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VISSCHERUBLAD
O C T O B E R

1 W 0.35 12.51
2 D 1.08 13.22
3 V 1.40 13.53
4 Z 2.13 14.28
5 z 2.45 15.08
6 M 3.36 15.55
7 D 4.31 16.53
8 W 5.37 18.23
9 D 7.20 20.05

10 V 8.57 21.31
11 Z 10.03 22.19
12 z 10.53 23.14
13 M 11.33 23.52
14 D — 12.09
15 W 0.25 12.43
16 D 1.01 13.14
17 V 1.39 13.51
18 Z 2.14 14.20
19 z 2.49 15.01
20 M 3.30 15.47
21 D 4.16 16.30
22 W 5.09 17.42
23 D 6.36 19.24
24 V 8.13 20.53
25 Z 9.29 21.52
26 z 10.14 22.31
27 M 10.49 23.07
28 D 11.20 23.37
29 V/ 11.50 ____

30 D 0.05 12.21
31 V 0.37 12.53
Berekend volgent 
het officieele uur 
van Greenwich.
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Van uit Nederland gezien

Se Sociale Zeâexheid dm 
Sielgiôcfu JCuôiwô&e’iô.

In  het «Onderzoek ten behoeve van 
de Sanering van de Nederlandse G ar
nalenvisserij» rapport uitgegeven 
door het Nederlands Landbouw Eco
nomisch Instituut, wordt de sociale 
pos'tie van de Belgische kustvissers
o.m. behandeld.

De schrijver drukt zich u it in  de 
volgende zin :
Hoewel in  België de m aatschappelijke 
zekerheid in  de landbouw verre ach
ter staat bij die in  Nederland (alleen 
de vaste arbeiders kennen vanaf 1 Ja 
nuari 1947 de sociale verzekering), 
vallen sedert 1 Jan u ari 1946 de per
sonen werkzaam in  de zeevisserij, on
verschillig of zij op arbeidscontract 
dan wel op deel varen, onder de toe
passing van  de «W et op de Maat- 
schappel'jke Zekerheid». Met de uit
voering van deze wet voor de vissers 
is (('3 «Gemeenschappelijke Kas voor 
de Zeevisserij» belast.

De regelingen betreffende de socia
le verzekeringen zijn in  Belg ’ë nog in 
volle ontwikkeling. D it geldt ook 
voor de kustvissers. De Beroepsraad 
voor de Zeevisserij heeft in  1946 de 
studie aangevat van de sociale wet
geving voor de zeevisserij; het zou 
ons te ver voeren de resultaten daar
van op de voet te volgen.

In  het kort kan het volgende opge
merkt worden :

De gemiddelde lonen, de z.g. forfai- 
! taire lonen, waarop de bijdrage voor 

de maatschappelijke veiligheid bere
kend wordt, z ijn  vanaf 1 Jan u ari 1946 
vastgesteld op 200,—  fr. per vaardag 
met een maximum van tw intig dagen 
per maand. Voor de scheepsjongens 
is de bijdrage (bedoelt wordt het 
loon. N.D .R.) 75,—  fr. per zeedag, 
zonder beperking van het aantal zee
dagen. De schipper-eigenaar (reder, 
werkgever) stort 17 t.h. van d it m a
ximum dagloon en de deelvisser 
(werknemer) 8 t.h.

De deelvissers hebben daarvoor een 
ouderdomspensioen, werklozensteun, 
ziekte en invalid iteitsuitkeringen (in 
clus geboortepremies), loon op ver
lofdagen, een opklimmende kinder
toeslag en bons voor de wederuitrus- 
ting. De uitkeringen zijn niet hoog 
maar zij kunnen het er mee doen.

De opmerkzame lezer zal het on- 
mididellijk opvallen, dat de ongeval
len verzekering ontbreekt. In België 
is nl. de voorziening ingeval van be
drijfsongevallen niet verplicht. D aar
over is veel te doen geweest, vooral in 
de visserswereld. Thans heeft men 
maatregelen genomen.

Met betrekking op de uitkering 
voor bedrijfsongevallen wordt h ier
aan nog toegevoegd dat de uitkerin
gen' niet hoog zijn. De nood in  de ge
zinnen, welke door een ongeval van 
de kostwtanerf, teweeg gebracht 
wordt, is vaak nog zeer groot.

Het Landbouw Economisch In s ti
tuut zal het ons zeker niet ten kwade 
willen duiden dat w ij h ier enkele 
punten in  verband met de behande
ling der sociale zekerheid der Be lg i
sche kustvissers rechtzetten.

VOORAF 
EN K ELE  BESCHO UW IN GEN

Een punt aarover w ij o.a. ten volle 
eens zijn is dat op het sociaal ter
rein, de Belgische kustvissers bij de 
Noorderburen een niet onaanzienlijke 
voorsprong hebben. De wettelijke ge
regelde sociale voorzieningen voor de 
kustvissers ontbreken tijn Netflerltawdi 
De ongeorganiseerde spontane groeps 
zorg, iri geval van nood in  de Neder
landse kustvissersgezinnen is h ier en 
c’sar no? aanwez’g, doch is in  verge
lijking met het begin van de 20e eeuw 
b.'jna verdwenen. De georganiseerde 
plaatselijke steunverlening door m id
del van fondsen, uitgaande van de 
vissersverenigingen ontbreken op vele 
plaatsen; indien zij niet ontbreekt is 
zij zeer gering en gebrekk'g. Ih  Ne
derland bestaan er wel enkele rege
lingen van Overheidswege, waaron
der de kustvissers zo nodig kunnen 
vallen. Zo nodig kunnen deelvissers

Voor
betere Voorlichting en Documentatie

soms vallen onder de vorstverlet - en 
overbruggings-steunverlening. W an 
neer de nood, tengevolge van de eco
nomische omstandigheden hoog ge
stegen is, kunnen de schipper-eige
naar onder de regeling «Hulpverle
n in g  aan klein-zelfstandigen» vallen. 
(In  België is dit systeem voor de be
trokkenen niet bekend). Is  de hulp
behoevendheid niet het gevolg van 
economische omstandigheden, m aar 
van ziekte, ongeval, enz, dan zijn de 
Nederlandse schippers-eigenaars op 
de ondersteuning ingevolge de armen 
wet aangewezen.

ln België bestaat er althans ten 
voordele van de deelvissers wettelijke 
voorzieningen. In  geen geval zijn de 
betrokkenen nog op openbare liefda
digheid aangewezen, w at onder ver
schillende oogpunten beschouwd voor 
deliger en verkieslijker is.

W at nu de Belgische kustvisser 
schipper-eigenaar betreft is deze op 
eigen midtfelen aangewezen, behalve 
bij arbeidsongeval.

E N K E L E  T E R E C H T W IJZ IN G EN

Anderzijds wensen w ij de aandacht 
der betrokken kringen in  Nederland 
te vestigen op het feit dat de toepas
sing van de W et op de M aatschappe
lijke Zekerheid niet vertrouwd is aan 
de Gemeenschappelijke Kas voor de 
Zeevisserij, in  wier bevoegdheid de 
regeling der schade va lï, voortsprui
tende uit bedrijfsongevallen. De on- 
gevallen-verzekering ontbreekt niet, 
zij is zelfs sinds 1930 verplichtend 
voor alle vissers, welke ook de m anier 
weze waarop zij voor hun arbeid ver
goed worden. De reders moeten nor
m aal de last dezer vergekering dra
gen, zonder tussenkomst "vanwege de 
vissers .

De Beroepsraad voor de zeevisserij 
heeft weliswaar in  1946 de studie 
aangevat van de sociale wetgeving 
voor de zeevisserij. Het doel hiervan 
was de oprichting van een Nationale 
Voorzorgskas der V isserij, die alle

(Z ie vervolg bladzijde 2)
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Verkoop der 
vangsten in 
Engeland

BER IC H T

Het M inistry of Agriculture and 
Fisheries te Londen, brengt m ij ter 
kennis dat verschillende vaartuigen 
hun vangsten in  Engeland hebben 
gemarkt, zonder in  het bezit te zijn 
van een vergunning.

Ik  vestig de aandacht der reders er 
op dat dergelijke praktijken, behou
dens gevallen van overmacht, aanlei
ding kunnen geven tot m oeilijkheden 
en wellicht tot algemeen verbod van 
rechtstreekse aanvoëren in  Engeland 
door Belgische trawlers.

Ik  heb daarenboven kunnen vast
stellen dat meerdere reders dergelijke 
vergunning in  m ijn  burelen komen 
afhalen en dat zij daarvan geen ge
bruik maken, of verzuimen ze, na ge
bruik, terug in  te leveren.

Ik  w ijs er dan ook nadrukkelijk op 
dat eenieder die een vergunning tot 
rechtstreekse landing in  Engeland, 
komt afhalen, gehouden is d it docu
ment, na verloop van één maand na 
datum van uitgifte, op m ijn burelen 
terug te bezorgen, onverschillig of er 
gebruik van werd gemaakt of niet.

Ik  zou m ij, tot m ijn  spijt, genood
zaakt zien aanvragen om vergunning 
te weigeren aan degenen die niet 
zouden voldoen aan bovenstaande 
richtlijnen.

Oostende, 21 October 1947.
De Hoofdwaterschout der Kust

E. C A R L IER .

Het Nederlands Economisch In s ti
tuut publiceerde onlangs een m erk
w aardig en tevens_om vangrijk rap 
port in  verband met het onderzoek 
naar de toestand der Nederlandse 
Zeevisserij, alsook een verslag nopens 
een onderzoek ten behoeve der Neder
landse garnalenvisserij.

Ten gepast en tijde zullen w ij enkele 
beschouwingen aan de beide versla
gen w ijden, die tevens van  grote ge
schiedkundige waarde zijn. Vele vast
stellingen en conclusies van  de beide 
rapporten passen zeer goed in  het ka
der van het Belgisch visserijbedrijf.

W ij w illen h ier reeds aanstippen, 
dat w ij betreuren dat dergelijke stu
dies over de visserij in  het algemeen 
en de garnalenvisserij in  het bijzon
der in  ons land niet aangevat worden.

M et sp ijt stellen w ij vast dat sinds 
1907, toen het uitstekend standaard
werk van Dhr. K . Dezuttere uitgege
ven werd, niem and meer gevonden 
werd om de voetstappen te volgen 
van deze deskundige.

Ons land heeft nochtans een zeer 
m erkwaardige visserijgeschiedenis 
achter de rug. De periode tussen de 
twee wereldoorlogen bekleedt onge
tw ijfe ld  in  d it verband een zeer m erk
waardige plaats.

K o rt vóór de oorlog nam  Gouver
neur Baels het in itia tie f enkele com
petente personen, onder zijn bevoeg
de leiding, te gelasten met het ver
zamelen van  alle In lichtingen met het 
oog op de publicatie van een nieuw 
standaardwerk, ter aanvulling en vol
lediging van d it van Dhr. K . Dezut
tere, dat nu nog door veel buitenland
se deskundigen op visserij gebied ge
raadpleegd wordt, als is het reeds 
veertig jaren oud.

Toen kwam  de oorlog, en aan het 
p lan van  dhr. Baels werd verzaakt.

JA A R V ER SLA G EN  OVER DE 
Z E E V IS S E R  IU

In  d it verband w illen  w ij nog aan
stippen, dat insgelijks vóór dë oorlog 
door tussenkomst van de Provinciale 
Commissie voor de Zeevisserij ieder 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
MEN W EN ST  T E  KO PEN  

L E D I G E  V A T E N  
Rederijkaai Oostende
Adres: Firm a BRUN ET ,

(305)

V oorzorgskas 
Visserij

der

De belanghebbenden worden hier 
verw ittigd dat de maandbetaUngen 
tot einde September zullen geschieden 
op V rijdag  31 October ten Stadhuize, 
op de gewone uren.

Internationale Raad voor 
het Onderzoek van de Zee

De Internationale Raad voor het 
Onderzoek van de Zee werd bijeenge
roepen van 19n tot 27 October a.s. in 
Kopenhagen voor zijn jaarlijkse z it
ting.

Verschillende actuele voorwerpen 
over visserij, biologie en hydrografie 
werden en zullen verder behandeld 
worden.

W ij hopen hierom trent binnenkort 
nadere in lichtingen te kunnen ver
strekken.

Verkoop van alle Vissoorten 
op Commissie 

Fa. Wed. N. van LEEU W EN
26, Kareelkaai, Brussel 

opgericht 1912 - T EL. 11.25.28 
tel. adr. vanlëeuwen -

Vism arkt, BR U SSEL .
( 484Ï

jaa r een verslag gepubliceerd werd, 
dat een k laar en goed gedocumen
teerd overzicht gaf van het zeevisse- 
rijb ed rijf met haar vefschillende ver
takkingen, zowel in  het Buiten- als 
in  het Binnenland. Vanaf 1912 tot
1932 berustte de opstel van het ja a r
verslag in  handen van dhr. Dezuttere. 
M et sp ijt werd vastgesteld dat het 
m erkwaardig werk in  1933 u it zijn ver 
band gerukt werd, waardoor het veel 
van zijn waarde en betrouwbaarheid 
ingeschoten heeft. Het laatste ver
slag werd gedurende de oorlog uitge
geven en had betrekking op 1939.

Sinds 1940 bestaat er bijgevolg geen 
enkel overzichtelijk werk meer, n iet
tegenstaande dat het groot belang 
hiervan niet kan gelochend worden.

Zou het Beheer van het Zeewezen 
de vóóroorlogse trad itie niet terug 
kunnen aanknopen ?

Zou anderzijds het Provinciaal Be
stuur van West-Vlaanderen het in i
tia tie f niet kunnen nemen met het 
oog op het tot stand brengen van een 
volledige studie over het zeevisserij - 
bedrijf ?

D it bedrijf is of zou althans moeten 
zijn de trots van West-Vlaanderens 
kust. Het is het erfgoed van het M ari
tieme Vlaanderen. De Vlaamse zee
visserij is een der takken van onze 
Nationale bedrijvigheid, welke van 
aanzienlijke betekenis is voor onze 
algemene welvaart, alhoewel ze ten 
opzichte der andere bronnen van 
voorspoed onopgemerkt b lijft.

Is  het gemis aan voldoende beiang- 
stelling n iet grotendeels toe te schrij
ven aan een gebrek aan voorlichting?

Sn.

H U L P  IN N O O D
Ingevolge art. 29 der stand

regelen worden de leden uitge
nodigd tot de Buitengewone A l
gemene Vergadering der m aat
schappij, die zal plaats hebben 
op Zaterdag 25 October 1947, te 
15 uur, in het lokaal «Hotel du 
Commerce», bij den Heer P. 
Vanden Kerckhove, 18, V ind ic
tivelaan, te Oostende.

DAGORDE
1. Goedkeuring van het verslag 

der vorige algemene vergade
ring;

2. Herkiezing van de ontsiagge- 
vende, overleden en u ittre
dende beheerders en commis
sarissen. Vaststelling van het 
aantal commissarissen;

3. Uitdeling der jaarverslagen 
en bilan 1946;

4. Plichten en rechten van de 
van de aangeslotenen bij on
geval en opsleping;

5. Verscheidene.
W ij rekenen op de aanwezig

heid van alle leden op deze be
langrijke vergadering en teke
nen verkteefd en hoogachtend. 
Namens de S.M. «Hulp in  Nood»
Een Beheerder Een Beheerder 

J.D EN Y E  L.V ERBA N C K .
Z ijn  als ontslaggevend aanzien: 

Pieter Latruwe, Valère Pon- 
jaert, Ju les Haerinck.

Is  overleden : August Brunet. 
Z ijn  uittredend en herkiesbaar: 

Seghers Victor, Cattoor Hen
ri- (519)
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Een Verbond der Reders en
Vissers

Onlangs verhief een lezer zijn stem 
voor de oprichting van een Verbond 
der Reders en Vissers.

De oprichting van een dergelijk or
ganisme ware geen nieuwe verschij
ning op ons visserijtoneel. Dergelijk 
Verbond bestaat fe ite lijk  nog, alhoe
wel slechts op papier. W ij hebben niet 
vernomen dat het ooit ontbonden 
werd.

EEN  H IST O R ISC H E  DAG IN DE 
G ESC H IED EN IS  DER V IS S E R IJ

Op 27 November 1937 werd overge
gaan op het stadhuis van Oostende 
tijdens een vergadering van reders, 
vissers en visserssyndicaten, tot de 
stichting van een verbond.

Deze datum werd beschouwd als 
een historische m ijlpaal in  de , ge
schiedenis van de visserij. De bijeen
komst was voorgezeten door' gouver
neur Baels en buiten de belangstel
ling van ta lrijke reders u it de verschil 
lende kusthavens, waren de H.H. W a
terschouten insgelijks aanwezig, wat 
ons doet veronderstellen dat de op
richting van d it verbond, insgelijks de 
goedkeuring en de steun wegdroeg 
van het Bestuur van het Zeewezen.

Als doel van het Verbond werd op
gegeven : verdediging van de alge
mene belangen, zonder aan politiek 
te doen.

De afgevaardigde der syndikaten 
drukte zijn vreugde uit over het tot 
stand komen van het Verbond, daar 
de belangen van de reder, die van de 
visser zijn.

Dhr. Vanderrol gaf gepast de reden 
op waarom de visserij syndikaten op- 
genomen werden. Het verbond is niet 
het organisme om loonsgeschillen op 
te lossen- m aar om de economische 
kwesties, die de productie aanbelan
gen, te behartigen.

B E T E K E N IS V O L LE  RED E

Dhr. Baels, die met de algemene 
goedkeuring als Ere-Voorzitter verko
zen werd, wees er op dat de oprich
ting van het Verbond slechts bea^t 
woordde aan een volstrekte noodzake

lijkheid. E r bestond geen gezamenlij
ke werking en de ene productietak 
wist niets af van de andere.

Nochtans zijn het slechts de sterke 
organismen welke m achtig zijn.

Men staat in  het Verbond der Re
ders en Vissers voor het zeldzaam 
verschijnsel, w aarin de meester en de 
arbeider, dezelfde belangen hebben, 
verm its de lonen ook van de prijs van 
de vis afhankelijk  zijn.

Van Hogerhand moet men beter be
grijpen dat er voor de vis een m ini
mumprijs moet komen om er te kun
nen aan bestaan.

Men heeft het begrepen voor de 
landbouw, voor de koleninduâtrie 
werd hetzelfde gedaan. —„

Dhr. Baels wees ter slotte of> het 
groot belang van het Verbond en 
vroeg dat de Reders er aan zouden 
houden om door meer onderlinge ver
standhouding betere uitslagen te be
komen. Spreker deed ten slotte een 
dringend beroep op tucht en orde.

DE W E R K IN G  MOET H ERVAT 
W ORDEN

W ij kennen niet de minste reden, 
waarom de werking van het vóór tien 
jaa r opgerichte verbond niet zou her
vat worden. Tot verve1ens toe bobben 
w ij er op gewezen, dat dit nog de 
enige uitweg is om het weerstands- 
front der productie te organiseren en 
nadien te verstevigen ! Het Verbond 
mag niet beschouwd worden a's een 
steen in de weg der Nationale Fede
ratie, dat alle vertakkingen van het 
visserijbedrijf groepeert. H ier gaat 
het dus s’echts ov^r de organisatie 
van de productie zelf.

Het Verbond der Reders en V ’ssers 
heeft z;jn  statuten. Wie' pakt het aan 
om de eerste contactname tot stand 
te brengen ?

Het secretariaat berustte destijds in 
handen van Dhr. Vanderrol, die zich 
op voortreffelijke wijze van zijn taak 
kweet.

K an  de secretaris niet de eerste stap 
doen ?

Sn.
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Propagandavereniging 
voor Visverbruik

(SndexÆaeâôxaad vxwl Zeetuuvd

W ERKING DER HUISHOUDE
LIJKE AFDELING GEDURENDE DE 

MAAND SEPTEMBER 1947
Tijdens de maand September wer

den 6 kookdemonstraties ingericht in 
sommige «vrouwengilden» van het 
land, nl. te St. Truiden, afdeling St. 
Pietersparochie; Zele bij Diest; St. 
Truiden Centrum, Ronse, Aarlen en 
W aterloo (Chenois).

E r werden tevens 5 demonstraties 
gegeven in  schoolinrichtingen : te 
Waregem, Beveren Waas, Tielt, W ak
ken en W ervik.

De bereidingen bestonden uit : K O 
K EN  : soep (garnalensoep); voorge
recht: (vissalade); hoofdschotel, ge
kookte vis met citroensaus. BA K K EN , 
gebakken pladijs. BRA D EN : gebraden 
kabeljauw of schelvisstaart. RO O S
TEN  : gerooste vismoot. FR U IT E N  : ge
fru ite wijtingrepen en gefruite p la
dijs. Vismoten bereid op drie manie
ren, opgediend met tartarensaus.

Het gebruikte vispaket bestond te l
kens u it : 1 kgr kabeljauw of schel
vis; 1 kg. pladijs of m akreel; 1 kgr. 
w ijting ; 1/2 kg. garnalen.

OPGEDANE ONDERVINDINGEN
In  de volksmiddens wordt over het 

algemeen slechts haring gebruikt. Ve
le vrouwen kennen geen garnalen en 
zijn moeilijk, te bewegen ervan te 
proeven. De vis is over het algemeen 
in  de volksmiddens niet genoeg ge
waardeerd.

BEREIKTE UITSLAGEN
In  de vrouwenkringen hebben ta l 

van vrouwen besloten in  de toekomst 
meer vis te gebruiken. Sommigen spra 
ken zelfs samen af om vispaketten 
te bestellen, aangezien de vis ter p laat
se m aar m oeilijk te verkrijgen is. In  
de burgerm ilieu’s besloten de vrouwen 
voortaan m instens éénmaal per week 
vis te zullen k laar maken.

De meeste toehoorsters zijn ervan 
overtuigd dat de vis een zeer doelma
tige afwisseling brengt in  de voeding.

In  de onderw ijsinrichtingen beslo
ten sommige bestuursters vortaan in 
de kooklessen meer vis te doen berei
den.

E r dient te worden opgemerkt, dat 
na iedere demonstratie van al de be
reide visschotels geproefd wordt en 
dat al de toehoorsters, hetzij huis
vrouwen, leraressen of leerlingen de 
bereidingen zeer lekker vinden.

De Huishoudelijke Afdeling der 
Propagandacommissie drukt verder 
haar spijt uit, dat zij bij gebrek aan 
de nodige geldmiddelen, door het a f
zijdig b lijven van de belanghebben
den, niet kan overgaan tot de aan
stelling van een tweede lesgeefster, 
die er nochtans broodnodig is.

HET VER LO PEN  DER LOTEN VAN 
DE 9e S C H IJF  VAN DE 
KO LO N IALE L O T E R IJ

De winners der 9e sch ijf worden er 
aan herinnerd dat dé loten, toege-

pn hpt kookeerief laten I kend"aan de biljetten of coupuren 
1 v ro Ïf4 X in g e n  °n  hèt alge- 'van  deze schijf, niet meer zullen u it

meen veel te wensen over; nochtans betaald worden na 6 November
moet gezegd worden dat de demon 
straties der Huishoudelijke Afdeling 
er zeer welkom zijn.

De frituurbereidingen hebben zeer 
veel succes; de huisvrouwen vinden ze 
heel goedkoop en voor een smakelijke 
schotel vragen ze heel weinig tijd,

In  de onderwijsinrichtingen zijn 
de leerlingen buitengewoon blij de vis 
in  werkelijkheid te zien verwerken en 
zijn verrast over de verschillende be- 
reidingsmogelijkheden. Op sommige 
plaatsen kennen de leerlingen, bui
ten garnaal en pladijs, geen vissoor
ten.

Slechts in  een onderw ijsinrichting 
werd vastgesteld dat de kook.essen 
over visbereiding op degelijke manier 
gegeven worden.
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Saciaie Zefie^deld 
dei fBctgió-cfie 

JiuôhtiôAeHA
(Vervolg van bladzijde 1)

vertakkingen van de sociale wetge
ving zou beheersen, (arbeidsongeval
len alsook alle andere branches die 
thans binnen de bevoegdheid vallen 
van de Rijskdienst voor M aatschap
pelijke Zekerheid). De uitslagen van 
deze studie zijn n ih il althans wat de 
practische verwezenlijking betreft. De 
Beroepsraad is niet het eerste orga
nisme dat in  zijn pogingen m islukt 
is. Vooraleer er verandering in de zin. 
van verbetering komt, zal er veel w a
ter onder de brug lopen.. De conclu
sies van het rapport van he^ Land- 
bouw-Econorp-sch Instituu t dat er 
veel kans bestaat, dat oe m aatschap
pelijke positie van de Belgische kust- 
visser op het terrein van de sociale 
zekerheid in  de naaste toekomst nog 
verbeterd wordt, is o.i. voorbarig ge
nomen. Op de vraag of op d it ogen
blik de kustvissers nog in  staat zijn 
grotere sociale lasten te dragen, - de 
voorgewlendé verbeteringen zouden 
hier ongetwijfeld mee gepaard gaan, 
moet ongetwijfeld negatiefi _ g>eant- 
woord worden. W at nu de u itkerin
gen wegens bedrijfsongeval betreft 
verkeren w ij in  de mening dat deze 
voldoening moeten schenken. De nieu 
we wetgeving voorziet in vele leemten 
en in de leniging van de noodi in de 
gezinnen, waarvan de kostwinner 
door een arbeidsongeval getroffen, is. 
Desgewenst kunnen w ij deze bewe
ringen door voorbeelden staven, a l
hoewel er toch in  dit opzicht een on
derscheid moet gemaakt worden tus
sen de toestand van de gezinnen die 
voor de oorlog getroffen werden en 
n.u nog geteisterd zijn en deze, 
van na 10 Mei 1940. In  het eerste 
geval is de steun volstrekt ontoerei
kend. Zi;in het nu in feite deze geval
len, die onze Noorderburen bedoelen 
dan hebben ze overschot van gelijk.

Sn.

Schatting- van 
Vaartuigen

BER IC H T
VOOR DE REDERS - EIGENAARS

Besluit van 12 September jl.
G ij hebt volgens de Besluitw et van 

27-2-47 Uw expert, aangedu'd om 
uw vissersvaartuig te schatten op 
waarde Augustus 1939.

Het is van het grootste belang dat 
Uw expert de juiste toestand kenne 
van uw vaartuig op dit tijdstip  en de 
S.V.M. Hulp in  Nood, voor haar leden, 
heeft het nuttig geacht daarop Uw 
aandacht te vestigen.

Om zulks gem akkelijk te kunnen 
doen werden formulieren, ter in vu l
ling neergelegd in onze Burelen te 
Oostende, Nieuwpoort, Zeebrugge, 
waar gij ze gratis kunt bekomen, en 
wij hebben gezorgd dat ze met een 
ja of een neen, gem akkel'jk te beant
woorden zijn (doorhalen w at niet 
past). Nochtans indien wijzigingen 
werden toegebracht sedert Augustus 
1939, voor bvb. elektriciteit, plaatsen 
van w inch in  plaats van cabestan, 
galgen in  plaats van rollen, nieuw 
stuurhuis, hulpmotor, nieuwe hoofd
motor, bak, boot, enz... enz..., moeten 
die wijzigingen met maand en jaa r 
nauwkeurig opgegeven worden.

De Onderzoeksraad voor de Zee
vaart kwam Woensdag j.l. bijeen on
der het voorzitterschap van dhr. Po ll. 
De Heer Pluym ers vervu lt het ambt 
van Rijkscom m issaris.

STRANDING VAN HET VISSERS
VAARTUIG 0.33 «JUPITER»

SCHIPPER SYS 
TIEN DAGEN GESCHORST

In  zijn vonnis stelt de Raad vast 
dat er u it het onderzoek gebleken is :

1. 0.33 verliet zijn visserijgrond 
rond 10 u. 30 t.t.z. 2 u. 1/2 vóór hoog 
water te Oostende;

De stroom liep op 21 Jan u a ri 1947 
op dat ogenblik W .Z.W . krach t 0.8 
m ijl per uur tot ongeveer 11 u. 30 
ogenblik dér kentering;

2. de afstand van de boei der «Kw in 
te Bank» naar Oostende is 9 m ijl 3/4 
van de boei O.D.2 (boei der Kw inte 
bank) naar boei O.D.3 is de afstand 
1 3/4 m ijl, de magnetische koers Z.O. 
1/2 Z.; van boei O.D.3 naar Oostende 
is de afstand 8 m ijl, de gemiddelde 
magnetische koers Ö 1/2 Z.;

3. Het weder was kalm , zodat een 
vissersvaartuig ln  alle zekerheid kon 
ten anker komen;

4. de schiDper beschikte over vol
doende middelen om, m its een voor
zichtige en wel toegepaste navigatie, 
de haven van Oostende aan te doen.

De Raad komt tot de conclus’e, dat 
het stranden van 0.33 te w ijten  is 
aan :

1. het te hoog schatten van de ebbe- 
stroom vanwege schipper Sys, die 
dan ook zijn koers te Zuidelijk  heeft 
gezet;

2. nalatigheid in  het loden;
3. de te grote snelheid van 0.33 in  

de bestaande omstandigheden.
Om die redenen en in  acht genomen 

de rechtzinnigheid en de oprechtheid 
vanwege schipper Sys, alsook het ge
leverd bewijs van zeemanschap t ij
dens het vlot brengen op eigen krach 
ten van zijn vaartuig, bestraft de 
Raad betrokkenne schipper Sys met 
ontzegging van het reent om voor de 
periode van tien dagen in  deze be
trekking te varen, dit vanaf de dag 
der betekening van het vonnis.

Verw ijst schipper Sys Jozef in de 
gerechtskosten.

DE AANVARING TUSSEN 
N.80 EN Z.415

De Heer Rijkscom m issaris komt te
rug op de feiten, zoals ze moeten a f
geleid worden u it het onderhoor van 

'schipper Vanheetvelde en de leden 
der bemanning van Z.4-15. De schipper 
van N.870, alhoewel als betrokkene 
gedagvaard is niet verschenen. Z.415 
verliet de aanlegplaats aan de vism ijn 
te Zeebrugge om te meren in  het dok 
tussen de andere vaartuigen. Z.415 
bevond zich ongeveer 10 meter van 
de kaai, er was bijgevolg nog ru im 
te genoeg om aan de N.780 doorvaart 
te verlenen. D it laatste vaartu ig  sloeg 
achteruit en manoeuvreerde in  strijd  
met de navigatievoorschriften, welke 
van toepassing z iin  in  de havens. Het 
had o.m. te grote snelheid. Schipper 
E lias diende bovendien z ';n  verslag 
laattijd ig  in en men m erkt h ierin  op 
dat h ij trach t z ijn  begane fouten te 
verdoezelen om aldus ziin veran t
woordelijkheid te verm inderen.

De Heer Rijkscom m issaris . vraagt 
voor schipper É lias  een schorsing van 
vier dagen voor verkeerde navigatie 
en één dag wegens het laa ttijd ig  in 
dienen van het zeeverslag.

Schipper Vanheetvelde bijgeroepen 
drukt zijn verwondering u it dat zulk 
een lichte straf gevraagd wordt voor 
de begane fouten, die schade aan 
ziin  vaartuig veroorzaakten. De schor 
sing van 5 dagen zal. zeker geen m id
del zijn om de schippers tot meer 
voorzichtigheid aan te sporen.

U itsnraak volgt de 5 N ovem ber a.s.

Reglementering van de 
Haringvisserij 1947-1948

Vanaf de aanvang der haringcam 
pagne 1947--1948 tot 1 M aart 1948, 
wordt, in  afw ijk ing van artikel 3bis 
van het besluit van de Regent van
14 April 1945, binnen de territoriale 
wateren, het gebruik van andere dan 
volgende vistuigen verboden :

1. De stroop- en staande netten;
2. Het sprot- en garnaalnet, onver

minderd de toepassing van het ko
n ink lijk  toesluit van 29 October 1928;

3. De bordentrawl, op voorwaarde 
echter dat deze laatste* voorzien weze 
van een derde visbord, of van vlotters 
op de bovenpees van het net, en dat 
zijn loodzeel niet geballast weze.

Voor dezelfde duur is, binnen de ter
ritoriale wateren, iedere visserij ver
boden aan vaartuigen met een motor- 
sterkte van meer dan 200 P.K .

Worden, voor toepassing van d it a r
tikel, beschouwd als vaartuigen met 
motorsterkte van meer dan 200 P.K ., 
deze die in  het officieel stamboek der 
vissersvaartuigen worden vermeld 
met een m otorkracht vàn meer dan 
200 P.K .

De overtredingen van de bepalingen 
van d it besluit worden beteugeld door 
de straffen voorzien bij koninklijk 
besluit van 5 September 1892 gew ij
zigd bij besluit van de Regent van
14 April 1945.

D it besluit treedt in werking op 1 
December 194̂ 7, en houdt op van 
kracht te zijn op 1 M aart 1948.

0.78 LIEP AAN DE CROND
Schipper FR A N S P IE T E R S  moet 

zich verantwoorden wegens de stran
ding voor Oostduinkerke va,n het vis
sersvaartuig 0.78 op 21 Jan u ari 1947.

H ij verliet de visserij aan de «Good- 
win» koers Oost. H ij merkte noch de 
Sandetie boei noch de Ruytingen op. 
De deviatie van zijn kompas is hem 
niet bekend. H ij had geen log over
boord. Nadat h ij negèn uur de wacht 
verzekerd had, gaf h ij deze over aan 
de motorist Verbiest en de matroos 
Daems. Schipper Pieters giste dat h ij 
toen vóór Oostduinkerke moest ziin. 
H ij verk laart dat h ij uitdrukkelijk 
aan de wacht bevel gaf O.Z.O. te stu
ren, koers die 0.78 veilig in  de haven 
van Oostende moest brengen. Toen 
Pieters om trent één h a lf uur in  het 
logïest was, kwam de matroos Daems 
hem waarschuwen dat h ij ta lrijke 
vaartuigen gezien had, die de haring
visserij bedreven. D it kwam schipper 
Pieters verdacht voor; h ij ging on
m iddellijk naar boven. Vooraleer h ij 
op dek kwam liep 0.78 vast aan de 
grond. H ij stelde vast dat het geen 
vaartuigen waren, die Daems gezien 
had, m aar lichten van de wal te Oost
duinkerke. Bovendien merkte de 
schipper op dat in strijd  met de door 
hem gegeven bevelen, de wacht Z.O. 
gestuurd had. w at leidde tot de stran
ding van 0.78.

Aihoewel schipper Pieters bekend 
zich lichties te hebben misrekend is 
h ij toch overtuigd dat de door hem 
opgegeven koers nl. O.Z.O. het vaar
tuig in veilige haven moest brengen. 
Ongetwijfeld heeft deze bejaarde 
schipper grotè ondervinding. H ii kan 
goed de kaart lezen, alhoewel h ij hier 
voor een bril nodig heeft, die ' hem 
bereidwillig door een raadslid ter be- 
schikk’ng wordt gesteld : een bewijs 
.van de goede geest die bij de onder
zoeksraad heerst.

Vervolgens wordt lezing gegeven 
van de verslagen oDgesteld door Ver
biest en Daems. die onder veel oog
punten tegenstrijdig zijn met de ver
klaringen van de schipper. De verkla
ringen van de motorist en de matroos 
zijn insgelijks uiteenlopend.

Schipper Pieters houdt echter staan 
de, dat de beide ondergeschfkten van 
de waarheid afw ijken. H ii hoopt dat 
zij door de Raad zullen opgeroepen 
worden en h ii bijgevolg in  de gele
genheid zal gesteld worden hun te
recht te wijzen.

De Raad beslist de beide getuigen 
op te roepen.

Een raadslid w ijst schinoer Pieters 
op het fe it dat b ii w ellicht ondoor
dacht gehandeld heeft met, nadat h ij
9 u. lang zelf de wacht verzekerd had, 
nadien op het gevaarlijkste punt van 
de refs met vallende tij en als men 
land moest maken, het bevel over te 
laten aan de motorist.

Schipper Pieters antwoordt dat h ij 
slechts de door hem opgegeven koers 
te volgen had.

Het onderzoek zal oo 5 November
a.s. voortgezet worden.

WEICERDE DE Z.404 HULP TE 
VERLENEN AAN DE Z.435 ?

Als het door schipper C O U W IJZ ER  
van Z.435 neergelegd verslag als over
eenstemde met ae werkelijkheid moet 
aanzien worden, zou schipper VAN
T O R R E  Const. g°weigerd hebben hulp 
te verlenen, als het vermeld vaartu fg 
d it vroeg.

Vantorre Constant wordt voor de 
hem ten laste gelegde feiten voor de 
Raad ter verantwoording geroepen. 
De betrokkene schijnt zeker van ziin 
stuk en verklaart dat h ii niemand 
naar kuip heeft zien. noch horen vra 
gen. Ind ien h ij had opgemerkt dat, 
Z.435 in  nood verkeerde, zou h ii zeker 
bijstand verleend hebben. Niet m in
der dan zeven vaartuigen heeft h ij in 
de laatste maanden veilig naar de 
haven gesleept. Bovendien kon hulp
verlening hem niet schaden. Z.404 was 
op de terugreis naar de haven en de 
verzekering moet bovendien tussenko
men bii gebeurlijke schade. 

NATIONALE FEDERATIE VAN Bovendien zo de schipper van Z.435 
HET VISSERHBEDRIIF DE VIS- twee ballen gehesen had, zoals schip- 
u  a cm f%c \/1 c m i i\/cd u  c 1 per Couwijzer beweert, w at nochtansHANDEL EN DE VISN IJVERHEID  door schipper Vantorre Constant niet

T T  , - opgemerkt werd, zou d it slechts bete-Vereraderine: van de kenen dat voormeld vaartuig stuur
loos was, doch niet om hulp vroeg. 

D p U  f i p r - f î l  a  H  ! VA N TO RRE Const, wordt verder on-
u c u c c i  1 i dervraagd nopens de betekenis van de

De Beheerraad van de Nationale Fe ! seinen. O.m. komt ter sprake dat uit 
ceratie zal op V rijdag  24 Oktober a.s. j hijsen van twee vlagaen nog niet 
bijeenkomen met de volgende punten | ^an afgeleid worden dat het vaartuig,

die deze semen gebruikt, huln en b ij
stand vraagt. D it betekent uitsluitend 
dat het vissersvaartuig, die deze sei
nen geeft, gemeenschap wenst te 
hebben.

De seinen voorgeschreven in  geval 
van nood en die betekenen dat er 
hulp gevraagd wordt, schijnen niet 
door de schippers bekend te zijn. 
Twee ballen of twee vlaggen blijken 
voor hem voldoende, alhoewel het re
glement voorziet dat het noodsein o.m. 
bij dag moet gegeven worden door 
een vierkante vlag, waaronder of 
waarboven een bal of een voorwerp, 
dat op een bal gelijkt, gehesen is.

Na het onderhoor van Van Torre 
Constant komt de motorist SAVELS 
als getuige aan de beurt. H j vaart 
reeds zeer lange tijd  in dienst van 
de eerstgenoemde schipper, die nog 
nooit geweigerd heeft aan wie ook 
bijstand te verlenen, zo dit nodig 
bleek. D at de Z.435 hulp vroeg werd 
niet opgemerkt.

Schipper C O U W IJZ E R  wordt ver
volgens ondervraagd. H ij heeft om 
hulp gevraagd door het hijsen van 
twee ballen en bovendien geluidssi
gnalen gegeven. H ;j meent dat het 
hijsen van twee ballen voldoende is 
alsook het ten gehore geven van een 
korte- en lange stoot. Z.404 moet zijn 
vaartuig gezien hebben.

Couwijzer schijnt n iet op de hoogte 
van het seinboek. U itleg wordt op
nieuw gegeven over de kentekenen, 
alsook wordt h ij er op gewezen dat 
een korte en lange stoot niet betekent 
dat h ij hulp behoeft. Door het sein
boek wordt inderdaad voorgeschreven 
bij dag zowel als nacht : «een aange
houden toon met enig mistseinwerk- 
tuig».

Een raadslid w il van schipper Cou
wijzer weten w at laatstgenoemde zou 
doen, indien er gevaar bestaat voor 
het behoud van zijn vaartuig, en hij 
dringend hulp behoeft. Couwijzer ver
k laart dat h ij nu precies de juiste re
glementen niet kent en h ij eerst zijn 
reglementen zou nazien ! !

SCHIPPER COUW IJZER GAF DE
VEREISTE SICNALEN NIET
De Heer Rijkscom m issars neemt, 

na de veelbetekende ondervraging! 
onm iddellijk het woord. U it het on
derzoek is gebleken dat schipper Cou
w ijzer niet de voorgeschreven signa
len gegeven heeft. Het levert bijge- I  
volg geen belang od nader te onder
zoeken of schipper Vantorre deze op
gemerkt en geweigerd heeft huip te 
verlenen. H ij stelt voor de betrokkene 
bijgevolg buiten zaak te stellen.

U itspraak wordt de 5 November 
aanstaande verwacht.

Sn.

De N.819 te water 
gelaten

Woensdagnamiddag had te 15 uur 
op de werven van Provoost te Nieuw
poort de tewaterlating plaats van de 
N.819 «Persévérance».

Het schip gleed prachtig in  het wa
ter van, de Veurnse vaart, Waarin 
men voor deze gelegenheid een 30-tal 
cm. meer water gestoken had.

De «Persévérance» heeft een lengte 
van 22,70 m „ een breedte van 5.80 m. 
en een holte van 2,80 m.

Het behoort toe aan de geteisterde 
visser-reder M arcel Zwertvaegher en 
dustrie van 150 P.K .

Over de omstandigheden, waarin de 
zal voorzien zijn van een motor In- 
scheepsbouwer en zijn kranig werk
volk schepen moeten tewater laten, 
spreken we volgende week.

Ondertussen verdienen scheepsbou
wer Provost, zijn meestergast Mee 
Deman en het werkvolk een pluimpje 
voor het mooie werk dat ze opnieuw 
komen te verrichten.

op de dagorde :
I. Goedkeuring van het verslag der 
vergadering van 4-7-1947;
II.  Aanstelling van nieuwe beheer
ders :

a) vertegenwoordiging van de gar 
naalhandel

b) vertegenwoordiging van de in 
voer van visconserven;
I I I .  Fiscale vereenvoudiging in de vis- 
groothandel - verslag van dhr. A. V an  
den Abeele;
IV . Financiering der Nationale Fede
ratie;
V. De Belgische visserij en het C har
ter van de Internationale Handel;
V I. U itvoer naar verschillende lan 
den : Hongarije, Zw itserland, Anglo- 
Am erikaanse zone van Duitsland, Rus 
sische zone van Duitsland, Ita lie  (ou
de schuldvorderingen), Frankrijk .
V II Invoer van vis u it Nederland;
V III.  Uit- en invoer van gam aal;
IX . Invoer van verse sprot;
X . Ontvangen briefw isseling ;
X I. V aria

a) regime der mededelingen aan 
de pers,

b) coordinate van de werking 
der Nationale Federatie en der aange
sloten groeperingen .

BREVETTEN, DIPLOMA’S EN VER
GUNNINGEN VOOR DE KOOP

VAARDIJ EN DE ZEEVISSERIJ 
Kon. Besluit van 16 November ’29

De volgende brevetten, diploma's 
en vergunningen zijn in  de loop der 
maand September 1947 toegekend :

Brevet kapitein ter lange omvaart: 
Defrenne J.L .J.C h .; Heram n ElCh.

Brevet van luitenant ter lange om- 
vaart : Deryckere E. H. A.

Diplom a van aspirant-officier ter 
lange om vaart : Vergauwen M. A. St; 
De Cock P. A. Ch. L. ; Cohard M. P], 
W .; Legein J.; Planchar R. O. G. Gh; 
Legros P. H. J.; Gobron J. F. M. L. M.
C.; Rasson M. V. H .; Rabaey M. M. L. 
Meseeuw V. E. O.; Verscheuren G. 
Gh, H.; Segers R. P. A. M .; Hauchart
H. E. J. Gh.; Helin A. G. C. ; Hers- 
sens A. O. A.; Colson P. F. R ..; Fro- 
mont J. M. L .; Cloet L. A. A. C.; Jans
sens A. L. St.; Lefevere L. J .  A. F.; 
Duren R . J. A.; Verm eir R. F. M .; De
floor W .; De Beule B. F. P. M .; Hin
di yckx G  E.

Vergunning van stuurm an ter kust 
vaart : G ilis D. H.

Brevet van m ecanicien le  .klasse : 
De Schepper G, J. J.; Van Geldorp 
L  G. R.

Diploma van aspirant mecanicien: 
V ander Stighelen I. Th. R. P.; Rabaey 
J.C .; G inckels L. F. C.; Vandevelde G,
E. L. D.; Straetm ans L. J.;  Segier E. 
Th. F .; Aendenboom L. D.; Pitteviis
A. J.;  Van Gaver F .; W yart R. A. C.; 
Quataert R . P .; D iricq P. O. L.

Brevet van m achinist voor motoren 
met inwendige verbranding : Verhae- 
ghe F. L .; Ghys B. P. A.; Wackenier 
P  a

Brevet van schipper ter visserij 2e 
klasse : Coopman O. J.

Diploma van leerling schipper ter 
visserij : Aspeslagh R. Ch. J.;  Bulthe
E. J. Calcoen L. M.

— - ---

Voor Nieuwbouw en Herstelling van
S C H B P B J V

N.V. BELIARD-CRIGHTON & C°
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Voor Moderne Treilers
1829 SCHEEPSBOUWWERVEN 1829
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Maritieme
nieuwsjes

OPSLEPINGEN
De N.713 «Carnot» schipper-eige

naar C. Jungbluth was op 13-10-47 
aan het korren 6 m ijl ten N. van 
Nieuwpoort als plots signalen opge
merkt werd komende van de N.721. 
Dezes schroef was beschadigd bij het 
opwinden der kor. De N.713 sleepte 
hem dan ook op naar de haven van 
Nieuwpoort.

Op 17-10-47 was de N.719 «M ijn 
Gedacht», schipper-eigenaar Puis G. 
aan het korren toen z 'j de N.50 op
merkten met twee bollen in  de mast. 
Daar de verkoelingspomp van de mo
tor gebroken was werd h ii door de 
N.719 opgesleept naar de haven van 
Nieuwpoort.

ARMEMENT DEPPE HEROPENT 
TWEE LIJNEN

De Belgische rederij Armement Dep- 
pe te Antwerpen heropende midden 
dezer maand haar dienst op de golf- 
havens : Galveston, Honston, New-Or
leans, enz...

Einde October hoopt zij haar voor
oorlogse dienst op Hamburg (en B re 
men) te hervatten.

BESLUITEN VAN DE FRANSE 
FEDERATIE VAN DE MARITIEME 

SYNDICATEN
Voormelde Federatie hield onlangs 

een congres met betrekking op de vis
serij. De volgende besluiten werden 
o.m. aangenomen. W at de vissers be
treft, varend voor een minimum ge
waarborgd loon, moet men streven 
naar de eenvormigmaking van de aan 
wervingscontracten in  alle visserij- 
havens; w at de deelvissers betreft 
moet men insgelijks zoveel mogelijk 
overeenstemming betrachten in  de be 
tallngsvoorwa arden; de vissers moe
ten vrij zijn het bedrijf uit te oefenen 
op de plaatsen, d!e zij als het gun
stigst gelegen beschouwen; ook moe
ten zij vrij zijn te verkopen in  de ha
ven naar hun keus.

De vissers moeten bovendien kun
nen beschikken over het m ateriaal 
dat vereist is voor de beoefening van 
het bedrijf. Ind ien de benod'gd^°rt°n 
verloren gaan door storm of andere 
oorzaken moeten zij gem akkelijk kun 
nen vervangen worden. Anderzijds 
mag het broodrantsoen der vissers 
niet verm inderd worden.

DE GARNALENAANVOER 
ZEEBRUGGE AAN DE SPITS

U it de statistieken van de opbrengst 
van het visserijbedrijf voor Sept. jl. 
blijkt dat Zeebrugge met een aanvoer 
van 82.979 kgr. de bijzonderste aan- 
voerhaven is van garnalen aan onze 
kust. Zeebrugge overtreft van ver 
Oostende (66.994 kgr.), Nieuwpoort 
(30.242 kgr) en Blankenberge (4.111 
kgr.)

VERLIEZEN DER KOOPVAARDIJ 
IN SEPTEMBER J.L.

In  September z ijn  volgens de sta
tistiek van de Liverpool Underwriters 
Association 7 zeeschepen met 20.644 
R.T.B.R., als verloren geboekt, w aar
van twee door stranding, 2 tengevol
ge van m ijnen, 1 door abandonnatie. 
1 door aanvaring, 1 door brand of ex
plosie.

Het aantal schadegevallen bedroeg 
513, waarvan 124 gevallen van  machi- 
neschade, 98 aanvaringen, 77 stran 
dingen, 49 gevallen door brand of ex
plosie, 35 gevallen van weer- of storm 
schade, 2 schepen liepen op een m ijn  
en 128 gevallen van andere oorzaak.

STATISTIEK DER 
BINNENSCHEEPVAART

H et Zeeweténschappeliikj 
Institut te Oostende

AAN G EKO M EN

HET JONGSTE NUMMER DER 
V.E.V. BERICHTEN

Metr. Tonnem. - Lad.
11 259-1 1986

106 33987 26456
13 1841 1003

T R O K K EN
12 2563 120

104 33309 983
15 983 20

Brugge
Zeekanaal
Zeebrugge

Brugge
Zeekanaal
Zeebrugge

ALBERTKANAAL VOOR SCHEPEN 
VAN 2.000 TON TOEGANKELIJK

Het Albertkanaal dat enkele weken 
geleden weer voor schepen tot en met 
1.350 T. draagvermogen kon worden 
vrijgegeven, zal in  het vervolg óok 
weer voor schepen tot 2.000 T. toe
gankelijk worden gemaakt.

CULASSE GEBROKEN
De 0.9 «Noë» toebehorende aan E r 

nest Deckmyn brak de culasse van 
zijn motor en moest door de 0.61 
naar de haven opgesleept worden.

D it In stituu t legde zijn verslag neer 
over de uitbaing en de biologische 
sam enstelling der ijle-haringconcen- 
tratie  1946-47.

U it d it verslag stippen w ij aan :

VAN G PLAATS EN T IJD S T IP
Het wa^ enkel ln  November 1946, 

dat de haringscholen zich b ijna u it
sluitend binnen de drie-mi'jlen zone 
ophielden, n.l. tussen De Panne en 
Oostende.

Vanaf December werd reeds een 
zeewaartse verschuiving waargeno
men, die Oostwaarts gericht was. Van 
af Jan u a ri 1947 w aren de haringtrei- 
lers meestal werkzaam op 5 tot 10 m ij 
len van de kust, nl. in  de omgeving 
van de Oost-Dyck, West-Hinderbank, 
Oostende Bank, W andelaar, H .K .l en 
H.K.2, zodat de haringscholen van 
W est tot Oost van  onze kust verspreid 
waren.

De eerste ijle  haringvangsten wer
den op 19 November aangevoerd; de 
laatste op 28 Februari 1947. Het sei
zoen duurde 102 dagen.

VLOOT
346 Belgische vaartuigen bedreven 

de ijle-haringvisserij, waaronder: 207 
vaartuigen van 9 tot 79 P.H .; 61 van 
80 to 119 P.H .; 71 van  120 tot 239 P.H. 
en 7 van. 240 tot 499 P.K .

Van Franse zijde was de deelneming 
aan de campagne aanzienlij ker dan 
naar gewoonte en men schat dat ten 
m inste 350 treilers er bij betrokken 
waren.

M ANSCHAPPEN
Op de Belgische haringtreilers w a

ren in  totaal 1.469 vissers ingescheept. 
Het grootste aantal was in  Jan u a ri ’47 
(1,179) werkzaam.

VAN GM ETHO D E
De borden tre il was het enige vis

tuig dat werd aangewend. De kuilm a
zen van het haringnet a’jn  hoogstens 
45 mm. w ijd. W at de werking van dit 
vistuig op de bodem betreft, moet 
worden aangenomen dat het deze m in 
of meer diep doorploegt, verm its be
nevens haring ook bodemvisen en a l
lerlei ongewervelde diertjes tot de bo- 
dem fauna behorend in  de haringtreil 
werden aangetroffen. Bovendien werd 
vastgesteld dat alle onderpezen der 
haringnetten bezwaard waren. Het 
zijn ju ist de netten met de zwaarst 
beladen pezen, die het grootst aan
ta l bodemdiertjes inhielden. Het is 
dus niet uitgesloten dat een intensie
ve uitbating van de haringscholen, bij 
zonderlijk .in M aart, ogenblik waatop

DIESEL
MOTOREN

(VIERTAKT)
Agentschap : H. & R. Boydens

4, Velodroomstraat 
40, Schipperstraat 
- O O S T E N D E -

- MOTORS - VAARTUIGEN -
—  EXPERTISEN — (12)

Berichten aan Zeevarenden

Het Augustus - Septembernummer i 
1947 - 22e jaargang der V.E.V. Berich 
ten t!jdschrift van het Vlaamse Eco
nomisch Verbond, beslaat niet m in
der dan 88 blz. en is zoals steeds rijk  
aan inhoud en degelijk verzorgd.

Ziehier de beknopte inhoud van dit 
nummer :

Memorandum van het V.E.V. aan de 
Regering naar aanleiding van de 
jongste Nationale Arbeidsconf eren tie; 
De Belgische Economische zending 
- een expirement - door Em. De Nauw 
Directeur bij het M inisterie van In 
voer; De Raad van State - door Dr. 
Ju r. J.D .; Onze Organisatie behelzen
de een beknopt overzicht over het op
treden van het V.E.V. in  de belangrij
ke Economische aangelegenheden; De 
Nationale Overeenkomst tot vaststel
ling van de arbeids- en bezoldigings- 
voorwaarden der bedienden; W etten 
en Be 'lu iten ; De Economische rubriek 
waaronder een bijdrage jran  Dr. E. 
B oes over de gevo.gen vàn het ver
scherpt dirigisme in  Groot-Brittannie 
De Fiscale rubriek waaronder een b ij
drage van Dr. Ju r. A. Tiberghein, 
over de Fiscaal regime der schuldvor
deringen op Duitse organismen en 
ondernemingen;; de Vlasrubriek; U it 
de Diam antwereld waaronder een b ij
drage over de Huisnijverheid - haar 
zware economische en sociale nade
len door A.E R.; de rubriek van het 
V'sserijbedrijf door J. Van Thillo ; 
Mededelingen; de interessante ru~ 
brv k Handel en Economie behelzende 
nuttige en actuele documentatie voor 
onze zakenlui; Vraag en Aanbod; Een 
Bük op de Tijdschriften.

Abonnement 2de, semester 1947 - 
75 fr. Voor de nummers van Februari 
tot einde .1947 - 135 fr. te storten op 
postrekening nr. .489066 van het 
Vlaams Economisch Verbond, Alge
meen Secretariaat, Beddenstr., 13V I, 
Antwerpen.

N.F. ROUTE
Zie B.a.Z. nr. 262 van April 1947.

Wraklichtboei Goldshell
Positie 51°21’09” N 2°53’30” E. 

Volgnummer 31 van verm eld B.a.Z. 
iD e bolvormige boei is vervangen door 
een groene spits ton, met groene ke
gel met punt naar boven als topte- 
ken. Het lich t geeft een groep van 3 
groene schitteringen elke 10 secon
den.

Lichtboei N.F. 9.
Volgnummer 3 van verm eld B.a.Z. 

De lengte der ligging motet zijn 2° 
53’19” E.. Die boei zal zonder verder 
bericht voorzien worden, van een 
rood topteken in  de vorm van een 
dubbel rechtstaand kruis.

Lichtboei N.F. 11
Volgnummer 4 van vermeld B.a.Z. 

D ie lichtboei is binnengehaald.
Lichtboei N. F. 12

Volgnummer 5 van verm eld B.a.Z. 
Die lichtboei is definitief binnenge
haald.

Lichtboei Zand
Een zwarte spitse lichtboei met op

schrift ZAND in w itte letters, verto
nende een w it groepschitterlicht met 
3 schitteringen elke 10 seconden, 
werd gemeerd.

Ligging der boei 51°22’32” N. - 3° 
12’38” E.

Wrakboei uitgelegd
Een groene stompe wrakboei werd ; 

gemeerd even bezuiden de wrakken j 
die opgegeven zijn onder de volgnum J 
mers 41 en 43 van vermeld B.a.Z.

Lichtboei H.K. 1
Volgnummer 15 van het B.a.Z. De 

ligging van de lichtboei is 51°26’18” - 
2°53’54” E.

Wraklichtboei opgenomen 
De wraklichtboei, opgegeven onder 

nr 34 van verm eld B,a.Z., m et lig 
ging 51°25’49” N. en 2°54’32” E., dek
kend een w rak op 51°25’41” N. en 2° 
54’32” E. is definitief binnengehaald. 
De diepte boven het wrak, dat steeds 
bestaat, is 10 m. bij laag water. 

LAND ING EN  OOSTENDE 
Binnenstroombanklichtboei 

Positie 51°14’28”N - 2°53’27”E. - Zie 
reeds vermeld B.a.Z. n r 262. De lich t
boei nr 19 van het bericht is opgeno
men en vervangen door een Z.W .H.S. 
bolton met opschrift «Binnenstroom- 
bank» in  w itte letters en voorzien 
van een zwarte ru it als topteken en 
van een mistbel. Het lich t geeft een 
groep van 3 w itte schitteringen om 
de 10 seconden.
Haven van Duinkerke. Geleidiingspier 

van de nieuwe Sluis
Zeevarenden worden er attent op 

gemaakt, dat een onderbroken, 
groen lich t vertoond wordt op een 
pyloon van 15 m. hoogte, op het u it
einde van de geléidingspier der nieu
we sluis van de haven van Duinkerke 

Het lich t is 2 sec. aan en 2 sec. uit 
en zichbaàr 2 tot 5 m ijl. De lantaarn 
zelf bevindt zich 24 m. boven het nul- 
vlak.

Kust. Haven Oostende
Oostende — Zie berichten aan Zee

varenden nr 253 van Mei 1946 en nr
Ligging der boei 51°22’45”  N. - 3°12’ 268 van Ju n i 1947.

14”E. I Het voorlopig lich t, w aarvan spra-
Lichtboei «Bol van Heyst» | ke in  voornoemde berichten zal ge-

Zie B.a.Z. Nr. 267 van Ju n i 1947. De p laatst worden op de top van de be- 
kleur van de boei is thans rood. De tonnen toren, herbouwd op de plaats
andere kenmerken Zijn onveranderd.

Lichtboei «Bol van Knokke» 
Volgnummer 8 van reeds vermeld 

B.a.Z. n r 262. De kleur van de boei is 
thans rood1. Het lich t geeft 1 rode 
schittering elke 2,5 seconden.

H.K. RO UTE 
Zie reeds vermeld B.a.Z. n r 262.

van de grote lichttoren, aan de Oost 
kant van de haven.

Het lich t zal op zijn nieuwe ligging 
ontstoken worden in. de avond van 24 
Oktober 1947.

K leu r : w it; Helder : 1 sec.; Duister 
S sec. Ligging 51°14’13” , 6 N. - 2°55’45” 
9 E.

de garnaal de kust terug opzoekt, 
schadelijk is voor de hern'euwing van 
de garnalenstapel en oorzaak kan zijn 
dat de visserij van  d it schaaldier 
slechts laat in  de lente renderend 
wordt.

AANVOER
In  de W inter 1946-1947 beliepen de 

totale Belgische haringvangsten: 4.639 
in  evenveel reizen. Deze vangsten wo
gen te samen 22.171.676 kgr, hetzij ge
middeld 4.779 kgr per reis.

Gedurende het seizoen 1945-46 wer
den 6.530 vangsten aangevoerd met 
26.358.947 kgr haring, hetzij 4.036 kgr 
per reis.

Vorig seizoen werd dus een verm in
dering vastgesteld van 1.891 vangsten 
en 4.187.271 kgr terw ijl het gemiddelde 
gewicht per reis met 743 kgr. toenam. 
De gewichtstoename, per reis of 
vangst, betekent geenszins dat de 
dichtheid der haringscholen sterker 
was dan in  1945-1946. Integendeel, in 
gevolge de berekeiningen van de 
vangst per reis en per ontwikkelde 
P .K . onderging ze een m erkelijke in 
zinking nl. van 68 kgr tot 50 kgr. De 
verhoging van het gemiddeld gewicht 
per vangst, te rw ijl de densiteit der 
concentratie daalde, spruit enerzijds 
voort u it de geringe deelname van de 
kleinste vaartuigen en anderzijds 
door een belangrijke deelname van 
grotere vaartuigen, met het gevolg 
dat de d rijfkrach t per vangst, die in 
1945-46 nauwelijks 60 P.K . bereikte, 
nu tot 95 P.K . werd opgedreven.

O PBREN G ST
In  1946-47 bedroeg de totale aan

voer 4.639 vangsten, die gezamenlijk 
22.171.676 kgr. wogen en 40.818.407 fr. 
opbrachten, hetzij gem/ddeld 8.799 fr. 
per vangst of reis en 1.84 fr. per kilo
gram. De finantiële kant van het laat 
ste ijle-haring-seizoen had een on
gunstig verloop, hetgeen hoofdzake
lijk  aan de sterke dailng van de ha- 
nlngprijs-te w ijten is.

Dat de haringvangst zulke lage p rij
zen boekte is enkel u it te leggen door 
overproductie, want de kw aliteit van 
de vangst was niet m inderwaardig.

E N K ELE  O V ERW EG IN G EN
De binnenlandse behoefte aan ijle- 

haiù ig  was geringer dan ooit. De ex
portm ogelijkheden waren nochtans 
veel gunstiger dan het vorig seizoen, 
doch verreweg onvoldoende om de 
overproductie op te slorpen.

Alies w ijst er bijgevolg op dat de 
ijle-haringvisserij enkel leefbaar is 
bijaldien op een groter af zet in  het 
buitenland mag gerekend worden. 
Zolang hierom trent geen zekerheid 
bestaat dient bijgevolg de ijle  haring
aanvoer geremd, b.v. door in  het ver
volg, in  de territoriale wateren, de 
uitbating van de ijle-haringconcen- 
tratie, tot de garnaalkorders en kust- 
treilers te beperken.

Sedert de geweldige bedrijvigheid 
van de haringtreilers op onze kust 
stelt men een geweldige afname vast 
van de garnaalvangst, vooral tijdens 
de lentemaanden.

De Frans-Belgisehe Haningcommis- 
sie, die in  Ju n i 11. te Pa rijs  bijeen
kwam heeft volgende beperkingen 
aanbevolen :

1) Elke bezwaring der onderpees 
van slepende haringnetten streng te 
verbieden;

2) Het ophouden der bovenpees door 
middel van bordjes of vlotters te ver
plichten;

3) Vanaf 1 M aart 1948, de haring
visserij door middel van de treil, bin
nen de te rr ito r ia l wateren te verbie
den, tenzij de harlngcommissce, na 
overleg met de experten, deze datum 
zou verschuiven.

VO LHARD IN G  IS HET

W ACHTW OOR VOOR HET G EL U K  !
Neem deel aan alle trekkingen van de

K O L O N I A L E  L O T E R I J
Het kost U weinig geld

en biedt U de groottete kans !

Trekkingen op :
25 Oktober te Tienen 
19 November te Sint Truiden

Iedere maal : 18 millioen te verdelen

30; Platen  grote 18; midd. 16; kleine 
10; Keilrog 8-9; Rog 6; Zeehond 5 fr. 
per kg.
Zaterdag 18 Okotber 1947.

Grote tong 31; Bloktong 36; F ru it
tong 38; Sch. kl .tong 30; Tarbot 36; 
Platen grote 18; midd, 13; kleine 7; 
Keilrog 9; Rog 7; Zeehond! 6 fr. per 
kgr.
Maandag 20 Oktober 1947.

Grote tong 35; Bloktong 37; F ru it
tong 38; Sch. kl. tong 36; Tarbot 37; 
Pieterm an 32; Platen, grote 20; midd. 
15; kleine 10; Keilrog 10-11; Rog 7-8; 
Zeehond 6 fr. per kgr.
Dinsdag 21 Oktober 1947.

Grote tong 35; Bloktong 38; F ru it
tong 40; Tarbot 38; Keilrog 11-12; 
Rog 9 ; Zeehond 6 fr per kgr.

G ARNAALAANVr*'TH
1100 kg 10,50-16,— fr
1050 kg 12.— 14,—  fr 
1710 kg 6.90-12,50 fr
245 kg "  50-15,50 fr

1810 kg 1 °— 14,— fr
1755 kg " <0-11,—. fr

15 Okt.
16 Okt.
17 Okt.
13 Okt.
20 Okt.
21 Okt.

M wiM âeûcâten
IJMUIDEN

(Vervolg van bldz. 6)

In  de week van 13-19 October 1947 
kwamen aan den R ijksvishallen 41 
stoom- en m otortrawlers en 40 kust
vissers hun vangsten verse vis en ha
ring verkopen.

De volgende hoeveelheden werden 
aangevoerd : Tarbot, griet en tongen 
7.500 kg; schol 16.500 kg.; schelvis 
52.250 kg.; kabeljauw en gullen 32.000 
kg.; schar 10.750 kg.; makreel 13.000 
kg.; w ijting  10.000 kg.; diverse soorten 
13.000 kg.; verse haring 1.957.750 kg. 

In  totaal 2.112.750 kg.
U it bovenstaande b lijk t dat de ha- 

ring-aarjvoer wederom zeer belangrijk 
is geweest, de kw aliteit van de haring 
lie t ditm aal veel te wensen over, 
daarbij een sterk verminderde export 
naar Tsecho-SIowakije, zodat de ha
ring aan zeer goedkope prijzen w er
den afgezet, prijzen varieerden van 
fl. 9.00-.70 de 50 kg.

Vele traw lers hebben de haringvis
serij nu beeindigt en zijn ter verse 
visserij vertrokken, zodat aangeno
men kan worden dat w ij binnenkort 
meerdere aanvoer van vis mogen ver
wachten, als tenminste niet alles 
rechtstreeks naar de Engelse havens 
gaan verkopen.

De aanvoer van 155.000 kg. verse vis 
is zeer gering voor een aanvoerplaats 
als IJm uiden, de kustvissers doen a l
le andere havens in  Holland aan, om
dat ook daar de maximum-control- 
prijzen worden verkregen en deze aan 
voer is zeker deze week het dubbele 
van IJm u iden  geweest, zo ziet men 
dus dat de IJm uidense traw lers een 
buitenlandse boven hun eigen aan- 
voerhaven verkiezen vanwege de be
tere prijzen, de Hollandse kustvisser 
hun eigen thuishaven opzoeken, om
dat ook daar de maximumprijs wordt 
verkregen, met dit al worden de 
m oeilijkheden van de IJm u ider groot
handel vergroot, want het meeren
deel der buiten- en binnenlandse or
ders worden geplaatst op Ijm uiden. 
Met een vrije  verkoop van alle soor
ten vis zou deze zaak spoedig tot het 
verleden behoren, want dan zou IJ-  
muiden spoedig weer de welbekende 
aanvoerplaats van voor de oorlog zijn.

De enkele vangsten van vis ver
kregen vanaf de Noordzee bestaan 
uit schone vangsten schelvis, kabel
jauw, gullen, schol, w ijting  en tarbot 
een rijke verscheidenheid.

Verwachting voor de week van 21- 
26 October : vele haring, zeer weinig 
aanvoer van vis.

N I E U W P O O R T
Maandag 13 Oktober 1947.

Vis : N.117 9.880 fr; N.722 5.425 fr; 
N.725 6.521 fr; N.726 4.742 fr; N.796 
13.408 fr; N.814 24.780 fr; N.734 4.520 
fr; N.727 6.755 fr.

G arnaal : N.706 1.711,50 fr; N.705
1.368.50 fr; N.735 2.112 fr; N.719 542 fr 
N.715 449,50 fr; N.707 960 fr; N.711 
1.449,40 fr; 1.449,40 fr; N.712 580,70 fr; 
N.714 630 fr; N.753 2.990 fr; N.747 674 
fr; N.754 1.864 fr;N . 742 1.397,50 fr; 
N.772 714,50 fr; N.792 1.286,70 fr; N.810 
1.141 fr; N.782 1.413 fr; N.779 1.076 fr. 
Dinsdag 14 Oktober 1947.

Vis : N.788 7.003 fr; N.721 400 fr; 
N.785 20.906 rf; N.757 7.678 fr. 

G arnaal : N.742 710 fr; N.715 345 fr. 
N.711 836 fr; N.712 822 fr; N.714 744 

fr; N.747 784 fr; N.707 949,50 fr; N.753
1.832.50 fr; N.792 925 fr; N.772 619,50 
fr; N.795 700 fr;
Woensdag 15 Oktober 1947.
Vis N.50 2.250 fr; N.713 4.390 fr; N.716 
5.012 fr; N.718 19.510 fr; N.721 1.715 fr 
N.728 27.684 fr; N.740 7.985 fr; N.759 
10.749 fr; N.807 2.600 fr.

G arnaal : N.735 1.659 fr; N.779 
1.032 fr; N.792 1.604 fr; N.795 559 fr; 
N.810 870,50 fr; N.742 364 fr; N.753 
3.217 fr; N.754 1.920 fr; N.702 756 fr; 
N.711 2.120 fr; N.706 3.018 fr. 
Donderdag 18 Oktober 1947.

Vis : N.117 2.980 fr; N.722 6.665 fr; 
N.725 3.535 fr; N.734 8.892 fr; N.727 
5.677 fr; N.809 10.090 fr; N.803 8.494 
fr.

G arnaal : N.753 4.430 fr; N.706 
3.792 fr; N.735 2.582 fr; N.711 2.120,50 
fr; N.754 1.738,50 fr; N.792 1.573 fr; 
N.779 880,50 fr; N.810 884 fr.
Vrijdag 17 Oktober 1947.

Vis : N.796 2.955 fr.
G arnaal : N.705 812 fr; N.709 606 

fr; N.702 661,50 fr; N.707 1.005 fr; 
N.706 2.697,50 fr; N.722 1.644, 50 fr; 
N.715 684 fr; N.782 1.302,20 fr; N.714 
545,70 fr; N.792 967,60 fr; N.712 749 fr; 
N.810 703,50 fr ;' N.2073,50 fr; N.719
826.50 fr; N.742 1.610,50 fr; N.735 857 
fr; N.753 1.816,10 fr; N.747 855 fr; 
N.779 567,60 fr; N.754 1.481,80 fr. 
Zaterdag 18 Okotber 1947.

Vis : N.713 875 fr; N.716 710 fr; 
N.721 1.395 fr ; N.725 575 fr; N.788 
1.995 fr; N.814 22.054 fr.

G arnaal : N.747 864 fr; N.810 920 fr 
N.705 1.007,50 fr.
Maandag 20 Oktober 1947.

N.726 4.916 fr; N.757 3.850 fr; N.117 
12.061 fr; N.759 6.225 fr; N.803 3.875 
fr; N.734 6.105 fr; N.807 8.070 fr; N.796 
7.085 fr; N.737 7.272 fr.

G arnaal : N.707 711.50 fr; N.711
2.217.50 fr; N.779 1.071 fr; N.772 699 fr 
N.709 841 fr; N.753 2.395 fr; N.810 
756 fr; N.792 1.682 fr; N.714 670 fr; 
N.735 1.795 fr; N.742 1.774 fr; N.712 
1.118 fr; N.747 1.082 fr; N.702 756 fr; 
N.754 2.195,50 fr.
Woensdag 15 Oktober 1947.

Grote tong 30-31; Bloktong 32-36; 
Fruittong 35; Sch. kl. tong 30; Tarbot 
38-48; Platen, gr. 17; midd. 14-15; 
kleine 8-9 ; Keilrog 8-8,50; Rog 6-7; 
W ijting  5: Zeehond: 6 fr per kg. 
Donderdag 16 Oktober 1947.

Tong ongeklassfëerd: 33-34 ; Tarbot

(Zie vervolg onderaan vorige ko'om)
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R. N EAVE, Manager 
F ISH  SALESM AN 
T R A W LER  O W N ERS 
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Tel. 288 Telegram s Frisw ell
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V e itiy fie id , Ç ezandâeid  en 
V M p ia a ü n g . 

aan boord van Vissersvaartuigen
(vervolg van vorige week)
HET BELANG VAN HET 
REDDINGMATERIAAL

Is  het wel nodig te verw ijzen naar 
het enorme belang van de reddings
boot, de lijfgordels en de redding
boeien ?

DE REDDINGBOOT
H ier ook past het de aandacht te 

vestigen op het groot belang van een 
degelijke opleiding van  hen, die het 
bevel voeren aan boord en tevens van 
alle manschappen in  w ier handen het 
behoud van mensenlevens en vaartu i
gen berust.

W ordt wel de nodige zorg besteed 
aan de reddingboot ?

Hierop zou ik  n iet al te bevestigend 
durven antwoorden. W ordt de boot 
soms n iet voor andere doeleinden ge
bruikt ? D ient ze soms niet tot berg
plaats van blerbakken, patatten, 
groensel ? W elke schipper geeft zich 
w el eens de moeite de boot te water 
te doen zetten, al ware het m aar om 
te zien indien alles in  orde is en de 
bemanning er vlug genoeg mee over 
de weg kan ? W ordt er op gewaakt 
dat de boot w aterdicht b lijft . W elk 
schipper la a t er eens in  het jaar zijn 
boot vol w ater staan tijdens een op
onthoud om ze w aterdicht te hou
den ? W aar worden de inventaris- 
voorwerpen'geborgen ? Z ijn  deze on- 
m iddelijk binnen bereik in  geval van 
nood ? Moet zo’n  boot niet van een 
«roof» voorzien worden om de voor
naam ste inventarisvoorwerpen te kun 
nen opbergen ? Is  de ligger waarover 
het zeil of de schutplanken liggen niet 
vastgenageld met een paar ferme na
gels, zodat er ferm  gesjouwd en ge
ham erd moet worden vooraleer de 
boot roeiensgereed te krijgen ?

A llem aal vragen die w ijzen op de 
zware verantwoordelijkheid van de 
gezagvoerders aan boord en op de ge
varen die ze lopen bij eventuele ver
waarlozingen.

ROEIEN EN ZW EM M EN
Een laatste vraag nopens de red

dingboot, z ijn  geoefende roeiers voor
handen ? W at baat het over een boot 
te beschikken indien de roeiers er niet 
z ijn  ! G elukkiglijk dat onze vïsserij- 
scholen te Oostende in itiatie f genoeg 
bezitten en h ier ook de redding bren
gen. Het stadsbestuur van Oostende 
had haar school voor de oorlog van 
een prachtige boot voorz:en die door 
oorlogsomstandigheden verdween.

Niettegenstaande de hoge prijzen 
van  dergelijk m ateriaal, werd terug 
overgegaan tot het aanschaffen van 
een model-roeiboot. Ook de andere 
scholen z ijn  n iet ten achter gebleven 
en binnen enkele jaren zullen w ij er 
wel de vruchten van zien.

Voor het zwemmen heeft het Pro
vinciaal Bestuur de leiding genomen 
met de medewerking van ons stadsbe
stuur en ook d it is een prachtig in itia 
tief dat wel verdient vermeld te wor
den. Hoe zou het gesteld zijn aan 
boord moest een drenkeling door de 
kunstm atige adem haling terug tot het 
leven geroepen worden ? We weten 
hoe lastig het is de kunstmatige 
adem haling toe te passen en welk ge
duld er bij te pas komt ! Z ijn  onze 
schippers daartegen opgewassen ? 
W aarom  elk schip n iet voorzien van 
een modem toestel zoals er tegenwoor 
dig aan de hand zijn ? Het kost mis
schien een duizend frank en w at ver
tegenwoordigt zo’n uitgave voor een 
schip dat er m illioenen kost. Mag er 
geen 1000 fr. bij voor een beetje meer 
veiligheid ?

HET KOMPAS KENNEN
W at de veiligheid van de scheep

vaart betreft, is ieder schipper wel in  
staat de fout van zijn kompas te be
palen ? H ij beschikt evenwel over een 
deviatietabel die de kompaszetter 
hem afgeeft, m aar voor hoelang is die 
tabel wel vertrouwbaar? Hoeveel nood 
lottige strandingen, hoeveel verloren 
routes werden hierdoor al niet ver
oorzaakt. Hoeveel mensenlevens wer
den er niet door verloren ? Is  het niet 
triestig op de Onderzoeksraad voor 
Scheepvaart, schippers te horen zeg
gen dat ze daar niets af van weten ? 
Meer dan eens hoort ge de vraag 
«Schipper, verk laar eens hoe ge met 
uw schip op die plaats z ijt terechtge
komen ?» en dan lu idt ’t antwoordt: 
« Ik  weet het zelf niet, het moet zijn 
dat m ijn  kompas n iet trok zeker !»

Zou elk schipper n iet ir^ staat moe
ten zijn zelf de fout van ~ ljn  kompas 
te bepalen ? K an  daar niet aan ver
holpen ? Z ijn  de visserij scholen hier 
weeral n iet aangewezen ?

DE SCHOLEN
W e hoorden al zo d ikw ijls over nieu

we programma’s spreken, w aar b lij
ven ze ? W anneer zal de commissie

die al één keer bijéén is gekomen 
daarover de eindbeslissing nemen ? 
W aar b lijft het Hoger Bestuur ? W an 
neer zal het visserijonderw ijs eens de 
plaats innemen die het verdient ?

HET OORLOGSRISICO
Op den hoop toe heeft het oorlogs

geweld het zeegevaar in  grote mate 
verhoogd. Alhoewel d it gevaar gelei
delijk zal afnemen zullen de visserij
gronden en de zeevaartroutes nog 
langen tijd  onveilig b lijven  en raden 
we de schippers aan nog a ltijd  voor
zichtig te wezen De Belgische vissers 
hebben reeds een zware tol betaald, 
Meer dan 200 vissers schoten er het 
leven bij in. Onlangs nog betreurden 
we 3 mensenlevens op een plaats die 
nog n iet volledig van m ijnen was ge
zuiverd. De schippers beseffen niet 
a ltijd  de zware verantwoordelijkheid 
welke op hen rust. Het aanlokkelijke 
van een mooie vangst weegt n iet .op 
tegen het verlies van één mensenle
ven Van een anderen kant, hebben 
de bevoegde diensten de zware p licht 
te zorgen voor de veiligheid van de 
scheepvaart en de degelijke afbake
ning van de gevaren welke onze ge
vaarlijke küst nog gevaarlijker m a
ken.

De Snurrevaad of Seinevisserij
Onze briefw isselaar u it IJm u iden  

wees er onlangs in  zijn m arktbe
richten op dat de Sm irrevaadvisserij 
thans met succes beoefend wordt. De 
vangsten waren buitengewoon schoon 
en zeer verzorgd.

Deze visserij is in  ons land om zo 
te zeggen onbekend gebleven, ze werd 
zeer zelden beoefend. Veel vissers kon

ln de Provincieraad van 
West-Vlaanderen

T U SSEN K O M STEN  VAN DHR 
DE G H E LD E R E  IN DE SLO T Z IT T IN G

Tijdens de jongste zitting van dte 
Provincieraad van  W est-Vlaanderen 
en naar aanleiding' van  de stemming 
van kredieten voor steun aan de 
openbare boekerijen, p leitte dhr de 
Gheldere, burgemeester vain Heist 
voor de verspreiding over de Provin 
cie van het werk «De Haven van 
Brugge» van dhr P. Vandam me, sche
pen van openbare werken te Brugge.

Dhr. G illon, best. afgev. beloofde 
het nodige te doen, opdat d it m erk
waardig boek in  ieder boekerij zou op 
genomen worden.

D it standaardwerk verdient ten 
volle de aandacht der besturen.

Gekomen aan de bespreking van 
het krediet te  verlenen tot de bevor
dering van het toerisme, drukte dhr. 
de Gheldere z ijn  tevredenheid u it no
pens het feit dat een aanzienlijk kre
diet werd gestemd voor het maken 
van een schone kunstfilm  over West- 
Vlaanderen.

D aar de film  nog niet k laars is, 
vroeg spreker, dat ook de kuststeden 
even zouden aangeraakt worden.

Dhr. de Gheldere vroeg ingsgelijks 
dat de Bestendige Deputatie zou aan
dringen bij de Regering voor het aan
brengen van een tweetalige signalisa
tie in de toeristische centra.
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De Geesel der Zeeën

De wateren werden geveegd 
doch het mijnengevaar blijft

De oorlogvoerenden zorgden er voor, 
dat hun tegenstander onder water 
allerlei verrassingen bereid werden, 
die een fatale afloop hadden. Toen 
het zwaard weer in  de schede gesto
ken werd, stond men dan ook voor 
een probleem, dat door jarenlange 
naweeën ons gedurig opschrikt en aan 
de verschrikkingen van de wereld
brand herinnert. W el werd en wordt 
er overal geveegd. B ij duizenden w er
den de gevaarlijke springtuigen on
schadelijk gemaakt, doch d it w il niet 
zeggen, dat het signaal op veilig 
staat.

Regelm atig worden drijvende m ij
nen in open zee gemeld, van tijd  tot 
tijd  vliegt een schip in  de lucht of 
wordt door een onverhoedse ontplof
fing zwaar gehavend. Even goed als 
alle trapm ijnen te land nog niet zijn 
opgeruimd, betaalt ook de zeeman de 
tol. De zeeman aanvaardt echter het 
noodlot, dat hem beschoren is. H ii 
vaart en zal door de grootste gevaren 
heen varen, gedreven door de ontem
bare drang van het bloed.

Op 20 Februari j.l. werd een lijs t 
gepubliceerd van 109 schepen boven 
en 11 onder 500 bruto register ton, die 
sinds het einde der vijandelijkheden 
door m ijnen of ontploffingen onder 
water op z ijn  m inst avarij opliepen. 
Op 10 April volgde een nie'uwe reeks 
van 19 schepen, waaraan later nog 
eens een tiental werd toegevoegd, alle 
boten van boven de 500 brt. Bovendien 
waren 27 kleinere schepen beneden 

500 brt., sinds Februari aan m ijnen 
ten prooi gevallen. W e herinneren 
ons nog vers de ramp met het Neder
landse m otortankschip «Sunetta», dat 
voor Hoek van Holland onlangs op 
een m ijn liep en zwaar beschadigd 
kans zag Rotterdam  opnieuw te berei
ken. Andere vooral kleinere scheep
jes vlogen met m an en muis in  de 
lucht, w at het gedurig belangende 
gevaar ten volle typeert. K o rt gele
den moest het verkeer op de W ater
weg zelfs gestremd worden, toen een 
drijvende m ijn  opgemerkt werd, die 
tot bij de Rotterdamse haveninstellin- 
gen met de tij de stroom was opge
dreven.

De deels zelf gelegde m ijnen, eens 
van hun anker losgeslagen of andere, 
werken thans als een boomerang, die 
onfeilbaar treft.

Om een beeld te geven, w at er ge
daan werd en in  feite dan nog niet 
volstaat om de route te garanderen, 
bewijst de actie van de mijnveeg- 
dienst in  het Skagerrak, dat w ellicht 
meer dan welk water ook met m ijnen 
was bezaaid. D aar het ’n  geliefkoosd 
terrein was voor vriend en vijand  om 
de doorvaart aldaar zo onheim elijk 
mogelijk te maken, kan niem and ter 
wereld met alle zekerheid voorspellen, 
w aar er zich géén of w aar er zich 
nog wel m ijnen bevinden.

Na de oorlog werd met een vloot 
m ijnenvegers van wal gestoken, die 
in  totaal met 3.000 koppen, voorna 
m elijk Duitsers, bemand was. De ba 
sis bevond zich te H irtshals. Dank zij 
het prachtig zomerweer is men dit 
jaar sneller opgeschoten, dan eerst 
werd verwacht, zodat h t\  werk thans

practisch ten einde is. In  zo ver be
kend werden 12.000 m ijnen in het 
Skagerrak gelegd. De B ritte n  wierpen 
4070 magnetische, accoustieke en ge
combineerde tuigen in  deze wateren, 
terw ijl ook de Duitsers 187 stuks van 
deze speciale verdelgingsm iddelen u it
gezet zouden hebben. Bovendien leg
den de Duitsers 4991 contactm ijnen 
bezuiden de Beits en in  het Skagerrak 
Tot de Russen zouden een 60-tal m ij
nen aan de Oostzeezijde hebben ver
ankerd. Toen het invasie-gevaar ook 
van u it het Noorden dreigde, hebben 
de Duitsers m ijngordels aangelegd om 
alle vijandelijke doorvaart te versper
ren. Op deze m anier kwam en er nog 
een 13.000 in deze wateren terecht nl. 
een band van de Lim bjord naar Romo 
en een tweede «spring»-gordel van 
Oost-Jutland bij Skagen naar een 
punt bezuiden M ariager Fjord. Het 
ooruimen van een dergelijke massa 
vergt natuu rlijk  veel tijd  en zoals d it 
vaak meebrengt slachtoffers. Zo vloog 
kort na de oorlog een Duitse m ijnen
veger met bem anning en a l in  de 
lucht, en ook la ter is het n iet steeds 
zonder ongevallen verlopen. Men 
heeft het nochtans zo ver kunnen 
brengen, dat 9000 m ijnen opgevist en 
tot ontploffing gebracht konden wor
den. Om een duidelijk beeld van de 
m oeilijkheden te geven, kan men het 
voorbeeld der te Trelleborg gestatio
neerde flo tille aanhalen, die u it 17 
schepen bestaat, en b ij Falsterbo 14 
m ijnen, waaronder 1 accoustieke of 
magnetische tuigen onschadelijk 
maakte. Na d it alles kan er dus a lle r
m inst beweerd worden, dat de wate
ren van de duizenden helse tuigen ge
zuiverd zijn. W el zal een gedeelte door 
het lang verb lijf onder w ater gestor
ven zijn of aan springkracht hebben 
ingeboet, m aar er z ijn  eveneens m ij
nen, die zo aan de perfectie beant
woorden, zoals grond- en accoustieke 
m ijnen, dat zij na 8 of 10 jaa r eerst 
volledig gevaarloos worden. H et on- 
derzóek der batterijen  van opgehaal
de magnetische m ijnen heeft zelfs 
uitgewezen, dat het tot 12 jaa r kan 
duren, alvorens men van een «uitge
storven» m ijn  kan spreken. M en schat 
thans, dat nog 2345 magnetische tu i
gen het Skagerrak verpesten te zamen 
met 75 accoustieke en gecombineer
de m ijnen. H et gevaar b lijft dus nog 
im mer bestaan, al heeft men er de 
acute kanten van afgeslepen.

Volgens een o fficier van de Deen
se m ijnveegdienst zal de scheepvaart, 
w il men haar een zekere mate van  vei 
ligheid garanderen, dan ook geduren
de de eerstvolgende tien jaa r de ge
veegde routes moeten gebruiken.

Zelfs in  d it geval is het n iet uitge
sloten, dat ongevallen zullen plaats 
hebben. H ij bedoelde hierm ee voorna
m elijk de «afstand»m ijnen, die bij het 
vegen w ellicht buiten werking waren, 
doch door omstandigheden weer kun
nen gaan functioneren.

Men zal derhalve nog jaren  lang 
met deze oorlogsgesel hebben af te 
rekenen. De zeeman laat zich noch
tans niet afschrikken. Ze nodig be
taa lt h ij de tol.

«De Standaard».

den hierom trent zelfs geen preciese 
in lichtingen geven. W ij achtten het 
n&et ongelegen iets over deze speciale 
soort visserij onder de aandacht van 
onze weetgierige lezers te brengen, 
tevens wijzend op enkele kenmerken 
der Deense visserij.

DE V IS S E R I J  M ET DE 
D EEN SE  V ISZ EG EN

De visserij met de Deense zeevisze- 
gen trok in  de na-oorlogsjaren de 
aandacht, doordat de Deense motor- 
kotters o.a. te IJm u iden  grotere vang
sten van betere hoedanigheid aan
voerden dan de Nederlandse botters.

Denem arken neemt op het gebied 
van de visserij n iet alleen een belang
rijke m aar ook een aparte plaats in  
en wel door het visserijsysteem dat 
men aldaar volgt, terw ijl ook de 
Deense visserijvaartuigen, waaronder 
veel kleine, vooral in  de kleine afm e
tingen veel afw ijken van  die u it de 
andere landen.

A l hebben de kustbewoners van De
nem arken natuu rlijk  ook a ltijd  aan 
visserij gedaan, zijn  zij pas in  grote 
bedrijvigheid gaan toenemen, nadat 
een eenvoudige oude Deense visser 
omstreeks 1890 een visserij methode 
had uitgedacht, die in  Denemarken 
«Snurrevaadvisserij» heet en ook in  
onze visserijkringen onder die naam 
bekend staat, m aar ook wel seine-vis- 
serij genoémd wordt.

W AT IS  DE 
S N U R R EV A A D V ISS ER IJ ?

Het Deense woord Snurrevaad be
tekent le tterlijk  «treknet» of in  het 
Frans «Seine».

Het onderscheid van  de «Snurre
vaad» of «Seine» met het traw lnet 
bestaat daarin, dat het traw lnet een 
sleepnet is, dat enige tijd  achter een 
schip aangesleept wordt, terw ijl de 
Snurrevaad-visser z ijn  net ergens in  
zee neerlaat, op een grote afstand 
daarvan ten anker gaat en het net 
naar zich toetrekt.

D it geschiedt zo: de snurrevaad- 
visser plaats op een plek, die hem 
visrijk  is gebleken, een boei, verbindt 
daaraan het eind van  een lijn  en 
stoomt deze lijn  in  een grote bocht 
uit. Het ander eind van deze lijn  ver
bindt h ij aan lie t net, laat het net 
in  zee na ook aan de andere hoek van 
het net een lijn  verbonden te heb
ben, ook die lffijn stoomt h ij in een 
tegenovergestelde w ijde bocht u it tot 
h ij weer aan de geankerde boei te
recht komt. A ldaar gaat h ij met zijn 
schip zelf ten anker liggen en wor
den deze lijnen  met een door de mo
tor gedreven kleine speciale winch 
geliijkmatig ingetrokken, w aarbij de 
lijnen  autom atisch opgeschoten wor
den.

De snurrevaad heeft ongeveer het
zelfde model als het traw lnet, doch is 
kleiner en veel lich ter var. weefsel en 
heeft aan elke hoek een vlerk met 
aan het einde een bardte, die bij het 
intrekken naar buiten scheren om de 
monding van het net open te houden.

Het voordeel van de Snurrevaad is, 
dat de vis slechts zeer kort in  het 
net vertoeft en bijgevolg in  een be
tere conditie er u it komt, dan d it bij 
het tre ilnet het geval is. De vis is 
daarom ook meer waard.

EEN  ZEER  OUDE 
V IS SER IJM ET H O D E

De Snurrevaad- of seinevisserij is 
eigenlijk al zeer oud m aar werd voor
heen slechts toegepast op de rivieren 
en stromen en ook wel aan het strand 
en heette dan «zegenvisserij».

Zoals w ij reeds gezegd hebben lukte 
een oud Deense visser, die w ellicht 
eerst enige jaren aan het nemen van 
proeven besteed heeft, op zijn 70e 
jaar die zegenvisserij ook in  volle zee 
toe te passen.

De naam  van die Deen was Jens 
Vaever.

EEN GROOT SUCCES VOOR DE 
DENEN

Die visserij is voor de Denen een 
groot succes geworden, vandaar dat 
men u it dankbaarheid aan de u itv in 
der diens nagedachtenis geëerd heeft

DE D EEN SE  V IS S E R I J  B EZ IG D E  
NOOIT DE STOOM

Als eerste m erkwaardigheid hebben 
w ij gewezen op hèt Deense visserij
systeem. Vervolgens vestigden w ij de 
aandacht op het kleiner bouwen hun
ner visserijvaartuigen en de derde 
m erkwaardigheid is dat bij de Deen
se visserij de stoom nooit gebezigd en 
trouwens bij de gehele scheepvaart 
aldaar nooit zo populair is geweest, 
dan in  de andere landen van de 
Noordzee. * ____ _____  ____ __
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Visbennen (Manden) j
IN W ISSEN  EN ROTTI1NG

levert U  tegen voordelige voorwaarden 
Vannerie - Osier - Rotin

G U S T . V E R C A U T E R E N
4/b, C AUW EN BÜRG , TEM SCH E

I  ( B E L G IE )  TEL. 257
f Vraag prijzen en monsters of bezoek. 
t  (461)
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D it is zeer w aarsch ijn lijk  toe te 
schrijven aan het fe it dat de bodem 
van Denemarken arm  is aan kolen.

De Denen daarentegen komt de 
eer toe dat zij het eerst de motor met 
toenemend succes op de vlsserijsche- 
pen hebben toegepast, zodat de motor 
aldaar reeds populair was en vele 
grote en kleine motoren tot stand 
gekomen zijn, voordat men in  onze 
streken over heti toepassen van de 
motor ter visserij ernstig is gaan den
ken.

Denemarken is zeer bosrijk en het 
hout dus goedkoop, zodat b ijna de 
ganse visserijvloot van hout is.

N ERG EN S W ER D  H ET  SUCCES DER
D EEN SE  SN U R R EV A A D V ISSER IJ 

B E R E IK T
W el is reeds langer dan 20 jaar ge

leden in  Engeland en in  Holland en 
werd in  België getracht de snurre- 
vaad-visserij u it te oefenen met af
wisselend resultaat, doch nergens 
met het succes dat de Denen berei. 
ken.

B ij de Denen werd verder nog het 
bewijs geleverd, dat men ook met gro
ter vaartuigen de snurrevaadvisserij 
kan uitoefenen, m its ze m aar naar 
goede verhoudingen gebouwd zijn en 
goed bestuurbaar.

Voegen W ij h ier nog aan toe dat 
met de Snurrevaad slechts weinig 
tong en tarbot worden gevangen, wel
ke dure vissoorten, daarentegen door 
de moderne traw ler een belangrijk 
bestanddeel van de aanvoer vormen. 
De snurrevaadvisserij werd in  Neder
land voornam elijk uitgeoefend met 
botters met een voor de kleine trawl
visserij te zwak motorvermogen. Het 
waren ln  het bijzonder een aantal 
H rker vissers, die met hun motor- 
botters de snurrevaadvisserij uitoe
fenden en hun vangst te Amsterdam 
aanvoerden. Evenals de kleine trawl
visserij werd de snurrevaadvisserij 
na 1930 een noodlijdend bedrijf. Het 
werd door de Nederlandse Overheid 
geregeld en finantieel gesteund, 
door in Esbjerg een standbeeld voor 
hem op te richten. B ij de snurrevaad
visserij speelt behendigheid een grote 
rol, w aarbij het o.m. aankomt op een 
snel manoeuvreren met het vaartuig; 
vandaar dat de Denen van zulke klei
ne vaartuigen gebruik maken, die 
verschillen van 11 tot 20 Ton en met 
drie man varen. Ze zijn van  12 tot 
18 m. lang en voorzien van motoren 
van 30 tot 40 P .K . met een naar ver
houding van het scheepje, zeer groot 
bun, w aarin de vis, die goed levend 
uit het net komt, levend bewaard kan 
worden.

Voor de snurrevaad-visserij in 
zwang was, werd door de Denen de 
visserij uitgeoefend door mlidden van 
de beug en de kal en werden grotere 
zeilkotters gebezigd, schommelend tus 
sen 40 tot 60 Ton en bemand met 5 
à 6 koppen. Het is wel opmerkens
waardig, daar in  alle landen de meer 
intensiever visserij gepaard gaat met 
het groter worden der visserijsche- 
pen, dat de Denen daarin een uitzon
dering maken.

Zelfs het mechaniseren van hun 
vaartuigen, dat bij alle andere visse
rij ondernemers het rechtstreeks ge
volg had het doen bouwen van gro
tere schepen en zelfs bestaande sche
pen verlengen, heeft de Deen daar
toe n iet kunnen bewegen.

Men kan haast het tegenoverge
stelde vaststellen, w ant de snurre
vaad methode en de motor als hoofd- 
voorstuwingsmiddel, zijn in  Dene
m arken ongeveer gelijk opgekomen 
en ju ist toen werden de scheepjes al
daar kleiner gebouwd.

D it kleiner bouwen van de Deense 
visserijvaartuigen heeft nog een ei
genaardig proces doorlopen.

De eerste motoren welke in  Dene
m arken bij vaartuigen werden toe
gepast, waren uit de aard der zaak 
nog van geringe kracht. Ze waren 
voorzien van een motor van 3 P.K., 
zodat slechts kleine bootjes er een 
behoorlijk effect mede bereikten.

B ij de eerste toepassing van de 
snurrevaad werden door de zeilkotter 
zulk ,’n klein motorbootje mede ge
nomen: op de visserijgronden geko
men zijnde ging het visserij moeder
schip ten anker en werd met het mo
torbootje het net en de lijn en  uitge
zet.

Het spreekt van zelf dat de weers
omstandigheden, het zo klein open 
bootje dikw ijls onmogelijk maakten, 
d it werk te verrichten en zo kwam 
men tot het gemiddeld van de k’eine 
bijboot en het grotere moederschip.

B3Jj de eerste motorkotters vervul
de de motor, evenals d it bij alle vis
serijbedrijven gegaan is, nog slechts 
de ondergeschikte plaats van  hulp 
voorstuwingsvermogen en aandrijven 
van de winch, terw ijl de zeilen nog de 
hoofdrol vervulden, doch deze rollen 
zijn thans vrijw e l geheel omgekeerd.
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M A RK TBESC H O UW IN G EN
E r is nog- steeds weinig verande- 

ïin g  w aar te nemen op de dagelijkse 
-vismarkt. De aanvoer is eerder gering 
en de prijzen, alhoewel ietw at ge- 
fdaald, b lijven hoog. De haringaan
voer vertoont ongeveer dezelfde ver
schijnselen en gaat regelmatig onver
minderd door.

De grootste m oeilijkheid voor de 
vishandel is wel het onzekere over de 
aanvoer der volgende dagen. De be
richtgeving schijnt niet norm aal te 
werken ofwel zijn het de reders welke 
weigeren klare in lichtingen te geven 
of misschien zelf niet weten of hun 
vaartu ig  in  Engeland zal verkopen of 
onze haven aandoen.

E r was een grote vraag naar vis in 
h et binnenland. De prijzen der vorige 
week bleven m in of meer gehand
haafd en er moest bij gebrek aan 
Belgische vis opnieuw vreemde vis in 
gevoerd worden. Het aantal vaartu i
gen dat in  onze vism ijn kwam verko
pen, was kleiner dan de vorige week 
doch de vangsten waren beter.

E r  kon elke dag gerekend worden 
op een groot vaartuig met haring, 
•doch het benaderend aantal kgr. dat 
zou verkocht worden, werd n iet op 
-voorhand medegedeeld, waardoor de 
kopers steeds in  't onzekere stonden.

De ingevoerde vis bleek wat duur
der te zijn dan de vorige week. Ook 
in  Denemarken was ae aanvoer ge
daald.

De uitvoer naar Engeland, sinds 
vorige week op grotere schaal herno
men, gaat onverminderd voort. Van 
alle zijden rijs t nochtans protest op 
tegen de praktijken van enkele vis
handelaars welke vis van vreemde 
herkom st als Belgisch vis naar de En 
gelse m arkten sturen.

De uitvoer naar Zwitserland bleef 
kalm. Ook hier werkt de onduidelijke 
berichtgeving betreffende de aan
voer ten zeerste remmend, zodat de 
meeste Zwitserse invoerders terug
schrikken om aan tam elijke onzekere

0.201
N.739
0.239
0.88
0.223

W est 
Fladen 
Fladen 
Fladen 
W itte  Bank

2074
59700
45031
78254
5378

SSO.159 Fladen 112.184

20.180,— 
106.677,— 
75.706,— 

160.768,— 
91.420,— 

226.835 —

Zaterdag 18 Okotber 1947.
2300 bennen haring en ongeveer 

1400 b. verse vis worden heden gele
verd door 1 stoom trawler en 1 motor 
van de Fladen, 1 motor van  het K a 
naal, 1 motor van de Noordzee, 5 mo
tors van de W itte  Bank, 2 motors van 
de W est en 1 kleine motor der K u st
zeevisserij. Tong wordt aan ongewij
zigde prijzen van  de hand gedaan, 
tarbot daarentegen wordt verkocht 
aan prijzen die lich tjes lager zijn. De 
m arkt is heden voor alle varieteiten 
tam elijk goed te noemen. De keuze 
is bijzonder groot alhoewel slechts in  
kleine p artijen  zodat doorgaans alle 
gewenste vissoorten op de m arkt 
voorhanden zijn. Gezien de geringe 
aanvoer van haring  wordt deze aan 
goede prijzen verkocht gaande van 
1400 tot 1900 fr. de koop van  10 b.

en aan schommelingen onderhevige 
zijnde prijzen aan te kopen.

Naar F rankrijk  werd bij gebrek aan 
IJslandse vissoorten, nog niets gezon
den. Het einde van het haringseizoen 
zal pas deze belangrijke exporthandel 
doen hernemen.

LA SEM A IN E A LA M INQ UE
Le nombre dé chalutiers arrivés au 

port était plus petit que la  semaine 
précédente, m ais la  pêche é ta it m eil
leure. Les prix, bien qu’ayant baissé 
un peu, se m aintiennent au dessus de 
la  moyennen.

Les arrivages du hareng ont gar
dé environ le même niveau que tou
jours.
Les exportations.

Reprises vers l ’Angleterre depuis 
la  semaine dernière, elles continuent 
sur une grande échelle. Pourtant beau 
coup de m archands de poisson pro
testent • contre les aggissements de 
certains .laissant p artir en Angleter
re du poisson étranger, soi-disant de 
provenance belges.

Les envois vers la  Suisse connais
sent une période de grand calme 
Les importations.

Du poisson danois a encore été im 
porté vu les petits arrivages de cette 
semaine •
Le marché intérieur.

Demande très grande cette semaine 
c’est ce qui a d’ailleurs occasionné 1’ 
im portation de poisson étranger. 
Vrijdag 17 Oktober 1947.

Heden zeer weinig verse vis (onge
veer 12.000 kgr) en zowat 5800 bennen 
haring aangebracht door 1 stoom
traw ler en 3 motors van de Fladen- 
haringgronden, 1 motor van de W itte 
Bank en 1 motor van de West. De aan 
voer van vandaag bestaat dus hoofd
zakelijk u it haring. Deze haring 
wordt ingezet aan -1000 fr. de 10 ben
nen, daalt dan trapsgewijze tot 770 fr. 
om dan geleidelijk te stijgen en te 
eindigen aan 1150 fr. de koop van 10 
bennen. Zowel gewone als fijne  vis
soorten worden gezien de schaarste 
iets duurder afgenomen dan daags 
voordien. •

0.192 W itte  Bank 6587 101.770,—
0.115 W itte  Bank 7813 120.910,—
0.48 W est 2453 29.830,—
0.179 Noordzee 12480 177.040,—
0.291 K anaa l 14559 175.540,—
0.138 W itte  Bank 7261 106.600,—
Z.413 W itte  Bank 6991 <121.860,—
SS0.80 Fladen 82135 314.804,—
N.704 W est 2404 33.920,—
0.254 W itte  Bank 6672 109.980,—
0.247 Fladen 32445 120.220,—
0.248 Kust 625 6.290,—

haring lost. De prijzen van  deze ha
ring gaan eerst in  stijgende lijn  van 
3700 tot 4200 fr  om dan geleidelijk 
te dalen tot 3000 fr de 10 bennen. Ge
zien de schaarste aan vissoorten wor
den deze dan ook aan lonende en in  
steeds stijgende lijn  van de hand ge
daan, Ongeveer 2000 b. verse vis wor
den heden aangebracht door 3 mo
tors van de Noordzee, 5 motors van 
de W itte  Bank  en 3 kleine motors 
van de Kustzeevisserij. Veel belang
stelling en spoedige afhandeling der

0.218 W itte  Bank 10.124 ■166.590,—
0.220 W itte Bank 9294 166.660,—
0.266 Noordzee 18621 296.640,—
N.428 W itte Bank 9019 151.390,—
0.166 W itte Bank 7589 141.470,—
0.60 Kust 605 5.890,—
0.468 Kust 618 8.610,—
0.170 Fladen 7404 92.130,—
0.292 Noordzee 15595 258.480,—
0.87 Noordzee 17458 264.600,—
0.154 W itte  Bank 5359 112.380,—
SSO.299 Fladen 60059 458.776,—
0.264 Kust 275 3.240,—

Louis G E K IE R E
Z EE V IS GROOTHANDEL
V IS M IJN  8-35 
— O O STENDE —
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)

Maandag 20 Oktober 1947.
K leine aanvoer zowel in  haring als 

in  verse vis. 1 grote motor van de F la 
den met 1200 bennen haring en 5 mo
tors van de W itte  Bank, 6 motors van 
de W est en 1 motor van de K u st met 
samen 1400 b. verse vis z ijn  vandaag 
aan de afslag tegenwoordig. De keu
ze is weinig om vangrijk in  verse vis 
en de aanvoer om vat enkel 7000 kgr 
tongsortering, w at tarbot, p ladijs en 
rog benevens weinig w ijting, kabel
jauw  en mooie meid. De prijzen der 
fijne  vissoorten z ijn  doorgaans de
zelfde als deze van Zaterdag. P lad ijs 
wordt eveneens aan ongewijzigde prij 
zen aan de m an gebracht. Rog is iets 
gestegen alsook kabeljauw. Tam elijke 
vast m arkt en over het algemeen goe
de afzetprijzen.
N.748 W est 3810 44.440,—
0.265 W est 1691 114.530,—
0.152 West 5452 59.720,—
0.267 W est 2272 27,410,—
0.183 W itte  Bank  6345 125.440,—  
0.200 W itte  Ban k  10061 178.060,—  
0.276 W itte  Ban k  8220 155.330,— 
0.25 W itte  Ban k  10251 17-1.560,— 
0.249 W itte Bank  8697 120.210,— 
0.33 West 6454 74.940,— 1
0.86 Fladen 63812 406.470,— 
0.52 K u st 852 78.250,—
N.730 West 3761 46.090,—

Woensdag 22 Oktober 1947.
1 stoom trawler van de Fladen met 

ongeveer 1900 bennen haring, 4 grote 
motors van de Noordzee, 5 motors van 
d e 'W itte  Bank, 1 motor van de West 
en 1 motor van de Kustzeevisserij 
spijzen heden de m arkt. De aanvoer 
verse vis welke tam elijk  keusrijk is 
beloopt tot zowat 110000 kgr en zo
wat alle gewenste soorten. Deze aan
voer volstaat geenszins om aan de 
levendige vraag te voldoen w at voor 
gevolg heeft dat alle varieteiten aan 
dure prijzen betwist worden. De aan
gebrachte vangstetn zijn van prim a 
kw aliteit en worden door de kaper 
gretig afgenomen. Gezien de geringe 
aanvoer van haring worden deze le
vendig betwist aan hoge prijzen 
schommelende tussen 2900 en 3150 
fr. de 10 bennen. Zeer lonende m arkt 
gaafnde i!n f|teelds stijg^Qde $ jn .ien 
grote belangstelling.

Verwachtingen
Volgende vaartuigen zullen ver- 

moedelijk in de loop der aanstaande 
visweek ter officiële markt van Oost
ende verkopen :

Van het Kanaal : 0.323 - 0.289. 
Van de Noordzee, W itte Bank of 

Oost : 0.121 - 0.112 - 0.65 - 0.256 - 
0.119 - 0.193 - 0.214 - 0.128 - 0.290 
0.245 - 0.173 - 0.105 - 0.217 - 0.242 

0.222 - 
0.176 - 
0.167 - 
0.227 - 
0.295 - 
0.204 -

0.231 
0.300 
0.228 
Z.530 
0.137 
0.140 

Van die 
SSO.298 -

0.257
0.62
0.191
0.127
0.243
0.274

0.325 
0.66 
0.122 
0.277 
0.269 - 
0.93

Fladen ; SSO.296 - SS0.293 
SSO.83 - SSO.294 - 0.286 -

0.212
- 0.310
- 0.287 

0.131
Z. 446

0.215 - 0.241 - 0.232 - 0.320 - 0.320 
0.285 - 0.94 - SSO.163 - 0.318 - 0.237 
0.85 - SSO.160 - 0.224 - SSO.159 - 0.88 
0.239 .

Van de Kust of van de West : 0.7 - 
0.262 - 0.30 - 0.261 - N.704 en nog 
een 15-tal kleine motoren.

Dinsdag 21 Oktober 1947.
Nogmaals is de aanvoer heden zo

wel in  haring als in  verse vis betrek
kelijk  klein te noemen. H ij vblstaat 
geenszins om aan de levendige vraag 
te voldoen. B ij de opening der m arkt 
is slechts 1 motor van de Fladen met 
enkel één 50 ta l bennen haring wat 
voor gevolg heeft dat deze zeer duur 
wordt ingezet. Naderhand komt nog 
een stoom trawler die één 1200 ta l b.

0.82 Noordzee 19658 318.310, 
0.311 Noordzee 16238 268.670, 
SSO.157 Fladen 96618 618.170,— 
0.174 W itet Bank 8754 153.030,— 
0.109 W itte  Bank  9212 173.870,— 
0.246 W itte  Bank 8683 188.020,-— 
0.120 W itte Bank 6275 125.460,— 
0.282 Noordzee 13694 224.910,— 
0.268 Noordzee 12620 228.580,— 
0.194 W est 2334 36.040,—
0.153 W itte Bank  8918 180.540,— 
0.264 Kust 273 4.040,—
Dondierdag 23 Okotber 1947.

3 stoomtrawlers en 1 motor van de 
Fladenharinggronden met samen on
geveer 4400 bennen haring benevens 
1 motor van de Noordzee, 3 motors 
van de W itte  Bank, 2 van de W est en 
3 van de Kustzeevisserij lossen heden 

I hun vangst ter m ijn. Aan visaanvoer 
stippen w ij slechts één 40-tal dui
zend kilos bestaande u it w at tong, 
kabeljauw, leng, koolvis, tarbot, w ij
ting en zeer weinig rog en pladijs. 
M et uitzondering van tongsortering, 
die m erkelijk in p rijs is gestegen, 
zijn alle vissoorten lichtjes in prijs 
gedaald. De haring, niettegenstaande 
de tam elijk grote toevoer wordt aan 
zeer lonende prijzen, iets m inder dan 
de vorige marktdagen echter, ver
kocht'. Deze prijzen schommelen tus
sen 2050 en 2370 fr. de lot van 10 
bennen.

PRIJZEN PER KILO TOECEKEN D AAN DE VERSCHEIDENE SOORTEN VIS 
VERKOCHT TER STEDELIjKE V ISM IJN  VAN OOSTENDE W E E K  VAN

P R IX coAmRmuna0l e CdC-osteEndeUX  D ,F F E R E N T E S  s o r t e s  d e  p o is s o n

Soles — Tongen 
3/4 ... .

kl.
Turbot -

Vrifaag  
Vendredi

gr.......................... 32.80-33.60
„ .............................. 35.00-37.00

bloktongen .......................  36.40-38.80
v/lsl.....................................  35.80-39.40

32.00
30.00-34.00
26.00-28.00

gr.

Barbues

- Tarbot, 
midd. ...
k l- ............................ 25!Ö5-26!oÖ— Griet, gr..................
m idd..............................
k l....................................

Carrelets — Plad ijs, gr. platen 
gr. iek ........................
kl. iek ........................

Zaterdag
Samedi

33.00-34.80 
32.40-39.40 
37.30-38.20

38.00
36.00

37.00-34.00
27.00-29.00
26.00-27.00

17 TOT 23 O K TO BER  ’47.
VENDU A LA M INQUE 
SEM A IN E  DU 17 AU 23 O CTO BRE ’47.

Dinsdag Woensdag Donderdag
Jeud i

maandag
LundiM ardi

32.20-34.40 32.20-34.40
36.60-38.00
37.40-39.40 
38.80-40.40

34.00
31.00-35.00
27.40-31.00
26.00-28.00

36.60-38.00
37.40-39.40 
38.20-40.40

34.00
31.00-35.00
27.40-31.00
26.00-28.00

Mercredi 
32.80-33.40
37.40-41.20 
40.60-47.60
44.40-49.40 

41.50
34.00-35.00
28.00-29.00
26.00-29.00

33.20-35.00
40.00-45.20 
46.80-48.80
49.00-50.00 

44.00
32.00-36.00 
27.60-29.50

2 .00

Firma H. Debra
GROOTHANDEL IN V IS  
:: en Garnaal ::
Telefoon H e is t :  513.80 
EXPORT - IMPORT 

“ïl 8) Zout voor de visserai

B L A N K E N B E R G E
IN DE S T E D E L IJK E  V IS M IJN

In  de afgelopen week werden in  to 
taal 6.600 kg. verse vis en 268 kg gar
naal aangevoerd, zijnde de opbrengst 
van 7 en 5 reizen. De verkoop bracht 
respectievelijk 77.810 en 2979 fr. op.

Leopold DEPAEPE
ln- en Uitvoer van 

Vis en G arnaal 
V IS M IJN  Z EE B R U G G E  

Tal. Privé: Knokke «12.94 
(224) Zeebrugge 513.30

SS0.302 Fladen 
SSO .148 Fladen 
0.108 Fladen 
SSO.92 Fladen 
N.745 W itte Bank 
0.135 W itte Bank 
0.235 Noordzee 
0.280 W itte Bank 
0.621 Kust 
0.271 Kust 
0.248 Kust 
0.261 West 
N.733 West 
AANVOER EN

53009 
45930 
43178 
82918 
6105 
7726 

12984 
1876 
419 
108 
275 

1784 
2919 

O PBREN G ST  
DAG

270.096,—
186.090,—
182.496,—
373.692..— 
112.400,—
270.096..— 
166.520,—
31.510,— 
5.400,— 
1.870,— 
4.430,— 

24.060,— 
48.820 — 

PER

gr.Eglefins — Schelvis, 
midd.
k l........................................

Merluches — Mooie Meiden gr. ..
midd..................................
k l.............;.........................

Raies — Rog .................................
Rougets — Robaard ......................
Grondins — Knorhaan .................
Cabillaud blanc — Kabeljauw  ..

Gullen ............................
Lottes — Steert (zeeduivel) .......
M erlans — W ijting  ......................
Lim andes — Schar ......................
Lim andes soles —  Tongschar......
Emissoles —  Z eeh aa i.....................
Roussettes —  Zeehond ................
Vives —  Arend (Pieterm an) .......
Maquereaux — M ak ree l................
Poors ..............................................
Grondins rouges — Rode knorh. ..
Raies —  Keilrog ...........................
Homards — Zeekreeft .................
Flottes — S c h a a t...........................
Zeebaars..........................................
Lom ................................................
Congres — Zeepaling .................
Lingues — Lengen ......................
Soles d’Ecosse — Schotse schol ..
Hareng — Haring (volle) ............
Hareng guais — IJ le  haring ......
L a to u r..............................................
Tacauds — Steenpost .................
Flétan — H e ilb o t...........................
Colin —  Koolvis ...........................
Esturgeons —  S te u r ......................
Z eew o lf............................................
V lasw ijting ....................... ..............
Zonnevis ... .<................... . ...........
Koningsvis .......................  ............

18.60 18.40-18.80 17.60-18.20 17.60-18.20 18.40-19.00 18.60-19.20
17.80-18.60 18.40 18.20-18.60 18.20-18.60 18.40-19.00 19.80
16.00-17.20 17.00-18.80 17.40-18.60 17.40-18.60 17.20-18.80 19.00
14.00-15.20 14.00-15.80 15.40-16.80 ■15.40-16.80 16.40-17.80 17.60-18.60
7.60-8.80 9.60-11.40 12.00-12.60 12.00-12.60 13.40-15.00 14.00-14.40

20.00-21.20 20.Q0-21.20 22.00
11.00 11,60-14.40 11.60-14.40 15.80-18.60

2.60-5.80 8.00-9.40 6.00-4.20 6.00-11.40 7.00-13.00 4.60-9.60
19.00-23.20 17.50-18.50 21.70-22.00 21.70-22.00 22.00-23.00
16.40-17.40 15.00-16.00 15.45-18.30 15.40-18.30 17.80-19.70 16.60
8.40-10.80 11.50 13.70 13.70 15.50
7.00-7.50 6.90-9.80 8.00-11.00 8.00-11.00 10.40-21.40 10.00-12.00
8.00-9.00 12.00-14.50 13.00-14.20 13.00-14.20 13.00-15.30 14.00

2.00
20.00-22.40 25.80-26.40 22.00-26.80 22.00-26.80 20.00-25.00 20.00-23.40
6.40-19.00 14.00-22.40 8.00-21.60 8.00-21.60 9.40-21,50 7.60-17.60

28.00 32.00-33.40 32.00-33.40 33.20
1.90-6.00 5.80-9.20 6.60-10.80 6.60-10.80 7.00-10.80 4.80-10 00

7.60 7 20-10.00 6.80-9.50 6.80-9.50 7.20-9.40 16.50
15.00 18.00-19.70 18.00-19.70 17.40

7.50-9.00 9.00 8.00-11.00 8.00-11.00 12.00-14.00 9.00-10.50
7.50-9.00 9.00 8.00-11.00 8.00-11.00 12.00-14.00 9.00-10.50

15.00 18.00

6.00-10.00
10.00-11.00 10.40-12.40 19.40 14.60-18.00

17 Okt.
18 Okt.
20 Okt.
21 Okt.
22 Okt.
23 Okt. 
Totaal

302.621 kg 
172.425 kg 
131.678 kg 
162.016 kg 
205.279 kg 
259.231 kg 

1.233.250 kg

681.586 fr 
1.418.764 fr 
1.432.450 fr 
2.126.856 fr 
2.519.640 fr 
1.677.480 fr 
9.856.776 fr

7.00-10.00

” 4.80' ’
8.00-8.80 

17.80-18.20
7.40-9.20
7.80-3.80

11,50-12.50 11.50-12.50

11.00-13.00

9.00

3.60

17.20-19.00 17.20-19.00 18.00-20.00

6.00-8.40 6.00-8.40 5.80-6.80

15.00

410-4.75

39.00-43.00
17.80-20.60

39.00-43.00
17.80-20.60

45.00-50.00
16.80-19.40

5.00
48.00 

14.40-16.10

14.40 14.40

GARNAALAANVOER
16 Okt. 19.206,— 995 25,— 17,—
17 Okt. 27.103,50 3086 14,—  7,50
18 Okt. 19.507,—  1762 15,--  9,50
20 Okt. 42.910— 3668 15,—  9,—
21 Okt. 33.608.90 4864 10,—  3,—
22 Okt. 26.684,50 3346 9,50- 6,—

IJSLA N D SE  V ISSO O RTEN  
Geen IJslandse vissoorten werden 

in de loop der verlopen week ter of
ficiële m arkt van Oostenbe verkocht.
VW v\ \ \\A'WVV\'\'WV\<WW\'WV l/V\'VWVWWWVW\A

Een Interessante 
vergadering- te 

Nieuwpoort
Zondagmorgen hield de onderlinge 

Verzekeringsmaatschappij «Hulp in  
Nood» een algemene vergadering voor 
de reders van de Westkust op het stad 
huis.

De raadszaal van het stadhuis zat 
vol, toen de heer Ju les Denye de zit
ting opende en de reders verwelkom
de.

H ij verleende daarna het woord aan 
den heer Vandenberghe, die geduren
de twee volle uur de reders onderhield 
om trent de huidige sociale m oeilijk
heden en de rechten en plichten van 
de reders in  zake het verzekeren van 
hun schepen.

Deze vergadering was voor veel rê- 
ders uiterst leerzaam en alle perso
nen welke tegenwoordig waren gin
gen zeer tevreden huiswaarts. De 
wens werd uitgedrukt, dat de reders 
nu en dan zo’n vergadering zouden 
hebben.

Daarna ging men over tot de uitbe
taling van de aandelen in  het Voor
behoudingsfonds.

Z E E B R U G G E
Zaterdag 18 Okotber 1947.

Grote tong 32; Bloktong 33; F ru it
tong 35; Sch. kl. tong 35; Tarbot 29; 
Pieterm an 28; Kabeljauw  19; P laten  
grote 16; midd. 15; kleine 11; K e il
rog 7,50; W ijting  3,70; Robaard 8,60 
fr. per kg.
Maandag 20 Oktober 1947.

Grote tong 32; Bloktong 33; F ru it
tong 33; Sch. kl. tong 37; Tarbot 30; 
Pieterm an 32; P laten  grote 13,80; 
midd. 16.20; Rog 7; W ijting  3; Zee
hond 6,60 fr per kgr.

Dinsdag 21 Oktober 1947.
Grote tong 32,50; Bloktong 36,40; 

Fru ittong 38; Sch. kl. tong 33; Tarbot 
36; Pieterm an 32; Platen  grote 15,20; 
midd. 15; Keilrog 11,70; Rog 7,20; 
Zeehond 7 fr per kgr.

Woensdag 22 Oktober 1947.
Grote tong : 32,60; Bloktong 37; 

Fruittong 39; Sch. kleine tong 43,20; 
Tarbot 42; Pieterm an 35; Platen gro
te 15; midd. 15; Rog 9.20; Zeehond 7; 
Robaard 6.50 fr. per kgr.
Donderdag 23 Okotber 1947.
Grote tong 33,50; Bloktong 37; F ru it
tong 39; Sch. kleine tong 43; Tarbot 
42; Pieterm an 33; Platen  grote 17; 
midd. 16; Keilrog 12,50; Rog 9; Zee
hond 6,50; Robaard 6,50 fr per kgr.

Huss Raph. Huysseune
IMPORT EXPORT

V IS  - GARNAAL
Speçialiteit gepelde garnaal
H. R. 2151 Tel. Privé  421.03 
(213) Vism ijn 513.41
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GARNAALAANVOER

16 Okt. 724 kg 18,— -23,— fr
17 Okt. 5102 kg 9,50-13,— fr
18 Okt. 5333 kg 5,— -11 — fr
20 Okt. 7078 kg 5,— -12,— fr
21 Okt. 7372 kg 6,— - 9,50 fr
22 Okt. 5394 kg 7,50-14,— fr

Z EEV IS GROOTHANDEL

Camille WILLEMS
sedert 1887

IMPORT EXPORT
Telefoon: 72075/76 - 72318/19 
Telegram: Willemsoo Oostende 
O O S T E  N D E

(226)



Op de zesde competitiedag, op
vallende prestatie bi] V.G.O. 
van G Y SELS  die iedere aanval 
met een shot besloot en... twee
m aal roos schoot. De Unionis
ten blijkén steeds meer en 
meer vaart te brengen in  het 
roodgele team.

SPORTNIEUW S
V A a V A . V V \ A ^ Y W ^ V V V \ W t V W lW t V W V / \ / lA , W t V V Y A V > f c lV lV \ A V W V / ^ ^

dnae^cdiende nede*i£aafy aan (Z.S..CI.
Nooit bestond er w ellicht meer on

enigheid over de prestaties van de 
verschillende spelers dan na afloop 
van de wedstrijd op het Albertplein. 
E r  was inderdaad veel critiek doch 
weinigen hielden er dezelfde mening 
op na. Het zou ons derhalve n iet ver
wonderen moesten w ij bii sommigen 
kwaad bloed zetterf door w at we hier 
zullen schrijven, doch het is onze over 
tuiging dat men soms wel, na een der
gelijke ongelukkige nederlaag, met 
w at al te veel ijve r een zwart schaap 
gaat uitzoeken en de wedstrijd in 
zijn geheel niet voldoende ontleedt.

Ind ien nu A.S.O. in  de tweede 
speelhelft een ogenblik de leiding had 
genomen, dan was de wedstrijd zeker 
gespeeld. U.S. Doornik zou zijn v ijf 
backs weer ten aanval hebben ge
stuurd met het gevolg dat de A.S.O. 
voorlijn  meer open spel zou hebben 
gekregen en verdere doelpunten niet 
zouden uitgebleven zijn. D it is nu 
echter niet het geval geweest, in te
gendeel, het waren de hezoekers die 
tien m inuten voor het einde voor
sprong wisten te nemen. We mogen 
het gerust schrijven dat A.S.O. het 
tik je meeval miste om verdiend voor
sprong te nemen terw ijl U. Doornik, 
onder de vleugelen van Dame Fortuna 
de buitengewone gunst genoot de 
winning-goal in  een open doel te 
plaatsen en d it op een hunner v ijf 
aanvallen der laatste 45 m inuten. Is  
Vandenbouede de grote schuldige ? 
We menen van niet. Het eerste doel
punt, van de voet van Leysens, was 
een «zwyntje» van form aat. Eerstens 
lag het in  zijn bedoeling een voorzet 
te geven en tweedens was Vandenbou
ede zo slechts opgesteld dat die voor
zet achter hem in het doel verdween. 
Z ijn  opstelling was gebrekkig doch 
om die ene fout mag men niet verge
ten w at h ij d it jaar reeds presteerde! 
En  het tweede doel ? W at moest h ij 
doen om dit te verhinderen ? H ij 
verwachtte zch  ieder ogenblik aan 
een pas van W ets of Sabbe, liep ten 
slotte u it doch reeds telaat w ant de 
bal was in een flits  naar links ver
huisd w aar De Ruyter stond die m aar 
in  te leggen had. De onzekerheid van 
de beide backs zal zeker van invloed 
geweest zijn op de locale doelverdedi- 
ger. Iedereen zal het met ons verder 
eens zijn als we schrijven dat de ver
dediging van A.S.O., en we doelen 
vooral op belde achterwaarts, ern
stige zorgen begint te baren. De h a lf
lijn  was het beste ploegdeel. H aar kan 
dan ook niet het minste verw ijt ge
m aakt worden. De voorlijn is weer 
een ander paar mouwen. De Cuman 
is geen tegenvaller geweest, en heeft 
bij velen reeds Lenaers doen vergeten. 
Geen enkel speler u it de voorlijn 
durfde nochtans het, risico van een 
doelschop nemen. D it is een verw ijt 
dat we maken aan beide vleugelspe
lers in ’t bijzonder. Ook zij moeten op 
doel schieten. Gedurende de laatste 
wedstrijd waren zij heel dikw ijls in 
gunstige positie doch geen van beiden 
waagde een shot. En  b lijven nu nog 
de insides. B illie t mag h ier zeker 
vernoemd worden, en om zijn goeie 
techniek, én om zijn opbouwend werk 
én om zijn... uithoudingsvermogen. 
De B ill was in een uitstekende dag en 
speelde dan ook een beste partij. J.  
Deschacht stond ver in zijn schaduw 
Meestal werkte h ij remmend op het 
geheel en was na dertig m inuten 
reeds uitgespeeld.

Tot deze beschouwingen w illen we 
ons bepalen alhoewel er nog veel na 
te praten valt. B ij het verlaten van 
het terrein suisden onze oren echter 
van de critiek op de spelers zodat we 
ons ook hoofdzakelijk bij d it onder
werp hebben beperkt. De film  van de 
wedstrijd moeten we niet afrollen. 
Een eerste verdeelde speelhelft met 
na de rust een onvergetelijk ha lf uur 
van A.S.O. Door het obstructiespel van 
Doornik en hun eigen blokkage bleef 
het poortje dicht. Ind ien de v ijf 
voorwaartsen hun opstelling beter 
hadden verzorgd en om de beurt een 
kanjer naar doel hadden gelost, dan 
zou er wel een roos zijn bijgeweest. 
Een les die, hopen we het, ze Zondag 
indachtig zullen zijn.

BEV O R D ER IN G  A
Harelbeke-Meulestede 1-4
Ouden,aarde-Terhagen 2-0
Dendermonde-Wevelgem 2-1
Meenen-Rupel S K  2-1
AS Oostende-Un. Doornik 1-2
R. Gent-Nielsche S K  2-1
Geeraardsbergen-St. K o rtrijk  1-3
Izegem-St. Moeskroen 1-0

R A N G SC H IK K IN G
Meulestede 6 5 0 1 16 7 11
Un. Doornik 6 4 1 1 13 7 9
St. K o rtrijk 6 4 1 1 14 7 9
Dendermonde 6 4 1 1 15 9 9
Moeskroen 6 3 2 1 12 10 7
Meenen 6 3 2 1 9 8 7
Oudenaarde 6 2 2 2 6 6 6
Izegem 6 3 3 0 7 8 6
R. Gent 6 2 3 1 8 15 5
Nielsche 5 2 2 1 5 3 5
Geera ardsbergen 6 2 4 0 15 15 4
AS Oostende 6 2 4 0 12 14 4
Harelbeke 6 2 4 0 7 13 4
Wevelgem 6 2 4 0 7 14 4
Rupel 6 0 3 3 3 6 3
Terhagen 5 0 4 1 2 11 1

STADE K O R T R IJK  - A.S.O.
Een overwinning van roodgroen kan 

niet lang meer u itb lijven als men 
de laatste prestaties nagaat. Tegen 
Moeskroen was het noodlot tegen hen, 
tegen Doornik sloeg het nog harder. 
Vandierendonck speelde in  reserve 
een goede wedstrijd en zal denkelijk 
Zondag weer op het appel zijn. In 
dien de verdediging de kadans terug
vindt - en we denken hier vooral aan 
W ets - dan moet er bij de Kortrijkza- 
nen gewonnen worden. H et moge de 
inzet z ijn  van een reeks overw innin
gen. W aarsch ijn lijk  zal de ploeg 
Woensdagavond nog niet gekend zijn, 
we laten h ier de verm oedelijke opstel
ling volgen : (van  rechts naar links) 
Vandenbouede, Sabbe, Wets, Holle
meersch, Legon, Deschacht C., V an 
dierendonck, Deweerdt, De Cuman, 
B illie t en Monteny.

BEV O R D ER IN G  A
St Moeskroen-SK Geeraardsbergen 
(Godart)
US Doornik-AV Dendermonde (Vande 
M oortel)
VV Terhagen-RC Harelbeke (Quaey- 
haegens)
Nielse SV-FC Izegem (Coeck R .)
SC Meenen-SV Oudtenaarde (Lenglez) 
Rupel SK-FC  Wevelgem (M ichaux) 
St. Kortrijk-AS Oostende (Debrie)
FC Meulestedie-RC Gent (Theunen)

S^awtmacftitie defect«

Tommeleyn, Serru en Gallin 
waren de beste

De car waarmede de W itgroenen u it 
Zedelgem terugreisden leek wel op 
een infirm eriewagen. Gedurende de 
wedstrijd waren immers n iet m in dan 
6 m an geraakt geweest en de scheids
rechter achtte het m aar geraadzaam 
de gastheren het hoge vjoord te laten 
voeren, hetgeen de onzen aan den l i j 
ve ondervonden. Van Zedelgem zullen 
ze zeker slecht® herinnering:en be
waren w ant het door de Clubm annen 
vertoonde spel was effenaf brutaal. 
Ondertussen zijn ze er toch nog in  ge
slaagd om u it het v ijand e lijk  kamp 
een puntje mee te brengen en we vra 
gen ons terecht af wie het hen na zal 
doen. De enige faire speler u it de 
thuisploeg was de aanvalsleider en 
h ij was daarbij ook de beste. Aan de 
15e m inuut opende h ij de stand en 
bleef voor de rest van de wedstrijd 
onophoudelijk de groenwitte achter
hoede alarm eren. H ir"kon  het echter 
n iet bolwerken tegen een puike Ser
ru. Tot aan de rust bleef het spel ver
deeld doch Voorwaarts presteerde ver 
beneden zijn gewoon peil. Na de rust 
ontaardde het spel meer en meer en 
de meeste spelers van  de kustploeg 
werden gekwetst. Een kw artier voor 
het einde kwam S.K.V.O . plots los en 
de locale verdediging kreeg het hard 
te verduren. E r  zat echter geen vaart 
in  de voorlijn  als tegen Ruddervoorde 
en bizonder Dedulle verkeek prach t
kansen. Aan de 3e m inuut voor het 
inrukken lukte h ij er nochtans in de 
ploegen gelijk te stellen. G a llin  en 
Tom meleyn waren mede de grote be
werkers van d it gelijk spel. V an  ’t  ge
heel mag gezegd dat Voorwaarts a l
leen het laatste kw artier zijn ge
woon spel ontwikkelde en, m its w at 
meer doorzicht, gem akkelijk de hele 
buit kon hebben veroverd. Het bru
taa l spel van Zedelgem kan h ier niet 
als excuus gelden en het is verkeerd 
bij dergelijke wedstrijden ook ie w il
len zijn gewicht in de weegschaal 
werpen en hard tegen onzacht te

FC  Sysele 6 5 0 1 17 5 11
SK  Koekelare 5 3 1 1 10 5 7
W S Adinkerke 5 3 1 2 15 12 8
SV  Breedene 6 2 1 3 9 8 7
SV  Beernem 6 3 2 1 11 10 7
FC  Assebrouck 5 3 1 1 12 10 7
S K  Wenduine 5 2 1 2 12 5 6
SV  Diksmuide 6 2 2 2 8 5 6
SK V  Oostende 6 2 2 2 14 15 6
FC  Zedelgem 6 0 2 4 7 11 4
St-Jo ris 5 1 2 2 11 10 4
SV  Zwevezele 5 1 2 2 7 8 4
FC  Veldegem 6 0 3 3 5 10 3
D. Ruddervoorde 6 0 4 2 11 18 2
FC  Lisseweg 5 1 4 0 4 10 2
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Een gevaarlijke klip omzeild

Roodgeel alleen aan de leiding
W.S. LA U W E 1 - V.G.O. 2

De held van de wedstrijd zou ech
ter Gysels worden die de twee doel
punten op zijn actief bracht. E r was 
bij Lauwe een sterke De Roo nodig 
om het locale heiliçdom  te verdedigen. 
Sommige bladen hebben de overwin
ning van V.G.O. als gevleid voorge
steld. Ons inziens hebben deze zich 
w at al te zeer laten beinvloeden door 
’t  wegvallen van de Lauwse verdedi
ger. Het spel van roodgeel was onbe
tw istbaar superieur aan dat der thuis 
ploeg. Ferier heeft slechts enkele bal
len te stoppen gehad terw ijl De Roo 
de ene kogel na de andere moest a f
weren. Als enig schaduwpunt in de 
roodgele équipe va lt Lesaffre te ver
melden die niet presteerde als naar 
gewoonte. W e mogen er ons dan ook 
aan verwachten dat h ij voor Zondag 
de plaats zal moeten ruimen.

Van W .S. Lauwe mag gezegd dat 
het een gevaarlijk  ploegje is. In  de 
voorlijn was vooral Provo gevaarlijk  
terw ijl in  het doel De Roo wonderen 
verricht. De overwinning van V.G.O. 
op Lauwe is dan ook van bizondere 
betekenis en nu roodgeel .op kop van 
de rangschikking p rijk t moet d it een 
stim ulant zijn om overwinningen op 
te stapelen en de weg naar Bevorde
ring te banen.

M eeft men JCavel Saja, 
defin itief de p,a& 

a f gesneden ?
De beslissing van het Uitvoerend 

Comité te Brussel is ons allen bekend. 
D aar de Prins Regent aan K are i wel 
ontheffing van zijn straf doch geen 
eerherstel heeft toegekend kan hem 
eveneens geen boksvergunning toege
kend worden door de B .B .B . W ij zou
den de verantwoordelijkheid voor een 
dergelijke beslissing niet op onze 
schouders durven nemen.

Weer is een speler in  rouw. 
Van Pevenagne van V.G.O. werd 
verleden week getroffen door 
het overlijden van z ijn  lieve 
moeder. W ij bieden hem hier, 
in naam van «Het Nieuw V is 
scherijblad» onze innige deel
neming. ____  _____

m aal beroep werd gedaan op de jonge 
Ereboudt. Ook van Pevenagne meldde 
zich onbeschikbaar zodat Vandenber- 
ge m aar weer inside ging spelen en 
Lesaffre zijn plaats in  de m iddenlijn 
moest innemen. Ereboudt heeft de ge
legenheid te baat genomen om zich 
terdege te onderscheiden. De jongen 
is helem aal n iet tegen gevallen en de 
selectieheren mogen zich om d it ge
slaagd experim ent gelukkig achten.

R A N G S C H IK K IN G

V G  Oostende 6 5 1 0 12 9 10
W S leper 6 4 2 0 18 9 8
CS leper 6 4 2 0 18 9 8
CS leper 6 4 2 0 18 9 8
Avelgem 6 4 2 0 15 9 8
FC  Roeselare 6 3 2 1 10 7 7
W ervik 6 3 2 1 10 11 7
Deerlijk 6 2 2 2 19- 7 6
Lauwe 6 3 3 0 14 10 6
Houthulst 6 1 2 3 8 10 5
FC  Poperinge 6 2 3 1 5 18 5
Blankenberge 6 1 2 3 2 14 18 4
Komen 6 1 3 2 9 13 4
Ingelm unster 6 2 4 0 8 15 4
Knokke 6 0 3 2 8 21 3
MMdelkerke 6 1 5 0 7 18 2

W ED S T R IJD EN VOOR A.S. ZONDAG

w illen spelen. We maken ons ten slot
te in  het gelijk spel geen kwaad bloed 
E r werd weer eens een dosis onder
vinding opgedaan en vele ploegen 
mogen in  de rangschikking de plaats 
van S.K.V.O. benijden.

Volgende ploeg deed de verp laat
sing : G allin , Fr. Deschacht, Demoor, 
Ryckier, Serru, Tommeleyn, Oster- 
wlndt, Verburgh, Dedulle, Rotsaert en 
Ch. Deschacht.

D ERD E A FD EL IN G  A 
Assebrouck-St-Joris 
F l. Zedelgem-SV Voorwaarts 
SV  Breedene-Koekelare 
Beernem  SC-Diksmulde 
Ruddervoorde-Adinkerke 
Zwevezele-Lissewege 
Veldegem-Sysele

RA N G SC H IK K IN G

4-3
1-1
2-0
2-0
1-3
2-0 
0-2

S.K.V.O, - E. ASSEBR O U C K
De ploegen uit het Brugse lijken 

van Zondag tot Zondag steeds ineer 
en meer lastige klanten te zijn. Het 
bezoek van E. Assebrouck zal d it Zon. 

-dag wel nader bewijzen. Naar die ploe
gen waaien enkele' spelers u it de 
Brugse stede over en daar steekt dan 
ook het geheim van die superioriteit. 
Ook Assebrouck heeft zich de diensten 
van een Cerclem an verzekerd. Tieren-- 
tyn  Arm and bekwam destijds zijn 
tijde lijke overgang naar Assebrouck 
en doet het er ver van slecht. S.K.V.O. 
Zondag moet er gevoetbald worden, 
zoniet wordt het een nederlaag. Men 
mag er zich aan verwachten d it  de 
ploeg enkele wijzigingen zal onder
gaan door het gekwetst zijn van en
kele spelers.

D ERD E A FD EL IN G  A 
FC Lissewege-SV Breedene (Deloof 
Hubert)
SK  Voorwaarts-E. Assebrouck (Ger- 
naey).
FC Sysele-SC Beernem (Lateste)
Dar. Ruddervoorde-FCFl Zedelgem 
(Verkeyn)
W S Adinkerke-SV Koekelare (M arti) 
SK  Wenduine-SV Zwevezele (Maes 
Em ile)
St-Joris Sp.-FC Veldegem (Geerolf) 

SV  Diksm uide bye.

We menen dat stilaan de kans 
om K A R EL  SYS  nog als Be l
gisch bokser wereldfaam  te 
z:en oogsten uit onze handen 
glipt. M aar al verlaat K a re i ook 
onze stad en ons land, w ij we
ten dat h i; zich toch steeds als 
een der onzen zal voelen. D aar
om zullen we hem dankbaar 
zijn.

SPORTMANNEN ! !
voor uw 
uitrusting : 
één adres.

SPORTSHOP
Van Iseghemlaan - 48 - 

(A. Notredame).
(513)

U ITSLA G EN
Knokke-D. Blankenberge 3-3
Kom en-SV Ingelm unster 1-2
Deerlijk-W ervik 2-0
CS Ieper-Houthulst 5-0
Lauwe-VG Oostende 1-2
FC  Roeselare-FC Poperinge 3-0
B S  Avelgem-WS leper 3-2
SV  Waregem-Middelkerke 4-0

De verplaatsing naar Lauwe is 
achter de rug en... met succes. M aar 
dit succes is niet volledig geweest 
want onm iddellijk moeten we er aan 
toevoegen dat de thuisploeg gehandi- 
capeerd werd door het onklaar raken 
van de linker back zodat ze practisch 
heel de tweede speelhelft met tien 
man in  ’t  gelid stonden. Daarom mag 
de 1-2 uitslag niet te hoog worden 
aangeslagen en het is ten slotte wel 
de vleugel Gysels-Waerzegers die voor 
roodgeel de beide puntjes u it het vuur 
haalde. Het n iet in  conditie z iin  van
Hubrechsen had voor gevolg dat dit- (Busschaert-

V.G.O. - E. W E R V IK

W ervik, dat de com petitie op ver
rassende wijze had ingezet, b lijk t 
thans in een off-periode zodat, b ij het 
eerste zicht er weinig van dte tabak- 
planters te vrezen is. W ie echter Een 
dracht volgt kom m aar steeds nog 
tot de conclusie dat zij bijzonder f lin 
ke wedstrijden leveren tegen ploegen 
die hoog staan aangeschreven en 
dan ook meer dan eens de verrassing 
brengen. E r  is dus reden tot goede 
verwachtingen doch tevens tot voor
zichtigheid.

De aangeduide ploeg ziet er u it als 
volgt : Ferier, D ujardin, Dasseville, 
Mestdagh, Coopman, Vandenberge, 
Gysels, Waerzegers, Pieters, Van Pe 
venagne en X . Zal Hubrechsen her
steld zijn ? Ind ien niet, dan wordt X  
de jonge Ereboudt die, we zijn er ze
ker van, n iet zal teleurstellen.

T W EED E  PR O V IN C IA A L
W S Houthulst-SV Waregem (Roesbe- 
ke)
FC Poperinge-Deerlijk Sp. (Décru) 
SVO Ingelmunster-Kinokke FC  (De- 
laere)
W S lleper-CS leper (Herrem ans)
W S Lauwe-FC Kom en (Sansen)
VG Oosterafe-E. W ervik  (M aes F r.) 
GS Middelkerke-FC Roeselare (Adam  
Henri-
Darrng Blankenberge-BS Avelgem

SCHAKEN
Eerste uitslagen van het Kampioen 

schap van Oostende
G RO EP I A

Tetetaert-Vanmoerkerke 1/2-1/2
Sim oens-Vanthuyne 0-1
Gesquière-Dewispelaere 0-1 

G RO EP I B
Rosseel-Vanbeveren 1-0
Calus ;r-L. Pepers 0-1
Calus sr-Boddaert 1/2-1/2
Dieperinck-Haym an 0-1 
Verm eire-Vercouillie afgebroken

Basket-Ball
KA M PIO EN SCH A P DER B E ID E  

VLAANDEREN 
BEVO RD ER IN G  C

A.S.O.-Blankenberge 18-20
Westende-V.G.O. 24-10
O .B.B.C .-AJAX 20-0 (ff)

RA N G SC H IK K IN G
Blankenberge
A.S.O.
O.B.B.C.
Westende
V.G.O.
A JA X

0 85 52
1 85 47
2 59 55
2 59 54
3 42 82 
3 28 68

BESCH O UW IN GEN
Na een harde en gelijk opgaande 

partij heeft Blankenberge de 2 kost
bare punten kunnen bemachtigen. 
A.S.O. was de meerdere in  techniek 
en snelheid, m aar kon haar overwicht 
niet in  doelen omzetten.

V ERW A CH T IN G EN  
voor 25 en 26 Oktober

25 Oktober te 15.30 uur : V.G.O.- 
O.B.B.C. (terrein oude statie)

26 Oktober te 10.00 u. : A JA X- 
Blankenberge (terrein oude statie)

26 Oktober te 10.30 u. : Westende- 
A.S.O.

Jn  *t Sufkketóbcaaije
S.V. Jabbeke 5 - S.V. Nieuwpoort 3

Zoals voorspeld werd het weer op de 
ganse lijn  een nederlaag. De weinig 
vleiende nederlaag te Jabbeke is een 
heruitgave van het geen we vorig sei- 
zoen te zien kregen. Zonder od pas. 
senspel te denken wordt er m aar op 
los gespeeld zodat op het einde van 
den wedstrijd de ploeg ineen stuikt 
Zo ging het ook te Jabbeke, Nieuw
poort was er de gehele eerste helft 
heer en meester. Tijdens deze perio
de mocht Nieuwpoort m instens een 
tiental hoekschoppen nemen. Het be
gin was nochtans belovend want de 
geel-zwarten leidden alras met 2-0. 
Een viertal ontsnappingen brachten 
Jabbeke twee doelpunten op en de 
eerste helft eindigde met de 2-2 stand 
wanneer Nieuwpoort zeker met twee 
doelen verschil verdiende te leiden. 
Onm iddellijk na de rust namen onze 
jongens voorsprong, waaron Jabbeke 
een penalty miste m aar nadien nog 
drie doelpunten lukte na Nieuwpoort 
gedurende de laatste tw intig minuten 
volledig ingedrukt te hebben. Na de 
nederlaag tegen De Panne werd de 
ploeg als volgt opgesteld : «Hogie. La- 
haye en Bouve; E. Vandenabeele, Ver
mote, R. Vandenabeele; Rammeloo, 
Neudt, B illiau , R. Florizoone en De
vos.

Deze samenstelling voMeed echter 
ook niet zodat men zich aan veran
deringen mag verwachten. Keeper 
Hogie speelde een slechte wedstrijd 
m aar daar geen goede reserve voor
handen is kan h ij m oeilijk terzijde 
gezet worden. Back Bouve speelde eeï> 
uitstekende wedstrijd, Lahaye ontgo* 
chelde m aar verdiend toch nog een 
kans. Vermote en beide Vandenabee- 
le ’s speelden goed evenals Devos en 
B illiau . Florizoone en Neudt dienen 
zonder verw ijl vervangen te worden.

Zondag a.s. k rijg t de eerste ploeg 
S.V. Blankenberge op bezoek. Tenzij 
een m irakel geschiedt zien w ij de on. 
zen niet in  staat S.V. Blankenberge 
een nederlaag toe te dienen. De reser- 
ven gaan naar Koksijde en kunnen 
er hun eerste overwinning behalen 
De, juniors hebben te Oostende heel 
weinig kans tegen het V.G.
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A D V ER T EER T  IN

H et N ieuw  V isscherijb lad

W anneer keren de 
kansen bij 

Gold Star
S.V. W A REG EM  4 - GOLD STAR 0

Zoals verwacht heeft Gold S ta r aan 
de Gaverbeek weinig te vertellen ge
had en dank zij het flinke spel van 
W itvoet, Deboutte en D ’Everlange 
bleef het bij een 4-0. Dezelfde ploeg 
als tegen C.S. leper werd in lijn  ge
steld met dien verstande dat De Boy
ser, ziek zijnde, door de knappe W't- 
voet werd vervangen.

Waregem was voortdurend in  de 
meerderheid en zelden werd de plaat
selijke verdediging op de proef ge
steld. Aan de 10e min. had Dujardin 
reeds tweemaal de gepaste opening 
gevonden en een «Waterloo» lag in 
het verschiet. De strandjongens voch
ten echter verder met de moed der 
wanhoop en aan de rust wezen de 
bordjes steeds 2-0. Na de koffie ging 
rood-wit er opnieuw met de grove 
borstel door en kon Van Larseke 
insgelijks tweemaal doelen,, d iraan  de 
48e en 52e min. W itvoet w ist zich ver
der nog meermalen te onderscheiden 
en de gevaarlijke Damman werd im
mer door een schitterende Deboutte 
schaakm at gezet. Zo kwam het einde 
met een oververdiende overwinning 
der lokalen die het d it jaar heel ver 
brengen zullen en het zou ons niet 
verwonderen hen toekomend seizoen 
in  de overgangsklasse aan te treffen.

Zoa^s ieder Zondag heeft Gold Star 
zich hardnekkig verdedigd m aar er 
z ijn  te veel gaten in de ploeg. De ge- 
sternden fungeren thans als rode lan
taarndrager en velen vragen zich af 
of die weinig benijdenswaardigt 
plaats nog zal kunnen verlaten Tra
den. Zondag aanstaande ter gelegen
heid van het bezoek van F.C. Roese
lare zijn A. Dierendonck en Raymond 
Simoen terug van de partij. D it be
tekent gewis een gevoelige Verster
king en w ij durven het aan voor deze 
partij een puntendeling te voorspel
len. Volgende Gold S ta r Boys zullen 
trachten onze pronostiek in ere te 
houden : De Boyser, D ’Everlange, R. 
Simoen, Vandaele, Deboutte, Vansie- 
leghem, Dewulf Luc., Dierendonck, 
Gunst, Vanderhaeghe en Coucke.

Onze reserven die te Veurne met 
7-1 verpletterd werden, krijgen Ou
denburg op bezoek en nogmaals staat 
hen een zware nederlaag te wachten.

De juniors spelen insgelijks thui§ en 
na de mooie overwinning te Ouden
burg (1-2), geloven we niet dat er 
voor de groen-gele jongens uit Veurne 
veel te oogsten zal vallen.
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Onze kleine 
Sportwereld

—  Na zijn  prachtige zege tegen De- 
meyer zal Knockaert op 27 October in 
de zaal P a tria  te Brussel Jean  Roose 
ontmoeten.

—  Beerschot beproefde het tegen 
Mechelen met liefst zes invallers. Het 
experiment kon echter bezwaarlijk 
een succes genoemd worden.

—  Nieuw Belgisch record. J. Reyn
ders verbeterde zijn  eigen Record 
over de 500 m. vrije  slag met 10 sec. 
Vorig record : 6’ 44’. Huidig record : 
6’ 34” .

—  Zeilen. B ij de wedstrijd voor het 
kampioenschap van België voor Mo
del Yachten (m iniatuur) plaatste 
Oostende zich op de vierde plaats. In  
het individueel klassement kwam 
Schiefst (Oostende) vierde en Loy 
(Oostende) zesde.

— Verscheidene voetballiefhebbers 
hebben ons gevraagd of ze zich aan 
geen voetbaltornooi mogen verwach
ten op 1 en 2 November. Tot ons spijt 
hebben we hen moeten antwoorden 
dat ons tot op heden niets dergelijks 
bekend was. W ellich t is men in  onze 
hogere voetbalmiddens de mening toe 
gedaan dat de spelers wel eens een 
dagje verdiende (? ) rust mogen ge
nieten.

—  De zwaargewichtcompetitie in 
het Brussels Sportpaleis bracht de 
verrassende nederlaag van P ie t W ilde 
tegen een geestdriftige Eugene. P iet 
bleek n iet zo zeker als naar gewoonte 
en werd door de «punch» van zijn 
tegenstander herhaaldelijk in  het 
nauw gedreven. Ook Olek werd in  zijn 
nieuwe opmarch gestuit door de jeug
dige Oostenrijker Jo  W eidin die de 
kundige Fransm an afgetekend sloeg.
— Te Belgrado overwon Yoego-Sla- 
vië Polen met 7-1 score. Engeland won 
tegen W ales met 3-0.

— Voor de ziftingswedstrijden der 
provinciale juniors werden aangeduid 
Voor de wedstrijd te Harelbeke: Zwae 
nepoel (A.S.O .). Voor de wedstrijd te 
Izegem : Vansteeger (V.G .O .), Aspe- 
slagh (V .G .O .), Coopman (V.G.O .) 
Vandercruyssen (A.S.O .), Demoor (V.
G.O.), Pieters (V.G .O .), Duysburg 
(V.G.O.). Voor de wedstrijd te leper: 
Rommelaere (A.S.O .). Deze spelers 
zullen dus optreden in  de ziftings- 
-wedstrijden welke op 2 November ge
speeld worden en tot doel hebben de 
samenstelling van de Provinciale Ju- 
niorsploeg mogelijk te maken.

— Na de wedstrijd tegen het Nat. 
M ilita ir e lfta l - bij kunstlicht a.u.b. - 
krijgt Izegem op 2 November E. Aalst 
op bezoek. D aar wordt dus nog nu en 
dan voor een buitenkansje gezorgd. 
Zal er te Oostende niets te snoepen 
vallen op 1 of 2 November ?

— W e vernemen dat van Zondag af 
bij de thuiswedstrijden van V.G.O. 
telkens een autobus zal worden in 
gelegd van M ariakerke naar het ter- 
ïein. Uur van vertrek en prijs kun
nen we nog niet meedelen. Het is de 
Tram m aatschappij die deze dienst zal 
verzorgen.

* ^ ^ R o Î k * ^ B uÎ k  BANDEN* *  *jj
Orthopedische Apparaten

Kunstbenen |j

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

m mup i w

Ploegen voor Zondag
S.K. VOORW AARTS

Volgende ploeg neemt het op tegen 
Assebrouck : G allin , Vermeersch, De
moor, Deschacht Fr., Serru, Tomme
leyn, Osterwindt, Ryckier, Dedulle, 
Rotsaert, Deschacht Ch. Reserven : 
Beernaert en Pauwels.

De ploeg van A.S.O. wordt pas 
Donderdagavond samengesteld.
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Onze W edstrijd
Hieronder volgt de oplossing van 

onze Sport-puzzle. Van de 37 inzen
ders is er niet een gelukkige bij die 
een juiste oplossing instuurde.

Om w at afwisseling te bezorgen 
brengen we thans een pronostiekwed- 
strijd: die erin bestaat de drie volgenr 
de vragen zo benaderend mogelijk te 
beantwoorden. W je de le  vraag ver
keerd beantwoordt wordt geëlime- 
neerd enz.. Ind ien twee of meer mede- 

; dingers op gelijke hoogte eindi
gen zal deze die hei vroegst zijn aan
vraag instuurde de prijs wegkapen. 
Alle oplossingen moeten binnen zijn 
'Juiterlijk op 8 November. Deelname is 
kosteloos.

Iv. Hier volgen de vragen : 
f k. Welke p laats zal V.G.O. in  de al- 
f gemene rangschikking bekleden na

9 November ?
2. Wie zal bij A.S.O. het meest doel
punten hebben aangetekend na zelf
de datum ?

: 3. Welke zullen de respectievelijke 
doelgemiddelden zijn van beide elf
tallen n.a zelfde datum ? (V.G.O. en 
'A.S.O. goals voor en tegen).

En ziehier de juiste oplossing van 
de sport-puzzle :

Horizontaal : 1. OSLO  - 2. N O K -
3, EG E L  - 4. R A P - 5. IS  - S I - 7. 
R IG A  - 8. D O LL - 9. G E  - DO - 10. 
EENOO.

Vertikaal : 1. F E R IE R  - G E  - 2. 
ID EE - 3. SN EP  - VGO - 4. LO L - 
ALDO - 5. O K - B IE  - LOO .

«W IE  K U ST  DE M U M M IE ?»
Dame gevraagd ,die bereid is tegen 

vergoeding de tot leven gewekte 
mummie Amenhotep te kussen. Eén 
kus is voldoende. Leeftijd  n iet hoger 
dan 25 jaar. Z i; die over een knap 
u ite rlijk  en een goed figuur beschik
ken, genieten de voorkeur. Eventuele 
gegadigden gelieven zich aan te m el
den : Kon. Schouwburg, Oostende op 
Zaterdag 25 Oktober om 8 uur ’s a- 
vonds. Geheimhouding verzekerd.

D IEFSTA L
Zekere Develée u it Brussel legde 

k lacht neer wegens d iefstal van een 
reserveautowiel met band.

Het onfeilbaar geneesmiddel
VOOR STEK - SN IJ-  en BRA N D  
W ONDEN alsook VOOR SPEEN  
EN EC ZEM A

W O N D E R Z A L F

INDIANA
— Te koop in alle apotheken —

(325)

T A P IJT EN  D IEF  G ESN APT
Door de politie van Blankenberge 

werd navraag gedaan of er geen ta 
pijten in  bewaring waren gegeven in  
het Zeestatlon te Oostende. Het on
derzoek deed aldus tap ijten  vinden 
welke een Engelsman, zekere W alton 
te Blankenberge ontvreemd had .

HANDZAK GESTO LEN
Mej. Velthof Madeleine werd in  een 

groot warenhuis haar handzak ge
stolen.

BRAAK
Vervaet Pieter legde k lacht neer 

tegen zi.'n schoonzuster M. Fr. die een 
vensterruit van zijn woning stuk 
sloeg.

Surm ont André, Visserskaai, 38, 
legde klacht neer tegen onbekende 
wegens braak van een ru it van de 
voordeur.

BOKS
L IEFH EBBER SK A M PIIO EN -

SCHAPPEN  VAN W EST- 
VLAANDEREN

Te Blankenberge mochten de in 
richters zich op een grote publieke 
belangstelling verheugen voor deze 
meeting, tijdens dewelke de ziftingen 
en de halve finalen p laats grepen 
Spannende kampen kregen de boks- 
enthousiasten voor hun moeite, v in 
nige strijd  die w ist te begeesteren.

FIINALE PL U IM G EW IC H T
Dicky (Veurne) overw innaar we

gens stopzetten van de kamp na de 
12e ronde wegens oogkwetsuur van 
Demaré (Knokke) en w int meteen de 
titel.

F IN A LE  BANTAM
Cabo (Brugge) w int door k.o. in  de 

2e ronde van Laurent (Blankenberge) 
en behaalt de titel.

F IN AAL HA AN G EW IC H T

Servais (Blankenberge) die tegen 
Coke een prachtige m atch leverde 
kan wegens kwetsuur aan de lip  op 
doktersadvies niet meer optreden, 
zodat de finaal doorgaat tussen Van 
Rietvelde (Blankenberge) en Van 
Houtte (Meenen). Van Houtte (Mee
nen) w innaar op punten van Van 
Rietvelde (Blankenberge).

F IN AAL L IC H T G EW IC H T

Lahousse (Brugge) w int op punten 
van Hilderson (Blankenberge)

F IN AA L W ELT ER  G EW IC H T
De W ulf (Blankenberge) w int door 

opgave in  de le  ronde van Vercam- 
men (Brugge).

F IN AA L M l!D DEN G EW  IC HT
Boels (Veurne) w int op punten van 

Labaere (Brugge en legt beslag od de 
titel.

F IN A LE  H ALF-ZW A A RG EW ICH T
Ligneel kampioen door walk over.

F IN A LE  ZW A A R G EW IC H TEN
Duja (Blankenberge) w in t op pun

ten van Borgo (Oostende).

G EV A LLEN  EN G E K W ET S T
M evr. Venerande Rodts viel, voor de 

uitbating «La Ducasse» ln  een kelder
opening. Een brouwersknecht die ter 
hulp sprong viel eveneens. De Dame 
werd erg gekwetst aan benen en elle
boog.

BEEN H O U W ER  IN O V ER T R ED IN G
De beenhouwer D.A. kreeg proces

verbaal daar h ij weigerde vlees te ver 
kopen tegen officiële prijs, m aar er 
wel verkocht tegen onwettelijke prijs.

D IEFST A L  VAN HOUT
Door P.D. werd k lacht neergelegd 

wegens diefstal van hout in  de V laan 
derenstraat.

DOOR DE TRAM  AA N G ERED EN
Ter hoogte van het Gerechtshof, 

werd langs de A. Pieterslaan  de auto 
van A.P. aangereden door een tram- 
rijtu ig , welke in  richting  van het 
Kaaistation  reed.

G EW E S T E L IU K E  R IJK S T U IN -  
BOUWSCHOOL.

Albertschool, Ooststraat 29, lessen 
op Zondag 26 Oktober 1947 van 9 tot
11 uur. Lesgever dhr Ed. Van Heule.

Onderwerp : Groententeelt. 3e les : 
de teelt van het witloof. 4e les : De 
teelt van bloemkolen in  open lucht. 
Het onderwijs is kosteloos.

LA N D BO U W ER ET EK EN  E ER S T E  
K LA SSE

Dh Alfons Coppin, wonende «V illa 
des Ondes» Nieuwpoortse steenweg 
365, landbouwer op rust ontving Dins 
dag u it handen van dh Burgemeester 
Serruys het landbouwereteken van lé  
klasse.

A R M BA N D U U R W ER K  V ER LO R EN
M arie-José Laroy uit Aalst, deed 

aangifte van ’t verlies van h aar arm- 
banduurwerk.

EEN  D O CUM EN TA IRE F ILM  OVER 
OOSTENDE

In  een plaatselijke bioscoop werd in 
tegenwoordigheid van het schepen
college, de gemeenteraadsleden en de 
leden van Octofer, over onze stad 
een docum entaire film  afgerold. HTe- 
ze film  is vervaardigd door de B ritish  
Docum entary Film s Productions en 
vangt aan met een bezoek van Britse 
oud-strijders aan Oostende.

Een reeks beelden tonen onze par
ken, het bloemen uurwerk, de handels
en vissershaven en voorname straten.

Het bijzonderste deel van de f ilm 
is echter gewijd aan het leven van de 
Oostendse vissers, tijdens hun arbeid 
op zee en thuis.

Jam m er echter dat zichten over de 
W ellingtonrenbaan, het Therm aal In 
stituut en onze moderne badinstellin- 
gen ontbraken. Hierdoor was deze 
docum entaire over Oostende onvolle
dig.

i wvwww \ V\WWVAA.AAAAAAAWWVWWWA/VWAA
V ER K O O P I

Schrijf- en Rekenmachines s
Onderhoud en herstelling ter |

plaatse |
A. VANDERNOOT f
♦ Maria Theresiastraat, 16 \
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BO TSIN G
Ter hoogte van de Tweebruggen- 

straat had een botsing p laats tussen 
de auto gevoerd door U rbain Vanden- 
broele u it Brugge en deze van G. R ib 
ben, u it Brussel. Alles beperkte zich 
gelukkig bij stoffelijke schade.

IN H ET W ILLEM SFO N D S

De volgende w intervoordracht van 
het W illem sfonds wordt gehouden op 
Donderdag 13 November in  het lo
kaal Royal Nord, W apenplein. Als 
spreker zal dh. M. Daman, advokaat 
te Dendermonde optreden met als 
onderwerp «Op den Drempel van het 
Humanisme».

BO TSIN G EN
—  Aan de hoek van de Langestraat 

en Capucienenstraat kwam het tot 
een botsing tussen de auto van Henri 
Van M arcke u it Nazareth en de auto 
van Paterson Jean  uit Anderlecht. 
A lles beperkte zich bij stoffelijke 
schade.

—  Aan de hoek van de Zwaluwen- 
straat en de Tarw estraat kwam de 
cam ion bestuurd door M. Van Hoecke 
uit de Spaarzaam heidstraat in  bot
sing met de taxi van Cyriel Wybo uit 
de Cairostraat. Alleen stoffelijke scha 
de.

TAAL EN H A N D ELSLESSEN
Gezien de b ijva l van de leergangen 

vorig jaar ingericht door de Studle- 
afdeling van het K . Vanneste Genoot
schap, worden d it jaa r regelmatige 
cursussen van het le  leerjaar inge
rich t met de medewerking van leer
krachten van het officieel onderwijs.

E r  wordt onderricht verstrek 
Nederlands, Frans, Engels, Handels- 
rekenen en Stenografie. De lessen 
worden ’s avonds te 6 u. gegeven in 
een lokaal van het Kon. Atheneum.

Belangstellenden kunnen zich reeds 
laten inschrijven en alle in lichtingen 
bekomen, bij de hh. Caenen, Nieuw
poortse stwg, 52 en Degrave, Nieuw
poortse stwg, 90. De lessen nemen een 
aanvang in  de eerste week van No
vember. De leerlingen hoeven slechts 
een inschrijvingsrecht van 50 fr. te 
betalen.

D IEFST A LLEN
—  M aurice Van Roose legde klacht 

neer tegen onbekende, die u it zijn ca
mionnette die op de Van Iseghem
laan  geparkeerd stond, een gabardi
ne, een sjerp en een boodschappers- 
zak ontvreemde.

—  U it een barak naast een in  op
bouw zijnde villa, van de Northlaan, 
werden ten nadele van aannemer 
Coppens u it Middelkerke 5 zakken ce
ment gestolen en een paar handschoe 
nen ten nadele van een metser.

O PG ELE ID
V.M. Richard, wonende Torhout

steenweg, die in  dronken toestand 
verkeerde, werd door de politie opge
leid.
DE SL IM M E  VIINDT A LT IJD  
DE W EG

Voor hen die wensen krediet te be
komen voor aankoop van auto's, 
m aterialen, enz., slechts één goed 
adres : Daniël Rooryck, St-Peters- 
burgstraat, 7, Oostende. Telef. 716.76.

Alle Inlichtingen worden zonder 
de minste verplichting gegeven.

(492)

11 Oktober 1947 : Jean-M arie De- 
jonghe v. M arcel en M arie Slabbinck, 
Torhoutstwg. 36.

12. — Charles B illiae rt v. Pierre en 
Hélène Vanderlinden, Visserpl. 5; 
Hervé Lebon v. Rogier en Magdalena 
Ameye, St-Paulusstr. 60.

13. —  D irk Maertens v. Georges en 
Gabrielle Devriendt Leffingestr. 123; 
Roland Devos v. Audomarus en Yvon 
ne Deketelaere, Torhoutstwg 176; Ro 
ger Delacauw v. Albert en G a lia  Mar- 
tinenko, Lom bartsijde.

14. — Anne M arie V ileyn v. August 
en Suzanne Vileyn, Langestr. 45; Da- 
niiël Hoste v. G ustaaf en Hélène De 
Meyer, Stuiverstr. 224 ; G ustaaf Hos
te v. Gustaaf en Hélène De Meyer, 
Stuiverstr. 224; Hubert Luckx v. Gus
taaf en Godelieve Debouck, Ander
lecht; Albert Biomme v. Jerom e en 
Pau la Roets, Steene; Hugo Kyndt v. 
Andreas en Eugenie De Keyser, Stee
ne; Anita Passchi;'n v. Albert en Joan 
ne Verhuist. Werkzaam heidstr. 57.

15. — Ronny Verlaecke v. Edward 
en Annie Daley, Schietbaanstr. 65 ; 
M arie Thérèse Vigne v. Charles en 
Suzanne Ollieuz, Antwerpenstr. 12 ; 
Jean  Pierre M alesys v. M arcel en G a 
brielle Cornelis, Nieuwstr. 23; P a 
trick  Gaum ier v. G ilbert en Georgette 
Vlam inck, M adeliefjesl. 11 ; Sonja 
Coppens v. Ju lien  en Denise Lam- 
brecht, Visserskaai 25; Liliane Van- 
derwal v. René en Simonne Vande
casteele, Vaartsrt. 11.

16. -— Lionel Viaene v. Urbain en
n----- BîeàcC

Antdinette Monbaliu, Zerkegem; Ivan  
B illiau  v. W illy  en Anna Bens, Aarts- 
hertogstr. 50; M aria Maes v. Maurice 
en Gertrude Gadeyne, Torhoutstwg, 
322; R ita  Lowyck v. G ustaaf en S y l
vie Ballière, P. Benoitstr. 63.

17. —  R ita  Dejaegher v. Alfons en 
Françoise Campana, Klem skerke;

18. —  M arc Van Loock v. Cam ille 
en M aria  Ja rv is , E. Beernaertstr. 146.

ST ER FG EV A LLEN

12 Okt. 1947. — Elodie Boerjan, 72 
j. Wwe A rthur Bayard  en Florent Si- 
toor, H. H artlaan  23; Eduard Palan- 
te 47 j. ongeh. Luik.

13. — Augusta Debeuckelaere, 66 j. 
Wwe A rthur Vandycke, Nieuwpoortstg 
208; Carolus Debruyne, 66 j. Pas- 
schijnstr. 32.

14. — Joseph Schepens 66 ;. Louisa 
str. 37.

15. —  Gustave Hoste 1 dg. Stu iver
str . 224; K a re l Bourgois, 89 j. De 
Panne.

BU R EA U ’S VAN H ET  STADS
BEST U U R  G ESLO TEN  OP
3 N O VEM BER  A.S.

Aangezien d it jaar «AJÜerzielen» 
op Maandag 3 November gevierd 
wordt, zullen de bureau’s van het 
stadsbestuur gesloten zijn op deze da
tum.

ONTVANGST VAN M AARSCHALK 
M ONTGOM ERY

Onlangs werd overgegaan tot het 
vormen van verscheidene comlté’s die 
de ontvangst van M aarschalk B .L  
Montgomery, burgraaf van Alamein, 
te Oostende, op 3 April 1948, zullen 
voorbereiden.

Deze comité’s werden als volgt sa
mengesteld :

B esc h e rm i ngscom ité
De H.H. Spaak, eerste M inister; de 

Fraiteur, M inister van Landsverdedi
ging; Van Acker, M inister van Ver
keerswezen; P. van Outryve d’Yde- 
walle, Gouverneur van West-Vlaande
ren; de ambassadeur van G root-Brit
tannië.

Erecomité
H.H. Serruys, Burgemeester, Voor

zitter; Dekinder, Kam erlid ; Goetghe
beur, Kam erlid; Porta, Kam erlid; 
Van Glabbeke, Kam erlid; Vervaet, 
Procureur des Konings; Vanden Abee 
le, Kolonel der provincie; A.C. Rain- 
dle, Vice Consul van Groot-Brittannië 
Duriez, Consulair Agent van Frank 
rijk .

Uitvoerend comité
H.H. Vroome, le  Schepen, Voorzit

ter; Maertens, D irecteur O .I.B., Secre
taris, Art. Stadsontvanger, Schatbe
waarder; Edebau, Schepen; Vanden 
Driessche, Schepen; Dr. Beheyt, B u r
gemeester van M iddelkerke; Tim m er
mans, Commodore Belgische Zee
macht; Passchyn, Kolonel; Devreese, 
Voorzitter Handelskamer; Dehondt, 
Voorzitter Rotary; Jauquet, Genees
heer; Maenhout, Voorzitter O.S.B.

Raversijdestr. ilö ; Daniël Hoste 2 dg
16. —  Ju lia  Maes, 74 j. W ittenon- 

nenstr. 34; Alfons Vandenberghe 65 j. 
Stuiverstr. 224.

17. —  Alessandor Busato, 45 j. Aarts 
hertogstr. 59; Frans Marest, 69 j. 
Pontonstr.; Em ilius Maenhout, 83 j. 
Kroonl. 19; John  Keters, 2 j. Snaas- 
kerke.

H U W E L IJK EN

Leonard Tunks, bediende en E lisa 
beth Van Den Bergh, z.b.; Albert De- 
deckere, geneesheer en M aria  Die- 
rickx, z.b.; Arsène Pollet, bediende 
en Jeanne Degryse, boekhandelaar- 
ster; Oscar Hosten, m achinist en 
Ed ith  Verstraete, naaister; M arcel 
Vergaerde, tim m erm an en M aria  De- 
sqhoolmleester, z.b.; Wi|Jjy Dugardin 
ijzerdraaier en Christiane Ryckm an, 
z.b.; André Kemp, fiscale raadgever, 
en Yolande Fontaine z.b.; K a re l M a
hieu, leermeester-machinist en E lv i
ra Verm ander z.b.; René Szylhabel, 
hotelbediende en Antoinette Flederik 
w inkeljuffer; André Van den Bergh, 
kwartierm eester en G ilberte V ierlinck 
bediende «Zeemacht»; M aurice Douil- 
lié, hotelhouder en M arie Rah ier z.b.; 
Georges Bogaert, wlerkmapi ien R a 
chel Vanhoucke z.b.; Robert Haghe- 
baert, electrieker en G ilberte Lam ote 
z.b.; Albert De Rycke, visser en Pau 
line Eerebout, werkster; Renatus Ter- 
mont, autogeleider, en M arie-José 
merman en Sim onna Dutry, z.b.; Lu- 
Broucke, z.b.; Georges Mahieu, tim- 
cien Vantyghem, werktuigkundige en 
M aria Vandenbussche z.b.; Petrus 
Haevermaet, motorist en Sy lv ia  V an 
denbussche, z.b.

H U W EL IJK SA FK O N D IG IN G EN

i Seghers W illy, mekanieker, Gent- 
I brugge en Roseeuw Madeleine, z.b. 
Leffingestr, 160; Verhaeghe Fernand' 

i technieker, St-Agatha Berchem  en 
Maenhout Yvonne ,steno-dactylo, E. 
Beernaersttr. 73; D ’Hulster François 
metser, Visserspl. 1 en Seys Elise, 
werkster, Visserspl. 1; Schm itt A l
phonse scheepstimmerman, Visserspl.
4 en Legein Magdalena, z.b. Schipper 
str. 14; Tordeur Georges, electrieker, 
Amsterdamstr. 59 en Coene Gabrielle 
z.b. Kaaistr. 44; Deconinck Fernand, 
architekt Gent en Daenen Gilberte,z.
b. Spanjaardstr. 5; V ictor Edward, 
velomaker, Weiden en Vanhooren M i
cheline, werkster, Schapenstr, 29.

AN D ERE G EM EEN TEN
Claeys Stephaan, bankbediende 

Oostende en Uyttebroeck M athilde z. 
b Ukkel.

A U T O ' S
V O I T U R E N  & 
V R A C H T W A G E N S

FOURGONNETTEN 300 kg.
De Wagen van elke kleinhandelaar.

Steeds voorradig
Vrachtwages alle tonnematen onm iddellijk te leveren.
Voituren J U V  A Q U A T R E  op zeer korte tijd  verkrijgbaar.
Wendt U  in  volle vertrouwen tot

GARAGE R EN A U L T
E: M E IER , ST EEN W EG  OP TORHOUT, 86, OOSTENDE.

BURGERLIJKE STAND
GEBO O RTEN
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Zeevisgroothandel
S P E C IA L IT E IT E N  

V ER SE , GEZO UTEN  en B E  VRO REN  HARING

D O K TER SD IEN ST
Dr. Louf, Rogierlaan, 48.

A PO T H EEK D IEN ST
Apoth. Cleeren, Leopold I  pi. 9.

D IER EN A R T S  DR. D ISTA VE
raadplegingen van 3 tot 4 u. Telefoon 
728.62 - Rozenlaan, 33 (418)

IW EDEUNG
Dhr Constandt Dryepondt, Rijksvee

arts, heeft de eer U  ter kennis te 
brengen dat h ij ter beschikking is in 
«Hôtel de Bruges» de Smet de Nayer
laan, 10. Oostende, Telefoon : 714.68.

(505)

F IE T S E R  AANGEREDEN
De w ielrijder Roger Degryse werd te 

G istel aangereden door het gespan 
van  Cam iel Huyghe. E r was alleen 
stoffelijke schade.

EEN  VO ETBA LVELD  VOOR ONZE 
M AR IN E

Aan het Fort Napoleon zijn de leer
lingen van de Rijksm arineschool be
zig met het aanleggen van een voet
balveld, dat voor de M arine en de 
leerlingen van deze school een mooi 
sportveld zal worden.

D it kost weinig of geen centen.
De heer R. David, lesgever in  l i 

cham elijke opvoeding heeft hier goed 
werk verricht.

V A LSE  BESC H U LD IG IN G
Twee mannen uit Steene, kwamen 

’s nachts te 2 u. 30 klacht neerleggen 
tegen een dienster uit de Vrijhaven- 
straat wegens diefstal van een geld
beugel. Politieagent Gheeraert die ter 
plaatse een onderzoek instelde vond 
de geldbeugel die echter ten nadele 
van  Van Slembrouck was weggestopt 
geworden door dezes vriend F.S. De 
dienster was er voor niets tussen.

V ER JA A R D A G  VAN DE SLAG AAN 
DE IJZ E R

Op 24, 25 en 26 October e.k., zal aan 
alle openbare Rijks-, Provincie- en 
Gemeentegebouwen de nationale drie
kleur gehesen worden ter gelegenheid 
van  de verjaardag van de slag aan de 
IJz e r. De bevolking wordt vriendelijk 
door het stadsbestuur aangespoord 
deze dagen te helpen opluisteren door 
zoveel mogelijk hun huisgevels te be
vlaggen.

W IE  Z ICH  GOED W IL  AM USEREN
gaat Zaterdag a.s. vanaf 9 uur ’s 
avonds naar het B a l van de Nering
doeners van het Hazegras. D it Ba l 
gaat door in  de danszaal van de «Pe 
tit Casino» Oesterbankstraat.

W ie van pret houdt, zal zeker deze 
gelegenheid niet langs de neus laten 
voorbjgaan.

De mannen van de leute worden 
alleen toegelaten.

CT CO UTEAUX EEN SPORTMAN
Zaterdagnamiddag was Ct Couteaux 

tot aan het havenhoofd gevaren met 
z ijn  kajak.

B ij het terugkeren kantelde de boot 
op het onverwachts, zodat de heer 
Couteaux in het water terecht kwam.

Men weet dat men gewoonlijk vast 
zit in  een kajak, zodat dit ook hier 
het geval was. Commandant Cou
teaux w ist zich echter op een behen
dige wijze naar de oppervlakte van 
het water te werken en nadat een

G ESC H EN K  VOOR DE 
M AARSCHALK

Het comité heeft besloten aan 
M aarschalk Montgomery, burggraaf 
van Alamein, een waardevol geschenk 
te overhandigen tijdens z ijn  bezoek 
alh ier op 3 April 1948. D it geschenk 
zal aangekocht worden met giften 
van de bevolking die ongetw ijfeld 
iets prachtigs zal w illen aanbieden 
aan de bevrijder van onze stad. Stor
tingen kunnen nu reeds gedaan wor
den bij de heer Art, Stadsontvanger, 
te stadhuize. Aan de inschrijvers voor 
500 fr. en meer zal een speciaal sou
venir met de beeltenis van M aar
schalk Montgomery geschonken wor
den.

O PEN BA RE D RO N KENSCHAP
Louis M. u it de D urerstraat werd 

door de politie opgeleid wegens open
bare dronkenschap.

TO N EEL K.V.G.O.
VOOR DE E ER ST E  O PVO ER IN G
De alomgekende toneelmaatschap- 

p ij zet haar winterseizoen in  op Za 
terdag 25 Oktober a.s. Voor de eerste 
opvoering werd de hand gelegd op 
een gans nieuw blijspel, geschreven 
door de Nederlander Lex Karsem eyer. 
De tite l : «W ie kust de mummie ?» is 
reeds origineel genoeg en kan reeds 
aanleiding geven tot allerlei gissin
gen. Het gehele gegeven is modern 
opgevat en op oorspronkelijke m a
nier uitewerkt.

Wi„' hopen dan ook dat een ta lrijk  
publiek er aan zal houden het stre
ven van de spelers te komen aan
moedigen. Het geringste bli.ik van 
waardering van hunne kant (Ja n  P u 
bliek) zal voor hen reeds een grote 
voldoening zijn.

Een paar debutanten krijgen bij die 
gelegenhe’ïd tie vuiirdoop. Regisseur 
G. Seurynck kende ta l van tegenval
lers, m aar thans staat zijn groep pa
raat om de slag te leveren. Allen dus 
op Zaterdag 25 Oktober a.s. naar de 
Kon. Schouwburg om er een plezie
rige avond door te brengen. Het doek 
zal om 8 uur stipt gehaald worden, 
Kaarten te verkrijgen in  de schouw
burg aan 30, 20 en 15 frank. Abonne
menten voor de drie vertoningen aan 
60 f. te bevragen bij Mevr. L. Raeckel- 
boom ,Edm. Laponstr. 41.

STADSGENO TE O NDESCHEIDEN
In  het Staatsblad verscheen voor 

enkele dagen een lijs t van personen 
die de Belgische Erkenteli'kheidsm e- 
daille toegekend werden, om actief 
en belangloos hun medewerking aan 
oorlogsinstellingen te hebben ver
leend.

Tot deze behoort onze stadsgenote 
Mevlrouw Sïx-Vlaemi'nck, echtgenote 
van de voorzitter van onze liberale 
Werkersbond Help U  Zelf. Z ij ont
ving de bronzen medaille. B ij deze ge
legenheid bieden w ij haar, die zich 
in  sociale werken verdienstelijk 
m aakt, onze oprechte gelukwensen 
aan.

NATIONALE V U U R K R U ISEN
Zaterdag 25 Oktober, groot bal, ge

volgd door Monstertombola met 
prachtige prijzen in  de zaal Casa
nova,, Langestraat, Algemeïie ;:n- 
koms'tprijs 10 frank. Beste dranken 
vanaf 10 frank.

GROOT BAL
Zaterdag 25 Oktober 1947, om 8 u„ 

heeft een prachtig bal p laats in  de

naar het gedenkteken van de S.S. 
Paulus en Petrusplein, a lw aar telkens 
bloemen zullen neergelegd! worden. 
Ook zal naar het staketsel gegaan 
worden en bloemen in  zee geworpen 
worden. Op de W apenplaats zal deze 
stoet door de burgerl jke en m ilitaire 
overheden, alsmede door de scholen 
geschouwd worden. E r  zullen even
eens eretekens aan de Ridders met 
Zwaarden uitgereikt worden. Om 20 
uur 30 in  de Kon, Schouwburg, groot 
concert, met medewerking van de 
stedelijke muziekschool van Eekloo.

M AAK G E B R U IK  VAN ONZE 
K L E IN E  AA N KO N D IG IN G EN

TEN LA ST E  VAN DE STAAT
In  het Staatsb lad  verschenen on

langs verscheidene besluiten, w aarb ij 
gemeld wordt dat, w at Oostende be- 
goederen, ten laste van de S taa t ge- 
van door oorlogsfeiten beschadigde 
treft, volgende onkosten voor herstel 
legd worden : opruimen der puinen 
van het Kursaalgebouw 627.200 fr. ; 
opruimen der puinen van het Royal 
Pa lace Hotel : afbreken van  zeven 
bunkers 751.000 fr. ; Schilderw erken 
gemeenteschool «Vercam er »229.100 
fr; herstel van het burgerlijk hospi
taa l 15.866 fr.; herstel riool N ieuw
poortse steenweg 55.923 fr; herstel 
Albertschool 1.638.500 fr.; herstel ge- 
fr.

B I J  DE V U U R K R U ISE N
De( afdelng VuUrkruisen rich t op 

Zaterdag 25 Oktober een dansfeest in 
in  de zaal «Casanova». Een  tom bola 
ten voordele van de steunkas is voor
zien.

VOOR UW  P U B L IC IT E IT  EN A LLE  
A A N KO N D IG IN G EN

wendt U in volle vertrouwen tot het 
beheer van ons weekblad en vraag ons 
P U B L I C I T E I T S T A R I E F .

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

B R U S S E L

DE B E ST E  M OTOREN VOOR
DE V IS S E R I J

Algemene Vertegenwoordiger 
voor de V isserij :

L. A. A S P E S L A G H j
Poststraat, 12 - Oostende}
Tel.: 71.498. (67) i
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

(220)

V A L C K E  G e b r .  O o s ie n d e

vedette hulp was komen bieden om de Zwaluwenstraat 35, gevolgd door een 
kaiak  om te draaien, liep alles om ter -Monstertombola, w aaraan verschei
best 3,f

Veel jongeren zouden hieraan een 
lesje kunnen nemen.

IN DE NATIONALE ORDEN
Mevr. Blanche Simar-Crochon af- 

gevaardigde-bezoekster bij het p laat
selijk comité v.h. Nationaal W erk 
voor Oorlogswezen, werd wegens haar 
verdiensten de zilveren medaille der 
Kroonorde toegediend.

Dr. Hector Reynaerts, Voorzitter v. 
h. Comité van het Belg. Nat. W erk 
tot bestrijding der Tuberculose, en 
werd benoemd tot Ridder in  de Orde 
van Leopold II.

W ij bieden onze atadsgenoetn b|j 
gelegenheid van deze onderschei
ding onze beste gelukwensen aan.

O PEN BA RE A A N BESTED IN G

Op Donderdag, 13 November 1947, 
te 11 u. zal in  het Cabinet van de hr. 
Burgemeester van Oostende ten Stad
huize worden overgegaan tot de open
bare aanbesteding betreffende het 
maken van een deuropening in bun
ker in  gewapend beton staande aan 
de Handelshaven.

De aanbiedingen moeten aangete
kend ter post besteld worden ten laa t
ste op Maandag, 10 November 1947.

De offertes mogen ook ter zitting 
van de opening worden afgegeven.

Het lastenboek is verkrijgbaar in 
het bureau van Openbare Werken, H. 
Serruyslaan, 54b, te Oostende, tegen 
de prijs van 30 fr. of m its storting 
van d it bedrag op postrekening nr. 
5006 van de hr. Stadsontvanger.

dene prijzen verbonden zijn, w aaron
der een rijw iel.

De winnende nummers zullen in  de 
locale bladen bekend1 gem aakt wor
den.

De pri;zen kunnen afgehaald wor
den bij Broucke Alfred, Torhoutstwg. 
258, Oostende.

De ingang tot het B a l is kosteloos.
11 N O VEM BER -H ER D EN K IN G

In  samenwerking met het stadsbe
stuur zal het Verbond der Oudstrij- 
dersm aatschappijen op Dinsdag 11 
November de W apenstilstand van ’18 
plechtig herdenken. Om 10 u „ verga
deren de oudstrijders 1914-18 en 1940 
45 op het Canadaplein, Vandaar 

gaat het, vergezeld door de stadshar- 
mcfiife len het muaiekkorps van de 
Zeemacht naar het monument der 
gesneuvelden van de 3e en 23e Linie- 
regimenten, vervolgens trekt men

‘Wawcdeen deze ‘Weed ?
miiiiiiiiiiiiiuiiiLiuunnnmiiiiiiiiiiiiiiiii!

OOSTENDE
C I N E M A

NOVA : «L’Appel de la Forêt» met
C lark  Gable en Loretta Young.

PA LA C E : «Une vie perdue» met 
Sucan Hayw ard en Lee Bowm an.

FO RU M  : «La duchesse des Bas 
Fonds» (K itty ) met Pau lette Godard 
en R ay M illand.

R IA LT O  : «Aloma Reine des Iles» 
(Alom a of the south seas) in  techni
color met Dorothy Lam our en Jo n  
H all.

CORCO : «Contre attaque» (Coun
ter attack) met Pau l M uni en M ar
guerite Chapman.

CAM EO  : «L’Amour fleurit en A r
gentine» (They met in  Argentina) 
met Maureen O’H ara en Jam es E lli
son. K.T.

R IO  : «Espionne à bord» met Con
rad Veidt en Valerie Hobson, K .T .

R O X Y  : «L'Espoir de vivre» (Fo r
ever yours) met G ale Storm  en S ir 
Aubrey Sm ith. K .T.

NIEUWPOORT
CINEM A

NOVA : van V rijdag  tot Zondag : 
«Kom aan George» met Pa tric ia  
Kirkwood.

Van M aandag tot Woensdag «Des
troyer» met Edw ard G. Robinson en 
G lenn Ford.

C EN T U R Y  : van V rijdag  tot Zon
dag : «Diamond Horseshoe» kleuren
film  met Betty  G rable en D ick Hay- 
mes.

Van M aandag tot Woensdag : «Het 
Huis aan de baai» met Joan  Bennett, 
George R a fft en W alte r Pidgeon.

VO ETBA L
Zaterdag te 15 u.: L itto  Nieuwpoort 

tegen Casino Oostende.
Zondag te 15 u. : in  I le  Gew. A : 

S.V.N. tegen S.V. Blankenberge.

CARELS
Diesel M o to ren

AG EN TSC H AP :

R. Bauwens & C°
112 . C H R I S T I N A S T R A A T  
O O S T E N D E  (215)
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B U R G E R L I JK E  STAND
Geboorten : Proot Monique v. Jo 

seph en Lagrou Lydie.
Huwelijken : W iedem ann Francis- 

cus wedn. Irm a Van der Eecken en 
M arcus M athilde ; Van Geerdegom 
W ilfried , houtbewerker, Assebroeck en 
Hogie Emma, alhier; Jonckheere An
dré, schaliedekker en Pylyzer M ariet
te, z.b, beiden alhier.

Afkondiging : Vanhooren Georges, 
hovenier alh ier en Van Damme LaurlT 
naaister, Moerkerke.

G ESLAAGD  D AN SFEEST
Het jaarlijk s dansfeest ingericht 

door de Spaardersm aatschappij 
«Slu isw ijk Voorwaarts» kende een 
verdiend succes. In  de tombola werd 
de hoofdprijs, zijnde een nieuwe velo, 
gewonnen door Albert Portier.

OP DE S L U IS W IJK
Zondag aanstaande heeft de inhu l

diging plaats van de duivenkampioe- 
nen 1947 van Slu isw ijk Sport. D it 
feest zal met accordeonmuziek opge
luisterd worden en met de welwillende 
medewerking van alie Middelkerkse 
verenigingen. Het programma is vast
gesteld als volgt : te 14 uur afhaling 
der kampioenen en bijeenkomst bij 
Ch. Note en verder vorming der stoet 
met rondrit in  de gemeente. D it prach 
tig in itia tie f uitgaande vanwege Omer 
Pylyser en z ijn  vrienden gaat zeker 
een overgroot succes tegemoet en dat 
er leute en plezier op de Slu isw ijk 
zijn zal, hoeft niet gezegd.
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DE HAVEN V ER L IC H T  IN G
De lang verwachte verlichting van 

vlotkom en kaai is op Maandag j.l. 
voor het eerst in  werking getreden. 
De grote natrium lam pen werpen hun 
geel lich t op de kaaien en schepen en 
maken van  de vroegere donkerte een 
zee van  lich t. Veertien lampen staan 
aan de vlotkom vanaan de mgang 
tot het verste uiteinde. Eén lamp 
staat aan het kattesas en drie aan de 
kaai. Het hoeft niet gezegd dat de vis
sers tevreden zijn en we mogen langs 
dezen weg het stadsbestuur gelukwen
sen en danken voor het prachtig in i
tiatief. De N.V. Gazelec dient even
eens gefeliciteerd voor de keurige u it
voering van het werk.

E IN D EL IIJK
Dinsdag 21 October was ook een 

belangrijke dag in het vissersleven te 
Nieuwpoort. ’s Morgens brachten een 
v ijfta l bootjes de eerste volle haring 
binnen. De vangsten gingen van 1.200 
naar 4.000 stuks. Hopen we dat het 
enkel de voorhoede is van een hele 
vloot haringen en dat de vangsten 
overvloedig mogen zijn. Die zelfde dag 
werd ook voor het eerst door een gar- 
naalvisser sprot aan wal gebracht. E r 
was er ongeveer 40 kgr die aan 18 fr. 
het kgr verkocht werd.

DE G EM EEN TERA A D
De gemeenteraad vergaderde op 13 

October jl. waren aanwezig : de hh. 
Gheeraert, Symoens, Braet, Saelens, 
Steyaert, Vanlandtschoote, Ram m e
loo, Rybens en Huyghebaert. De dag
orde was weinig belangrijk. Het po- 
litiereglem ent voor het voeren van 
stalmest werd gewijz’gd zodat de be
langhebbenden d it welriekend goed
je v rij mogen uitvoeren m its de nodi
ge maatregelen te nemen voor de 
openbare reinheid. De haard- en 
standplaatsvergoedingen van , de ge- 
meentebediehden werden aangepast. 
Voortaan zullen de oudstrijders 1914- 
18 niet meer op stadskosten begraven 
worden. De heer Huyghebaert werd 
aangeduid als commissaris bij de S.M. 
«De Goedkope Woning».

B O E K E R IJ
De boekerij van het Willemsfonds« 

gevestigd in  het «Duynenhuis», Oost- 
endestraat 13, is terug geopend voor 
het publiek elke Zondag van 10 tot 
12 u. en elke Donderdag van 14 tot 16 
uur. Benevens ta lrijke  boeiende ro
mans en ontspanningslectuur, bezit 
de bibliotheek een keur van techni
sche, wetenschappelijke, geschiedkun 
d ge en aardrijkskundige werken. De 
toegang is vrij, een gediplomeerde bi
bliothecaris is ter beschikking.

A PO T H EEK D IEN ST
Zondag 26 October : Apotheek Stok- 

kelinck, M arkt. Open van 9 tot 12 en 
van 16 tot 18 uur.

H ET T R A M V ER K EER
S nds 1 October heeft de tram m aat

schappij het winteruurrooster in voe
ge gebracht. Het moet dadelijk ge
zegd worden dat deze uurregeling 
weinig voldoening geeft. Een inwoner 
van Blankenberge die te N euwpoort 
werkt en te 18 uur uitscheidt neemt 
hier de tram  te 18.16 u. en komt te 
Blankenberge aan te 21.20 u. Dat is 
ju ist geteld drie volle uren. W ie te 
17.20 u. in  Oostende de tram  richting 
De Panne neemt mag er zich aan 
verwachten ais een sardien samenge
perst te blijven tot Westende. Een 
ontdubbelingstram vóór of na zoals 
verleden w inter is ten zeerste gewenst 
Verder wordt de lijn  Oostende-De 
Panne weer stiefm oederlijk behandeld 
ten opzichte van de lijn  Oostende- 
Knokke. De laatste tram  te Knokke 
vertrekt te 22.30 u. terw ijl deze van De 
Panne reeds te 21.20 u. vertrekt. We 
hopen dat de tram m aatschappij spoe
dig de gepaste maatregelen zal tref
fen om deze toestanden te verbeteren.

B U R G E R L IJK E  STAND
Overlijden : Beschuyt Jan , wedn. 

van Blondeei Arthurine, 69 j.
Huwelijk : Heylen Victor, r'jkswach 

ter te Etterbeek en Ba illeu l Gabrielle, 
naaister, Nieuwpoort.

BO EIEN
Nog steeds blijven de twee boeien 

tussen de havenhoofden de vaargeul 
onveilig maken. Het ware wenselijk 
tenminste de Zuidelijke weg te ne
men, terw ijl de Noordelijke voor de 
vreemde vissers de Zandbank dwars 
voor het loodswezen zou kunnen af
bakenen.
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B U R G E R L IJK E  STAND
Geboorten : Cam erlinck Freddy v. 

Robert en Struyf M artha, Zeebrugge ; 
Bisschops R ita  v. A rthur en Diana 
Van den Driessche, Klem skerke; Wit- 
tevrongel Christiane v. Gerard en 
Munsterm an Johanna, Serg. de Bruy- 
nestr. 39.

Overlijdens : Jennes M arie, 74 j. 
wed. Naveau Joseph, Limbourg; Taer- 
we Leontine, 73 j. wed. De Clercq Rai- 
mundus, Kerkstraat, 76-78.

Huwelijken : Festraerts M atheus en 
Van Hulle Christiana; M ariën Frans 
met Heerebout Denise (O.L.V. W aver) 
Roose Roger met Reyns Antonia, 
Houthuststr. 28; Coune Jean  met Hen- 
rard Lam bertine, Descampstr. 26.

Huwelijksafkondigingen : V ictor 
Ju les Vanwynsberghe en Gekiere Mag 
dalena; Devroe Philippus en Mest
dagh M aria; Van Wyngaerden Hen
drik en Van Heetvelde Josephine ; 
Vandezande Albert en Defever Cec le; 
Peeters Jozef en Defoor Laura; „De 
Volder Felix en Storms Francisca.

A PO TH EEK D IEN ST
Zondag 26 October wordt de apo- 

theekdienst verzekerd door heer Leo
nard Preem, Grote M arkt, 20.

FO N T EN IER SD IEN ST
In  de week van 25 October tot 1 

November, wordt buiten de gewone 
diensturen, de dienst van het drink
water verzekerd door huipfontenier 
Vanden Bussche Charles, K a re i De- 
swertlaan, 87.

KO STELO ZE K O EPO K IN EN T IN G
Door de zorgen van het gemeente

bestuur worden op Dinsdag 28 October 
en Dinsdag 4 November e.k., telkens 
van 10 tot 12 uur in  het stedelijk Hos
pitaal, kosteloze zittingen voor koe
pokinenting gehouden.

De aandacht der ouders worden er 
op gewezen dat zij verplicht z\jn hun 
kinderen tussen de 3e en 12e ievens- 
maand in te enten. N iet naleving van 
deze verplichting levert gevaar rech
terlijke vervolgingen op te lopen.

H EV IG E  BRAND
Maandagavond om kw art voor drie 

werden de pompiers van de stad in 
a lle rijl opgebe'd wegens brand, ont
staan in  de inrichting «Reine de Sa
ba» op de zeedijk.

Ter plaatse gekomen stond de an
nexe van dit gebouw in  lichte laaie. 
Het werk der brandweer beoerkte z.cb. 
dan ook vooral om ’t overige gedeelte 
van het gebouw, alsmede de oml'g- 
gende inrichtingen te vrijwaren.

Na anderhalf uur werk slaagden 
zij daarin.



Het spoedig optreden der plaatse
lijke brandweer verdient alle lof, te 
meer, daar bij haar aankomst het 
dak van de naastgelegeninrichting 
«Vieux Blankenberghe», ook reeds 
vuur gevat had.

De oorzaak van de brand is onbe
kend en enigszins geheimzinnig, daar 
de inrichting volledig onbewoond en 
gesloten was.
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B U R G E R L IJK E  STAND
Huwelijkafk. : Haerinck, bediende 

en De Landm eter M arcellina, z.b. 
Brugge; Rombout Albert, hotelbedien 
de en Gremonprez H ilda, z.b.; Verdin 
Rogeir, bediende (St-Andries) etn 
M atthys Ju liana , z.b,; De Grande 
Marcfel, schr-/:iwerker en Ca.ttoor 
Jeanne, z.b. Heyneman Georges, vis
ser en Jacobs Romaine, z.b.; Corde- 
n.er Robert, visser en Vantorre E li
sabeth z.b.

Huw. ; Six W illy, schilder, Brugge, 
en Vanhulïe Ju lie tte  z.b; G iraldo A l
fons, betonwerker (Klem skerke) en 
Claes Catherine, z.b.; B raet Maurice, 
visser en Dewaele M arie-Jeanne; Van 
Houtryve Paul, geneesheer (Beernem ) 
en W alry  M arie z.b.; Standaert Louis 
autogeleider, en Van de Cruys Irm a, 
z.b.; Janssens Jan , landbouwarbeider 
(Oostkamp) en Baeckelandt Paula, 
z.b.; Velge Camiel, opsteller regieT.T. 
(Avelgem) en Vandewalle Blanca, z.b.

Geb. ; Vandepitte Anna, Tuinwi;'k 
32; Amys Ronny, Stieslag 14; De Groo 
te Nicole, IJzerstraa t 8; W entein An
dré, Westkapellestr. 43.

Overlijdens : De Cloedt Orthense, 
79 j. Wwe Verpoorter Louis, Onder- 
w ijsstraat, 40; Grijson Henri, land
bouwer, 30 j. echtg. Barrem aecker 
Esther, M oesrtraat.

BAL EN SPORTAVOND
Op Zaterdag 29 November a.s. rich t 

de supportesrclub «De Flander Jans- 
sens-Vnenden» een prachtig bal in, 
welke doorgaat in  het. «Hotel de B ru 
ges».

Op het programma staat.een grote 
tombola met meer dan, 10.000 fr. p rij
zen, waaronder een velo, feu-conti- 
nue en een Clubzetel. Speciale p rij
zen zijn voorzien voor de nummers 
der ingangskaarten en voor de lid 
kaarten.

Op gebied van sport is voorzien 
een spreekbeurt door de Heer Jerom e 
Stevens, Sportbestuurder over «Pips 
in de Ronde van Frankrijk» de we
reldkampioenschappen en andere 
klassiekers. Verder een interview  
met Flander Janssens over Parijs- 
Brussel 1947.

Het bal word; opgeluisterd door een 
jazz-orkest van vier man. Dranken 
aan de gewone prijzen.

K ER K H O F  G ESLO TEN
De inwoners worden ervan verw it

tigd dat met het oog op Allerheiligen 
en Allerzielen het stedelijk kerkhof 
niet toegankelijk zal zijn op Vrijdag 
31 Oktober a.s.

M IL IT IE
De jongelingen (Belgen) geboren in 

1931 die op 15 November a.s. geen be
richt mochten ontvangen hebben van 
hunne inschrijving in de werfreserve 
moeten zich voor 1 December 1947 tefi 
stadhuize aanmelden (Bureel 2) in 
dien zij op 1 Oktober alh ier woon 
achtig waren.
U RBA N ISA T IE

Vrijdag 11. is de Gemeenteraad on
der voorzitterschap van, Burgemees
ter Ja n  B. de Gheldere in officieuse 
zitting bijeen gekomen, teneinde etn 
algemene bespreking te voeren, over 
het Urbanisatieplan. W aren op deze 
zitting ook aanwezig, de hh. urbanist 
Depreter, Stadsarchitekt Bailyu , ar- 
chitekt Neirynck en de heer De Cos
ter Henri, Stadsconducteur. 
Mogelijkheid bestaat dat het alge

meen Urbanisatieplan nog dit jaar 
ter stemming in de gemeenteraad 
komt ■

HULDEBETOGI1NG
Op Zaterdag 1 November a.s. «A l

lerheiligen» rich t het gemeentebe
stuur van Heist in samenwerking 
met het gemeentebestuur van Knok
ke een huldebetoging in naar het Hel- 
denkerkhof der Canadezen te Adegem 

Alle vaderlandslievende maatschap 
pijen en belangstellenden woraen 
dringend verzocht deze reis, die in ’t 
teken staat van erkentelijkheid te
genover onze dappere bevrjders, me
de te maken.

Vertrek 8 uur 30 od de Statieplaats 
te Heist.
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Rechtstreekse invoer van

Nieuwe Amerikaanse 
... —  AntnhanHpn

AAN OFFICIELE PRIJZEN  
—  Z O N D E R  B O N  —

- Onmiddellijk leverbaar -
Firm a : J. D E F E V E R
Torhoutsteenweg, 131 Oostende - Telef. 710.34 

tftÉ M A Ü â A A M IM flâ a lâ â A Ü ftÈ A ftÉ ittA M ttÉ É * !
<234) 

HUMM M M f

V j i a u i a e n - J O i a n i e â

Z e e â f t u Q ty e
•/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

SM A R T EL IJK  W ERK O N G EV A L
B ij het monteren der kranen op de 

kaaimuur van Zeebrugge heeft zich 
Maandagnamiddag een spijtig werk
ongeval voorgedaan.

B ij het ophalen van een zwaar te- 
gengewlcht zweefde het gevaarte naar 
de kraan toe. met het gevolg dat de 
chef-monteerder De Graeve. Em iel tus
sen de voet van de kraan en het ge
wicht verpletterd werd.

Het slachtoffer werd naar het hos
pitaal van Blankenberge overgebracht 
De geneesheren kunnen nog geen 
uitspraak doen.

De Graeve Em iel is 42 jaar oud en 
woonachtig te Brugge, Westmeersch, 
53. H ij was op het ogenblik van het 
voorval in d5enst van de firm a De 
Vos-De Breuck van Gent.

SP IJS K A A R T  VOOR DE GANSE 
W EEK

ZONDAG : Gevulde eieren - vermi- 
cellisoep - wilde eend - Appelmoes - 
Aardappelen - gemalen rijstpud
ding met amandelen.

M AANDAG : Gebakken Spek - G e
stoofde Rode Bieten - Aardappelen - 
Havermoutpap.

D IN SD AG  : Gebakken Tong - G e
smolten boter - Gebakken Aardappe
len - F ru it •

W O ENSDAG : Biefstuk - Frites - 
S la  - Appelbeignets,

DONDERDAG : Schapenbout - 
Schorseneren - Aardappelen - Ge
stoofde peren.

V R IJD A G  : Gekookte stokvis - Pe- 
terselieboter - Erw tjes en worteltjes - 
Gebakken aardappelen - Fru it.

ZATERD AG  : Gehakt - Gestoofde 
selderij - aardappelen - Yoghourt.

VOOR DE L E K K E R B E K K E N
Schapenbout : W e w rijven het vlees 

met peper en zout in. W e smelten op 
één kilo vlees 50 gram vet of boter, 
ieggen er de schapenbout in  en la 
ten deze aan alle zijden mooi bruin 
braden, en af en toe bedruipen. We 
voegen een scheutje w ater bij de jus 
en voegen er w at gehakte peterselie 
selderij bij, alsook een fijngesneden 
ui, wortel en selderijknol. W e laten 
alles nog gedurende ongeveer een uur 
stoven. We voegen daarna, zo nodig, 
nog w at water bij de jus, zeven deze 
en binden haar naar keus met aange
mengde maizena of aardappelmeel.

Gemalen rijstpudding met am ande
len. : We gaan te werk als b i; het 
maken van gewone pudding, doch ge
bruiken daartoe : 1 lite r melk, 80 gr. 
suiker, 1 of 2 eieren, 100 gram  gema
len rijst, een citroen- of sinaasschille- 
tje  ofwel een stukje van ille of p ijpka
neel. Wanneer de pudding k laar is en 
in  een vorm gegoten gebruiken we 
nog als garnering gepelde halve 
amandelen, die met het éne uiteinde 
in de pudding gestoken, worden.

_ K E U K E N G E H E IM E N
— Azijn wordt eerst dan bij rode 

kool gevoegd, wanneer deze helem aal 
gaar is, daar azijn de kooktijd ver
lengd.

— W orteltjes hoeven niet ge
schrapt te worden als men ze in  een 
pan doet met een hand zout erbij. 
Dan gaat het deksel op de pan en 
wordt flink  geschud, zodat het zout 
goed op de worteltjes in  kan werken. 
Hierdoor worden ze schoon. N atuur
lek  worden ze goed met fris  water 
nagespoeld. D it voorkomt veel tijd , 
vuile handen en er gaan geen vitam i
nen verloren.

- Als u voor het uitpersen uw c i
troenen en sinaasappels even ver
warm t geven ze meer sap.

- E iw it laat zich veel gemakke
lijker kloppen als men er een paar 
druppels w ater of citroen bij doet.

H U ISH O U D E L IJK E  W EN K EN
— Een vervuilde plancher k rijg t 

men weer mooi door hem te schuren 
met een heel vet zeepsop. Gebruikt 
ook overvloedig V IM , daar worden de 
planken w it van. Dweil zolang met 
schoon water na, tot het water 
schoon b lijft.

— Hoe kan men de herencols hard 
helder w it en glanzend strijken ? 
Kookt ze gewoon met de w itte was 
mee, na eerst gedurende een nacht 
goed geweekt te hebben in  het soda
water. D it is nodig omdat anders het 
stijfsel eraan zou blijven kleven en er
n zou branden. Behandel ze verder 

gewoon als uw ander w it goed. H aal 
ze daarna door een weinig gekookte 
stijfsel en laat opdrogen. W anneer ze 
droog zijn haalt u ze opnieuw door 
rauwe stijfsel, waarna U  ze in een 
zuivere handdoek rolt, daar ze nat 
moeten gestreken worden, zonder dat 
ze echter mogen druipen. Voor het 
stricken moet het ijzer flink  heet zijn 
Legt het boord (de col) tussen een 
zuivere w it katoenen doek, en strijk t 
het boord droog langs beide kanten. 
W anneer het zo goed als droog is, 
mag ’t  strijkijzer er dan rechtstreeks 
op gezet worden. Men moet het dan 
met de achterkant van het ijzer rond 
en glanzend strijken. Daartoe is het 
nodig dat uw strijkijzer achteraan af 
gerond weze.

■— Hoe kan men een fluwelen hoed 
opfrissen ? Met een linnendoek, in 
benzine gedoopt, lichtjes over de hoed 
te halen.

— Hoe voorkomt men dat er zich 
zwammen vertonen in, de gang van dè 
kelder ? Het feit dat er zich zwam
men vertonen ln  de gang van het kel- 
dergedeelte, kan een, gevolg zijn van 
slechte ventilatie. Door de kelder- 
raam pjes open te zetten en in de 
gang regelmatig frisse lucht te laten 
komen, voorkomt men het vormen 
van zwammen.

Notariële Aankondigingen
Studie van Meester 

Pierre DEN IS
doctor in  de rechten, notaris te 

Nieuwpoort

Op Dinsdag 28 Oktober 1947 om 3
uur ’s namiddags ter «café des 
Sports» bij m ijnheer Jean  TA CK te 
Westende-Bad :

TO ESLAG  van 
G EM EEN T E  W ESTEN D E 

EEN  Z EE R  GOED G ELEG EN  
B O U W G R O N D  

Baan  van Nieuwpoort naar Oostende, 
groot 594 m2.

Gewone voorwaardlen.
Voor alle verdere inlichtingen, zich 

wenden ter studie van voornoemden 
notaris D EN IS  te Nieuwpoort.

(503)

M O D EPR A A T JE
Diegenen onder ons, die gedacht en 

in  stilte nog gehoopt hadden dat er 
niet zo’n evolutie op het gebied van 
Damesmode zou intreden, hoeven 
slechts even een blik te werpen in  de 
nieuwste modeladen en modewinkel- 
étalages om tot de overtuiging te ko
men dat er wel degelijk sprake is van 
een grote omwenteling op d it gebied.

H et vlotte sportieve silhouet, w aar
mede we jaren vertrouwd waren en 
dat heel gem akkelijk was, zodat de 
meesten onder ons er van hielden, is 
nu w erkelijk op de achtergrond ge
raakt voor modellen met sterk afgete
kende taille, brede heupen, afgeronde 
schouders, en w ijde lange rok.

Helaas, zuchten velen, we zullen 
nog verp licht worden een corset te 
gaan dragen, n iet zoals tot nu toe 
«zo’n gem akkelijk heupgevalletje», 
m aar wel een «guêpière», een corset- 
je dat tot op een decimeter boven en 
onder de ta ille  reikt, en het middel 
tot een zandloper-model insnoert.

Nee, dames, zo erg moet U  het zich 
nu ook weer n iet voorstellen. Deze 
«guêpière», w aarvan een Amerikaansg 
geleerde de mening is toegedaan, dat 
het ongezond is, zal alleen voor som
mige buitengewone modellen nodig 
zijn, m aar de doorsnee vrouw zal ze
ker nog wel haar keuze kunnen doen 
in  de vele andere aardige kleedjes en 
costuumpjes die «Vrouw Mode» ons 
biedt.

W el zien we aan b ijna alle modellen 
een verbreding van de heupen. M aar 
wees ook h ierin  gerust, d it wordt niet 
veroorzaakt door een opvulsel bin
nen in  de rok, zoals in  grootmoeders 
tijd , m aar wel door onder de taille 
aangebrachte stroken, ruime klok
kende schootjes, of dwarsliggende 
draperingen.

B ij het mantelcostuum, waarvan ' 
de rok langer, m aar het m anteltje 
daarentegen m erkelijk kórter gewor
den is, zien we deze verbreding veel 
in  de vorm  van een rand bont langs 
de onderkant van de m antel. Bent U 
echter n iet al te slank, past dan deze 
garnering niet toe op uw nieuw toil- 
letje. Laa t dan liever het gewenste 
randje bont in  vertikale richting 
langs de boorden van het m anteltje 
aanbrengen, w at ook zeer veel gezien 
wordt.

SCHOONHEliD EN H Y G IEN E
Het wassen der hoofdiharen : W an 

neer men de hoofdharen wast, dan 
moeten de frictions aan de basis van 
het haar plaats hebben, dus op de 
hoofdhuid zelf. Als men het haar te 
d ikw ijls wast, dan wordt het droog 
en breekt het af. In  geen geval zal 
men het haar meer dan tweem aal per 
week frict'lonneren.

Zachte huid : E r zijn dames, die, 
met goed resultaat, regelm atig het ge
laat met zemelwater wassen, om een 
zachte huid en een blanke tin t te be
komen. Verschillende zeepsoorten zijn 
overigens ook met «zemelmelk» klaar 
gemaakt.

Verzorgde handen : Een fris en hel
der gelaat verraadt de jeugd, maar 
verzorgde handen zijn het teken van 
elegantie en distinctie. Doordat er 
geen enkel voorschrift bestaat dat de 
verhoudingen van de handen bepaalt 
is het eenieder mogelijk - m its er de 
nodige zorgen aan te besteden - mooie 
handen te hebben. Daarom zullen we 
er op waken regelm at'g zuivere han
den te hebben : d.ensvolgens dienen 
we ze veelvuldig te'w assen met olie
houdende zeep; we zullen steeds de 
nagels rein houden en regelm atig b ij
knippen; de nagelriem en loshouden 
en zodanig zacht achteruit duwen 
dat het halve m aantje zichtbaar we
ze.
MAAK DE K IN D ER EN  N IET  BANG

Een gewooh gezond kind is niet 
bang zolang het door de ouders of op
voeders niet bang gemaakt werd.

M aar er wordt op treurige m anie
ren omgesprongen met de mooie kin
derzielen : men vertelt hen griezel
verhalen, doet hen, geloven aan boe
mannen, Pieterm annen, duivels, be
ren en wolven, die rondsluipen, men 
verwendt de kinderen aan ’n lich tje  
in de slaapkamer, er wordt gewag ge
m aakt van heksen, tovenaars, enz...

W at erger is : het pas genezen 
kind dat bittere drankjes moet inne
men of een kleine p ijn lijke operatie 
doorstond, wordt met nieuwe drank
jes of messneedjes bedreigd.

W at een enorme slechte invloed 
m aakt dat alles op de tere kinderziel. 
W at een onverantwoordelijke dwaas
heid begaan de ouders en de opvoe
ders ,die diergelijke te verfoeien 
bangemakerij-middels gebruiken.

Wees U  tenm inste verstandig. Doe 
niet mee aan die opvqedingsverknoei- 
ing. Wees kordaat : straf de kinde
ren als ze stout zijn; doch m aakt ze 
nooit bang !

TANTE DINA.

Studie van Meester 
P IE R R E  D EN IS

doctor in de rechten, notaris te 
Nieuwpoort

Op Maandagen 27 Oktober en 10 
November 1947, telkens om 3 uur ’s 
namiddags ter herberg «La Liberté» 
bij den heer Charles D EM EY ER E, 
Grote M arkt te Nieuwpoort, respec- 
tievelijken IN S T E L  en TO ESLA G  van 

STAD N IEU W PO O RT  
T W EE  A L LE R B E ST E  

B U R G E R S H U I Z E N  
en

EEN  Z EER  GOED G ELEG EN  
H A N D E L S H U  II S

Oostendestraat, nrs 24, 28 en 26, res
pectievelijk groot la . 56ca. ; la  66ca; 
la  65ca.

M et alle rechten op gebeurlijke 
ocVlogschade vergoeding.
De twee burgershuizen zijn vrij van 

gebruik, Het handelshuis is verhuurd 
zonder geschreven pacht.

Zichtbaar de Maandag, Woensdag 
en V rijdag van 10 tot 12 uur.
M et gewin van 0,50 t.h. instelpremie.

Gewone voorwaarden.
Voor alle verdere in lichtingen zich 

wenden ter studie van voornoemde 
notaris D EN IS, Kokstraat 9.

(517)
Studie van den Notaris 

M A U R IC E Q U A G H EBEU R
te Oostende, Léopoldlaan 10.

Op Dinsdag 4 November 1947 te 15
uur ten gehoorzaal van het Vredege
recht. Canadaplein te Oostende. 

TO ESLAG  van een 
G E R I E V I G  W O O N H U I S

Spaarzaam heidstraat 11 te Oostende.
Oppervlakte 165 m2 - 6 plaatsen - 

koterijen - koer en hof.
Onmiddellijk genot.
Bezoek ; Maandag en Donderdag 

van 14 tot 16 u.
IN ST EL : 180 000,—

Alle. nadere inlichtingen te beko
men ter studie.

(522)
Kantoren van die Notarissen

A. LACOURT en J. DE V EST ELE
Karel Janssenslaan, 31, Oostende 

Lange Rei te Brugge .
O PEN BA RE V ER K O P IN G  VAN

STAD OOSTENDE
Een schoon en welgelegen 

W O O N H U I S
Edmond Laponstraat, 22

Een schoon en welgelegen woon
huis, Edmond Laponstraat, 22, groot 
116 vierkante meters gekadastreerd 
sectie D nummer 178 t3.

Bevattende : Kelder : twee kelder
keukens - badkamer.
Gelijkvloers : twee schone kamers en 
annexekeuken.
1e Verdliep : twee grote kamers en 
kleine kam er en annexekeuken.
Zolder : twee annexekamers en zolder 
Z ITD AGEN  : IN ST EL : W OENSDAG 
12 N O VEM BER  1947.

TO ESLAG  : W OENSDAG 26 NO
VEM BER .

Telkens om 3 uur namiddag in Ca
fé «Prins Boudewijn» St Sebastiaan
straat, 22 te Oostende.

0,50 t.h. insteipremie
Nadere inlichtingen te bekomen in 

voornoemde studiën.
Te bezichtigen ieder D nsdag en 

Donderdag namiddag van 2 tot 4 u.
(529)

Handelsberichte»
«CO O PERA T IEVE v. V ER EN IG D E  

V IS-EXPO RTEU RS»

Het Staatsblad van 17-10-47 m aakt 
de stichting bekend van Vico.

De stichters zijn :
1. Cofitra vertegenwoordigd door 

A. Van, Reysbergen met 150 aandelen 
van 100 fr.

2. N.C. Cie du Progrès, vertegen
woordigd door a) Mee Verbeke, direc
teur, b) Roger Seghers, commissaris, 
met 150 aandelen.

3. Fa  Henri Van Graefschepe met 
100 aandelen.

4. H. Van Graefschepe met 50 aan
delen.

5. Georges M adelein met 150 aand.
6. Sts, Kesteloot en Rem y vertegen

woordigd door Ju les Kesteloot met 
50 aandelen.

7. Ju les Kesteloot, met 50 aandelen.
8. Georges Rem y met 50 aandelen.
De zetel der m aatschappij wordt ge

vestigd Peter Benoitstraat 16.
Het doel van de m aatschappij is de 

uitvoer van vis en visserijproducten 
De beheerraad werd samengesteld 
als volgt : Voorzitter H. Van Graef- 
scheep; Onder-voorzitter J. Kesteloot; 
Beheerders : G. Madelein, G. Remy, 
Roger Seghers, A. Van Rysbergen ; 
Commissarissen : le prince Rod. de 
Croy en H.B. Van Graefschepe.

Afgev.-beheerder en directeur: Ver
beke Maurice.

Notaris J. GHYOOT,
St-Petersburgstraat, 47, Oostende

UN ST EL  met 0,50 t.h. premie 
Op Dinsdag 4 November 1947, te 15 

u., te Oostende, Vredegerecht (Nieuw 
Gerechtshof) van :

OOSTENDE-OPEX 
G ET E IS T ER D  

H A N D E L S H U I S  
thans in  heropbouw, met grote bak
kersoven, achtergebouwen en grond 
gemerkt, Voorhavenlaan, 55, aldaar 
breed 6 m. en grond uitgevende 
Noord Eedestraat, aldaar breed 4 m. 
samen groot 154 m2.

Rechten op oorlogsschadevergoe- 
ding zijn inbegrepen (onverdeeldheid 
wet 1-10-47).

V rij gebruik tegen betaling.
Steeds te bezichtigen.

(Toew. volgt 18-11-47)
(526)

Notaris J. GHYOOT, 
St-Petersburgstraat, 47, Oostende 
U I T  D E  H A N D  TE  K O O P
1. Voordelig en best gelegen bouw
gronden te Oostende-Opex, Voorha
venlaan, nabij hoek V ingerlinckstraat 
en Thomas Van Loostraat .verdeeld' 
in 3 percelen van 87 m2 (breedte 6 
m.) 286 m2 (breedte 12 m.) en 415 m2 
(breedte 14 m.)
2. Welgelegen Bouwgronden te Steene
Conterdam, Zandvoordesteenweg, na
bij hoek Steenoven str a at,. groot 
1697,30 m2, verdeeld ln  5 loten ter 
breedte van 6 m.

Nadere inlichtingen ten kantore 
van, voomoemde notaris. (528)

Notaris J. GHYOOT, 
St-Petersburgstraat, 47, Oostendle

IN STEL met 0,50 premie 
Op Dinsdag 4 November 1947 te 15

u„ te Oostende, Vredegerecht (Nieuw 
Gerechtshof), van STAD  O O STENDE
I.

A R B E I D E R S W O O N S T
met erf koec en achtergebouwen, 
(werkhuis) gelegen Vredestraat, 3, 
groot 240,18 m2.
I I .

A R B E I D E R S W O O N S T
met erf en koer en onvoltooide ach
tergebouwen, gelegen Vredtestraat, 5 
groot 213,18 m2.

Voorzien van regenwater en electri- 
siteit.
I I I  &  IV

PERC ELEN
B O U W G R O N D

gelegen ieder met 6,10 m tegen Vre
destraat (naast lot I I )  met muren en 
onvoltooid achtergebouw, groot 262,30 
m2 en 251,94 m2 .

De blok dezer loten I  tot IV  groot 
967,60 m2; De Vrediestraait uitgeven
de in  de Landbouwstraat .
V.

H A N D E L S H U I S
mè inrijpoort, afzonderlijke ingang, 
erf en aanhorigheden, gelegen ter 
Zuidzijde van de Warschaustraat, 24 
groot 109 m2.

Voorzien van stads- en regenwater, 
gas en electriciteit.

De huizen zijn verhuurd.
De gronden liggen vrij.
Bezichtiging : De huizen Maandag, 

Woensdag en Vrijdag 14 tot 17 u. - 
de gronden, m its sleutel te vragen bij 
dhr. Coucke ,Landbouwersstr. 21.

Raadpleegt de plakkaten. - In lich 
tingen en, plans ten kantore van 
voornoemden notaris.

(Toew. volgt 18-10-47).
(527)

Zoeklichtjes
^ M antels en klederen op maat, 
zich wenden Zwaenepoel Isabelle, 
Schietbaanstraat, 30, Oostende-Opex.

(531)
♦ TE KOOP : Garnaalbak met stuur
rad en winch. Zich wenden bureel 
van ’t blad. (530)
♦ Aan alle vissers-redtors wordt be
kend gemaakt dat er FLU W E  IN A L 
LE  MAZEN EN IN BEST E  GARNAAL- 
GAREN, OOK SPR O T FLU W E  te be
komen is, bij de Firma Wwe L. V L IE 
T IN C K  en Co te Zeebrugge achter de 
vismijn b'j gebr. Vlietinck, zeilma
kers. (525)
V ISSER SV A A R T U IG  te koop. Bouw
jaa r 1928, gans vernieuwd, onder zee 
vaart inspectie (in  hout). Deutzmo- 
tor 1941 - 30 P.K . 2 cyl., met spoel- 
pompen. Bruto tonnemaat : 7,28. 
Nieuwp. nr. 701, genaamd Roger- 
Paulette. In, goeden staat en varens- 
gereed. Z.W. Asaert, Kokstr. 57 
N IEU W PO O RT. (518)
♦ TE KOOP zo goed als nieuw motor 
A.B.C. gloeikop 25 P.K . Zich wenden 
bureel blad. (470)
* Te koop schone auto «Imperia» 9
P.K . met nieuwe banden en volledig 
in orde.

Inlichftingen iln te winnen bureel 
van het blad (423)

* Men wenst te kopen allerhande boek 
werken en uitgaven in  verband met de 
zeevisserij.

Schrijven met opgave van tite l en 
prijs bureel van het blad (424)
❖ Men vraagt te koop :

Open boten en garnaalvissersvaar- 
tuigen van klein formaat.

Inlichtingen en prijsaanbod bureel 
van ’t blad onder N r 524.
♦ Heer 40 iaar met kaoitaal zoekt
associatie in visserijbedrijf (rederij, 
vishandel enz.) - schrijven bureel van 
het blad onder letters J.P . (523)
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stitute) heeft een. man aangeworven 
om propaganda te voeren voor meer 
visverbruik. Ze schijnen een goede 
keus gedaan te hebben w ant deze 
man heeft vroeger a ltijd  (en nu nog) 
de propaganda voor Nestle en Bo r
dens produkten op zich genomen. In  
het begin van z ijn  werk heeft h ij het 
volgende gezegd : «Vis en schaaldie
ren z ijn  n iet alleen een heerlijk  
voedsel, ze z ijn  tevens heel gezond en 
voedzaam. Iedereen in  de industrie 
weet dit. De huisvrouw weet het niet 
en moet er van overtuigd worden, 
w ant enkel dan zal het verbruik kun
nen opgevoerd worden.»

De N .F.I. zal er verder voor zorgen, 
de nodige fondsen ter beschikking te 
stellen voor het uitvoeren van dit 
werk.

‘t Is  bij ons ook het geval ?

/ TALIE

W A LV ISSEN  IN ITA LIA A N SE 

W A TEREN  V ER Z E ILD

. De bemanning van een vissersvaar
tuig heeft twee grote walvissen opge
merkt ter hoogte van Pietraliguro op 
de Italiaanse R iviera. De vissers van 
de Ligurische kust zijn van zin een 
expeditie u it te rusten, om de twee 
walvissen te vangen.

HET NEDERLANDSE CONTACT- 
VAARTUIC «VANDER STENG» IN 

DIENST GESTELD
Ter gelegenheid van de indienst- 

stelling van het contactvaartuig Van 
der Steng werd toelichting gegeven 
op het doel, dat men nastreeft, niet 
alleen door het gebruik van een nieuw 
motorschip, m aar later ook wellicht 
door het in  dienst stellen van een 
aantal kleinere vaartuigen, die spe
ciaal voor de jeugd instructief kun
nen zijn.

Berichten aan 
Z eevarenden

NEDERLAND
Haringvliet Lichtboei herlegd

De zwarte lichtboei «No. 4» is her
legd, de vervangende sparboei is op
genomen.

N.B. Op de kaari staat bij deze 
lichtboei sNo. 5» ; dit moet worden 
verbeterd in  «No. 4».

Vlissüngtn. Bi^tenhaven. Lïch1|ao<et 
verlegd,

De zwarte lichtboei in de mond 
thans plm. 30 m beSE de E-li.kste 
40 m. om de Noord verlegd en ligt 
van de Buitenhaven te Vlissingen ia 
punt van het w rak (Ongeveer de vroe 
gere plaats.

Bqtlek. Welplaat. Licht ontstoken. 
Ontstoken is het groene onderbro

ken lich t «W elplaat», elke 8 sec. hel- 
ie r  4 sec.

Zeegat van Goeree. Kwade Hoek.
Licht weer ontstoken 

Hei; lich t «Kwade Hoek» is wede
rom ontstoken. De lichtbron is thans 
electrisch onveranderd.
Keeten. Stavenisse. Hulplicht ont

stoken .
Het lich t van Stavenisse is weder

om ontstoken, tijd e lijk  als rondom
schijnend w it vast lich t (petroleum) 
op het branden w aarvan n iet kan 
worden gerekend.

Zeegat van Brouwershaven. 
Bruinisse. Hulplicht ontstoken,

Op de kop van het N. havenhoofd 
is tijd e lijk  ontstoken een rondom-  ̂
schijnend w it vast lich t (petroleum) 

Zeegat van Goemeel. Stellendam.
Licht tijdelijk gewijzigd.

Het licht van stellendam is tijde
lijk gewijzigd in een wit vast licht.

Lichtschip Texel tijdelijk vervangen 
lichtbrulboei.

Het lichtschip Texel is tijde lijk  (2 
à 3 weken) binnengehaald en vervan
gen door een rode lichtbrulboei met 
w itte band, gemerkt Texel, tonende 
een w it onderbroken lich t, elke 8 sec. 
helder 4 sec.

Firma Jan Spaanderman
ZEEV ISG RO O TH A N D EL 

Il M U I D E N • H O L L A N D  
Telegramadres Jan  Spaanderman - IJmuiden.

♦ ♦ 
♦ ♦ 
♦ ♦ ❖ ♦
*  ♦

Telefoon IJmuiden 5683 Telefoon Santpoort 8228 (d«s avonds) 
Gespecialiseerd in prima kwaliteit

G EP ELD E  en O N G EPELD E G ARN A L EN. 
lederen dag vers en binnen enkele uren geleverd in  België.
(Verzendingen van Ongepelde G arnalen geschieden van de 

Zeelandse aanvoerhavens). (9)

BRIEF UIT YERSEKE

NEDERLAND
BELGKE EEN  GOEDE M ARKT

Na de toestand in België te hebben 
beschreven komt «De Visscherijwe
reld» tot het besluit dat voor Neder
land België een goede m arkt moet ge
noemd worden. IJm u iden  heeft de 
meeste fijne vis in  het eerste ha lf
jaa r van 1947 naar België geëexpor- 
teerd. E r  gaat er aardig w at zoute 
haring heen en, zo werd door sommi
gen geredeneerd, misschien zou in  Bel 
gië ook een m arkt te maken zijn voor 
m aatjesharing. Overwegend Ziet men 
in  België haring in  het zuur eten. 
Op de vism arkten worden ze meest 
zo u it de ton verkocht. Het opdienen 
van een goed gefileerde haring is er 
m inder bekend dan in  Nederland. 
Men ziet geén haringkarren langs de 
wegen. Waarom , zo redeneren de Ne
derlanders, zouden w ij België niet on
ze Hollandse nieuwe kunnen leren 
genieten ?

H ET  DOEL VAN DE STAND IN HET
VOEDINGSSALO N TE  BR U SSEL

M et het hierboven vermeld doel werd 
een stand opgericht op het 18e Voe- 
dingssalon in Brussel. Men vindt er 
de Ondesrvakgroep Visconserverfabrie- 
ken en een gecombineerde stand van 
de Nederlandse Bond van Haringhan- 
delaren en de Redersvereniging van 
de Nederlandse Haringvisserij, de 
laatste ingericht door de Afd. Vis van 
de Voedingsraad. «De Visscherijwe
reld» stipt aan dat de belangstelling 
overweldigend is. De Belgen eten de 
haring u it de hand en komen terug. 
Honderden vragen w aar ze de haring 
kopen kunnen. Handelaren informe-, 
ren naar importmogelijkheden. De a l
gemene indruk is dat de belangstel
ling zeer groot is. De Belgen verwon
deren zich m aar over één ding, dat ze 
die sm akelijke hapjes cadeau krijgen. 
Aan alle stand in  de Belgische afde
lingen kan men de waren proeven, 
m aar tegen betaling. E r zou een aar
dig frankenpotje te vormen geweest 
z ijn  en de aanvoer voor de tentoon
stelling zou ook vlot u it de hand ver
kocht kunnen zijn, m aar daar is na
tuu rlijk  geen sprake van, het gaat a l
leen om de propaganda. De rest moet 
de handel zelf doen. Op de • stand 
staat duidelijk de naam van de Bond 
aangegeven en de ingevoerde handel 
weet de weg allang.

W ij herhalen eens te meer : w ij, 
Belgen, laten het gras van onder on
ze voeten maaien. Heeft de Propagan- 
dacommissie voor Visverbruik dan 
toch geen open oog voor het gevaar ? 
Beseffen onze rederijen en visverwer- 
kende nijverheden niet welk belang
rijk  terrein door de Buitenlandse con
currentie h ier veroverd wordt ?

H ET V R IJG E V E N  VAN DE F IJN E  
V ISSO O RTEN

Onze Noorderburen voeren thans 
een campagne voor het losmaken van 
de fijne vissoorten van de prijzenre- 
glementering.

Na een reeks artikels, trouwens u it
stekend gedocumenteerd, komt de 
«Visscherijwereld» tot de volgende 
conclusies :

1. F ijn e  vis naar de hoeveelheid ge
meten heeft geringe betekenis ;

2. F ijn e  vis naar de opbrengst ge
meten, is van zeer groot belang voor 
de producent en handel;

3. het belang van prijscontrole van 
fijne  vis weegt niet op, tegen de zeer 
grote nadeelen van de huidige m a
ximumprijzen, plus de verdeling er 
aan verbonden, ook voor het over
heidsgezag;

4. de prijsvorm ing op de m arkt te 
Oostende is aan grenzen verbonden 
die n iet ontstellend hoog liggen;

5. de gemiddelde opbrengst in B e l
gië is niet ontstellend te noemen;

6. in  Nederland komt de gemiddel
de opbrengst van volksvis aanzien
lijk  hoger uit dan die van tong.

O PRO EP VOOR HET TRO UW
BEZO EK EN  VAN DE V IS S E R IJ-  

SCHOLEN

Let wel ! deze woorden komen uit 
de pen van de Bondsvoorzitter van de 
Nederlandse Vissersbond.

W ij stellen de vraag ; passen ze n iet 
evengoed voor ons ?

WAAROM MOETEN DE V IS 
P R IJZ E N  HOGER Z IJN  ?

Zoals reeds geschreven, streven de 
Nederlandse vissers naar een verho
ging der visprijzen of liever nog naar 
de vrije  markt.

Het verlangen van de vissers is als 
volgt gemotiveerd : w ij mogen toch 
wel enige reserve kweken, w ant ais 
er m aar even ruimere aanvoer komt, 
keldert de prijs. Het is dezer zomer 
voorgekomen, dat de schol verkocht 
werd voor 2 1/2 cent per pond, omdat 
er wel maximumprijzen zijn, m aar 
geen m inim umprijzen.

Daartegenover staat, dat de uitba- 
tingskosten van het bedrijf verschrik
kelijk  hoog zijn, ook al omdat er veel 
verspeeld wordt aan vistuig en net
ten, door al het oorlogstuig dat op de 
bodem der zee ligt. Door de aanwe
zigheid van vele m ijnen, verkeren de 
vissers nog steeds in  levensgevaar.

De betrokken productiekringen be
sluiten : op grond van d it alles mo
gen de vissers toch zeker wel iets ex
tra ’s verdienen, om aan de m oeilijk 
heden van hun bedrijf het hoofd te 
kunnen bieden.

W ij voegen hieraantoe : w ij gunnen 
het hun gaame.

D EIN IN G  RONDOM DE T W EED E
N ED ERLAN D SE W A LV ISV A N G ST  

E X P E D IT IE

Ten tweede male is er deining ont
staan rondom de jongste Nederlandse 
walvisvangst-expéditie. De «voorjaars 
storm» die zich over de «W illem  B a 
rendsz» had ontketend, hield verband 
met teleurstellende vangstresultaten, 
na een beurshausse, die op ietwat 
optim istisch gekleurde berichtgeving 
was gebaseerd. De daling der aande
len in  het jonge w alvisvaartbedrijf 
verwekte heel w at herrie.

Toen het fabriekschip met de vette 
buit thuis kwam, was de storm alweer 
geluwd.

De nieuwe storm heeft een geheel 
andere achtergrond. Het gaat pu om 
sociale zaken en men sloeg alarm  
over de verzorging der opvarenden.

E r mag worden aangenomen, dat de 
feiten ju ist zijn, De tekortkomingen 
zijn echter grotendeels aan gebrek 
aan ervaring toe te schrijven.
Alles werd nu gedaan om alle kwaad 

gedurende de tweede expeditie te keer 
te gaan,

FRANKRIJK
FRAN SE K U ST  V R IJ  VAN M IJN EN
Volgens een mededeling van het 

Franse m inisterie van M arine is de 
kust van Frankrijk  thans v rij van 
m ijnen; 115 vaartuigen, bemand met 
4800 officieren en minderen, hebben 
in  drie jaar een oppervlakte van 
12.415 vierkante km. geveegd en onge
veer 5500 m ijnen onschadelijk ge
maakt. Twee m ijnenvegers gingen ver 
loren en tien werden zwaar bescha
digd, 35 opvarenden verloren het le 
ven.

ENGELAND
IJS LA N D SE  T R A W LER  T EW A T ER  

GELATEN
Dinsdag 14 Oktober is van de 

werf van Cook, W elton &  Gemm ell 
te Beverley tewater gelaten de stoom
traw ler Fy lk ir de vijfde in  een serie 
van dertig, welke door de IJslandse 
Regering in  Engeland zijn besteld. De 
Fy lk ir is ca. 650 ton bruto en uitge
rust met v ijf tanks voor 233 ton olie- 
brandstof, tanks voor >15 1/2 ton D ie
selolie, en accommodatie voor 38 man, 
compleet met badkamer, W .C.’s, was
plaatsen, enz... Verder is er electrisch 
licht, mechanische ventilatie, moder
ne draadloze telegrafie, telefonie, 
Echo-lood, een installatie voor in ter
ne communicatie, electrisch log en 
Revometer.

wers van Canada een betere tijd  ge
kend, zegt «Time». Ze moeten hun 
gewoon klienteel van  vissers bevredi
gen. Verder hebben yachtsm annen 
en am ateur vissers u it de V.S.A., ont
dekt dat daar uitstekende w erkkrach
ten schuilen die, w at vast n iet te ne
geren valt, tegen goedkope prijzen 
werken. Een der grootste werven heeft 
reeds orders uitgevoerd, oorlogskor- 
vetten in  passagierschepen vervor
mend. Het grootste order is heden : 
drie transportschepen van 3.100 ton 
voor de Argentijnse m arine. Neen, 
zelfs in  oorlogstijd hadden de scheeps 
werven het zo goed niet.

IJSLAND
SKAGASTRO ND , CEN TRUM  DER 

TO EK O M ST
Op de Noorderlijke kust van  I J s 

land lig t een klein  dorpje ; Skaga- 
strond. De bewoners ten getalle van 
350, leven van visvangst. Volgens de 
geruchten verspreid in  zekere m id
dens van  Reykjavik, zou d it dorpje 
bestemd zijn  om een centrum  te wor
den van ten m inste 3.000 inwoners.

Geen goud of olie werd daar opeens 
ontdekt, m aar de wateren z ijn  er 
uiterst r ijk  aan vis. De aanpalende 
grond is vruchtbaar, het k lim aat is 
tam elijk  aangenaam, de plaats wordt 
even gem akkelijk bij land als bij zee 
en in  de lucht bereikt en de streek 
biedt zich op topographisch gebied 
tot het bouwen van  steden.

Volgens de bestaande plannen voor 
de nieuwe stad, zou het grootste ge
deelte van  de kust ingenomen worden 
door faktorijen  voor de verwerking 
van vis. In  de w in ter zullen de vang
sten kabeljauw gefilleteerd worden 
en een vlug vervriezing methode on
dergaan, terw ijl haringolie en haring- 
meel zal voortgebracht worden van 
de vangsten van  vette haring die ge
durende de zomermaanden langs de 
Noordkust gevangen worden.

Modelhoeven zullen aan de bewo
ners de nodige boter, eieren, vlees en 
andere landbouwprodukten bezorgen.

D it p lan  bestaat fe ite lijk  reeds se
dert 1942 m aar is dan voor bepaalde 
redenen in  een schof te rusten gelegd. 
In  1945, werd het weer bovengehaald.

Nu is het afgewerkt. In  het deel van 
het p lan dat de stad betreft, wordt de 
nadruk gelegd op de noodzakelijkheid 
een brede strook te laten tussen het 
nijverheidsgedeelte en het bewoonde 
gedeelte; een groot park zal de twee 
van  elkaar scheiden.

Als de haven zal gereed zijn, zal zij 
ongeveer dezelfde omvang hebben als 
die van Reykjavik  en twee delen be
vatten : één voorbehouden aan de 
vissersvaartuigen, een ander aan de 
cargo- en passagiersboten.

Achter het park dat de nijverheids. 
gebouwen van  de rest van de stad zal 
scheiden, zal de eerste rij gebouwen 
oprijzen. D aarin  zullen zich regerins- 
en zakenburelen bevinden. D aarach
ter zullen huizengroepen staan van 
twee verdiepingen. N aar het Zuiden 
toe, moeten appartementsgebouwen 
komen met elk 4 à 6 appartementen, 
en nog w at meer Zuidwaarts, komen 
de hoeven.

E r  zullen ook twee scholen bestaan, 
een m iddelbare en een Hogeschool. 
De kerk k rijg t in  het midden haar 
plaats. Aan de Oostkant van de stad, 
komt een veld voor athletisriie en 
een moderne zwem inrichting.

Het sch ijnt dat Skagastrond een 
welvarende kleine stad zal kunnen 
worden met de weelde van vis die er 
zowel in  de zomer als in  de w inter 
in  haar wateren te vinden is.

D it lot wensen we haar toe. Ons
zelf wensen we als de zaken zover 
staan toe, uitgenodigd te worden om 
er een reportage te gaan over m a
ken.

VEREENIGDE STATEN
V IS  VOOR EURO PA

E r is veel gediscuteerd geworden 
om te weten indien de V.S.A. het ver
hongerd gedeelte van Europa moest 
voeden. Afgezien van  deze versch il
lende meningen hebben de V.S. vele 
m illioenen dollar uitgegeven om voed
sel te zenden. A lle soorten voedsel. 
De. Am erikaanse visserijm iddens noch 
tans, beklagen zich dat in  ïïëze grote 
som geen plaats was voor ,/en bestel
ling vis, was het n iet geweest van het 
herhaalde aandringen van voornoem
de middens. Daar w aar Canada zo 
zegt «Fishing Gazette» voor 40% van 
zijn toegekende contingent in  vis 
mocht verzenden, moesten de betrok
ken middens van de V.S. indianen- 
knepen uithalen om de Regering over 
te halen hun een deeltje toe te ken
nen.

Het M inisterie van  Landbouw heeft 
dus een deeltje gekocht (alles te za- 
men 1.780 ton) met de belofte in  de 
komende maanden meer te kopen.

ER W O RD T GEZEGD...
Niemand weet heel ju ist welke plaats 

aan de Japanse visserij zal toegekend 
worden in  het vredesverdrag met J a 
pan. M aar men zegt dat de Jap s zul
len mogen vissen w aar ze lust hebben, 
tot zelfs in  de Am erikaanse territo 
riale  wateren. N iets zou ze verbieden 
de heilbot daar te komen vissen. In  
feite, Zou niets ze verbieden van hun 
visserij weer zoveel indien m et meer 
u it te breiden, dan vóór de oorlog.

Het is nutteloos te zeggen, dat de 
Am erikanen hopen, dat al deze ge
ruchten vals mogen wezen.

PRO PAGAND ACAM PAGNE OP 
G RO TE SCHAAL

De N .F.I. (N ational Fisheries In-

Yerseke, 10 Oktober 1947.

GEEN  LEVEN  IN DE ZAAK
Dat het met de oesterverzending 

niet erg best gaat en ging b lijk t zeer 
duidelijk uit de uitvoercijfers over 
de maand September. N aar Neder
land werden in  genoemden maand 
verzonden 198.341, naar België 416.545 
en naar andere landen 9.550 stuks. 
Totaal 624.436. Vorig jaa r in Septem
ber was de afzet aanm erkelijk hoger. 
Toen toch gingen naar Nederland 
260.600, naar België 742.175, naar 
Duitsland 850 en naar andere landen 
32.600 stuks. In  totaal 1.044.225. W el 
een zeer groot verschil. Hoewel ’t war 
me weer voor een niet gering deel 
oorzaak is van die sterke verm inde
ring is nu toch wel reden-om aan te 
nemen dat nog meer factoren de ver
zending ongunstig beinvloeden. De 
voornaamste h iervan wordt wel ver
ondersteld de verminderde koop
kracht te zijn. W ant hoewel nu sinds 
verleden week Engeland als afnemer 
kwam is de verzending op z’n best 
nog slechts zeer m atig te noemen. 
Geen wonder dan ook dat men van 
velerlei gevallen hoort fluisteren van 
zich niet te houden aan de vastgestel- 
de prijzen. Op velerlei wijze wordt 
het zo aangelegd dat de afnemers dit 
geldt dan in het bijzonder de Be lg i
sche, ’t product voor aanm erkelijk 
lagere prijs ter beschikking krijgt, 
dan ’t  geval zou zijn als alles ver
liep zo ’t behoort te verlopen. Dat op 
die wijze zij die zich loyaal houden 
aan de spelregels, de dupe worden 
hoeft niet nader uitgelegd. Geen won 
der dat men veel de wens te ho
ren k rijg t dat men even goed als 
voor Nederland in België de vaste 
prijzen m aar liever moest afschaffen 
Dan kan ten minste ieder die prijs 
vragen die h ij redelijk acht. Nu hou
den de bona fide handelaren zich aan 
de regeling en de minder nauwgezet- 
ten halen de slagen binnen, ’t  Is  te ho 
pen dat aan deze onbehagelijke toe
stand spoedig een einde kome. Naar 
Zweden zouden oesters kunnen wor
den gezonden in consigatie. Het Be
drijfschap heeft in verband hiermee 
döen weten dat onder het thans be
staande systeem van mlnimum-prij- 
zen het leveren en consignatie niet 
kan worden toegestaan. N aar Enge
land gingen weer enige zendingen en 
men zou daar over de kw alieit zeer te 
vreden zijn. Alles bijeen kan . echter 
niet gezegd dat ’t  veel moois is in  de 
oesterbeweging.

DE M O SSELEN  EN K R EEFT EN

Ook in  de laatste dagen a lth an s, 
kan niets goeds gezegd worden van 
de mosselhandel. D at de afzet naar 
België stilaan afneemt is een zo ge

woon verschijnsel dat ’t n iet de moei
te waard is hierop te wijzen of aan 
te herinneren. Anders en erger is ’t 
evenwel w at de uitvoer naar Frank
rijk  betreft. Daarheen lig t alle ver
zending vrijw el stil. Nadat ’t  eerste 
uitvoer-contingent was uitgeput re
kende men op spoedig toestaan van 
nieuwe toewijzingen. Tot op heden 
bleef echter alles roerloos stil. Men 
zegt dat 20 Oktober dus aanstaande 
M aandag de zaak weer aan ’t draaien 
gaat doch er zijn reeds zoveel data 
genoemd dat we nu beter eens af
wachten en zien w at er gaat gebeu
ren. W at evenwel n iet w il zeggen dat 
ook w ij niet hopen op hervatten van 
de drukte. N aar Holland werden 220 
tonnen verzonden. De aanvoer van 
mosselzaad ging gestadig door. Van
uit Zeeland werden (onder meer van 
uit de laagte van Rehesse 1.100 ton) 
mosselzaad aangevoerd. Ook vanuit 
de Waddenzee kwamen meerdere la
dingen aan. De schepen die van hier 
derwaarts Maandag vertrokken kwa
men gisteravond en vanmorgen allen 
terug met een flnke lading mooi zaad.

De kreeftenhandel gaat ook op on
geveer hetzelfde tempo door en de 
kokerijen zijn doorlopend overdruk 
bezet met bestellingen.

HAVENPLANNEN
Met de havenplannen althans met 

die dingen die behoren voor mekaar 
te komen voor op uitvoering kan wor
den gerekend verloopt het niet zoals 
het in  het begin leek te zullen gaan. 
Zodat nog niet is te voorzien w at zal 
worden van de zo dringend dubbel 
dringend nodige nieuwe haven.

O L IEBO R IN G EN
Enige weken geleden schreven we 

diver aardolie-boringen, die zouden 
zijn verricht in  de Oosterschelde. In 
verband hiermee vernamen we later 
uit een onzer bladen dat ’t  h ier geen 
olie-boringen geldt. Men was slechts 
bezig met het geologisch onderzoïk 
van de Nederlandse bodem én in  het 
bijzonder m et. geologische onderzoe
kingen. Reeds lang voor de oorlog (in
1933 werd voor het eerst een dergelijk 
onderzoek ingesteld) houdt de B(a- 
taafse) P(etroleum ) M (aatschappij) 
zich bezig met een system atisch on
derzoek naar die sam enstelling van 
de Nederlandse bodem. Deze onder
zoekingen vormen wel een stap op de 
weg naar de opsporing van aard-olie 
doch er zullen nog vele jaren over 
heen gaan, eer ’t zover is. Voor van
daag weten we niets meer te schrij
ven en hopen, voor de volgende week 
wat meer bij m ekaar te kunnen k rij
gen.
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Opsteller : S. BO LLIN N E
H. Hartplein, 11 — Oostende

P.C.R. : 41.89.87 — H.R.O. : 14.275

In  Nederland worden de jongeren 
er op attent gemaakt dat zij de vis- 
serijschool trouw moeten bezoeken. 
Als men straks ongeschoold ls, komt 
men nergens meer terecht, niet meer 
in  de visserij, m aar ook elders niet.

N ED ERLAN D SE V IS S E R IJ-  
O RGAN IISATIE F E L  TEN ACHTER

In  een rapport van het Economisch 
Instituu t kan men lezen dat de Ne
derlandse visserij, w at betreft haar 
organisatie, zeker bij de landbouw 
wel een halve eeuw ten achter is.

De landbouw heeft zijn mannen, die 
deskundg zijn in  vertegenwpordigen- 
de licham en en in  Staten-Generaal. 
Onze Noorderburen stellen de vraag : 
w ààr is de deskundige voor de visse
rij ? M et alle respect voor de volks
vertegenwoordigers, m aar als men de 
verslagen leest over onderwerpen de 
v'sserij betreffende,, dan moet men 
zich bedroeven over de ondeskundig
heid. Het is daarom meer dan tijd  
dat alle takken van visserij zich gaan 
organiseren in  één verbond om de 
m ogel'jkheid te scheppen, om naar 
buiten krachtig op te treden en ook 
te zorgen dat in  de volksvertegen
woordiging ̂ mannen komen, die des
kundig zijn op visserijgeb!ed en de be
langen van de visserij in  al haar ge
ledingen naar behoren kunnen ver
tegenwoordigen.

CANADA
EEN SC H IP  VAN E ER S T E  

K W A L IT E IT
Een ingenieur architect van de m a

rine die na z ijn  legertijd uitgedaan 
te hebben geen woning vond, is zich 
in  Canada gaan vestigen. M et een 
klein kap itaaltje en zonder bureelbe- 
dienden, uitgenomen zijn vrouw, die 
tevens zijn secretaresse is, heeft h ij 
een zaak opgericht van 250.000 dol
lars ’s jaars. H ij m aakt een type 
vaartuig : de «Acadia 42» zo genoemd 
omdat de lengte overal 42 voet is. 
Compleet met kombuis, hulpm otor en 
kooi voor vier à zes man, kost het on
geveer 8.700 dollar. De Canadezen zijn 
van oordeel dat hetzelfde vaartu ig  in 
de V.S.A. 20.000 dollar zou kosten

Het eerste van de acht is zo iu ist 
van stapel gelopen. H et is door de 
architect zelf ontworpen, geheel ge
bouwd u it Canadese w itte eik en kan 
bij felle bries acht knopen ontwikke
len. F ie r van z ijn  werk zegt h ij : «Het 
is vlug, sterk, deugdelijk en betrouw
baar. Ik  durf er morgen mee rond de 
wereld». In  plaats daarvan echter 
laadde h ij ’t vaartuig op een wagon 
met bestemming voor C alifornia w aar 
de koper woont.

I JV E R IG E  W ERK ZA A M H ED EN
Nog nooit hebben de scheepsbou


