstwg. 
329 ; Goes G ustave, visscher, V is- 
scherskaai 31 en  Bourgois Angèle, z.b. 
Ooststr. 42 ; Rouzee Albert, bediende, 
Ed. Cavellstr. 9 en Van Acker Martha, 
bediende, Stuiverstr. 41 ; Gaumier 
G ilbert .spoorwegbediende, Angleur 
en Vlam inck G eorgette, bediende, 
D uivenhokstr. 41 ; Adam Roger, werk
m an, St. Paulusstr. 65 en Leplat S a 
bine, z.b., St. Paulusstr. 65 ; Ramoudt 
Roger, autogeleider, K aaistr. 40 en 
V andessel M arie-Josephine, z.b., Ant- 
w erpenstr. 1 ; W ellecomme Marcel, 
electrieker, E. Beernaertstr. 84 en 
D elanoye José, z.b., E. Feyspl., 4 ; D e
clercq Sim onnen, onderwijzeres, Fr. 
Orbanstr. 68 ; Broucke Raymond, vis
scher, Breedene ,en Zeebroek M arcel- 
line, werkster, Steenbakkersstr. 45 ; 
M atthys Jean, nijveraar, Sottegem  en 
Verlinde Agnes, z.b., Kapellestr. 74 ; 
Vandierendonck Lodewijk, visscher, 
H eist en Verbrakel Gabriëlla, werk
ster, Lijnbaanstr. 23 ; Vandendries- 
sche Achiel, werkman, Zandvoorde 
en Dem an Clarisse, werkvrouw, Bouw  
m eesterstr. 7.

Andere Gemeenten
V alentyns Willy, m ekanieker, Oos

tende en Souliaert Andrea, modiste, 
Brugge ; Vandam m e Pierre, rijwiel- 
makert Oos-tendle eta Aesaert Alfre
da, z.b., Lom bartsijde ; Du Bois 
Isaak, bediende, Oostende en V an- 
denbroucke Mercédès, z.b., M oes- 
kroen ; V anclooster M arcei’ bakker, 
Oostende en D ew achter M arcella, z.b. 
M annekensvere.

Iii
Wawifieen deze Weed ?
in

OOSTENDE
CINEMA’S
PALACE : «Au petit bonheur» m et
D anielle Darrieux en François Perier.

FORUM : «Un Cœur pris au Piège» 
(Lady Eve) m et Barbara Stanwyck  
en Henri Fonda.

RIALTO : «Quel Pétard» (Great
Guns) m et Stan Laurel en Oliver 
Hardy. K.T.

CORSO : «Le Magicien D’Oz» (Mir 
zard of Oz) m et Judy Garland, Frank 
M organ en Billie Burcke. K.T.

CAMEO : «L’Amour triomphe» (You 
can’t  do without Love) m et Vera 
Lynn, Donald Steward en Mary Clare.

RIO : «Les Docks de New-York»
m et Gloria Pope, Léon Gorcey en B et
ty Blythe. K.T.

ROXY : «Les Fils du Dragon» (Dra
gen Seed) m et K atharine Hepburn, 
W alter Huston en Akim Tam iroff. K. 
T.
VERMAKELIJKHEDEN

Zaterdag 19 April te 20 u. : «Oud- 
Oostende : Laatste W interfeest van
H.U.Z. — Te 21 u. «Casanova» : Bai 
van de politie.

Zondag 20 April te 14 u. : Scouts 
spelen in het M aria-Hendrikapark. — 
Te 14.30 u. : W ielerwedstrijd op Os-
tend-Stadion. — Te 15 u. : Voetbal : 
V.G.O. - Doornik.

VERGADERINGEN
Zaterdag 19 April te 20 u. in  het 

Stadhuis : voordracht van Kolonel
Blondeel, hoofdcom m issaris der Boy- 
Scouts van België.

Zondag 20 April te 11 u. : Scouts- 
plechtigheid  op de W apenplaats.

BLANKENBERGE
CINEMA’S

STUDIO DU CASINO : 18, 19, 20 en 
21 April : «Foire aux Chimérés» m et 
M adeleine Sologne en Erich von Stro
heim. — 22, 23 en 24 April : «Heureux 
Mortels» m et Robert Newton.

PALLADIUM : «Canyon Passage»
m et D ana Andrews.

COLISEE : «H et Huis mijner D roe
meri» m et Jack Benny en Ann Sheri
dan.

NI EUW POO RT
CINEMA’S

NOVA : van. Vrijdag tot M aandag : 
«Le Suspect» m et Charles Laughton  
en Ella Raines.

Opgelet : Voortaan geen vertoonin- 
gen meer op Dinsdag en Woensdag.

CENTURY : van Vrijdag tot Zon
dag : «Bloedige Arena’s» kleurenfilm  
m et R ita Hayworth, Linda Darnell en  
Tyrone Power.

Van M aandag tot W oensdag : «4
van de Music Haii» m et Eddie Can
tor, Joan Davis en Georges Murphy.

Opgelet : vanaf Vrijdag avondver- 
tooningen te 20 uur.

ALLERLEI
Zondag te 20 uur in het Duynen- 

huys : Bai ingericht door de Oud-ge- 
dienden van de R ijnbezetting. Or
kest Andrex.

Zondag te 17 uur in de stadshalle : 
tooneelopvoering : «Samson en Noot 
in  de Politiek».

Voetbal : te 10 u. : Scholieren S.V.N. 
- Middelkerke. — Te 15 uur : Res. : 
S.V.N. - St. Kruis.
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BERICHT A A N  BOOTSJOUWERS  
EN EIGENAARS V A N  JOLLEN 

TE OOSTENDE

De eigenaars van  jollen  worden er 
aan herinnerd dat zij zich op h et Wa- 
terschoutsam bt m oeten aanbieden, 
teneinde over te gaan tot de stam . 
boeking van hun booten.

In  h et vervolg zal h et verboden  
zijn m et vaartuigen in de h aven  te 
vertoeven, zonder dat ze de vereisch- 
te kenteekens op hun achterspiegel 
dragen.

Het vervoer van personen van  den 
linker- naar den rechteroever der h a
vengeul, of omgekeerd is voorloopig 
toegelaten, zoo er zich n iet m eer dan 
drie personen, buiten den roeier in de 
joi bevinden.

Bij het vervoer van personen mo
gen er geen voorwerpen in de joi ge
nom en worden die de stabiliteit van 
de boot in  gevaar brengt.

Het is verboden vreem delingen of 
badgasten m et een joi in  zee buiten 
de staketsels te nem en.

Tegen overtreders zal Proces-Ver- 
baal worden opgem aakt.



Vrijdag 18 April 1947 Het N ieuw Visscherijblad

Etablissement Frans C LOET
Z E E V I S C H  G R O O T  H A N D E L

Telegr. adres : FRANCLOET Telef. 713.82 - 716.95
Import Export

VISCH - HARING - SPROT (270)

MwíjÑt&eúcáten
OOSTENDE

TERECHTWIJZING
De zaakvoerder van de Compagnie 

M aritim e du Progrès vestigt de aan
d ach t op h et feit dat de aanvoer van  
0.62 op 2 April jl. 4.078 kg. bedroeg 
en n iet 6.425 kg. zooals in  ons num 
m er van 4 April 31. opgegeven werd. 
Besom m ing : 43.680 fr.

MARKTBESCHOUWINGEN
In  h et vooruitzicht van h et nieuw  

akkoord m et Frankrijk waren een  
drietal IJslanders op de markt. Er 
werd echter enkel den M aandag ge
kocht en  een ach tta l w agonladingen  
verzonden.

Voor Ita lie  werden eveneens enke
le w agens geladen en verzonden, 
sp ijts h et warm e weer en  de onzeker
heid der betalingen.

Door den uitvoer naar beide la n 
den  waren de prijzen voor IJsland- 
sche vischsoorten tam elijk  vast. De 
overige vischsoorten gingen aan v lot
te prijzen van  de hand en  hoewel de
ze in  h et bereik lagen  van  de Engel- 
sche m axim um prijzen w as de u it
voer naar dit land eerder m atig. Was 
dit te w ijten  aan de verbeterde aan 
voer van de vaartuigen in  dit land ?

F ijne visch was er in voldoende 
hoeveelheid  om ook Zwitserland m et 
een  zeker gedeelte te  bedeelen.

De vraag naar visch  in  h et b innen
land w as tam elijk groot, voornam e
lijk  naar betere vischsoorten, ten ge
volge waarvan de invoer u it de Noor- 
derlanden eenigszins beperkt werd:

Kalm e m arkt m et een zekere be
drijvigheid, ziedaar de indruk die de
ze week in de vischm ijn  op te doen  
was.

Vrijdag 11 April 1947
Heden zijn er geen visschersvaartui- 
gen terug van  de vangst zoodat de 
m arkt blanco staat.

Zaterdag 12 April 1947
1 motor van  de Clijde, 1 van h et  

K anaal, 4 van  de Oost en  4 van  de 
Kustzee visscherij spijzen heden de 
m arkt m et een kleinen  aanvoer ver
sehe visch. Er worden ongeveer 75000 
kgr. aangevoerd bestaande uit 9000 kg 
tongsorteering, 1400 kg tarbot, 19000 
kg kabeljauw, 8000 kg. pladijs, 16000 
kg. w ijting, 11000 kg koolvisch, 6800 
kg rogsoorten en 1000 kg vlasw ijting. 
Alle aangeboden vischsoorten worden 
zeer vast en  aan goede prijzen van  
de hand gedaan.
0.320 Clijde 37360 230.170,—
0.214 Oost 4513 106.510,—

0.254 Oost 4922 95.120,—
0.119 Oost 7026 120.730,—
0.256 Oost 3620 76.200,—
0.204 K anaal 12633 128.470,—
0.182 Kust 1710 17.200,—
0.56 Kust 1416 16.760,W
N.793 Kust 2053 14.800,—
N.754 Kust 1166 14.00,—

beurt om  tegen  
koop echter een  
dergaan.

h et einde der ver
lich te  d alin g te  on-

SS0.294 Ysland 87356 815.980,—
0.109 Oost 5168 107.930,—
0.82 Noordzee 10381 148.590,—
N.820 W est 4855 73.640,—
N.718 W est 3119 49.030,—
N.732 W est 3927 71.990,—
0.261 W est 1496 26.690,—
N.117 W est 3132 47.920,—
0.243 Oost 4520 91.980,—
N.754 W est 887 13.230,—
0.25 Oost 6706 99.130,—
0.266 K anaal 17825 205.590,—
0.66 Noordzee 9895 143.420,—

¡V! aan dag 14 April 1947
De aanvoer van h ed en  b estaat groo 

tendeels uit Y slandsche vischsoorten  
en voornam elijk u it kabeljauw, sch el
visch  en koolvisch. Hij is echter n iet  
bijzonder groot gezien er m aar twee 
stoom trawlers van  Y sland, 1 m otor 
van  h et K anaal, 1 van  de Noordzee 
2 van  de W est en  2 van  de Kustzee- 
visscherij ter m arkt zijn. Hij bedraagt 
circa 230.000 kg. en  om vat de volgen
de vischsoorten : 150.000 kg kabel
jauw en  gui, 33.000 kg. koolvisch, 
24.000 kg schelvisch, 6000 kg rog, 7000 
kg w ijting en zeer w ein ig  ton, tarbot, 
len, zeewolf, h aa i en  vlasw ijting. De 
fijne vischsoorten w orden gezien  de 
schaarschte aan  zeer hooge prijzen  
betw ist .Rog en p ladijs v inden  even
eens afzet aan  goede m arktprijzen. 
De Y slandsche vischsoorten  worden  
voor h et grootste gedeelte opgekocht 
voor den uitvoer w at voor gevolg  
h eeft dat de prijzen zeer vast en  goed  
te noem en zijn.
SS0.293 Ysland 88302 739.570,—
0.325 Noordzee 14138 210.900,—
0.250 K anaal 21838 146.440,—
SS0.92 Ysland 95440 749.300,—
N.801 Kustzee 816 9.090,—
0.784 K ust 1952 19.970,—
0.161 W est 3403 39.050,—
0.10 W est 4135 44.350,—

Dinsdag 15 April 1947
Alhoewel heden m eer vaartuigen  

binnen zijn  dan gisteren  is de a an 
voer m erkelijk kleiner. Hij beloopt 
to t ongveer 160.000 kg. en  b estaat in  
hoofdzake uit kabeljauw  (80.000 kg) 
schelvisch (22000 k g), p ladijs (10.000 
kg), rog (11.000 kg), koolvisch (10.000 
kg), w ijting (8000 kg.) en  tong (6000 
kg), Er zijn  ook nog in  kleine partij
en schar, tongschar, zeewolf, leng, 
soldaat, knorhaan, steenpost, haai, 
zeehond en vlasw ijting op de m arkt 
voorhanden. De Y slandsche vischsoor 
ten  worden ie ts duurder afgenom en  
dan gisteren. F ijne visch  wordt even 
eens aan hoogere prijzen en  in  steeds 
stijgende lijn  van  de h and  gedaan. 
Kabeljauw, rog, p ladijs behouden  
daarom trent dezelfde m arktprijzen  
ais daags voordien. De m arkt is h e 
den zeer levendig en alle vischsoor
ten  stijgen  doorgaans van  beurt tot

Woensdag 16 April 1947
13 vaartu igen  ,allen  doorgaans m et 

kleine vangsten , zijn  h eden  aan  den  
vischafslag  aanwezig, n.m . 1 m otor 
van  de Noordzee, 4 van  de Oost, 6 van  
de W est en  2 van  de K ustvisscherij. 
De aanvoer is dus betrekkelijk klein  
doch volstaat om  aan  de levendige  
vraag te voldoen. In  to taa l worden  
zoowat 9000 kg. tong en  1200 bennen  
vischsoorten  bestaande in  hoofdzake 
uit kabeljauw  (340 b.), rog (320 b.), 
w ijtin g  (240 b.) en  p ladijs (240 b.). 
Aan andere v ischsoorten  die eveneens 
doch in  kleine partijen  op de m arkt 
voorhanden zijn  stippen wij aan  : 
schar, tongschar, tarbot, steenpost, 
haai, zeehond en  soldaat. De m arkt
prijzen zijn, alhoöwel ie ts m inder dan  
gisteren, zeer goed te  noem en.
0.282 Noordzee 16645 217.820,—
0.174 Oost 1149 66.660,—
0.48 W est 4881 57.510.—
0.266 Kan. (overs.) 2539 32.030.—
0.262 W est 6564 66.290 —
N.744 W est 4677 72.520,—
N.737 W est 4450 69.620 —
0.246 Oost 6343 111.560,—
N.733 W est 3960 62.110,—
0.175 Oost 6740 112.470.—
0.77 W est 3837 60.660.—
N.776 W est 3856 63.590,—
0.201 Oost 3629 69.750,—
0.56 K ust 847 12.070.—
0.182 K ust 180 1.940,—

N.V. August PÊ D E
Import

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

(269)

T elegrafisch adres : P  E D E C O
Telefoon : 720.53 — Privé : 720.16 

VISCH - HARING - SPROT

Maandag 14 Aprl 1947
K abeljauw 7,20-8,00; gullen 6,40- 

7,80; koolvisch 4,80-6,00; leng 4,80- 
6,80; schelvisch : gr. 10,20-13,00, midd. 
10,20-12,60, kl. 9.00-12.80; zeewolf 6,60; 
heilbot 21,00-48,50; p laten  13,00-14,00 
fr. per kilo.

Dinsdag 15 April 1947
Kabeljauw 7,80-8,80; gullen 7,40-8,40; 
koolvisch 6,00-7,00; leng 6,00; schel
visch gr. 11,20-14,40, midd. 11,60-13, 
kl. 9,60-10,40; zeewolf 6,40; heilbot 
21,80-31.40; p laten  13,60-14 fr. per kg.

Louis GEKIERE
ZEEVISCH - GROOTHANDEL

VISCHMIJN 8-35 
— OOSTENDE —
Tel. : Privé 723.09
Bureel : V ischm ijn  

720.19

Donderdag 17 April 1947
2 m otors van  de Oost, 4 van de West 

en  1 van  de K ustzeevisscherij spijzen  
heden de m arkt m et circa 28.000 kg. 
vischsoorten  bestaande u it tong, tar
bot, pladijs, rog, w ijtin g  en w einig  
kabeljauw  en gui. De prijzen ietsw at 
gedaald zijn  h ed en  zeer vast.
Z.530
N.728
0.128
0.275
N.793
N.704
0.182

Oost
W est
Oost
W est
W est
W est
Kust

5443
4201
5343
4588
2973
5097
1129

92.580.— 
53.900.— 
86.060,—  
55.520 —  
29.960.— 
61.510,—  
12 .010 .—

AANVOER en OPBRENGST per DAG

(171)

11 April
12 April
14 April
15 April
16 April
17 April

T otaal :

kg. 
76.419 kg.

230.000 kg.
160.000 kg. 
73.297 kg. 
28.774 kg.

819.970 
1.958.670 
1.894 220 
1.076.700 

391.540

568.514 kg 6.141.100

I M P O R T  — E X P O R T  
Telegram adres : G oldfish

EB

Verwachtingen
Volgende visschersvaartuigen zul

len in den loop der aanstaande visch- 
weekvermoedeiijk ter vischmijn van 
Oostende markten :

Van Ysland : SS0.299 voor Maan
dag 21 April met 7000 kabeljauw, 2000 
koolvisch, 400 bennen schelvisch en 
10 bennen mixed.

0.318 eveneens voor Maandag 21 
April met 4500 kabeljauw, 2500 kool
visch, 100 bennen gui, 100 bennen  
schelvisch en 150 bennen mixed.

SS0.83 vermoedelijk voor Dinsdag  
22 April.

Van het Kanaal : 0.154 - 0.94 -
0.153 - 0.311 - 0.237 - 0.108 -  0.286 - 
0.241 - 0.217 - 0.226 - 0.285 -  0.224 - 
0.269 -  0.215 -  0.289 - 0.124 - 0.212
0.235 - 0.225 - 0.228 - 0.287 - 0.179
van deze kanaalvaartuigen kunnen  
enkele echter in Engeland verkoopen.

Van de Oost of Witte Bank : 0.165 
0.222 - 0.112 - Z.413 - 0.81 - 0.65 - 
B.610 -  0.290 - 0.218 -  0.140 - 0.183
0.279 - 0.115 - 0.193 - 0.127 -  0.274
0.314

Van de Noordzee : 0.231 -  0.87 - 
0.292 - 0.235 -  0.170 -  0.300.

Van de West : 0.323 -  0.261 - N.776 
0.267 - N.801 - 0.192 0.194 -  0.196
0.186 - N. 806.

Van de Clijde : 0.247 voor Zater
dag 19 April 1947 met 600 bennen.

IJSLANDSCHE VISCHSOORTEN
Deze w erden aan  volgende prijzen  

per kilo verkocht ter officieele m arkt 
van O ostende :

PRIJZEN PER KILO TOEGEKEN D A A N  DE VERSCHEIDENE SO OR TE N VISCH  

VERKOCHT TER STEDELIJKE VISCHMIJN V A N  OOSTENDE - WEEK VAN 11 TOT 17 APRIL 1947

Boles

V rijdag Z a terdag M aandag D insdag W oensdag D onderdag

Tongen, gr............................... ...........  27,20-29,20 36,00-38,00 33,00-39,80 29,40-32,60 27,20-27,80
3 / 4 ............................................. ...........  33,00-35,40 43,00 42,00-48,00 37,60-40,40 31,80-33,40
bloktongen ............................ ...........  35,40-40,40 44,00-45,00 47,00-49,40 35,40-43,60 33,80-35,00
v/kl............................................. ...........  38,40-44,60 45,00 45,40-48,80 41,00-43,80 36,40-37,00
kl................................................. ...........  37,80-43,20 42,00 35,50-46,20 37,60-42,00 35,40-36,20

— Tarbot, gr........................... ...........  55,00-69,50 73,00-75,00 63.00-71,00 50,00-60,00 55,00-62,00
m idd.......................................... .......................45,00-50,00 39,00-42,00 40,00-52,00 37,60 40,00-43,00
kl................................................. ...........  23,00-30,00 25,00-30,00 25,00-34,00 28,00-31,00 26,00-28,00

midd. ... .................................
k l.................................................

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

Eglefins — Schelvisch, gr..................
midd. ...  ..............................
ki................ : ..............................

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

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

Gullen ....................................
Lottes — Steert (zeeduivel) ..........
Merlans — W ijting .............................
Limandes — Schar .............................
Limandes soles — Tongschar .........
Em issoles — Z e e h a a i..........................
Roussettes — Zeehond ......................
Vives — Arend (Pieterm an) .........
Maquereaux — M a k ree l.....................
Poors ........................... .............................
Grondins rouges — Roode knorh.
Raies — Keilrog ...................................
Homards — Zeekreeft .......................
F lottes — S c h a a t ..................................
Z eeb a a rs .....................  ...........................
Lom ............................................................
Congres — Z e ep a lin g ..........................
Lingues — Lengen .............................
Soles d'Ecosse — Schotsche schol
Hareng — Haring (volle) ................
Hareng guais — IJle haring .........
Latour .......................................................
Tacauds — Steenpost .......................
F létan — Heilbot ...............................
Colin — K o o lv isc h ...............................
Esturgeons — S t e u r ............................
Z e e w o lf .....................................................
V la sw ijtin g   ... ............................
Zonnevisch ..............................................
r-roning.sviscv>   .................  i ............

13,20 13,20-13,40 13,40 13,40-13,70
13,40 15,40 13,40-15,00 13,40-14,20 13,00-13,40

12,80-13,60 14,90 14,20-14,80 14,40-15,20 13,40
12,80-13,40 14,40 13,20-14,80 13,80-14,20 12,80-13,00
8,80-9,60 9,60-11,60 9,80-11,40 9,80-12,00

15 00 '24,00
10,00-11,40

4,50-9,60 5,50-12,80

10,20-15,40 8.40-16,80
3,80-8.10 3.80-6,80

32,00 29,00
3,80-6,60 6,00-8.00
6,40-10,50 9,80-12,00

14,50
7,50 9,00

9,00-10,00

7,20-13,40 6,00-12,80

12.00-14,00 
11,40-17,30

8,80-10,00

7,60-9,20
8,80-13,00

13,40
9,50

8,00-8,50
42.00-45,00

11,0 0 - 12,00
11,40-15,60

5.00-9,60

'ÏÖ,■ÓÓ-
IS,00-14,20
8.00-11,00

6,00-8,80
10,00-12,70

5,80-7,20
11,00-14,00

ZEEVISCH - GROOTHANDEL

Camille WI LLI E M S
sedert  1 8 8 7

IM P O R T  EX PO RT
Telefoon: 72075/76 -  72318/19
Telegram: Wlllemsco Oostende
O O S T E N D E

(226)

BLANKENBERGE
Zaterdag 12 April 1947

Groote tong 32; bloktong 47; fruit- 
tong 47; sch. kleine tong 43; tarbot 
73 - 30; pieterm an — ; kabeljauw 18; 
p laten  : gr. 12, midd. 14, kl. 14; keil
rog 9; rog 6,50, w ijting — ; zeehond
— ; garnaal 23 - 27 fr. per kg.

Maandag 14 April 1947
Groote tong 32; bloktong 40; fru it- 

tong 40; sch. kleine tong 40; tarbot 
46; p ieterm an — ; kabeljauw 15 -  10; 
P laten  : gr. 13, midd. 14, kl. 14; keil
rog 15 -  11; rog 7; w ijting 8 -  6; zee
hond — ; garnaal 20 - 22 fr. per kg.

IN DE STEDELIJKE VISCHMIJN
In de week van  7-4 tot 12-4-1947 

werdt 1164 kgr. versehe visch aange
voerd welke verkocht werden voor 
20.045 fr. opbrengst van  3 zeereizen, 
alsook nog 2.001 kgr. garnaal voor 
44.084 fr. van 22 zeereizen.

NIEUWPOORT

11,20
9,60-12,00

11,00

12.00-24,00
15.00-17,00

12,50-13,20
13,00-14,00

9.00
9.00

47.00

18,00
12,50-16,00
11,00-14,00

7.50
6.50

9,00-13,00

5,60-10,00
10,50-13,50

5,20

4,00-5,60 4,20-5,40

13,00
7,20-7.80

22,00-25,00

11,00-13,00
7,60

7,00 6,00-7.00

7,80-8,60
22,80

5,40-7,20
10,40-12,60
18,00-27,00

13,80

9 April 1947
Visch : N.790 2.377 fr.

10 April 1947
G arnaal : 7.719 - 1.984; N.753 -

4.352; N.758 -  2.322; N.706 - 3.797; N. 
779 - 1.487; N.709 - 814; N.716 -  2.807; 
N.708 - 1.121; N.804 - 3.428; N.714 -
1.204; N.707 - 1.260; N.742 -  840; N.
705 - 1.456; N.735 - 2.279; 0 .74 - 3.745; 
N.713 -  2.380; N.701 - 2.196; N.711 -
2.412; N.789 - 2.682; N.792 - 2.607; N.
71 2- 1.487; N.810 - 2.405; N.812 - 2.679; 
N.813 - 630; N.703 - 2.100; N.772 - 1.295

11 April 1947
Visch : N.50 - 2.725; N . 7 6 3 2.920 fr. 
G arnaal : N.735 - 1674; N.719 - 1174; 

N.716 - 3381; N.813 1379; N.713 -
2.784; N.701 -  1825; N.711 - 2464; 0.74 
2522; N. 810 - 2511; N712 -  1063; N.779 
2531; N.706 - 4687; N.707 - 1021; N.714 
345; N.792 - 1937; N.753 - 6343; N.708 
769; N.804 - 1854; N.703 - 1874; N.812 

957; N.789 1458; N.772 - 990; N.451

1055; N.705 - 1890; N.7581534; N.742 
1901 fr.

12 April 1947
Visch : N.759 -  7.536 fr. ,
G arnaal : N.716 - 1392; N.810 - 793; 

N.792 - 1316; N.742 - 858; N.711 - 2119; 
N.706 - 2079; N.713 - 1364; N.753; - 
3843; N.707 1007; N.703 -  1200; N.719
1659; N.735 - 1201; N.712 - 1219; N.789
1486; N.451 -  1019; N.812 - 1089; N.714
887; N.701 - 2.349; N.721 - 1201; N.708
348; N.772 -  839; N.705 - 1039 fr.

14 April 1947
G arnaal : N.810 - 520; N.709 - 500; 

N.742 - 540; N.705 - 1184 fr.
Visch : N.743 - 9415; N.763 - 7581;

N.788 - 29445; N.790 - 26475; N.734 - 
2347J.; N.50 - 17430; N.757 - 17790; N. 
785 - 28.428; N.725 - 15985; N.809 -
24897 fr.

G arnaal : N.772 - 1823; N.758 - 930; 
N.721 - 867; N.792 - 1231; N.753 - 2357; 
N.706 - 2362; N.136 - 1828; N.719 -
629; N.714 - 532; N.703 - 893; N.451 - 
916; N.789 - 1033; 0 .74 - 2008; N.779 -  
1638; N.804 - 1500; N.812 - 680; N.735 
780; N.711 - 1386; N.712 -  819; N.701 - 
1089; N.716 - 1400; N.707 - 740; N.713 
1301 fr.

15 April 1947
Visch : N.803 - 25.048; N.759 - 4578; 

N.796 -  27245 fr.
G arnalen : N.735 -  2078; N.779 -

2068; N.708 -  1680; N.721 - 2014; N.711 
1700; N.701 - 1708; 0 .74 - 1706; N.812 
1404; N.707 - 880; N.709 - 414; N.792 - 
1424; N.719 -  273; N.789 - 2373; N.817 
462; N.712 - 204; N.713 - 1764; N.714 
555; N.136 - 1131; N.706 - 2481; N.758 
1872; N.705 - 1002; N.742 -  643; N.753 
2439; N.804 - 1725; N.716 - 1520; N.772 
1660; N.451 -  672; N.810 - 616 fr.

ZEEBRUGGE
Maandag 14 April 1947

Groote tong 31-32; blokton - 35-36; 
fruittong 44-46; sch. kleine tong 48- 
50 tarbot 48-52; p ieterm an 43; kabel
jauw  15; p laten  : gr. 12-13, midd. 13- 
14, kl. 14,50; keilrog 15-16; rog 11,50; 
w ijting 6,50-7; zeehond 7 fr. per kg.

Dinsdag 15 April 1947
Groote tong 27-28; bloktong 33-34; 

fruittong 41-42; sch. kl. tong 44-45; 
tarbot 54-56; peterm an 45-46; kabel
jauw 15; p laten  : gr, 12,50, mid. 13- 
14, kl. 13-14; keilrog 15-16; rog l i 
li,50; w ijting 6,50-8; zeehond 7,50- 8 
fr. per kg.

Woensdag 16 April 1947
Groote tong 27-28; bloktong 33-35; 

fruittong 40-41; sch. kl. tong 41-44; 
tarbot 55-56; p ieterm an 45-46; kabel
jauw 15-16; platen : gr. 12,50, mid. 
13,50, kl. 14-15; keilrog 15-16; rog 11- 
13; w ijting 7,50-9; zeehond 7,50-8 fr. 
per kg.

Donderdag 17 April 1947
Groote tong 26,50-27; bloktong 29; 

fruittong 36-37; sch. kl .tong 36-37; 
terbot 50-52; p ieterm an — ; kabel
jauw  15-16; p laten : gr. 12,50, mid. 
13, kl. 13,50; keilrog 13,50; rog 10-11; 
w ijting 6-7; zeehond 7 fr. per kg.

GARNAALAANVOER
10 April 2.502 kg. ]
11 April 3.227 kg. 1
12 April 3.278 kg. 1
14 April 4.314 kg. ]
15 Aprl 3.326 kg. ]
16 April 1.018 kg. 1

18-29 fr. 
18-30 fr.
17-33 fr.
18-28 fr.
17-29 fr.
18-34 fr.

Huis Raph.  Huysseune
IM P O R T  EXPORT

VISCH - G A RN AAL  
Special i te it  gepe lde  garnaal

H. R. 2151 Tel. Privé 421.06
(216) V ischm ijn 513.41

SOCIALE KRONIEK
WI JZ IG IN G A A N  DE 

ZEEONGEVALLENWET

DE BESLUITWET IN ONS STAATS
BLAD VERSCHENEN

In een onzer vorige num m ers heb
ben wij gem eld dat de besluitw et van  
23 October 1946 houdende wijziging  
der w et op de vergoeding der schade 
voortspruitende uit arbeidsongevallen  
overkom en aan zeelieden, zou worden  
verlengd tot op den datum  van het  
opnieuw op vredesvoet brengén van  
h et leger.

De besluitwet d.d. 28 Februari jl. is 
verschenen in  h et staatsblad van 14- 
15 April jl.

PRACTISCH
De practische gevolgen van de voor

m elde besluitw et zijn, dat de ongeval
len  overkomen in dienst van een vis- 
schersvaartuig n a  ± 31 December '46, 
n iet m eer vergoed worden op basis 
der oude w et van 1929. De slachtof
fers of hunnen  rechthebbenden kun
nen tot een nader te bepalen datum  
aanspraak m aken op de uitzonderlij
ke voordeelen van de overs^ n ew et.

Wij houden er aan  h et Bestuur van  
h et Zeewezen geluk te  wen sehen voor 
de billijke oplossing die h et aan de 
Regeering voorgesteld heeft.
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ONDERZOEKSRAAD VOOR ZEEVAART
De Onderzoeksraad voor de Zee

vaart kwam  W oensdag j.l. b ijeen on 
der h et voorzitterschap van  den heer  
J. Poli. De Heer Pluym ers vervult het 
am bt van  Rijkscomm issaris.

HET AFKAPPEN DER NETTEN  
A A N  BOORD V A N  0 . 6 2  

DE VORDERING V A N  DEN HEER 
RIJKSCOMMISSARIS

De Heer R ijkscom m issaris merkt 
op dat oorspronkelijk een onderzoek 
ingesteld  werd door den Heer W a
terschout m et h et oog op de vast
stelling der oorzaken, welke aan lei
ding gaven to t de afkapping der n et
ten  aan boord van  0.62.

De feiten  hebben zich voorgedaan  
den 20 Februari en 25 Juli 1946. Vier 
leden  der bem anning, die door den 
W aterschout onderhoord werden ver
klaarden dat zij geen zeem ijnen ge
zien hebben. Zij hebben hierover niet 
hooren spreken. Alleen schipper PIN- 
CKET HENRI hield  staande, dat er 
werkelijk m ijngevaar was, w at aan
leiding gaf tot h et laten  loopen van  
h et visscherijm ateriaal.

De getuigen, die voor den Onder
zoeksraad verschenen, bevestigen hun  
eerste verklaringen. De schipper, die 
door raadsleden ondervraagd werd, 
hield  h et bij zijn uitleg.

W eliswaar kan m en aannem en dat 
er telkens een zwaar voorwerp in de 
n etten  stak, toch kon m en vaststel
len  tijdens de pogingen, die aange
wend werden bij h et opwinden, dat 
er van een  zeem ijn geen sprake kon 
zijn.

Ais er werkelijk m ijngevaar voor
handen is, wordt de bem anning h ier
over ingelicht en  geraadpleegd, w at 
door schipper Pincket n iet gedaan  
werd.

De heer Rijkscom m issaris is van  
oordeel, dat de verklaringen van den  
betrokken schipper valsch zijn zoo
w el w at h et voorval op 20 Februari 
ais op 25 Juli 1946 betreft. Een n iet 
gerechtvaardigde vergoeding werd 
gevraagd voor h et verlies van m ate
riaal tengevolge van  oorlogsrisico. Dit 
verhoogt nog h et gem is aan p lich ts
besef vanwege den betrokkene. Zijn 
ernstige tekortkom ing aan zijn  be
roepsplichten vergt zware sancties.

De heer R ijkscomm issaris vraagt 
en  schorsing van  tweem aal drie m aan  
den.

HET V O N N I S
In  h et vonnis, hierop door den On

derzoeksraad voor de Zeevaart ver
in  strijd m et de gewoonten en trou
w ens onmogelijk.
leend, wordt erop gewezen dat in de 
beide gevallen  die onderzocht w er
den, alleen de schipper P incket H en
ri een m ijn  zou gzien hebben. D it is 

U it h et onderzoek is gebleken dat 
er op 20 Februari 1946 een zwaar 
voorwerp in  de n etten  stak. Het staat  
echter vast dat er geen sprake kon 
zijn  van  een m ijn. Den 25 Juli 1946 
werden de n etten  afgesneden nadat 
de bem anning vastgesteld  had dat ze 
gescheurd aan boord gewonden wer
den. Het is  n iet aannem elijk dat 
Schipper P incket de bem anning n iet  
onm iddellijk zou op de hoogte gesteld  
hebben van h et gevaar, indien er 
werkelijk m ijnen in de korre staken. 
De verklaringen van den betrokkene 
schipper zijn in  tegenstrijd  m et den 
uitleg  der bem anning.

P incket Henri h eeft verzaakt aan 
zijn  beroepsplichten, door het afleg
gen van  verklaringen, die n iet m et de 
waarheid stroken.

DE STRAF

Hij wordt door den Raad bestraft 
m et een schorsing van zij!n diploma 
van schipper voor den duur van twee 
m aal drie maanden,

DE S T R A N D IN G  V A N  DE 0 . 1 6 6  
«OCCEANIC»  

EEN STRAF V A N  EEN M A A N D  
GEVRAAGD VOOR SCHIPPER 

GODERIS

De Heer Rijkscom m issaris vestigt 
de aandacht op h et feit, dat de m oei
lijke om standigheden waarin de schip  
per van 0.166 de h aven  van Oostende 
wilde aandoen hem  m oesten aanzet
ten  de grootste voorzichtigheid aan  
den dag te leggen. Afsturen op het 
geluid van  de m isthoorn biedt geen  
zekerheid. Gezien den zwaren m ist 
was h et den schipper geboden te lo 
den of ten  anker te gaan. Hiervan  
werd geen gebruik gem aakt. Een ern
stige tekortkom ing aan de beroeps
p lichten  m oet bijgevolg ten laste van  
Goderis weerhouden worden. De Heer 
Rijkscom m issaris vraagt u it dien  
hoofde een  schorsing van zijn diplo
m a voor den duur van één maand.

Gezien de talrijke strandingen, die 
zich in  den laatsten  tiid  voordeden, 
drukt de Heer Rijkscom m issaris den  
w ensch  u it dat h et vonnis van  den  
Onderzoeksraad de bijzondere aan
dacht van de schippers zou vestigen  
op hunne beroepsplichten in geval 
van  m ist. Herhaaldelijk werd reeds 
vastgesteld, dat de schippers, welke 
ter verantwoording geroepen worden 
voor de stranding van hun vaartuig  
bij mistig weder, verzuimden te loo- 
den of ten anker te gaan. Dit is in 
strijd met de zeevaartreglementen en 
goede zeemanskunde.

GODERIS LOOPT EEN SCHORSING  
OP VOOR DEN D UUR  V A N  

EEN M A A N D
Uit h et vonnis dat door d en  Raad  

verleend wordt, b lijkt d at schipper 
Goderis verklaarde tijdens h et onder
zoek :

1. d at hij gezien de w eersgesteld
heid inderdaad over de noodige m id
delen beschikte om de stranding te  
voorkomen;

2. d at hij had dienen  te  looden  en  
ten  anker komen.

Verder is  gebleken d at :
1. vóór de stranding stond er een  

vloedstroom , die de 0.166 n aar bak
boord zette. De schipper h eeft echter  
zijn  koers volgens de kracht van  den  
stroom  n ie t voldoende gewijzigd;

2. de h aven lichten  brandden helder
3. h et m istkanon loste een  schot 

om de vijf m inuten;
4. h et weder was kalm, zoodat een  

visschersvaartuig in  alle zekerheid  
kon ten  anker komen.

D it alles overwogen, kom t de Raad  
to t h et besluit, d at h et stranden  van
0.166 «Oceanic» te w ijten  is aan  n iet  
te verschoonen en  in alle opzichten  
laakbare nalatigheid  vanw ege den  
schipper Goderis.

Schipper Goderis had stellig  h et  
stranden kunnen verm ijden indien  
hij :

1. ten  anker was gekom en en h et  
w egtrekken van de m ist had a fge
w acht;

2. h et lood had gebruikt;
3. eens de vlam  van h et kanon ge

zien, vol achteruit had geslagen, 
hard stuurboord had uitgew eken om  
nadien de haven  aan te doen in zuid- 
Oostelijke richting.

Om die redenen bestraft de Raad  
betrokken schipper Goderis m et de 
ontzetting van h et recht om voor een  
periode van  een  m aand in deze be
trekking te varen.

OP ZOEK N A AR  DE W A A R H E I D ! !

WELKE W A R E N  DE M A N O E U -  
VERS V A N  «DE ZEELEEUW»  
VOOR DE A A N V A R I N G  MET

DE Z . 4 5 8  ?
Nadat de Onderzoeksraad reeds 

verscheidene zittingen  gewijd h eeft  
aan de opsporing van de verantw oor
delijkheid in zake de aanvaring tu s
schen «De Zeeleeuw» en  de Z.458, 
gaat hij th an s over tot een n ieuw  on 
derhoor van de bem anning van de 
Sleepboot.

De ondervraging van matroos  
LUYENS

Eerst komt de m atroos LUYENS 
aan h et woord. Hij m oet den eed a f 
leggen. N adat de Heer Voorzitter 
Luyens er op gewezen h eeft, d at er 
tegenstrijdigheid  bestaat in  zijn  ver
klaringen afgelegd vóór den Heer 
W aterschout Carlier, den Heer H oofd
ingénieur Cadron en den Onderzoeks
raad voor de Scheepvaart, vestig t hij 
de aandacht van den getuige op de 
zeer zware gevolgen welke verbonden  
zijn aan h et afleggen van een val- 
schen eed. De getuigen, die de w aar
heid  n iet verklaren voor den Onder
zoeksraad voor de Scheepvaart, kun
nen  evengoed ais voor valsche getu i
genis op een ander rechtbank a fge
legd, bestraft worden m et een  gevan
genisstraf gaande van 6 m aanden tot 
5 jaar. De getuigen m oeten dus b e
w ust zijn, dat zij m et den Raad den 
draak n iet m ogen steken. Onder de 
uiteenloopende verklaringen die reeds 
in  het geding afgelegd werden kan er 
slech ts één m et den loop der gebeur
tenissen overeenstem m en.

Verm its Luynens gen verantwoor
delijkheid in den een of ander zin te 
dragen heeft, kan hij er n iets bij ver
liezen m et de volledige w aarheid aan  
het daglicht te brengen. De Raad  
gunt hem  hiervoor nog een eenige  
kans.

Matroos Luyens houdt staande, dat 
hij zeker is, dat «De Zeeleeuw» n iet  
achteruitsloeg. Nu wordt hij aan een  
kruisverhoor onderworpen. Zijn eer
ste verklaringen worden hem  in  h er
innering gebracht: de sleepboot sloeg  
achteruit; vervolgens «De Zeeleeuw» 
sloeg m isschien wel achteruit en ten  
slotte h et vaartuig sloeg zeker n iet  
achteruit.

H et wezenlijk m anoeuver dat door 
«De Zeeleeuw» uitgevoerd werd is ten  
slotte voor m atroos Luyens onbekend. 
Of h et nu vooruit of achteruit sloeg, 
kon hij n iet voelen, w at aan de raads
leden voor een  bevaren zeem an eerder 
vreemd voorkomt. Het m anoeuver dat 
werkelijk uitgevoerd wordt, m oet m en  
ten  slotte kunnen voelen, zelfs ais 
m en in zijn  kooi ligt.

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

B R U S S E L

DE BESTE MOTOREN VOOR 
DE VISSCHERIJ

Algem eene Vertegenw oordiger  
voor de V isscherij:
L. A. A S P E S L A G H
Poststraat, 12 - O ostende
T e l:  71.498. (67)

Nopens deze en  andere om standig
heden, verklaart m atroos Luyens ten  
slotte n iets m et zekerheid  te  kunnen  
zeggen.

Sch ipper D O R C H A I N .  
o p n i e u w  verhoord

V ervolgens is h et woord aan  schip
per DORCHAIN. H et onderhoor n eem t  
een  aanvang m et de vaderlijke raad
gevingen van  den Voorzitter, die 
n och tan s de vereischte strengheid  
n iet m issen, in  geval de schipper van  
de sleepboot erop zou betrapt worden  
n ie t de w aarheid  te zeggen. Er wordt 
gewezen op de tegenstrijd igheid  van  
zijn  verklaringen.

De schipper b lijft stellig  beweren, 
d at hij n ooit m et «De Zeeleeuw» ach 
teruitsloeg. Hij wordt insgelijks aan 
een  kruisverhoor onderworpen. Hij 
beweert, d at hij vóór de aanvaring  
een  tikje fu ll speed vooruit sloeg m et  
h e t  roer aan  bakboord. Nopens de po
sitie van  h et roer b estaat er weerom  
tegenstrijd igheid  m et de verklaring  
die kort n a  h et onderzoek door W a
terschout Carlier werd afgenom en. 
Schipper D orchain  verklaart dat h et  
zeker verkeerd werd opgeteekend, w at 
door den  Raad n ie t  gem akkelijk  aan 
genom en wordt, verm its de schipper 
h et proces-verbaal n a  lezing goedge
keurd en geteekend h eeft. Opnieuw  
wordt er óp gewezen dat h e t  m anoeu
ver fu ll speed vooruit m et roer aan  
bakboord voor «De Zeeleeuw», de lig 
ging van  de sleepboot in  aanm erking  
genom en, een  zeer gevaarlijk  m anoeu  
ver w as d at onverm ijdelijk m oest le i
d en  to t h et stooten  op h e t  wrak van  
de «Adrianus».

Schipper D orchain sch ijn t hiervan  
n ie t bew ust en  noodigt zelf de raads
leden  u it de proef te  doen, w at de 
laatstgen oem den  onm iddellijk  van  
de h and  w ijzen, gezien  h e t  gevaar, 
dat er in  de gegeven  om standigheden  
zou aan verbonden zijn.

Nopens de afstand  van  «De Zee
leeuw» to t de «Adrianus» kom t er ten  
slotte geen voldoende in lichtin g , even  
m in ais ten  opzichte van  h e t ten  a n 
ker gaan  van de sleepboot. H et schept 
w el verwondering, dat de schipper 
van  «De Zeeleeuw» de Z.458 n iet ge
zien  h eeft vóór de aanvaring.

Stuurman DEWULF
Vervolgens is  h et de beurt aan den  

stuurm an DEWULF. Eerst en  vooral 
geeft den Voorzitter aan den getuige 
den goeden raad de w aarheid te zeg
gen. Schipper kan zich  n iet akkoord 
verklaren m et h et verslag d at n o 
p ens zijn  onderhoor in de pers opge
nom en werd. D at hij n iet zou gew eten  
hebben d at «De Zeeleeuw» voor- of 
achteruitsloeg werd verkeerd opgeno
m en. Hij h eeft stellig  beweerd dat 
«De Zeeleeuw» nooit achteruit m a

noeuvreerde. Zijn vorige verklaringen  
vóór den Raad afgelegd  worden op 
zijn  vraag voorgelezen.

Nu herhaalt hij opnieuw m et klem  
deze verklaring. Hij wordt vervol
gens onderhoord nopens h et ankeren  
van  «De Zeeleeuw», de wijze en  de 
p laats waarop de trossen n a  den  sleep  
w erden ingewonden, de afstand tu s
schen  zijn  vaartuig en  de Adrianus.

Hierop staakt de Raad h et onder
zoek en de Heer Rijkscom m issaris 
ste lt  zijn vordering u it op 30 April 
aanstaande.

DE REEKS W O R D T  VOORTGEZET  

DE S T R A N D IN G  V A N  0 . 1 0 4  
«LUCIENNE»

De Heer Vanderheyde neem t in  de
ze zaak h et voorzitterschap waar.

Schipper DEMAERLE m oet aan den  
R aad uitleg verschaffen  nopens de 
om standigheden, die aanleiding ga
ven  to t de stranding van 0.104 «Lu
cienne» op 2 Januari 1947 vóór M a- 
riakerke.

Lezing wordt gegeven van  h et zee- 
verslag w aaruit blijkt dat de lich t
m atroos regelm atig h et lood uitwierp. 
H et schip kwam  bij dikken m ist vast 
op h et strand. G een schade werd ver
oorzaakt.

Schipper DEMAERLE verklaart, 
dat hij in  de gegeven om standighe
den n iet m et zekerheid zijn  positie 
kon bepalen.

Op de vraag waarom  hij n iet ter. 
anker gegaan  is, antwoordt hij dat 
hij toch  den haring n iet kon laten  
rotten  en alles m oest doen w at m oge
lijk  was om de m arkt n iet te m is
sen. Vervolgens blijkt dat hij toch  
nog over tijd  genoeg beschikte om 
voorzichtiger te  zijn. Trouwens het 
behoud van  bem anning en vaartuig  
m oet boven alles den  voorrang h eb
ben.

H et schijnt bewezen, dat de schip
per twee fouten  begaan heeft: te 
sn elle vaart in  de gegeven om standig  
h ed en  en n iet te .  ankeren. <

VAN WETTER wordt vervolgens ais 
getuige door den Raad oügeroepen  
Nopens h et gebeurde kan hij n iet veel 
vertellen. Trouwens was hij n iet aan  
boord van 0.104 m aar wel van  de
0.34, dat h et eerste genoem d vaartuig  
volgde. Hij h eeft slechts 0.104 zien  
vastzitten .

De vordering van den R ijkscom m is
saris zal op 23 dezer p laats hebben.

Sn.

t(f!l}l!!llîîl!!IHh!t)t!in¥!ïimjlllll!lî!l!ll!i. 
HERSTELLING  

¡van alle Motoren
(ESSENCE EN DIESEL)

1c, St. Niklaasstraat, 1c, Oostende
(265)

HEIST
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Van Weed...
VOOR DE GETEISTERDEN

«Ten einde de geteisterden alle  
noodige in lichtin gen  te  geven  inzake 
Oorlogsschade, worden in de volgende 
gem eenten  zitdag gehouden door een  
afgevaardigde van de Coöperatief 
W. VI. -  Blankenberge.

Op D insdag 22 April te Knokke, Ge
m eentehuis.

Op W oensdag 23 April te H eist, G e
m eentehuis.

Op Vrijdag 25 April te W estkapel- 
le, G em eentehuis.

Telkens van  9 tot 12 en van  2 tot 
5 uur.

Z W A R E  AVERIJ
Een stoom schip van de K oninklijke  

N ederlandsche M arine is W oensdag  
de h aven  van  Oostende binnengeloo- 
p en  m et zware averij, tengevolge van  
een m ijnontploffing.

Toen aan de bem anning m edege
deeld werd dat m instens 3 w eken  
zouden noodig zijn  om h et schip zee-  
vaardig te  m aken, vroegen alle m an
schappen direct de toela tin g  om zich  
kaarten aan  te  sch affen  voor den  
B onten  Avond welke doorgaat op 3 
M ei in  de zaal Scala, en waarvoor 
kaarten  te  bekomen zijn bij h et stad s-  
personeel aan 10 fr. ’t  stuk.

MINISTERIE  
V A N  VERKEERSWEZEN

Brevetten, diploma’s en vergunningen  
in de koopvaardij en de zeevischerij. 
Koninklijk besluit van 16 Nov. 1929.

De volgende brevetten zijn in  den 
loop van  de m aand M aart 1947 toe
gekend :

Brevet van  kapitein  ter  lange om
vaart : Baroen, H.-G.-I. ; Ceulem ans,
H.-A.-G. ; N angniot, A .-J.-J. ; P au- 
chet, R.-Z. ; Collart, C.-A.-J.-L.-M.- 
Gh. ; De Keyser, L.-I.-J.-E.

Brevet van lu iten ant ter lange om 
vaart : van  Puyvelde, J.-F.-M.-A.

Brevet van m ach in ist voor m oto
ren m et inw endige verbranding : Ver- 
couter, M.-Ch.-J.

Brevet w a n  schipper ter  visscherij 
ls te  k lasse : Cockaert, M.W. ; Puy-
stiens, J.-L. ; Vieren, A.-C.

Brevet van  schipper ter visscherij 
2de k lasse : Deckm ijn, E.-E.

TE W A TE R LA T IN G
W oensdag 7 Mei wordt in de Zw aai- 

dok te  Oostende de m otortraw ler 
«Duc de Normandie» besteld  door de 
F ransche regeering en bestem d voorj 
de E tablissem ent André Ledun te  F é-  
cam p te w ater gelaten.

PRO PA G AN D A  VOOR  
VISCHVERBRUIK

W oensdag voorm iddag vergaderde 
te Brussel onder voorzitterschap van 
Directeur G eneraal H. De Vos, h et be- 
bestuurscom ité.

Op deze vergadering w aren verder 
Mevr. De Rycke, inspectrice van het 
huishoudelijk onderwijs, L. Decrop, 
G .Velthof en P. Vandenberghe tegen 
woordig.

De m iddelen waarover de com m issie  
beschikt, werden er besproken en het 
program m a voor verdere werking vast 
gesteld.

We kom en hierop in een volgend  
num m er terug.

N IE U W E  TEWATERLATING OP 
DE WERVEN V A N  

BELIARD, CRIGTON
Op de werven van de voorm elde fir

m a zal op W oensdag 7 Mei aanst. te  
15 uur 30, de m otortrawler «Duc de 
Normandie» van  stapelloopen. Deze 
prachtige eenheid werd door de F ran
sche R egeering besteld  en is  bestemd  
voor de E tablissem ents André Ledun 
te  Fécam ps.

DE «WILLEM BAREMD Z » OP DE 
THUISREIS

De Walvischvangst ten einde
De «Willem Barendz» expeditie, 

welke op w alvischvaart was u itgeva
ren, h eeft D insdag 8 April het vangst- 
gebied verlaten en is thans via Kaap
stad op weg naar Nederland. De totale  
productie van h et afgeloopen vang- 
seizoen bedraagt 12.885 ton traan in 
clusief een  kwatum  van 120 ton  sper- 
olie. Aan vleesch en lever werden res
pectievelijk  geproduceerd circa 90 en  
circa 45 ton.

Een deel van de productie is reeds 
m et een transporttanker naar Neder
land gebracht. In  de tweede h elft  van  
Mei wordt h et m oederschip van  de 
expeditie, de «Willem Barendz», te 
Am sterdam  terug verwacht.

GEPELDE GA R N A A L  VOOR  
AMERIKA

Men m eldde ons dat een  B elgische  
firm a een vergunning h eeft bekomen 
voor den uitvoer van duizend kg. ge
pelde garnaal n aar Amerika tegen  
gem iddeld 150 fr. per kg. gepelde gar
naal.

Goed zoo !
Wie zoekt er ook een afnem er voor 

gepelde garnaal ? .
Vele k leintjes m aken een groote.

BURGERLIJKE STAND

H uw elijksafkondigingen : D eckers 
Albert, teekenaar en Vantorre M aria 
z.b., beiden te  H eist; Peirens André, 
fabiekwerker te  B achte M an a  Leer- 
ne en Lagast Aline, z.b. H eist ; Bul- 
tinck  Omer, zeevisscher en G unst 
Germ aine, z.b. beiden te Heist.

H uwelijken : Neirynck René, m e
kanieker m et M itchell M icheline, z.b. 
beiden te H eist; Fraipont Pierre, z.b. 
m et Pironnet Louise, z.b. beiden te  
H eist; Pollet André, m ekanieker te  
Knokke m et Leber G eorgette, z.b. ; 
S taelen  Henri, werkm an te  W oumen  
m et Vandierendonck Alice, z.b. H eist

Geboorten : De Clercq Luc, W est- 
kapellestr. 36; De W ulf Marie Rose, 
Knockestr. 24T; Serie Daniel, G ar- 
naalstr. 4; M onbalyu Sonja, K noc
kestr. 132; De Groote Christiana, Pol- 
derstr. 58.

Overlijdens : Vlietinck Ivan, 2 1/2  
m aand, Onderwijsstr. 83 z. van Jo
seph en G heselle Lea.

SCHADE
Van de Z.501, reeder N eyts Th., 

werden drie bladen van zijn schroef 
afgerukt.

HAND IN HAND
Zondag 11., hield de beroepsveree- 

niging «Hand in  Hand» in de raads
zaal van h et stadhuis een algem eene 
vergadering.

De voornaam ste besprekingen lie 
pen over :

De afhouding tijdens de bezetting  
en de teruggave van h et aandeel der 
reeders. De herziening der beslissing  
inzake bijdrage de reeders voor pro
paganda voor h et vischverbuik. Het 
voodragen van drie kandidaten voor 
de G em eenschappelijke kas voor Zee- 
visscherij. Het bilan 1947.

OPSLEEPING
Op 3 April werd de Z.511, reeder 

Vandierendonck Augustin, opgesleept 
door de Z.466, reeder C laeys Frans, 
tengevolge van m otordefekt.

Op 10 April 11.. werd de Z.402 van  
reeder Alfons N eyts uit oorzaak dat 
h et n et tusschen  het schroef geraak
te, opgesleept door de Z.783 van  ree
der Vantorre Louis.

NOG WONINGEN
Het M inisterie van  Wederopbouw  

h eeft reeds zijn toestem m ing ver
leend voor h et bouwen van  een  nieuw  
blok van  26 woningen voor gesinis- 
treerden. Voorwaar goed nieuw s voor 
onze bevolking dat daar tenvolle 
recht op heeft.

GEMEENTERAAD
M aandag 11. om 17.30 u. is de ge

m eenteraad bijeengekom en, onder 
voorzitterschap van burgem eester J. 
B. De Gheldere. De Liberale raads
leden Vantorre en Vlietinck waren a f
wezig, daar zij op zee waren.

Het voorlezen van het verslag der 
vorige zitting, welke dertig punten  
b evatte nam  h eel w at tijd  in  beslag.

GPONDVERGUNNING OP HET 
KERKHOF
— Ingaande op den w ensch  van  
verscheidene inwoners der gem eente  
werd eenparig besloten, in afw ach 
ting  van het aanleggen  van een  
nieuw kerkhof, voorloopige vergun
ningen toe te staan ' op h et huidig  
kerkhof.

en stuk grond zal daarvoor voor
p laats der E ngelsche gesneuvelden, 
behouden worden achter de begraaf- 
Er zullen slechts betonnen bakken  
m ogen geplaatst worden (geen  kel
ders in  m etselwerk) en de vergun
ning zal slech ts toegestaan  worden  
voor 10 jaar.

TAKS OP DE BADKARREN
De Vrije baden worden dit jaar a is  

proef te  H eist ingevoerd en de bad- 
karhouders d ienen  aan  h et gem een
tebestuur een standrecht te  betalen.

De stem m ing voor de vaststelling  
van de tak s geeft a is u itslag 7 ja(C. 
V.P.), 2 neen (Soc.).

De badkarhouders m et 1 tot en m et 
6 kabienen betalen  3.500 fr., deze m et 
m eer dan 6 kabienen 4.000 fr. Het 
taksreglem ent voorziet dat de prijs 
voor de baden n iet hooger m ag bedra
gen dan 8 fr. voor een bad pius 2 fr. 
voor h et gebruik van een  handdoek. 
Voor de kinderen beneden de 14 jaar 
5 fr. p ius 2 fr. voor handdoek. Deze 
opbrengst komt volledig ten  goede 
aan de badkarhouders.

LASTENBOEKEN
Met het oog op h et aanstaande se i-  

izoen worden volgende lastenboeken  
m et eenparigheid der aanwezige leden  
goedgekeurd.
1. Fotografeeren en film eeren.
2. Canoteeren ter zee.
3. Standrecht voor paarden en  ezels.
4. Leuren m et boules de Berlin.
5. Leuren m et O ostersche artikelen.
6. Leuren m et ijsroom  en frisco.

COMMISSIE VAN OPENBAREN 
ONDERSTAND

Na geheim e stem m ing werd de 
nieuw e Comm issie van  Openbaren 
Onderstand ais volgt sam engesteld  :

Leden : Coppieters Esther, Vantorre 
Arthur, Savels Alfons, De Grauwe 
Willy, Vantorre René en  W armoes 
Sulien.

P laatsvervangers : R otsaert Au
gust, Sterckx Richard, Huyghe Jo
seph, G hoorm achtigh Emiel, D eves- 
te l M aurice en  Pyckavet, Jerome.

Binnenkordt zal den gem eenteraad  
opnieuw bijeenkomen.
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Zeevischgroothandel
SPECIALITEITEN 

VEKSCHE, GEZOUTEN en BEVROREN HARING

BLANKENBERGE
BURGERLIJKE STAND

Geboorten : Van M aldegem  Eugeen 
v. Gerard en Augusta Lowyck, Heist; 
Vandevelde Anne-M arie v. Omer en  
Ivonne Desm idt, Uitkerke; Flam a Co- 
ralie v. F irm in en Celina W ilde- 
m eersch, Knokke; Lenoir Rudy van  
Ramond en Rosa Rabbay, Brugge ; 
Vanden Abeele Erika v. René en Eli
se Lenoir, Heist; Talloen Georges v. 
Maurice en B ertha Vandem oortele. 
Uitkerke; De Sm edt Ronnie v. Al
bert en  Agnès Braet, W etstr. 31; De 
Wulf Nicole v. Em iel en  Esther N ei- 
rynck, Yzerstr. 61; De Vrieze Jean- 
Pierre v. Leo en Josephine Arents, 
Oostende.

Overlijdens : Rau Eugenie, 42 j. 
Wwe Van K ersschaever Paul, Groote 
Markt, 23.

H uwelijken : Schoutteeten  Rodolf 
en Cardinal Gilberte.

H uw elijksafkondigingen : Bisschop  
Alexander en  Van Hecke Sim onne ; 
Vanden Berghe Roger en Strobbe Pau
la; Pardo Willy en H oenraet Angela.

APOTHEEKDIENST
Zondag 20 April is de apotheek van  

den Heer Pamelard, K erkstraat open  
van 9 to t 12 en van  2 tot 7 uur.

VOETBAL
Om 15 uur groote voetbalm atch  

tusschen  de eerste elfta llen  van Lau
we en Sport Vereeniging.

Daring Club gaat op verplaatsing  
naar Harelbeke.

INHULDIGING BURGEMEESTER
Zondag 20 April h eeft de plechtige  

inhuldiging p laats van  den heer Mau
rice D evriendt ais Burgem eester van  
de stad. De stoet zal gevormd worden 
te 14 uur op de Brugsche Steenweg  
(Zuidlaan).

NIEUW POORT
BURGERLIJKE STAND

Geboorte : Bacqué G inette, v. En
gelbert en Stevelinck Elvire.

H uw elijksafkondigingen : Vallaeys
René, tim m erm an te Nieuwpoort m et 
Cloet Lisette, bediende te O ostduin- 
kerke ; V anderhaeghen Theophiel, 
kleerm aker te Nieuwpoort m et Lefe- 
vere M artha, haarkapster te Wes- 
tende.

H uwelijken : Seriez Hendrik, werk
man, en Hoorelbeke Zulma, beiden  
van Nieuwpoort ; Dewulf René, werk
m an te  Lombartzijde m et Seriez Ma
ria te  Nieuwpoort.

APOTHEEKDIENST
Zondag 20 April : Apotheek Amery, 

K erkstraat. Open van 9 to t 12 en van  
16 tot 18 uur.

VERSPERRINGSBOEIEN TE 
NIEUWPOORT

De N.707 (eigenaar Vandenabeele 
Julien) liep bij h et uitvaren ter hoog
te van  h et loodswezen op de N. ver- 
sperringsboei. Nu de vaargeul toch  
van wrakken gezuiverd werd, ware 
h et ten  zeerste w enschelijk  de twee 
versperringsboeien te doen w egne
men. Waar ze vroeger goede diensten  
bewezen, zijn ze nu slechts een ge
vaarlijke en nuttelooze hindernis  
voor de scheepvaart.

GEMEENTERAAD
De gem eenteraad vergaderde op 

14-4-47. W aren aanwezig: de hh.
Gheeraart, Symoens, Braet, Steyaert, 
Galens, Vanïandtschoote, Goderis, 
Rammeloo, Rybens en Rathé.

De raad neem t eerst kennis van de 
aan stellin g  en beëediging van den h. 
G heeraert ais burgem eester van de 
stad Nieuwpoort. De h. G heeraert 
houdt een  toespraak waarin hij zijn  
houding ais burgem eester uiteenzet 

de raadsleden vraagt mede te wer
ken voor den bloei der stad en het 
i^velzijn der bevolking.

1. De belastingsreglem enten voor
loopig goedgekeurd in den gem eente
raad van 20-3-1947 worden defin itief 
gestem d.
; 2. De stadsbegrooting voor 1947 
wordt eveneens d efin itief gestemd.

3. Het lastenboek voor de aanbeste
ding van  h et lij ken vervoer wordt 
goedgekeurd. Een aanbesteding voor 
den duuur van  vijf jaar zal worden 
uitgeschreven en h et schepencollege 
krijgt de volm acht tot toezegging.

4. Een aanbesteding zal worden ” 't-  
geschreven voor de scheidingswerken  
ïn. de bureelen van  h et stadhuis om 
een doelm atiger verdeeling der d ien
sten te verkrijgn.

5. De oorlogschade aan h et slacht
huis wordt geraamd op 130.000 fr. 
Toe’atm g tot herstel zal aangevraagd  
worden m et terugbetaling door den 
Staat.

6. De pachtprijs der barakken wordt

Notariëele Aankondigingen
Studie van M eester 

PIERRE DENIS
Doctor in de rechten  
N otaris te Nieuwpoort

voor regularisatie goedgekeurd. De 
prijzen werden n iet aangepast, gezien  
den slechten  staat w aarin de m eeste  
dezer barakken verkeeren en  h et feit  
dat ze b innen  de v ijf jaar volledig  
m oeten  verdwijnen.

7.' De raad neem t kennis van  den  
prijs van h et gas voor h et le  kw ar
taal 1947 : 3,77 fr. voor de gem een- 
tegebouwen en  3,08 fr. voor de par
ticulieren (taks inbegrepen).

8. De tabel der onverplichte u itga 
ven noodig voor de goede w erking der 
gem eentediensten  werd goedeekeurd. 
Daarop komen o.a. voor : 50.000 fr. 
voor propaganda van vischverbruik  
en zeevaart, 30.000 fr. voor subsidiën  
voor feesten. 50.000 fr. subsidiën voor 
toerism e en kosten voor toeristische  
propaganda. __

9. Aan dh. De Vooght Carlo, t iid e-  
h ik  bediende, word onts’ag verleend  
on datum  van 30-4-47.

10. O utslae wordt eveneens v°r- 
leend aan den h. M ahieu. t i id ^ ik  
schoolhoofd in de gernoerdeschooi en 
den h .,L ava An toon zal hem  in deze 
functie vervangen.

11. De a an stel1 in g van M m . o » -  
' • c h a c h t - P r o v o o s t  wondt r o o f  r i 6 o  
m aanden verlengd en de hh. P r o v o o s t  
Pieter en Huvghe Pieter wordeh vast-  
aaogeste’d ais politie a gen L

12. Het ha.rema van vor?oeä;"'! 
brandweerlieden werd goedgeF°u-d  
en lu idt ais volgt: officieren- 2d. fr. 
ner uur: serveant.m g-'oor; op 
sergeanten: 20 fr.: korporaals e n
werktuigkundige- 18 fr.; brandweer
lieden 16 fr. D it geldt zoowel v o o r  
hrandbestriiding ais voor h et u itvoe
ren van politiediensten.

MIJNGEVAAR
Door schipper Legein August van  

de N.706 werd op 12.4.47 te 8.30 u. in  
positie 51°12’ N en 2°43’ E een gean 
kerde m ijn waargenom en.

OPGESLEEPT
De N.117 (schipper Zwertvaeger 

Arthur) m erkte op 14-4-47 te 5.30 u. 
aan de Falls de N.759, Henri-Roger, 
op die m et ontredderde m otor rond
dreef. De N.117 nam  hem  op sleep
touw en bracht hem  rond 16 u. in  de 
haven binnen.

TOONEELAVOND - MIDDENSTANDS
BOND

Op Zondag 20 April te 17 uur voert 
het Torhoutsch tooneelgezelschap  
«Jong en blij» het lachsu cces «Sam
son en Moot in  de Politiek» op. De 
voorstelling gaat door in de stad sh a l-  
le. Prijzen der p laatsen  : 15 en 20 fr. 
K aarten te bekomen bii Ch. Markey, j 
M arkstraat 13 en aan den ingang.

BRAND
Een begin van brand werd gem eld  

bij den heer Vanhove, O.L.Vrouw- 
straat. Het vuur w as reeds door de 
buren gedoofd toen de brandweer ter 
plaatse kwam. Er was beperkte sto ffe
lijke schade.

VOETBAL
S.V.N. - S.V. Blankenberge 0 - 7 .
De eerste h elft liet toe een gun

stig resu ltaat te verhopen. Er werd  
niet onaardig gecom bineerd m aar 
zooals bijna elke m aal w as h et on
m ogelijk om te besluiten. De voorlijn  
blijft h et zorgenkind en zoolang er 
geen doelschutters gevonden worden  
zal de toestand hopeloos blijven. De 
0 - 2  stand in h et voordeel van B lan 
kenberge was ten  zeerste gevleid en 
een 3 - 2  had beter de verhouding van  
h et spei weergegeven. Na de rust werd  
h et weer een hopelooze warboel en 
het veranderen van p laats van som 
m ige spelers bracht ook geen aarde 
aan den dijk. B lankenberge verdiende 
de zege voor de tweede h elft w aarin  
ze zich stukken beter toonden dan  
Nieuwpoort. De cijfers zijn echter 
w at te hoog en S.V. verdiende m in
stens tw ee doelpunten.

Enkel Ram m eloo en Legein speel
den een goede wedstrijd.

W at de andere w edstrijden betreft 
dient vooral de verrichting van onze 
scholieren belicht. De 3 - 1 overwin
ning op F.C. Brugge is welsprekend.

De kleintjes zijn dan ook de groote 
hoop binnen afzienbaren tijd  S.V. 
weer de geduchte ploeg van weleer te 
zien worden.

Voor Zondag a.s. : S.V. m oet op be
zoek naar W aregem dat h ier eerder 
op een gelukkige w iize won. N iette
genstaande een verrassing n iet u itge
sloten is zal het wel weer een neder
laag v/orden.

VERGADERING BIJ S.V.
In de Donderdag jl. gehouden ver

gadering werden o.a. enkele verande
ringen aangebracht aan de statuten . 
De voornaam ste is wel h et oprichten  
van een selectie com ité voor h et aan 
duiden der ploegen. Weldra zal een  
nieuw bestuur gekozen worden en t e 
vens zal een reorganisatie doorge
voerd worden. Laten wij hopen dat 
deze m aatregelen doeltreffend zullen  
zijn om S.V. uit den put te helpen.

Op W oensdag 30 April 1947, om 4 u. 
’s nam iddags ter G ehoorzaal van  h et  
V redegerecht te Nieuwpoort, L ange- 
straat,

TOESLAG VAN 
GEMEENTE WESTENDE 

ZEER GERIEFLIJKE COTTAGE 
MET GROOTEN HOF

BasseviBestraat, 12, groot 2641 % m2 
Ingesteld : 146.000

G ewone voorwaarden.
Voor verdere in lichtin gen  zich w en 

den ter studie van N otaris P. DENIS, 
K okstraat, 9.

(266)

Studie van  M eester 
PIERRE DENIS

Doctor in  de rechten  
N otaris te  Nieuwpoort

Op Vrijdag 25 April 1947 om 10 uur 
’s voorm iddägs te  Nieuwpoort, M arkt-
pläätS

OPENBARE VERKOOPING VAN 
MEUBELS EN MENAGIEGOEDEREN
begrijpende onder andere : w aschm a-  
chien, vleeschm achien, ta fe ls, stoe
len, lavabo’s, n ach tta fe ls , vazen, z il
veren m essen, teljooren, braadscho
tels, m atrassen , enz.

Gewone voorwaarden. — K om ptan- 
te betaling. —• K osten  18 %.

Voor alle verdere in lich tin gen  zich  
w enden ter studie van voom oem den  
N otaris P. DENIS, K okstraat, 9.

(261)

K antoor van N otaris  
J. GHYOOT 

St. Petersburgstraat, 47 te O ostende 
INSTEL m et 0,50 % prem ie 

Op WOENSDAG 23 APRIL 1947, te 
15 u., ter herberg «Prins Boudewijn», 
St. S eb astiaanstraat, 22 te Oostende. 
WELONDERHOUDEN WOONHUIS 

met tuin
gelegen te MIDDELKERKE, Tuinwijk, 
V eldstraat, 38. Groot volgens tite l : 
249,14 m2 en volgens kadaster : 240 
m2, begrijpende :

Onderaards : provisiekelder ; gelijk
vloers : 3 p laatsen , W.C., w aschplaats, 
tu in  ; verdieping : 3 p laatsen  en zol
dertje.

Voorzien van  regenw ater en  electri- 
citeit.

Z ichtbaar : W oensdag en Vrijda
gen  van  2 - 4 u., ’s nam iddags.

Genot der huurpenningen  binnen  
de m aand.

Nadere in lich tin gen  ten  kantore 
van voornoem den notaris.

(Toewijzing volgt op 7-5-47).
(250)

♦ « ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ * ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

SPREEKUREN VAN DEN 
BURGEMEESTER

De uren gedurende dewelke burge
m eester ter beschikking staat van de 
bevolking werden vastgesteld  op 
M aandag en Vrijdag van 8.30 tot 10 u.

KOLEN BEVOORRADING 
VISSCHERS

De visschers worden dringend ver
zocht hun kolenbons af te h a len  in  
h et w aterschoutsam bt vóór den 10n 
van elke m aand.

GEVONDEN
Door Mevr. Depotter, Kokstr. 56, 

werd op de weg naar N ieuwpoort- 
Bad, nabij de kuischbank, een k lein  
valies gevonden. ín h ou d  : een  pyja
ma, een kodak, een hem d en scheer- 
gerief. Terug te bekom en op hooger- 
verm eld adres.

CIRCUS
Men verw acht binnenkort h et Cir

cus Olym pia dat op de markt, zal op
geslagen  worden. D it circus bezit een  
cap aciteit van 5.000 personen, speelt 
op twee ringbanen en h eeft een prach  
tige m enagerie w ilde dieren.

KOKSIJDE
DOODELIJKE VAL

Toen A. P itteljon, w onende Noord- 
straat, Dorp, w at konijnenvoeder  
ging h a len  van boven zijn konijnen
hokken, stuikte hij naar beneden  
bleef dood liggen.

VOETBAL
Zondag 11. had h ier op eigen veld 

de ontm oeting p laats tusschen  ons 
eerste elfta l en de voetbalclub Oost- 
Roosebeke. Voor de zooveelste keer 
m oesten  de V.-V.ers h et onderspit 
delven. D itm aal w as de scoor 9-0.

WIELRENNEN
Zoo de voetballisten  onze sport

m annen geen voldoening schenken, 
zekerlijk valt dit n iet te zeggen van  
onze wegrenners en bijzonder onze 
onafhankelijke A chiel Calcoen. B e
w ijst zijn koers van  Zondag 11. in de 
Omloop der V laam sche Bergstreek, 
op de Kruisberg en de K warem ont 
telkens 3e en op de Edelare 5e. 
S lechts io  h et laa tste  rondeke vóór 
de eindspurt viel hij p lat -  er waren  
toen 5 m an op kop, w aaronder Achiel 
en werd aldus van  de zege beroofd ! 
Goeden moed, echter Achiel, ook voor 
U zal de onkans eens wegblijven en  
dan is h et uw beurt om te  zegevie
ren.

Studie van den Notaris 
P. PROOT

W itte Leertouwerstr., Ibis te Brugge

W oensdag 30 April 1947 te 3 ure 
stipt nam iddag te  Brugge in h et Huis 
der N otarissen, Spanjaardstraat,.9 , 

TOEWIJZING VAN 
EEN BESTE HOFSTEDE 

ZAAILAND EN WEIDE 
te Slype, langs de Staatsbaan van St. 
Pieterscapelle naar Slype (bij de Vo
gel van Parijs) groot H. 10-37-93 ca. 
Verdeeld in  8 koopen.

Gebruikt door Seraphin Annys m its 
17.850 fr. ’s jaars boven de grond
lasten, brandverzekeringsprem ie en  
w ateringslasten  zonder geschreven  
pachtvoorwaarden.
Ingesteld :
Koop 1. Ha. 5-70-00 ca. H of

stede, weide, zaailand en 
m aaigras : 630.000

Koop 2. Ha. 0-71-94 ca. zaa i
land en weide 88.000

Koop 3. Ha. 0-81-89 ca. weide 105.000
Koop 4. Ha. 0-64-48 ca. weide 80.000
Koop 5. Ha. 0-70-07 ca. weide 93.000
Koop 6. Ha. 0-75-00 ca. weide 107.000
Koop 7. Ha. 0-64-65 ca. weide 86.000
Koop 8. Ha. 0-35-90 ca. weide 30.000

sam en : 10-33-93 1,219,000
Voor plakbrieven m et grondplan en 

alle in lichtingen  zich wenden ter stu 
die van  N otaris Proot voornoemd

(267)

Studie van den Notaris 
MAURICE QUAGHEBEUR

Leopoldlaan, 10 te Oostende 
Op D insdag 22 April 1947, te  15 uur 

in h et lokaal Prins Boudewijn, S t Se
bastiaanstraat, 22 te Oostende.

TOESLAG VAN 
GERIEVIG WOONHUIS 

Catherinaplaats, 18 te Oostende 
Oppervlakte 63 m2 — 7 p laatsen  — 
Verandah — Zolder.

Water, G as en Electriciteit. 
Verhuurd zonder pacht m its 400 fr. 

per m aand.
Ingesteld : 110.000

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

Alle nadere in lichtingen  te beko
m en ter studie.

(182)

Studie van den N otaris 
P. PROOT 

W itte Leertouwerstr., Ibis te Brugge
W oensdag 14 Mei 1947 te 3 ure stipt 

nam iddag te Brugge, in  h et Huis der 
N otarissen, Spanjaardstraat, 9.

INSTEL VAN 
SCHOON HEERENHUIS 

met koetspoort te Brugge, Ridderstr., 
nr 17, en 3 garagen met remise-stal- 
ling Boomgaardstraat. Sam en groot 
855 m2 70.

Verdeeld in 3 koopen.
Dit heerenhuis is voorzien van gas, 

electriciteit, stadsw ater, regenwater, 
steenputw ater en centrale verwar
ming.

Verhuurd aan  den heer Dokter Ne- 
mery m its 24.000 fr. ’s jaars betaal
baar per 3 m aanden zonder geschre
ven pachtvoorwaarden.

Te bezichtigen den Dinsdag- en 
Donderdag nam idag van 2 tot 4 ure 
alleenlijk m its bewijs van den N ota
ris.

Voor aanplakrieven m et grond
plan zich wenden ter studie van voor
noem den Notaris.

1/2 % Instelpenning te winnen
(245)

Studie van den Notaris 
P. PROOT

W itte Leertouwerstr., Ibis te Brugge

BIJ UITSCHEIDING VAN BEDRIJF
W oensdag 23 April 1947 te 3 ure 

stip t nam iddag te  Brugge, in h et huis 
der Notarissen, Spanjaardstraat, 9.

INSTEL VAN 
EEN BEST GELEGEN HANDELSHUIS
te Zeebrugge, wijk Zwakkendamme 
(rechtover de kerk) zijnde bakkerij 
en winkel met bi/zonderen uitgang  
Lisseweegschesteenweg, 308, groot 
317 m2.

Gebruikt door den verkooper en vrij 
m et 1 Juni 1947.

Al het m ateriaal der bakkerij, o.a. 
driedubbele oven «Quinet», m ekanieke 
bakkerstrog «Colette» en alle toebe- 
hoorten voor de bakkerij worden m e- 
deverkocht en in den koopprijs be
grepen.

Te bezichtigen alle weekdagen al
leenlijk m its bewijs van  den Notaris.

Voor plakbrieven e n . alle in lichtin 
gen zich wenden ter studie van den 
notaris Proot voornoemd.

1/2 % Instelpenning
(244)

Studie van den Notaris 
RENE LINGIER

K oninginnelaan, 68 te  Oostende

Studie van den N otaris 
RENE LINGIER

K oninginnelaan, 68 te Oostende 
W oensdag 16 April 1947 om 3 ure 

nam iddag ter herberg «Prins Boude
wijn» te Oostende, St. Sebastiaan
straat, 22

TOESLAG VAN 
STAD OOSTENDE 

SCHOON EN GERIEVIG 
BURGERSHUIS

voorzien van centrale verwarming, 
Plantenstraa, 90, K adaster sectie C, 
Nr 346/n /3 voor 96 m2.

Onmiddellijke ingenottreding.
Voor h et bezoek sleutel te bevragen  

ter studie van den notarié.
Ingesteld 360.000 

(24)
Kantoor van Notaris 

J. GHYOOT
St. Petersburgstraat, 47, Oostende

INSTEL m et 0,50 % premie 
Op WOENSDAG 23 APRIL 1947, te 

15 u., ter herberg «Prins Boudewijn», 
St. Sebastiaanstraat, 22 te Oostende. 

WELONDERHOUDEN WOONHUIS 
met verdieping en erf 

gelegen PLAKKERSTRAAT, 42 te 
Oostende, groot 87,11 m2.

Voorzien van gas en electriciteit en  
stadswater.

Z ichtbaar: D insdag- en Vrijdagen  
van 14-17 u.

Genot binnen de maand.
Nadere in lichtingen  ten  kantore van  

voornoemden notaris.
(Toewijzing volgt op 7-5-47). 

 ___________________________ (249)
Notarissen
GHYOOT

St. Petersburgstraat, 47 te Oostende 
en

BRASSEUR
Twee K erkeiistraat, 13 te Brussel

Om uit onverdeeldheid te treden : 
INSTEL m et 0,50 % prem ie 

Op DINSDAG 22 APRIL 1947, te  15
u. te Oostende, herberg «Prins Boude
wijn», St. Sebastiaanstraat, 22 : 

HOTEL BRITANIA 
te OOSTDUINKERKE, Zeedijk 

totale breedte 21,52 m. en groot 551,51 
m2, verdeeld in 3 koopen, ais volgt:
I. — Villa, breed 6,96 m. tegen  den  
Zeedijk; groot 169,87 m2 m et woon-

kelders, gelijkvloers, annexe en  3 
verdiepingen (20 p laatsen ).

II. — Villa, breed 6,06 m. tegen  den 
Zeedijk ; groot 146,53 m2, m et 2

woonkelders, 4 W.C.’s, kelder; ve
randah, keuken, salon, eetzaal, an- 

nexe-keuken en W.C. ; 1ste en 2de 
verdieping : ieder 4 p laatsen  ; 3de 
verdieping : 3 m ansardekam ers.

III. — Café-restaurant, breed 8,50 m. 
tegen  den -Zeedijk, groot 235,11 m2; 
groote eetzaal, annexe m et berg
p laats en koer ; verdieping m et 6 
kamers.
Zie p lan op de plakkaat.
Dadelijk vrij. — R echt van sam en

voeging bij den toeslag.
Bezichtiging : zich wenden tot dhr 

E. Scholteden, Oostendestr. 26, N ieuw
poort (tel. 231.93) of tot Office Cen
tral, Leopoldlaan, (nevens «Pergola») 
Oostduinkerke (tel. 211.69).

(Toewijzing volgt 6 Mei 1947).
(248)

III Hi l l i i  lililí

Zoeklichtjes
I I  I I I

W oensdag 30 April 1947 om 3 ure 
nam iddag, ter herberg «Prins Bou- 
dewyn» te  Oostende, St Sebastiaan
straat, 22

TOESLAG VAN 
STAD OOSTENDE 

SCHOON BURGERSHUIS
Frère Orbanstraat, 113, kadaster sec
tie C ex Nr 311/S/2 voor 170 m2.

Gebruikt zonder geschreven pacht 
door den heer Van den Bossche m its  
1250 fr. te m aande betaalbaar op 
voorhand.

Voorzien van gas, electriciteit, stads 
en regenwater.

Te bezichtigen iederen Dinsdag, 
Donderdag en Zaterdag van 2 tot 4 
ure.

Ingesteld: : 400.000
(268)

* TE KOOP Visschersvaartuig ge
bouwd in 1944, lengte 12,95 m., Br. T. 
21.38, N.T. 7,58. — Voorzien van een  
m otor KROMHOUT 60 P.K. — Schrij
ven bureel blad.

(263)

* VISCHHANDEL OVER TE NEMEN
m et zeer schoone gelijkvloers, zeven  
plaatsen  m et inrijpoort, zou kunnen  
voor allen handel passen. Voordee- 
lige voorwaarden. Vrij vanaf het slu i
ten  der overeenkom st. — Zich w en
den : Landbouwstraat (Rue de l’agri
culture) 27, Schaerbeek, Brussel.

(264)

HAN DELS VENNOOTSCHAPPEN

Oostendsche Kredietbank 
Winst- en Verliesrekening :
Debiet :

Interesten en com m issies 937.699,82 
Algemeene onkosten :

a) U itbatingskosten 739.609.52
b) Soc. lasten  70.278,67
c) Taksen en belastingen 9.499,40
d) Publiciteit 4.765,70
Am ortissem enten 204.654,55
Verscheidene 100.789,74
W inst 606.580,44

Krediet :
Interesten en com m issie 
Titels
Verscheidene 
Overgedragen winst

2.673.877,84

1.582.208,22
773.504,—
271.052,01

47.113,61

2.673.877,84
Grand Hotel de la Plage Middelkerke 

Winst- en verliesrekening :
Debiet :

Am ortissem ent en veschil- 
lende lasten  1.268.107

W inst 109.741
Krediet :

O ntvangsten 1.377.848

Etablissements Billiet & Cie — S. A.
Frans M usinstraat, 23 Oostende 
De hh. aandeelhouders zijn tot de 

algem eene vergadering opgeroepen, 
welke op 3 Mei 1947 te  15 u. in den 
m aatschappelijken zetel, Fr. M usin- 
str. 23 te Oostende, p laats heeft.
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ZUIGER EN VEILIGHEIDSZUIGER PASSEND  
VOOR ALLE SOORTEN STO OM MA C HI N ES

—  Spec ia l i t e i t  van oververhi t te  s too m —

LOCKW OOD & CARLISLE, Ltd.
T el .  6 0 0 7 6 - 7  EAGLE FOUNDRY,  SHEFFIELD II. T e le g r . :  P is to n  

Diesel  Rings in all s ec t ions  up to  3 6 ” Diameter
•  De kostelooze brochure «Care and M aintenance» aanvragen (74)

M eeft de Oleedet z ijn  Veigiuitimy ue^âacât ?
V v v v V V V V V V V V U V W V W W M \ W W V V V V W U T O V W \ V V W W W U V V V U l W l W V U V t V W k V T O W V V l V V l V W H

£e#t Zig.etiaafcdi(} Qediny uam 
deJio&pAandeiôJtecAtâattâ

Onze lezers w eten, dat tijdens en vallen, daar hij geld h eeft ontvangen
vooral in  ’t  begin van den oorlog m e
n ig  kustvisschersvaartuig is gestrand, 
vergaan of door den bezetter aan ge
slagen. Zij die hun vaartu ig w ilden  
vervangen, kregen van  VOZOR h et 
bedrag van  de nieuwbouwwaarde, ver
m inderd van twee procent per jaar 
ouderdom voor de romp en  vijf pro
cen t per jaar ouderdom voor den m o
tor.

H et vaartuigje van  een kustvisscher- 
reeder w as te Ouistreham  vergaan. 
Na talrijke opzoekingen, h et terug
brengen van vischm ateriaal van  den  
reeder door den heer Vandenberghe, 
die in den  beginne van den oorlog 
h etzelfde had gedaan voor talrijke 
andere reeders, bekwam deze van  
VOZOR dat de reeder in  kwestie de 
vervangingsw aarde zou ontvangen ten  
beloope van  m eer den 400 duizend  
frank, op voorwaarde dat reeder H en
ri Logghe zou bouwen.

In  p laats van  naar goeden raad te 
lu isteren, en  toen zelf een schip je te 
bouwen m et dit geld, verm its h et toen  
de waarde vertegenwoordigde van een  
nieuw  schipje a is dat vergaan, liet hij 
zich overhalen door anderen een ver
gunning aan te  vragen. In  vervanging  
zou Logghe de vervangingsw aarde 
oprapen en de werkelijke eigenaars 
bouwen m et de vergunning van Log
ghe.

W A T  SCHIJNT ER GEBEURD ?

Logghe kreeg een vergunning. Zijn  
m edewerkers, geen visschers noch ree
ders, bouwden op zijn  naam  een schip, 
ontvingen  de vervangingswaarde w el
ke ze in  h et schip staken, m aar Log
ghe, w as noch deelgenoot noch eige
naar, al stond h et vaartuig op zijn  
naam .

Logghe gaf de eigenlijke eigenaars 
daarenboven een volm acht waarbij ze 
voor den duur van den oorlog m och
ten  a f- en aanm onsteren en alle za
ken h et schip aanbelangend, enz... 
in  zijn naam  m ochten verrichten.

D it alles om h et Zeewezen te doen 
gelooven dat h et zijn vaartuig was.

W A T  GEBEURT ER ?

De eigenlijke eigenaars baatten  het  
vaartuig begrijpelijkerwijze voor eigen  
rekening uit, gaven Logghe de ver
vangingsw aarde terug en w illen  thans  
de eigendom stitel op zich nem en.

Logghe vond ondertusschen n iet be
ter aan h et Zeewezen een nieuwe ver
gunning te vragen, kreeg die n a tu u r
lijk  n iet m et ais gevolg dat hij than s  
de uitbaters en  eigenlijke eigenaars 
van  h et sch ip  lastig  valt en beweert 
d at h et zijn  schip is.

Logghe h eeft zijn  zoogezegde vol
m ach t teruggetrokken ,die aan een  
ander gegeven, m aar h et vaartuig is 
zijn  eigendom  niet.

Alleen de eigenaar kan aan of a f
m onsteren. Logghe staat bij h et Zee
wezen gekend ais de eigenaar. Hij 
h eeft dus alleen het recht de bem an
n ing  aan - of af te m onsteren.

De werkelijke eigenaars eischen  
voor h et stilleggen  van hun vaartuig  
een  schadevergoeding van 3000 fr. per 
dag stilliggen.

Donderdag kwam de zaak voor de 
koophandelsrechtbank en  werd een  
eerste m aal uitgesteld.

W A T  VALT HIERUIT TE LEEREN?

Eens te m eer stellen  we vast dat 
kleine visschers-reeders zoo m oeilijk  
n aar goeden raad kunnen luisteren  
en  in  p laats van zelf hun vergunning  
te  gebruiken, ze die aan anderen heb
ben weg gegeven om er tijdens den 
oorlog groot geld mee te verdienen.

Er zijn nog verschillende zulke ge
vallen.

Nu w illen  ze m et anderen een com
bine zoeken om te  bouwen, w ant 
nu is de kostprijs voor eenzelfde soort 
vaartuig veel duurder dan tijdens den  
oorlog.

Wat kan er verder gebeuren ? Log
gh e h eeft ingevolge de bestaande  
w et op het oorlogsrisico van VOZOR 
de vervangingswaarde ontvangen om 
dat hij zou vervangen.

In werkelijkheid h eeft hij n iet ver
vangen, en had hij dus slechts recht 
op de verzekerde waarde.

Zal VOZOR hem  th an s geen reken
schap vragen en hem  ook n iet lastig

I J M U 9D E N
Zaterdag 5 April 1947

23 vaartu igen  zijn  h eden  b innen  
m et een  tota le v an gst van  2350 k isten  
w aarvan de sorteering bestond u it 
500 k isten  schelvisch, 400 k isten  ka
beljauw, 750 k isten  schol, 75 k isten  
schar en  50 k isten  tarbot en  tongen.

De aanvoer is betrekkelijk k lein  
doch ruim voldoende, de h an d el was 
zeer w illig, de prijzen w aren : groote 
schol Fl. 26-21; m iddel schol 31-23 ; 
schol II 25-19; k leine schol III 11-17,5 
bot 13-7; w ijtin g  d ich t 8,70-8 en  w ij
tin g  gestript 14-11 per 50 kgr., alle  
overige soorten k enden  m axim um 
prijzen.

B u iten landsche aanvoer 2 Zweed- 
sche kotters m et schoone van gsten  
schelvisch.

in strijd m et de polis van VOZOR ?
De stelling van  Logghe is d at hij 

zijn  vergunning gegeven h eeft onder 
dwang en w at w eten wij al.

Het geding voor de rechtbank zal 
uitwijzen, w at hiervan zal dienen on t
houden te worden.

EEN SCHRIJVEN

Wij ontvingen  om trent deze zaak  
een schrijven, welke naar alle bladen  
gezonden werd. Wij m eenen d at de 
persoonlijke aanteigingen  welke er in  
voorkom en best van  kant d ienen  ge
la ten  en  de rechtbank h aar gang  
dient te  gaan in  een zaak, welke nog  
een staartje zal hebben.

Verder werden strooibrieven en  
aanplakbrieven overal uitgestrooid  
om schandaal te verwekken.

Volgens ons is de zaak eenvoudig: 
Logghe kon tijdens' den oorlog n iet  
bouwen; m en gaf hem  de gelegen
heid de vervangingsw aarde op te  
strijken zonder h et risico te  loopen  
van schulden te m aken en aldus drie 
à vier keer de verzekerde w aarde op 
te  strijken, w at in teressan t voor
kwam.

T h ans ziet Logghe de gelegenheid  
een com bine te  m aken m et andere 
m enschen die hem  m in of m eer in 
teressante voorwaarden aanbieden, 
m aar hij krijgt geen vergunning.

En van daar h et dram a m et dezen 
die op zijn naam  bouwden.

Of dit kabaal Logghe zal dienen is 
een zaak, welke we aan de bevoegde 
rechtbank overlaten, daar alleen de 
feiten  en de gem aakte overeenkom 
sten  van te l zijn.

K.W.134 Noordzee Fl. 2550,—
IJ.M.45 Noordzee 134,—
K.W.28 Noordzee 3385,—
K.W.85 Noordzee 2185,—
K..83 Noordzee 5540,—
G.G.121 Noordzee 6170,—
G.G.136 Noordzee 5660,—
K.W.77 Noordzee 1740,—
K.W.77 Noordzee 1740,—
K.W.53 Noordzee 1330,—
K.W.92 Noordzee 1108.—
IJ.M.213 Noordzee HOO
IJ.M. 23 Noordzee DOO,—
IJ.M.81 Noordzee 1179.—
IJ.M.248 Noordzee 1740,—
IJ.M.80 Noordzee 1330,—
IJ.M.224 Noordzee 3700,—
IJ.M. 215 Noordzee 400,—
IJ.M.249 Noordzee 810,—
IJ.M.230 Noordzee 730,—
T.X.29 Noordzee 1.800,—
U.K.172 Noordzee 939,—
IJ.M.207 Noordzee 220.—
IJ.M.318 Noordzee 37.—

REDDINGSDIENST OP ZEE 
TELEFOONNUMMERS

Naar aanleiding van  som m ige w ij
zigingen van num m ers, acht ik h et  
n uttig  hierna de huidige telefoon
num m ers der drie reddingsstaties van  
onze kust op te geven.

Oostende : (m otor- en  roeireddings- 
boot) bij dag 71.000 -  bij n ach t 71010.

Zeebrugge : (motor- en  roeiboot)
dag en n ach t : 42107.

Nieuwpoort : (roeiboot) dag en
n ach t : 23000.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

W A L V IS C H V A A R T  - OVEREEN
KOMSTEN N A A R  DEN

AME RI KA AN SC H EN  S E N A A T

President Truman h eeft de Con
ventie en  h et Protocol ter goedkeu
ring naar den Senaat gezonden, w el
ke in  December j.l. aan h et einde van  
de Intern. W alvischvaart C onferentie  
te W ashington door v ijftien  lan den  
werd geteekend. De twee overeenkom 
sten waren geteekend door Amerika, 
Argentinië, Australië, Brazilië, C ana
da, Chili, Denem arken, Frankrijk, Ne
derland, Nieuw Zeeland, Noorwegen, 
Peru, de Unie van Zuid-Afrika, de 
Sovjet-U nie en h et Vereenigd K o
ninkrijk.

De Conventie bevat bepalingen tot 
instandhouding en  ontw ikkeling van  
den w alvischstand. Zij zal in  werking  
treden w anneer zij geratificeerd is 
door tenm inste zes van  de ondertee- 
kende regeeringen m et inbegrip van  
Nederland, Noorwegen, Rusland, h et 
Vereenigd Koninkrijk en de V eree- 
nigde Staten, doch zal in  ieder geval 
n iet eerder van kracht zijn  dan  1 Ju
li 1948. Het Protocol w as ontw orpen  
om bepalingen te m aken voor het 
w alvischvaartseizoen 1947-48 en  to t
dat dé Conventie van kracht wordt.

Maandag 7 April 1947

H eden is er ter gelegenheid  van  
tw eeden  Paaschdag geen  verkoop.

Dinsdag 8 April 1947

De vaartu igen  die h eden  terug zijn  
kunnen bij gebrek aan p laats n iet a l
len  h un  van gst verkoopen, toch  w er
den er van  een  tota le aanvoer van
10.000 k isten  dezen m orgen 6570 k is
ten  verkocht.

De aanvoer bestond hoofdzakelijk  
uit w ijtin g  en  gullen, alle overige 
soorten w aren zeer schaarsch.

U itgezonderd de w ijtin g  kenden al
le soorten visch  goede verkoopprij
zen. Prijzen groote schol Fl. 30-20 ; 
m iddel schol 34-23; k lein  m iddel schol 
34-26; schol II 25; k leine schol III 15- 
10,50; bot 10-6; w ijting d ich t 6.50-3,30 
w ijtin g  gestript -4-9,50 per 50 kg.
B esom m ingen :
Stoom traw lers Fl. 43.275,—
K.W.52 Noordzee 3.780,—
K.W.51 Noordzee 3.780,—
K.W.227 Noordzee 2.800,—
K.W.124 Noordzee 2.690,—
K.W.25 Noordzee 4.610,—
K.W.22 Noordzee 3.000,—
K.W.91 Noordzee 2.090,—
IJ.M.79 Noordzee 806,—
IJ.M.271 Noordzee 1.932,—

Woensdag 9 April 1947

De aanvoer van  h ed en  gaf ons h et  
zelfde te zien  van  gisteren, vele w ij
tin g  en  gullen, aangevoerd werden  
50 k isten  tarbot en  tongen, 1600 k is
ten  w ijting, 1500 k isten  kabeljauw, 750 
k isten  schol, 150 k isten  schar, 50 k is
ten  diversen, to taa l 4100 k isten  ver
sehe visch.

Verkoopprijzen veel beter dan g is
teren, de vrije visch werd verkocht 
aan de volgende prijzen :

W ijting gestript 14-10; w ijting
d ich t 12-6; groote schol 32-23; m id 
del schol 34; k leine schol III gestript 
5,50; kleine schol III d ich t 9,50 en  
bot 11,50-7,50 per 50 kg.

Besom m ingen :
Stoom traw lers Fl. 38.220,—
IJ.M.204 Noordzee 3.340,—
K.W.130 Noordzee ' 2.870,—
K.W.50 Noordzee 3.370,—
K.W.173 Noordzee 640,—
K.W.20 Noordzee , 2.240,—
K.W.129 Noordzee 3,920,—
K.W.24 Noordzee 2.350,—
K.W.84 Noordzee 3.380,—
K.W.67 Noordzee 4.270,—
K.W.140 Noordzee 5.220,—
K.W.56 Noordzee 1.960 —
K.W.104 Noordzee 966,—

Donderdag 10 April 1947 .

Aangevoerd w erden door 2 stoom 
traw lers 900 k isten kabeljauw  en gu l
len, 450 k isten  w ijting, 35 k isten  schol 
en 15 k isten  diversen to taa l 1400 k is
ten  visch. Prijzen w aren  zeer vast.

Vrij werden v-erkocht w ijtin g  ge
stript 14-12, w ijtin g  d icht 12-6,60 ;

groote schol 33-32 en m iddel schol 35- 
34 per 50 kg.

B esom m ing :
Stoom traw lers Fl. 22.829,—

Vrijdag 11 April 1947
1 stoom traw ler van  de Oost m et een  

prachtige lading kabeljauw en gullen  
w aarvan de kw aliteit n iets te w en- 
schen  overliet, verders 1 trawler van  
h et Noorden m et een  schoone vangst 
verscheidenheid.

Het w as een bijzondere dag w at de 
vischsorteering betreft, alle verkoops 
prijzen w aren m aximum .
Besom m ing stoom trawlers F l 35.255,—

BESCHOUWINGEN

M et een aanvoer van  816.500 kg. 
versehe visch  zijn  wij deze week on
der den aanvoer van vorige week ge
bleven (1.150.000 kg.).

De oorzaak kan zeker gezocht wor
den in de Paaschweek.

Vele vooral de m otors, hebben ib 
verband m et de Paaschdagen zeer 
korte reizen gem aakt om deze dagen  
in  huiselijken  kring door te brengen  
D at neem t echter n iet w eg dat wij 
behoorlijk aanvoer hebben, w ant deze 
week van P aschen  is in  de verkoopen  
altijd  even m inder dan norm aal. De 
schepen  waren reeds vroeg binnen  
gekom en en zoo zien wij v»or de 
D insdagm arkt een geweldige aanvoer 
van ongeveer 10.000 - 11.000 kisten  
visch, hetgeen  deze dag geen plaats  
in  de m arkt kan vinden, zoodat ook 
de W oensdagm arkt ruim is voorzien.

De prijzen zijn  behalve de w ijting  
en groote schol vrij stabiel gebleven, 
vooral w ijtin g  kreeg een  lage notee-  
ring in  onze m arkt, w at n iet te ver
w onderen was, daar de aanvoer van  
dit soort a is enkele soort te  groot was 
en  deze practisch alle in  ongestripten  
toestand  werd aangebracht.

Ook de kw aliteit van  de visch was 
de eerste dagen n iet te prijzen tegen  
over de aangebrachte visch in het 
la a ts t  der week w as er een verschil 
van  dag en nacht. ,

Ook de export is actief naar B el
gië, Engeland, Frankrijk en Zwitser
land. Gezien de laatste vangsten  van  
de trawlers, verw achten wij voor de 
a.s. week veel groote gullen  en  kabel
jauw  van zeer goede hoedanigheid, 
w at gevonden kan worden in  de goe
de visscherij waarop de visschers 
th an s vertoeven.

Firma H. Debra
Groothandel  in Visch  

en Garnaal ::
Teleoon H e i s t :  513.80 
EX PO RT - IM PO R T  

I (218) Zout voor de visschers

Verkeer in de 
Oostendsche 

Handelshaven
MAART 1947

1. Zeeschepen :
Ingekomen : 27 waaronder : Belgi

sche : 13 ; Engelsche : 9 ; Fransche : 
1 ; N ederlandsche : 2; Zweedsche : 2; 
Totale tonnenm aat : 9.233 T.

Uitgevaren : 29 zeeschepen w aar
onder : B elgische : 14 ; Engelsche : 9; 
Fransche : 1 ; N ederlandsche : 2 ;
Noorsche : 1 ; Zweedsche : 2.

Bij de aankom st was 1 vaartuig ge
laden m et hout ; 11 ledig en  15 gela
den m et stukgoed. Bij h et vertrek : 3 
m et fruit ; 1 m et kolen ; 4 ledig ; 1 
m et pannen en 20 m et stukgoed.

2. B innenscheepvaart.
Ingekom en : 42 binenschepen w aar

onder cem ent : 2 ; grint : 1 ; kolen : 
3 ; ledig : 16 ; m ateriaal : 1 ; m azout : 
10 ; pannen : 7 ; steenen  : 1 ; zand : 
1 ; te  sam en : 7.727 ton  koopwaren.

U itgevaren  : 40 binnenschepen,
waaronder : assch en  : 1 ; kolen : 5 ; 
ledig : 31 ; ijzer : 3 ; koopwaren in  
ton : 2.344.

3. V isschersvaartuigen.
61 visschersvaartuigen  legden in de 

O ostendsche handelshaven, nl. : B el
gische : 52 ; Fransche : 8 ; Nederland
sche : 1. Bij h et vertrek werden 88 
visschersvaartuigen  aangestip t : 76
B elgische ; 11 Fransche en 1 Neder- 
landsch.

4. Yachten.
1 Belgische yach t vertrok geduren

de de m aand M aart 1947 u it de h a n 
delshaven.

5. Paketbooten.
31 afreizen voor h et gewoon verkeer 

en 1 m et ballast : to taa l 50.207 T.
Aankom st : gewoon verkeer : 31 ;

ballast : 1. T onnenm aat 49.583 T.
A ankom st : 6125 reizigers ; 43 au

to ’s ; goederen : 514 T. ; vertrek : 
5.195 reizigers ; 109 auto’s en  2.326 T. 
goederen.

»
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D U U R Z A A M
VALCKE Gebr. Oostende

Met TauuMuexâ dei Taefiamôi
Lang vóór dezen oorlog, hoorde m en  

van  allerlei zijden dat er betere n ieu 
we vezels gevonden waren voor de 
vervaardiging van touwwerk. De eene 
w as goedkooper en beter de andere 
veel te duur. Som m ige proeven w er
den  m et goed gevolg gedaan, m aar 
h et bleef steeds to t bij deze laatste. 
M en hoorde er verder n iets m eer over. 
D an brak de oorlog u it die zooals aan  
m eerdere andere n etelige vraagstuk
ken wel een  oplossing voor nieuw en 
beter touwwerk zou vinden. Alhoewel 
oorlogen op allerlei gebied nieuwe u it
v indingen m ede brengen, toch hoor
de m en gedurende de bezetting weinig  
over een nieuw  soort touwwerk spre
ken. Aan de andere zijde van h et ka
n aa l en  zelfs in  Canada was m en druk 
bezig m et een nieuw e vezel. W einig  
werd daarover gesproken, w ant vóór 
alles w as h et best te  zwijgen. Men 
had nam elijk  ie ts n ieuw s gevonden, 
een  vezel welke zeer veel voordeelige 
eigenschappen bezat, nam elijk de 
NYLON. Nu reeds kan m en in onze 
bladen groote reclam es zien voor n y 
lon  kousen. Onze up to date dames 
m oeten  er kost w at kost hebben. Deze 
kousen hebben heel w aj voordeelige 
eigenschappen  en w anneer ze wat 
verzorgd worden, duren ze m aanden  
en  m aanden, zonder dat de dame 
aan  stoppen of aan vernieuwing m oet 
denken.

WAT IS NYLON ?

H et is voor zoover we w eten  een  ve
zel welke u it steenkool vervaardigd is. 
M en h eeft reeds h eel w at proeven ge
daan m et Nylon. N iet alleen  voor wat 
dam es kousen betreft, m aar reeds ge
durende den oorlog werd een  drijven
de dok van Schotland naar Engeland  
gesleept m et een  Nylon sleeptouw. 
Daar m en dan reeds de vele goede

eigenschappen inzag, werden de dui
zenden zweefvliegers (Glyders) naar  
hunne bestem m ing gesleept m et N y
lon. Het hield stand waar alle andere 
touwwerk of staaldraad faalde. On
langs werd een  Nylon touw gedurende 
24 uur in  een blok ijs vervroren ge
houden. Na deze periode klopte m en  
h aastig  het ijs stuk om de N ylon  
touw even sterk en soepel terug te 
vinden. Andere proeven hebben reeds 
bewezen dat Nylon bijna tw eem aal 
zoo sterk is dan de beste Ita liaan sch e  
of andere m anilla. Verder bezit h et 
een bijzondere rekbaarheid. Deze rek
baarheid bedraagt to t voor h et bre- 
kingspurit 40% W anneer terug vrij
gelaten, zal h et to t op m inder dan  
10% tot zijn vroegere oorspronkelijke 
lengte terugkeeren. H et m ag dus w el 
gezegd dat geen enkel ander touw d e
ze eigenschappen bezit. In  tegendeel 
m et ander touwwerk, h eeft Nylon nog 
h et voordeel, n iet te rotten. D it neem t 
echter n iet weg dat Nylon w anneer 
aan zon en lucht blootgesteld voor a l
tijd zijn  waarde houdt. Verdere proe
ven worden nu nog voortgezet en  we 
w eten  n iet waar deze zullen eindigen. 
We kunnen echter nu reeds zeggen  
dat verscheidene Grimsby treilers 
reeds Nylon touwwerk bezigen. Gezien  
h et bijzonder tegen  lage tem peratu
ren bestand is, zijn reeds verscheidene 
w alvischvaarders erm ede uitgerust. 
D it zoowel voor ’t  dagelijksch gebruik 
aan dek ais voor de harpoenen, n ie t
tegenstaande h et 400 fr. de kg. kost. 
D it is h et eenige w at ons afschrikt. 
Anderzijds m ag m en gerust zeggen, 
dat Nylon h et touw van de toekomst 
zal zijn. W at de huidige prijs aan
gaat, m ag gezegd worden dat iedere 
nieuwe verbeterde uitvinding steeds 
begint m et hooge prijzen om later te 
dalen tot zelfs beneden h et normaal.
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SCHIJF N A  SCHIJF,
Om de drie weken 

verdee l t  de

K O L O N I A L E  L O T E R I J  
ACHTTIEN MILLIOEN

N e e m  dee l  a a n  d e

vo lge nd e  trekking op 3 Mei  
t e  DOORNIK

(S9S)

DE VERNIELING V A N  HET 
EILAND HELGOLAND

De vernieling van h et eiland Helgo
land m et 6.700 ton  springstof, zal door 
de B ritsche radio uitgezonden wor
den. Twee reporters zullen zich ter  
hoogte van h et eiland aan boord van  
een torpedojager bevinden, en  een  
derde zal h et eiland m et een vlieg
tu ig  overvliegen.

Heeft m en er al eens aangedacht 
welke gevolgen dezè vernieling op den  
vischstand in deze streken zal heb
ben ? Deze zullen in elk geval ver 
van schitterend zijn.

Vcsityetijâende Siatiôtiefi aan (Zanaaei pe% Maaen Jliawd 1946-1947
(verboden nadruk)

VISCHSOORTEN

OOSTENDE 

Kgr. Fr.

BLANKENBERGE 

Kgr. Fr.

ZEEBRUGGE 

Kgr. Fr.

NIEUWPOORT 

Kgr. Fr.

TOTAAL 

Kgr. Fr.

IJle haring 1946 ................ 2.859.135 7.207.082 50.975 95.185 459.780 865.235 735.015 2.073.883 4.106.905 10.241.385
1947 ................ 1.277 8.310 — — — — — — 1.277 8.310

Sprot 1946 ................ — — — — — — — _ _ _
1947 ................ 1.000 2.000 — — 35.140 131.746 —.• _ 36.140 133.746

G arnaal 1946 ................ 6.934 353.164 552 25.389 13.740 664.706 3.829 153.635 25.055 1.196.894
1947 ................ 22.009 409.686 858 16.653 55.097 1.166.328 15.109 290.841 93.073 1.883.508

Visch 1946 ................ 2.112.092 23.053.216 24.109 170.567 557.900 5.865.299 89.518 823.629 2.783.619 29.912.712
1947 ................ 5.461.859 46.571.063 18.958 151.862 726.240 7.457.605 62.560 590.411 6.269.617 54.770.941

Totaal 1946 ................ 4.978.161 30.613.462 75.636 291.141 1.031.420 7.395.240 830.362 3.051.147 6.915.579 41.350.991
1947 ................ 5.486.145 46.991.059 19.816 168.515 816.477 8.755.679 77.669 881.252 6.400.107 56.796.505

Bovenstaande sta tistiek  geeft een  
duidelijk beeld van  den aanvoer van  
visch  in Belgische h aven s in  de 
M aand M aart 1946 en 1947. V ergele
ken bij dezelfde m aand van vorig  
jaar is er vooruitgang voor den v isch -  
aanvoer van. 150 % vast te  stellen . 
Voor Oostende alleen, is  de aanvoer

in visch  van  2.112.092 kg. opgevoerd  
tot 5.461.859 fr. In  w aarde is er een  
verdubbeling van  h et to taa l bedrag  
vast te  stellen , zoodat dok- en slu is-  
rech ten  n iet inbegrepen, de stad  
O ostende vijf honderd duizend frank  
in  een m aand h eeft opgeraapt. Al is 
te Zeebrugge er een verhooging van  
aanvoer w aar te  nem en.

DE GARNAAL

W at de garnaalaanvoer betreft, is  
deze te  Oostende 16 duizend kg. en te  
Zeebrugge 42 duizend kg. verhoogd in  
één m aand tijd, w at de voorspellin
gen door den heer Vandenberghe, ver
tegenwoordiger van de kustvisscherij 
gedaan, ten  volle bewaarheid. W aar

de gem iddelde prijs vorig jaar 47,75 
fr. bereikte, is  ze th an s reeds tot 20,25 
fr. per kg.

Volgende week hopen we een  verge
lijkende statistiek  m et h et jaar 1938 
te kunnen m aken, jaar waarin onze 
vloot de grootste vooroorlogsche aan
voer kende.M vvvm xvvvviw vvvvvvm tw w vvm vvv^

BERICHTEN AAN ZEEVARENDEN¡ySoet Schade aan een 
afgekeurd Vaartuig vergoed worden ?

EEN INTERESSANT V O N N I S

Een dezer dagen werd door de koop- 
handelsrechtbank te Oostende, welke 
opnieuw zeer bedrijvig is, een  vonnis 
geveld welke n iet van  belang on t
bloot is.

Een reeder had zijn  vaartuig in  h et  
tweede handelsdok gelegd om dat het 
zeer w aarschijnlijk  in  ver gevorder
den sta a t was.

Een vaartuig kwam  er nevens lig 
gen, m aar berokkende schade aan h et  
eerste vaartuig, welke geraam d werd 
door experten op 53.955 fr., waarvan  
17.985 fr. aanzien  werd ais vallende 
ten  laste  van  h et aanvarend schip, 
dat bij Hulp in  Nood verzekerd was.

V aststellend dat h et aangevaren  
schip ondertusschen af gekeurd werd 
en h et verkocht werd voor brandhout, 
zoo nam  de verzekeringsm aatschappij 
het standpunt in  dat, aangezien het 
aangevaren vaartuig afgekeurd was 
en afgebroken zou worden voor brand  
hout, de reeder in  kwestie daardoor 
geen schade kon oploopen en  in tegen 
deel de opruimer nog gem akkelijker 
zou kunnen afbreken.

De aanlegger Z.483, w as een ander 
zienswijze toegedaan, verzocht om de 
betaling van  de aangebrachte schade 
en daarenboven 750 duizend frank  
voor verlies aan vischvangst, daar dit 
vaartuig nog een  tijdje zou kunnen  
gevaren hebben. De aanleggers werden  
verdedigd door M eester Vandenbroele, 
terwijl M eester Six voor Hulp in  Nood 
optrad.

De rechtbank h eeft h et standpunt 
van «Hulp in  Nood» bijgetreden en 
hiernavolgend goed gem otiveerd von
nis geveld.

Aangezien de rechtseisch  tot voor
werp h eeft (recht lees) voor recht te 
doen zeggen dat de treiler N.70 LI
LIANE, eigendom  van verweerders, 
verantwoordelijk d ient gesteld voor 
de aanvaring m et den trawler Z.483 
STELLA MATUTINA, eigendom  van  
aanlegger, aanvaring die p laats had  
den een en tw intigsten  Decem ber ’45, 
’s m orgens rond h a lf twee, aan de 
Oosterkade van h et nieuw h and els
dok te Oostende, alwaar h et aangeva
ren schip  yastgem eerd lag, terwijl het 
aanvarende schip bij zijn terugkeer 
van de van gst m anoeuvreerde om aan  
te leggen  tusschen  de Z.483 en de N.78

A angezien de eischer deswegens de 
hoofdelijke veroordeeling vraagt van  
de verweerders tot h et betalen van de 
volgende som m en :

1) 53.955 frank, volgens deskundige 
Honoré Boydens, aangesteld  op over
leg tusschen  de partijen, h et bedrag 
van de averij door de aanvaring toe
gebracht aan de Z.483. De deskundige 
houdt rekening m et een coëfficiënt  
w egens sleet van 2/3 zoodat, de ra
m ing herleid is tot 17.985 fr.

2) 4139,50 frank, kosten van oprui 
m ings- en  onderzoekswerken.

3) 750.000 frank, som in den loop 
van h et geding te verm inderen of te  
vermeerderen, voor verlies aan h a 
ringvangst door den aanlegger gele
den gedurende h et seizoen dat drie 
m aanden duurt;

Aangezien de eischer, besluit tot 
en deskundig onderzoek om te doen  
uitm aken wie er aansprakelijk is 
voor de aanvaring en hoe hoog de 
schade beloopt, die hij h eeft geleden;

Aangezien de eischer aanbiedt door 
alle m iddelen van recht, getu igen  in 
begrepen, te bewijzen «dat h et  
schip in de vaart was en h et haring- 
seizoen zou m eem aken in den w inter  
945-46; d at h et een gem iddelde o d -  

brengst zou m aken ais andere gelijk
aardige schepen van m inim um  250.000 
frank per m aand gedurende drie 
m aanden; dat de aanvaring m et ge
weldigen schok gebeurde en de aan 
varende boot op volle kracht vooruit
m aalde bij de aanvaring».

Aangezien de verweerders beslui
ten : den eisch noch ontvankelijk  
noch gegrond te hooren verklaren en, 
tot een deskundig onderzoek, m et 
voorbehoud in den loop van h et ge

ding alle n uttig  aanbod van  bewijs te  
doen.

I. OVER DE V E R A N T W O O R D E 
LIJKHEID V A N  DE A A N V A R I N G

Aangezien, in  rechte, h et stilliggen  
van het aangevaren schip  op zich  
zelf geen bewijs is, noch een  w ettig  
verm oeden, dat de aanvarende een  
fout h eeft bedreven. Zoo de aan va
rende echter geen abnorm ale of o n 
voorziene om standigheid  aanvoert 
dringt zich de overtuiging op d at de 
aanvaring te w ijten  is aan  een  fout 
van zijnentw ege.

Aangezien de aanvarende in h et  
geval zelfs n iet poogt h et te doen voor 
komen, ais zou de aanvaring h et g e 
volg zijn  van  toeval, en  hij verw ijt 
ook den aangevaarde n iet de m inste  
onvoorzichtigheid;

Aangezien de fout van  den aan va
rende ten  andere allerduidelijkst 
blijkt u it h et verslag door den schip
per afgelegd bij den w aterschout : 
«Wij wilden ons schip tusschen  Z.483 
en N.78 leggen; wij hadden op dit 
oogenblik 1 m ijl speed. Om dit m a
noeuver uit te voeren w ilde ik ach
teruitslaan en gaf daarom  m achine  
achteruit; m aar de ankerkoppeling  
w erkte n iet meer, m et h et gevolg dat 
ik m et m ijn voorsteven tegen  den  
achterspiegel langs bb. zijde van  de 
Z.483 aanliep.»

II. OVER DE S CH AD E
VERGOEDING

Aangezien h et van gew icht is te n o- 
teeren, dat de averij, die door de aan 
varing werd veroorzaakt, nooit h er
steld is gew eest om reden, d at de 
Z.483 te versleten en te rot w as en 
n iet m eer kon gerepareerd worden ; 
de treiler tenslotte, op veertiende No
vember 1946, ais brandhout verkocht 
geweest aan August Vyvey, bakker te 
Breedene, voor de som van  v ijftien 
duizend frank, terwijl hij verzekerd  
was voor een m illioen tweehonderd  
duizend frank : th an s is de treiler
voor de tw ee-derden afgebroken;

A angezien h et van belang is na te 
gaan : 1) of de Z.483. toen  hij aan 
gevaren werd, werkelijk nog zeevaar- 
dig was ;

zoo neen
2) of de schade door de aanvaring  

teweeggebracht, een aanleid ing is g e 
w eest tot nadeel van den aanlegger;

A angezien h et er allen sch ijn  van  
h eeft ais m en zich houdt aan de b e
vindingen en de beoordeelingen van  
de deskundigen H. Boydens en Ri
chard Panesi, bij de R echtbank goed 
aangeschreven en aangesteld  op ver
zoek van  den reeder - dat de Z.483 
toen hij aangevaren werd - m ocht 
beschouwd worden, ais een drijvende 
doodkist ;

Aangezien h et onder die voorwaar
den m ag bevestigd worden, d at de 
aanvaring en  h et afnem en  van  h et  
bewijs van  deugdelijkheid tengevolge  
van de pertinenste opm erkingen van  
deskundige Panesi, een gelukkige ge
beurtenis is gew eest in  h et belang van  
de veiligheid  van de zeevaart ;

Deskundige Boydens m erkt op, dat 
de trawler «reeds verre voor de oor
logsjaren geen goede faam  bezat en 
dat destijds bij een verkoop geen koo^ 
pers te vinden waren»; dat de treiler 
onder de eerste oorlogsjaren «lag op 
zijde in  het zwaaidok... nu droog dan  
nat; 'de zonnestralen hebben geen  
goed gedaan en hebben slech ts de ver
rotting doen bespoedigen»

Deskundige Panesi die. in  Januari 
1946, sam en m et M. Boydens, den trei 
1er grondig onderzocht h eeft, con sta 
teert: «bij h et uitbreken van  de on
gegeven deelen, heb ik vastgesteld  
dat de achtergedeelten van h et schip  
dus alle jam betten, opvul!ingsstukken  
dekzijde, alles tot tegen  den roerste- 
ven totaal rot en vervierd was;»  
Mr Boydens laat zich zijnerzijds uit 
ais volgt :«De vele p laatsen  die door

de zorgen v. scheepshersteller R. P a 
n esi werden blootgem aakt en  door mij 
onderzocht zijn  gew eest, zijn  om zeg- 
gens, gansch  vervierd en h et m eeren- 
deel der houtsoorten  zijn  to t in  h et  
h art verrot...;»

Over de opportuniteit om nu nog  
reparaties te doen, lu iden de conclu 
sies van de experten  eensluidend : 
«het vaartu ig is zoo ver gezet door 
slijtage en  verrotheid d at h et in  goe
de zeevaardigheid te stellen  zeer veel 
kosten  zal vergen en h et w aarlijk  de 
m oeite n iet loont om daarm ede aan  
te  vangen».

P anesi is nog beslister: «dat h et 
schip n iet m eer bevaarbaar kan ge
m aakt worden zonder overgroote kos
ten  te m aken, m et h et risico dan nog  
h et schip  te  zien  afgekeurd worden» ;

A angezien h et w el eenigszins ver
w ondering baart vast te stellen  dat 
een  treiler in  dergelijken staa t nog  
een bew ijs van  deugdelijkeid h eeft  
kunnen  bekom en in M aart 1944, dat 
door den bevoegden d ienst m aar werd 
ingetrokken op tw eeden Januari 1946 
gedeeltelijk  nog voor averij aan  ach 
terschip  door aanvaring opgeloopen  
m aar grootendeels  voor ontbinding en  
verrotting van  al de bijzonderste on- 
derdeeien;»

Aangezien daaruit logisch  d ient b e
sloten, dat de aanvaring de gelegen 
heid  is gew eest, en  n iet de oorzaak, 
om den treiler buiten d ienst te stellen  
de averij door de botsing tew eegge
bracht is bijzaak; de staat w aarin  de 
treiler voordien verkeerde, was al een  
gevaar voor de scheepvaart en stelde  
h et schip bloot aan  een m in of meer 
verwijderden m aar gew issen onder
gang;

Aangezien h et dus w el w at roeke
loos is te durven beweren, lijk de aan 
legger doet. dat zijn  treiler, die eiken  
dag gevaar liep te vergaan bij de eer
ste zeefortuin, had kunnen deelnem en  
aan h et haringseizoen van einde 1945- 
1946 en drie m aanden lan g  m iracu
leuze van gsten  binnenbrengen;

Aangezien eischers aanbod van b e
w ijs h ierom trent d ient van de hand  
gewezen, de fe iten  nu reeds ais ver
dacht bevonden;

A angezien h et aangevoerd econo
m isch nadeel dus n iet bestaat;

Aangezien w at de n iet belangrijke 
averij betreft, die den treiler, een boot 
van vier en zeventig ton en van h o n 
derd zestig  P.K. werd toegebracht, 
dat die schade n iet in  aanm erking  
m ag genom en worden w ant zij h eeft  
de waarde van  den treiler, reeds on 
gesch ikt tot de vaart van  geen frank  
verm inderd en anderzijds, is h et ze
ker d at toen eischer ,hem  ais brand
hout verkocht, de verkoopprijs door 
den aard der schade n iet is beinvloed  
geweest;

Aangezien de bijkom ende kosten  
w egens opruim ingswerken, die de aan  
legger zou betaald  hebben n aar aan
leid ing van de aanvaring, n iet ver
antwoord zijn, en  ware ze zulks wel, 
dan ziin  ze n iet verschuldigd ;

OM DEZE KcDENEN :

De rechtbank beslissende on tegen 
spraak, alle m eerder of strijdige con
clusies vanw ege de partijen  van  de 
hand w ijzenende, en  ais overbodig ver 
werpende, de vragen tot deskundig  
onderzoek en  getuigenverhoor: zegt
voor recht dat de N.78 LILIANE ver
antwoordelijk is voor de aanvaring  
m et de Z.483, m aar d at de schade door 
den aanlegger daarvoor geeischt, n iet  
bestaat, verklaart zijn  vordering der
h alve n iet gegrond, w ijst hem  ervan  
af, m et veroordeeling tot de kosten. 
Aldus gevonnist en uitgesproken ten  

openbare en buitengew one terech tzit
ting  van  de rechtbank van K oophan
del te O ostende in dagteekening van  
den zeven en tw intigsten  M aart 1947 
door de heeren  Joseph Rayee, voorzit
ter; H enri Londes en M aurice V ande- 
som pel, R echters: Raoul Fontaine, 
referendaris wg. R. Fontaine, wg. J. 

i Rayee.

NEDERLAND

Kustroute. Lichtbelboei ET 9 gelegd. 
Lichtboeien ET 10, ET 11 herlegd.

Lichtboei ET 8 gewijzigd.
1. Op de vroegere p laatsen  zijn  a. 

gelegd de lichtbelboei ET 9 (dagmerk  
en lichtkarakter ais vroegr) ; b. her
legd de lichtboei en  ET 10, ET 11.

2. De lichtboei ET 8 h eeft thans  
een spits dagmerk (Conical).

Schulpengat. Verkenningston vervan
gen door lichtbrulboei.

De verkenningston van h et Schul
pengat is opgenom en en vervangen  
door RZVS, lichtbrulboei SG, toonen- 
de een  w it onderbroken licht, elke 8 
sec. helder 4 sec. ^

Schulpengat. Wraklichtboei herlegd.
De w raklichtboei in  h et Schulpen

gat is wederom uitgelegd.

N.R. Waterweg. Dukdalf wit No 9 
gewijzigd

Het lich t van dukdalf w it No. 9 aan  
den S oever van  den N.R. W aterweg 
is gewijzigd in  een groen onderbro
ken licht, elke 10 sec. helder 7 sec.

Haringvliet. Zomerbetonning
Zoolang de roode lichtboei No. 5 

m et bol (zom erbetonning), lig t spitse 
ton  No. 6 uit zonder topteeken.

Westerschelde. Pas van Terneuzen.
Wrak. Wraklichtboei.

Het eerder gem elde wrak (onder
water, gevaarlijk voor de scheepvaart) 
in  de Pas van Terneuzen wordt ge
dekt door een groene wraklichtboei 
m et onderbroken groen licht.

Westerschelde. Honte, Pas van T er-’
neuzen. Tonnen herlegd en verlegd.
a. De RZHS, bolton H—SI is op de 

oude p laats herlegd.
b. De spitse ton No. 4 is verlegd in 

140 dm water.
De m inste diepte aan den spitse- 

tonskant in  de Honte bedraagt thans  
95 dm. bij gem. LLWS.

c. De stom pe ton No. 3 is verlegd 
naar in 82 dm. water.

tonskant in  h et Pas van Terneuzen  
bedraagt thans 56 dm. bij gern. LLWS.

d. De stom pe ton No. 6 is vervan
gen door een  zwarte sparboei.

Westerschelde. Borsele. Lichtsector 
gewijzigd.

In  de om schrijving van  de lich t-  
sectoren van h et lich t van  Borsele 
m oet: »... groen door E to t in  118°;
...» worden gewijzigd in: .......  groen
door E tot in  121°;  .....»; overigens
ongewijzigd.

Steenbank. Lichtbrulboei verdwenen.
De lichtbrulboei van den M idden  

Steenbank is in den grond gevaren, 
doch zal zoo spoedig m ogelijk worden  
herlegd.

Steenbank. Mededeeling wrak.
De m ast van het wrak van  de Huy

gens is afgevaren. Het wrak is th an s  
n iet meer zichtbaar. Het bijschrift 
(M asten) bij h et wrak m oet van  de 
krtn. worden geschrapt.

NOORDZEE 
Harwich — Hoek van Holland route.

Lichtboei GH 6 gewijzigd.
Het licht van de lichtboei GH 6 is  

gewijzigd in een w it groepschitter. 
licht, toonende elke 10 sec. een  groep 
van 2 schitteringen.
Harwich — Hoek van Holland route.

Mededeeing lichtboeien.

Lichtboeien IM 1, GH 9, GH 10 lig
gen in  positie en branden m et onge
wijzigde lichten.

Lichtboei GH 5 gedoofd.

Haringvliet. Keeten. Slaak. Mededee
ling betonning

Haringvliet. De roode lichtboei «No 
5» is  vervangen door een roode sp itse  
ton m et bol «No 5» (Zomerbeton
n ing).
BeW, Terschelling. ET route. Gevaar

lijk wrak. Wrakton.
Op plm. 53.26 Nb en 5.2 El, in de 

ET route, is h et s. G arnes gezonken, 
waarvan bij h a lftij de m asten plm. 
1 m eter boven w ater steken. Het wrak  
is  gedekt door een vat, gem erkt «Gar-

De m inste diepte aan  den stom pe- nes». Nader bericht volgt.
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INVOER V A N  VERSCHE VISCH EN VERSCHEN HARING  
IN FEBRUARI 1 9 4 7  EN FEBRUARI 1 9 3 8

(in g ew ic h t en w aarde v o lgen s de h erk om stland en )

FEBRUARI 1 9 4 7

Land van  
herkom st

H oeveelheid in Kgr. Globale waarde in Frs.

Haring Andere visch
waarde

Factuur-
Aangegeven

waarde

Nederland (1) 107.063 1.563.803 1.527.795
Denem arken (2) _ 245.040 5.120.659 3.696.698
Noorwegen (3) — 151.074 1.813.260 1.537.662

Totaal : — 504.177 8.497.722 6.762.155

(1) K abeljauw  
pladijs

(2) Kabeljauw  
pladijs

60.955 kg. 
20.031 kg. 

131.098 kg. 
52.138 kg.

(3) Latour : 
kabeljauw : 
koolvisch : 
z a n d h a a i:

20.049 kg. 
70.559 kg. 
11.400 kg. 
44.585 kg.

FEBRUARI 1 9 3 8

Land van  
herkom st

H oeveelheid in Kgr. 

Haring Andere visch
Globale waarde in Frs.

Nederland 1.800 301.300 1.014.000
Denem arken — 101.900 440.000
Noorwegen 471.300 253.100 1.396.000
Zweden — ’ 7.400 33.000
Engeland 13.400 19.800 108.000
Frankrijk 122.900 10.700 220.000
Ver. S taten — 7.000 65.000
Canada — 3.900 51.000
Diversen — 5.000 33.000

Totaal : 609.400 710.100 3.360.000
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B U I T E N L A
NEDERLAND

VITO-VISCH 
EEN NIEUWE VORM VAN 

INDUSTRIALISATIE
«De Visscherijwereld» geeft een  be

schrijving van  de vitovischfabriek, 
die door afgevaardigden uit h et Ne- 
derlandsch visscherij bedrijf bezocht 
werd.

A angestipt wordt dat m en hier m et 
een  belangrijk verschijnsel te doen  
h eeft. Men beweert n iet d at wij over 
v ijf jaar allem aal V ito-visch zullen  
eten. Het beteekent geen revolutie, 
h et is n ochtans een  der vorm en van  
de industrialisatie van h et bedrijf, 
die al begonnen is en die nog verder 
zal doorgaan, zooals trouwens de in 
d ustrialisatie in alle bedrijven door
gegaan is.

DE VITO-VISCH FABRIEK TE 
AMSTERDAM

Twee Noren staan  achter deze fa 
briek. De N.V. is nochtans Neder- 
landsch.

De Noren hadden de eryaring van  
de fabricatiem ethode. De N ederlan
ders hadden het kapitaal, Groot is dit 
laa tste  niet, hoeft h et ook n iet te 
zijn. Er staat in  de fabriek een ont- 
gratingsm achine, een m engm achine, 
een  m echanisch  gespan voor de visch- 
koekjes en een batterij electrische  
ovens voor de vischcakes. Het kapi
taal is echter weer groot genoeg om 
een  vrij groote productie noodig te 
hebben, wil de ondernem ing uit hare 
vaste la sten  komen. De kosten van  
verzorging spelen natuurlijk een niet
te verwaarloozen rol.   «De visscherijw ereld» m erkt op dat
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BRIEF UIT YERSEKE

VITO-VISCH PRODUCTEN
Vito-visch is een koekje en een eake. 

Die worden gem aakt van vischvleesch  
kabeljauw en schelvisch. De visch  
wordt m et de hand schoongem aakt en  
gewasschen. Ze wordt opengesneden, 
zoodat de geheele huid boven kom t 
te liggen. Met de hand wordt de visch  
op een draaiende rasp gelegd en een  
m echanische arm beweegt ze over de 
rasp m et korte rukken. H et v isch 
vleesch valt in  een rasptrom m el en  
wordt opgevangen in  een  bak. De bak  
ken m et vischvleesch worden in  een  
m engm achine gestort. Het v leesch  
wordt daarin gebonden en die b in 
ding is h et geheim  van de Noren. Het 
m engsel m oet gebonden zijn en n iet  
m eel en  brokkeling worden. H et 
«deeg» voor de koekjes wordt in  een  
breede trechter gestort, w aarm ede 
koekwormpjes worden gevuld en  ver
der autom atisch geledigd. Het koekje 
valt dan op een strook van de bak
plaat, die ronddraait ais een  rollend  
tapijt. Onderweg worden de koekjes 
gekeerd, eenvoudig door d at een  
strook van  de bakplaat om gekieperd  
wordt en uiteindelijk vallen  de brui
ne koekjes van de rollende bakplaat 
af. De cakes worden m et de hand  in  
cake-vorm en gem aakt en in  e lectri
sche ovens gebakken.

TOCH GEEN EINDPRODUCT
V ito-visch is geen eind-produkt. Het 

is  een halffabrikaat. De kookkunst 
van de huisvrouw m oet h et m ateriaal, 
verder toebereiden. Maar h et h et  
grondm ateriaal zelf eischt geen ver
dere bewerking. H et,kan  zoo gebruikt 
worden ais h et u it de w inkel komt.

Yerseke, 12 April 1947.

INVLOEDEN OP DE 
OESTERVERZENDING

Prachtig, heerlijk lenteweer, terwijl 
we dit schrijven. Zette de week, Zon
dag, w at ’t weer aangaat zeer slecht 
in  en was ook Paaschm aandag h elaas  
geen dag die tot reizen en trekken  
lokte (wat echter niet w il zeggen dat 
n iet veel werd gereisd en getrokken) 
d e laatste dagen 'w aren  prachtig ! 
D it geeft veel w at aangenaam  is en  
’t  oog, ’t oor en  ’t gem oed streelt. De 
landm an zal weer aan den slag kun
nen, tu in tjes en hovenieringen wor
de in  orde gebracht en zoo voltrekt 
zich weer bij vernieuwing de weder
geboorte in de rijke natuur. D it heeft 
lich t-, doch ook schaduwzijden.

Wij h ier zijn, w at ons werk en den  
handel aangaat, meer en beter ge
diend m et koel weer. M ogen echter  
onze belangen gediend zijn ten  n a-  
deele van zooveel anderen ? N een  
voorzeker.

De jaargetijden kom en en gaan en 
zouden we hier zeggen kunnen : «Ie
der zijn toer» Ons bedrijf en handel 
gevoelt in niet geringe m ate de w eer
slag van  het warm er weer. De oester- 
verzendingen nog minder dan flauw. 
Alleen België en, zij het in  mindere 
m ate Engeland, nem en nog af doch  
Holland is zoo goed ais afgeloopen. 
D at h et nu  slecht gaat, nu ’t  zoo 
warm  is verwondert ons n iet m aar 
d at M aart dit jaar zooveel minder 
w as (ongeveer een m illioen) dan de
zelfde m aand vorig jaar, is voor velen  
m inder begrijpelijk. W as verleden jaar 
over M aart de totale uitvoer : 2.043.398 
stuks, nu was dit n iet m eer dan  
1.048.804. Gingen naar Holland vorig 
jaar 364.573 stuks, dit jaar slechts  
124.649. Naar Belgie in  ’46 1.003.760
stuks, nu 536.185. N aar Engeland vo
rig jaar 540.000, nu 280.150. Naar 
D uitschland verleden jaar 18.300, nu  
n iets en eindelijk gingen er in ’46 
n aar «andere landen» 116.765 stuks en 
nu  107.820 stuks .

A lles bijeen een groot verschil. Een 
n iet gering deel van dit verschil kan  
worden toegeschreven op de rekening  
van de lange vorst- en winterperiode.

vat alleen de van gst van de aange
sloten visschers. Maar n aar h et  
schijnt, worden meer kreeften aange
bracht door de oester- en  m osselv is- 
schers dan door de eigenlijke kreeften  
visschers. Aldus zegt m en ! W at er 
van zij ais ’t  n iet betert, zal de v is
scherij voor diegenen die er speciaal 
op v isschen  wel loonend zijn nu de 
hooge «oorlogsprijzen» tot h et verle
den schijnen te behooren

Laten we hopen dat het nog een  
keer ten  goede kome! W ant ’t  gaf aan  
m eerderen brood en waarom  zouden  
we n iet hopen en w enschen dat die 
tak van  visscherij zich zal kunnen  
handhaven ? Het kreeftenpark van de 
firm a Prins en  Nerhaart, is nu geheel 
voltooid en in gebruik genom en. We 
werden door een der firm anten van 
daag uitgenoodigd tot een bezoek, 
waaraan we zoodra m ogelijk gaarne  
hopen te voldoen, en dan om trent in 
richting, enz. m eer mee te deelen in  
ons blad.

DE ENGELSCHE JONGELUI
Schreven we verleden week dat door 

bem iddeling van de World Friend
ship Association, ongeveer 25 E ngel
sche jongelui vertoefden en dat zij 
op 7 April zouden vertrekken, nu kan  
m eegedeeld worden dat ze inderdaad  
op P aaschm aandag zijn teruggekeerd  
naar hun land. Burgem eester W illem- 
se sprak hen  hartelijk  toe en zeide on
dermeer dat zij h et vertrouwen door 
de regelings-com m issie in  hen  gesteld  
niet hadden beschaam d, «U hebt zich  
waardige gasten getoond en geen en 
kele k lacht kwam binnen. U en wij 
deden w at wij konden», aldus onze 
Burgemeester, die zich zoo zeer voor 
deze zaken interesseerde. De Engel
sche gasten  waren vol lof over ’t  geen  
op Yerseke en in de om geving genoten  
w as en  danken allen die in  eenigerlei 
vorm er aan  m eewerkten om h un  
verblijf hier to t iets onvergetelijks te 
maken. Good bye dear friends !

M O S S E L V I S S C H E R I J
W at de m osselvisscherij aangaat, 

kan worden gezegd dat h et blijkt dat 
er behoudens zeer enkele gevallen  
van w einig vorst- en w interschade be-

Toch m oeten er nog wel andere rede- i hoeft te worden gesproken. Wel on
nen zijn. Welke ? Uw briefschrijver 
w eet h et niet, a lthans nu nog niet. 
M isschien straks wel. D it over de ver
zending. Hoe m eer en langer er wordt 
gevischt, hoe grooter de schade blijkt, 
toegebracht door de strenge w inter- 
gevolgen aan de oesters op de banken. 
M en spreekt h ier van  overal m instens 
30 t.h. sterfte en m en vindt ook p laa t
sen van 70 t.h.

G enoeg om te weten dat de slag  
aankw am  en dat velen hun  toekom st- 
rekeningen opnieuw zullen m oeten  
m aken. Wat trouwens in  ’t  leven wel 
m eer noodig blijkt !

ZAAIOESTERS
Met de zaaioesters, nam elijk de im 

port er van uit Frankrijk, is voor m e
kaar gekom en, ’t  Scheen tot voor kort 
•dat er n iets zou van komen, doch 
plots kwam (liefst per telegram ) de 
toelatin g  van de betrokken M inister 
bij de betrokken exporteurs-groep. Er 
zal een kwantum  van 64.000 kg. wor
den ingevoerd, gelijkelijk te  verdee- 
len  onder 21 gegadigden. Ieder van  
hen krijgt dus ongeveer 3000 kg. Niet 
veel doch beter een h a lf ei dan een  
leege dop.

KREEFTENVISSCHERIJ
De kreeftenvisscherij levert nog 

n iet veel op. Vorige week werden (of
ficieel a lthans) ais gevangen opge- 
geven 14 kg., die zooals we reeds 
schreven verhandeld werden aan fl. 
17.50 de kg. Deze week werden gevan
gen 21 kg. en geveild aan  fl. 15. Ais 
gezegd officieel, w ant de veiling om-

dervinden de visschers nogal last  
van het zoogenaam de «vastzitten»  
van de m osselen. De m ossel blijkt zich  
zeer vast aan en in den bodem te 
hebben vastgezet, w at ’t v issch en  van  
zelf n iet vergem akkelijkt. Men is nu  
bezig om de jonge m osselen t ë  «ver- 
zaaien», w at w il zeggen, dat van die 
banken waar verleden jaar ’t  m ossel
zaad werd uitgestrooid, nu de halfw as  
m osselen worden opgevischt en over
gezaaid op. voor consum ptie m osselen  
geschikte banken. De groei sch ijn t  
m aar m atig te zijn. Aldus een bericht 
van uit Bruinisse. De handel zakt weg  
w at België en Nederland betreft. Al
leen  Frankrijk neem t nog flink af en  
zal w el blijven vragen zoolang ’t  weer 
en de tem peratuur ’t verhandelen to e
laat. Dit zal echter niet lang meer 
zijn a is ’t  weer w at b lijft duren zoo
als het nu de laatste dagen is. Deze 
week ging een com m issie uit de han- 
delaars-vereeniging op verzoek van  
den heer Directeur te Bergen op 
Zoom, daarheen om de «contingen- 
teering en w at daarm ee sam enhangt  
onder h et oog te  zien. V andaag zou 
de com m issie op een  ledenvergadering  
verslag uit brengen van  dat «onder 
’t  oog zien». Uw briefschrijver, die 
voorheen steeds die vergaderingen  
placht bij te wonen ais verslaggever  
van ons streekblad werd nu ’t  bij
wonen van de besprekingen ontzegd. 
Waarom ? Ja, waarom ? De reden  
en ook een verslag dat we riog 
niet kunnen geven volgt hopelijk on
danks hun toegangs-w eigering toch  
in ’t  volgende nummer.

de verkoop in h et gooi begonnen is, 
ze werd uitgebreid to t U trecht, H aar
lem , den  H aag en  gaat nu  ook in  
R otterdam  beginnen. G eleidelijk  
wordt de productie opgevoerd.

ENGELAND

INVOER VAN VISCH IN KISTJES
H et M inisterie van Voedselvoorzie

n ing  voor Engeland m eldt dat devol- 
gende herziene schikkingen getroffen  
werden voor den invoer van  versehe  
visch  in k istjes voor een  vierw eeksche  
periode gaande van  31 M aart to t  
27 April 1947.

Denem arken : 800 ton, Noorwegen : 
500 ton; B elgië 150 ton; I js la n d  50 
ton; Zweden 50 ton; H olland 25 ton.

De toegela ten  variëteiten , zijn  : 
griet of kabeljauw  (n iet onder 2 En
gelsche pond) schelvisch  (niet onder 
3/4 Eng. pond), heek, (m ooie m eiden) 
heilbot, tongschar, p ladijs (n iet onder 
3 /4  Eng. pond), rog of schaatsvlerk , 
kuit, tong of tarbot.

De to ta le w ekelijksche hoeveelheid  
is  dezelfde gebleven ais voor de vorige 
periode, m aar m et h et oog op de voor
ziene SQizoenverhooging der a a n v o e-’ 
ren van B ritsche vaartu igen , werden  
zekere veranderingen getroffen in de 
in  te  voeren soorten. Verder werden  
gew ichtsgrenzen  voor kabeljauw  en  
schelv isch  opgelegd, terw ijl deze voor 
pladijs verhoogd werden.

ENKELE CIJFERS
Door h et M inisterie van Landbouw  

en V isscherij werd u itgegeven  welke 
cijfers in Februari 1947 in lad ingen  
m et de beste traw lers van  Engeland  
geboekt werden, in vergelijk ing m et 
de cijfers van  Februari 1938.

Het grootste verschil kwam  van de 
visscherijen  ter hoogte van  de Noor- 
sche kust. Van daar werd in  Februa
ri van  dit jaar 44.099 cwt. aan ge
voerd, tegen  89.591 cw t in Febr. 1938. 
De m iddenste en zuidelijke gedeelten  
van de Noordzee leverden ook groo
te verschillen  in cijfers op : m idden  
Noodzee 65.259 cwt. tegen  54.047 cwt. 
in  febr. 1938. Zuiden N oordzee 32.558 
cwt. vergeleken bij 24.301 cwt.

Aan de andere hand  w aren enkele 
verbazende verm inderingen w aar te  
nem en, w aarvan de bijzonderste w el 
w as deze van de Noord Noordzee 
w aar 569 cwt. geboekt w erden tegen  
27.13 cwt. in  Febr. 1938. De andere 
verm inderingen komen van  de Beer 
Eilanden, Spitsbergen, IJsland  en B a-  
rendzee.

DE GOEDE WEEK TE HULL
N aar «Fishing News» m eldt, is de 

vraag n aar visch  in  de goede week 
alle verw achtingen  ten  ach ter geble
ven. Inderdaad in één dag van een  
norm ale week, werd m eer v isch  ver
handeld, dan gedurende de vier eer
ste dagen van  deze week. Het aan ta l 
telefon ische gesprekken en telegram 
m en toonde aan dat h et in andere 
aanvoerhavens n iet beter geste ld  was.

STEUN AAN DE HARINGVISSCHERIJ
In Engeland gaan  er stem m en op 

om de haringvisscherij te  steunen  
door m iddel van subsidies. In den loop 
van 1946 w as h et reeds m oeilijk  
800.000 crans aan den m an te bren-

T

VIJVERS VOOR DE HOEVEN
K unstm atige vijvers ^ voor hoeven  

kunnen aangelegd en behouden wor
den, zoodat ze het jaar door, visch  
aan de bewoners van  de hoeve bezor
gen. Reeds b estaan  er in  de Vereenig- 
de S taten  360.000 acres zulkg vijvers, 
m et een potentieel van 18 m illioen  
Eng. pond. eetbare visch  per jaar.

PROPAGANDA COMMISSIE 
GEWENSCHT

De visscherij van Nieuw Engeland, 
een  der bijzonderste van  de Vereenig- 
de S taten , vraagt n aar een propa
ganda com m issie om de 70 soorten  
gevangen  en aangevoerde visch  die 
door het publiek n iet genoeg gekend  
zijn, te  vulgariseeren. Een onbekende 
m aakt een onbeminde zegt h et spreek  
woord en de verbruiker stribbelt ge
m akkelijk  tegen  ais h et er op aan  
kom t een vischsoort te  koopen, waar
van hij w einig of n iets afweet. Im 
m ers, iedere soort h eeft een bereiding  
waardoor de visch  bijzonder to t zijn  
recht kómt. Zoolang deze m ethode  
aan h et publiek n iet kenbaar ge
m aakt wordt, zal h et er n iets voor 
gevoelen zelf te zoeken om som s een 
w einig aantrekkelijk resu ltaat te be
komen.

DE HAWAAIVISSCHERIJ

De Vereenigde S ta ten  wijzen er op 
dat de variëteit v isschen  in de w ate
ren van de H aw ai-eilanden  grooter 
is dan in welk ander gedeelte van de 
wereld ook. De soorten komen er ech 
ter n iet in zulke groote hoeveelheden  
op ais bij ons de haring. N iettegen
staande deze kleine tegenvaller, is 
H awaii bijzonder goed gelegen om  
de oceaanvisscherij uit te  oefenen. 
Verder w ijst het rapport er op, dat 
deze eilanden n iet verder van  de kus
ten  der Vereenige S taten  verwijderd 
zijn dan Los A ngeles voor de vloot 
van California. Deze visscherijen  wer
den vóór den oorlog vooral door de 
Japanners u itgeoefend die de tonijn , 
die ze daar vischten, voor hun con
servenfabrieken gebruikten.

Leopold DEPAEPE
In- e n  U i tv o e r  van  
V isch  en  G arnaa l

V ÎS C H M IJN  ZEEBRU CC P 
Tel. Privé: Knokke 812.9*
(224) Zeebrugge 513.30
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Jíúó, Jùcaô uii &>canôcâe dauern
GUILVINEC

DE LAATSTE STORM EISCHTE 
25 SLACHTOFFERS

De storm  van begin April bracht 
zware rouw bij de visschersgezinnen  
10 visschers u it Guilvinec werden in  
h et zich t der h aven  door een  gew eldi
ge zee over boord geslingerd. Deze 
treurige gebeurtenis viel voor aan  
boord van  de Rosier-Fleuri, een  vaar
tu ig  dat de m akreelvangst beoefende.

O ngelukkig bleef h et n iet bij deze 
ram p: tevens gingen de «Louis-Alice» 
en  de «Edith Cavell» m et m an en  
m uis in  den storm  verloren. Elf en  
vier m enschenlevens gingen  hierbij 
verloren.

DU INKERKE
GERINGE AANVOER

De aanvoer van  versehe visch is 
zeer gering. D en 23n Maart lostte een  
trawler 3 Ton visch; den 25n bedroeg 
de aanvoer van vier vaartuigen : 
10 Ton; den 29n zes trawlers m et 
6.520 kgr.; den 1 April werden slechts 
3 Ton gewogen; den 2 April 2 Ton.

De aanvoer van garnaal is in sge
lijks zeer gering: den 25 M aart : 300 
kgr. van  tien  schepen; den 26n 300
kgr. van 6 vaartuigen; den 29 Maart: 
200 kgr. en  den 30n 1.200 kg. aan ge
voerd door 10 vaartuigen.

MEN ZOEKT NAAR EEN OPLOSSING
Wij hebben gem eld dat de Fransche 

visschers groote m oeilijkheden on t
m oeten  ten opzichte van de betaling  
der verschuldigde belastingen  voor 
1945. Van hooger hand schijnt men 
bewust dat de k lachten  der belang
hebbenden gegrond zijn en  een con
troleur werd gelast de kwestie ter

gen. Men stelt de vraag hoe h et m et p laats te onderzoeken ten  einde een  
de aanvoer van drie m illioen crans oplossing te vinden die aan de vis 
zal gaan, die dit jaar verw acht w or-| schers bevrediging kan geven, 
den. Voor m instens 2 m illioen vaten  | 
zal een afzet in  h et buitenland m oe- ! KALES
ten  gevonden worden, w illen  de p rij
zen n iet door den vloer zakken. Ais 
de huid ige m axim um prijzen gehand

NOG GEEN VISSCHERIJ- 
BEDRIJVIGHEID

Na afloop van h et ijle-h arin gsei-
h aafd  blijven, zullen  n iet veel landen ' zoen keerden de zeven vaartuigen die 
in staa t zijn  die te betalen. I  uit de h aven  van Duinkerke vaarden

Er wordt een m inim um  prijs ge- n aar K ales terug. De reeders en  de 
vraagd, gewaarborgd aan  de reed ers¡ bem anning zijn diep teleurgesteld  
en aan  de visschers m et hulp van ! over de bereikte uitslagen, 
staatsw ege. Men beoogt d at d it w elis- | De vaartuigen worden than s uitge- 
w aar zal geld kosten  m aar andere | rust voor de versehe vischvangst m et 
voedingsw aren worden uit de staats- ' den trawl of haken. Het slecht weder 
kas gesubsidieerd to t een bedrag van h eeft hun n och tan s belet de vissche- 
350 m illioen pond per jaar. De h a - I  rij te hernem en, zoodat nog geen be- 
ringvisscherij bekomt n iets van dit drijvigheid w aargenom en wordt.
bedrag.

Een gegarandeerde m inim um prijs 
van 70 sh. per cran wordt voorgesteld. 
Dit w il zeggen dat de E ngelsche R e
geering bij zou passen, w at een schip  
m inder besom t dan de prijsgrens. Le
vering aan  de pakkers wordt voorge
steld  to t 25 sh. per cran en wel tw ee
derden van de van gst om op groote 
schaal tegen  lagen  prijs de export
m arkt te kunnen gaan  veroveren.

IERLAND

ALGEMEENE NIEUWSJES
De Iersche visscherij h eeft een be

tere visscherij gekend, sedert h et w e
der een w einig beter werd. De Iersche  
visschers hebben er nu ook m eer moed  
op sinds de corvetten, w aarvan in  een  
onzer vorige num m ers sprake was, 
hun controle lan gs de kusten  u itoefe
nen. De illegale visscherij is er in  
groote m ate m ee verhinderd. Deze 
ging nam elijk  reeds sedert verschei
dene jaren  ongestraft h aar gang.

VEREENIGDE S T A T E N

DE VISSCHERIJ IN PORTO RICO
Verbruik per hoofd in  Porto-Rico  

en in de M aagden Eilanden (kleine  
eilandjes ten  O. van Porto R ico) be
reikt de hoogste cijfers voor alle in 
woners onder de vlag van  de V ereenig
de S taten . De bevolking van 2 m illioen  
inw oners verbruikt ongeveer 150 m il
lioen Eng. pond versehe visch  per 
jaar. N ochtans is de opbrengst van  
h et eiland zelf zoo gering, dat het 
grootste gedeelte m oet ingevoerd wor
den. Enkel 3 à 4 m illioen  Eng. pond  
worden ter p laatse  gevangen. De 
visschers werken op een afstan d  van  
de kust die ze kunnen m et roeiboot
jes bereiken. Ze gebruiken potjes en

FECAMP
BEVREDIGENDE UITSLAGEN VAN 

DE MAKREELVISSCHERIJ
De eerste trawlers die van  u it de 

haven van Fécam p de m akreelvissche 
rij bedrijven zijn than s teruggekeerd. 
Een trawler voerde 40 Ton van  deze 
vischsoort aan, waaronder 22 Ton in  
gezouten toestand. De aanvoer van  
een  drifter bedroeg 80.000 stuks ge
zouten makreel.

D e eerste u itslagen  waren bevredi
gend en m en verw acht nog een groo
ter bedrijvigheid.

DOUARNENEZ
PRIJZENCONFLICT

Men w eet dat in de haven van Dou- 
arnenez de visschers eendrachtig be
slisten  zich te verzetten  tegen den  
vastgestelden  m inim um prijs van de 
makreel, die op een te laag peil vast
gesteld  werd.

Voor de visschers leverde h et groot 
belang op rechtstreeks te m ogen on
derhandelen op basis van prijzen, die 
hooger waren dan 19,50 fr. per kg.

Alles liep vlot van  stapel tot dat' 
24 fr. per kg. bereikt werd. Nu kwam  
de prijzencontrole tusschen  bij de 
handelaars die de m akreel bij de v is
schers afnam en. Van hooger hand  
ziet m en in  de prijzenstijging een  
gevaar voor de kleinhandelsprijzen, 
die n iet m eer op h et vastgesteld  peil 
zouden kunnen gehouden worden, 
w aarvan de verbruiker h et gelag zou 
betalen.

Voorloopig bleef de tusschenkom st 
echter zonder eenigen  invloed. De 
handelaars slaagden er in  hooger prij
zen aan den visscher uit te betalen, 
door h et fe it dat zij de tusschenper- 
sonen uitschakelen. H et belang van  
den verbruiker is insgelijks gediend

lijnen. Men bedenke dat daar vooral door den weg die door den groothan- 
koraalriffen  aangetroffen  worden. del gevolgd wordt.

HET SLECHT V/EDER TREEDT ALS 
SPELBREKER OP

De aanvoer van  m akreel is over h et  
algem een n iet zoo belangrijk ais men  
oorspronkelijk verwacht had. Bij d e 
ze visscherij trad in  de eerste p laats  
het weder ais spelbreker op. Sedert 
het begin van  h et seizoen w aren de 
dagen m et gunstig weder zeldzaam, 
w at h et u itzetten  van de drijfnetten  
erg belemmerde.

Naar h et oordeel van de visschers 
zijn  de m akreelscholen n och tan s over 
vloedig voorhanden en  verspreid op 
een oppervlakte van  verschillende 
honderden zeem ijlen, gaande van het 
N.W. van O uessant tot Z.W. van P en -  
march.

Eigenaardig is dat de visscherij op 
m akreel n iet u itgeoefend wordt ge
durende h et tijdstip  der m aan.

♦ » ♦ ♦  ♦ ♦♦♦♦♦»»♦♦♦♦♦♦♦♦■»♦♦<»»<»

Bestuur der Visscherijen op  d e  
Z e e u w s c h e  Stroomen

VERLOTING  
V A N  MOSSELBANKEN

in de Westerschelde en Brakman
Op Vrijdag 2 Mei 1947 zullen bij lo

ting  voor kunstm atige m osselteelt in 
concessie

MET INGANG VAN 15 M E T  1947 
worden u itgegeven 36 perceelen in de 
WESTERSCHELDE en BRAKMAN, 
zooals deze zijn afgebeeld op de daar
voor vervaardigde kaarten, die ten  
kantore van den Voorzitter van  bo
ven vermeld bestuur (Hofplein 7) te 
MIDDELBURG verkrijgbaar zijn te
gen  vooruitbetaling van f. 0,50 per 
stuk of f. 0,54 franco per post, welke 
perceelen zijn verdeeld in  tw ee groe
pen, genumm erd m et daarachter ver
m eld jaarlijks verschuldigd retribu- 
tiebedrag ais volgt :

Groep Brakman :
No. 1 tot en m et 5 f 15,— per perceel
No. 6 to ten m et 9 f  10,— per perceel
No. 10 tot en  m et 17 f 15,— per perceel

Groep Westerschelde 
No. 1 tot en m et 7 f  10,— per perceel
No. 8 tot en  m et 12 f  25,—  per perceel
No. 13 f  30,—  per perceel
No. 14 en 15 f 15,—  per perceel
No. 16 tot en m et 19 f  10,— per perceel

De voowaarden van u itg ifte  zijn op
aanvraag kosteloos verkrijgbaar bij 
bovengenoem den voorzitter en bij ge
legenheid  van de h ierna verm elde 
schouw der vaartuigen bij ‘den daar
m ede belaste opziener.

S C H O U W  DER VA ARTUIGEN
Ingevolge artikel 3 der voorwaarden  

van u itgifte m oeten zij, die w enschen  
m ede te  dingen, op nader te  bepalen  
tijdstip en  p laats aan een  door den  
Voorzitter aan te wijzen Opziener hun  
vaartuig vertoonen.

Wordt dit voor de m osselvisscherij-, 
geschikt bevonden, dan strekt het  
daarvoor afgegeven  bewijs van aan 
m elding tot de verloting, zonder ver
dere form aliteiten  van aangifte.

Ter verkrijging van  bedoeld bewijs 
van aanm elding zullen gegadigden  
zich m et hunne vaartuigen op ZA
TERDAG 19 APRIL 1947 ten  tijde 
daarbij vermeld in een  der volgende 
haven bevinden :

Om 10 uur ’s voorm iddags in de ha
vens der gem eenten  OUDDORP. 
BRUINISSE. THOLEN, YERSEKE, 
BERGEN OP ZOOM en ZIERIKZEE.

Om 9 uur ’s voorm iddags in  de ha
vens te CLINGE en ISABELLASLUIS 
(Bouchautsche haven).

Om 2 uur ’s nam iddags in  de h a 
vens te PHILIPPINE en PAAL (ge
m eente GRAAUW).

Voor de m ededinging naar de groep 
BRAKMAN kunnen geschikte roeiboo- 
ten  ook in aanm erking komen.

De verloting zal worden gehouden 
op VRIJDAG 2 MEI 1947, des voor
m iddags om 10 ure in de bovenzaal 
van de Sociëteit «De Vergenoeging» 
te MIDDELBURG (Groote M arkt).

MIDDELBURG, 1 April 1947. 
VAN DER BEKE CALLENFELS, 

Het Bestuur voornoemd, 
Voorzitter,

O psteller : S. BOLL INNE
H. Hartplein, 11 — Oostende 
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