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PRIJS : 2 FR. HET NIEUW VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG  

VRIJDAG 13 JUNI 1947.

VISSCHERUBLAD
1

v r a i g  raiy1 vil fflL. :

HOOGWATER
JUNI

1 Z 10.47 23.07
2 M 11.24 23.44
3 D 11.58 ____

4 W 0.14 12.32
5 D 0.51 13.07
6 V 1.26 13.41
7 Z 2.03 14.14
8 Z 2.42 14.54
9 M 3.23 15.39

10 D 4.10 16.25
11 W 4.55 17.19
12 D 6.04, 18.30
13 V 7.10 19.38
14 Z 8.12 20.41
15 Z 9.09 21.40
16 M 9.49 22.20
17 D 10.44 23.08
18 W 11.28 23.51
19 D — 12.13
20 V 0.47 13.01
21 Z 1.29 13.52
22 z 2.22 14.44

: 23 M 3.18 15.42
. 24 D 4.19 16.43
. 25 W 5.21 17.44

26 D 6.21 18.45
• 27 V 7.22 19.53

28 Z 8.19 20.53
" 29 Z 9.27 21.51

30 M 10.18 22.39
X  B erekend volgens

h e t officieele uur
van  Greenwich.
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Bedenkelijke Toestand der 
Franse Zeevisserij

JCunnen nag tijdig, tnaafoegeíen genanten 
werden tat afwending acui de odóió ?

De Frans-Belgische Besprekingen
te  Parijs

Bij onze Zuiderburen kom en er e l- I  

ke dag nieuwe zeevisserijvaartuigen  
in de vaart. Men kan zich verheugen  
bij deze nieuw e vaststelling, daar al
dus h et productieapparaat stelselm a
tig uitgebreid wordt en aldus h et ver
eiste m ateriaal ter beschikking ge
steld wordt van  de zeevissers, die on
geveer acht jaar geleden hun eigen  
bedrijf hebben m oeten  vaarwel zeg
gen. De vreugde bij deze vaststelling  
gaat n och tan s gepaard m et bezorgd
heid.

GEVAAR VOOR OVERPRODUCTIE

In de Franse zeevisserijm iddens 
stelt m en evengoed ais bij ons, angst
vallig de vraag, zal de productie w el
dra n iet groter zijn  dan de behoeften  
van de verbruiker ? Daarenboven zijn  
de Franse exportm ogelijkheden in  ge
vaar tengevolge van  de oorlog; ze zijn  
zeer beperkt uit oorzaak van h et h u i
dig prijzenpeil, n ochtans n iet lonend  
genoeg voor de reders en  toch te hoog  
om m et succes te  kunnen m ededingen  
met de vreemde landen, bij w ie ten 
gevolge van de verhoging van  de pro
ductie, een  stelselm atige verlaging  
van de prijzen opgem erkt wordt.

M en vraagt zich bij onze zuiderbu
ren af, indien deze overproductie n iet 
de ineenstorting van de prijzen zal 
voor gevolg hebben, waardoor de re
derijen en  de bem anning in  de on
m ogelijkheid zullen gep laatst worden  
door hun  bedrijf te leven ? Een in ten 
sieve visserij, zoals zij th an s beoe
fend wordt door alle landen van  
Noord-West Europa, m oet leiden tot 
de verarming der visgronden m et ais 
gevolg dat de aanvoer van  elk vaar
tuig zodanig verminderd wordt, dat 
men ten  slotte in  de onm ogelijkheid  
verkeert de u itbatingskosten te  dek
ken, des te  meer dat de fijne vissoor
ten, zokider dewelke e rederij geen  
goede u itslagen  kan boeken, vlugger 
zullen verdwijnen dan de gewone vis.

Zal Frankrijk in  staat zijn  bescher
m ingsm aatregelen te nem en  tegen  de 
invoer van  vreemde visserijproduc
ten ? Bepaalde landen door hun voor
delige ligging kunnen zich veroorlo
ven prijzen te vragen beneden de ge
wone m ededinging.

ANGSTVALLIGE VRAGEN

De rederijen vragen zich terecht af 
of zij w el ooit in  staat zullen zijn  de 
kapitalen af te schrijven van de n ieu 
we vissersvaartuigen, w aarvan de 
kostprijs aah h et ongelooflijke grenst 
of zij w el ooit de kapitalen  zullen  
kunnen delgen, welke aangewend  
werden voor de herstelling van  oude 
vaartuigen ?

Men vraagt zich m et ongerustheid  
af, indien h et bij h et bedrijf in sch a
kelen van som mige kapitalisten, oor
spronkelijk aangetrokken door de voor 
uitzichten van  een gem akkelijk te 
verwerven w inst, n iet zal voor gevolg 
hebben, dat vanaf de eerste kenteke
nen van de crisis, talrijke vaartuigen  
zullen onttakeld  worden, to t grote 
schade van  schippers en  vissers, die 
aan deze personen hun  vertrouwen  
geschonken hebben ?

Talrijk zijn  degenen, die bezorgd 
zijn over de weerslag die de nieuwe 
sociale lasten  op h et bedrijf zullen  
hebben.

Kan m en al deze dreigende gevaren  
ais denkbeeldig aanzien  ? Zeker voor 
de Franse zeevisserij zijn  er nog een  
aantal schone dagen in h et vooruit
zicht. Deze mooie dagen zijn echter 
geteld des te m eer dat men van Fran
se zijde beweert, dat de Regering n iets  
doet om de duur er van te verlengen.

MEN BETREURT HET GEMIS AAN 
BELANGSTELLING VAN 

REGERINGSZIJDE

serijkringen herhaaldelijk  geluid. H et 
Centraal Comité der Zeevisserij, de 
groeperingen van  Reders, de zeevis
sers Syndikaten hebben bij de openba
re besturen h un  noden bekend g e
m aakt. Zij hebben zelfs h et werk stil 
gelegd om h un  eisen  te  beklem tonen.

O ngelukkiglijk is de Franse R ege
ring om zo te zeggen ongevoelig g e 
bleven tegenover al de k lachten, om
dat zij n iet de behoeften kent van  
een bedrijf dat n iet m et w elkdanig  
ander kan vergeleken worden.

De Franse regering sch ijn t er n iet  
van  bewust dat h et redelijke w ijze on 
m ogelijk is een  bedrijf u it te  baten, 
w anneer de ontvangsten  zesm aal ver
hoogd zijn  in  verhouding m et de voor 
oorlogsen toestand dank zij de over
vloedige vangsten, die stelselm atig  
verm inderen, m aar d at daarentegen  
de uitgaven h et coeffic ient 12 berei
ken.

VOOR DE OORLOG STEUNDE  
DE FRANSE REGERING HET 

ZEEVISSERIJBEDRIJF

De Franse bedrijfsm iddens w ijzen  
er op dat slech ts dank zij de steun  
der Regering h et bedrijf in  1938 in  
leven  gehouden werd. Toen w erden er 
prem ies aan  de rederijen verleend, 
evengoed ais tussenkom st bij de aan 
koop van brandstof voor de stoom m a
chine en  de m otoren. Deze prem ies 
zijn th a n s afgeschaft. De R egering  
was in 1938 verplicht tussen  te ko
men, ten  einde de volledige on ttak e
ling van de zeevisserijvloot te  voorko
men, die onverm ijdelijk gew orden w as  
tengevolge v. d. overrom peling van de 
Franse m arkt door vreem de visserij- 
Produkten aan zeer lage prijzen. De 
Franse zeevisserij rederij en w aren stel 
selm atig in  deficiet, zij verkochten  
hun vangsten  slech ts aan h et coeffi
cient 4 in  verhouding m et 1914. D aar
entegen  bereikten de andere voe
dingsw aren een  verhoging van  700%.

De Franse Regering zag er in  1932 
en 1934 n iet tegen  op con tingente-  
ringsm aatregelen te nem en, ten  e in 
de de invoer van  vreem de visserijpro- 
dukten te  keer te gaan. Op d it ogen
blik waren de to lrechten  geen  vol
doende w apen om h et evenw icht te 
herstellen  tussen de prijzen van  de 
Franse zeevis en  deze der m eded in
gende landen.

In de Franse zeevisserijm iddens  
m erkt m en op dat de R egering zou 
m oeten  n u t trekken uit de lessen  van  
h et verleden, indien  zij wil verm ijden  
dat h et bedrijf binnen korten tijd  zou 
ten  onder gaan.

Sn.

DE PRIJZEN VERHHOOGD

Sedert Zaterdag hebben de Franse  
reders een  verhoging van  prijs beko
m en voor bepaalde soorten. Deze gaat  
tot 30 t.h.

MEN WENST TE KOPEN  
L E D I G E  V A T E N

Adres: Firma BRUNET,
Christinastr, 124 Oostende

(305)
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Uitvoer van verse 
Vis naar Ingeland

Zoals vorige week gem eld, hadden  
D onderdag en Vrijdag te Parijs b e
sprekingen p laats tussen  Franse en  
B elgische afgevaardigden  van  beide 
regeringen  en de visnijverheid.

Deze besprekingen vorm en een deel 
van  de algehele besprekingen w elke  
p laats hadden m et h et oog op h et a f
slu iten  van  een  Frans B elgisch  h a n 
delsakkoord.

V an Franse zijde waren alle taxken  
van reders en  vishandelskringen  te 
genwoordig en  werd er natuurlijk  aan  
gedrongen op zo w einig m ogelijk in 
voer. Ook de besprekingen om trent de 
ijle haringvisserij had plaats.

Van B elgische zijde w aren de reders 
alleen  vertegenwoordigd door den  
heer Decrop en  had de heer V anden- 
berghe n am ens de kustvisserij zijn  
opwerpingen aan  de p laatselijke ver
tegenw oordigers van  h et Zeewezen  
vooraf doen k ennen  m et h et oog op de 
belangen  der kustvisserij in  ’t  b ijzon
der en de uitvoer van  garnaal.

Hulde d ien t gebracht aan  de wijze 
waarop de heren  D escam ps en  Decrop  
voor de zeevisserij onze belangen  h eb
ben gediend. H et is in  een  openbaar 
verslag som s onm ogelijk  gew ag te m a
ken van al h et w el en  wee welke er bij 
de F ransen  d ient overwonnen te wor
den.

M aar laat ons aan  Cesar geven w at 
er aan Cesar toekomt.

H et is nog te vroeg om over de be
reikte of liever de gediscusseerde za
ken. uit te wijden.

B innenkort zullen we er h et resul
taa t van  kennen.

’t Is  voor die reden, dat we hopen  
tevreden te  m ogen zijn voor groot en 
m iddelslagvisserij.

H et is ook voor die reden dat we h o 
pen te  zullen m ogen schrijven, dat de 
harde woorden welke ten  voordele van  
de kleinen  som s werden gewisseld, 
hun weerslag zullen  gevonden hebben  
en dat onze vertegenwoordigers de 
uitvoer van garnaal zullen bewerkstel
ligd  hebben, w elisw aar n iet in  de m a
te zooals zulks vóór de oorlog h et ge
val was, m aar toch  zóó dat 20 t.h. van  
onze productie voor Frankrijk zal be
stem d zijn.

In  deze om standigheden en wetende 
welke m oeilijkheden te  bekam pen va l
len, brengen we graag hulde aan de
zen welke de m oeilijke taak B elgië’s 
export te verdedigen, op zich genom en  
hadden.

Hieruit blijkt eens te m eer h et groot 
n ut van  de to t stand gekom en Natie 
Federatie van de visserij, de vishandel 
en h et visserijbedrijf.

G A R N A A L K W E S T IE
PROTESTVERGADERING DER GARNAALAANKOPERS-  

VERKOPERS DER BELGISCHE KUST
EN

Een protest vergadering wordt gehouden op Zondag 22 Juni a.s. om 
14.30 uur in  h et lokaal bij Reyzerhove, V ism ijnstraat, Zeebrugge.
GROOT-  EN KLEINHANDELAARS ALLEN OP POST ! ! ! (339)

Matiancde federatie aan fiei ViôMÛjâecOdjf, 
de Vióñandeí en de Vi&nija&ifteid

!
ls te  Week 
2e Week 
3e Week 
4e Week 
5e Week

14.759,50
112.876,30
282.043,80
115.358.70
51.439,—

De noodklok werd in  de Franse vis- Totaal voor de m aand Mei 576.477.30

H e t  P r o b l e e m  van  d e  
U itv o e r  n a a r  Italie

Er deden in de laa tsten  tijd  in  de 
uitvoerm iddens geruchten  de ronde 
dat weldra een nieuw e verhouding tus 
sen B elgische frank en  lire zou w or
den  vastgesteld. Deze verhouding zou 
1 B elgische frank voor 12 of 13 lires 
bedragen tegen  de huidige verhouding  
van 1 Fr. voor 5 lires. Deze geruchten  
verwekten grote onrust in  de export - 
m iddens, aangezien  de nieuw e verhou
d ing de toekom stigen export naar I ta 
lie ten  zeerste zou kunnen bem oeilij
ken en zelfs geheel lam  leggen.

H et algem een  secretariaat der N a
tionale Federatie h eeft d ien aangaan 
de in lich tin gen  ingew onnen bij de 
Ita liaan se Ambassade en bij h et M i
n isterie van  B uiten landse H andel eri 
kan h et volgende m ededelen :

1. Het handelsverdrag van 18-4-1946 
w aarin  een uitvoer voorzien werd van  
50.000.000 Fr. B. verse, geconserveerde, 
gezouten en gerookte vis n aar Italie, 
wordt weldra vervangen door een  
nieuw  handelsvgrdrag waarin, naar 
alle w aarschijnlijkheid, eveneens u it
voer van  B elgische verse en  bewerkte 
vis zal worden voorzien en  w el 50 mill. 
B. Fr. voor verse vis en  50.000.000 
B. Fr. voor bewerkte vis. Wij m ogen  
dus m et genoegen  vaststellen  dat in  
grote m ate m et de destijds door de 
N ationale Federatie ingediende voor
stellen  werd rekening gehouden.

2). Sam en m et h et handelsverdrag  
wordt een finan cieel verdrag genego- 
cieerd, w aarin inderdaad een nieuwe  
verhouding van lire to t B elgische Fr., 
w aarschijn lijk  1 Fr. voor 12 of 13 li
res, zal worden voorzien. De reden van  
deze nieuw e verhouding is dat de ver
houding 1 Fr. voor 5 lires volkom en  
k unstm atig is  en  alle Ita liaan se ex 
port naar België onm ogelijk m aakt.

3). Deze nieuw e verhouding zal van
zelfsprekend gelden  voor alle B elgi
sche Produkten en n iet alleen  voor de

leveringen van vis zoals door som m i
gen beweerd werd.

4(. Bovendien zal een nieuw e ver
houding worden vastgesteld  voor de 
lire, n iet alleen voor België, doch ook 
voor andere (visleverende) landen.

5) In  het n ieuw  financieel verdrag 
zal een schikking worden opgenom en  
waardoor binnen een bepaald term ijn  
alle nog achterstallige Belgische  
schuldvorderingen door de Italiaanse  
im porteurs zuilen m oeten worden vol
daan zonder verlies voor de Belgische  
exporteurs.

H et spreekt vanzelf dat bovenstaan
de in lichtingen  slech ts volledig zullen  
kunnen bevestigd worden ais het 
nieuw financieel verdrag en h et nieuw  
handelsverdrag m et Ita lie zullen on
dertekend zijn, w at w aarschijnlijk  nog 
in  de loop der m aand Juni h et geval 
zal zijn.

Zodra de N ationale Federatie in  het  
bezit zal zijn van  deze officieële tek
sten  zullen alle nodige aanvullende 
in lichtingen  onder deze rubriek aan  
de belanghebbende exporteurs worden 
verstrekt.

V o l l e d i g h e i d s h a l v e

In  ons num m er van 22 Mei j.l. pu
bliceerden wij een bericht bestem d  
voor de visserijm iddens, de u it- en  in 
voerders, de groothandelaars en de 
winkeliers. D it bericht had betrekking  
op de werking van de N ationale Fe
deratie.

De werking van  de N ationale Fede
ratie boezem t evenwel belang ten  aan  
zien van de visverwerkende n ijverhe
den, die ten  andere bij dit organism e 
een zeer belangrijke rol spelen.

V olledigheidshalve is h et bericht in  
kwestie insgelijks bestem d voor de 
visverwerkende nijverheden, die ech 
ter n iet werden opgesomd.

In een  woord «Het Nieuw V issche- 
rijblad» w il de spreekbuis zijn van a l
les en  nog w at dat van  ver of nabij 
in  verband staat m et «het visje».

Middenôlagrederô Bij 
Minió te* Veut Clcâe*
Donderdag werden de M idden- 

slagreders welke hun lokaal in  de 
Volksbond hebben, op hun verzoek 
door M inister Van Acker ontvangen  
om al hun grieven te  horen uiteen
zetten.

We kunen slech ts eens te m eer de 
grote1, geheim  zSnigheid betreuren  
waarm ee deze bond steeds te  werk 
gaat zonder de anderen te w illen ken
nen.

Alles wordt er a is in  een glazen  
kastje geborgen en even geheim zinnig  
afgehandeld.

Van m inisterieële zijde kan niet 
veel belang gehecht aan  dergelijke 
werkwijze, welke geen waarborg kan  
geven, dat m en hier de belangen van  
alle reders dient.

In  dit opzicht zal de Federatie zelf 
haar standpunt dienen te bepalen om  
te verm ijden dat de m inister al te  
eenzijdig voorgelicht worde.

W anneer zal in  de visserij van wer
kelijke sam enw erking sprake zijn ?
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Gezonde Kritiek en 
Suggesties...

VOOR EEN GROTER VISVERBRUIK
In aen schrijven  gerich t to t de Pro- 

pagan daveren iging voor Visverbruik  
w ijs t de heer Vanden Abeele, lid van  
deze Com m issie, op de vleesschaarste , 
h et gebrek aan belangstelling voor de 
visserijprodu kten , en de te volgen weg  

Laat ons ech ter de H. Aug. Vande- 
Abeele, lid van den Beheerraad der  
Visnijverheden , in zijn  u iteen zettin g  
volgen.

VIS VAN GEEN TEL ?
Thans wordt in  dagbladen, verga

deringen, enz... druk gewag gem aakt 
van h et tekort aan  vlees, door h et fe it  
dat het vee nog eerst gedurende ze
kere tijd  m oet gevoed worden, vooral
eer een voldoende gew icht te berei
ken om doelm atig geslacht te worden..

Zelfs in h et Parlem ent h eeft men. 
h et vraagstuk behandeld en de bevol
king de raad gegeven, inm iddels ter 
vervanging van  h et ontbrekend vlees, 
m eer eieren, groenten, enz... te ver
bruiken.

Het blijkt dat nergens gewag ge
m aakt wordt van «vis». Het ogenblik  
is ongetwijfeld zeer gunstig.

OM VIS OP HET VOORPLAN 
TE BRENGEN

Zonder verder talm en m oet h et no
dige gedaan worden om m et eenvou
dige m iddelen en zonder veel kosten  
vis op h et voorplan te brengen. Het 
doei kan onm iddellijk bereikt worden 
door b.v. :

— regelm atige oproep langs de ra
dio om de verbruikers erop te wijzen  
dat, bij tekort aan vlees, dit laatste  
product best door vis, zowel vers ais 
bereid - kan vervangen worden; dat 
vis nu op zijn best is, warm of koud 
kan verbruikt worden - zeer voed
zaam , gezond, liicht verteerbaar voor 
zieken, enz...

— korte m ededelingen in  de pers, 
eventueel m et de m edewerking van  
het Beheer van h et Zeewezen en het 
M inisterie van Ravitaillering, om de 
verbruikers aan te m oedigen voor een  
groter verbruik van visserijprodukten, 
bijzonderlijk tijdens de periode van  
gebrek aan vlees.

AKTIE VAN ALGEMEEN BELANG
De voorgestelde aktie zou n iet en 

kel ten  bate zijn van onze vissers en 
vishandelaars, zij h eeft tevens een  
algem een belang voor de Verbruikers. 
Het ogenblik van dergelijke propa
ganda blijkt zeer gunstig en  zou een  
ernstige steun kunnen zijn  voor de 
visserij op een tijdstip van  het jaar, 
dat h et verbruik van  vis m eestal m er
kelijk afneem t.

Men koestert de hoop dat deze voor
stellen  de goedkeuring van Hoger 
H and zullen krijgen en  er gevolg zal 
aan verleend worden. D it slu it n iet uit 
dat nog andere gedachten  hierom 
trent naar voor kunnen gebracht wor
den, ten  goede van een groter visver
bruik.
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Propagandavereniging voor Visverbruik
In de la a ts te  vergadering der P ro

paganda Com m issie, w aarvan  w ij ve r
slag hebben u itgebrach t, w erd o.a. de 
begrotin g voor 1947 der Vereniging  
besproken.

D it pu n t w e k t b ijzondere belang
stelling, zoda t w ij h e t n u ttig  oorde
len er breedvoerig op terug te  keren.

UITEENZETTING DER BEGROTING  
VAN 1947

INKOMSTEN :
Er dient te  worden opgem erkt dat 

de geldelijke inkom sten van  de Pro- 
pagandaverfeniging voor visverbruik, 
van 1947, n iet m eer om z.t.z. u itslu i
tend  afkom stig zijn  van de staat.

Het Beheer van  Zeewezen kom t tus  
sen van 2 x 100.000 fr. (zijnde 100.000 
fr. „voor 1946 en  100.000 fr. van 1947). 
De tegem oetkom ing voor 1946 be
stem d, zal in  1947 worden verbruikt 
om dat de vereniging in  1946 hare vol
ledige propaganda-actie n iet heeft 
kunnen voortzetten daar zij over het 
nodige m inim um  aan geldm iddelen  
n iet beschikte; enerzijds door ae laat  
tijd ige uitbetaling van de staatstoela- 
ge voor 1946 en anderzijds door het 
feit dat de organisatie van  h et Ver
bond der Visserij, d at een gedeelte 
der inkom sten m oet verstrekken, lan- j 
geren tijd  gevergd h eeft dan voor
zien werd ; j

De Provincie W est-Vlaanderen komt 
tu ssen  voor 50.000 fr. en de kustge- ; 
m eenten voor een gezam enlijk bedrag j 
van ± 65.000 fr.

Vanwege de belanghebbenden zelf 
(vissers en  vishandelaars) wordt een 
m inim um  bedrag voorzien van 2 x
200.000 fr. tegem oetkom ing welke 
door tussenkom st van h et Verbond 
zal verstrekt worden.

UITGAVEN : 

A. BESTUURSONKOSTEN :
a)  Secretar iaat  (80.000 fr.) - vergoe

d ingen  aan  personeel voor 1946 en 
1947; documentatie,' tijdschriften, enz.

b) Bureelonkosten (5.000 fr.) -  bu- 
reelbenodigheden; verzenden per 
spoor van propagandam ateriaal voor 
de scholen  en vishandelaars.

c.) Reis  en Verblij fkosten (40.000 
fr.) -  R eiskosten van de leden van de 
R aad van Beheer, reis- en verblijfkos 
ten  van de algem ene secretaris en 
van  de personen die door de vereni
ging m et een zending gelast worden.

B. PROPAGANDA-ACTIE
Huishoudel i jke afdel ing

O rganisatie van voordrachten en 
kooklessen in de scholen en de groe
peringen voor vrouwen. De ondervin
ding h eeft ons geleerd dat deze pro
paganda de beste resultaten oplevert.

a)  Lesgeefster9 - propagandis ten  
(Wedde, pensioenen, sociale verzeke
ring, enz) (150.000 fr.).

De vereniging h eeft tw ee lesgeef- 
sters-propagandisten aangeworven: 
eene voor h et V laam se en eene voor 
h et W aalse gedeelte van h et land; 
aan deze lesgeefsters die het dploma 
van huish. regentes bezitten wordt de 
wedde uitbetaald  berekend volgens 
h et barem a in voege bij het T ech
n isch  Onderwijs. Deze ¡esgeefsters  
zullen optreden in de onderwijsinrich  
tingen  van  h et land ter gelegenheid  
van al de m anifestaties welke door 
onze vereniging voor de huishoudsters 
worden ingericht.

b) Reis- en verbli jfkosten 48.000 fr. 
Er wordt voorzien dat iedere lesgeef
ster gemiddeld 3 reizen per week zal 
m oeten  doen (berekend aan  gem id
deld 100 fr. voor het reisbiljet en 70 fr. 
verblijfkosten) ; m aakt dus 510 fr. per 
week en  per persoon. Men m ag gerust 
aannem en d at zulks m ag berekend 
worden gedurende 44 à 48 weken per 
jaar. Zulks m aakt dus ongeveer : 
(510 fr. x 48) x 2 of ± 48.000 fr.

e) Organi sat i eonkosten : (25.000 fr) 
bekostigen van de vis, ingrediënten  
enz. nodig voor het geven van kook
lessen.

d) Vlugschri ften met  beknopte  in-  
houd  der lessen en voordrachten
(20.000 fr.) Het uitdelen van vlug
schriften  en van de beknopte inhoud  
der kooklessen en der voordrachten is 
gebleken een zeer afdoend en onont
beerlijk propagandam iddel te  zijn.

2. Openen van nieuwe afzetgebieden

a)  Organi sat i e  van de v ishandel
(30.000 fr.) U it de onderzoeken welke 
wij, voor de oorlog om trent h et ver
bruik onzer visserijproducten m och
ten  in stellen  is gebleken, dat de 
hoofdoorzaken van h et onvoldoend  
verbruik dezer o.a. te  vinden zijn :
a) in  de gebrekkige organisatie van  

onze vishandel.
b) in  de zeer onregelm atige prijzen  

welke voor de vis betaald werden. 
De vereniging beschikt over al de

gegevens om zich m et de degelijke 
organisatie van de vishandel bezig te  
houden in  de provinciën Limburg, He
negouwen, Luik en Namen. Dank aan 
de docum entatie welke wij hierover 
hebben bijeengebracht zal h et ons mo 
gelijk  zijn afzetgebieden voor onzte. 
zeevisserijproducten te  openen in de 
gem eenten waar de vishandel n iet of 
onvoldoende is georganiseerd. Daar 
w aar h et nodig is zal een speciale pro 
paganda-actie ten  voordele van  een  
groter visverbruik worden ingericht.

b) inri ch t ing  van Visweken • (75.000 
fr.) Het is altijd gebleken dat deze 
soort m anifestaties van zeer groot be 
lang zijn voor de visserijnijverheid. 
T ijdens de O ostendse visweek in  1946 
vroeg de heer M inister ons in de loop 
van 1947 een paar visweken te  orga
n iseren  in  W allonië.

e) Sam enwerk ing  m et  gas-  en e lec-  
t r i c i t e i t smaatschapp i j en  (25.000 fr.)

De onkosten van deze m anifestaties, 
welke helem aal in  h et teken  staan  
van h et visverbruik, worden voor de 
3/4  gedekt door de betrokkene N.V. - 
Voor w at h et n ut dezer gem eenschap
pelijke m anifestaties betreft verw ij
zen wij naar h et jaarverslag van 1939.

Organai sat i e  van vulgar isat i evoor-  
drachten  in kringen van volksontwik  
kel ing (10.000 fr.)

Het gaat h ier over de voordrachten  
op aanvraag georganiseerd in  D avids  
en W illem sfondsen, «La fem m e Pré
voyante Socialiste» enz.. Deze m an i
festa ties hebben altijd h et grootste  
succes. A angezien h et hier gaat over 
georganiseerde groeperingen zijn de 
inrichtingskosten  to t m inim um  her
leid en h eeft m en de verzekering een  
uitgelezen publiek te  hebben. M et de
ze voordrachten dient absoluut te  wor 
den voortgegaan.

3. Publ ici tei t

a)  (25.000 fr.) voor het m aken van  
trakten, omzendbrieven, strooibriefjes 
didactischdrukwerk voor de scholen, 
propagandazegels, enz.

b) (80.000 fr.) de vereniging zal 
jaarlijks 4 geïllustreerde plakbrieven  
uitgeven, 1 per seizoen, voor iedere 
plakbrief (VI. & fr.) wordt een uit- 
ve van 2 x 10.00.0 fr. voorzien.

e) (30.000 fr.) de vereniging zal in  
de loop van 1947 een receptenboekje 
la ten  verschijnen uitsluitend gewijd  
aan de bereiding van  garn aal- en  
visconservenschotels.

d) (100.000 fr.) propagandafilm en  
Het is buiten kijf dat de film  de mo
derne formule van  in lichtin g 'is. Het 
is  onbetw istbaar dat de film  op dit 
gebied over m iddelen beschikt welke 
aan de geschreven publiciteit ontbre
ken. De film  is een levend beeld, dat 
op de verbeelding werkt en  een  zeer 
talrijk publiek bereikt. Onze film en  
im m ers zullen n iet u itslu itend  be 
stem d zijn voor de scholen en  derge
lijke inrichtingen. Wij zullen er zorg 
voor dragen dat onze film en zullen  
vertoond worden in  de cinem azalen  
van h et land, a is supplem ent aan  de 
gewone program m a’s Deze soort fil
m en zijn op dit ogenblik zeer gezocht 
én door de verdelers, én  door de cine- 
m aexploitanten.

Volgens ingew onnen in lichtin gen  is 
eene som van 50.000 fr. nodig voor het 
realiseren van een sprekende film  16 
mm. - (origineel en kopij) van  250 m. 
projectieduur ongeveer 20 m inuten.

N.B. -  Voor de propaganda lan gs  
de pers worden geen u itgaven  voor
zien, aangezien de artikels handelend  
over econom ie techniek & w etenschap  
gratis zullen geleverd worden. Evenzo 
voor w at betreft de propaganda  
lan gs de radio

4. Allerlei

a )  (25.000 fr.) Propaganda l angs  de 
postkantoren - Deze propaganda zal 
geschieden door de afstem peling bij 
m iddel van een reclam eplaat van  de 
door de voornaam ste postkantoren te 
verzenden briefwisseling.

b) (25.000 fr.) BesUuur dier Postt- 
cheks  - Deze propaganda zal gesch ie
den door de verzending van trakten  
ten  voordele van h et visverbruik bij 
m iddel van de om slagen van  h et B e
stuur der Postchecksverzending om de 
3 m aanden of 4 x 100.000 briefjes.

c) (5.000 fr.) Wetenschappe l i jke  op
zoekingen - W etenschappelijke opzoe 
kingen en proefnem ingen onder le i
ding van  den heer prof. A.-J. V an de 
Velde, over de chem ische sam enstel
ling en de voedingswaarde van  de 
zeevisserijprodukten.

Onvoorziene U itgaven (443 fr.)

BEGROTING VOOR HET 
DIENSTJAAR 1947

De begroting voor 1947 werd b ijge
volg ais volgt opgevat :

INKOMSTEN

In kas op 1 Januari 1947 30.443 
Beheer van  h et Zeewezen

(toelage voor 1946) 100.000,—
Beheer van h et Zeewezen

(toelage voor 1947) 100.000,—
Provincie W est-V laanderen

(toelage voor 1947) 50.000,—
Stad Oostende

(toelage voor 1947) 30.000,—;
Stad Brugge

(toelage voor 1947) 10.000,—
G em eente H eist-a-zee

(toelage voor 1947) 5.000,—
Stad Blankenberge

(toelage voor 1947) 5.000,—
G em eente Nieuwpoort

(toelage voor 1947) 5.000,—
G em eente De Panne, Knokke & 

Middelkerke (toelagen  ’47) 10.000.— 
Bijdr. leden van 1947 3.000,—
Bijdr. reders en
vissers-reders 200.000,—
Bijdr. vishandelaars 200.000,—
Opbr. verk. kookboekje 50.000,—

gan disten  (wedde, pen sioe
nen, soc. verzek., enz.) 150.000,-

b) R eis en verblijfk. 48.000.-
c) O rganisatieonkosten  
ingrediënten, vis, enz.) 25.000,-
d) V lugschr. m et bekn. inh.

der les. en  voordr. 20.000,-

H uishoudel. afd. T otaal: 243.000,—
2. Openen van Nieuwe afzetgeb.

a)O rganisatie van  de vish. 30.000,—
b) Inricht, van  visw eken 75.000,—
e) Sam enw . m et gas en

electricitei'tsdiensten 25.000,—
d) O rganisatie van  vulgari- 

satlevoordr. n  kringen voor 
volksontw ikkeling 10.000,—

Nieuwe afzetgebieden Tot.: 140.000,-
3. Publ ici tei t

a) Trakten, om zendbrieven  
propagandazegels enz. 80.000,-

b) P lakbrieven (geillusteerd
1 per seizoen 80.000,-

c) Bijzondere trak ten  voor 
garnaal en  conserv.) 30.000,-

d) V ulgarisatiefilm en  100.000,-
Publiciteit T otaal: 235.000,-

4. Allerlei
a) Propaganda lan gs de voorn, 

postkantoren  van  h et
land (bij m iddel van
speciale poststem pel) 25.000,-

b) Propaganda door bemiddel.
v. h. Best. der Postch . 25.000,-

c) W etensch. opzoekingen  
(chem ische sam en stelling  
en voedingwaard. v. d. 
Zeevisserijproducten 5.000,-

d) Onvoorziene u itgaven  443,-

Reders & Vishandelaars
r^ H E T  B E S T E

I J S
WORDT GELEVERD DOOR

FROID INDUSTRIEL
(223)

i
TEL. 717913 

f l *

Bedrijfsoodogsschade 
en Cxtvabelast

Allerlei to taa l : 55.443,-
Voorziene u itgaven  voor 1947

Tofcaal: 798.443,

Welk is de terugslag van de Bedrijfs 
oorlogschade op den aanslag in  de 
E xtrabelasting op de Oorlogswinsten?

De belastingsplichtige h eeft twee 
m ogelijkheden :

—  ofwel ONMIDDELLIJK en  INTE
GRAAL dit bedrijf verlies AMORTI
SEREN d.w.z. aftrekken van zijn ver- 
m ogensaccressen; m et h et gevolg dat 
h et bedrag van  de vergoeding welke 
hem  gebeurlijk in  de toekom st zal u it- 
gekeerd worden, volledig zal vallen  
onder de belasting volgens h et belas- 
tingregim e van  kracht op h et ogenblik  
dat de vergoeding uitgekeerd wordt.

—  ofwel dit verlies in  RESERVE 
houden tot op h et ogenblik dat de 
W et op h et herstel der Oorlogsschade 
zal gestem d zijn. In  dit geval wordt de 
b elastin g  gevestigd op de w inst van  
h et jaar w aarin  dit verlies zich voor
gedaan  h eeft, zonder dat m et dit ver-

DIESEL 
MOTOREN

(VIERTAKT)

A g e n ts c h a p  : H. & R. Boydens
4 , V e lo d r o o m s t r a a t  
4 0 ,  S c h ip p e r s t r a a t  
- O O S T E N D E -

- MOTORS - V A A R T U IG E N  -
—  EXPERTISEN —

Duitse vaartuigen voor Polen

Voorziene inkom sten voor
1947 Totaal: 768.000.—

In kas op 1-1-,47 30.443,—
Algem een totaal 798.443,—

UITGAVEN

A. Bestuursonkosten
a) Secretariaat (personeel, 

docum entatie, enz.) 80.000,—
b) Bureelonkosten 50.000,—
e) R eis en verblijfk. 40.000,—

Totaal: 125.000,-
B. Propagandaac t i e
1. Huishoudel i jke afdel ing

(voordrachten en kook
lessen  in de scholen  en  

vrouwenkringen)
a) Twee lesgeefsters-propa-

«Om nium  Press» se in t ons de vol
gende gegevens van  de Poo'se Am bas
sade. De vertegenw oordigers van  h et 
Sovjet M inisterie van  h et Zeewezen  
ziin  ’n Polen aangekom en. Hun op
dracht b estaat er in  aan de Poolse au
toriteiten  vaartu igen  te overhandigen  
die to t de D uitse koopvaardijvloot be
hoord hebben. Het veranderen der p a 
viljoenen zal p laats grijpen in de h a 
vens van  G dynia en Szczecin.

In h et kader der R ussische h erste l
b etalingen  krijgt P olen  15%. Van de 
19 vaartu igen  die Polen ais herstelbe
ta lin g  zal ontvangen , w erden reeds 12 
gew ezen D uitse schepen  afgeleverd. Ze 
kwam en in  zeer goede staat aan  en  
hebben direkt n a  de in spectie van  de 
vertegenw oordigers van  de «Lloyd R e
gistered» terug d ienst hervat.

Er wordt verw acht d at in  de twee 
eerstkom ende weken, de andere sch e
pen  aan  Polen zullen uitgeleverd w or
den, m et uitzondering n och tan s voor 
twee eenheden  die zich in  de Zwarte 
Zee bevinden.

X X X

De Poolse koopvaardij b estaat eigen  
lijk m aar sedert een tw in tigta l jaren. 
H et is in  1926, en d it na m enigvuldige  
aarzelende pogingen, dat P olen  zijn  
eerste vaartu igen  kon in d ien st stellen  
A angezien de korte tijd  waarop die 
schepen  gebouwd werden, had  Polen  
ju ist vóór de oorlog een u iterst m o
derne vloot. H et tonn agecijfer bereik
te 120.000 ton. In  de loop van  de oor
logsjaren, van  1939 to t 1945, nam  de 
Poolse vloot sam en m et andere koop
vaardijvloten van de wereld deel aan  
offensieve en  defensieve operaties. De 
Poolse rederijen boekten  grote verlie
zen, daar verscheidene eenheden  b e
schadigd of totaa l verloren waren.

Som m ige schepen  werden vervan 
gen door de aankoop van  andere een 
heden, o f door vaartu igen  door E nge
land  in leen  gegeven.

Op h et einde van  de oorlog, bezat 
Polen nog schepen voor de d iepzee- 
visserij voor een  tonn em aat van  on 
geveer 100.000 ton, m aar deze hadden  
n iet m eer de goede k w aliteiten  van  
vóór de oorlog. H et m ateriaal w as  
vroegtijd ig versleten  ten  gevolge van  
de in tensieve u itbating door de oorlog 
gevergd. In  h et algem een w ordt aan 
genom en dat ze enkel nog 30 t.h. ver
tegenw oordigt van w at ze vroeger was. 
Van zohaast betere voorwaarden in 
traden, h eeft de vloot haar werking* 
hervat. Ze hielp  grondstoffen  en voe
d ingsw aren van  overzeese gebieden  
naar h et verw oeste vaderland bren
gen. Op 1 October 1946, werd h et groot 
ste gedeelte der Poolse rederijen die 
gedurende de oorlog in  Londen ver
bleven  terug n aar Polen gebracht. Op 
dit ogenblik echter, m oest P olen  aan  
V.S.A. restitutie doen van  verscheide
n e schepen  d at h et voor de duur van

de oorlog in leen  gekregen had. Het 
tekort aan koopvaardijschepen en  
passagierschepen van een zeker type, 
lie t  zich weldra gevoelen. Het gebrek 
aan tonnage, de vernieling der Poolse 
werven, m aakte de onm iddellijke w e
deropbouw van de vloot zoals die in  
1939 bestond, onm ogelijk.

De werven hebben veel geleden, ze 
m oeten  volledig hersteld worden voor
aleer spraak kan zijn van nieuwbouw. 
D it is de reden waarvoor de 19 sch e
pen  (60.000 ton) die Polen zojuist ais 
h erstelbetalin g bekom en h eeft de ton
nage van de koopvaardijvloot van 50 
t.h. verhoogt.

De eenheid  «Jagiello» (gew ezen Dua- 
la ) zal de verbinding tussen Gdynia  
en New-York verzekeren; zodoende 
zullen  m et de «Batory» die reeds in  
d ienst is, regelm atige vertrekdata  
kunnen  behouden worden. De gewezen  
D uitse passagiersboot «Kaiser» die 
«Beniowsky» herdoopt werd, is voor de 
regelm atige d ienst G dynia-Szczecin  
bestem d. De ferry-boat «Waza» (ge
w ezen  «Mecklemburg») zal h et ver
keer tussen  Polen en Zweden verzeke
ren. Een nieuw tje in  de Poolse koop
vaardijvloot bestaat in de aanw inst 
van  h et petroleum schip «Karpaty» 
(gew ezen «Adria») dat h et vervoer 
van brandstof zal vergem akkelijken. 
De regelm atige Poolse lijn en  die hun  
bedrijvigheid hernom en hebben, on
derhouden than s betrekkingen m et 
de B altische Zee, de Noordzee, West 
Europa, h et nabije Oosten en de h a 
vens van Noord-M idden- en Zuid- 
Amerika.

De reizen ter lange om vaart in  Eu
ropa geschieden in de B altische Zee, 
de Noordzee, een deel van de A tlan
tische O ceaan en de M iddellandsehe 
zee. Deze die h et Pools paviljoen bui
ten  Europa brengen en zich tot de h a 
vens van  de A tlantische Oceaan be
perkten, zullen weldra tot die van de 
stille oceaan uitgebreid worden. Door 
de herstelbetalingen  aan Polen op die 
m anier gedaan, zal h et land in de m o
gelijkheid  zijn, de vaartuigen op een  
veel groter schaal te  laten  reizen.

Handelsberichten
BUURTSPOORWEGEN OOSTENDE

W inst- en  Verliesrekening op 31-12-46 
Debit :

Algem. onkosten Fr. 51.350.769,53 
Aandeel N.M.B.S. 10.515.967,62
G ift aan delgingsfonds 196.843,54 
W instsaldo van h et jaar 2.12.136,36

64.245.717,05
K rediet :

Overdracht 505.546,21
O ntvangsten  uitbating 64.195.170,84

64.245.717,05

lies rekening gehouden wordt en vol
gens h et belastingregim e van kracht 
op dit ogenblik. De werkelijke invor
dering van deze belasting, voor wat 
betreft h et gedeelte dat overeenstem t 
m et de oorlogsschade, wordt echter 
opgeschort to t op h et ogenblik van de 
gebeurtelijke toekenning van de ver
goeding. Kom t er geen vergoeding, 
dan wordt de aanslag vernietigd. 
Kom t er wel vergoeding, dan neem t de 
aanslag haar uitwerking en wordt de 
invordering, die opgeschort was ge
worden, vervolgd.

Het spreekt vanzelf dat, inzake Ex- 
trabelasting, h et in  h et klaarblijke
lijke belang is van eiken geteisterde, 
integraal zijn verlies te amortiseren  
in  den loop van  de periode bedoeld 
door de Wet op de extrabelasting en 
aldus zijn w inst, gebeurlijk onderhe
vig aan de Extrabelasting, in  dezelfde 
m ate te verm inderen. Het staa t hem  
dan vrij, later, de gewone belastingen  
te betalen  -  en alleen deze -  op de 
vergoeding die hem  zal uitgekeerd  
worden.

De keus van den belastingsplichtige  
b lijft geheel, welke ook de houding  
weze door hem  tijdens den oorlog aan 
genom en in zijn  aan giften  in de ge
wone B elastingen. H et is im m ers pas 
in  1943 dat de Adm inistratie, gedwon
gen zich te onderwerpen aan  de Recht 
spraak van de Hoven van Beroen, de 
onm iddellijke en  integrale afschrij
ving van de Oorlogsschade h eeft aan
vaard. De vroegere houding van den 
belastingsplichtige onder druk van 
de Adm inistratie bindt hem  dus niet.

W at gebeurt er nu, w anneer de 
WERKELIJKE waarde van h et ver
nielde BEDRIJFSGOED, de GEBOEK
TE waarde op h et ogenblik der schade, 
verre overtreft, zodat de WERKELIJ
KE SCHADE veel belangrijker i<= dan 
deze waarm ede rekening gehouden  
werd toentertijd  bij h et opm aken der 
balansen en dus in  zijn aangiften  in 
de Gewone B elastingen  ?

In tegenstelling m et de gewone B e
lastingen , is de Extrabelasting ee^ be
lastin g  op oorlogswinsten (dus tijdens 
een beperkte en bepaalde periode"* en 
die tevens UITZONDERLIJK zijn. De 
bedoeling van den W etgever is dus wel 
alleen de WERKELIJKE oorlogswin
sten  te treffen  hetzij de werkelijke 
verrijking van den beiastingsolichtjse  
tijdens de belastbare periode, MET 
UITSLUITING VAN DE MEERWAAR
DEN VERWORVEN VOOR DEZE PE
RIODE EN DIE ALLEEN MAAR 
BLOOTGEKOMEN ZIJN TIJDENS DE
ZE PERIODE.

Zoo kom t h et dat in de w et op de 
Extrabelasting staat, dat w at betreft 
de onroerende bedrijfsgoederen, ver
w ezenlijkt tijdens de belastbare pe
riode, alleen in de Extrabelasting valt 
dat gedeelte van den verkoopprijs dat 
de WERKELIJKE waarde (en  n iet de 
geboekte) op 10 Mei 1940 overtreft.

A lleen de m eerwaarde die h et feit 
is van. den oorlog wordt dus belast.

T ijdens de bespreking van de wet 
werd het vraagstuk opgeworpen van 
de vergoedingen uitgekeerd door Ver
zekeringsm aatschappijen voor geteis
terde of verloren gegane schepen of 
boten. Moet deze aanzien worden ais 
w inst in  rekening te brengen voor het 
bepalen der Extrabelasting, wanneer 
deze vergoeding in de boekhoudm" 
figureert. Deze activa elem enten  zijn 
vaak volledig afgeschreven.- In  dit ge
val doet deze verm elding van de ver
goeding in de boekhouding een schijn  
bare m eerwaarde uitkom en.

De M inister h eeft toen verklaard  
dat deze m eerwaarden n iet belastbaar 
zijn: de eigenaar h eeft im m ers deze 
boten of schepen n iet gerealiseerd; hij 
h eeft door ongeluk een werktuig on
m isbaar voor aijn betroepsbedrijvig- 
heid verloren en de som m en welke hij 
besteed h eeft of zal besteden voor de 
reconstructie van dit vaartuig zijn 
niet voorafgenom en op h et resultaat 
van zijn bedrijvigheid. Zij werden 
hem  ter hand gesteld door een vreemd 
organism e. Deze verzekeringsvergoe- 
dingen vallen dus n iet ais zodanig on
der toepassing van de w et op de ex
trabelasting.

U it al het voorgaande kan dus het 
beslu it getrokken worden dat, wat 
ook de waarde zij aangegeven in de 
boeken van den belastingplichtige, 
deze van zijn verm ogensaccressen kan 
aftrekken h et bedrag van h et WER
KELIJK bedrijfsverlies door Oorlogs
schade zodat de m eerwaarde verwor
ven vóór 10 Mei 1940 n iet in aanmer
king kom t voor h et berekenen van de 
w inst van de belastbare oorlogsperio
de.

F.R.B.
K antoor voor Boekhouding 

en Fiscale Verdediging 
Oostende, Vindictivelaan, 20

Open elke Zaterdag. Huisbezoek op
aanvraag.
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Onze Vragenhus Jntmnatianaíe Vió¿e*ócanfe%eatie
FORFAITAIR LOON VOOR DE 

RIJKSDIENST VOOR M A A TS C HA P  
PELIJKE ZEKERHEID

Vraag I.G. Nieuwpoort

Ik ben eigenaar van  een h alf-over- 
dekt vaartuigje. Ik bedrijf de garna
lenvangst. R egelm atig verricht ik de 
afhoudingen in  uitvoering der w etge
ving op de sociale zekerheid. Ais m ijn  
m anschappen geen 200,— fr. per vaart 
dag verdienen, m ag ik dan afhouden  
op deze basis of m oet ik daarop een  
verm indering toepassen ?
Antwoord

Ingevolge de bestaande reglem enten  
en besluiten bent U verplicht de a f
houding te  doen op grondslag van  
200.— fr. per vaartdag. D it forfaitair  
bedrag m ag n iet verhoogd noch ver
minderd worden.

Wij w eten  dat in  sommige gevallen, 
in de eerste p laats ten  aanzien van de 
kustvisserij dit forfaitair bedrag n iet 
meer aan de werkelijkheid beant
woord. Men hoeft slechts de besom 
m ingen n a  te gaan, die regelm atig in  
«Het Nieuw Visscherijblad» w eergege
ven worden. Wie enigszins m et de g e
bruiken nopens de berekening van  
het loon in de visserij vertrouwd is, 
zal kunnen vaststellen  dat h et for
faitair loon in som m ige gevallen over 
dreven is.

Het forfa ita ir loon van 200 fr. per 
vaartdag voor de m anschappen m et 
uitzondering van de scheepsjongen  
(75 fr. per vaartdag) werd vastgesteld  
in h et begin van 1946. Reeds bij de 
aanvang van  dit jaar vroeg m en in  de 
schoot van  de Beroepsraad voor de 
Zeevisserij de herziening.

Men kwam m et nieuwe voorstellen  
voor de dag, die echter door h et M i
nisterie van Arbeid en Sociale Voor
zorg n iet aanvaard werden. De zaak 
bleef dus zoals oorspronkelijk vastge
steld.
Het wordt hoog tijd dat deze kwestie 

opnieuw ter ta fe l gebracht wordt. Wij 
verm oeden echter dat m en op dezelf
de m oeilijkheden zal stuiten.
Van hoger hand zal m en vragen de be 
wijzen voor te leggen dat dit forfa i
tair loon n iet bereikt wordt. Men zal 
zich n iet beperken tot de bespreking  
van een korte tijdspanne, m aar het' 
bedrijf beschouwen w aarschijnlijk  
over de duur van één jaar in  acht ge
nom en de gunstig en  ongunstige tijd 
stippen. Ook zal m en verm oedelijk  
verschillende vaartuigen van dezelfde 
grootte, beschikkende over dezelfde 
m iddelen in aanm erking nem en, om  
een gezond oordeel te kunnen vor
men nopens feitelijke toestanden.

Het aanleggen  en verzam elen van  
deze docum entatie kan bezwaarlijk  
door de reders gedaan wórden. Hier 
komt eens te  m eer h et groot belang  
van een  beroepsvereniging tot uiting.

Wij betreuren dat de beroepsinrich
ting in de zeevisserij nog zeer veel te 
w ensen overlaat, alhoew el h et ais h et  
enig afweerm iddel m oet beschouwd  
worden in de strijd voor de in stand -  
houing van h et bedrijf. Alle kenteke
nen zijn reeds voorhanden dat deze 
strijd zeer hard zal zijn.

V E R H O G I N G  V A N  VER G O ED IN G  
VOOR ARBEIDSO NG EVA LL EN

Vraag D. C. De Panne

Mijn m an is op zee gebleven ten ge
volge van een m ijnontploffing. Ik heb  
geen kinderen. Ik geniet een lijfrente  
uitbetaald door de G em eenschappelij
ke K as en berekend volgens de wet 
van 30 Decem ber 1929. Kan ik aan
spraak m aken op herziening van m ijn  
geval. Hoeveel m oet er mij uitbetaald  
worden ?
Antwoord

U kunt, krachtens de wet van 29 
October 1946, evengoed ais de andere 
rechthebbenden van slachtoffers van  
een arbeidsongeval, overgekom en na  
10 Mei 1941, aanspraak m aken op de 
herziening der vergoeding ,die door de 
Gem eenschappelijke K as voor de Zee 
visserij verleend werd.

Uit de in lichtin gen  welke door U 
schriftelijk verstrekt werden en aan  
de hand der tijdelijke ongevallenwet, 
stellen wij vast dat U recht h eeft op 
de volgende vergoedingen :

a) B egrafeniskosten : 1.312,50 fr. De 
som van 750 fr. werd U uitbetaald; U  
kunt bijgevolg, nog aanspraak m aken  
op 562.50 fr.,

b) Lijfrente : Uw lijfrente m oet be
rekend worden naar Uw leeftijd  en  
dien van Uw echtgenoot, op grondslag 
van'60 t.h. van h et jaarloon van laatst  
genoemde. De ouderdom in aanm er
king te nem en is deze op de datum  
van h et ongeval.. Het jaarloon van  
Uw echtgenoot, dat in aanm erking  
moet genom en worden tot vaststelling  
Uwe1* vergoeding, bedraagt ingevolge 
art. 7 der W et van 23 October 1946 en 
het Besluit van den Prins R egent d.d.
6 Januari 1947; h et m axim um  nl.
60.000 fr.

Uw rente bedraagt, berekend op de 
twee hoofden, 60.000 fr. x 60 t.h. x 
0.644 = 23.184 fr. per jaar.

U kunt de u itbetaling vragen van  
één derde van de waarde dezer lijf
rente.

Gelief op te  m e rk e n  d a t  deze r en te  
moet  u i tbe taald  worden v an a f  de d a 
tum van  h e t  ongeval.

Uw achterstallige vergoeding zal op 
30 Juni 1947 de som bedragen van  
76.480,22 fr. Wij hopen dat de G.K.Z. 
vlug tot de regeling yan Uw toestand  
zal overgaan en dat U aldus in h e t , 
bezit zult gesteld worden van h et geen j 
U rechtm atig toekomt.

WIE HELPT DE UITGESTOTENEN  
VOOR BETER PENSIOEN ?

Vraag V. E. Oostende
Ik verloor m ijn  m an en  m ijn  zoon 

op zee in Februari 1940 tengevolg  van  
een m ijnontploffing Ik bekwam  een  
pensioen voor h et ongeval overgeko
m en aan  m ijn  m an, m ijn  zoon kwam  
niet in  aanm erking. Kan ik herziening  
vragen van m ijn  pensioen ?
Antwoord
Zeker is h et dat Uw echtgenoot zijn  
leven  verloor tengevolge van  h et oor
logsgeweld, evengoed ais de andere. 
N ochtans kunt U krachtens de wet 
van 23 October 1946 geen aanspraak  
m aken op verhoging, daar de aan 
vangsdatum  der toepasselijkheid  vast  
gesteld  werd op 10 Mei 1940, toen  ons 
land in  de oorlog betrokken werd.

Wij geven toe dat d it zeer onlogisch  
is, ons inziens zouden alle ongevallen  
overgekom en vanaf den 1 Septem ber  
1939 op dezelfde grondslag m oeten  ge
regeld worden. Wij kennen de beweeg  
redenen n iet die de R egering er toe  
aangespoord hebben, twee reeksen  
slachtoffers of rechthebbenden te m a
ken.

H et kom t than s aan de V olksverte
genwoordigers toe deze onrechtvaar
digheid te n iet te doen, en de tijd elij
ke ongevallenw et te doen w ijzigen  zo
als h et behoort. N iet m in dan 27 
slachtoffers bleven voor 10 Mei ’40 op 
zee tengevolge van oorlogsrisico Zowel 
w eduwen ais wezen w ach ten  op een  
daad vanwege de m andatarissen  der 
kust.

Uw toestand is des te m eer bekla
genswaardig, daar U tijdens dezelfde 
scheepram p insgelijks Uw zoon ver
loor. K rachtens de oude en  n iet m in  
verouderde w et van  30 Decem ber 1929, 
kunt U geen aanspraak m aken op ver
goeding voor h et verlies van  uw zoon. 
Art. 11 van  deze w et bepaald im mers, 
dat vergoedingen ten voordele van  
eenzelfde persoon, n iet kunnen sa 
m engevoegd worden. Deze bepaling  
werd in de tijdelijke zeeongevallen- 
w et geschrapt zonder dat U weer eens 
n iet het voordeel er van kunt gen ie
ten. /

Volgens de wet kunt U zelfs geen  
aanspraak m aken op de vergoeding  
verleend aan de burgerlijke oorlogs
slachtoffers. Hier ook is m en  gebon
den aan de datum  van 10 Mei 1940.

Uw toestand is  ram pspoedig, daar 
er voor de gewone arbeidsongevallen  
overgekom en aan arbeiders te  werk  
gesteld in  de nijverheid aan  wal, aan 
passing voorzien werd der vergoedin
gen, ingevolge de huid ige levensduur
te. Zeelieden zijn h iervan eens te 
m eer uitgesloten.

W elke volksvertegenwoordiger of 
senator is bereid om m et de nodige 
krachtdadigheid op te treden om aan  
deze u itgestotenen te bezorgen, w aar
op zij volledig recht hebben ?

D egene die h et aanpakt en  to t een  
goed einde leidt verricht een m ens
lievende daad, waardoor hij de w aar
dering der visserijbevolking genieten  
zal; daad, waarop hij m et w elbeha
gen zal kunnen terugblikken, ais hij 
zich bij de eerste gelegenheid  vóór h et  
kiezerskorps aanbiedt.

Wie pakt het aan ?
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DE BEROEPSINRICHTING IN DE 
ZEEVISSERIJ EN DE V ISH AND EL

Fursy Verdoy w ijdt in  «La Pêche 
M aritime» som m ige beschouwingen  
aan de beroepsinrichting in  de zee
visserij en  de vishandel. Hij ste lt  vast 
dat een  onpartijdige toeschouw er ver
wonderd is, dat iedereen h et kwaad  
kan aanduiden, waaronder de n ijver
heid gebukt gaat, zonder d at de p as
sende oplossing kan gevonden worden, 
die steunt op de zorg voor h et a lge
m een w elzijn  van h et beroep.

De vrees voor de inzinking der vis- 
prijzen doet de w ens on tstaan  van  de 
voortzetting der geleide econom ie.

BREVETTEN, D IP L O M A ’S EN 
V ERG U N NI NG EN  V O O R DE 

K O OP V A A R D IJ  EN ZEEVISSERIJ

De volgende brevetten zijn toege
kend : Brevet van  kapitein ter lange  
om vaart: De Bock A.; Brevet van m e
canicien  le  klasse; Windeij F.-E. ; 
Brevet van m ecanicien  2e klasse: Lee
m ans P.-J.; M arievoet B .-A.; Meulder- 
m ans J.-M.; Borgers J.-H.; Brevet van  
schipper ter visserij 2e klasse: Roos- 
sens G.-P.

O N Z E  BELGISCHE VLOOT

De st. «Thysville», die aan  de Com
pagnie M aritime Belge behoorde, en 
op 19 Mei te Liverpool was toegeko
men, is nu bepaald aan de Britse re
gering overgem aakt, zodat h et schip  
n iet meer tot de Belgische vloot be
hoort.

Daarentegen is een ander nieuw  
schip in d ienst getreden, nam elijk  de 
«Mahenge» (ex-«Philip innes Victory») 
dat op 6 Mei te San Francisco door de
C.M.B. werd overgenom en en die een  
paar dagen geleden van Vancouver 
naar Antwerpen vertrokken is.

De st. «Vinkt» (ex- «Waco Victory») 
is op dezelfde datum  te San Francisco  
door de C.M.B. overgenom en. Het 
schip m oet nog enkele herstellingen  
ondergaan en zal verm oedelijk op 20 
Juni van  Vancouver naar Antwerpen  
vertrekken.

EEN FISHERMEN’S CHARTER

A fgevaardigden van  Belgie, Holland, 
Frankrijk, D enem arken, G root-B rit- 
taniz, Noorwegen, Zweden, Palestina, 
hebben gedurende drie dagen gecon 
fereerd te Huil (E ngeland).

Deze in tern ationale b ijeenkom st van  
n ation ale afgevaardigden van  vis-  
serssyndikaten  stond onder leid ing  
van  Kd. Oldenbroek, alg. secretaris 
van de In tern ationale Transportar
beiders Federatie (I.T.F.)

De B elgische afvaardiging bestond  
u it de kam eraden D egrijse en  D ekey- 
zer. Deze laa tste  werd verkozen to t  
ondervoorzitter van  de conferentie.

Na onderzoek van  de heersende to e
stand en  inzake visserij in  de versch il
lende lan den  .werden m eerdere uren  
gew ijd aan  de bespreking van  h et  
In tern ational F isherm en’s Charter.

Deze keure, opgem aakt in dezelfde  
geest a is deze welke we kennen  voor 
de zeelieden  van  de Koopvaardij, zal 
aan  h et In tern ationaal Arbeids Bu-

Van W eek ••• 
to t  W eek

MINISTERIEEL BEZOEK

De h. Behogne, M inister van Open
bare Werken en dh. Van Acker, M i
n ister van  Verkeerswezen, zu llen  h e 
den Vrijdag, 13 Juni e.k, een officieel 
bezoek brengen aan de instellingen  
van de vissershaven  te Oostende.

DURE PRIJZEN IN HET 
SCHEEPSBOUWBEDRIJF

Vele reders k lagen  som s dat hun re
ken ingen  bij som m ige scheepsbouwers 
veel zwaarder zijn, dan aanvankelijk  
bedacht.

Som s worden ons typische staaltjes  
aangehaald, welke w elisw aar n iet a l
tijd  van  allen  grond ontbloot zijn, 
m aar steeds fe l overdreven.

W anneer m en een  schadegeval op
loopt of een  reparatie laa t uitvoeren, 
dan is h et eerste w at m en m oet doen, 
een  beram ing van  de h erstellingskos
ten  la ten  doen en door beide partijen  
te  la ten  tekenen.

Na deze beram ing kan de h erste l
lin g  som s nog zwaarder kosten, dan  
aanvankelijk  gedacht.

In  die om standigheden is h et de 
p lich t van  de scheepsbouwer bij vast
stellin g  van  verdoken gebreken, den 
reder hierop te w ijzen en hun de 
m eerdere prijs aproxim atief te laten  
kennen.

Som m ige scheepsbouwers bepalen  
zich facturen  op te m aken zonder de- 
tailrekening.

De reder h eeft h et recht een  ged e
tailleerde rekening te ontvan gen  om  
hem  toe te la ten  de uitgevoerde wer
ken  en de prijs er van te controleren.

Ais m en van  beide zijden zo handelt, 
dan zullen veel m isverstanden uit 
den w eg geruim d worden.

DE BR A N D  OP DE STAATSPAKET-  
BOOT « P R I N C E  ALBERT»

De brand aan boord van de S taats-  
paketboot «Prince Albert», die voor 
de scheepsw erf Cockerill gem eerd lag, 
h eeft nog een betrekkelijk goed ver
loop gehad, daar h et een ware ramp 
had kunnen worden. Inderdaad, het 
schip  lag klaar om een proefreis te 
doen en had de bunkers volledig ge
vuld m et m azout. De aangerichte scha  
de wordt op een  h a lf m illioen  geschat. 
Twee m otors w erden vernield, alsm ede  
de electrische verbindingen, en  de 
veilgheidspoorten ontzet. Men hoopt 
de herstellingsw erken te eindigen  op 
23 Juni.

OPCESLEEPT
De 0.49 werd m et d efect aan de m o

tor door de 0.46 opgesleept.

VERKOCHT
De 0.24 van  Raph. Ñyville werd ver

kocht aan de reder Leon D esm idt van  
Heist.

O P S L E P I N G
Op 24-5-1947 werd de Z.476 ten g e

volge van een  korre in  h et schroef op
gesleept door de Z.531 van reder V an- 
torre Albéric.

SC HAD E

Op 24-5-1947 berokkende de Z.139 
schade aan de palingboot van G evaert 
Camiel.

DE M A A L B O O T  « P R I N S  CH A RE L »

is W oensdagnam iddag de haven van  
O ostende b innengevaren onder bevel 
van Ct. Roels. Op 18 m ijl van  Dover 
viel een Engelse passagier dood te n 
gevolge van een  hartkw aal.

H et stoffelijk  overschot werd te 
Oostende naar h et dodenhuis overge
bracht in  afw achtin g  van  verdere 
m aatregelen.

OPSLEPING
De 0.146 werd op 30-5-1947 opge

sleept door de Z.425 van  reder Ver- 
burgh Frans. Alles verliep norm aal
tijdens de opsleping.

reau voorgelegd worden, m et verzoek 
een internationale m aritiem e (vissers) 
conferentie te w illen  oproepen, ten 
einde over te gaan tot het opmaken  
van conventies toepasselijk  dan voor 
alle m aritiem e landen.

WAT BEOOGT
«THE FISHERMEN’S CHARTER»

Dit F isherm en’s Charter w il een  
einde stellen  aan  de sociale w antoe
standen welke om zeggens heersend  
zijn  in  alle landen.

We voorzien een  in ternationale re
geling inzake de wijze van vergoeding, 
h et garanderen van een wekelijks of 
m aandelijks m inim um  inkom en (dit 
is voornam elijk bedoeld om dat we w e
ten  dat na de vette jaren er onver
m ijdelijk m agere kom en). Verder w en  
sen we vaste m inim um regeling m et 
betrek tot de uren, h et aantal m annen  
aan boord, Zondagrust, betaald ver
lof, verlof tussen de reizen, aanw er
ving van  personeel, h et lossen van  vis, 
sociale verzekeringen (ongevallen, 
ziekte, werkloosheid, pensioen) schip
breuk, accom odatie aan boord, h ygie
ne, voedsel, etc.

WE HOREN REEDS ZEGGEN:
’T MOET ALLEMAAL VAN 

HET VISJE KOMEN

Dit is steeds h et refrein om de socia
le w antoestanden in de visserij onge
wijzigd te laten.

Wij stellen  echter econom ische w ij
zigingen voor in h et u itbaten van het

UITEENZETTING VAN DE REDERIJ

De Directeur van de Nederlandse 
M aatschappij voor de W alvisvaart 
N.V., de heer A. W aanderink Vinke, 
h eeft op 29 Mei j.l. voor de pers een  
rede uitgesproken, waaraan wij het 
volgende ontlenen:

Aangezien de moderne walvisvaart 
een zeer w isselvallig bedrijf is, is  men  
zeer spaarzaam  geweest m et m edede
lingen  gedurende h et afgelopen sei
zoen. Tijdens de vangst spelen de 
weersom standigheden een grote rol. 
Sneeuwstorm en en m ist kunnen de 
vangst n iet alleen in ernstige mate. be
lem m eren, m aar deze zelfs verhinde
ren. Men kan dus nooit op een van te 
voren uitgestippeld schem a varen, w at 
een  vangst van een  bepaald aantal 
walvissen per dag voorschrijft om een  
daarin vooraf vastgestelde productie 
wiskundig zeker te m aken. Voorts 
wordt de w alvis eerst in de loop van 
h et vangstseizoen vet, zodat de op
brengst per w alviseenheid  op h et e in 
de van het seizoen aanm erkelijk ver
schilt van  die in  h et begin daarvan. 
De eerste blauwe w alviseenheden le 
verden gem iddeld 53 barrels aan traan  
terwijl h et gem iddelde over het geh e
le seizoen bijna 133 barrels per een 
heid  bedroeg. Publicatie van cijfers 
in  de loop van een seizoen geeft geen  
houvast en  verleidt ondeskundige bui
tenstaanders tot speculaties, welke de 
m aatschappij n iet in  de hand h eeft 
w illen  werken.

OORZAKEN GERINGE PRODUCTIE

Vooral in h et begin van dit eerste 
seizoen hebben nog andere factoren  
een rol gespeeld, waardoor de produc
tie in  de eerste w eken beneden de ver
w achtingen  is gebleken. In  de eerste 
p laats waren n iet alle opvarenden  
vakkundigen in .de w alvisvaart. In  de 
tweede p laats een te laat vertrek uit 
Amsterdam en een te la te aankom st 
op de vangstgronden, waardoor de 
kans gem ist werd om gedurende twee 
à drie w eken voordien op potvissen, 
h et moeil'ijkst te vangen en verwer
ken dier, te jagen  en op deze wijze 
kostbare ervaring op te doen. In de 
derde p laats had de fabriek nog n iet 
éénm aal gedraaid, zelfs n iet proefge- 
stoomd.

De tijd, beschikbaar voor voorberei
ding van deze expeditie, h eeft allen, 
die daarbij betrokken zijn geweest, 
papten gespeeld en  wij kunnen slechts  
waardering en bewondering overhou 
den voor de Amsterdamse werven en  
de Nederlandse industrie, die h et u it
eindelijk toch m ogelijk hebben ge
m aakt, dat er nu bijna 13.000 ton  d e
viezenvrije traan is thuisgebracht.

Tenslotte waren de jagers n iet alle 
op tijd  bij de Willem Barendsz in  ver
band m et technische storingen gedeel
telijk  toe te schrijven aan de korte 
tijd  van voorbereiding, gedeeltelijk  
aan ondeskundige behandeling. De 
keuze van de buitenlandse m edewer
kers (de goeden n iet te na gesproken) 
is n iet in alle opzichten gelukkig ge
weest, h etgeen  nog wel eens tot w rij
vingen  m et de Hollandse opvarenden  
aanleiding h eeft gegeven.

visserijbedrijf. H et bedrijf om vat n iet 
alleen  vissers en  reders, m aar even 
eens vishandelaars en tot op heden  
zijn  h et in  hoofdzaak deze la a tste  
welke goede zaken doen m et h et visje.

De Conferentie h eeft zich dus even
eens bezig gehouden m et h et bespre
ken van verkoop van  vis, prijzen, con 
serven van overtollige aahvoer, rege
ling van  aanvoer, transport naar h et  
binnenland, propaganda voor m eer 
visverbruik.

Aandacht werd tevens besteed aan  
de opleiding van jonge vissers en  
n aast besprekingen desaangaand werd  
een bezoek gebracht aan de zeer m o
derne visserij school te Huil.

Het d efin itief opmaken van  de tekst 
van onze nieuwe Internationale Vis- 
serskeure werd toevertrouwd aan de 
OLDENBROEK (I.T .F .), BIRD (Enge
land en DEKEYZER (België).

Tot slot werd aangedrongen opdat 
arbeidersafgevaardigden zouden toege 
voegd worden aan de nationale dele
gaties welke aanstaande jaar de gan
se internationale w etgeving inzake 
veiligheid op zee, zullen bespreken.

Voor onze vissers is deze conferen
tie van uiterst groot belang geweest. 
We gaan n et zoals bij de Koopvaardij 
naar internationale regelingen. Ein
delijk wordt er rekening gehouden  
van de toestanden w aarin  de vissers 
leven. De sociale w antoestanden van  
de parie’s der zee m oeten eens en  voor 
altijd van de baan.

M edegedeeld door «De Belgische  
Transportarbeidersbond»  

Antwerpen

Er is veel geleerd en  een schat van  
ervaring opgedaan, waarm ede de 
m aatschappij voor de toekom st haar 
voordeel zal w eten te doen.

VLIEGDIENST OVERBODIG

Daar er zonder gebruik van  vlieg
tuigen reeds m eerm alen tot beperking  
van de vangst m oest worden besloten  
wordt de vliegdienst die toch alleen  
m aar kan functionneren bij ideale 
w eersom standigheden en kalm e zee 
zonder ijs opgeheven. De vrijkomende 
ruim ten ais vliegdek, enz. zullen  wor
den bestem d tot vergroting van h et  
aantal hutten. P lannen worden uitge
werkt voor h et plaatserv-van proefin
stallaties voor de bereiding van vlees
meel.

De productie van traan per blauwe 
w alviseenheid bedroeg over h et geh e
le seizoen voor de Balaena van de 
United W halus Ltd, h et m odernste fa -  
briekschip, gem iddeld ca, 92,5 barrels 
per unit, voor de Willem Barendsz 133 
barrels ‘en voor de Noorse expedities 
gem iddeld 117 barrels. D it p leit onge
tw ijfeld  voor de technische prestatie 
van de A.D.M. en voor de kunde van  
de Nederlandse chem ici en technici 
onder wier leiding de fabriek h eeft 
gewerkt.

TRAANPRIJS EN DIVIDEND

Over de prijs, die de Regering voor 
de traan zal betalen, zijn de onder- 
handelingen nog lopende. Voor even
tuele dividenduitkering zal m en het 
jaarverslag m oeten afw achten. De D i
rectie ziet geen redenen tot pessim is
me.

TWEEDE EXPEDITIE

Het aanstaande walvisseizoen zal 
waarschijnlijk  8 Decembér beginnen, 
zodat de W illem Barendsz eind Sep
tem, begin October zal vertrekken. 
(Duur jaagtijd  4 m aanden).

Zo goed ais de gehele Hollandse be
m anning wil de volgende reis weer 
mee. Er kunnen dan trouwens meer 
Nederlanders een p laatsje vinden.

Technische plannen voor een tw ee
de walvisvaarder zijn in  voorbereiding. 
Men verwachtte deze echter n iet i.n de 
kom ende seizoen.

VOOR VIJF JAAR VOORRAAD

De w alvisstand is volgens kapitein  
Visser m eegevallen. De Willem Ba
rendsz kon er 16 à 18 per dag aan en  
m en zag er wel eens honderden. Voor 
de eerste vi.jf jaren zijn er walvissen  
genoeg.

Van de concurrénten. h eeft m en al
leen een Rus gezien, die m inder ving 
dan de W illem Barendsz.

Van de bijproducten wordt h ét vlees 
ingeblikt en door de firm a Albert 
Heyn in  de handel gebracht.

Het kleine kwantum  m edegebrachte 
klieren dient u itsluitend voor w eten 
schappelijk onderzoek.

V ervanging der Noorse jagerkapi- 
teins (die zeer goed hebben voldaan) 
door Nederlanders is nog n iet m oge
lijk. Eerst komt de opleiding van  
stuurlieden aan de beurt.

N.V. „DE N O O R D Z E E ”
D R O O GD O K -  EN ALGEMENE 
SCHEEPSHERSTELLINCSWERKEN  
■ M OTORSPECIALISTEN « (32)

Londenstraat  1 0 - 1 2  G E N T
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CARELS
Diesel M otoren

AGENTSCHAP:

m. Bauwens & C°
1 1 2 ,  C H R I S T I N  A S T R A A T
O O S T E N D E (215)

OOSTENDE
DOKTER DIENST

Zondagdienst der G eneesheren op 
Zondag 15-6-1947. Bij afwezigheid van  
den gewonen huisdokter gelieve m en  
zich te w enden tot: Dr. Van Houtte, 
Van Iseghem laan, 96. Tel. 71828.

APOTHEEKDIENST
Zondagdienst der Apothekers op 

Zondag 15-6-1947. D ienstdoende gans 
de dag alsook nach td ien st van 14-6 
tot 21-6-1947: Apotheker Beuselinck, 
Nieuwpoorststwg 2.

H et onfeilbaar geneesm iddel

VOOR STEK- SNIJ- en BRAND 
WONDEN alsook VOOR SPEEN 
EN ECZEMA

is en blijft

I N D I A N A
— Te koop in alle apoth eken  —

(325)

BUREELUREN VAN HET STADHUIS
Er wordt ter kennis gebracht van  

h et publiek dat vanaf 16 Juni tot 14 
Septem ber 1947 de bureeluren van  
h et Stadhuis ais volgt vastgesteld  
zijn : ’s m orgens van 8 u. tot 12 u.,
’s nam iddags van 13.30 tot 16.30 u.;
’s Zaterdags van 8 u. to t 12.30 u.

U itzondering dient gem aakt voor de 
G as- en  E lectriciteitsdiensten en het 
Badpaleis waar de huidige dienstre
geling behouden blijft.

VERGOEDING VOOR OPEISING
H et stadsbestuur brengt ter kennis 

van de bevolking dat, de aanvragen  
om vergoeding betreffende de opeisin
gen die België onder de bezetting door 
de vijand opgelegd werden voor de in 
kwartiering en de vestiging van zijn  
troepen, op straffe van verval, bij de 
betrokken gem eenten m oeten  worden  
ingediend, tegen  ontvangstbew ijs en  
gestaafd  door alle verantwoordings
stukken, uiterlijk op 31 October 1947. 
V olgens de vigerende procedure m oe
ten  deze docum enten door de G em een  
'tebesturen aan h et M inisterie van F i
n an ciën  worden overgem aakt ten laat  
ste  op 31 Januari 1948.

D ientengevolge worden de belang
hebbenden verzocht onverwijld de n o
dige form aliteiten  te vervullen om de 
vergoeding in de vereiste vorm bij de 
d ienst voor Inkwartiering, alhier ge
vestigd, E. Beernaertstraat, nr. 27a, 
aan te vragen.

BERICHT AAN DE BEVOLKING
Op Zaterdag 21 en Zondag 22 Juni 

wordt in gans België, bij M inisteriële 
om zendbrief, een Vaderlandse collecte 
gehouden door SOLIDARITEIT, ten  
voordele der schoolvacanties voor ver
zwakte kinderen, slachtoffers van den  
oorlog.

H et N ationaal Comité verzoekt de 
bevolking mild te geven en zo deze in 
zam eling veel bijval te doen genieten.

BOTSING
Op de hoek van de K erkstraat en  

de O oststraat deed zich een verkeers
ongeval voor tussen een vrachtwagen  
bestuurd door G ustaaf De Cuypere uit 
Breedene en een personenauto be
stuurd door Joannes Gansberge uit 
G ent. Er was alleen zware stoffelijke  
schade.

DE VERONGELUKTE JONGELING 
TEN GRAVE GEDRAGEN

Dh. Spilier, w onende T orhoutsteen- 
weg, die onlangs bij h et baden ver
ongelukte, is M aandag onder grote 
deelnem ing ten  grave gedragen. Zijn 
lijk  werd enkele dagen voordien ge
vonden te N ieuwm unster-Klem skerke.

VERKEERSONGEVAL
Op de Hendrik Serruyslaan had een  

verkeersongeluk p laats tussen een  
tram  van de lijn  O ostende-K nocke en  
een vrachtw agen van  de firm a Mar
tin i en  Rossi u it Brussel, Alleen s to f
felijke schade.

PAKJE VERLOREN
Vanden Auwele Johanna kwam zich  

bij de politie beklagen over h et ver
lies van een pakje dam esklederen. De 
voorwerpen werden echter terugge
bracht door een vrouw die onbekend  
w en st te blijven.

BELEDIGINGEN
Tussen V.d.P.E. en h et echtpaar S., 

Vlaanderenram p werden beledigingen  
geúit.

VOOR EEN KALME NACHT
E. Teyghem an, kwam er zich  over 

beklagen dat er in  haar gebuurte te 
veel nachtrum oer heerst.

VERF GESTOLEN
Cipido Julien, schilder u it R ixen-  

art, d iende k lacht in  w egens h et  
verdw ijnen van 800 fr. verf u it een  
huis in  de H ertstraat.
LICHAMELIJKE OPVOEDING 

Op Zondag 22 Juni 1947, richt de 
Belgische Bond voor L icham elijke Op- 
voem ding h aar porpam agdnam  
voeding haar propagandadag in te  
Oostende.
leid bezoek aan  het M edisch Centrum  

’s M orgens te  10 uur is  er een  ge-  
van ons Badpaleis, alw aar een  zw em 
les en zwem partij voor de genodig
den zal p laats grijpen.

’s Nam iddags te  14.45 u. w orden in  
de Léopoldschool, Ieperstraat. dem on  
stratielessen , yolkdans en een  basket- 
ballm atch gegeven.

Alle toegang is kosteloos.

BASKET-BALL
Volgende ontm oetingen gaan  door 

op het terrein van de S.V.O., Konin- 
ginnelaan.

Op Zaterdag 14 Juni om 19 u.
AJAX - O.B.B.C.

Op Zondag 15 Juni 
A.B.C. -  R.R. Blánkenberge 
S.V.O.B.C. - V.G.O 

Aanvang te 9.45 uur.
Inkomgeld : 3 fr.
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VERKOOP %
Schri j f -  en Reken mac h ine s  ;
Onderhoud en herstelling ter |  

p laatse g

A. VANDERNOOT %

HET JUBILEUM VAN 
V.C. DE ZEEMEEUW

Ter gelegenheid  van  h et 25-jarig be 
staan  van  de V.C. De Zeem eeuw had  
Zondagvoorm iddag te  O ostende de in  
huld iging van  een  n ieuw  vaandel 
plaats.

Te h a lf  elf vormde- zich  een  stoet  
aan  h et lok aal van  de club en m et de 
m uziekkapel van  de stadsharm onie  
aan  h et hoofd ging h et n aar h e t  stad
huis, w aar de gevierden om ringd door 
talrijke m aatsch ap p ijen  van  de stad, 
m et vaandel ontvangen  w erden door 
h et stadsbestuur, vertegenw oordigd  
door de hh. schepenen  E d eb au  en  
Vroome.

H et S tadsbestuur bracht dan  ook 
hulde aan de V.C De Zeem eeuw, loofde  
bestuur en  leden  voor hun  k rach t
dadige w erking en drukte h ier de 
hoop u it dat de club voort zou bloeien  
en gedijen.
V oorzittter R em i Van B elleghem , 
dankte u it naam  van zijn club w aar
n a  dhr. Dem ey in  n aam  van  h et to e 
ristencom ité van  de B.W.B. A fdeling  
W est-V laanderen, de reeks der to e 
spraken besloot. Na h et schenken van  
de erew ijn  ging h ét dan stoetsgew ijze  
n aar h et gedenkteken der gesneuvel
den. w aar bloem en w erden neerge
legd. N adien vergaderden de leden  
zich rond de feesttafel.

VERLOREN EN TERUGGEVONDEN
Dh. h. De Droog, w onende Albert I 

Prom enade deed aan g ifte  van  h et  
verlies van  zijn  brieventas die w aar
devolle papieren en 1100 fr. inhield. 
H et bleek echter d at m en  vergeten  
w as in de kleerkast te k ijken waar de 
brieventas nog in  een  jas stak.

4 M m á m á M á
R ec hts fre ek sch e  invoer van

Nieuwe Amerikaansche
 Autobanden

A A N  OFFICIEELE PRIJZEN 
—  Z O N D E R  B O N  —

- Onmiddel l i jk leverbaar -

Firma : J. D EFE V E R
I orhoutsteenweg, 131 Oostende - Telef. 710.34

m á
(234)

HERSTELLINGSWERKEN AAN DE 
VISSERSHAVEN

Ter gelegenheid  van  h et gedeeltelijk  
voltooien  van  de herstellingsw erken  
aan  de vissershaven, werd een  o ffi
cieel bezoek aangekondigd aan de
ze in stelling  op Vrijdag, 13 Juni. Op 
h et program m a staa t verm eld : om 15 
uur ontvangst op h et stadhuis door de 
stadsoverheden en  om 15 u. 30 bezoek  
aan  de vissershaven.

Wij kom en hierop terug.

GEMEENTERAADSZITTING
Op Donderdag 12 Juni, om 15 u. 30, 

vergaderde de gem eenteraad in  het 
stadhuis. Op de dagorde van de 
openbare zittin g  werden 35 punten  
ter bespreking aangekondigd o.m. over 
de beheerdiensten, stadsgebouwen, ur
banisatie, haveninstellingen , kerkho
ven, openbaar onderwijs, en  voorzorgs 
kas der vissers. Op de dagorde der ge
heim e zitting w erden 21 punten  ter 
bespreking vermeld.

In  ons volgend num m er geven wij 
een  volledig verslag.

i  ♦  Maria Theresias traat ,  16 ? 
à ♦  OOSTENDE — Tel.  72113 %
; 132 :
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DE ZEEWIJDING TE OOSTENDE
Zoals ieder jaar luidt deze grootse 

plechtigheid  de officiële opening in 
van het zom erseizoen te Oostende, 
en duizende toeristen zullen naar  
hier overkom en om deze alom gekende 
processie bij te wonen.

Deze om m egang, w aaraan d it jaar 
verscheidene nieuwe groepen worden  
toegevoegd, laa t de toeschouw ers toe

F.R.B. (“ f i s c a a l  & Rechtskundig Bureau,,)
VINDICTIVELAAN,  20 OOSTENDE

Kantoor  voor

BOEKHOUDING - VERDEDIGING INZAKE BELASTINGEN  

RECHTSKUNDIGE DIENST - OP RICHTEN VAN VENNOOTSCHAP  

PEN - CONTRACTENOPSTEL enz.

Raadpleeg  onze Docter  in de rechten,  f i scaa l  expert  en spec ia l i st  in 
Handel s -  en mar i t i em recht.

OPEN ELKE ZATERDAG (9 to t  12 u. Huisbezoek 

Voor dring, zak., sch rijf of wend U : F.R.B.

mmtàmmiÊmmmimiÊmmâÈààmààmâ

op aanvraag  

Ridderstr., 22 Brugge 

M É É É É k É É É M É É *A

Burgerlijke Stand

DE ZEEMACHT KREEG BEZOEK

Zaterdag 11. kreeg Oostende h et be
zoek van dhr. A. VanAcker, m inister 
van Verkeerswezen die vergezeld was 
van de Parlem entaire Com m issies van 
Verkeerswezen en van Landsverdedi
ging. W aren o.m. tegenwoordig, de 
oud-m inister Van Gls,bbeke, volksver- 
tegenoordigers Dem uyter, De Kindere 
Directeur G eneraal Devos e.a.m.

N a ontvangst in  de spijszaal van 
h et zeewezen, begaf m en zich naar het 
dodengedenkteken waar een bloemen
tuil werd neergelegd, terwijl door een 
peleton van de zeem acht de eer bewe
zen werd.

Vandaar begaf m en zich naar de 
verschillende technische afdelingen  
van de m arine w aar door officieren al 
le uitleg verstrekt werd. Daarna ging 
h et gevolg aan  boord van de- «Arte- 
velde», w aar een peleton  van de m a
rine de wapens presenteerden, terwijl 
ter ere van de m inister zeventien  ka
nonschoten  werden gelost.

Na h et bezoek aan de «Artevelde» 
kwam  de kazerne van de zeem acht 
aan de beurt. Na het bezoek aan de 
lokalen werd een lunch aangeboden  
in  de m ess van  de officieren. Daar 
gaf Com m andant Robyn een korte be 
Sehrij'vlng van  de werkijhg van de 
Zeem acht, terw ijl kapitein Van W aer- 
berge dan op de zeekaarten de ligging  
aanw ees van  de bestaande m ijnvel
den.

Na h et eetm aal werd een ere-com- 
pagnie op de kazem ekoer door Minis 
ter Van Acker geschouwd. L aar werd 
h et duikersm ateriaal nog onderzocht 
waarna h et gevolg zich aan boord 
van de fregat «P. 59» begaf en  een 
zeetocht van  meer dan twee uren on
dernam en, en konden de parlem entai 
ren opnieuw de overtuiging opdoen 
d at de taak van de zeem acht op het 
ogenblik door niem and nog kan in 
tw ijfel getrokken worden.

GEBOORTEN
31 Mei — Anita N assei v. Hubert en  

Elvire Eeckhout, G entstr. 10; G ode- 
lieve Devisscher v. Em iel en M aria 
Denis, E. Beernaertstr. 21; D aniel 
Provoost v. François en  M ariette D e-  
koninck, Torhoutstw g 415.

1 Juni — H uberi M asem an v. B er
nard en Solange Sim oens, Dr. V erhae- 
ghestr. 154; Roland B eernaerts v. Fran  
ciscus en H enriette Van B uyten, L eeu- 
werikenstr. 67; G eorges W eek v. F ran
ciscus en G eorgette Libert, N ieuw - 
poort stw g 198; R ené D hon dt v. Lu- 
cien en Irm a Declerck, L effinge; Li-

in beeld de hele geschiedenis van Oost ü ane A speslagh v. Roger en M adelei- 
ende te volgen.

Alle sloepen, m aalboten en andere 
schepen zullen zich op zee begeven  
om de zegening te ontvangen die hun  
van op de zeedijk zal gegeven worden.

SLAGEN
Raym. Dewilde diende klacht in  ten  

la ste  van  H enri Van Steenkiste uit 
hoofde van  slagen en beledigingen.

SCHOOLFEEST «KROONLAAN»
Op de school van  de heer Foutrel 

werd op Zondag 8 Juni jl. een tweede 
opvoering gegeven van h et lustig  
stukje«Tam boer Janssens» De spelers 
van de Bij- en N aschoolse Inrichting  
«Jong België», flink gesteund door de 
leerlingengroep van de school Verca- 
mer, traden voor een bom volle zaal 
op.

Het orkest werd gehouden door de 
hh. Foutrel, Ars. Vogelaere en Maes 
en behaalde een flink  succes.

De balletten onder de kundige le i
ding van Mej. G. Defoor, w aren e ffen 
af m eesterstukjes. Ook de heer Edw. 
Stangé h aa lt ere van  zijn talentvolle  
schaar die een sam enspel leverde van  
de bovenste plank. De hr.Ser. Rouze- 
rée hield de leiding achter de scher
m en en zorgde voor een  vlot en onbe
rispelijk verloop.

Tijdens de tussenpoos gaf de h. Fou  
trel een drietal koom um m ers ten  bes
te. De zangers, door hem  aangeleerd  
en onder zijn  gekende m eesterlijke  
leiding uitgevoerd, m ochten op don
derend applaus onthaald worden.

Mej. L. Derudder, bestuurster van  
de m eisjesafdeling «Jong België», 
bracht tw ee prachtige b alletten  ten  
tonele. Haar leerlingen, danseresjes  
in  kleurige kleedjes, evolueerden vol 
gratie op de planken en lieten  zich  
flink toe juichen.

Hier p ast ook een woord van dank  
aan de hh. Karei en  Maurice Savonie, 
die prachtige costum es en een  wel 
voorziene schm inkdoos tier beschik 
king stelden van de inrichters.

Mevrouw Irm a Van V laenderen- 
Bogaert verrichte reuzenwerk om al 
de m eisjes en  knapen fleurig op te 
knappen en onberispelijk op h et to
neel te  sturen.

Hulde aan  al de speelsters en sp e
lers die de dankbare toeschouw ers  
w isten  te verrukken.

Het feest duurde ongeveer drie uur 
en liét de allerbeste indruk bij de ta l
rijke ouders. Veel leden van  hun on
derwijzend personeel hebben de op
voering van  «Tamboer Janssens» m et 
hun aanwezigheid vereerd, w at voor 
alle kinderen een flinke aanm oedi
ging betekende.

Een uitstekende propaganda-dag  
voor h et N aschoolse Werk 
België».

ne Coenye, Duivenhokstr. 84
2. —  Suzanne Sabbe v. Leopold en  

Irene Durie, Stuiverstr. 229; Edith  
Grünewald v. René en  M aria H en- 
dryckx, St. Franciscusstr. 43; G hislain  
D elanghe v. Henri en  Juliana Froi- 
daart, A artshertoginnestr. 24; Hubert 
H uyghebaert v. M aurits en  G odelieve 
V annieuw enhuyse, Koekelare; Cam iel 
Verm eersch v. M aurits en  Agnes 
Claeys, Breedene; C hristiane Boen v. 
Jacob en M arie Jossa, W ellingtonstr. 
70.

3. —  Eric B ulteel v. R ichard en Ire
ne Lom baert, Zwaluwenstr. 55; Paul 
Serruys v. F irm in en  Josephina D ’H ul- 
ster, Schore; R osette Allo v. André en  
Lucienne Desaever, Torhoutstw g 303; 
Redgy M ensaert v. W illy en Sim onne  
Maes, Torhouutstwg 119; R oland De- 
sm edt v. André en Em m a Vanm aele, 
Torhoutstw g 270; G ladys Boels v. Hen  
ri en Solange Hubrechsen, T orhout
stw g 281; M aureen Rau v. V ictor en  
Irene Asseloos, Vaartstr. 13.

4. — John M onteny v. Leopold en  
A thleen  Sm ith, R ietstr. 4; Eddy Vileyn  
v. Arthur en Lina Vanhove, J. B esa-  
gestr. 43; A nita Coopman v. Ju lien  en  
Esperence De Block, Velodrom estr. 20; 
Marie-Louise Sw ertw aegher v. Eugène 
en Elsa Geysels, St. Joost ten  Noode.
. 5. —  Jacqueline Van B illem ont van  
Hendrik en Maria Duprès, De Rudder - 
str. 2; Anny K renski v. Franciszek en  
Francine S tragier, Oudenburg; F a 
bienne Schaubroeck v. F irm in en  
Y vonne Broways, C lem entinaplein  26.

6. — Alain Proot v. Robert en Adria
na Maes, Middelkerke.

7. — Johnny Fordham  v. Arthur en  
Em m a H aest, Tim m erm anstr. 66.

49 j., Steene.
6. —  M aria Blomme, 76 j. wed. H en

ri Sor rel, St. Paulusstr. 59.
7. — M ichel Derwaey, 78 j„ Timmer 

m anstr. 66.
HUWELIJKEN

3. Juni —; Gilbert Vandenberghe, 
Staatsbediende en Jeanne Ryckewaert 
steno-dactylo.

4. — Arthur Degeyter, architect en 
Y vonne Devriese, z.b.

7. — Gerard Bloes, kleerm aker en  
H enriette Blomme, z.b.; Alfred Burge, 
m ach in ist en  Aline Dévaux, z.b.; P ier
re Dergeloo, visser en Godelieve De- 
turck, meid; Marcel Knudde, schilder 
en M arguerite Flederik, w inkeljuffer ; 
Roger Lannoo, autogeleider en Geor
gette Flederik, werkster; Robert V an- 
denhoeeke, bediende en D enise D e- 
prez, z.b.; M aurice Verpoot, werkm an  
en Gilberte Verhiest, naaister.

HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
Stappers René, bokser, Steene en  

Claeys Lucienne, strijkster, Nieuwland  
str. 13; Elegeert Robert, paswerker, 
Beekstr. 4 en  Vlam ynck Jeanne, dienst 
m eid, Madridstr. 8 ; Jonckheere Me
dard, grondwerker, M ariakerkel. 27 en  
V lam inck Rachel, meid, Mariakerkel. 
27; G oes Emile, m etaalbewerker, Oos. 
tendse Haardstr. 47 en Vanslembrouck  
M adeleine, z.b. Oostendse Haardstr. 
52; Decoo Oscar, electrieker, Gerststr, 
3 en Rosseel Alphonsine, z.b., Torhout
stwg. 210; Ocket Julien, visser, Th. 
Vanloostr. 36 en  Van Rem oortel H e
le,ne Th. Vanloostr, 36; T ’Jonck Albert 
fabriekwerker, Snaaskerke en Techel 
Maria, St. Franciscusstr. 33; M ichiei - 
sen Corneel, handelaar, Berchem  en 
Lucie Brackx, z.b. Langestr.; Crombez 
Emiel, m etaalbewerker, S teene en  
N ieuw enhuysse Georgina, naaister, 
D uivenhokstr. 46.

ANDERE GEMEENTEN
G yselen Charles, handelaar, Oosten

de en Vanderbeke M arie-Jeanne, z.b., 
Oudenburg; Vandenbulcke Gerard, 
suikerbakker, Oostende en V ansteen- 
land  M adeleine, z.b. St. Joris a/IJzer; 
Acke Edgard, nijveraar, Oostende en 
Van Acker Lea, z.b., Moerbeke.

STERFGEVALLEN 
31 M ei S ilvia Bedert, 74 j. wed. Ju

lien  Labyt, echtg. G ustaaf V anstech el-  
m an, Spaarzaam heidstr. 11.

1 Juni —  Léon tine G eselle, 57 j. 
echtg. René De Meyer, Verlorenstr. 6 ; 
Arthur Dhondt, 50 j. Kairostr. 31 ; 
Henri Bosm an, 62 j. K em m elbergstr. 4 
Ignace Terreyn, 7 j. Schaafstr. 21; P e
trus V elthof, 78 j. St. Franciscusstr. 29 

2. —  Joseph G onthier, 71 j.; F ernan 
da Billiaert, 8 m. V issersplein 5; Eu- 
phrasie Verplancke, 72 j. echtg. Livin  
Miny, Stuiverstr. 57.

4. Louise Germ onprez, 41 j. echtg. 
Roger Hoflack, N ieuwpoortstwg 7; Ju 
lia  Steen, 38 j. echtg. August Kemel, 
Raversydestr. 12; M aria Pattyn , 73 j. 
wed. G ustaaf Sim ons, V oorhavenlaan  

«Jong 33; Maria Choquet, 68 j. wed. Emiel 
Volckaert, Gerststr. 65; Frans Broucke

L e o p o l d  DEPAEPE
In- en  U i tv o e r  v an  

Vis en G arnaal 
VISMIJN ZEEBRUGGE  

Tel.  Privé: Kriokke 812.94 
(224) Zeebrugge 513.30

Na A nt w erp en ,  Doornik,  N a m e n  en 
Binche

I S  H E T  O O S T E N D E

die het  bezoek zal on tvangen  van de

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

OP ZATERDAG 5 JULI

De trekking zal p laats hebben in de 
School Leopold, Yperstraat, tijdens  
een

GROOT GEMENGD CONCERT
TOEGANG VRIJ EN GRATIS 

Deuren te 19 u. Aanva ng  te 20 u.
Indien gij op doorreis zijt te Oos

tende mis dan deze gelegenheid  niet 
om een aangenam e avond door te 
brengen.

Maar waar  gij ook zijt koop a a n 
s tonds  uw bil jetten w an t  het  geluk  
kan U overal  bereiken

(330)

ARBEIDSBEMIDDELING

Bij h et gewestelijk bureel voor Ar
beidsbem iddeling worden volgende 
werkkrachten gevraagd:

M annen — In de streek : p laatsla-  
gers, m etaaldraaier, plaatbewerkers, 
kuiper, estacadetim m erlieden, m etser- 
dienders, grondwerkers, m etsers, ijzer 
binders, plakkers, schilders. — B in 
nenland : traceerders, kernvormer,
zinkbewerkers, electriekers, tim m er
lieden, handlagers, m etsers, grond
werkers.

Vrouwen. — In  de streek: d ienst
m eiden, kokinnen. — B innenland : tex  
tielarbeidsters.

Zoeken een werkgelegenheid:
M annen. — Hulppaswerkers, hulp- 

m ekaniekers, haarkappers, slagers, 
bakkers, bedienden, hotelpersoneel.

Vrouwen! — Typisten, naaisters, ver
koopsters, kamerm eiden, opdiensters, 
keukenm eiden, werkvrouwen.

W erkloze steuntrekkenden kunnen  
kosteloos h et beroep van  visser-m a- 
troos aanleren. Zij genieten  verder 
h un werklozensteun, uurpremie in  spe 
cien en eindleergangsprem ie in n atu 
ra (m ateriaal).

Het leerlingsecretariaat, 63, K oning
straat, vraagt patroons die h et beroep 
van bakker, schilder, tim m erm an, met 
selaar, electrieker, schoenm aker, n aa i
ster, m odiste en  haarkapster aan jon
geren w illen  aanleren.

Voor Moderne Treiters
1 8 2 9 SCHEEPSBOUWWERVEN 1 8 2 9

JOS. BOEL & ZONENN.V.
T E M S C  H E TELEGRAMADRES: BOELWERF 

TELEFOON: Nr 10 (4 LIJNEN)

N .V
B E L C I E
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frieetuiaad
BEST ATTENTION GIVEN BY BOTH FIRMS WORKING IN 

CONJUNCTION
CEVIC S.F. Co LTD T 0 M  SLEIGHT LTD
R. NEAVIE, M anager C. PROCTOR, M anager
r i S H  SALESMAN FISH SALESMEN
TRAWLER OWNERS MOTOR VESSEL OWNERS
FLEETWOOD GRIMSBY

Tel 3492 Telegram s Frem  Tel. 288 Telegram s Frisw ell
(331)
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TOCH NOG ONTDEKT
In 1941 werd zekere H. P. w inkelier 

te S teene een  grote som  geld gesto
len. De opzoekingen toen  gedaan le
verden n iets op. T hans h eeft h et on
derzoek echter uitgem aakt, n a  zes 
jaar, dat de buurvrouw D. M. van  een  
onoplettendheid van  de winkelier, des 
tijds gebruik m aakte om h et geld te 
stelen, waarm ee zij allerlei huisgerief 
kocht.

♦ ♦ < > ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ * ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
BREUK EN BUIKBANDEN
O rthopedische Apparaten  

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

GOEDE REIS
Onze stadgenoot, de letterkundige  

Karei Jonckheere, vertrok deze week, 
voor een drietal w eken naar Ysland.

Wij w ensen  hem  behouden vaart na 
en veel inspiratie.
BELANGRIJK BERICHT AAN DE 
POLITIEKE GEVANGENEN

De personen welke m enen te kun
nen beroep doen op de tite l of ver
goeding die toegekend wordt aan  
P.G., w egens hun  aanhouding van  
m instens 30 dagen, kunnen zich ko
m en aanbieden bij h et bestuur der 
Politieke G evangenen, St. Sebastiaan- 
straat, 22 Oostende. Form ulieren wor
den h en  daar ter beschikking gesteld, 
alsook de nodige in lichtin gen . Alle 
P.G., welke reeds de blauwe form ulie
ren van de Nat. C onfederatie van P.G. 
uit Brussel, hebben ontvangen, wor
den dringend uitgenodigd, zich te ko
men aanbieden in hetzlfde lokaal, 
voor verdere in lichtingen .

De R echthebbenden van P.G., m oe
ten een  Rose form ulier invullen, voor 
alle in lichtin gen  daarom trent, bij het 
bestuur der P.G.

Het is w el verstaan dat h et hier 
n ie t slechts geldt voor de leden der 
Confederatie, m aar voor iedereen zelfs 
n ie t  aangesloten  bij een bond der 
P.G. Iedereen is welkom.

Sekretariaat open: eiken W oensdag 
van  19 tot 20 u.; Zondag van 10 tot 
12 uur.

MM

EXPOS IT IETR EIN VOOR P.G,
De Politieke G evangenen, w elke w en 

sen hun werken te exposeren, zoals 
schilderijen, boeken, enz... betrek heb
bende op h et leed in de kam pen, of 
over de W eerstand kunnen zich  la ten  
inschrijven in  h et lokaal «Prins B au- 
dewijn», St. Sebastiaanstraat, 22, 
Oostende, m et de lijst der werken w el
ke zij w ensen  te exposeren.
KINDERKOLONIËN

De P.G. welke w ensen hun  kinderen  
te  la ten  inschrijven om een verblijf 
door te m aken in een kolonie, of te 
huis voor kinderen van P.G., ’t  zij in  
Frankrijk, Zwitserland, Ita lie  of B el
gië, kunnen de naam  opgeven bij h et  
Bestuur der P.G., St. Sebastiaanstraat  
22, Oostende.

Ieder W oensdag van 19 to t 20 u. ; 
Zondag van  10 tot 12 u.

CORPORATIEF VOETBAL
Bekertornooi

De w edstrijden van Zaterdag 11. ga
ven volgende u itslagen  :
Gew. Oostende (B) -  V.G.O. (R) 2 - 3  
Gew. O ostende (A) -  A.S.O. (R) 4 - 3  

Na spannende strijd is de p loeg van  
de corporatieven er in  geslaagd in  ex 
trem is h et team  van  A.S.O. (II) te  
verslaan en aldus de m ooie beker, in 
zet van  h et tornooi te bem achtigen.

De scoor van 4-3 spreekt voor zich 
zelf. A fw isselend nam en beide p loe
gen voorsprong en to t de la a tste  m i
n uten  diende gew acht om de over
w innaar te kennen.

De zege van  de corporatieve spe
lers m ag ais verdiend bestem peld  
worden.

Tijdens de troost wedstrijd leverde 
de B-ploeg van het G ew est O ostende 
lange tijd  de indruk de overw inning  
te zullen behalen.

Het einde bracht toch  de zege aan  
de. V .G .-m en m et de nippe 3-2 stand.

Kampioenschap  reeks B.

F.C. Alleyn - Oost. Politie S.K. 5 - 2  
Stand
1. Oost. Pol. S.K. 7 6 1 0 25 -  10 12
2. F.C. A lleyn 7 4 3 0 31 -  22 8
3. Verbr. Rijksw. 7 4 3 0 23 - 23 8
4. Bank V. Br. 7 3 4 0 19 - 23 6
5. Bel. & Cright. 8 1 7 0 17 - 36 2

WAT BIEDT DE SCHOUWBURG  
DEZE ZOMER ?

E venals vorig jaar h eeft de directie  
van  de C asino-K ursaal, weer een  pro
gram m a opgem aakt, d at volledig  
p ast in  h et kader van  ons seizoenle-  
ven, rekening houdend m et de m oei
lijkheden welke de inrichters steeds  
ondervinden door h et fe it  zich  slech ts  
te kunnen bewegen in  een voorlopig  
casino.

Zoals vorig jaar is  aan  elk genre 
zijn  dag voorbehouden en krijgen wij 
ook ’s Zaterdags telkens een groot 
concert en operaselectie’s.

’S Zondags wordt een com edie op
gevoerd. De D onderdag krijgen  de lief 
hebbers van de C horegraphische  
kunst hun gading, terw ijl op andere 
dagen grote m eesters van  de m uziek  
en  zang aan de beurt komen.

H et groot orkest te lt  65 m uzikan
ten en zal geleid w orden door de Bel
gische m eesters Jef Alpaerts, K arei 
Candael, R en aat Van Zundert en  L. 
De Voght. Verder treden nog op Geor 
ges Lauwereyns orkestm eester aan  de 
Opera van Lyon en h et Casino M uni
cipal de Nice; Edouard Van B eim um  
orkestm eester van h et Concertgebouw  
te  Am sterdam ; Roger D esorim ière v. 
de Parijse Opera. Bij de uitvoering  
van  opera se lecties zal de bekende or
kestleider François Gaillard, de diri
geerstok houden. De m edewerking  
werd aangew orven van  de p ianisten  
Louis Backx, ’ Monique de la  Bruchol- 
lerie, A lexander Urinsky, Eduard del 
Pucyo, de violiste Lola Bobesco.

Op het program m a der d ansavon 
den vinden we het Zweeds d an sth ea 
ter, R enée Jeanm aire en  ' W ladim ir 
Skaratoff. so listen  van de B allets de 
Monte-Carlo, en o.a. ook de befaam de 
Spaan se danser José Torres.

De voornaam ste toneelopvoering  
is  gewijd aan  «Le Burlador» van  Su
zanne Lilar, gespeeld door h et T h ea
tre S a in t Georges uit Parijs.

Ais revelatie voor de zang, werd  
Todd Duncan, een  A m erikaanse bary
ton aangew orven, die even populair 
wordt a is Paul R obinson en die op 30 
A ugustus te  O ostende zijn  eerste Eu
ropees concert zal geven.

Ook om  de kleurenliefhebbers is ge
zorgd en n a a st een retrospectieve ten  
toonstellin g over h et werk van  Spil- 
liaert, onder bescherm ing van  het 
stadsbestuur, kom en drie vooraan
staanden  van  de Jonge B elgische  
Schilderkunst aan  de beurt, ni. Luc. 
Peire, Rik Slabbinck en Godein.

N aast deze m an ifesta ties in  de 
schouwburg, kom en nog enkele ande
re m ondaine feesten  aan de beurt in 
gericht m et m edewerking van  h et Ca
sino nl. h et Concours Hippique, de 
elegantiew edstrijd  en voornam elijk de 
paardenw edrennen die bi; de buiten
lan dse eigenaars van  renpaarden een  
voorheen nooit gekende bijval geniet. 
Zodat w anneer m en alles in zijn ge
heel overschouwd m en dit jaar op ti
m istischer m ag gestem d zijn voor wat 
het seizoen betreft.

BRUNET & C° 1
/

O O S T E N D E  
Tel. 71319 — Telegr.  « Compas » (217)
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Notariële Aankondigingen
Studie van  Notaris 

MAURICE QUAGHEBEUR
Leopoldlaan, 10 te Oostende

Op D insdag 17 Juni 1947 te 15 uur 
in  h et lokaal «Prins Baudewijn», St. 
Sebastiaanstraat, 22 te Oostende.

Instel m et 1/2% prem ie van  een  
HANDELSHUIS  

K apeilestraat, 6 -  Oostende
Oppervlakte 74 m2.
Met alle rechten  van  de verkoopers 

op eventueele vergoeding voor oor
logsschade aan dit goed.

Genot : Verhuurd zonder pacht 
m its 37.800 fr. ’s jaars benevens de be
lastingen .

Bezoek : D insdag en  Vrijdag van  
14 tot 16 uur m its vergunning af te 
leveren door den Notaris.

Alle nadere in lichtin gen  te beko
m en ter studie.

(208)

5)e £ijíwió¿&í& 3Wateôte%m !
Vanwege h et secretariaat van de 

Spinning Club ontvingen wij een  
schrijven w aarin geprotesteerd wordt 
tegen  de besm etting van onze rivie
ren en kanalen.

Wij lassen  gaarne hun protest in  
m et de hoop dat h et in de bevoegde 
m iddens gehoor moge vinden.

Drie m aal, gedurende de m aand Mei 
werd de vaart van G ent-O ostende be
sm et op gans haar lengte, zij 75 km.

Bij een 1ste besm etting in  de m aand  
Augustus 1945, werden 485.000 kgr vis 
vernield, hetzij 385 hectaren  besm et 
aan 1.000 kgr. de hectaar aan 30 fr. de 
kgr., schade 11.550.000 fr.

Het weinige die, over 1 1/2 jaar ont
snapt had, is opnieuw vernield.

Deze vaart kon, den dag der bevrij- 
ding, op gebied van visteelt, wedijve-, 
ren m et den IJzer, de rijkste rivier 
van België.

Wij protesteren ! tegen  de omvor
ming van  dit schoon K anaal in een  
stinkende poel m et w algelijke en  on
welriekende waters.

Na de Vesdel, de Senne, de Samber, 
de Dijle en  de Leie, kunnen wij n iet  
onverschillig b lijven bij deze nieuwe 
uitdaging aan  de Bevolking en aan 
de openbare gezondheid.

Wij protesteren !
Tegen :
1) De vernieling der vis, waardoor 

aan de bevolking ontnom en wordt een  
gezonde ontspanning m et w einige kos 
ten: de visvangst.

2) Het totaal verlies, van beroeps
inkom sten, voor de pa.ingvissers m et 
ophaalnet, waarvan de vangsten ge
bracht zijn  tot op zero.

3) Tegen de ellendige gezondheids- 
' voorwaarden opgelegd aan de b innen
scheepvaart.

4) Tegen de besm etting der kanalen  
der stad Brugge, en nam elijk der 
waters, waarop de toeristen w ande
lingen uitvoeren in automobielvaar- 
tuigen, w andelingen die zich voorde
den, over 15 dagen tussen een ontzet
tende geur en tussen m assas vissen in  
staat van verrotting.

Wat behoeft er nog gezegd te wor
den der gezondheidsvoorwaarden op
gelegd aan de bevolking der stad be
wonende de oevers der besm ette ka
nalen !

5) En ais gevolg daarvan; tegen  de 
besmetting der kanalen van  Damme 
en Passchendaele.

6) Tegen de besm etting der W ate
ringen die hun w aters verkrijgen van  
de vaart G ent-O ostende, voor de be
vloering der gronden en bouwlanden, 
en nam elijk  van  h et K anaal vari 
Blankenberge en der Noord-Eede.

7) Tegen de schade veroorzaakt aan  
de landbouw door besm etting der be
ken gelegen lager dan de Vaart en het

gevaar het vee te vergiftigen  dat van  
deze w aters drinkt, of, die gras eten  
verpest door de besm ette waters.

8) Tegen h et onrecht gedaan aan  
de jacht, h et waterwild n estelende op 
de besm ette waters en ais n atu urlij
ke gevolg h et broed verlaten.

9) Tegen de besm etting door in zij-  
peling der putten  lager gelegen dan  
de Vaart.

10) Tegen het benadelen der b elan 
gen van het Urbanisme door de om 
vorm ing van dit schoon k anaal in  een  
open luchtgoot, of riool.

11) Tegen de schade veroorzaakt 
aan h et Toerisme; de talrijke vissers 
gekom en van h et b innenland om te 
vissen in zekere w aters die werden be
smet, hadden de streek verlaten  van 
af Zondagavond van Pinksteren.

Wij protesteren tegen de schade 
veroorzaakt aan de visvangst, aan de 
openbare gezondheid, aan h et Toeris
me, aan den landbouw en h et sport, 
aan h et Urbanisme.

En dit ! alsw anneer er m iddel b e
staat anders te werk te gaan  en  dat 
slechts de nalatigheid  er schuld aan  
draagt of er de oorzaak van is.

Dit alles werd veroorzaakt door de 
nutteloze aankom st der besm ette w a
ters van  de Leie in de Vaart Gent- 
Brugge.

Een afleidingskanaal werd gegra
ven, uitdrukkelijk, voor de ontruim ing  
van deze besm ette waters, dat h et  
diene voor zijne bestem m ing !

Wij kunnen n iet langer dulden dat 
een der schoonste w aterlopen van h et  
land, haar naam  komt te voegen op 
de betreurenswaardige lijst der te ta l
rijke rivieren van ons vaderland die 
opgeofferd werden, reden te m eer dat 
in tegenwoordig geval,, de zaak best 
kan verm eden worden.

Wij protesteren dus, u it al onze 
krachten, en doen oproep to t de Over
heden en to t de openbare opinie, ten  
einde een toestand te doen eindigen  
dewelke een waar schandaal daar- 
stqlt.

L. Jacquart,
Sekretaris der Spinning Club van  Oos
tende, Onder-Voorzitter der C onfede
ratie der m aatschappijen  der rivie
renvisvangst van  België.

Studiën van  N otarissen "• 
ALPHONSE LAGOURT

31, K arei Jan ssen slaan  te Oostende 
en

ALPHONSE STORME
te  Klemskerke

ITTTTTÏÏ

Zoeklichtjes
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* Moderne Bakkeri j -  pat i sser i e te
Gent, Muide (H avenkw artier) in  vol
le opbrengst. Huur 1.500 fr. p. m aand  
Bevr. Zakenkantoor «AFFA» St. Jan s-  
dreef, 3, Gent, tuss. 12 & 2 uur.

(332)
* COMPRESSEURS direkt leverbaar
uit stock 22 m3 per uur op 30 kg. druk 
m et w aterafkoeling, bijzonder ge
schikt voor m otoren. - direct om keer
baar alsook voor h et vullen  der lu eh t-  
flessen  aan prijs tegen  alle concuren- 
tie.
Antw erpenstraat, 19, - 2 x bellen  
O ostende (333)

OM UIT ONVERDEELDHEID TE 
TREDEN

OPENBARE VERKOPING VAN 
GEMEENTE STEENE 

EEN GERIEVIG EN WELGELEGEN  
WOONHUIS  

Stockel laan,  N 185 
(Nabij de Kerk van de Nieuwpoortse 

Steenweg, M ariakerke) 
groot 270 vierkante m eters, gekadas
treerd Sectie C, num m er 282 x i2.

Bevatt ende  : beneden : gang, voor
kamer, keuken, achterkeuken, W.C., 
Kolenkot, koer en  tuin  ; boven twee 
slaapkam ers en m ansarde. Het huis 
is voorzien van electriciteite en twee 
soorten water.

ONMIDDELLIJK VRIJ.

Toes lag : Wo ensdag  18 Juni 1947
om 3 uur in h et lokaal Prins 
Boudewijn, S int Sebastiaanstraat, 22 
te Oostende.

Ingesteld : 140.000 fr.
Alle in lichtin gen  ter studie van  

voornoemde notarissen.
Te bezichtigen : iedere Donderdag, 

Zaterdag en Zondag van 2 tot 4 uur 
’s nam iddags m et verzoek zich te w en
den bij Mevrouw U. Maes, Nieuw- 
poortsesteenw eg, 306, Mariakerke, a l
waar de sleutels berusten.

(312)

* Per occasie te  koop: nieuwe luch t 
ketel  gan sch  com pleet, gedrukt op  
80 kgr., d ienstig  voor m otoren 70 à 
250 P.K., voordelige prijs. Bevragen : 
Hector Dem unter, H eiststraat, 172, 
Zeebrugge.

(329)

* Belgi sche matroos  29 jaar  op de
hoogte netten , motor, kom pas, vraagt 
spoedig p laats op grote vissersboot, 
m aandgage pius t.h.

Schrijven  n aar Albert Ram m eloo, 
R ijkestraat 38, Doei.

* Oude gaze t t en  t e  koop, zich w en
den bureel van h et blad.

* Men vraagt te kopen LEDIGE VA
TEN: zich wenden of schrijven bu
reel van blad (306)

* Te koop Camion Citroën,  3 Ton in
goede staat, voordelige prijs, bezich ti
gen G arage Deknock, de Sm et de Nay- 
erlaan, 19, O ostende (308)

* Te koop Schone  Auto Imperia 9 P.K. 
m et vier nieuw e banden en volledig  
in  orde. Zich w enden Carrosserie 
Brackx, Torhoutsteenw eg, Oostende.
* Men w en s t  te  huren,  inrijpoort of 
ste lp laats voor auto. A anbiedingen te 
sturen aan h et bureel van h et blad.
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Voor N ieuw bouw  en Herstelling van 

S C H E P K X  i = s p i

I N I  BELIÀRD-CRIGHTON Co

♦
(214) t

Studies van de Notarissen  
MAURICE QUAGHEBEUR

en
F.J. VANCAILLIE

te  Oostende 
Op Dinsdag 24 Juni 1947 te 15 uur

in  h et lokaal «Prins Baudewijn», St. 
Sebastiaanstraat, 22 te  Oostende. 

Instel van 1/2% prem ie van

EEN DUBBEL HANDELSHUIS

Torhout st eenweg  17 te Oostende
Oppervlakte 167 m2.
Verhuurd aan verscheidene zonder 

p acht m its 2520 fr. ’s jaars.
Bezoek : W oensdag en Vrijdag van  

3 tot 5 uur.
Voor alle nadere in lichtingen  zien 

plakbrieven of zich bevragen ter stu 
die van voornoemde Notarissen,

(338)

Studie van den N otaris 
Maurice QUAGHEBEUR,

Leopoldlaan, 10 te Oostende.
Op Dinsdag 17 Juni 1947 te  15 uur

in  h et lokaal Prins Boudewijn, St. S e
bastiaanstraat, 22, te  Oostende.

In stel m et %>% premie van  
EEN GERIEVIG WOONHUIS  

Nieuwe Langestraa t ,  56 
te  Steene Conterdam  

Oppervlakte 110 m2.
Genot : verhuurd zonder p ach t

m its 350 fr. per maand.
Bezoek : De D insdag en Donderdag 

van 14 tot 16 uur.
Voor alle nadere inrichtingen zich  

bevragen ter studie.
(328)

Studie van M eester 
PIERRE DENIS

doctor in de rechten, notaris te  
Nieuwpoort

Op D insdagen 17 Juni en 1 Juli 
1947, telkens om 3 u. ’s nam iddags  
ter herberg «La Liberté» bij den Hr. 
Charles Demeyere, Grote jMarkt te  
Nieuwpoort respectievelijken  

INSTEL EN TOESLAG 
van Stad  Nieuwpoort

Een bijzonder goed gelegen Handel s  
huis, K okstraat, 2 groot 87 m2, th an s  
dienstig ais kruidenierswinkel u itge
baat door Mr. Léon Van Oost en kun
nende dienen voor allen handel b ij
zonder voor: B eenhouw erij-Speksla
gerij, kruidenierswinkel enz.

Vrij m et 1 Augustus.
Alle dagen te bezichtigen m its to e 

latin g  van de verkopende notaris.
Met gewin van  1/ 2% instelprem ie.
Voor alle verdere in lichtingen  zich  

w enden ter studie van  voom oem de 
notaris P. Denis, K okstraat, 9.

(III)

Studie van Meester 
Pierre DENIS

doctor in  de rechten, notaris te  
Nieuwpoort

Op Woensdagen  25 juni  en 9 Juli  
1947, telkens om 4 uur ’s nam iddags 
ter Gehoorzaal van het Vredegerecht 
Langestraat te Nieuwpoort, respectie
velijken INSTEL en TOESLAG van : 

STAD NIEUWPOORT 
Een Voornaam HANDELSHUIS,  

M arktstraat 31, groot 1 are 10 ca. 
Gebruikt zonder geschreven pacht 

door Mr. Georges Lansens, haarkap- 
per.

Te bezichtigen den M aandag, W oens 
dag en Vrijdag van 10 tot 12 uur. 

Met gewin van 1/2 % instelprem ie.
Gewone voorwaarden 

Voor alle verdere in lichtingen  zich  
wenden ter studie van  voom oem den  
notaris P. Denis, K okstaat, 9.

(336)

Studie van Meester 
Pierre DENIS

doctor in de rechten, notaris te 
Nieuwpoort

Studie van  Notaris 
MAURICE QUAGHEBEUR

te  Oostende, Léopoldlaan 10.

in h et lokaal «Prins Baudewiih», St.
Op Dinsdag  24 Juni 1947 te 15 uur, 

Sebastiaanstraat, 22 te  Oostende.
In stel van 1/2% premie van

GEMEENTE BREEDENE A/ZEE 
(Tram halte koersplein)

Koop I. —  SCHOONE VILLA MET 
GARAGE. Genaam d «Wit Huis» lan gs  
h et zeepaadje. Moderne constructie  
van 1937 - groot confort - Oppervlak
te 767,09m2 .

Onmiddellijk genot.
Bezoek: zich wenden to t den heer  

Catrysse, Driftweg.

Koop II. — BOUWGROND palende 
aan  koop I en uitgevende lan gs pri
vate weg aan  de m acadam  n aar de 
koers

Oppervlakte : 407,17 m2.

Koop III. — BOUWGROND palende 
aan koop II lan gs de m acadam  naar  
de koers.

Facade : 18 m.
Oppervlakte: 756 m2.
Voor p lans en nadere in lichtingen  

zich wenden ter studie.
(337)

Op Maandagen  23 Juni  en 7 Juli
1947, telkens te 3 uur ’s nam iddags 
ter herberg «De Anker» bij Mr Henri 
Decoene, M arktstraat te Nieuwpoort, 
respectievelijke INSTEL en TOESLAG 

van STAD NIEUWPOORT 
Een Sterk Gebouwd  

REMTENIERSHUIS  
m et erf en  afhankelijkheden, W itte 

Brigadelaan. 63, groot 116,92 m2 
Gebruikt door Mr. Jules Claeys m its  

250 fr. per maand.
Alle dagen te bezichtigen na 5 u. 

of ’s Zondags van 9 u. to t 4 u.
Vrij 6 m aanden n a  den toeslag. 
Met gewin van 1/2 % instelprem ie.

Gewone voorwaarden 
Voor alle verdere in lichtin gen  z’ch 

wenden ter studie van voornoemden  
notaris P. Denis, K okstaat, 9.

(335)

Studie van  Meester 
Pierre DENIS

doctor in de rechten, notaris te  
Nieuwpoort

Op Dinsdagen 24 Juni en 8 Juli 1947
telkens om 3 u. nam iddag in  h et pen- 
sioenhuis «Au Repos», Zeelaan, 8 te 
Lombardz'jde, respectievelijken  

INSTEL en TOESLAG van  
GEMEENTE LOMBARDZIJDE 

Het Welbekend g a n s  gemeubeld  en 
goed beklant  Pensioenhui s  «Au repos» 
m et hof en garage, Zeelaan, 8 groot 
416,32 m2 bevattende onder andere 16 
slaapkam ers, kelders, twee grote ee t
p laatsen, enz.

Vrij van  gebruik.
Alle dagen te  bezichtigen. 
Inventaris en beschrijving van de 

m edeverkochte meubels ter studie vra 
gen.

Met gewin van  1/2 % instelprem ie.
Gewone voorwaarden 

Alle verdere in lichtingen  ter studie 
tel. 23060.
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ZUIGER EN VEILIGHEIDSZUIGER PASSEND  
VOOR ALLE SOORTEN STO OM MA C HI N ES

—  Special i te i t  van oververhi t te  s toom  —

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

Diesel  Rings in all s e c t ions  up to  3 6 ” Diameter
#  De kosteloze brochure «Care and M aintenance» aanvragen (74)

NIEUW PO O RT
BURGERLIJKE STAND

Overlijden : Legein B lanche, echtg. 
Vanglabbeke Leonard, 64 jaar.

H uw elijksafkondigingen : Ferdinan
de Oscar, werkm an en Neudt Agnes, 
z.b. beiden alhier; Cordenier André, 
visser, Heist en Lemaire Yvonne, z.b. 
Nieuwpoort.

APOTHEEKDIENST
Zondag 15 Juni: Apotheek Cool, 

M arktstraat. Open van 9 tot 12 u. en  
van 16 to t 18 uur.

DUIVENPRIJSKAMP
U itslag van de prijsvlucht voor dui

ven  van 8 Juni op Quiévrain bij Bor
rei Victor : 1) Degreef A.; 2) Cocquit 
K.; 3) B illiau K.; 4) N assei A.; 5) Nas- 
sel A.; 6) Degreef A.; 7) Borret Victor 
8) Naessen A.;9) Reunbrouck L.; 10) 
Viaene A.

VOETBAL

Daring  Blankenberge - S.V.N. (gesch. )

Nieuwpoort ving aan  m et windvoor- 
deel en was onm iddellijk ten  aanval. 
De ganse eerste h e lft  verliep verder 
op de Blankenbergse sp eelhelft u it
gezonderd enkele ontsnappingen die 
telkens in  den kiem  gesmoord werden. 
De verdediging van Blankenberge kon 
haar n etten  vrijhouden to t kort vóór 
de rust w anneer Rammeloo een mooi 
doelpunt aantekende. B lankenberge 
starte n a  de rust m et den wind in den  
rug en  na een tw intigtal m inuten  was 
de stand reeds 3-1. Keper Hogie werd 
d an  gekwetst, de scheidsrechter wilde 
daarop onm iddellijk een plaatsver
vanger, w at aanleiding gaf tot m oei
lijkheden, zodat de wedstrijd ge
schorst werd.
Voor Zondag a.s. : Herseeuw - S.V.N. 
Weer een nederlaag voor onze kleuren.

BLANKENBERG E
BURGERLIJKE STAND

Geboorten : Hilderson Nicola, d. v. 
H enri en  Alice De Wilde, R uzettelaan; 
U tterw ulghe Rita, d. v. Léon en M ag
d alen a Beernaert, H eist a. zee; Lau- 
kens Maria, d. v. Gerardus en Elza 
Bode, Houtave; Neyt Gilbert, z. v. Hie 
Barrem aecker
ronym us en G eorgette Amandels 
Knokke; Barrem aecker Georges, z. v. 
R ené en Irm a Polfliet, Lissewege; 
Lonneville Roger z. v. Cyrillus en  
G eorgette Bassens, Uitkerke ; D erlae- 
re Claudine, d. v. André en Liliane 
W ittebols, W enduine; Cornille Lidwi- 
na, d. v. Jérôme en Liliane Derudder, 
Zeebrugge.

H uw elijksafkondigingen : Caes Lo- 
dewijk en Busschop Evelina, Berchem  
U itdewilgen M atheus en De Wilde D e
nise, Antwerpen; G ysens Andréas en  
Lam bert Francina, St. Jans-Molenb.

APOTHEEKDIENST

Zondag 15 Juni 1947 is  de apotheek  
van de heer W armoes, K erkstraat 
gan s dn dag open.

BOND DER TONEELLIEFHEBBERS

Zaterdag 21 Juni in  de Ambassa- 
deurszaal van h et Stedelijk; Casino 
grote galavertoningen m et Berthe Bo 
vi in  «Poile de Carotte» com édie in  1 
akte van Jules Renard,«La voix H u
m aine» van Jean Coeyeau, «La vieil
le  Maman» in 2 akten van Sir Barri.

Prijzen der p laatsen, welke van nu 
af ín  h et Secretariaat te bekomen 
z ijn  bedragen 75, 50 en  30 fr.

HEIST
BURGERLIJKE STAND

H uw elijksafkondigingen : D esm edt 
Ferdinand, soldaat,, Heist m et Schout 
teet Paula, z.b., Knokke; D espiegelae- 
re Charles, schilder m et Vanhove 
Georgette, z.b. beiden Heist; Gobel 
Armand, paswerker te Gilly m et V an- 
depitte Brigette, z.b., Schaarbeek, voor 
heeri te Heist; Dossche André, haar-  
kappersgast, Knokke m et Spyns Marie 
M adeleine, z.b. Heist; De Buysere R o
ger, hotelier, Knokke m et Vercam er 
Denise, z.b. Heist; Cordenier André, 
visser, H eist m et Lemaire Yvonne, z.b. 
Nieuwpoort.

Huwelijken : M archand Henri, be
tonwerker m et G uffroy Marie, z.b. bei
den te Heist; Van Overmeire Florent, 
m etser, Zeebrugge m et Lux Berthe, 
z.b. Heist; D ewitte Leon, visser, H eist 
m et Degrieck Irma, z.b. Heist; Deceu- 
ninck René, politieagent, Knokke m et 
V anzandweghe M arie-José, z.b. H eist 
Dagraedt André, foorkramer, Eerne- 
gem m et Verstappen Irene, z.b. Heist.

Geboorten : Vandierendonck W alter 
Parentstraat 21; Jooris Johanna, 397 
Knokkestr.; U tterw ulghe Rita, Onder- 
wijsstr. 59; G heselle Rom anie, Noord- 
str. 39; Jacobs Monique, St. A ntoin is- 
str. 24; V anden Broele W illiam, V is- 
sersstr. 33; C hristiaens M ichelle, G ui
do Gezellestr. 22.

Overlijdens : Dewilde Jules, echtg. 
D esutter Zoé, 73 j., St. Jozefstr. 26.

OOSTHOEKKERMIS

Zoals elk jaar richt Heer Edw. H ert- 
soen aan café Sportm an, P ann estraat 
op M aandag 16 Juni allerhande spe
len in  voor klein  en  groot. Er wordt 
begonnen om 17 uur, Aan b elan gstel
ling zal h et zeker n iet ontbreken.

BERICHT

Het com ité voor In itia tief en Toe
risme h eeft een uithangbord genlaatst 
in  de haii van h et stadhuis (gelijk 
vloers) waar de aanvragen voor ver
huring, die tot h et com ité of h et ge
m eentebestuur werden gericht, u it
hangen.

Deze aanvragen zullen één  week ter 
beschikking van  de belanghebbenden  
blijven en zullen om de week vervan
gen worden door de nieuwe aanvra
gen.

Aanvragen voor hotels en pensioens 
liggen  ter beschikking der belangheb
benden in h et bureel nr. 14 en kunnen  
geraadpleegd worden van 9 tot 12 uur.

FONTENIERSDIENST
Zondag 15 Juni 194T, de Heer D e- 

m etter Philip, P annestraat 50.
VREDESKAMP

De Federale Unie, afdeling België, 
waarvan Heer Baron Allard algem een  
secretaris is, zal van 1 Juli tot 15 Seo- 
tem ber 1947, een vredeskamp in rich 
ten  in  onze gem eente.

D insdag 11. had hierom trent een  
vergadering p laats Op h et stadhuis, 
waarop Baron Allard, een u iteen zet
tin g  gaf aangaande h et doei van  de 
Unie.

H et vredeskamp is ter beschikking  
van alle kampeerders. Perm enante ge
bouwen zullen echter eveneens opge
richt worden.

Het program m a om vat, gezam enlij
ke uitstapjes, zwemm en, spelevaren  
en vissen. Cursussen van  Engels en  
Russisch evenals voordrachten over 
Kunst en Federalistische Politiek.

H et secretariaat van de Federale 
Unie, is overgebracht naar de villa  
«De Regenboog», gelegen op de weg  
van H eist naar W estkapelle. Aldaar 
kunnen alle in lichtin gen  bekom en  
worden.

AMERIKAANSE STUDENTEN
T egen 1 Juli a.s. zu llen  een  100 tai 

A m erikaanse stu d en ten  naar H eist 
kom en om aan  h et vredeskam p deel 
te nem en. Zij zullen  alh ier een  tw ee
ta l m aanden  verblijven. De Federale  
U nie h eeft h et voornem en over te 
gaan  to t de opbouw aldaar van  een  
C iném azaal en  een  slaapzaal voor 
M eisjes.

OUD STRIJDERS
O ud-Strijders van de oorlog 1914-18 

die reeds in  h et bezit z ijn  van  h et d i
plom a van  Ridder in  de Leopoldsorde 
m et Zwaarden worden verzocht zich  
binnen de acht dagen n iet h u n  d iplo
m a aan te bieden, bij de heer Secre 
taris Ackx Leon, ten  stadhuize.

«HEIST-SPORTIEF»
i U itslag  der trekking voor de pro

gram m as verkocht tijd en s de koers 
voor beroepsrenners : nr. 2839 w in t de 
velo; nr. 0839 en  1839 w innen elk 500 
frank. De prijzen welke b inn en  de 15 
dagen n iet w erden afgehaald , b lijven  
eigendom  van de club.

D e -  welbekende E n g e l s c h e  Dieselmotoren

S n e l l e  l e v  
M a i i g e

l e v e r i n g

p r i j z e n

M v e n a t e ' ^ í r a a t .  B R U S S E L  

[ 4  l i jn e n )

m

MA ATSCHAPPIJ  DER BRUGSE 
ZE EVA AR T IN RI C HT IN GE N  N.V.

Stat i s t i ek  der b innenscheepvaar t  
Mei 1947

AANGEKOMEN 
Aant. Metr. tonnem . Lad. 

Brugge 13 2601 1724
Zeekanaal 61 20338 17740
Zeebrugge 21 3676 2194

VERTROKKEN 
Brugge 15 2962 180
Zeekanaal 71 24993 277
Zeebrugge 11 2857 —

Firma H. Debra
GROOTHANDEL IN VIS 
:: en  Garnaal ::

Telefoon H e i s t :  513.80 
E X PO R T  - IM P O R T  

(218) Zout voor de vissers

BIJ DE LUSTIGE ROKERS
Ter gelegenheid  van O osthoekker- 

mis, in  café Ferry Bank, P ann estraat  
zullen  op M aandag 16 Juni allerhande  
spelen  in gerich t worden. A anvang om  
17 u. 30. Mooie prijzen zijn  te w innen. 
Tijdens de 'a ttracties aan stellin g  van  
de Burgem eester en  schepenen  van de 
Rokersclub.

BIJ DE LUSTIGE KAARTERS
Zondag 15 Juni wordt de kam pioen  

de heer R osseel Florim ond, gevierd. 
M uziekm aatschappij W illen is K un
n en  is van  de partij en  h et zal heel 
zeker opnieuw volle bak zijn. «De Lus
tige Rokers» hebben d it seizoen ook 
h et kam pioenschap van  H eist gew on
n en  m et de «Fair P lay’s» te verslaan.

Dus Voorzitter V andierendonck en  
zijn  kaarters m ogen dubbel feesten . 
Er wordt vergaderd aan  h et lokaal 
Café «De Sportm an», P an n estraat om  
15 uur.
♦ » ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ » ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ » ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Voor al le vervoer en verhu iz in
gen wende men  zich bij DE
WITTE GUSTAAF,  Kerkstraat ,
69 te Heist.

(298)

GEMEENTERAAD
Onder voorzitterschap van  B urge

m eester de G heldere is de gem een te
raad bijeengekom en en  volgende be
slissin gen  genom en :

H et politiereglem ent op h et verkeer 
tijd en s de zom erm aanden t.t.z. van 1 
Juni to t 15 Septem ber werd goedge
keurd. H et reglem ent voorziet dat de 
auto’s terug op de zeedijk m ogen rij
den  van af H eist-Sluizen to t de M eer- 
laan  te Duinbergen in  en ige rich ting  
van  W est naar Oost. Verder bepaald  
h et reglem ent de p laatsen  w aar m ag  
geparkeerd worden.

De zom erdiensten voor h et seizoen  
werden ingericht, gezien de vrije b a
den zal er dit jaar h eel w at m inder 
personeel van doen zijn. Het schepen  
college zal zich gelasten  m et de rucht 
baarheid en aanw erving van  h et n o 
dig personeel.

De w eeg en  sta lrech ten  in  h et ste
delijk  slachth u is w erden verhoogd. 
H et is th an s 25 fr. per kop en  per 
n ach t en 20 fr. voor de varkens van  
m inder dan 100 kgr. De taks wordt 
aangerekend vanaf de 3de n ach t. Ook 
de vleeskeuringsrechten  en  de vergoe
ding aan de veeartskeurder werden  
verhoogd;

De verhaaltaks voor naonderhoud  
der w egenis werd hernieuwd.

Twee nieuw e belastingen  w erden ge
stem d. Op de m uziektuigen  en  op h et  
m obilair. 500 fr. per jaar voor de draai 
orgels en  autom atieke pianos. 250 fr. 
op .gew one pianos en  andere m uziek
tuigen. Voor de kerm isdagen wordt 
geen  taks gelegd. De b elastin g  op h et  
m obilair is van  toepassing op de m eu
bels waarop de R ijksbelasting van  
toepassing is.

H et onteig ingsplan  nr. 1 betrekking  
hebbende op h et bouwen van w onin 
gen  voor gesinistreerden werd NIET 
goedgekeurd gezien  er te veel bezwa
ren ontvangen  werden. De U rbanist 
zal een  n ieuw  plan dienen  op te m a
ken.

G oedkeuring werd verleend aan  de 
ontw erpen van  overnam e der w egen is-  
sen van de «Société Im m obilière Knok  
ke Balnéaire» en N.V. Duinbergen.

V aststelling van Oorlogsschade en  
lastenboek opgem aakt door Ingenieur  

Lesy, inzake h et h erstel van  de Open 
bare w egenis te Duinbergen werd even  
eens goedgekeurd.

De w atertoren zal hersteld  worden. 
P lan  en lastenboek  voor gewoon on. 
derhoud en voor Oorlogsschade opge
m aakt door S tad sarch itect Gust. B ai-  
yu, werd goedgekeurd.

In  geheim e zittin g  w erden aan ge
steld  : G eneesheer bij de C.O.O.: Dr. 
M aes J.; Apothekers bij de C.Ö.O. 
M aes J., G hogghe G., Dum ortier en  
Meyers (Apothekeres).

Ais lid van h et com ité voor toerism e 
Heer De W ispelaere Robert, Ais Voor
zitter,-afgevaardigde van  de gem eente  
bij h et com ité voor wederopbouw : 
Heer Schepen Daveloose.

W a c v t f i e e n  d e z e  W e e k  ?

TiiiTTïïïïmTif niTí rniiiiííí ¡Tí r¡miuiuü
OOSTENDE

CINEMA’S
PALACE : «Et Voila...  la vie» m et

S usan ne Foster, Donald O’Connor en  
P eggy Ryan Kind, toegel.

NOVA : «Alerte en Algerije» m et Ja
m es M ason en  Carla Lehm an.

FORUM : «Les Conspirateus» «The  
Conspirators» m et Hedy Lamarr. Paul 
Heinried en Sydney Greenstreet.

RIALTO : «Le Joyeux Phénomène»  
«Wondeman» m et D anny Kaye, Vera 
Ellen en V irginia Mayc.

In  tecnicolor.
CORSO : «Warner Foll ies» «Thank  

your lucky stars» m et Eddy Cantor 
Joe Sim pson en Joan Leslie.

Kind, toegel.
CAMEO : «Mystère de la Jungle»  

«Tiger Fangs»  m et Frank Buck en Ju 
ne Duprez Kind, toegel.

RIO : «Le Capitaine  Angel» «Johny  
Ange!» m et George R aft, Clair Trevor 
en Signe H asso

ROXY : «Sous le ciel d’Argentine»  
« D o w n  Argent ine  Way» m et Don Amè 
che, B etty Grable en Carmen M iran
da. In  technicolor

Kind. toeg.
VERMAKELIJKHEDEN

Zaterdag 14 Jim i te 20 u. -  Mac- 
Leodplein, Grote Bonte Avond.

Zondag 15 Juni te  9.30 u. - W apen
p la a ts  Concert; te  10.30 u. -  Léopold- 
park Concert; te  11.30 u -  W apenpl. 
Concert; te 11.30 u. Léopoldpark Con-

N IE U W P OO R T
CINEMA

NOVA: van Vrijdag tot M aandag : 
«W AT EEN HUWELIJKSNACHT» m et 
Patricia  D edina en Jim m y Hanley.

CENTURY : van  Vrijdag to t Zondag : 
«NURSE EDITH CAVELL» m et Anna 
N eagle en George Sanders.

Van M aandag tot W oensdag :
«DE VALK VAN MALTA» m et Hum 
phrey Bogard en Mary Astor.

BLANKENBERCE
CINEMA’S

SUDIO DU CASINO : 13-14-15 en 
16 Juni «They met  in Argentine» m et
Allerto Delia en Jam es Ellison.

Op 17-18 en 19 Juni «Il suf f i t  d’une  
fois» m et Edwige Feuilliere en Fer
nand Gravey.

PALADIUM : «No tim e fo love» met 
Claudette Colbert en  Fred Mac-Mu- 
ray.

COLISEE : «Liefderi l l ing» m et E st
her W illiam s en  Van Johnson.

FEESTPRORAMMA

Zondag  15 Juni 1947
Om 11 uur op de kiosk van ae Zee

dijk (eW stkant) CONCERT door de 
KK. K ath. Stedelijke Harmonie van  
Lokeren (70 uitv.) Bestuurder Mr. R. 
Vlaem inck.

In  de nam iddag op de Zeedijk 
GROOTSE BELGISCHE - CANADESE 
SYMBOLISCHE PLECHTIGHEID ter  
gelegenheid  van  h et toevertrouwen  
aan  de golven van zakjes aarde voort 
kom ende der graven van  Canadese 
soldaten  gevallen voor de vrijm aking  
van ons land, in  aanwezigheid van  
de G ezant van  Canada en Burgerlij
ke en M ilitaire Overheden.
(Vorming van de stoet op de m arkt) 

(Zie bijzondere plakbrief)
Om 16 u.
GROTE VOETBALMATCH off. K am  

pioenschap 2e provinciaal K.S.V. BL- 
W aregem  S.V., op het terrein van K.

Om 16 u. op de kiosk van de zeedijk  
S.V. Brugsche steenweg.
CONCERT door de Provinciale Harmo 
nie der Oud Strijders van  Brugge.

Dinsdag  17 Juni 1947. 
om 8.15 u. op de kiosk van de stad, 
M anitobaplein, CONCERT door de 
Harm onie B oy-Scouts St. Léo Brugge 
Bestuurder A. Leclercq.

&aketâaten
Claóiende-íDaae^

UURTABEL DER OVERVAARTEN

voor de week van 14 to t 20 Juni 1947

Aanduiding der boten :
P.B. - Prince Baudouin.
P.J.C. -  Prinses Joséphine-Charlotte 
P.C. -  Prince Charles.

VAN OOSTENDE NAAR DOVER ■ aí 
vaarten  te 9 u. 45 en 14 u. 30. 
Zaterdag 14 Juni door P.J.C. en  P B  
Zondag 15 Juni door P.C. en  P.J.C 
M aandag 16 Juni door P.B. en  F.C 
D insdag 17 Juni door P.J.C. en P.B. 
W oensdag 18 Juni door P.C. en  P .JC  
Donderdag 19 Juni door P.B. en P C  
Vrijdag 20 Juni door P.J.C. en P B

VAN DOVER NAAR OOSTENDE - 
afvaarten  te 11 u. 20 en  17 u. 20. 
Zaterdag 14 Juni door P.C. en  P.J.C. 
Zondag 15 Juni door P.B. en  P.C. 
M aandag 16 Juni door P.J.C. en  P.B. 
D insdag 17 Juni door P.C. en P.J.C. 
W oensdag 18 Juni door P.B. en  P.C. 
Donderdag 19 Juni door P.J.C. en  P B  

, Vrijdag 20 Juni door P.C. en P.J.C.
Í De auto’s  worden vervoerd m et de 

gewone passagiersboten.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦< * « ► ♦

Nieuwpoortse
Visserijbelang-en

HET VISMIJNREGLEMENT WORDT  
HERZIEN

De om standigheden in  acht geno
m en h eeft het Schepencollege van 
Nieuwpoort h et w enselijk  geacht over 
te gaan tot de aanpassing van  h et vis- 
m ijnreglem ent dat than s in  voege is.

Men m aakt een  onderscheid tussen  
h et gedeelte in verband m et h et per
soneel, zijn  statuut en  tussen h et ge
deelte der inwendige regeling en der 
politieverordeningen.

DE VERLENGING DER VISMIJN
DE HUIDIGE TOESTAND MOET 

VERANDEREN
In  de huidige om standigheden ís bet 

voor de vissers en vishandelaars te 
Nieuwpoort een onm ogelijkheid ge
worden hun bedrijf op behoorlijke 
wijze u it te oefenen, indien h et bedrijf 
slechts over h et huidige gebouw dat 
ais vism ijn  d ienst doet kan beschikt 
worden.

De afm etingen  bedragen inderdaad  
slech ts 10 op 20 m eter en  deze p laats
ruim te is slechts voldoende om de 
vangst van één vaartuig u it te  s ta l
len. D it h eeft ais gevolg dat de vis, 
welk te Nieuwpoort verkocht wordt 
in  de brandende zon m oet uitgespreid  
worden; de vangsten  ondergaan aldus 
een geweldige waardeverm indering. 
Dezelfde toestand doet zich voor bij 
slecht weder, ais de vis b lootgesteld  
is aan  regen.

DE PLANNEN VAN HET 
SCHEPENCOLLEGE

Het schepencollege van  Nieuwpoort 
had, m et h et oog op een verbetering  
van de aangeklaagde toestand, een  
volledig bundel opgem aakt. H et voor
zag de verlenging der m ijn  door een  
ijzere loods van 30 op 10 m eter. Bij de 
herbouw der nieuwe m ijn  zou deze 
loods d ienen  om h et m ateriaal van de 
ruim - en rein igingsdienst te  bergen.

Het ontwerp werd echter slechts  
laattijd ig  ingezonden en  voorzag h et  
overvloedig gebruik van ijzer. De kost
prijs werd geraam d op m eer dan  
340.000 fr.

Het Schepencollege van Nieuwpoort 
acht de uitvoering en bekostiging van 
de loods, zoals zij oorspronkelijk op
gevat werd, onmogelijk.

Het schepencollege kom t m et een  
nieuw voorstel voor de dag: onder de 
verschillende constructeurs van m e
ta len  loodsen, zal een wedstrijd u itge
schreven worden m et h et oog op de 
bouw van de volstrekt onontbeerlijke 
verlenging van de vism ijn.

Een beschrijving der afm etingen  en  
bijzonderheden zal door h et G em een
tebestuur gegeven zorden. De d eelne
mers m ogen zelf hun p lannen opstel
len  en de kostprijs bepalen. Met dit. 
doei wordt hun een  tijdbestek van  
veertien  dagen verleend.

Vervolgens zal h et G em eentebestuur 
van Nieuwpoort een beslissing nem en  
nopens de toezegging en  de u itvoe
ring der verlenging van de vism ijn.

i&câeepâmata^ea 1 U S T Ö I S
I I I  ü  l l

mumm
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Vrijdag 13 Juni 1947. H et N ie u w  V issch erijb lad T

August PÊ D E  & C ° p .v .b .a .
Z E E V I S G R O O T H A N D E L

Export  Ond gekend T elegrafisch ad res: P E D E  C O
Import  huis  ge s t i c h t  Telefoon : 720.53 — Privé : 720.16
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MwMkxicñten
O O S T E N D E

MARKTBESCHOUWINGEN

De m eeste vaartuigen zijn th an s in  
herstel, zodat er geen al te grote aan
voer kon verw acht worden. H et slech 
te weder der vorige week h eeft boven
dien de m arkt zeer beinvloed. Er was 
weinig aanvoer en w einig keuze. Aan 
de sterke vraag kon m oeilijk voldaan  
worden zodat de prijzen voortdurend  
aan stijg ing  onderhevig waren. De 
kwaliteit der aangevoerde vis was door 
gaans h eel goed.

Daar de prijzen zeer hoog waren, 
kon aan  uitvoer naar Engeland niet 
gedacht worden. N iettegenstaande de 
spoorwegstaking in Frankrijk werd de 
uitvoer naar dit land voortgezet, h oe
wel in  m indere m ate dan gewoonlijk; 
een tien tal w agonladingen in twee da
gen. dit was evenwel gedeeltelijk te 
wijten aan de geringe aanvoer.

De Zwitserse im portateurs deden  
eveneens grote bestellingen  welke, 
spijtig genoeg n iet alle konden vol
daan worden. Daarenboven werd een  
gedeelte der zendingen naar dit land  
aan de Frans-Luxem burgse grens op
gehouden door de Franse spoorweg
staking, w at een groot verlies b ete
kende voor onze uitvoerders.

De aanvoer in  de Noorderlanden  
was eveneens gering, h et contingent  
ingevoerde vis in ons land was b ijge
volg m inder dan naar gewoonte.

De aanvoer op h et einde der vorige 
week w as eerder schaars, enkel een  
paar vaartuigen hadden zich aange
boden op de m arkt m et w einig geva
rieerde vissoorten welke aan  tam elijk  
dure prijzen opgekocht werden.

M aandag boden zich twee IJslan-  
ders aan. B enevens de door de uitvoer 
ders naar Frankrijk gekochte hoeveel
heid, werd een groot gedeelte der 
vangst door de andere kopers gekocht 
tengevolge van de geringe aanvoer 
van andere vissoorten. De IJslandse 
vissoorten, voornam elijk w itte zalm  
en schelvis, w aren doorgaans van goe
de kwaliteit. De m otorvaartuigen h a d 
den een  partij mooie meiden  en wat 
fijne vis aangevoerd welke hoge p r ij - ¡ 
■zen kenden.

Dinsdag waren opnieuw twee IJs- 
landers op de markt, opnieuw' ging 
een gedeelte der van gst naar Frank
rijk terwijl de rest druk opgekocht 
werd om de b innenlandse m arkt te 
spijzen. De andere vissoorten waren  
weinig gevarieerd en de vele gretige 
kopers betaalden steeds hogere prij
zen.

De aanvoer op W oensdag was heel 
gering. Fijne v isw a s  heel zeldzaam  en 
kende bijgevolg zware prijzen, ook de

andere vissoorten werden zeer gezocht 
en- waren zeer duur.

LA SEMAINE A LA MINQUE
La plus grande partie des ch a lu 

tiers é tan t en  réparations cette se
m aine, on ne put s’attendre à d’im 
portants apports. En plus le  choix  
éta it peu varié. La dem ande excédant 
l ’offre les prix ont connu une hausse  
continuelle. Le poisson éta it de p re
mière qualité.

Les apports à la  fin  de la  sem aine  
précédente éta ien t m inim es. Seuls 
quelques chalutiers s ’éta ien t p résen
tés au m arché avec des espèces peu 
variées qui furent achetées à des prix  
plutôt élevés.

Les islandais rentrés lundi appor
ta ien t une partie de saum on blanc et  
d’èglefin  de bonne qualité. Les ch a lu 
tiers présentaient quelques colins et 
du poisson fin. Ils furent vendus à des 
prix élevés.

Mardi deux autres islandais ont 
connu une affluence rare et les ach e
teurs purent acheter à des prix enor
mes.

Les apports de mercredi éta ien t très 
petits, le poisson fin  très rare et par 
conséquent très cher.

Les Exportat ions
Les prix élevés de cette sem aine ont 

exclu toute exportation vers l ’A ngle
terre. Les envois vers la France con
tinu en t m algré la  grève des ch em i
nots. Les quantités, toutefois, sont 
m oindres que d’habitude (une dizaine 
de w agons en deux jours).

Les im portateurs suisses on t passé 
de grosses com m andes, qui, à cause 
de petits apports, n ’ont m alheureuse
m ent pas pu être tous exécutés. Nous 
devons ajouter qu’une partie des e n 
vois furent retenus à la  frontière  
franco-luxem bourgeoise par la  grève 
des chem inots, ce qui représente une 
grande perte pour nos exportateurs.

Les Importat ions
Les apports dans les pays nordiques 

étan t aussi faibles que chez nous, les  
contingents furent considérablem ent 
réduits et nous avons connu une fa i
ble im portation cette sem aine.

Le Marché Intérieur
Là aussi la dem ande excédait l ’o f

fre, et tout ce qui fu t disponible chez 
les islandais lundi et mardi, fu t ach e
té avec zèle.

Vrijdag 6 Juni 1947
Slechts 3 kleine m otors van de W est 

die hun reis ten  gevolge van ’t  slecht 
weder hebben onderbroken voeren sa 
m en 4400 kgr. vis aan bestaande uit 
w at tong, rog en w at varia. Gezien de 
schaarste aan vis en de grote vraag  
worden deze soorten aan hogere prij

zen dan de vorige m arktdagen  a fg e
nom en.
N.793 W est 557 5.670,—
0.161 W est 1294 17.000,—
0.267 W est 2610 47.900,—

Zaterdag 7 Juni  1947
4 m otors van  de W itte Bank, 1 van  

de W est en  1 van  de kustzeevisserij 
voeren sam en  8300 kgr. tongsortering  
en  225 bennen vis bestaande u it 2000 
kgr tarbot en  griet, 5400 kgr pladijs, 
2300 kgr. robaard, 1500 kgr rogsoorten  
en zeer w ein ig h aai, kabeljauw, p ie
term an, w ijtin g  en schar ter m ijn  aan. 
Is de aanvoer betrekkelijk klein, de 
vraag is daarentegen  zeer levendig zo
dat alle aangeboden variëteiten  m er
kelijk  in  prijs stijgen  en van  beurt 
to t beurt aan  steeds hogere afzetprij- 
zen w orden van  de hand  gedaan.
0.288 W itte B ank 4483 93.690,—
0.152 W itte Bank 4329 74.170,—
0.140 W itte Bank 8472 171.130,—
B.610 W est 2880 42.560,—
0.93 W itte B ank 3010 55.420,—
O .ll K ust 147 2.150,—

Ma and ag  9 Juni  1947
Bij de opening der m arkt zijn  slech ts  
1 stoom traw ler en 1 m otor van Ys- 
land, 1 m otor van  h et K anaal en  1 
m otor van  de Noordzee aan  de v isa f-  
slag tegenwoordig. 4 m otors n.m. 2 van  
de W itte Bank, 1 van  de Oost en 1 van  
de K ustzeevisserij komen zich nader
hand bijvoegen zodat in  to taa l 8 vaar 
tu igen  hun van gst heden  lossen. De 
aanvoer beloopt to t b ijna 200.000 kgr. 
waarvan h et hoofdbestanddeel u it  
Y slandse vissoorten b estaat (148.000 
kgr.) Er is een m ooie verscheidenheid, 
echter in  kleine partijen, op de m arkt 
voorhanden. Tongaanvoer benadert 
de 6000 kgr. en  deze worden aan  goe
de prijzen betwist. H et fe it  dat de b in 
n en landse m arkten w ein ig of n ie t  
voorzien zijn van vreem de ingevoerde 
vissoorten w erkt zeer gu nstig  op a l
le afzetprijzen. Alle aangeboden varie 
teiten  w orden aan  goede prijzen ge
m ijnd en  ondergaan een m erkelijke 
stijging. T egen h et einde der verkoop  
zijn  vele b innenlandse kopers reeds 
van de m arkt vertrokken w at voor 
gevolg h eeft dat doorgaans alle v is
soorten een lich te daling in  prijs on 
dergaan. De Y slandse soorten, w aar
van  grote partijen  opgekocht worden  
voor Frankrijk, w orden aan m erke
lijke betere prijzen afgezet dan de vo
rige week. De m arkt is heden zeer le 
vendig en  de afzetprijzen m ogen be
vredigend genoem d worden. De kwa
lite it  van som m ige soorten lie t  te 
w ensen  over
SS0.293 Ysland 81157 539.640,—
0.314 K anaal 18937 140.850,—
0.231 Noordzee 16296 173.385,—
0.318 Ysland 67336 428.150,—
0.135 W itte Bank 6081 154.920,—
0.194 Oost 749 12.430,—
0.225 W itte Bank 7884 165.210.—
0.52 Kust 90 1.670,—

Dinsdag 10 Juni  1947
De aanvoer van h eden  is ie ts groter 

dan deze van  gisteren  en bestaat n og
m aals grotendeels u it Y slandse kabel
jauw, schelvis, koolvis en m ixed m et 
veel tong, tarbot, p ladijs en  w einig  
kabeljauw, w ijtin g  en schar. Er is 
echter w einig verscheidenheid  aan  
vissoorten op de m arkt aanw ezig zo
d at de keus w einig om vangrijk is. De 
totale aanvoer bedraagt circa 210.000

PRHZEN PER KILO TOECEKEN D A A N  DE VERSCHEIDENE SOORTEN VISCH  
VCPWOCMT TER STEDELIIKE V I S C H M I | N  V A N  OOSTENDE -  WEEK VAN 6 TOT 12 JUNI 1947. 

PRIX PAR KILO ACCORDES AUX DIFFERENTES SORTES DE POISSON VENDU A LA MINOUE
COMMUNALE D’OSTENDE

Vrijdag
Vendredi

.Soles Tongen, gr............................... 25,60-28,20
3/4  ............................................  27,60-32,60
bloktongen ............................ 30,80-35,80
Y /kl............................................  29,00-35,40

Turbot — Tarbot, gr............................ 27,60-30,00
m idd.................................................................
k l............................................   32,00

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

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

Eglefins — Schelvis, gr........................  ............
m idd..........................................  ............
k l................................................. ‘ ............

Merluches — Mooie M eiden gr. ... ............
m idd..........................................  .........
k l................................................. ............

Raies — Rog ........................................  8,40-9,50
Rougets — Robaard ............................ ............
Grondins — K norhaan ..................... ............
Cabillaud blanc — Kabeljauw ... ............

G ullen ..................................  ............
Lot es — Steert (zeeduivel) ...................   ’ .
Mer'ans — W ijting ...........................
Limandes — Schar ............................ ............
Limandes soles — T o n g sc h a r .........
Emissoles — Z e e h a a i..........................  ............
Roussettes — Zeehond .....................
Vives — Arend (Pieterm an) ...............  .Z . . . . .
Maquereaux — M a k re e l.....................
Poors ........................................................  ............
Grondins rouges — Rode knorh. ... »
Raies — Keilrog ................................
Homards — Zeekreeft ....................
Flottes — S c h a a t ................................
Z eebaars...........................................   ••
Lom .........................................................
Congres — Zeepaling .....................
Lingues — Lengen ...........................
Soles d ’Ecosse — Schotse schol ..
Hareng — H aring (volle) ..............
Hareng guais — IJle haring ........
L atou r......................................................
Tacauds — Steenpost ....................
Flétan —  H e ilb o t ................................
Colin — Koolvis ................................
Esturgeons — Steur ..........................
Z eew o lf....................................................
V lasw ijtin g .............................................
Z on n ev is ..................................................
K o n in g sv is .............................................
Kreeftjes .................................................

Z aterdag
Sam edi

27.80-30,00
33.80-39,80
37.00-39,60 
37,40-34,80 
36,60-37,80
34.80-42,00
30.00-35,60
22.00-28,50

M aandag
Lundi

27,20-33,60
35,80-39,80
44.00-45,20
42.00-44,60
35.40-41,20
41.40-45,40 

#30,00-37,50
15,70-21,00

SEMAINE DU
D insdag
Mardi
27.80-29,40
35.00-37,00 
37,60-39,40
36.00-39,00
31.00-35,20
27.80-35,00 
19,20-31,00
16.00-25,00

6 AU 12 JUIN 1947.
W oensdag

Mercredi
27.80-30,80 
36,60-42,60
40.00-45,80 
40,40-45,40 
36,10-36,40
29.80-35,00
23.00-25,00
21.00-25,00

D onderdag
Jeudi

31,30-34,00
49,60-52,80
53,40-54,00

54.00 
43,40 
37,60

28,00-28,40
23.00

13.40 
12,00-12,80 
10,40-11,40

9.40 
2,00-5,00

8,60-12,80

7,20-8,60
6,50-10,00

12,80-13,80
12.40-14,00
11.40-13,70
10.40-13,70 
3,40-7,00

6.80-7,00
13,60-13,80
7.00-9,00
8.00-11,00 
8,50-12,00 
1,20-2,60

11,00-15,00
5,00-7.40

22,70
5.80-9,20 
7,40-10,80

9,40
7,00

6,00
22,00-28,00

9,50-12,00 14,00

27,00

0,40
1,50-6,80

10,00

12,50

13Æ0-Ï8.60

16,50

11,50

19.50

7,40-7,80

Etablissement Frans C LOET
Telegr. adres 
Import

Z E E V I S G R O O T H A N D E L
FRANCLOET Telef. 713.82 - 716.95

Export
VIS -  HARING -  SPROT (270)

kgr. en wordt aangebracht door 2 
stoom trawlers van  Ysland, 3 m otors 
van de Noordzee, 3 van  de W itte Bank  
en  2 Van de West. De m arkt m ag h e
den bijzonder levendig genoem d wor
den en er is grote vraag naar alle va
riëteiten. De Y slandse soorten vinden  
afzet aan  prijzen die daarom trent 
overeenstem m en m et deze van  daags 
voordien. De andere variëteiten  wor
den ingezet aan prijzen die m erkelijk  
van de hand gedaan. Tegen h et e in 
de der verkoop wordt echter een  in 
zinking der prijzen waargenom en zo
dat vele vissoorten iets beneden de 
prijzen van  bij de opening der m arkt 
dalen. De belangstelling w as tam elijk  
groot en  de verwezenlijkte besom m in
gen m ogen ais bevredigend aange
stip t worden.

13,20-13,60 12,40-13,50 13,00
12,60-13,40 11,80-14,20 15,20
12,60-13,00 12,00-15,40 17,40
11,30-12,70 13,00-15,60
3,60-6,60 5,00-7,20 9,00

7,80
6,70-7,40

9.60-14,60 13,50-15,00 20,00
12,00 6,50-14,40 15,00

3,40-4,00
9,80-16,00 16,00-22,00 14,50
6,60-10,00 6,80-13,00

7,80-8,60 8,20- 10,20 7,80-8,20
7,20-10,60 7,20-11,50 10,00
7,00-7,50

11,50-12,00
35,00 30,00

13,00

SS0.296 79952 512.030,—
SSO.160 68359 443.830,—
0.24 4072 47.570,—
0.243 8674 183.840,—
0.7 6358 73.130,—
0.66 8512 111.100,—
0.244 6762 126.260,—
0.242 14434 167.605,—
0.292 7887 89.820,—
0.193 6103 120.810,—
Woensdag  11 Juni 1947

Heden is de aanvoer uiterm ate klein  
en bestaat hoofdzakelijk u it tong, tar
bot, pladijs m et w at robaard, w ijting  
en schar. Gezien de kleine toevoer van  
verse vis, nam elijk  32000 kgr. geleverd  
door 4 m otors van  de W itte Bank en 
de grote vraag stijgen  alle aangebo
den soorten gevoelig in  prijs. Na de 
eerste twee beurten is er een neiging  
tot daling waar te nem en  doch de 
m arkt herpakt zich en de w einige v is
soorten die voorhanden zijn worden  
in  snel stijgende lijn  verder verkocht. 
De verkoop is spoedig afgehandeld. 
Z.413 W itte Bank 6238 110.040,—
0.204 W itte Bank 9139 156.530,—
0.212 W itte Bank 9817 172.750,—
0.81 W itte Bank 7201 141.080,—
Donderdag 12 Juni 1947

Slechts een vaartuig op de markt, 
0.128, m et een belangrijke vangst 
tongen  2367 kgr., en tarbot, Verder 
nog platvis, w ijting en kleinere h oe
veelheden andere soorten.

Daar de aanvoer voor deze dag heel 
gering was, werd alles aan duurdere 
prijzen verkocht dan de vorige dagen. 
0.128 W itte Bank 7486 177.100,—

AANVOER en OPBRENGCT per DAG
6 Juni 4.461 kg. 70.570,—
7 Juni 23.321 kg. 439.120,—
9 Juni 198.530 kg. 1.616.255,—
10 Juni 211.113 kg. 1.875.995,—
11 Juni 32.395 kg. 580.400.—
12 Juni 7.486 kg. 177.100,—
Totaal 477.306 kg. 4.759.440,—

YSLANDSE VISSOORTEN
Deze werden in de loop der week aan 
volgende prijzen per kgr verkocht ter 
officiële m arkt van Oostende. 
Miaandag 9 Juni 1947 

K abeljauw 7,40-10; gui 4,80-8.20 ; 
koolvis 4,80-5,60; leng 6,00; schelvis gr. 
7,20-8,880; midd. 6,00-7,60, kleine 5,20- 
7,20; zeewolf 6,Q0-6,20; klipvis 9,60-10; 
w ijting 3,60-5,20; h ielbot 17-45; p la
ten  14 fr. per kgr.
Dinsdag  10 Juni 1947 

Kabeljauw 7,60-9,40; gui 4,20-7,60; 
koolvis 5,20-5,60; leng 5,60; schelvis gr. 
7,40-8,40, midd. 7,40, kl. 5,20-6,80; zee
wolf 6,00-6,80; klipvis 6,60-9,40; w ij
ting 3,60-4,60; heilbot 18-39; platen  
15 fr. per kgn________________________

Louis GEKIERE
ZEEVIS GROOTHANDEL

VISMIJN 8 - 3 5  
— OOSTENDE —
Tel. : Privé 723.09
Bureel: V ism ijn  

720.19

I M P O R T  -

Telegram adres
E X P O R T
Goldfish

(171)

Verwachtingen
Volgende vissersvaartuigen zullen 

vermoedel i jk in de loop der a an s t a an -  
dle v isweek ter markt  van Oostende  
verkopen :

Van Ysland :
Maandag  : 0.294 met  21 bakken;  

0.157 me t  23 bakken.
D insdag  : 0.164 m et  25 à 27 bakken.  

0.297 met  25 bakken.
Woensdag  : 0.158 met  25 bakken.  
Van het  Kanaa l  : 0.287.
Van die Noordzee : 0.295 - 0.87 - 

0.285 - 0.215.
Van de Wit te  Bank of Oost : 0.232

- 0.128 - 0.223 - 0.183 - 0.214 - 0.131
- N.704 - 0.310 - 0.262 -  0.256 - 0.120
-  0.323 - 0.227 - 0.291 ■ Z.504 - 0.174
- 0.176 - 0.119 - 0.65 - 0.311 - 0.276
-  0.156.

Van de West  : één 15-tal  kleinere  
motors.

Huis Raph. Huysseune
IM P O R T  EXPORT

VIS - GARNAAL  
Special i te i t  gepe lde  garnaal

H. R. 2151 Tel. Privé 421.06 
(213) Vism ijn 513.41

BLANKENBERGE
7 Juni 1947.

Grote tong 32; bloktong 42; fru it- 
tong 42; sch. kleine tong 42; tarbot 
39; kabeljauw 16; p laten midd. 14, kl. 
14; keilrog 15; rog 13; zeehond 7 fr. 
per kgr.

GARNAALAANVOER
10 Juni 992 kg. 17-24 fr.

IN DE STEDELIJKE VISMIJN
Van 9 zeereizen werden in  de week  

van 2-6 tot 7 -6 -’47 15.533 kg. verse vis 
aangevoerd welke verkocht werden  
voo 136.596 fr. Van 17 zeereizen w er
den voor 38.420 fr., 1.811 kg. garnaal 
verkocht.

Z E E B R U G G E
11 Juni 1947.

Grote tong 35; bloktong 40; fru it- 
tong 44-45; sch. kleine tong 45-47; 
tarbot 38-40; p ieterm an 30; p laten ■ 
grote 14-15, midd. 15-15.50, kleine 16; 
rog 15,50-16; w ijting 9-10; zeehond 8,50 
robaard 15 fr. per kgr.
12 Juni 1947.

Grote tong 32; bloktong 39-40; fru it-  
tong 50-52; sch. kleine tong 52-54; 
tarbot 30-32; p ieterm an 34-36; platen  
grote 14, midd. .15-16,50, kleine 16-17; 
rog 18-20; w ijting 10; zeehond 8,50 • 
robaard 15 fr. per kgr.

GARNAALAANVOER
5 Juni
6 Juni
7 Juni
10 Juni
11 Juni

1549 kg. 
3570 kg. 
3570 kg. 
7685 kg. 
8400 kg.

28-42 fr. 
25-37 fr. 
33-38 fr. 
14-26 fr. 
16-25 fr.

ZEEVIS - GROOTHANDEL

Camille WI L L E MS
sedert  1 8 8 7

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

  (226)

N I E U W P O O R T

3 Juni 1947.

f Vi^ o i ' 759: 5 118 fr-: N-730: 28.858 fr.; N.734: 14.822 fr.; N.754: 1934 fr. • 
G arnaal : N.810: 660 fr.; N.136: 1126 

r-. N.772: 1358 fr.; N.706: 2568 fr * 
N.705: 920 fr.; N.742: 814 fr.; N.703 • 
1422 fr.; N.707: 312 fr.; N.779: 966 fr  • 
N.781 ’ 855 fr.; N.753: 2690 fr.- N .71l’ 
2097 fr.; N.792: 1430 f  r.; N.701: 714 fr 
N.716: 1210 fr.; N.758: 1479 fr N 45l : 
816 fr.

4 Juni 1947.
Vis : N.723: 17.531 fr.; N.803: 11.974 

fr.; N.722: 17.593 fr.; N.713: 4250 fr • 
N.812: 8486 fr.; N.725: 5.218 fr ■ N 708; 
3.158 fr.

Garnaal : N.702: 2024 fr.; N.792: 
1294 fr.; N.451: 525 fr.; N.758: 1233 fr 
N.772: 253 fr.; N.703: 1364 fr.; N716' 
1650 fr.; N.701: 1824 fr. N.705' 1104 fr 
N.779: 897 fr.; N.715: 968 fr.e N 716 ■’ 
1840 fr.; N.753: 3077 fr.; N.742: 624 rf 
N.711: 1950 fr.; N.707: 675 fr.
5 Juni  1947.

Vis : N.50: 5880 fr.; N.708: 347 fr • 
N.743: 6361 fr.; N.737: 23.678 fr.; N.785 
6496 fr.; N.789: 6042 fr.; N.759: 4325 fr 
N.790: 18.824 fr.; N.713: 4030 fr 

Garnaal : N.792: 879 fr.; N.711 • 567 
fr.; N.707: 1404 fr.; N.701: 1452 fr. ; 
N.703: 624 fr.; N.706: 1928 fr.; N.758 • 
1593 fr.; N.702: 914 fr.; N.779: 1302 fr 
N.753: 2200 fr.; N.715: 475 fr.
6 Juni 1947.

Vis : N.744: 6562 fr.; N.734: 2104 fr 
N.718: 13.209 fr.; N.788: 8927 fr.; N809 
3336 fr.; N.803: 1558 fr.; N.732: 13.472 
frank.

Garnaal : N.701: 2105 fr.; N.711: 
2790 fr.; N.706: 3242 fr.; N.735: 2084 fr 
N.753: 3397 fr.

7 Juni  1947.
Vis : N.744: 21.631 fr.; N.728: 24.561 

fr.; N.796: 2882 fr.; N.733: 4290 fr.
9 Juni  1947.

Vis : N.814: 5799 fr.

Hete Luchtmotoren
de nieuwste ui tvinding

G isteren werd te Dordrecht (Neder
land) h et eerste vaartuig te water ge
laten  welke voorzien zal worden van  
een «h ete-lucht motor». Deze nieuwe 
soort drijfkracht is een uitvinding van 
Philips welke plannen ontworpen  
h eeft om binnen afzienbaren tijd de 
productie van  deze m otoren op grote 
schaal aan  te vatten.

H et nieuwe vaartuig, h et cruiser- 
yacht «De Witt», zal d ienst doen ais 
dem onstratievaartuig en  zal alle h a 
vens van W est Europa aandoen.

Fabrieken zullen door Philips opge
richt worden te H engelo en  Dordrecht 
(beide in  Nederland) waar lichte en 
half-zware h ete-lucht-m otoren  ge
bouwd zullen worden, evenals te 
Blackburn on Mission (Engeland), 
waar de zware motoren zullen ver
vaardigd worden.
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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  Noordxeev i s  X t

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

Zodra m ogelijk weer op de B elgische Markt. (9)
h '

B U I T E N L A N D
NEDERLAND

SCHIPPERS PROTESTEREN.. . .
RADIOTELEGRAM VAN DE 

HARINGVLOOT AAN DE MINISTER
De schippers van  de ter haring u it

gevaren schepen hebben van  de m o
derne com m unicatie m iddelen gebruik  
gem aakt om, n a  onderling per radio 
te hebben "beraadslaagd en te hebben  
gestem d, waarbij h et hospitaal Kerk
schip  «De Hoop» ais stem bureau fun
geerde, van h et Noorden der Noordzee 
uit, een telegram  te zenden aan de 
M inister van  Landbouw en  Visserij 
van  de volgende inhoud :

«De gezam enlijke schippers van de 
Nederlandse haringvisserij, overwe
gende dat de haringprijzen onrustba
rend dalen en daardoor een  lonende 
exploitatie in  gevaar dreigt te komen  
en  dat daardoor de verdiensten der 
vissers aanm erkelijk dalen, zijn ver
der van m ening dat de prijsdaling der 
door h en  aangevoerde haring veel te  
groot is. Hierdoor geven zij, Uwe Exel- 
lientie eerbiedig in  overweging een m i
nim um prijs vast te stellen  voor groe
n e haring van F. 40 per kantje en  voor 
zoute haring voor F.37 per kantje, 
zulks ter voorkom ing van een te ster
ke teruggang der lonen van de vissers.

Hetwelke doende m et de m eeste 
eerbied de gezam enlijke schippers der 
Nederlandse haringvloot.

Ondertekend voor dezen: Arie V is
ser, schipper van  de stoom logger 
«Henny» VI. 212.»

CONSULAIRE DIENST
De heer C. W ats is toegelaten  ais 

kon. consul van België te Terneuzen.

UNITED BALTIC COAST PILOTAGE  
IN HOLLAND OPGERICHT

GROTE VERBETERING IN VEILIGE  
NAVIGATIE

M et ingang van 6 Juni h eeft Dirk- 
zwager’s Scheepsagentuur N.V. te 
M aassluis in  d ienst gesteld de United  
B altic Coast P ilotage, bestem d voor de 
beloodsing van  zeeschepen in h et K a
naal, de Noordzee en de Oostzee. In  
verband m et de m oeilijke scheepvaart 
in  Noord- en Oostzee, de vaak onbe
trouwbare betonning en h et feit, dat 
de beloodsing tot dusver slechts aan  
particulieren was overgelaten, werd 
reeds lang een dringende behoefte ge
voeld aan een  organisatie, welke het  
beloodsen in deze gevaarlijke secto
ren doelm atig en betrouwbaar ter 
hand zou n em en .. De nieuwe United  
B altic voorziet than s in deze behoefte.

In  alle K anaal-, Noordzee- en Oost- 
zeehavens en buitengaats zullen pri
m a geroutineerde loodsen beschikbaar 
zijn, zodra de fa. Dirkzwager te M aas
slu is telegrafisch  verzoek ván ’n schip, 
d at zulks en  loods verlangt, h eeft on t
vangen. De loodsen beschikken over 
uitstekende zeekaarten, welke to t de 
laa tste  m inuten  zijn  bij gehouden en 
zullen, zo zich tijdens de reis' hierop  
veranderingen voordoen, telegrafisch  
op de hoogte worden gebracht. De 
kosten voor beloodsing bedragen, ex 
clusief reiskosten £15 per dag.

De fa. Dirkzwager h eeft zich tot de 
D irecteur-G eneraal van  h et Neder
landse Loodswezen gewend m et de me 
dedeling, dat zij gaarne bereid is zich  
aan  alle door hem  eventueel te stellen  
voorwaarden te onderwerpen en te
vens m et h et verzoek controle op de 
nieuwe d ienst u it te oefenen.

De instelling van deze nieuwe dienst 
betekent een zeer aanzienlijke verbe
tering in de veilige n avigatie en  zal 
zonder tw ijfel er veel toe bijdragen  
om de zich vaak voordoende vertra
gingen  in  de scheepvaart, vooral in  
de Oostzee, to t een  m inim um  te b e - 1 
perken. Wij tw ijfelen  er n iet aan dat 
de kapiteins gebruik zullen m aken  
van de nieuw e loodsdienst, waarvan  
alleen  de naam  Dirkzwager al vol
doende waarborg is voor veiligheid en  
betrouwbaarheid.

Zou van B elgische zijde daaraan  
ook n iet kunnen gedacht worden.

VEREENIGDE S T A T E N

VAARTUIGEN VOOR 
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

W einig vraagstukken hebben op 
visserij gebied in  Amerika m eer inkt 
doen vloeien dan h et bouwen van  
vaartuigen voor zeeonderzoek. Al der
tien  lange jaren wordt ernaar ge
vraagd en nu wordt nog geredetwist 
of h et nodig is dat h et Congres de 
fondsen voorschiet of niet.

De zaak is dat de Am erikanen zich 
vergelijken bij andere naties (nl. R us
land dat 10 of m eer dergelijke sche
pen  bezit en Japan dat er in  1940 n iet 
m in dan 82 had.) En... ze voelen zich  
eerder benadeeld.

We hebben h et lange relaas gele
zen van dat dertien jaar lange heen  en  
weer duwen om h et bekomen van het 
stem m en voor de fondsen. Het is een  
relaas van een zaak die aan de kant 
van  de visnijverheid al haar steun  
vin d t en aan de k ant van de regering

slech ts onverschilligheid boekt, to t de 
zaak toch gestem d werd, m aar n a  vijf 
jaar nog geen fondsen toegekend w er
den. Toen de fondsen er eindelijk  w a
ren en een vaartuig gereed gem aakt 
kon worden om in  1942 te w ater te  la 
ten, had de n atie  alle schepen van  
doen en de «Harvard» werd gem obi
liseerd. Na de oorlog kreeg de «Fish  
and W ildlife Service» de fondsen  voor 
h et ombouwen. In  October van  dit 
jaar zal h et werk af zijn en de biolo
gen die gedurende die dertien jaren  
nog n iet op rust gegaan zijn of gestor 
ven zijn van  verlangen naar hun  
vaartuig, steken de koppen om hoog  
en  k ijken verlangend uit naar h et  
ogenblik waarop ze eindelijk zu llen  op 
zee zijn  om hun  onderzoek in h et k a
der w aarin h et past te kunnen b egin 
nen.

ENGELAND

GEBRUIK VAN HARINGOLIE

De Engelse M inister van V oedsel
voorziening h eeft bekend gem aakt dat 
h et teveel aan haring van  h et seizoen  
1947 zal om gezet worden in vism eel 
en  visolie.

Reeds werd m argarine vervaardigd  
waarin haringolie verwerkt werd en  
zal van 22 Juni af voor het rantsoen  
in  som m ige plaatsen  uitgedeeld wor
den. De m inister h eeft er aan  toege
voegd dat hij d it w enste uit te brei
den, zodat de visser n iet m eer de in 
druk zou hebben te vissen  voor m est
stoffen .

NIEUWE REGLEMENTERING
BETREFFENDE DE UITVOER

Een hele serie nieuwe regels werden  
door de M inister van Voedselvoorzie
n ing in  Engeland vastgelegd voor de 
uitvoer van  vis. Hier volgen de b ij
zonderste ervan :

1) Uitvoer vrij naar alle landen; 2) 
V anaf 9 Juni 1947 is  geen  vergunning  
meer nodig; 3) Vis voor uitvoer is n iet  
onderworpen aan prijscontrole; 4) De 
voorwaarden die vroeger gepubliceerd  
werden zijn nog van kracht voor zo
ver h et betrokken land die,goedkeurt. 
5) Voor België : handelaars u it h et  
Verenigd Koninkrijk zijn  vrij direkt te 
onderhandelen m et Belgische im por
teurs.

M inister Strachey h eeft een  stap  
gedaan die door vele vishandelaars
exporteurs zal toegeju icht worden. Hij 
zelf volgt zijn politiek van zoveel m o
gelijk uit te voeren om de onontbeer
lijke grond- en voed ingsstoffen  te 
kunnen invoeren.

SCHOTLAND

MODERNE TRAWLER

Het sch ijn t w el dat alle nieuwe 
vaartuigen die voor de visserij be
stem d zijn w edijveren in m oderne uit 
rusting en nieuw ste uitvindingen. Zo 
m eldt «Fishing News» een tew aterla
ting van de «Star of Scotland» m et 
een  visruim  van een capaciteit van  
6000 cubieke voet, geheel geisoleerd  
m et kurkbekleding en  een  kleine koel
in sta lla tie  die zorgt voor h et behouden  
van de lage tem peratuur. De tussen- 
schotten  zijn van  gegalvaniseerd staal 
Een m achine om visolie uit de vis te 
trekken werd ook voorzien. De traw l- 
w inch wordt elektrisch in  beweging  
gebracht. Die h eeft twee barrels die 
elk 500 vadem  werptouw bevatten. Het 
anker wordt geborgen in een n is in  
de boeg aangebracht. E lectrische ver
lich tin g  is overal aangebracht. De 
stroom  wordt geleverd door twee g e
nerators m et dieselm otoren in bew e
ging gebracht. Deze laatste zijn  in de 
m achinekam er aangebracht. Vier pro
jectoren bestaan  op de brug voor h et  
vissen ’s nachts. De zeevaartuitrusting  
bestaat uit radio, richtingzoeker en  
dieptem eter.

Het spreekt vanzelf dat ook de kwar 
tieren voor de m anschappen u iterst 
verzorgd werden. Ze zijn voorzien van  
warm én  koud lopend water. K abinen  
worden voor een  of twee m an voor
zien.

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

B R U S S E L

VOOR a
i

DE BESTE MOTOREN 
DE VISSERIJ

Algem ene V ertegenw oordiger < 
voor de V isserij :
L. A. A S P E S
Poststraat, 12

;;;; Tçl. : 71.498.
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ENGELAND

Beschermingsmaatregel 
voor Mooie Meiden ?
In  M ei w as de visserijvloot gereed  

om op van gst van  m ooie m eiden  uit 
te gaan. Er werd gew acht en  gew acht. 
Juni is hier en de m ooie m eiden ko
m en  n ie t op. Of liever ze la ten  zich  
toch  zien m aar in  zo k lein  geta l dat 
er praktisch  geen  spraak kan zijn  van  
m ooie m eiden  cam pagne. D it h ee ft  de 
E ngelsen terug de pareja visserij van  
de Spanjaarden  in  h u n  w ateren  in  
h et ged ach t gebracht. En ze zijn  er 
precies n iet beter gezind om gewor
den. Een nieuw e generatie m ooie m ei
den w ordt ieder jaar m et n ieuw jaar  
in  h et w ater gelaten , m aar die h oe
veelh eid  kan n iet op tegen  de k w an ti
te iten  die ieder jaar gevangen  worden  
en  de m ooie m eiden  zijn  in  een vlug  
tem po aan  h et verdw ijnen. Er w ordt 
voorgesteld m et n etten  m et grotere 
m azen te vissen, zodat een  groot g e 
deelte van  de m ooie m eiden zou kun
n en  on tsn ap p en  en groter groeien  
voor een  toekom ende v isvan gst (m ooie 
m eiden hebben n egen  jaar nodig  om  
volgroeid te  zijn ).

Onze lezers zu llen  zich herinneren  
d at we h e t  verleden w eek hadden over 
de pareja visserij en  de m istevreden
heid  van  de Engelsen. Deze m aatre
gel zal aan  de Spanjaarden  voorge
legd  w orden alhoew el de E ngelsen op ! 
een  w eigering rekenen. Ze stellen  zich  
voor intussen  in  de Y slandse w ateren  
te  gaan  vissen.

DE PRIJZEN

Een afvaardiging werd naar h et  
m inisterie van  voedselvoorziening ge
zonden om de opgelegde prijzen van  
m akreel, sch aat en  rog te herzien. De 
afgevaardigde legde aan de secretaris  
uit d at de vissers gew eldig onder deze 
m aatregel leden, daar de prijzen van  
h un  u itrusting altijd  m aar bleven  
stijgen  terw ijl die van  de gevangen  
vis een  vast n iveau kregen d at n iet  
m och t overschreden worden. H et loont 
zich voor de visser n iet meer, zo zei 
hij, deze v is te vangen  en  op die m a
nier gaan  grote h oeveelh ed en  goede 
vis voor de consum ptie verloren.
W W W \  AVA/W W W  V \  W V W  V W W V  W  W A  T A W W W W

Berichten aan  
Z e e v a re n d en

NEDERLAND
Marsdiep,  Texels t room,  

Onderzeeboot-oefenterremen

In  de om geving van Den Helder 
zijn, voorlopig voor h et jaar 1947, twee 
oefenterreinen  voor onderzeeboten  
vastgesteld  n.l. :

1. in  h et M arsdiep beW de lijn  van  
h et H orntje (plm. 53.0.2 Nb en 4.47.6 
El) naar de RZHS lichtboei T-M  (plm. 
52.58.3 Nb en 4.48.2 El) ;

2. in  de Texelstroom , beNE de lijn  
welke door de N elijke m ijlpalen  over 
de op plm. 53.0.2 Nb en  4.48.8 El gele
gen zwarte stom pe ton m et liggend  
kruis loopt.

Bij h et bevaren van  deze oefen ter
reinen d ient goede uitkijk  te worden  
gehouden en m oet worden gerekend  
op de m ogelijke aanw ezigheid  van  on
der w ater varende onderzeeboten.

IJmuiden,  Bu i t enhaven
Ontst eken  l ichten bij mi s t  overdag

V oortaan zullen bij m ist overdag, 
tegelijkertijd  m et h et in  werking ste l
len  van  h et m istsein  te IJm uiden, de 
volgende lich ten  w orden ontstoken;

op plm. 52.27.9 Nb en 4.32.2 El h et  
groene vaste lich t op h et u iteinde van  
h et Zuiderhoofd (S^pier);

op plm . 52.27.9 Nb en 4.34.2 El h et  
rode onderbroken lich t op de kop van  
de Noordstrandkrib, en  h et groene on
derbroken lich t op de kop van  de Zui- 
derstrandkrib, beide van  h et Zuider 
Buitenkanaal.

Lichtschip Goerce
O.M.S. t i jdel i jk uit  d ienst

H et onderw aterm istsein  van h et  
lichtschip  Goeree is to t nader bericht 
uit dienst.

Lichtschip Goeree wordt  t i jdel i jk  
binnengehaa ld

Om streeks 1 Juli a.s. wordt h et licht 
schip Goeree voor herstellin g  en on 
derhoud b innengehaald .

Hollands  Diep.  Slaak,  Lichtboeien  
herlegd en verp laa ts t

In  h et H ollandsch Diep is de rode 
lichtboei No. 1 wederom  uitgelegd; de 
vervangende rode sparboei is opgeno
men.

In  h et Oost H ellegat is de zwarte 
lichtboei No. 3 wederom  uitgelegd; de 
vervangende zwarte stom pe ton  is op
genom en.

In  h et S laak is de rode lichtboei No. 
3 verlegd naar: 51.39.24 Nb en 4.8.21,5 
El.

Hol lands Diep.  Mededel ing l i cht  
Str ijensas

H et lich t van  Strijensas is on tsto 
ken ais w it rondom schijnend onder
broken licht, periode 5 sec.

Use lmeer ,  BeN Urk, Wrak  
Wrakl i chtboei

On 50.41.50 Nb en 5.35.10 El, beN  
rk, lig t een plm. 1 m eter boven w ater  
uitstekend wrak, aan de Wzijde ge
dekt door een  groene wraklichtboei, 
tonende een groen onderbroken licht, 
elke 8 sec., helder 4 sec.

BRIEF UIT YERSEKE
Yerseke 7-6-1947

ONGESCHIKTE TEMPERATUUR
VOOR VISVERHANDELING

B egonnen we deze w eek m et een b ij
na tropische h itte, in  de n ach t van  
W oensdag op Donderdag trad een  
dusdanige tem peratuurdaling in  dat 
we sedertdien w anen in October reeds 
te  zijn  aangeland. De w eersverande
ring bracht echter ook de zo zeer ge
w en ste en hard nodige regen, en  ook 
een  n ie t m inder nodige verkoeling. 
Ieder die m et vis of soortgelijke pro
ducten  te m aken had zal w el gewaar 
zijn  geworden dat h et veel te warm  
w as om dergelijke artikelen te ver
h and elen  en kwijt te raken. Ais het 
zo warm  is bestaat er slech ts w einig  
anim o om vis te kopen en te bereiden. 
Gelukkig dus d at die te grote warm te 
verdw enen is w aarm ee echter n iet be
doeld is dat h et nu n iet w at al te fris 
zou zijn. Hopen we dat ook dit van  
voorbijgaande aard blijke.

DE MQSSELZAAD-VISSERIJ

Hoe warm  h et was werden ook on
ze m osselzaadvissers op de W adden
ze gewaar. Men kon de reis n iet zo 
vlug afleggen  of er bestond gerede 
tw ijfel aan de kw aliteit van  h et aan 
gevoerde. Enige lad ingen  werden dan  
ook door de bestellers geweigerd, an 
dere werden slechts gezaaid op voor
w aarde straks m et de uitslag rekening  
te houden bij h et vereffenen  van de 
rekening. Ais m en bedenkt dat vaak  
n ie t m eer dan 30 uur verschil bestond  
tu ssen  h et begin van h et vissen en 
h et aankom en hier en  desondanks 
toch  n og de bovengem elde uitslag be
h oeft m en n iet verder m eer te vragen  
hoe w arm  h et was. Verscheidene vis
sers hebben dan ook gestopt maar 
hebben, nu ’t weer verkoelde, de reis 
naar h et Noorden weer aanvaard. 
Jam m er is d at tot nog toe de gew ens
te soort werd gevonden, nam ei, klein  
m osselzaad, ’t  Zou in  ’t  belang van  
de visser, vair de kweker en  van h et  
bedrijf zijn. De visser zal nu w aar
schijn lijk  spoedig u itgevist zijn  om 
d at geen  enkele kweker m eer van dit 
te grote goed zaait dan uiterst nodig  
is. De kweker h eeft zorg om voor de 
toekom st zijn  zaak op peil te houden  
en ook h et bedrijf in  h et algem een  
zou er zeer bij gebaat zijn ais de ge
w en ste soort m osselzaad nu kon wTor- 
den uitgezaaid. Ais er som s straks nog  
ergens een  bank zaad is dan is h et  
veel m eer ongelegen er op uit te gaan  
om dat dan h et vissen voor de verzen
d ing veel tijd  in  beslag neem t terwijl 
de export nu stil lig t en ais h et ware 
tussen  de bedrijven door h et zaad zou 
kunnen worden gehaald. Voor den  v is
ser h eeft een en ander ook nog dit 
nadeel dat de prijs spoedig zal dalen. 
Verleden jaar was d it fl. 2.30 (per 100 
kg.) en  nu sch ijn t reeds m oeilijk be
stelling  te krijgen voor fl. 1.50. Men 
bev/eerde zelfs deze week dat men  
reeds aanbood voor fl. 1 (per 100 kgr.)

DE MOSSELUITVOER

De datum  waarop m en weer zal be
g in n en  m et den m ossel-uitvoer zal 
naar m en zegt nu w el zijn te stellen  
op M aandag 30 Juni of op M aandag  
7 Juli. D it zou afhan gen  van de kwa
lite it  van de m osselen. Wat de straks 
geldende regeling aangaat tasten  we 
nog volkom en in  h et duister. Het ge
duld zal nu echter n iet zo heel lang  
m eer op de proef gesteld worden en  
we zullen dan wel w eten  hoe het staat

DE OESTERS

D ezelfde warm te die storend werkte 
op de aanvoer van  m osselzaad legde 
ook de verzending van  oesters totaal 
stil. Wel w aren er nog kleine orders 
voor Engeland doch de exporteurs 
hadden u it hoofde van de warm te de 
nog in  de putten  aanwezige consum p- 
tie-oesters daar uit gehaald  en naar 
de banken gebracht. Dus ook h ier s t il
stand. Voor de m ensen die in  de p an 
n en  bezig zijn zijn de laa tste drie da* 
gen  der week m et de telkens weerke
rende regenvlagen ook n iet erg gun
stig  om de schoongem aakte pannen  
gekalkt te  krijgen. De pannen  m oeten, 
w illen  ze die bewerking m et goed ge
volg ondergaan, goed droog zijn en  
dat zijn  ze n iet ais verscheidene keren  
per dag een dikke waterwolk haar in 
houd laa t zakken.

DE KREEFTENVISSERIJ

Ook de kreeftenvisserij en handel 
ondervond de gevolgen van de grote 
warm te. Door die grote warm te wordt 
h et jaarlijks weerkerende verschalings 
proces verhaast en  treft m en nu vroe
ger dan andere jaren verschalende of 
reeds verschaalde kreeften aan. De 
beesten  zijn  dan  n iet voor verzending  
geschikt en worden ais regel uit de 
korven gedaan doch weer terug in h et

vanzelf n iet bevorderlijk aan de vraag 
V an in de laa tste zendingen Noorse 
kreeften  waren ook door de grote h itte  
m eer dode dan anders en  die dode 
(Noorse) kreeft m ag ook in Holland  
worden geleverd hetgeen  ook weer 
n iet in  ’t  voordeel is van  de hande. 
laars en  Hollandse kreeft naar Hol
land. Verder zijn de Noorse kreeften  
in  prijs gedaald en w ilden (of konden) 
de handelaars n iet meer voor de 
Zeeuwse kreeft betalen dan fl. 10 per 
kg. Hiervoor w ilden de vissers ze n iet 
la ten  doch verleden D insdag werden  
ze geveild en verkocht voor fl. 10 en  
gisteren Vrijdag voor fl. 11. Er is dus 
bijna een  derde van de prijs en dat 
bij zo sterk verm inderde vangsten.

Nee de kreeftenvisserij betekent hier 
n iet veel dit jaar.

DE ROGGENVISSERIJ

Ook m et de roggenvisserij gaat het 
mis. Vroeger leverde dit soort visse
rij nog aan  enkele personen brood ; 
vandaar dat m en er weer eens mee 
begon d it jaar m aar de n etten  zijn 
al u it h et w ater gehaald  en hangen  
nu  te drogen om straks (wie weet 
voor hoelang ?) te  worden opgebor
gen op zolder of in  een  loods. De ha- 
ring-in legging is ook in  rust en dus 
overbodig te zeggen dat h et h ier op 
Yerseke erg kalm  is op velerlei gebied.

DE WONINGBOUW

We hebben nu weer al h et buiten
lij kse gebeuren besproken en delen nu 
nog m ee iets van  anderen aard. Deze 
week werd hier aanbesteed de bouw 
van 10 woningen. De laagste inschrij
ver was fl. 200.000. D us ieder huisje 
(w ant ’t  zijn  m aar kleine) kost ruim 
elf duizend gulden. D it is de eerste 
aanbesteding na de oorlog, ’t Is ge
w eldig duur m aar de woningnood is 
hier verbazend groot dus w at dan ge
daan ? Er werden hier op Yerseke ge
durende de oorlog in  totaal een klei
ne honderd huizen vernietigd en dan 
de gewone achterstand door n ie t bij
bouwen er bij gevoegd zal duidelijk  
genoeg aantonen  dat ook h ier veel en 
veel huizen te kort zijn. Hoe ’t  klaar 
m oet komen om zo ’n  groot kapitaal 
rendabel te m aken zal voor velen wel 
een m oeilijk te beantwoorden vraag 
zijn. Doch w ellich t geeft ook hier tijd  
raad.

ONS REISVERHAALTJE

We hebben nog een stukje papier 
over om een eindje verder te  gaan met 
ons reisverhaal. De kapitein  achtte ’t  
nodig ons te w aarschuwen wilde hij 
geen  tijdverlies lijden. Een flu itsi
gnaal weerklonk w at ons noopte tot 
spoed. We liepen  de sluisdeur over, 
w ipten aan boord, m aakten  de draden  
Ios en  verder gingen  we weer de sluis 
van  Asper uit. Even verder aan bak
boord, passeerden we h et veerhuis, 
een aanlegp laats van ons voor de oor
log en  die naar de dochter m et haar 
prachtig zwart haar altijd «bij de 
Zwarte» werd genoemd.
Zij nam  altijd  voor haar ouders en 
voor de buren m osselen. De afreke
n ing  had vaak p laats b innen  in  «de 
stam iné» onder h et genot van  een  
glaasje bier. M aar we zagen noch  de 
zwarte noch een der andere gezinsle
den dan de vader. W at was die m an  
verouderd ! Hij herkende ons n iet en 
ook wij lieten  hem  dus m aar m et rust 
Hij rookte nog steeds zijn pijpje en  
hoedde evenals vroeger z’n  koebees
ten. Hij bleef m aar wij vervolgden on
zen weg en bereikten weldra de brug 
van Zijngem na eerst aan bakboord 
enige huizen te zijn -êepasseerd  die 
voor de oorlog m osselklantjes van ons 
herbergden. We zagen evenwel n ie
mand. Ook de brug van Zyngem  was 
niet bestand gebleken tegen dynam iet 
en  w as er n iets van over dan beton- 
brokken en verwrongen ijzerstaven. 
De bij de brug staande huizen waren 
ook ten  offer gevallen  aan h et oor
logsgeweld. En verder ging h et lan g
zaam  en zeker. En dan die stilte  J 
Door n iets gestoord bij onze overpein
zingen passeerden wij Zyngem ’s brug 
en even later na enige steenbakke
rijen  te zijn voorbij gevaren kregen we 
het huisje in ’t  oog dat vroeger alleen  
stond en ook nu nog alleen  staat en 
waarin Alida m et haar talrijk gezin 
huisde. W aar zouden ze nu zijn  en 
haar echtvriend «de Sieke» ? We pas
seerden zoveel dat ons nog zo goed be
kend was. Er w as eigenlijk  n iets dat 
we n iet kenden m aar ’t een spreekt 
duidelijker taal dan ’t ander. Straks 
passeerden we h et kippenpark waar 
we voor de oorlog altijd zo goedkoop 
slachtk ippen  konden bekomen. H et
zelfde bordje prijkte nog aan  de ze lf
de paal «Beste patatten» stond en 
staa t er op. We passeerden aan stuur
boord h et tegen terreinglooiing gele
gen Heurme m et hier en daar goede 

.bekenden. Een ervan herkende ons. 
Zij deelde ons m ee dat haar dochter 
die m eest de m ossels haalde bij ons, 
was getrouwd. Ze w enste ons goede 
reis en  uitte de wens dat er weer spoe
dig een «schipke» m et m osselen ging  
passeren alle weken. Zo naderden we 
Eyne. Reeds op behoorlijken afstand  
zagen we de resten van de brug hier 
gelegd door de Amerikanen m et aan  
w eerszijden op de leuningeinden  een 
grote bison. De volgende inscripte was 
er op te lezen: «In com m em oration of 
the crossing of the Schelde by the 3 
th  in fantry division» (Ter herden
king aan h et overtrekken van  de 
Schelde door de 3de in fanterie-d i- 
visie). De ongelukkige w iens beide be
nen  zijn af gezet reeds jaren geleden  
en die daar nog steeds in ’t  zelfde

w ater gelaten. Ook was de w arm te'1 houten  huisje aan  den waterkant
w oont en die vroeger steeds tot onze 
afnem ers behoorde herkende ons, en 
m aakte anderen deelgenoot van zijn 
ontdekking. Ook daar de vraag wan
neer we weer geregeld kwam en met 
m osselen, ons antwoordt : «We hopen 
volgend jaar». Een kleine rivierboot 
voerde ons u it hun gezichtskring. Eu 
zo ging het op Oudenaerde aan.
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