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V ER SC H IJN T  E L K E  V R IJD A G

VISSCHERIJBLAD
1 M 1.38 14.02
2 D 2.24 14.48
3 W 3.12 15.47
4 D 4.27 16.51
5 V 5.37 18.04
6 Z 6.55 19.2*
7 z 8.26 20.31
8 M 9.10 21.31
9 D 10.01 22.2)

10 W 10.46 23.0?
11 D 11.24 23.4)
12 V — 12.01
13 Z 0.19 12.31
14 z 0.56 13.11
15 M 1.32 13.46
16 D 2.08 14.21
17 W 2.47 15.01
18 D 3.31 15.5q
19 V 4.18 16.3$
20 Z 5.07 17.20
21 Z 6.07 i8.3a
22 M 7.13 19.39
23 D 8.16 20.41
24 W 9.15 21.31
25 D 10.03 22.25
26 V 10.49 23.12
27 Z 11.31 23.54
28 z — 12.1829 M 0.40 13.03
30 D 1.31 13.55
31 W 2.26 14.46

'4—' Berekend volgens 
het officieele uur, 
van Greenwich
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Redactie en Beheer : Nieuwpoortsteenweg, 44 
Oostende —  P.C.R. S. BOLLINNE 4189.87

ABO NNEM ENTEN : Binnenland: 1 jaar: 100 fr. 
TEL. Nr 72523 Nederland: 12 gulden.
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lWetenschap - Nijverheid - Handet
dnze handet zet de â£aâ acht&adt 
mam aak de >iegexing. tneft Achuld

Waarom  
geen Groepswerking bij 

ln- en Uitvoer I
H ET PR O BLEEM  VAN DE 

BETA L IN G SBA LA N S
W e zouden eens een ernstig woord

je w illen uitwisselen met onze groot
handelaars uitvoerders en invoerders. 
W ie herinnnert zich niet dat na de 
bevrijding overal of toch bijna overal 
de mening werd vooropgezet : nu is 
het gedaan met de reglementering ; 
nu wordt de handel weer overal v rij; 
nu gaan we kunnen invoeren en uit
voeren zoals we w illen. Hoe werden de 
vreselijke economische gevolgen van 
deze oorlog niet over het hoofd gezien. 
Hoe weinig begrip werd er getoond 
voor de toestand in  de ons omringen
de landen, voor het verbroken econo
misch evenwicht in  de "Hele wereld. 
W at heeft deze moorddadige oorlog 
gebracht ? In  geograpische termen 
kan men vaststellen : Het weste
lijk  halfrond (Noord- en Zuid-Ameri- 
ka) heeft zich onm etelijk verrijk t en 
zijn productie omgevoerd tot een nog 
nooit gezien peil, zodat het reusachtig 
productieoverschotten moet uitvoeren. 
N aar w aar ? Naar het oostelijk h a lf
rond (Europa-Afrika-Azië) dat door 
de oorlog sociaal, economisch en po
litiek  volkomen ontredderd werd en 
zijn door generaties opgestapelde 
hulpbronnen kwijtspeelde; zodat het 
de Am erikaanse leveringen niet beta
len kan en ten prooi is gevallen aan 
een ware «Dollar-hongersnood». Dat 
is de toestand. Overal in  Europa wordt 
de toestand, ook de politieke toe
stand, beheerst door één enkel, dwin
gend probleem, het probleem van de 
betalingsbalans. D it probleem dwingt 
alle landen er toe hun in- en uitvoer 
op de meest stricte wijze te controle
ren, om de laatste, snel slinkende 
Dollar- en goudreserves te sparen. Een 
ogenblik meende men zich op dit 
punt nog illusies te kunnen maken 
»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

De Belgisch-Nederlandse 
Visserijalmanak 1948

VERSCH EN EN

Heden is de Belgisch-Nederlandse 
V isserijalm anak 1948 verschenen. De 
uitgevers zullen deze week nog aan 
alle bestellingen trachten te voldoen. 
Het mag een prachtwerk genoemd 
worden, waardig als jubileumnummer 
bestempeld te worden.

VOOR B E L G IE
De alm anak kan verkregen worden 

m its storting van het bedrag van 150 
frank op postcheck Nr. 41.89.87 van S. 
BO LLIN N E, H. H artplein 11, Oosten
de.

D it werk is ook verkrijgbaar bij :
1. Hulp in  Nood, V indictivelaan 20, 

Oostende.
2. De Verenigde Vissersreders, Vis

m ijn Oostende.
3. Bureel Hand in Hand, Zeebrugge.
4. Wwe Torreele, dagbladverkoop- 

ster, Oostduinkerke.
5. In  het waterschqutsambt te Oost

ende en te Nieuwpoort.
6. B ij dhr G. Deseck, Potterstraat,

15, Nieuwpoort.
I!N NEDERLAND

Stortingen kunnen gedaan worden 
op postcheck Nr. 41.060 van Hondius 
en Zoon te Middelburg.

Verder is dit werk te koop gesteld 
bij :

1. Ym uider Stores, Ymuiden.
2. Van Toors Handelsm aatschappij, 

Vlaardingen.
3. Agentuur en Handelsm aatschap

pij, Ymuiden.
Voor de verzending per post gelieve 

men F. 0.35 te voegen voor portikos- 
ten.

nam elijk toen aan Engeland door het 
financieel accoord met Am erika de 
omwisselbaarheid van het Pond S te r
ling opgedrongen werd, zodat dit 
land alleen voor de hele wereld de 
steeds zwaarder drukkende last van 
dë Dollarnood te torsen kreeg. M aar 
deze laatste illusie vervloog op 20 Au
gustus 11. toen Engeland, na een ont
zettende D ollarvlucht (w aarin  ons 
land de eerste viool speelde), de om
wisselbaarheid van het pond stopzet
te. Van  toen af werden de restricties 
van in- en uitvoer overal verscherpt, 
zelfs in  zo welvarende landen als Ca
nada en de Zuid-Am erikaanse Repu
blieken,_want ondertussen had de Dol 
larnood ook z ijn  intrede gedaan in  
het westelijk halfrond.

DE P O S IT IE  VAN B E L G IE

Is  het geen dwaasheid in  een der
gelijke chaotische wereld nog te spre
ken van vrije  invoer en vrije  uitvoer, 
alleen m aar omdat in  ons klein land
je de toestand om bepaalde redenen 
en omstandigheden nu eenmaal gun
stiger is dan overal elders ?

De waarheid is dat onze invoer en 
onze uitvoer n iet v rij zijn. W at de u it
voer betreft, lijk t het wel overbodig te 
w ijzen op de belemmeringen van f i
nanciële aard die overal opdoemen. 
Onze vis, onze haring kan niet naar 
Duitsiand omdat er geen deviezen 
zijn. H ij' kan n iet naar Oostenrijk, 
niet naar Tchecoslovakije, n iet naar 
Ita lië  omdat de clearing op krukken 
springt. F ran k rijk  zou eventueel meer 
kunnen afnemen, m aar d it land staat 
reeds bij ons in  het k rijt voor b ijna 
twee m illard  Belgische franks, zodat 
bijkomende leveringen met goud moe
ten betaald worden. Om niet te spre
ken van de risico’s die ontstaan uit 
de schier onafwendbare devaluatie 
van de Franse munt. M aar ook onze 
invoer is n iet vrij, a l k linkt d it m in
der w aarsch ijn lijk . Onze invoer u it 
Nederland is gebonden aan officieel 
vastgestelde prijzen en alleen een 
vast bepaalde fractie  van het uitvoer- 
surplus wordt ons geleverd. Onze in 
voer u it Denem arken is niet vrij, in  
die zin dat onze m arkt overstroomd 
wordt met Deense vis die we n iet v ra 
gen.

C EN T R A L ISA T IE  DOOR
G R O EP SW ER K IN G

W aar we w illen op neerkomen is dat 
het in  dergelijke omstandigheden ten 
zeerste gewenst zou z ijn  de invoer en 
de uitvoer door groepswerking te cen
traliseren. Door gecentraliseerde u it
voer zouden we in  de eerste plaats 
tegenover, de invoerlanden in  een 
sterkere negocieringspositie komen te 
staan, we zouden goedkoper kunnen 
uitvoereri door betere benuttiging van 
het transport en van de m anipulatie, 
we zouden verpakking en kw aliteit 
kunnen standardiserez Op het ogen
blik waarop we door de buitenlandse 
concurrentie in  de hoek worden ge
drongen omdat we te duur z ijn  - niet 
alleen de deviezenkwestie, ook de 
prijskwestie speelt een rol - is groeps- 
uitvoer, dus goedkopere uitvoer, d rin 
gend geboden. Hetzelfde geldt voor de 
invoer. In  onze visleverende landen 
is de uitvoer georganiseerd, gegroe
peerd, soms met officiële goedkeuring 
gemonopoliseerd. Moet het niet da
delijk in  het oog springen dat w ij in 
een m inderwaardige positie komen te 
staan als we geen gesloten front vor
men tegen deze organisatie en dat we 
alle condities en alle methodes moé
ten laten welgevallen zolang we in d i
vidueel en versnipperd te werk gaan ?

(Zie vervolg bldz. 2)
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Cóckerill v ie rt feest op de 
Oostende-Tilbury Lijn

V rijdag  voerde het m/s «Topaze» de 
haven van Oostende binnen onder het 
bevel van kapt. Tabary, komende van 
de werven te Hoboken, Deze pracht- 
eenheid is een grote Britse  m ijnenve
ger, die thans omgebouwd werd tot 
een prachtig koopvaardijschip van 
1032 Reg. Ton.

Het is tevens uitgerust met een ra- 
dartoestel en z ijn  laadbomen hebben 
een vermogen van 5 Ton. Aan boord 
hadden we de gelegenheid ’t radartoe 
stel in  werkincr te zien. De kabienen 
van officieren en bemanning zijn even 
luxueus en modern ingericht.

Zaterdagnam iddag was te 14.30 uur 
een ontvangst aan boord voorzien, 
waarop ta lrijk e  personaliteiten u it de 
m aritiem e wereld tegenwoordig waren.

Onder hen bemekten we directeur- 
generaal De Vos, Van  Rysselberghe, 
hoofdingenieur van Bruggen en Wegen 
directeur-hoofdingenieur Cadron, bur
gemeester H. Serruys, Ct. Couteaux, 
hoofdwaterschout Carlier, havenkapi 
tein  Becu, enz...

Na een bezoek aan de «Topaze» had 
een ontvangst p laats in  de nieuwe bu
relen van de Jo h n  Cóckerill lijn  Oost- 
ende-Tilbury, w aar de directeur het 
woord voerde en zijn Belgische en En 
gelse medewerkers bedankte alsook 
het gemeentebestuur van Oostende

met aan het hoofd burgemeester Ser
ruys.

H ij had een bijzonder woordje voor 
het personeel van de lijn  en C t M iroir, 
aan wie een maquet van het schip 
werd overhandigd. Ook M w M iroir, wel 
ke bereidwillig haar huis ter beschik - 
van de burelen van Cóckerill had ge
steld, werd terecht in  déze hulde be
grepen.

B U R G EM EEST ER  SE R R U Y S
bedankte namens de stad, wees op het 
belang van die lijn  voor Oostende, op 
de moed van onze zeelieden en op het 
feit, dat de leiders van Cockeril zeer 
sociaal aangelegd waren.

D it hebben ze tijdens de oorlog be
wezen.

Tenslotte werd hulde gebracht aan 
architect Colombie en aannemer Go- 
bin,die in  zo’n  korte tijdspanne to t een 
ieders bevrediging het gebouw hebben 
opgetrokken.

De Oostende-Tilburylijn herleeft.
Oostende kan er slechts wel bij va 

ren.

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. vanleeuwen -

Vism arkt, BR U SSEL .
(484)

SCHAFT U EEN
ZA K K A LEN D ER  1948

AAN MET
HOOG W A T ER G ET I JEN

TE BEKO M EN  :
Hand in  Hand, Oostende. 
Hand in Hand Zeebrugge. 
Hulp in  Nood, Oostende. 
Internationale Boekhandel, 
Oostende.
Coene Victor, Sluizen, 12 
Nieuwpoort.

t£etr onmisbare gids —
Handlig formaat. 

Prijs : slechtsi 2,50 fr
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K erstfeest en Nieuwjaarsdag voor onze 
oude Zeelieden op Godtschalck
W IE  H ELPT  ONS ?

Op het ogenblik dat deze regels ver 
schijnen zal het op Godtschalck volop 
Kerstfeest zijn en zullen onze oudjes 
reeds goed voldaan zijn.

Inderdaad buiten het feestje dat 
’s nam iddags te 14.30 uur p laats heeft 
en waarop de diam anten bruiloft van 
de echtgenoten Monroy wordt fgevierd, 
zullen zij ook reeds voorzien zijn van 
mooie geschenken.

Voor N ieuw jaar moet nog een duw
tje  gedaan worden opdat allen zich ’n  
paar warm e pantoffels zouden kunnen 
aanschaffen en opdat voor elk bed ’n 
warm  tap ijtje  zou kunnen liggen.

Benevens voor de maag. de voeten 
en het aangename zal ook het verstan
dige dienen verzorgd.

W ij w illen vooraf niets verklappen, 
m aar onze oudjes staan mooie verras
singen te wachten.

W ie helpt ons ook met Nieuwjaar ?
Alle gifften hoe klein ook, mogen ge

stort worden op postcheck Nr 418987 
van S. Bolünine, H. Hartplein 11, Oost
ende of kunnen afgegeven worden ter 
dirukkerij, Stwg op Nieuwpoort 44, 
Oostende.
G O D TSCHH ALCK
Alb., Christiaen, reder, Oost. 500,— 
Van een oud visser, Blankenb. 100,— 
Ch. Arts, Oostende 500,—
Cadron, Dir.-Hoofdingenieur,

Oostende 100,—
Meubelpaleis, Torhout stwg,

Oostende 813,—
Deltombe Valeer, Meenenstr. 11

W ervik 100,—
Verenigde Visafslagers, Oost. 500,— 
Surveillant, Oostende 50.—

2.263.—
Totaal vorige lijsten : 28.399,65

Totaal : 30.662,65 
G IFT EN  IN  NATURA 

Lothaire Pierets, Cap Nord, Oost
ende, 2 flessen «Apéritif*

W ij wachten op 
daden

Onder deze tite l wezen w ij erop dat 
de H.H. Volksvertegenwoordigers van 
de kust vruchtbaar werk zouden kun
nen leveren, wilden ze daadwerkelijk 
tussen komen ten voordeele van de 
naastbestaanden der slachtoffers, die 
hun leven verloren op zee tengevolge 
van het oorlogsgeweld, alhoewel B e l
gië in  de oorlog nog niet betrokken 
was. De onmenswaardige en tevens 
onrechtvaardige behandeling van een 
zeven en tw intig tal gezinnen hebben 
w ij herhaaldelijk aan de kaak gesteld, 
met het enig doel en de hoop dat de 
leidende krachten zich over hun treu
rig lot zouden ontfermen.

Kam erlid De K inder sch rijft ons 
hierom trent ;

«In  verband met het artikel betref
fende de weduwen van zeelieden en 
vissers, verongelukt tengevolge van 
oorlogsfeiten gedurende de periode be 
grepen tussen 30 Sept.<l939 en 10 Mei 
1940, verschenen in  Uw  blad van 5 de
zer, w il ik  U  doen opmerken dat m ijn 
eerste tussenkomst in  betrekking met 
die zaak dateert van 12 April 1947. '

Ik  ben vervolgens nog herhaalde 
m alen tussen gekomen en ontving op
31 October jl. bericht van dhr. M inis
ter van Verkeerswezen, dat h ij het 
genoegen had m ij te melden, de mo
gelijkheid te onderzoeken om de be
sluitwet, houdende herstelling der on
gevallen door oorlogsfeiten overko
men aan zeelieden en vissers, ook toe
passelijk te maken op de periode be
grepen tussen 30 September 1939 en 

*10 Mei 1940.»
Ere aan wie ere toekomt. Onze le

zers en voornam elijk de getroffen ge
zinnen zullen met genoegen kennis 
nemen van de voetstappen, die door 
Kam erlid  De K inder aangewend wer
den bij M inister Van Acker.

W at nochtans bij ons de vrees op
wekt dat de belangrijke kwestie op de 
lange baan zou kunnen geschoven 
worden, is het fe it dat de m ogelijk
heid nog moet onderzocht worden om 
de bedoelde besluitwet op de veronge
lijk te  gezinnen toe te passen. Naar 
onze bescheiden mening bestaat deze 
mogelijkheid nog slechts in  de zin 
van een wetsvoorstel uitgaande van
wege de Regering, wetsvoorstel dat in  
Kam er en Senaat moet behandeld wor 
den, gezien de periode der Volm ach
ten en Besluitwetten verstreken is.

Ook nog kan een Parlem entslid, ge
steund door zijn collega’s zich voor de 
wagen spannen en zelf een wetsvoor
stel indienen. Kam erlid De K inder die 
zich aan de kwestie interesseert kan 
misschien hier het gepast in itia tie f 
nemen, tevens aandringend op een 
spoed behandeling. ,

Sn.
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iBelang-tijde âeôÜôôing
van v, a z a st

GEEN  TO EPASSIN G  VAN DE
E V E N R ED IG H E ID SR EG EL  VOOR 

O P G EE IST E  SCHEPEN
Onze lezers weten hoe ta lrijke  klei

ne vissersvaartuigen door de bezet
ter opgeëist of als buit verklaard wer
den nadat ze door de Fransen opge- 
eist waren.

Veel kleine reders waren vóór de 
oorlog slechts verzekerd in  gewoon 
risico voor het bedrag dat ze bij de 
ene of andere schuldeiser in  schuld 
stonden.

De stelregel van VOZOR was daa
renboven dat ze vóór n iet meer dan 
tien procent hoger mochten verzeke
ren bij VOZOR dan in  gewoon risico.

Na de oorlog en ook tijdens de oor
log werden de schepen vanaf 1942 ver
p licht zich voor hun volle waardp te 
verzekeren. Ondertussen waren reeds 
veel scheepjes vergaan of door opei
sing waren hun eigenaars in  de onmo
gelijkheid hun vaartuig voor de wer
kelijke waarde te verzekeren.

VOZOR, op bevëï van de bevoegde



DIESEL 
M O TO REN

(V IERTAKT) 

Agentschap : H. &  R. Boydens
4, Velodroomstraat 
40, Schipperstraat 
- O O S T E N D E -

- MOTORS - VAARTUIGEN  - 
_  EXPERTISEN  — ( 12)

m inisteries paste de evenredigheids- 
regel töe voor totaalverlies, w aar dit 
tijdens den oorlog voor sommige 
vaartuigen niet het geval was en ook 
n iet voor partiële schaden.

Namens het verbond der Kustvis- 
sers-reders en ta lrijke  kleine reders, 
werd door de heer Vandenberghe her
haaldelijk  op het onwettelijke h ier
van gewezen omdat de reders m 
kwestie nooit hiervan ingelicht wer
den, zij in  de bewuste periode m veel 
gevallen zich slechts voor hetzelfde 
bedrag mochten verzekeren als in ge
woon risico en VO ZO R dus zelf oor
zaak was van het niet verzekerd zijn 
voor de volle waarde. ...

Thans heeft het technisch comité 
van VOZOR de beslissing genomen, 
dat er geen aanleiding bestaat tot het 
toepassen van de evenredigheidregel 
op de vissersvaartuigen, die door de 
Franse of Duitse overheden opgeeist 
werden en gedurende of tengevolge 
van de opeising verloren zijn gegaan.

Deze beslissing zal veel kleme re
ders reeds u it de m oeilijke toestand 
redden, w aarin ze thans verkeerden 
door de toepassing van de evenredig- 
heidsregel

Hebt gij een Nederlandse roman te
veel, stuur tiem ons voor onze oudle 
vissers op Godtschalck.
>VVVVVVVVVVVVVA/V\A/VVVVWV

Mooi w erk van de 
Z.496

W ij hebben verteld hoe de 0.784 op 
een wrak gelopen is en in  zinkenden 
toestand door de Z.496 schipper De
paepe H ippoliet van Heist te Oosten
de binnengebracht werd.

W aar de schipper van de 0.784 zijn 
schip van in  den aanvang in  de steek 
liet, hebben schipper Depaepe en zijn 
bemanning Cordenier Robert, Vantor
re Frans en De W itte  Louis, op w aar
dige wijze getoond w at zeemanschap 
en koelbloedigheid vermogen.

W ij zijn overtuigd dat de Hogere 
Overheid en in  het bijzonder de On
derzoeksraad voor Scheepvaart deze 
moedige daad zal weten naar waarde 
te schatten.

Matroos Louis De W itte  van de 
Z.496 werd door zijn schipper aan 
boord gezet om na te gaan of de
0.784 voort kon gesleept worden.

D it is geschied en zo gelukte men 
er in, niettegenstaande het water 
reeds tot tegen dek gestegen was.

Mooi werk, bemanning van de Z.496.

Jjt de JVxUianaCe fredviatie 
Vergadering van de Beheerraad
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W ,aatatn gœeu QmepaumAing. â ij 
J m - en Ultime*. ?

Het fe it is dat we thans in deze m in
derwaardige positie staan en ons a l
les moeten laten welgevallen, van de 
Deense consignatie- en dumpings- 
practijken tot de Nederlandse metho
des van commerciële penetratie en uit 
schakeling van onze eigen groothan
del.

W AAROM S P IJT S  DE VOORDELEN
TOCH GEEN  G R O EPSW ER K IN G  ?

De schuld lig t bij onze handelaars 
zelf en bij onze Regering. B ii onze 
handelaars. Niemand kan gedeeltelijk 
afstand doen van het eigen stand
punt en het redelijke in het stand- 
pünt der anderen aanvaarden. En  
toch is dat de voorwaarde voor sa
menwerking. De groten zien enkel de 
bestendiging en versteviging van de 
verworven positie en wensen hiervan 
geen duimbreed âf te wijken. De klei
nen wensen op de rug van de groten 
posities te verwerven waarop zij geen 
recht hebben. Het spreekt vanzelf dat 
het met dergelijke m entaliteit onmo
gelijk is samen te werken. Bu iten
landse belangen zijn hierbij de la 
chende derden. M aar de schuld ligt 
ook, en zelfs naar onze mening in  de 
eerste plaats bij de Regering zelf. On
ze bewindvoerders hebben steeds de 
mond vol over de vrijheid. De v r ij
heid, beweren ze, heeft ons land in 
de benijdenswaardige positie gebracht 
w aarin het zich thans bevindt. M aar 
laten we dat eens nader bekijken. De 
Regering voert een strijd  op leven en 
dood op het front van de prijzen en 
lonen. Heel onze economische politiek 
staat of va lt met deze strijd. Z ij 
klaagt er b itter over dat haar taak 
bem oeilijkt wordt door het overdre
ven aantal tussenpersonen die hard
nekkig blijven parasiteren op het so
ciaal lichaam . De Eerste M inister ver
k laart plechtig dat er in  het iand
150.000 tussenpersonen te veel zijn. 
«Pas moinsse». M aar hoe kan men de 
ze verklaring ernstig nemen als men 
weet dat het ju ist de Regering en de 
voorgaande Regeringen ziin geweest 
die de handelsregisters le tterlijk  te 
grabbel gegooid hebben in  naam van 
dat sacro-sancte vrijheidsprincipe, zo 
dat iedereen handelaar kan worden, 
met inbegrip van de ta lrijke  lummels 
van zeer jeugdige ouderdom die in  de 
bezettingsjaren hun sporen verdien
den in  het geknoei op de zwarte 
m arkt en waarvan het «handelspatri
monium» gewoonlijk u it n iet veel 
meer bestaat dan een potlood en (|?n 
notaboekje.

Een ander resultaat van de vrijheid  
Onze handel met de Verenigde S ta 
ten sluit op het einde van d it jaar 
met jeen welhaast duizelingwekkend 
deficit, zodat we beroep moeten doen 
op een Am erikaanse lening en onze 
invoer u it de Verenigde Staten moe
ten gaan beperken, een maatregel die 
minstens zes maanden te laat komt 
en in  ieder geval had moeten worden 
getroffen toen het rood lich t aanging 
van de stopzetting van de omwissel- 
baarheid van het Pond. M aar neen. 
Leve de vrijheid. Voer m aar in, over
bodige luxe zowel als de rest. Onder
tussen exporteren we naar Europese 
landen, en in  dergelijke matle, dat de
ze landen thans bij ons in  het k rijt

i staan voor 14 m illiard  en alleen de 
nog steeds zeer problematieke omwis- 
selbaarheid van de aanstaande Mar- 
shallcredieten ons in  staat stellen kan 
onze schuldvorderingen te recuperen. 
H ier ook weer : V rijheid  van, uitvoer. 
Uitvoer naar Europese landen was de 
weg van de vrijheid , fe ite lijk  de weg 
van de facilite it en de luiheid, want 
die m arkten die gebrek leden aan a l
les waren gem akkelijk te prospecte- 
ren en de Belgische Staat gaf immers 
crediet.

Het ordewoord kwaï van boven. In  
de lagere adm inistratieve sferen 
werd het derwijze uitgewerkt dat a l
le poging vanwege de beroepsmiddens 
om zich te organiseren voor groeps- 
uitvoer en groepsinvoer op boosaardi
ge en geniepige wijze gesaboteerd 
werd en nog wordt. Onze uitvoerders 
en invoerders van vis weten daarvan 
een woordje mee te spreken. Hoe sp ij
tig is het daarom dat onze saboteurs 
m aar al te gem akkelijk met het a r
gument voor de dag kunnen komen 
dat organisatie van in- en uitvoer 
door de betrokkenen zelf wordt in  de 
rug gestoken. Men hêeft het immers 
kunnen beleven dat mensen die zich 
tot een groep bekennen met het oog 
op gezonde uitvoer dan toch nog 
m aar een individuele uitvoeraanvraag 
indienen «om zeker te zijn».

ONZE V IS S E R I J  H ET  SLA C H TO FFER

Deze wanorde heeft nog een ander 
aspect en wel een zeer ernstig, w aar
op onze handelaars, speciaal onze 
uitvoerders, goed deden zich te bezin- 
nennen. Buitenlandse belangen genie
ten gewoonlijk het voordeel van ons 
gebrek aan verstandhouding en be- 
roepstucht. M aar het nadeel ervan 
va lt niet in  de eerste p laats op onze 
handel m aar wel op onze eigen, na
tionale visserij. Onze visserij is in  het 
regime van de vrije  prijsvorm ing in  
afslag n iet eens in  staat een «kale 
kostprijs» aan de handel op te leggen. 
Heeft zij dan niet het recht, zij die 
het product levert waarover het gaat, 
aan de handel te vragen zich voor de 
uitvoer derwijze te organiseren dat 
een minimum van rentab ilite it verze
kerd b lijft ? W e hebben de laatste 
maanden voldoende gezien w at de 
wanorde in de handel voor onze vis
serij kan betekenen. W e hebben de 
gevolgen gezien van het afbreken van 
de groepsuitvoer naar Frankrijk , van 
de frauduleuze uitvoer van Deense 
platvis naar Engeland. Is  het dan te 
verwonderen dat onze visserij al d it 
kortzichtig geknoei met steeds s tij
gende ergernis gadeslaat ?

Onze exporthandel is de n a tu u rlij
ke bondgenoot van de nationale vis
serij. H ij is de laatste tijd  op jam m er
lijke wijze tekort geschoten. Elke po
ging tot ordening wordt in  eigen 
schoot én  van hogerhand gesabo
teerd. Deze toestand is onnoudbaar. 
W ij zijn van mening dat het aan de 
Nationale Federatie, welke alle tak 
ken van het bedrijf bundelt, past de 
nodige voetstappen te doen om een 
ommekeer te brengen. En  deze voet
stappen dienen niet in  de eerste 
plaats te Oostende doch wel te Brus
sel te worden gedaan.

L A B '

De Beheerraad der Nationale Fede
ratie kwam bijeen in  de grote Confe
rentiezaal van het Bestuur van het 
Zeewezen te Brussel op V rijdag  12-12- 
1947 te 9.30 uur onder voorzitterschap 
van dhr L.P.H . De Crop, Voorzitter.

W aren aanwezig :
Voor de Nationale Federatie :
HH. L.P.H . De Crop, Voorzitter; G. 

Morel en H. Van  den Bemden, onder
voorzitters; R . Bauwens; L . Verbanck 
Pr. Vandenberghe; R . H alew ijck; H. 
W illem s; A. Van  den Abeele en H. De-,
bra, leden en J.  Van  Thillo , algemeen 
secretaris;

Voor het bestuur van het Zeewezen :
HH. Biron, J .  Pluym ers, Van Loo en 

Carlier, hoofdwaterschout van Oost
ende.

De dagorde vermelde volgende pun
ten :

I —  Verslag der vergadering van 
28-11-1947

Behoudens een korte opmerking van 
dhr Van den Bemden, ondervoorzitter, 
werd d it verslag goedgekeurd.

II _  V O O RU IT Z IC H TEN  VOOR DE 
I J L E  H A R IN G C A M PA G N E 1947-1948

a) U itslag  van de raadpleging der 
betrokken takken van handel en in 
dustrie :

Overeenkomstig de beslissing van de 
vorige vergadering van de Beheerraad 
heeft dhr R. Bauwens de verschillen
de takken van de viswerkende n ijve r
heid en van de groothandel geraad
pleegd over de vooruitzichten van op
name voor de ijle  haring der aanstaan 
de campagne. D hr Bauwens deelt me
de dat deze vooruitzichten in  alle tak 
ken van industrie en handel zeer on
gunstig zijn.

Z ijn  mededelingen worden bevestigd 
door de HH. Van  den Abeele en Van 
den Bem den voor de rokeri'en  en in- 
leggerijen, door dhr G. Morel voor de 
conseverijen, en door dhr H. W illem s 
voor de inzouters en exporteurs.

b) U itslag  van het overleg tussen 
kustvisserij en m iddenslagvisserij ;

Dhr R . Bauwens heeft hierop over
leg gepleegd met de vertegenwoordi
gers van de kustvisserij en de midden
slagvisserij, in  tegenwoordigheid van 
dhr Carlier, Hoofdwaterschout te Oost 
ende. De uitslag van d it overleg was 
dat dhr L. Verbanck aan de midden
slagvisserij zou voorstellen de ijle  ha
ringvangst te beperken, tot vaartuigen 
tot en met 150 P.K .

D hr L. Verbanck deelt in  dit ver
band mede dat h ij inderdaad met en
kele vooraanstaande middenslagvis- 
sers contact nam, welke zich in  princi
pe hiermede accoord verklaarden, 
doch geen formele uitslu iting konden 
aanvaarden.

c) Eventueel te treffen schikkingen:
In  verband met voorgaande werd be

sloten :
1) aan het Zeewezen voor te stellen 

de reeds bestaande regeling voor de 
aanstaande ijle  haringcam pagne te 
amenderen door beperking van de 
vangst in  de Belgische territoriale w a
teren tot de vaartuigen tot en met 150 
P.K .

2) en oproep te doen tot de midden
slagvisserij vrijw illig  afstand te doen 
van ijle  haringvangst buiten de terri
toriale wateren w at de vaartuigen be
treft boven de 150 P.K .

d) M ogelijkheid van het roken van 
ijle  haring voor Belgisch Congo :

De «Groepering der Visnijverheden» 
heeft op verzoek der Nationale Fede
ratie, deze kwestie nagegaan en, de 
vertegenwoordigers der visverwerken- 
de nijverheid  delen thans mede dat dé 
Belgische ijle  haing niet de vereiste 
kw aliteiten van bewaarzaam heid biedt 
voor vervoer en verbruik in  de Tropen 
en dat bovendien voor het maritiem e 
vervoer van gerookte ijle  haring naar 
Congo geen koelruim te ter beschik
king staat.

e) Verkoop van ijle  haring op Zon
dagmorgen te Oostende :

De Beheerraad ontving een voorstel 
in  dien zin uitgaande van de sectie 
«Conserverijen» van de «Groepering 
der Visnijverheden».

Na onderzoek wordt besloten dat dhr 
Morel, Voorzitter van de «Groepering 
de Visnijverheden» deze kwestie recht
streeks zal opnemen met de vissers en 
hen zal voorstellen gebeurlijk de 
vangst van Zaterdag af te staan aan 
de gemiddelde prijs van Maandag.

I l l  —  VERSTANDH O UD ING  REDERS- 
GROOTHANDELAARS — U ITSLA G  

VAN HET O V ERLEG  M ET DE 
G R O EPER IN G EN

Overeenkomstig de beslissing van 
de vorige vergadering nam dhr Bau 
wens contact met de vertegenwoordi
gers van handel en productie aan de 
Kust en met dhr Carlier, Waterschout 
te Oostende. Besloten werd dat de lijs t 
der schepen, dier bezochte visgronden 
alsook der geviste hoeveelheden, zal 
worden aangeplakt.

Na bespreking wordt eveneens be
sloten dat de voor de oorlog bestaande 
wekelijkse marktbespreking, welke op 
Donderdag plaats vond ‘ussen reders 
en handelaars, opnieuw zal worden in 
voege gesteld;, dit met akkoord van dhr 
Carlier.

IV — R E G IM E  VAN DE INVOER

a) Voorstellen tot verhoging der 
Noorse invoercontingenten :

Door dhr J. Van Thillo  wordt mede
gedeeld dat de Nationale Federatie 
zich verzet heeft tegen de verhoging 
van de Noorse invoercontingenten van 
visoliën, visconserven, verse en gerook
te haring. O fficieel werd de verzeke
ring gegeven dat deze verhoging niet 
zou plaats grijpen.

b) Eventuele beperking van de in 
voer van p latvis (bespreking van het 
verslag van dhr Vandenberghe - con
trolem aatregelen) :

Nadat dhr Vandenberghe uitvoerig 
verslag heeft uitgebracht over de ver
schillende, aspecten van het probleem 
van de frauduleuze uitvoer van Deense 
p latvis op ’t Belgisch contingent naar 
Engeland en lezing werd gegeven van 
een telegram  aan dhr Voorzitter door 
groothandelaars van a;e kust in ver
band met deze frauduleuze praktijken 
wordt na een grondige bespreking be
sloten :

1) E r  zal te Oostende een oor 
sprongsattest worden geëist alvorens 
uitvoer naar Engeland mogelijk zal 
zijn. De m odaliteiten van deze contro
le zullen onm iddellijk in  werking wor
den gesteld.

2) De Nationale Federatie zal een al
gemeen onderzoek wijden, aan, de 
maatregelen welke kunnen worden ge
troffen om de invoer in het algemeen 
beter te ordenen, en verslag hierover 
zal op de volgende vergadering worden 
uitgebracht.

c) Bekrachtiging der resoluties van, 
de Beperkte Commissie inzake ver
nieuwing der handelsverdiragen met 
Denemarken en Zweden :

De resoluties in, kwestie worden goed 
gekeurd. Alleen dhr Vandenberghe ver 
k laart zich niet akkoord met het voor
stel dier beperkte commissie waarbij 
het invoercontingent van, verse vis uit 
Denemarken voor het r'aar 1948 werd 
verhoogd tot 10 m illioen kg en 150 m il 
lioen B. frank.

d) Nederlandse leveringen aan de 
Belgische kleinhandel :

De Raad hoort een uitvoerige u it
eenzetting van dhr R. Halewyck over 
de misbruiken, welke in  dit verband be 
staan, speciaal op het gebied van de 
Nederlandse uitvoer van kreeften en, 
oesters naar België. Vervolgens wordt 
lezing gegeven van een project tot ant 
woord aan het Nederlandse Bed rijf
schap te ’s Gravenhage in verband 
met het schrijven door het Bed rijf
schap aan de Nationale Federatie ge
richt in. datum van 10 November 1.1.

De inhoud van dit project wordt 
goedgekeurd1 en het algemeen secreta
riaat wordt belast de nodige voetstap
pen aan te wenden, zowel bij het B e 
drijfschap als bij de Belgische auto
riteiten,, om de huidige mistoestanden 
in de Belgische-Nederlandse visgroot- 
handel te doen, ophouden.

De vergadering wordt geheven te 13 
uur.

(Uemieuiuing aan de CLâannementen
De post is druk bezig met ds hernieuwing van die abonne

menten op ons blad. W ij twijfelen er niet aan dat onze abonnen
ten de postbode die de kwitantie aanbiedt goed zullen onthalen.

Daar het kwijtschrift slechts éénmaal aangeboden wordt is 
het wensefijk, dat de abonnenten de nodige schikkingen nemen 
opdat het bedrag bij enige aanbieding van de kwitantie worde be
taald).

De pri'jis voor een abonnement bedraagt in het binnen
land :

per jaa r : 100 Fr.
zes maanden : 50 Fr.
drie maanden 25 Fr.

Ilndpen voor de een of ander reden het kwijtschrift aangebo
den door de postbode onbetaald ï« gebleven, mogen degenen, dlie 
wensen ons blad van nu af regelmatig te ontvangen het bedrag 
storten op postcheckrekening nr. 4189.87 van S. BO LLIN N E, te Oosfr- 
en die. W ij doen het nodige ook voor de nieuwe abonnenten, dlie op 
deze manier wensen in te schrijven.

Abonnenten uit Nederland mogen hun abonnementsgeld 
storten op girorekening nr. 41060 van de Firm a Hondius en Zoon te 
Middelburg. Men zorge tevens voor de nauwkeurige opgave van het 
volledig adres.

De prijs voor Nederland bedraagt :
per jaar : 12 gulden,
zes maanden : 6 gulden,
drie maanden : 3 gulden.

DE RED ACTIE.
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IN VO ERVERG U N N IN G EN  ZONDER 

B E P E R K IN G
In  de rubriek van het visserijbedrijf 

opgenomen in  het tijdschrift van het 
Vlaams Economisch Verbond stelt de 
Heer Van, Thillo  vast, dat onze invoer 
van visserijprodukten, die vóór de 
oorlog gecontingenteerd was, thans 
pratisch v rij is (de in  de handelsver
dragen ingeschreven contingenten 
zijn zo groot, dat ze op verre na niet 
uitgeput worden; de invoervergunnin
gen worden zonder beperking ver
strekt). Visuitvoerende landen als 
Denemarken werpen vier m aal meer 
verse vis op onze m arkt dan vóór de 
oorlog. In  dergelijke omstandigheden 
kan onze nationale visserij slechts 
haar heil verdachten van een tot het 
uiterste opgedreven export en is het 
volkomen begrijpelijk dat de bedrij
vigheid der Nationale Federatie in de 
eerste plaats in  het teken staat van 
de uitvoer.

IN H ET  BRANDPUNT DER 
BELA N G ST ELL IN G

Een kwestie die h ier in  de laatste 
maanden in het brandpunt der belang 
stelling stond stromen inkt deed vloei 
en in  de lokale vakbladen en aanlei
ding gaf tot bittere betwisting, was 
het regime van de uitvoer naar 
Frankrijk . Deze kwestie is sinds en
kele dagen opgelost (Nov. 1947)... en 
zeer slecht opgelost.

Na een overzicht gegeven te hebben 
van de toestand, besluit de heer Van 
Thillo  : De drastische m aatregel is 
thans slechts enkele dagen oud, maar 
de schadelijke gevolgen ervan wor
den reeds overduidelijk. De Belgische 
zeevisserij zal de gebroken potten be
talen. E r is nog iets anders. Door de 
uitvoer in groep, konden een groot 
aantal firm a’s groot en klein, zich een 
aandeel in  de uitvoer verzekeren. Een 
zeker aantal kleine firm a’s die aan 
heel deze ondoordachte agitatie heb
ben deelgenomen in de hoop zich 
thans een interessanter 'aandeel te 
verzekeren in  het nieuwe exportcon- 
tingent, zullen wellicht helemaal niet 
meer in aanm erking komen. Niet al
leen de visserij dus, m aar heel wat 
kleine vishandelaars, die over onvol
doende relaties in Frankrijk  beschik
ken en bovendien m oeilijk w ijs raken 
uit de ingewikkelde Franse invoerfor
m aliteiten, zullen het kind van de re
kening worden. Velen zullen thans de 
voordelen leren beseffen van een stel
sel dat ze even hardnekkig als kort
zichtig hebben bestreden en tenslot
te afgebroken.
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Haring voor 
Polen

Het Pools koopvaardijschip «Pos- 
nan» heeft Maandag de vissershaven 
aangedaan, waar onm iddellijk begon
nen is'm et het laden van 7.000 ton ijle 
en volle haring van vorige vangst.

Van de 20.000 vaten ijle  haring van 
vorig jaar is er slechts 20 percent 
overgebleven.

D it betekent voor de firm a’s in 
kwestie een zware schadepost.

Van de Poolse drifters, welke in  ver
vanging verse vis zouden aanvoeren, 
is er nog geen sprake.

W ellich t zullen deze na Nieuwjaar 
de haven van Oostende voor de duur 
van drie maanden aandoen.

Het laden geschiedde uiterst snel 
en practisch.

Het is de eerste m aal dat een koop
vaardijschip van zoo’n omvang in 
onze vissershaven laadt D it schip 
meet 3000 B.T.

De «Posnan» heeft hier een lading 
kolen van 2500 Ton meegebrachtt be
stemd om de 8 Poolse drifters van 
brandstof te voorzien.
VWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXMWVVVVVVVVVVVVVVVVVV

i Met M(wemâemumme% det 
V, £ V, freiichten

Het Novembernummer der V. E. V. 
Berichten, T ijd sch rift van het Vlaams 
Economisch Verbond, is zoals steeds 
rijk  aan inhoud en beslaat niet m in
der dan 72 bladzijden.

Het bevat :
le  Volgende hoofdartikelen :
De Hervorm ing van het Statuut der 

Naamloze Vennootschap - standpunt 
van het Vlaam s Economisch Verbond; 
Het Vlaam s Economisch Verbond en 
de in- en uitvoerpolitiek der Regering; 
De herwaardering der bedrijfsoutille- 
ring door D. Ju r. A. Tiberghein.

2e Verder :
Onze Organisatie ; De Economische 

rubriek, waaronder een bijdrage door 
Dr. E. Broes over «Amerikaanse hulp 
en Europese clearing noodzakelijk» ; 
De Fiscale rubriek waaronder een 
bijdrage door J.G r. over de Uitvoer- 
. belasting ; De Vlasrubriek door A. 
Delbeke ; De diam antrubriek door 
A.E.R.; De rubriek van het V isserij
bedrijf door J .  Van Thillo ; mededelin 
gen; De interessante rubriek «Handel 
Vennootschappen en Verenigingen ; 
en Economie» ; Jaarverslagen van 
Plaatsaanvragen - Vraag en Aanbod - 
Boekbespreking en Een B lik  op de 
Tijdschriften.

Abonnement voor het 4e kwartaal 
1947 : 40 fr. Abonnement voor het 
jaar 1948 : 200 fr. over te schrijven 
op p.r. 489.066 van het Vlaam s Eco
nomisch Verbond, Beddenstraat, 13/
V I. Antwerpen,
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Maritieme 
nieuwsjes

GRO TE W A LV ISV A N G ST  DER 
RUSSEN

De Russische vloot van w alvisvaar
ders is in  W ladiwostock teruggekeerd, 
na, volgens haar zeggen «het meest 
succesvolle seizoen in  de geschiedenis» 
Beweerd wordt dat zij in totaal 609 
walvissen ving, hetgeen 143 walvissen 
meer is dan het vorig jaar. Ongeveer
1.300.000 ton walvisvlees zal in  de 
Russische fabrieken worden verwerkt.

SC H EEPSV ER L IEZ EN
Volgens de statistieken van L ive r

pool Underwriters’ Association gingen 
in  November 12 schepen verloren (v.j. 
7). De 12 totale verliezen waren ver
deeld over 10 strandingen en 2 mijn- 
gevallen.

Schadegevallen in  November bedroe
gen 667 ,v.j. 532), w aarvan 82 geval
len. van stormschade, 94 strandingen, 
154' aanvaringen, 53 branden of ex
plosies, 140 gevallen van machine- 
schade, 2 schepen liepen op een m ijn 
en 142 schepen bekwamen averij door 
andere oorzaken.

DE E X P E D IT IE S  IN DE
W A LV ISV A A RT

H et aantal expedities dat in het 
nieuwe seizoen, dat op 8 Dec. werd ge
opend en de vangst toelaat van 16.000 
eenheden, deelneemt, bedraagt 20 of
175 vangschepen, vergeleken met 18 
expedities of 147 vangschepen in het 
vorig seizoen en '12 expedities of 93 
vangschepen in  het seizoen 1945-46. 
Noorwegen neemt ditm aal deel met 9 
moederschepen en 81 vangschepen, 
Engeland met 4 moederschepen en 45 
vangschepen, Jap an  met resp. 2 en 12, 
Nederland met resp. 1 en 8 en Rus
land met resp. 1 en 8. Bovendien zijn 
er 3 kuststations een Noors, een Brits  
en een Argentijns met tezamen 21 
vangschepen.

DE MAALBOOT «KONING A LBER T»
EN DE «ZINNIA»

Op het M inisterie van Verkeerswe. 
zen werd bekend gemaakt dat de 
maalboot «Koning Albert» na de voor
geschreven proefvaarten op de lijn  
Oostende-Dover in gebruik «genomen 
werd.

Verder wordt nog gemeld dat het 
schip van de Belgische zeemacht «Zin 
nia» zal herdoopt worden en voortaan 
«Breydel» zal genoemd worden.

ZW A RE A V E R IJ
Tengevolge van het niet werken 

van de omkeerkoppeling, is de 0.226 
«Henri - Irene» van de rederij Ghys 
m et zijn steven tegen de muur van 
het sas gelopen, aldus grote schade 
aan de steven oplopend.

M OTO RDEFECT
Nadat de 0.28 met motordefect te 

Duinkerke is binnengelopen, heeft de 
sleepboot van Nieuwpoort het vaartuig 
vorige week de haven van Oostende 
binnengesleept.

O PSLEP IN G EN
De Z.450 moest wegens motordefect 

door de Z.496 van Cordenier Ph ilibert 
opgesleept worden naar de haven van 
Oostende.

OP EEN W R A K

De 0.784 «Jean-Pierre» toebehoren
de aan de rederij Van Iseghem, sloeg 
met zijn korre vast aan een wrak. 
Met te winden om de boel te redden, 
stootte de 0.784 drie tot vier m aal op 
het wrak. Het touw werdi gevierd en 
achteruitgeslagen. De schipper stelde 
vast dat er onm iddellijk water in  de 
m achinekam er kwam. De vlag werd 
bijgezet, de korre werd afgekapt. De
0.784 liep fu ll speed naar de Z.496, 
die zijn touw overgaf en schipper 
Jooris Henri vond niet beter, dan zijn 
schip te verlaten en aan boord te 
springen van de Z.496.

De motorist G eryl bleef echter op 
de 0.784 en heeft de touwen vastge-
UlELElkt

De motor van de 0.784 draaide nog 
altijd . De Z.496 gelukte er na 4,30 uur 
in  de 0.784 te Oostende binnen te 
slepen, w aar het vaartuig nog veilig 
op de helling kon gelegd worden.

De 0.784 heeft zware avarij aan de 
kiel en zal zijn kiel moeten vernieu
wen.

OOK OP EEN W R A K  GELO PEN
De N.739 toebehorende aan de Wwe 

Nyville, is Maandag de haven van 
Oostende moeten binnenlopen, nadat 
het vaartuig met zijn schroef op een 
wrak zou gestoten hebben aan de East 
Goodwins. Het werd binnengesleept 
door de 0.94 toebehorende aan David 
Vileyn.

MOTOR D EFECT
De 0.288 «M aria» moest met een 

defecte reducteur, terug naar de ha
ven opgesleept worden. Hiermede ge
laste zich de 0.214.

Gezonde Beroepsorganisatie

A V E R IJ

De 0.10 van Sa lliau  Em iel brak de 
arm  van z ijn  uitlatingsklep en moest 
door de 0.84 naar de Oostendse ha
ven opgesleept worden. De 0.208 stak 
hierop broederlijk een handje toe.

EN G ELSE  T R A W LER  OP DE
IJSLA N D SE  K U ST  TE  P L ET T E R  

G ELO PEN

De tw aa lf geredden van de traw ler 
«Dhoon» die op 12 December op de 
IJslandse kust te p letter is gelopen, 
zijn met een extra vliegtuig u it Reyk
javik  in  de vlieghaven van Prest
w ick aangekomen.

Z ij verhaalden hun lotgevallen 
w aarbij drie hunner gezellen om het 
leven zijn gekomen. Na dertig uur op 
een zeer woelige zee, op het slechtste 
punt van de IJslandse kust te zi.'n 
gebleven, werden zij door pachters 
en kustwachten, door middel van tou
wen, op een vijftienhonderd m eter ho 
ge krijtro ts gehesen.

De «Dhoon» heeft driem aal weer
stand geboden aan de vloed en pas 
Zaterdag konden de kustwachten en 
boeren, die op de top van  de krijtro ts 
verzameld waren, de schipbreukelin
gen reddingsboeien toewerpen.

Gedurende de hele nacht bescherm
den zij de overlevenden tegen de 
sneeuw, door een kring rond hen te 
vormen en hun ledem aten in te w rij
ven, om de bloedsomloop te handha
ven.

B ij het aanbreken van de ochtend 
werden de geredden naar de hoeven 
van de streek overgebracht.

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

B R U S S E L

D E B E S T E  M O T O R EN  VO O R
D E V IS S E R I J

Algemene Vertegenwoordiger 
voor de Visserij :
L.  A.  A S P E S L A G H  
Po sts tra a t, 12 - Oostende 

% Tel.: 71.498. (87)
►

Visserscheepjes
Wiegende scheepjes,
Op veilige reê,
Ik  hoor er Uw  stemmen,
Uw  lied van de zee.
Door weer en door wind,
Van onvermoeid zwoegen 
Van golven te ploegen,
Steeds moedig gezind,
Op zoek n aar de buit 
Die in  uw kiel gelaân,
De vissers verzoent, 
met hun harde bestaan,
Die hun vrouwen en kind’ren 
Vergelden de angst,
W anneer er de mannen 
Vertrekken op vangst.
Hoe vaak stijg t de beê 
Niet van velen omhoog,
En  valt niet een traan  
U it een moedgr haar oog,
Wanneer gij op vangst 
Door een tempeest verrast 
De steven moet wenden 
M et zwiepende mast.
Groot is hun dank,
W anneer gij behou’en 
De haven bereikt 
Met hunne getrouwen,
En  keert, gij n iet weer 
N aar Uw  veilige rede 
W elaan ’t was Gods w il dan. 
Ondanks hun bede.
W ij, mensen aan land 
Verstaan dikw ijls niet 
De stem van U, scheepjes.
Dat droevige lied,
Van zwoegen en ploet’ren,
Op de groot’ Oceaan 
W aar velen van U,
Voor ons ondankb’ren, vergaan !

"  J .  & F. Retera.

W ij hebben herhaaldelijk de rede
nen uiteengezet, waarom een nâuwer 
aansluiting en ’n doeltreffende samen 
werking dier visserijreders en vishan
delaars uiterst noodzakelijk is. W ij 
hebben verscheidene beroepsvereni
gingen zien ontstaan. W ij hebben ze 
zien werken, kwijnen ent verdwijnen. 
W ij vroegen ons af hoe is het toch 
mogelijk dat elke poging tot oprich
ting van een gezonde em leefbare be
roepsorganisatie iin algemene regel 
mislukt en of het organisatïe-appa- 
raat wel beantwoordide aan bepaalde 
voorwaardlen, zonder dewelke welsla
gen op voorhand uitgesloten is. W ij 
hebben vroeger de te stellen eisen na
der omschreven, ln dit verband! lazen 
wij in «De Visscherijwereld» ’n belang 
rijke bijdrage van dhr J.C. Mollerus, 
w: aar in het organisatieapparaat ins
gelijks behandeld wordlt. Enkele pun
ten hiervan brengen wij onder de 
aandacht en ten nutte van de belang
hebbenden.

ORDE, TUCHT, SA M EN H O R IG H EID  
EN O FFER V A A R D IG H E ID

Het is n iet a ltijd  het aantal leden,

Het Fiskaal regiem 
ende 

Visserijretferijen
De visserij rederij en hebben behoef

te aan een fiskaal regime, dat reke
ning moet houden met de bijzondere 
aard van het bedrijf; een regime dat 
de stab ilite it der rederijen verzekert 
en dat tevens een aanmoediging is 
voor mogelijk nieuwe in itiatieven met 
het oog op de uitbreiding van de B e l
gische zeevisserij.

Is  het werkelijk nuttig gedurende 
een paar gunstige jaren massale be
lastingen toe te passen, indien ver
volgens gedurende een tijdstip  van 
depressie aanspraak gemaakt moet 
worden op staatstussenkomst ten 
einde het bedrijf enigzins in  stand te 
kunnen houden ?

Men kan niet beweren dat de u it
slag tenslotte dezelfde is want een 
dergelijk onvass regime belet een ra 
tionele uitbating, is ontmoedigend 
voor ieder in itia tie f en schept onze
kerheid die tenslotte nadelig voor het 
algemeen belang van het land.

In  het huidig fiskaal regime mo
gen de visserij rederij en jaarlijk s op 
hun varend m ateriaal delgingen toe
passen, die vrijgesteld zijn van 
belastingen. H et bedrag van deze del
gingen wordt vastgesteld in akkoord 
met de controleur der belastingen. 
Eenm aal het delgingscoefficient vast
gesteld ondergaat het geen verande
ring meer. Het is de reders n iet toe
gelaten een of twee jaren van voor
spoed te baat te nemen om hun vaar
tuigen vlugger te delgen en aldus in 
een groter mate vrijgesteld te zijn 
van  belastingen. D it zou de reders in 
staat stellen beter het hoofd te bie
den aan de gevolgen der crisisjaren.

De m inder inkomsten van de 
staat zullen tenslotte geen grote weer
slag hebben. Ind ien  voorspoedige ja 
ren zich met een zekere regelmaat 
opvolgen, zullen de belastbare winsten 
onverm ijdelijk hoger worden na a f
loop van de delgingen. Hoe vlugger 
deze laatste doorgevoerd worden, des 
te sneller kan eventueel een hoge be
lastbare w inst ontstaan. Daartegen
over, indien zich m in voorspoedige 
jaren voordoen, vooraleer de delging 
voltrokken is, zal de finantiële toe
stand der rederijen op steviger grond 
slagen gevestigd zijn en de Staa t zal 
m inder vlug hoeven tussen te komen 
ten einde de m aritiem e ondernemin
gen te ondersteunen welke gevaar lo
pen te verdwijnen.

Een tweede noodzakelijke verbete
ring aan het fiskaal regime der re
derijen bestaat in  de mogelijkheid 
welke hen zou moeten geschonken 
worden reserven aan te leggen, die 
vrijgesteld zijn van belastingen en 
m its de uitdrukkelijke voorwaarde 
dat ze in  feite aangewend worden tot 
de aankoop van nieuwe vaartuigen, 
motoren of het herstellen ervan. In 
dien deze reserves ten slotte niet be
steed worden tot het doel tot hetwelk 
ze gevormd werden en waarvoor v r ij
stelling van belasting verleend werd, 
is het aan het belastingswezen toege
laten met terugwerkende kracht de 
belastingen op de reserves toe te pas
sen.

Stemmen gingen onlangs in  de koop 
vaard ij middens op met het oog op het 
bekomen van dezelfde fiskale verlich 
tingen ten opzichte van de koopvaar
dijvloot. Aan te raden ware dat de 
Nationale Federatie van het V isserij
bedrijf rechtstreeks contact zou ne
men met de andere tak van onze M a
ritiem e bedrijvigheid ten einde door 
een gemeenschappelijke actie meer 
kans op welslagen te hebben.

Sn.
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dat de kracht van een organisatie be
paalt. H aar inwendige structuur is in 
menig opzicht alles beheersend. Hoe
veel verenigingen zijn er niet die 
u ite rlijk  krachtig lijken, m aar inner
lijk  de nodige kracht missen ? Ze be
schikken niet over de gezondheid, die 
voor een bexangrijk gedeelte afhanke
lijk  is van de kracht die de organisa
tie tegenover haar leden bezit. M ist 
zij de middelen om haar gezag te 
doen gelden, dan wordt er vereninge- 
tje gespeeld. Achter ieder beslissing 
op wettige wijze genomen, moet, zo de 
uitvoering daarvan niet wordt nage
komen, de nodige drukking van de 
organisatie zitten. Zeker, men heeft 
de beschikking o f ir  middelen, om dit 
doel te bereiken, m aar men deinst er 
al te d ikw ijls voor terug ze toe te 
passen. Orde en tucht, samenhorig
heid en offervaardigheid, zijn en 
b lijven de onmisbare grondvesten 
voor elk goedwerkende organisatie. 
Bestuurders, die het verenigingsleven 
laten ontaarden in  een en a l te ge
moedelijk onder onsje, verstaan hun 
taak niet en ondermijnen veelal on
bewust het bouwwerk, w aarvan zij 
vrijw illig  tijd , moeite en kosten ten 
offer brengen.

VO O RZ ITTER  EN SEC R ET A R IS

Een voorzitter die in  de vergadering 
steeds het hoogste woord voert, kan 
een dusdanige onprettige sfeer schep
pen, dat opbouwend werk onmogelijk 
is. Het formele recht dient ook ge
handhaafd te worden, anders schept 
men zo gem akkelijk bevoorrechting 
en ordeloosheid.

Aan alles paart zich de noodzaak 
Van teen, juiste arbeidsverdeling en 
een verantwoorde keuze der leidende 
figuren. Naast een krachtige en on
partijd ige leiding van de voorzitter, 
die door zijn persoonlijkheid, kennis 
van zaken, rustig optreden en goede 
woordkeus, boven de leden dient te 
staan - zonder dat die leden dat op 
een hinderlijke m anier zouden bemer
ken - is vooral een goed toegerust se
cretariaat, onder leiding van een on
derlegd secretaris - die van tijd  tot 
tijd  desnoods m aar eens overkookt 
van energie - voor een goede gang 
van zaken onmisbaar.

HET SEC RET A R IA A T

Het secretariaat behoeft geen luxe 
omgeving te zijn. Het is niet nodig, 
dat men er neerzakt in  slaapverwek
kende leren fauteuils, m aar wel zal 
het gewapend moeten z ijn  met dat 
arsenaal, dat nodig is om vlot te kun
nen werken, om de nodige dienst te 
kunnen bewijzen, en de leden dus te 
kunnen geven, w at deze rederlijke 
wijze kunnen verlangen, Hoe dikw ijls 
wordt op dat alles niet geknibbeld, 
hoe ziet men meer dan eens, dat de 
meest elementaire hulpmiddelen ont
breken en... hoe verlangt men, n iet
tegenstaande dat, toch de honderd 
procent. W at men met beleid in  het 
secretariaat steekt, komt er met ren
te weer uit.

V L O T T E  A F H A N D EL IN G

Vlotte afdoening van briefw isseling 
moet gewaarborgd zijn, op korte ter
m ijn moeten adviezen verstrekt kun
nen worden, binnen grenzen moeten 
de nodige geldmiddelen gestemd wor
den. Het secretariaat is de machine 
met een reeks tandraderen, oliegebrek 
doet stilstand ontstaan. De leider 
moet zich bepalen tot het geven van 
richtlijnen , h ij moet coordinerend 
werk kunnen brengen, h ij moet zich 
afzijdig kunnen houden van het ver
diende.

N A U W K E U R IG E  S E L E C T IE

Organiseren van het bedrijfsleven 
is geen liefhebberij, waarmede men 
zich zo eens bij regenachtig weer kan 
bezig houden. Hoe dikw ijls komt het 
niet voor dat in  een vergadering, ie
mand, die enige malen het woord 
heeft gevoerd, bij de daarna komende 
bestuursverkiezing plotseling tot be
stuurslid wordt gebombardeerd. Van 
een nauwkeurige selectie is in  dit ge
val b ijna nooit geen sprake. Het kan 
tot de meest ernstige teleurstellingen 
leiden. Een organisatie is in  wezen 
niets anders dan een samengaan van 
enkelingen. Z ij dient daarom op de
zelfde leest geschoeid te zijn als een 
onderneming. Laatstgenoemde kan 
n iet tot bloei gebracht worden als er 
geen krachtige leiding is en men niet 
van te voren een plan van campagne 
heeft opgesteld, zo is het ook met de 
organisatie. Deze behoort ook langs 
de lijnen  van een van te voren uitge
stippeld plan geleid te worden. Men 
gaat m aar al te dikw ijls werken vol
gens het luk-raak systeem. Het voor
opgezette doel ontbreekt. D at moet 
ten slotte voeren tot mislukking. In  
hoofdzaak komt dat omdat het groot
ste gedeelte der leiders niet bij m ach
te is de grote lijn  te zien. Een werk
programma is noodzakelijk. De geof
ferde geldmiddelen - in  vele gevallen 
van te beperkte omvang - brengen 
onvoldoende rendement op. Het op
stellen van een begroting mag niet 
achterwege blijven. Het gevolg daar
van zou zijn, dat bij oplopende uit
gaven tekorten ontstaan, met alle el
lende daaraan nu eenmaal verbon
den.

V E R G A D E R IN G
Waarom  sch rijft men vergaderin

gen uit ? Deze behoren niet gezien 
te worden als een soort gezellig sa
menzijn, zij dienen als toetssteen be
schouwd te worden, w aar het bestuur 
de volle gelegenheid k rijg t na te gaan 
of de leden zich met een gevoerd be
leid kunnen verenigen. M aar al te 
d ikw ijls wordt daarbij u it het oog 
verloren, dat de bestuursleden de door 
de leden gekozen vertrouwensmannen 
behoren te zijn; dat de kritiek in  me
nige vergadering niet wordt gehoord, 
m aar eerst losbreekt wanneer de le 
den na de vergadering op straat 
staan en dat de belangstelling van 
de leden voor het bezoeken van een 
vergadering dikw ijls buitengewoon 
gering is.

Sn.
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Het loopt mis met de kustvisserij, 
en we kunnen ons terecht afvragen 
of ze in  zich zelf nog de kracht zal 
hebben om te reageren, ofwel of het 
verder bergaf zal gaan, de volledige 
ondergang tegemoet; met hier en 
daar nog een enkeling, die door de 
mazen van het net zou kunnen ont
glippen en zich zou kunnen gere<$ 
wanen.

Ondergang, wat betekent onder
gang. Het is eigenlijk datgene welke 
zich op heden voltrekt, werken en 
varen, vangen en vangsten binnen
brengen, goede vangsten garnaal aan 
spotgoedkope prijzen, kleine vangsten 
enigzins beter betaald, doch die nog 
m inder renderen. Ter sprotvangst u it
varen en evenmin iets of slechts klei
nere vangsten aan wal brengen; en 
bij verhoogde aanvoer een felle p rijs
daling. En  slechts als uitzondering 
een enkeling een geluksvogel tussen 
tientallen, tussen honderd misschien, 
die een goede vangst en een flinke 
verdienste maakte.

Doch voor het merendeel weer niets, 
de rekeningen komen en dienen be
taald; de maand of het kw artaal zijn 
ten einde, nu komt de verzekering - 
V.O.Z.O.R. — R.M .Z. enz... en ge 
kunt ze nog betalen en de leemte in 
de kas wordt groter of ge kunt niet 
meer afdokken en dan staat ge nog 
iets dichter bij de failliet.

Ge denkt na en ge piekert; uw 
boeltje ; uw vaartuig verkopen ; het 
gaat niet, geen kopers te vinden. N ie
mand is nog zo gek om zijn geld te 
riskeren of zich in schulden te ste
ken voor een zaak die hem niets op
brengen kan.

W at te doen dan. Stilliggen, dan 
m aakt ge ook geen onkosten denkt 
ge ? Ge beproeft het een, twee we
ken, doch thuis moeten ze toch eten 
en het leven is duur; uw afkortings- 
datum of uw intrest vervalt en uw 
verzekering en V.O.Z.O.R. komt ook 
alweer, zo gaat het ook niet.

Dan m aar terug naar zee; w at meer 
verbitterd; n iet meer werken zoals 
mensen w erkelijk moeten doen doch
20, 30, 36 uren aan een stuk, geen re
kening meer houden met stormen en 
gevaren, met droogten en onbebaken-

de wrakken die in de duistere storm
nachten hun grijpklauwen naar U 
uitsteken, de dumping en op grote 
vangsten, kleinere prijzen en weer 
niets en zo gaat het verder, den on
dergang tegemoet : h ier en daar een 
slimm erik die denkt dat h ij de dans 
zal kunnen ontspringen tot ze met 
tientallen even slim zullen w illen 
zijn en h ij dus ook aan ’t kortste eind 
zal komen te trekken. Zo reageert de 
visser, geen samenhang, geen solida
riteit. Zo loopt het mis. De visser 
heeft slechts de gave van het werk, 
veel als ’t moet, teveel zelf^, rekenen 
kan h ij n iet of slechts weinig, vroeger 
kon d it volstaan, nu is het niet meer 
het zelfde.

En  dat is de grote oorzaak dat w ij 
overgeleverd zijn aan zoveel m isbrui
ken en uitbuiterij. W ij missen le i
ding, w ij missen organisatie, we mis
sen de samenwerking die er in  ieder 
vak van het visserijbedrijf vanaf de 
voortbrenger tot bij de handel nood
wendig is om aan de m oeilijkheden 
van deze tijd  het hoofd te bieden, 
daarom gaat het zo slecht.

Neen zo mogen w ij n iet verder, we 
moeten een andere weg op, hoe ho
peloos het vooruitzicht ook schijnt, 
hoe demoraliserend de omstandighe
den ook tegenwerken, hoe veel er ook 
m et. ondankbaarheid moet worden 
rekening gehouden, het ware een gro
ve vergissing, het ware zelfs een la f
heid de dingen te laten verlopen zo
als ze nu gaan, dat ieder u it het kust
vissersbedrijf, die de bekwaamheid en 
tevens met de /wil bezielt is, om toch 
zijn kop boven w ater te houden d it 
goed bedenke.

We weten, we hebben een paar groe 
peringen, we zullen n iet met stenen 
werpen, het is zo lastig de visserij 
bijeen te houden en ten anderen de 
garnaalvisserij is hier weinig of niet 
vertegenwoordigd en wat goede w il 
is niet voldoende w ant deze tijd  stelt 
zware eisen w aar weinigen tégen op
kunnen. Daarom we hebben de meest 
ontwikkelden nodig, mensen met be
grip voor hunne tijd, mensen die niet 
w illen ten onder gaan. Hergroepering 
is de noodzakelijkheid.

Kustvisser.
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NEDERLAND
DE V IS S E R IJV L O O T  ONZER 

N O O RD ERBUREN
In  z ijn  technisch praatje in «Dag

blad Scheepvaart» stelt A.C. Hardy 
vast dat de visserijvloot onzer Noor
derburen nooit opvallend geweest is 
w at betreft moderne s tijl van de traw  
Iers. W at aangaat de verre visserij 
werd het n iet voorhanden zijn van 
m otorvissersvaartuigen waargenomen, 
gelijkaardige met cl)ze die de ken
merken vormden van de visserijvlo- 
ten van andere landen.

Enkele jaren geleden noteerden w ij 
een reeks vaartuigen voorzien met 
Bollinder motoren van Zweeds fab ri
kaat. H et merendeel der schepen va
rende u it de havens zoals Vlaardingen 
en Ym uiden waren nochtans stoom- 
drifters. Het staat vast dat herbouw 
•van de visserijvloot volstrekt noodza
ke lijk  is, indien Holland op visserij - 
’gebied de plaats w il innemen waarop 
het rechtm atig zou kunnen aanspraak 
maken. In  d it verband is de aanwer
ving in  Engeland door de Ymuiden- 
se Firm a De Vem N.V. van de t^ w le r 
«Thorina» een merkwaardige stap 
vooruit in  de goede richting. Volgens 
A.C. H ardy laat het geen tw ijfe l over 
dat de «Thorina» voor vele Neder
landse rederijen een aanlokkelijk 
voorbeeld zijn zal.

N ED ERLAN D SE EX PO R T  NAAR 
F R A N K R IJK

Blijkens een mededeling van de 
Franse overheid gal binnenkort in  de 
«Journal O fficiel» een publicatie ver
schijnen, waarbij aan de Franse im 

porteurs ter kennis wordt gebracht, 
dat voor alle in  het Nederlands-Fran- 
se handelsakkoord voorkomende en 
nog niet uitgeput zijnde contingen
ten, aanvragen ter verkrijg ing van in 
voervergunningen kunnen ingediend 
worden. Deze aanvragen zullen naar 
volgorde van ontvangst behandeld 
worden.

Aan de Nederlandse exporteurs op 
Frankrijk  wordt geadviseerd zich met 
de Franse im porteurs in  verbinding te 
stellen.
KOM T NED ERLAN D  M ET  GEZO UTEN  

H ARIN G  EN V E R S E  V IS  OP DE
L E IP Z IG E R  V O O R JA A R B EU R S  IN

1948 ?
Te Leipzig zal gedurende de eerste 

week van M aart 1948 een jaarbeurs 
gehouden worden, waarvoor een zeker 
aantal deelnem erskaarten ter be
schikking zal staan voor de Neder
landse bezoekers. Voor de Nederlandse 
zakenman heeft het slechts dan zin 
Leipzig te bezoeken, indien h ij dààr, 
w at de Russische bezettingszone van 
Dm tsland betreft, artikelen wenst te 
verkopen of te kopen welke genoemd 
zijn in  de tussen Nederland en de 
Russische bezettingszone van D uits
land gesloten handelsverdrag. In  her
innering wordt gebracht dat het han 
delsverdrag met de Sowjetzone in 
Duitsland de artikelen gezouten ha
ring en verse zeevis voorziet. De mo
gelijkheid bestaat bijgevolg dat onze 
Noorderburen op de Leipziger Voor- 
jaarsbeurs reklame zouden maken 
voor visserijprodukten van Neder
landse herkomst. Hun voortreffelijk  
handelsbegrip zou hiervoor een goe
de stim ulant kunnen zijn.

Berichten aan 
Zeevarenden

HFirma Jan Spaanderman
ZEEV ISG RO O TH A N D EL ♦♦

I j M U I D E N  •  H O L L A N D
OTelegramadres Jan  Spaanderman - IJmuiden.

Telefoon IJmuiden 5683 Telefoon Santpoort 8228 (des 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)

Bi] onze Zuiderburen
G E B R E K  AAN BRANDSTOF 
BELEM M ER T  DE V IS S E R I J

Onlangs vernam  de bemanning van 
de grote traw ler D.1090 bij haar te
rugkomst in  de haven van Duinkerke 
dat het vaartuig gedurende een reis 
gans zijn m aandelijks contingent gas
oil verbruikt had, waardoor het vaar
tuig in  de thuishaven moest blijven, 
zoals nog verscheidene andere eenhe
den. D it tekort aan brandstof treft 
alle rederijen. M et het- toegekend con
tingent kunnen de vaartuigen slechts 
van 6 tot 8 dagen in  zee vertoeven.

O N D ERL IN G E W E R K IN G
Het staat vast dat de beslissing om 

terug te keren tot de vrijheid  niet 
door iedereen goed gekeurd wordt. Z ij 
die van de gereglementeerde m arkt 
gedurende zes jaa r profiteren en 
schandelijke winsten opstrijken op de 
rug van de vissers, zullen moeten ver
dwijnen. Deze mensen ziin echter 
sterker dan men denkt en onder 
voorwendsel de verbruiker te verde
digen, die zij n iet ophouden uit te ba
ten, vinden zij goedgelovigen om te 
bevestigen dat vrije  vis geweldig in 
prijs zal stijgen, dat het Franse volk 
honger heeft - w at trouwens waar 
is - en dat het geen vis meer zal zien... 
ju ist zoals het nu over veel zou kun
nen beschikken, in  weerwil van het

W anneer de Visj 
vrij I?

Deze vraag wordt herhaaldelijk ge
steld zowel door de productiemiddens 
als door de handelskringen.

De Franse vakpers vestigt de aan
dacht op het fe it dat de 4 December 
j.l. de M inisters van Koopvaardij, B e 
voorrading en Nationale Economie de 
vrije  verkoop van visserijproducten 
beslist hadedn.

De 8 December, wanneer ondertus
sen alles in  gereedheid was gebracht 
om tot de ondertekening van het be
slu it over te gaan, viel alles terug in 
duigen en kwam van de vrijheid, die 
zo hartstochtelijk  gewenst wordt, 
niets tot stand.

D e Visserij in 
gevaar ?

Onlangs hebben w ij de aandacht er 
op gevestigd dat de Franse visserij- 
kringen groot belang hechten aan de 
Conferentie, die te Genève, gehouden 
werd en ter welker gelegenheid m aat
regelen besproken werden ten einde 
het in ternationaal handelsverkeer te 
vergem akkelijken en uit te breiden.

fe it dat de voortbrengst aanzienlijk 
deze van voor de oorlog overtreft en 
voor dewelke toen grote m oeilijkhe
den waargenomen werden om ze aan 
de man te brengen.

M IN IM A  PR IIJZEN
Anderzijds bestaat er tegenkanting 

vanwege middens, die te goeder trouw 
zijn. De beweegredenen derzelven ver
dienen nader te worden onderzocht.

In  sommige beroepsmiddens aan de 
Franse kust vreest men de terugkeer 
tot de vrijheid, indien geen minima- 
prijzen gewaarborgd zijn ten opzichte 
van rederij en bemanning. De moei
lijkheden vóór de oorlog waargeno
men met het oog op de afzet, zijn voor 
hen nog steeds een schrikbeeld, voor
nam elijk in  tijdstippen van grote 
aanvoer. Z ij geven, zolang er geen re- 
gelingssysteem tot stand gekomen 
ten opzichte van prijzen en aanvoer 
dat volledig vertrouwen schenkt ,de 
voorkeur aan een verhoging van de 
huidige visprijzen.

De vakpers veroordeelt het principe 
n iet van de gewaarborgde m inim um 
prijs. Nochtans kan men op onover
komelijke m oeilijkheden stuiten, de 
overvlöed, het gebrek aan tucht van 
wege voortbrenger en verbruiker, zijn 
zoveel factoren welke er toe aanlei
ding kunnen geven dat het stelsel 
geen stand kan houden.

Op het huidig ogenblik schijnt er 
geen gevaar te bestaan, dat de prijzen 
dQQr de vloer zullen zakken, indien 
de verdeling behoorlijk ingericht 
wordt. M its degelijke organisatie be
staat zelfs de kans dat men tot een 
vaste prijsvorm ing geraakt.

EEN  T U S S E N T IJD S E  O PLO SSIN G
Gezien de wenselijkheid tot een 

spoedige oplossing te komen zou in 
tussen voorgesteld worden de v isp rij
zen met 35 t.h. te verhogen m its voor
waarde dat de terugkeer tot de volle
dige vrijheid  zou plaats hebben b in
nen het tijstip  van drie maanden.

E r werd ingezien dat het n iet meer 
langer mogelijk is de rederij en de 
bemanning bloot te stellen aan de 
heersende m oeilijkheden en daarom 
wordt de hoger opgegeven tussentijd
se oplossing voorgesteld.

W ij vernemen nog dat er voorlopig 
geen sprake kan zijn de volledige v r ij
heid te schenken noch aan de p rij
zen, noch aan de verdeling. De beslis
sing is gesteund op het tekort aan 
brandstof, waardoor de Regering, ge
zien de verm indering van de aanvoer, 
een te grote prijzenverhoging vreest 
ten nadele van de verbruiker.

Ind ien  de aanvoer n iet te wensen 
overlaat, zal men op 1 April a.s. de 
têrugkeer tot de vrije  handel in  vis
serijprodukten in  overweging nemen 
en w aarsch ijn lijk  er toe overgaan.

A LA R M K R ET EN
Ten aanzien van deze maatregelen 

zijn onze Zuiderburen overtuigd, dat

de visn ijverheid  in  hare drie bijzon
derste vertakkingen : productie, han
del en verwerking, ernstig bedreigd 
zal worden, indien de grenzen w ijd  
open gesteld worden voor vreemde vis
serijprodukten en zelfs enkel nog de 
invoerrechten «ad valorem » toege
past worden.

Voorlopig wordt nog een voorzich
tig stilzw ij gen"T5ewaard nopens de ge
nomen beslissingen en de overeen
komsten welke voorlopig gekortekend 
werden en die in  werking zouden 
moeten komen vanaf de 1 Jan u a ri a.s.

Het hanïïe lscharter zou gesteund 
z ijn  op de vrijhandel, m aar zou naar 
het schijnt, sommige beperkingen 
voorzien.

Onze Zuiderburen z ijn  stellig over
tuigd dat F ran k rijk  te Genève ak
koorden tekende met twee- en tw in 
tig landen w aarbij een gevoelige ver
m indering voorzien werd van  de in 
voerrechten. Tussen deze landen be
vinden zich al de grote visvoorbren- 
gers van de wereld.

Sommige dagbladen hebben o.m. 
medegedeeld dat F ran k rijk  verse vis 
zal invoeren u it Engeland.

VAN W AA R KO M T H ET  G EVAA R ?

Sommige politieke kringen maken 
zich ten zeerste bezorgd over de ge
volgen van de overeenkomst te Genè
ve ondertekend en w aarb ij men een 
invasie van Am erikaanse goederen 
vreest en waardoor de Franse onaf- 
h ^ ike lijkhe id  zou moeten p rijs gege
ven worden.

Voor de zeevisserij komt echter niet 
de grootste bedreiging u it de Verenig
de Staten. Het gevaar komt veeleer 
u it de Scandinavische landen, België, 
Engeland, Canada, Zuid-Afrika, Po r
tugal, Ysland, enz...

IN W AT BESTA A T  H ET INVASIE- 
G EVAA R ?

Het gevaar bestaat in  het fe it dat 
voor ta lrijke  vissoorten de Franse 
prijzen veel hoger z ijn  dan in  de 
vreemde. H ierom trent hebben w ij 
steeds gewezen op het prijzenverschil 
tussen Franse, Hollandse en Belgische 
visserijprodukten.

W anneer in  b ijna al de landen, die 
vis voortbrengen, het coefficient van 
verhoging, maximum 4 bedraagt in 
vergelijking met 1938, is d it coeffi
cient bij onze zuiderburen, reeds 6,75 
zonder dat het zelf op d it ogenblik 
genoeg is om aan de. vissers voldoen
de verdiensten en tevens aan de re
derijen bestaanszekerheid te verschaf 
fen.

W anneer men weet dat de gewone 
Franse vis vóór de oorlog reeds twee 
m aal duurder was dan de vreemde vis, 
kan men gem akkeliik begrijpen dat 
de gevolgen van de Franse devaluatie 
van 1945, reeds lang te loor gingen.

Een geweldig prijzenverschil is ont
staan tussen de prijzen in  het buiten
land die steeds en tam elijk  vlug a f
nemen en de Franse, die stelselm atig 
verhogen tengevolge van  de verho
ging van de kostprijs van  het levens
onderhoud, de stijging der prijzen van 
de nijverheidsprodukten en van de 
lonen.

Men kan zich aldus best rekening 
geven van het gevaar dat de Franse 
visserijn ijverheid  loopt wanneer ze 
blootgesteld is aan de vrije  uitw isse
ling en gezien de invoerrechten «ad 
valorem » n iet doeltreffend zijn wan
neer ze toegepast worden op produk
ten tegen lage prijs.

G EEN  H ER H A L IN G
De Franse vissers houden er vol

strekt n iet aan terug een m oeilijk 
tijdstip  te beleven zoals in  1919-1932 
wanneer F ran k rijk  door visserijpro
dukten van vreemde herkomst over
rompeld werd. De betrokken kringen 
stippen hierom trent aan dat de on
derhandelaars te Genève h iervan had
den moeten bewust zijn, vooraleer 
zich op het gevaarlijk  pad te begeven. 

•Vermoedelijk weten ze n iet dat er in  
F ran k rijk  zestig duizend vissers van 
het bedrijf moeten leven.

Sn.

DE K L E IN E  MOOIE M EID  BESTEM D  
VOOR DE V IS W E R K E N D E  

N IJV E R H E ID

De bevoegde Franse Overheid heeft 
onlangs de beslissing genomen dat al 
de kleine mooie meid wegende per 
stuk 150 gr. en die in  de Franse ha
vens aangevoerd wórdt, toegekend 
moet worden aan de visverwerkende 
nijverheid.

V IS  ZAL BEV R O R EN  W ORDEN

Gedurende de m aanden November 
en December werd aan de visbevrie- 
zingsnijverheid een hoeveelheid vis 
toegekend, die 8 t.h. bedraagt van het 
totaal aangevoerd gewicht gelost in  
de havens van Lorien t en Concar
neau, zonder dat nochtans 500 Ton 
voor de beide havens mag overschre
den worden.

EEN  L IC H T E  V E R B E T E R IN G  IN DE 
T O EK EN N IN G  VAN GAS-O IL

Om tegemoet te komen aan de voet
stappen welke gedaan werden ten 
einde een groter hoeveelheid gas-oil 
te bekomen voor de vissersvaartui
gen, werd door de bevoegde overheid 
de toelating verleend om voor de 
maand December 22 lite r per P .K . te 
bedelen.

N E D E R L A N D

Westerschelde. Veerhaven: Perkpoldier. 
Nadere gegevens havenlichten.

De plaats van de E  lijke lichtop- 
stand met een vast rood lich t is 51 24 
5 Nb en 4 1 15 E l, van de W  lijk e  lich t 
opstand met een vast groen lich t is 
51 24 7,5 Nb en 4 1 10 El.

De hoogte der lichtbronnen boven 
gem. waterstand is 8,6 m.

De lichtopstanden bestaan elk uit 
een ijzeren opengewerkte driepoot, 
geverfd met alum inium verf, en naar 
boven verlengd met een zwart geteer
de vertikale buis, waarop een roodge
schilderde lantaarn. De hoogte van de 
E  lijke  lichtopstand is 4,2 m. van de 
W  lijke  lichtopstand 4,7 m. De laa t
ste verandering d e r' lichtopstanden 
geschiedde in  1947.

Nabij IJmuiden. Wraklichtboei' Baloe- 
ran brandit weer.

De wraklichtboei van de Baloeran 
is wederom ontstoken.

Nabij IJmuiden. Mededeling licht
brulboei

De lichtbrulboei voor IJm u ylen  is 
thans gemerkt «IJm », overigens on
veranderd.
Nabij Hoek van Hollandi Lichtbrulboei 

tijdelijk gewijzigd.

De verkenningslichtbrulboei «N.R. 
W » toont tijd e liik  een w it vast licht.

BH * * — -, J1.1.1...........

VANAF JA N U A R I 1948
verdeelt de

waarvan de w inst wordt gestort 
aan het

K O L O N I A L E  L O T E R I J
Fonds tot Sociale verbetering van het 

lot der inlanders van Congo 
bij iedere schijf 

ACH TTIEN  M ILL IO EN
ingedeeld in  34.426 loten volgens hier

navolgend nieuw plan :
30.000 loten van.................... 200 frank
3.000 loten van..v.................500 frank

900 loten van ..................Ï.OOO frank
240 loten van .................2.500 frank
150 loten van ..................5.000 frank
90 loten van ................10.000 frank
12 loten van.............. 100.000 frank

Drie loten van een kwart milllioen
15 loten van ................20.000 frank
12 loten van ................50.000 frank

Twee grote lotem van een half millioen 
Het supergroot lot van 

T W EE  EN EEN HALF M ILL IO EN  
Het biljet : 100 frank —

Het tiende : 11 frank. 
D it nieuw plan voor 1948 ondergaat, 

tegenover het oude van 1947. een lichte 
wijziging :

Drie loten van 250.000 frank en de 
tw aalf loten van 75.000 frank worden 
vervangen door : 900 loten van 1.000 
frank, in plaats van 600; 240 loten van 
2.500 frank in  plaats van 120; 150 lo
ten van 5.000 frank, in plaats van 60 
en 90 loten van 10.000 frank in  plaats 
van 30.

Alle andere loten blijven behouden. 
De trekking van de eerste sch ijf 1948 

zal p laats hebben op 17 Januar: in 
het Sportpaleis van Brussel.
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BRIEF UIT YERSEKE
Yerseke, 20 December 1947 

SC H U LD BEK EN T EN IS

We w illen (en moeten) d it briefje 
beginnen met ’t bekennen van schuld. 
We schreven in  ’t nummer van 5 Dec. 
in verband met de nieuwe haven
plannen dat een grote mossel-export- 
firm a zo weinig verwachting had van 
’t  komen van de haven dat ze een an
der terrein had gekocht voor ’t  lossen 
van mosselen enz... Een der firm anten 
maakte m ij opmerkzaam op ’t ver
keerde van deze gevolgtrekkingen. H ij 
zei me dat h ij integendeel vast ge
loofde dat de haven er zal komen 
m aar dat zou nog zo lang duren dat 
h ij teneinde veel ongerief te ontgaan 
in  de oude haven het aankopen van 
een ander terrein zeer gewenst acht
te. Redenen waarom ziin firm a be
sloot tot koop. Hiermee achten we de 
zaak die scheef stond te hebben recht 
gezet en gaan we nu zien wat nieuws 
voor deze week ons bereikte.

D R U K K E  M OSSELHANDEL

De handel en verzending van mos
selen was vooral naar Frankrijk  zeer 
druk en groot en vrachten bij vrach
ten dagelijks vanaf de aan
voerplaatsen van Yerseke, Wemeldin- 
ge en Tholen naar de Franse grens. 
Men sch rijft in  een onzer streekbla
den dat Frankrijk  alleen reeds 30.000 
ton per week neemt. H ierbij gevoegd, 
dat België zich niet onbetuigd lie t en 
laat en de grote kwanta die nog elders 
verwerkt worden is het lich t om be
grijpen dat de mossëlkwekers een goe 
de tijd  beleven. W as het gemiddelde 
vóóroorlogse totaal jaarkwantum  400- 
450.000 ton, nu acht men, onvoorziene 
omstandigheden als langdurige vorst, 
staking, enz... voorbehouden, dat het 
bereiken van 650.000 ton mogeiijk is. 
Daar alle basis-cijfers op bovenge
noemde jaaromzetten zijn vastge
steld verwondert het niet dat velen 
hun totaal-cijfers reeds bereikten of 
overschreden. D it grote uitvoercijfer 
geeft naast vele goede kanten, echter 
ook een min goede kant en wel deze 
dat de vraag rijs t hoe voor ’t volgen
de seizoen aan geschikte mosselen te 
komen. Z ijn  sommigen dienaangaan
de m inder optimist, niet echter een 
kweker waarmee we vanmorgen spra
ken. Die gaf als zijn mening dat er 
straks wel weer voldoende mosselen 
zullen zijn. W ij kunnen het niet be
oordelen en dienen ons dus te bepa
len tot het hopen op een gunstig 
verloop. D it in ’t belang van kweker, 
handelaar (groot en klein) en de 
consument. De verzending is wat 
België aangaat vanaf Dinsdag 23 De
cember afgelopen en gaat weër pas 3 
of 4 Jan u ari herbeginnen. N aar 
Frankrijk  zal naar een exporteur me 
zoeven meedeelde ’t  tot a.s. Woensdag 
24 Dec. doorgaan en voor volgende 
wêek voorzag h ij eenzelfde verloop. 
Verder gaande met handelsaangele
genheden maken we gewag van eer 
bericht dat vanuit Bruinisse in  een 
onzer bladen te lezen was. Schreven 
we verleden week dat een Bruinisser- 
firm a pogingen deed om ingeschakeld 
te worden in  de handel op Frankrijk  
nu lazen we dat alle handelaren daar 
ter plaatse die eertijds op Frankrijk  
plachten te handelen de koppen bij 
m ekaar hebben gestoken en nu ge
dachtig aan ’t spreekwoord : «Een
dracht m aakt macht» trachten ge
zam elijk te bereiken waarin de een
ling zou falen. Evenals vorige keer 
opgemerkt geven we al die pogingen 
weinig kans. Daarvoor menen we de 
houding van de betrokken instanties 
tegenover dergelijke kwesties te goed 
(helaas !) te kennen.

DE AANVOER VAN MOSSELZAAD

De aanvoer van mosselzaad uit de

Waddenzee is zoniet geheel dan toch 
zeker verreweg afgelopen en kwamen 
deze week slechts kleine partijtjes 
naar Zeeland. De sluitingsdatum is 
31 December en zal er dus wel niet 
veel meer vandaan komen.

HULP VAN BELG ISC H E  V ISSER S  
NA AANVARING

Nu we zoeven Bruinisse vernoemden 
valt ons een bericht te binnen van
daar. Het vissersvaartuig BRU . 16 
schipper P. de Koning (van Bruinisse) 
is verleden Zaterdag voor de Belg i
sche kust waar het viste op haring, 
geramd door eén Belgische m ijnen
veger. Het schip werd getroffen ter 
hoogte van de stuurhut, zodat de 
schipper die te roer stond zich niet 
dan met moeite kon bergen. Daar ’t 
een houten schip was bleef het d rij
vende en werd door helpende Belg i
sche vissers in  de haven Oostende 
binnen gebracht.

DE O ESTERHAND EL

W as de laatste tijd  weinig goed 
of moedgevend nieuws te vermelden 
wat betreft de handel in en verzen
ding van oesters nu kan iets worden 
meegedeeld wat reden geeft tot con
tentement. Lag ’t eerst in de bedoe
ling 15% te leggen op de oesterprijs 
als weelde belasting nu zal met 
slechts 3% worden volstaan. M et de 
nodige plichtplegingen zoals ’t  invul
len van diverse paperassen (waarbij 
men van deze verandering ten goede 
hoort d it tegenwoordig niet ?) kan 
profiteren. De verzending die nog 
steeds slap kon genoemd zal aanstaan 
de week beslist heel wat drukker zijn 
naar België en Holland. Naar Enge
land gingen vanmorgen 70.000 van 
hier via  Hoek van Holland. Hoewel ’t 
begrijpelijk is dat ietw at beterschap 
wordt verwacht in  de verzending 
naar Holland nu de weeldetaxe er af 
is althans veel verm inderd is ’t in  Be l
gië nog altijd  naar insiders ons mee
delen een grote «modderpartij». Deze 
week waren op een dag in Brussel 18 
(zegge achttien) oesterhandelaars om 
hun waar aan de man te brengen. 
Alles wordt gedaan om ’t grootste 
deel van de vraag in de wacht te sle
pen. ’t Zou zelfs geen uitzondering 
zijn als 20% tot 25% reductie op de 
«officiële» prijzen wordt gegeven.

EEN M IDDEL OM TE  VER KO PEN
Een andere handelaar verzon een 

geheel andere truk en kwam bij de 
afnemers met ? ja  met wat ? Met 
een niet onaanzienlijk partijtje  goe
de echte lekkere Zeeuwse boter ! ! ! 
Geen onaardig idee vooral gezien de 
zelfs in  België heersende boterschaars 
te. Of ’s mans vindingrijkheid en spe- 
culatiegebaar op ’t graag goed eten 
van onze zuiderburen veel succes had 
weten we niet. W el weten we en ge
ven we als onze mening dat zulke 
praktijken niets meer hebben u it te 
staan met goede zakenmanieren, en 
onwillekeurig vraagt men zich af: «Is 
d it «gejakker» beslist nodig om de 
voorraad consumptieoesters weg te 
krijgen ? W eliswaar werden in de eer
ste vier maanden van ’t oestersei- 
zoen 20% m inder verzonden dan over 
’t zelfde tijdvak verleden jaar, doch 
daar staat tegenover dat de voorraad 
door reeds eerder genoemde oorzaken 
beslist kleiner is dan verleden jaar. 
Doch ook dient gezegd dat de verzen
ding naar Engeland door gemis aan 
twee nul de u it Frankrijk  geimpor- 
teerde oesters verminderde. W at de 
mensen tot zo haastig zijn noopt kun
nen w ij niet beoordelen en laten dit 
gaarne aan daartoe bekwamen (als er 
er zijn ) over. Allen, lezers. Redactie 
en personeel, toewensende een geluk
kig Kerstfeest, eindigen we dit brief
je.



Mcvtâtâesdcâten
O O S T E N D E
M A R K T BER IC H T EN

De twee weken met de grote feest
dagen hebben d it .iaar een speciaal 
karakter daar Kerstm is en Nieuw jaar 
op een Donderdag vallen. Het was 
dan ook te verwachten dat de belang
stelling zowel van vissers als van ko
pers m inder dan naar gewoonte zou 
zijn.

De meeste vaartuigen hielden zich 
afwezig op de Oostendse m arkt, deels 
u it schrik voor lage prijzen. Verschei
dene vaartuigen hebben hun vangst 
in  een Engelse haven verkocht waar 
ze zeker waren een minimum prijs 
te behalen, vooral door het gedeelte
lijk  stopzetten van de Belgische u it
voer naar Engeland. Het wegblijven 
van de grote uitvoer naar F rankrijk  
hield ook de meeste grote vaartuigen 
van Oostende weg.

Maandag was er een IJs lan d e r op de 
m arkt met onvolledige vangst. De 
verkoop was op deze dag de enige be
langrijke van de week. Alle vissoor
ten werden bijgevolg gretig opgekocht 
aan tam elijk vaste prijzen. F ijn e  vis 
was n iet veel aangevoerd en werd 
zeer gezocht met het oog op Kerstm is, 
de prijzen van deze vissoort gingen 
dan ook voortdurend de hoogte in.

De aanvoer op Dinsdag was gerin
ger w at gewone vissoorten betrof. De 
m arkt bleek evenwel verzadigd. Noch. 
tans voor de fijne vis bleven de p rij
zen stijgen. Alle soorten gingen vlot 
van  de hand.

IJ le  haring bleef enigszins achter
wege. De weinige vangsten werden 
aan grillige prijzen, nu eens hoog, 
dan weer laag, van de hand gedaan.

De vraag in  het binnenland bleek 
vooral naar fijne vis te gaan. Andere 
soorten waren m inder in  trek dan 
naar gewoonte.

E r  werd vooral u it Denemarken in 
gevoerd, doch deze invoer bleef even
wel tam elijk matig.

Zaterdag was de laatste dag voor 
de verzendingen naar Engeland, er 
werd tam elijk veel vis aangeboden. 
Strenge maatregelen waren evenwel 
getroffen om onregelmatigheden te 
férm ijden, d it is wel een eerste zui
vering die spijtig genoeg te ver gedre
ven wordt zodat enkel de bevoorrech
ten van de uitvoer kunnen genieten. 
N aar Zwitserland werden enkele klei
ne verzendingen gedaan.

De uitvoer naar Frankrijk  lig t nog 
steeds stil. Binnen enkele weken wordt 
een oplossing aan deze netelige kwes
tie verwacht.

LA SEM A IN E A LA M INQUE

Les deux fêtes : Noël et Nouvel An 
sont la  cause du peu d’intérêt pour le 
marché, autant de la  part des pê
cheurs que de celle des acheteurs. 
Peu de navires sont arrivés, préfèrent 
vendre leur pêche en Angleterre où 
ils  étaient certains d’obtenir un prix 
minimum. Le seul jour où le marché 
a connu une certaine anim ation est

lundi, jour d’arrrivée d’un Islandais. 
Le poisson fin  étant fo rt en demande 
pour le Noël, le prix a connu une cer
taine hausse.
Les exportation :

Les exportations vers l ’Angleterre 
ont pris fin  samedi passé.

Quelques petits envois ont été fa it 
vers la  Suisse.
L ’exportation vers la  France n ’a tou
jours pas repris. On attend une solu
tion à cette affaire.
Les importations ;

Quelques petits envois dru Dane
m ark nous sont parvenus.

Vrijdag 19 December 1947.

De aanvoer van verse vis is van 
daag onbeduidend, bedraagt amper 
100 bennen en omvat enkel wat tong, 
tarbot, rog, w ijting, gul en pladijs. 
De nrijzen zijn over het algemeen ge
daald.

7 ijle  haringvaarders zijn heden ter 
m arkt met samen ongeveer 15.000 kgr. 
ijle  haring. Deze wordt levendig on
gekocht aan prijzen gaande van 620 
tot 730 fr. de 10Ó kg. ez...
B.610 Oost 1048 6.930,—
0.187 Oost 1582 35.230,—
0.312 Oost 2454 33.440,—

Zaterdag 20 December 1947

11 vissersvaartuigen zijn heden van 
de vangst terug n.m. 3 motors van 
het Kanaal, 1 motor van de Noordzee, 
4 motors van  dé W itte  Bank, 2 motors 
van de W est en 1 motor van de Oost. 
E r  is een mooie verscheidenheid aan 
vissoorten op de m arkt voorhanden 
doch de belangstelling is zeer klein 
en de vraag weinig levendig. A lle aan
geboden varieteiten worden met u it
zondering der fijn e  vissoorten aan 
goedkope prijzen van de hand ge
daan.

I I  motors leveren heden ongeveer 
12.000 kgr ijle  haring  die afgezet wor
den van  690 tot 870 fr. de 100 kgr. 
gaande steeds in  stijgende lijn .
0.325 K anaa l 13788 103.665,— 
0.122 W itte  Bank  3844 54.350,— 
0.217 K anaa l 18303 133.020,— 
0.193 W itte  Ban k  5434 89.914,—  
0.243 W itte  Bank  5711 88100,—  
0.320 K an aa l 15545 130.695,— 
0.212 Noordzee 11208 87.727,— 
0.323 Oost 4144 43.240,—
0.224 W itte  Bank  7800 76.790,—

0.62 West 
0.201 W est

2616
1481

20.180,—
20.630,—
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Gftûôtine R 0 0 SE \
V IS M IJN , 5, OOSTENDE 
INVO ER —  U ITV O ER  

TEL . 720.13 
713.13 (privé)

A LLE  SOO RTEN  Z E E V IS  
ZALM  

SCHELP- & 
SC H A A LD IEREN  

G ER O O K T E  en 
G E Z O U T E N  
H A R  I N G  

s (539) 5
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Maandag 22 December 1947.

Zoals verw acht z ijn  heden m aar 
weinig vissersvaartuigen van de vis
vangst terug n.m. ‘1 stoom trawler van 
Ysland, 1 motor van  het Kanaal, 1 
motor van de Noordzee, 3 motors van 
de W itte  Bank, 3 motors van de West, 
1 motor van de Kustzeevisserij en 2 
motors die de visvangst hebben u it
geoefend in  de Noordzee en W itte 
Bank. De aanvoer is heden dus niet 
overgroot, en beloopt tot ongeveer 
200.000 kgr en om vat benevens 2000 
bennen Yslandse vissoorten ook w at 
tarbot, tong, pladijs, rog, w ijting, 
totten, kabeljauw, gul en andere ka- 
naalsoorten. De belangstelling is zeer 
gering en de vraag bijzonder klein. 
De m arktprijzen der aangeboden va 
rieteiten  zijn dan ook, met uitzonde
ring voor, w at betreft de fijne vis
soorten, m aar weinig lonend te noe
men. Deze vissoorten worden gretig 
opgekocht aan prijzen die m erkelijk 
hoger zijn dan deze van verleden 
week. Slechts één ijle  haringvaarder 
ter m arkt met 900 kgr die afzet v in 
den aan 850 fr. de 100 kgr.
0.170 W itte  Ban k  5493 55.830,— 
0.204 K an aa l 11562 121.466,— 
0.88 Noordzee 38.903 277.190,— 
0.192 W est 3081 32.520,—
0.31)1 W itte  Ban k  6949 88.150,— 
0.269 W itte  Ban k  en

Noordzee 7626 73.300,— 
SS0.301 Ysland 99421 437.910,— 
0.300 W itte  Ban k  en

Noordzee 10304 73.300,— 
0.137 W est 6727 87.230,—
0.245 W est 4727 67.940,—
0.78 Kust 456 6.310,—
0.115 W itte  Bank  6246 97.260,— 
B.605 W est 1745 24.740,—

Dinsdag 23 December 1947

Heden is de aanvoer zoals trou
wens was voorzien m aar betrekke
lijk  klein. H ij "bedraagt amper 50.000 
kgr, om vat 7000 kgr tongsortering en 
een mooie verscheidenheid allerhan
de vissoorten en wordt aangebracht 
door 2 motors van het Kanaal, 4 mo
tors van de W itte  Bank  en 4 motors 
van de West. De belangstelling is b ij
zonder groot en de vraag zeer leven
dig zodat de aanvoer van vandaag 
geenszins volstaat om aan deze le
vendige vraag te voldoen. De m arkt
prijzen zijn dan ook veel beter dan 
deze der vorige dag. De fijne vissoor
ten worden in  het bijzonder aan 
hoge prijzen verkocht gaande in  
steeds rijzende lijn . Gezien de gerin
ge aanvoer was de verkoop dan ook 
spoedig afgehandeld.

Slechts 3 ijle  haringvaarders' ter 
m arkt met respectievelijk 2000, 10.000 
en 7000 kgr. Deze worden verkocht 
aan 740, 460 en 390 fr. de 100 kgr.
Z.413 W itte  Bank 5386 89.930,—
OJ194 West 8467 15.330,—
0.94 K anaa l 11.974 142.710,—
Z.504 W itte  Bank 4140 80.640,—
0.200 W itte  Bank 6426 99.010,—
0.183 W est 4763 70.350,—
0.196 West 2916 37.240,—
0.315 K anaal 3503 50.090,—
0.186 West 3406 43.920,—
0.247 W itte  Bank 8606 107.960,—

PR IJZEN  PER KILO  TOECEKEN D AAN  DE VERSCHEIDENE SOORTEN V IS  
VERKOCHT TER STEDELIJKE V IS M IJN  VAN  OOSTENDE W E E K  VAN 19 tot 25 D EC EM BRE
P R IX  PAR K ILO  ACCORDES AUX D IF F E R E N T E S  SO R TES DE PO ISSO N  VENDU A LA M INQUE

SEM A IN E  du 19 au 25 D EC EM BR E  47
Zaterdag  

Samedi

’47

COMMUNALE D’OSTENDE

44.50
37.00

16.40
15,60-15,80

ÏÖ.Ö0
6.80

Vrijdag
Vendredi

Soles — Tongen, gr.......................... 31.60-32.80
3/4 .......................... . — ... 41.40-41.80
bloktongen.......................  41.80-44.60
v/kl.....................

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

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

Barbues —  Griet, gr......................
midd..................................
k l.......................................

Carrelets — Pladijs, gr. platen .
gr. iek ... ......................
kl. iek ................... ... .
iek 3e s la g .....................
platjes .............  ...........

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

Merluches — Mooie Meiden gr. .
m idd.................................
k l......................................

Raies —  Rog ...............................
Rougets — R o b a a rd .....................
Grondins — K n o rh a a n ...............
Cabillaud blanc —  Kabeljauw  .

Gullen ..........................
Lottes — Steert (zeeduivel) ... .
Merlans —  W ijting  .....................
Lim andes — Schar .......................  ..........
Lim andes soles —  Ton gschar.......  ..........
Emissoles —  Z eeh a a i......................  ..........
Roussettes — Zeehond .................  ..........
Vives — Arend (Pieterm an) ........ ..........
Maquereaux — M ak re e 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 (vo lle) .............  .........
Hareng guais — IJ le  haring ........ 6,20-7,30
L a to u r......................  ......................  ..........
Tacauds — Steenpost ................... ..........
F létan  — Heilbot ... ........................ ..........
Colin — Koolvis ............................
Esturgeons — Steur .......................  ..........
Z eew o lf.............................................  ..........
V la sw ijtin g .......................................  ..........
Zonnevis......................................  ... ..........
K o n in gsvis .......................................  ..........
Hondstong............ ..........................  ..........

maandag Dinsdag 
Lundi M ardi

Woensdag
M ercredi

32.40-34.40
39,20-46.60
41.60-45,00
43.60-45.60
35.60-38.20
40.00-48.00
33.00-37,00
25.00-30,00

31.20-46.20
45.60-54.40
49.80-57.60
51.80-58.00 
42.40-46.80
50.00-61.00 

44,00
26.00-30,00

Donderdag
Jeud i

31.80-42.20
50.00-53.00 
53.40-56.20
53.80-55.00
43.00-45.80
61.00-79.00
42.00-50.00
23.00-35.00

13.80-15,00
114,00-15,00
12.40-13.20
9.00-9.40
3.00-4.20

2,50-3,50

15.00

.1,80-2,40

1,20-3,40
21,20-27,00
8.40-13,80

2.40-3,00

9.40-12.40 
10,20-11.60 
11.40-13.60
9.40-11,40
5.40-6,40 

8,40 
5,60

3.40-6,20

1.50-2,50
1.50-2,50

3.80-7.00
7,60-)10,00

3,80
10,20-13,40

4,40
20,50-20.90
3,20-4,60

6,00

2.50-3,00
2.50-3,00

10.80-13.20
10.60-13.40
11.20-13.40
10.40-12.20
3.60-6.80

3.80-9.40 
12.80

9.80-14.80 
4,00

3.00-9.40

17.40-21.40

22.40
3.80-5.00

6.00-7.50
6.00-7.50

3,60-4,80

7,00-8,00 

3,'60-6,80

5,60
5,20

9.80-11.40
9.00 

7.00-7.90 
5.40-5.80 
3.70-7.40

3.00

6,90-8,70 8,50

3,60
40,00-50,00
3,40-4,40

Het Nieuw

isserijblad
is Uw Weekblad

Telefoon : 725.23

Woensdag 24 December 1947.

Heden zijn bij de opening der 
m arkt geen motors aan de visafslag 
tegenwoordig zodat de m arkt blanco 
staat voor w at betreft verse vis. Enke 
le ijle  haringvaarders zijn. echter van 
de vangst terug, Deze haring wordt 
ingezet aan 520 fr en daalt geleidelijk 
tot 200 fr. de 100 kgr. Na de verkoop 
van ijle  haring van 10 uur werden en
kele kleine partijen  w ijting, gul en 
schar voortkomende van tussen de 
ijle  haring, verkocht.

SPROTAANVOER

18 Dec. 6496,10 fr 1341 kg 6.60-570
19 Dec. 4478.50 fr 835 kg 6.40-4.90 
23 Dec. 828.—  fr 120 kg 6.90-

GARNAALAANVOER

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

(218) Zout voor de vissers

NIEUWPOORT
Zaterdâg 20 December 1947

Grote tong 40; bloktong 44; fru it
tong 45; sch. kleine tong 38; tarbot 
45; pieterm an 35-36; kabeljauw 16; 
platen gr. 8, midd. 10, kleine 6; keil
rog 7; rog 6; w ijting  3-4; zeehond 1 
frank per kgr.

HARINGAANVO ER
17 Dec. 15040 kg. 6,45-6,80 fr
18 Dec. 5939 kg. 4,20-4,60 fr.
20 Dec. 4900 kg. 6,85-7,30 fr.
21 Dec. 1300 kg. 7,30 fr.
22 Dec. 4000 kg. 7,15 fr.

SPROTAANVOER
17 Dec. 5500 kg. 3,75-4,20 fr.
18 Dec. . 650 kg. 4,65-5,50 fr.

18 Dec. 7570.— fr 583 kg 14-11
19 Dec. 14422,— fr 1247 kg 15-11
20 Dec. 8263— fr 582 kg 15-13
22 Dec. 1508.— fr 58 kg 26-
23 Dec. 10800,— fr 267 kg 48-35

AANVOER EN O PBREN G ST  
PER  DAG

Dec.
Dec.
Dec.
Dec.
Dec.

5.640 kg 
89.874 kg 

203.227 kg 
52.587 kg 

710 kg

76.780 fr 
848.311 fr 

1.447.786 fr 
737.190 fr 

3.890 fr

YSLA N D SE V ISSO O RTEN

De IJslandse vissoorten Maandag 
22 dezer aangevoerd ter m arkt van 
Oostende werden aan volgende p rij
zen per kilo verkocht.

Kabeljauw  8,00-9,20; Gul 5.00-7.40; 
Koolvis 1,80-2,40; Leng 2,40-5.00; 
Schelvïs gr. 11,40-13.20; mijdd. 7,80- 
10.60; kl. 2,80-4.20; K lip vis  1,80-1,90; 
W ijting  1,90-2,40; Vloot 4,80; Heilbot 
22,60-45.00; Hondstong 4,80-5,20; en 
Schotse schol 5,40 fr  .per kgr.

De aanvoer van platvis b lijft zeer 
schaars, doordat de gehele motorvloot 
ter I J le  haringvisserij is vertrokken, 
doch tot op heden zijn de resultaten 
nih il.

Op Kerstdag en N ieuw jaar is er 
geen verkoop.

Leopold DEPAEPE
ln- en Uitvoer van 

Vis en G am aal 
V IS M IJN  Z E E B R U G G E  

Tel. Privé: Knokke «12.94 
(224)________Zeebrugge 513.30

Z EEV IS  - GROOTHANDEL

Camille W I L L E M S
------  sedert 1887 ------
ÎMPORT EXPORT
Telefoon: 72075/76 - 72318/19 
Telegram: Willemsoo Oostende
O O S T E N D E

(226)

Verwachtingen
Volgende vaartuigen zullen vermoe

delijk itrii de loop der aanstaande vis
week ter markt van Oostende verko
pen.

Van IJsland : SSO.302 voor Maan
dag 29 December; SSO.163 voor Dins
dag 30 of Woensdag 31 December.

Van het Kanaal : 0.292 0.323 0.250 
N.745 0.291 0.290 0.289

Van de Noordzee, W itte Bank of 
Oost : 0.254 0.235 0.280 0.175 0,239 
0.179 0.87 0.85 0.266 0.198 O 140 
0.237 0.176 Z.428 0.108 0.102 0.165 
0.282 0.153 0.268 0.89 0.135 0.82 
0.119 0.246 0.318 0.244

Van de Kust of West : 0.267 0.323 
0.30 0.7 0.33 0.78 0.152 0.52 (deze 
kleine vaartuigen kuninen evenwel de 
ijle haringvangst beoefeneru)

ZEEBRUGGE
Zaterdag 20 December 1947

4 vaartuigen.
Grote tong 34-35; Bloktong 39-40 

Fruittong 46-50; Sch. kl. tong 50-52, 
K leine tong 46,50; Tarbot 56-58; P ie  
term an 38; Kabeljauw  13; P laten  gr 
11-12; midd. 10-12 kleine 6-9; Keilros 
5-7; Rog 4-5; kleine rog 1,50-2; W ij
ting 3-5; kleine w ijting  1,75-2; Zee
hond 3,50-4,50; Robaard 5,60 fr  per 
kgr.
Maandag 22 December 1947.

12 vaartuigen.
Grote tong 34; Bloktong 40-41; 

Fruittong 46-50; Sch. kl. tong 48-51; 
K leine tong 41; Tarbot 63-72; P ie ter
man 34-34 Kabeljauw  10-12; P laten  
gr. 9; midd. 8-10; kl. 6-8; Keilrog 6-8; 
Rog 3,50-5; kleine rog 1-2; W ijting  3- 
4; kleine 1; Zeehond 3-4; Robaard 
kleine 4-5 fr. per kgr.
Dinsdag 23 December 1947 

19 vaartuigen
Grote tong 32; Bloktong 39-40; 

Fruittong 48-50; Sch. kleine tong 50- 
52; Tarbot 68-70; Pieterm an 36-37; 
Kabeljauw  15; Platen  gr. 8-12; midd. 
7-12,50; kleine 6-8; Keilrog 8: Rog 5; 
K leine rog 3-4; W ijting  3-4; kleine 1; 
Zeehond 4; Robaard 4 fr. per kgr. 
Woensdag 24 December 1947.

5 vaartuigen.
Grote tong 35-40; Bloktong 48-50; 

Fruittong 49-53; Sch. kl. tong 50; kl. 
tong 48; Tarbot 68; Pieterm an 23; 
Platen gr. 14; midd. 13-14; kl. 11-12; 
Keilrog 13-14; Rog 12-13; kl. rog 5,50- 
6,50; W ijting  4,50; kleine 1,50-2; Zee
hond 7-8; Robaard 5 fr. per kgr.

GARNAALAANVOER
18 Dec. 766 kg 18-26 fr,
19 Dec. 147 kg 13-21 fr.
20 Dec. 506 kg 10-21 fr.
22 Dec. 245 kg 21-26 fr.
23 Dec. 896 31-35 fr.

Louis GEKIERE
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  — E X P O R T  
Telegram adres : Goldfish

(171) f

Huis Raph. Huysseune
IMPORT EXPORT

V IS  - GARNAAL 
Specialiteit gepelde garnaal
H. R. 2151 Tel. Privé 421.06 
(213) Vism ijn 513.41
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B L A N K E N B E R G E
IN DE S T E D E L IJK E  V IISM IJN

In  de afgelopen week werden 7624 
kgr verse vis zijnde de opbrengst van 
9 zeereizen aangevoerd. De verkoop 
bracht 81.183 fr. op.

De maximale prijzen waren : m arkt 
van 17-12-1947.

G ul en kabeljauw 20; pieterm an 37; 
pladijs 13; rog 5; schar 12; tarbot en 
griet 28 à 44; tong 45; w ijting  3 fr.

M arkt van 20-12-1947 : 
p lad ijsr12; rog 2; schar 10; tarbot en 
griet 30 à 65; tong 35 à 50; w ijting  
4 fr.

ZU IGER  EN VEIL IG H EID SZU IG ER  PASSEND 
VOOR ALLE SOORTEN STOOMM ACHINES

—  Specialiteit van oververhitte stoom —

LO CKW O O D  &  C A R L ISLE , Ltd.
Tel. 60076-7 EAGLE FOUNDRY, SHEFFIELD II. Telegr.: Piston 

Diesel Rings in all sections up to 36”  Diameter
•  De kosteloze brochure «Care and Maintenance» aanvragen (74)



Uitvoer van Vis naar Engeland
O N B E G R IJP E L IJK E  EN 

S C H A D EL IJK E  M AA TREGELEN
Zoals in  ons vorig nummer meege- 

c'.eeld, is men eindelijk van Hogerhand 
tot het besluit gekomen dat voor de 
uitvoer naar Engeland een bewijs van 
herkomst dient afgeleverd, d it om zo
veel mogelijk de fraude welke de twee 
laatste maanden bestond, u it te scha- 
kclsn

Elkeen heeft het nut van deze m aat 
regel begrepen.

W at niemand echter begrijpt, is dat 
de officiële diensten van het Zeewe
zen zonder verder de betrokken re
derskringen noch de federatie te 
raadplegen, opnieuw het stelsel in  
voege hebben gebracht, waarbij aan 
de enen alles en aan de anderen wei
nig of niets wordt toegekend.

Aldus worden monopoliums gescha
pen en hebben de rederijen er veel 
schade bij.

W e begrijpen ook m aar niet, w aar
om de zaak niet in  gemeen overleg 
met de rederijen werd besproken 
voordat tot het huidig stelsel werd 
overgegaan.

Inderdaad 6 maanden geleden, werd 
hiertegen door de reders geprotesteerd

een vergadering met de bevoegde over 
heid belegd, de uitvoer naar Enge
land bleef voor elkeen v rij en gaf a l
len voldoening tot aan fraude werd 
gedaan.

De maatregel hiertegen lag voor de 
hand en werd thans toegepast.

Ondertussen ging de adm inistratie 
veel te ver en past ze opnieuw de 
m aatregel toe, waartegen en waardoor 
de reders destijds zoveel schade le 
den. »

W e menen dat van rederszijde h ier
tegen protest werd aangetekend en 
terecht

Een vishandelaar sch rijft ons dien
aangaande :

M ijnheer,
D at w ij een bewijs van herkomst 

moeten voorleggen eer w ij vis naar 
Engelland mogen vterzenden, is een 
schone zaak.

W at echter nadelig is voor de ex
port en voor de Belgische m arkt, is 
dat het contingent van  200 Ton per 
week, verdeeld wordt onder de u it
voerders, in  den vorm van : «de enen 
alles, de anderen niets».

Naar het sch ijnt z ijn  er aandelen 
van 37 duizend kg. vóór één hande-
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M atienate <f*de>iatie (tan het Vi&&e/djfad>dj£ 
de V iih and el en de Vi>nifve>iAeid

f T  t  ~ 'ù-  L- - „  v « SCHAAL- EN W E EK D IER EN  

K R EE F T E N  EN LANGOESTEN

Landen van 
herkomst

Gew icht in  kgr. 
1947 1938

W aarde in  
1947

Frs.
1938

Noorwegen
Nederland
Zweden
Denemarken
Fran krijk
Engeland
Zuid-Afrika
Yoegoslavië
U.S.A.
Ie rlan d
Zwitserland
Tchecoslovakije
U .S.S.R .
Diversen

122.000
102.800

400
1.000
3.300
5.700 

900
6.200

400
1.700 

100 
400 
300

69.500
107.300

7.900

27.900
23.200

14.200

12.865.000
13.752.000 

6.200
102.000
332.000
474.000
55.000

526.000
40.000

184.000 
9.000

40.000
25.000

1.655.000
2.796.000

189.000

575.000
240.000

390.000

Totaal ; 245.200 250.000

O ESTERS

28.410.200 5.845.000

Nederland
Fran k rijk
Diversen

309.700
4.900

137.400
77.100
40.100

10.340.000
33.000

1.851.000
462.000
154.000

Totaal : 314.600 2514.600

M OSSELEN

10.373.000 2.467.000

Nederland
Zwitserland
Diversen

12.064.500
100

10.020.900

17.600

21.852.000
5.000

5.288.00

45.000

Totaal : 12.064.600 10.038.500 21.857.000 5.333.000

V ER S E  GARNALEN

Nederland
U.S.A.
Diversen

494.800
400

337.900

2.200

6.482.000
7.000

1.080.000

6.000

Totaal : 495.200 340.100 6.489.000 1.086.000

G EP ELD E  GARNALEN

Nederland
Diversen

16.900 116.800
21.500

1.215.000 1.360.000
102.000

Totaal : 16.900 138.300 1.215.000 1.462.000

V ISCO N SERVEN

SARD IIJNEN EN TO N IJN EN

Landen van 
herkomst

Gew icht in  kilos 1947
1947 W aarde in  Frs.

Portugal
Noorwegen
U.S.A.
Fran krijk
Nederland
Peru
Belgisch Congo
Zweden
Marokko
Canada
Cuba
Diversen

8.504.200
483.100 
623.400 
428.900
70.100
57.600
10.200
3.400
6.800

101.100 
2.900

237.612.000
13.587.000
23.096.000
23.541.000
1.730.000
3 non

530.000
126.000 
266.000

2.625.000 
222.000

3.000

Totaal : 10.291.700 306.459.000

PILC H A RD S

U.S.A.
Frankrijk
Nederland
Engeland
Noorwegen
Diversen

109.400
15.400
3.600
3.100
2.800

200

2.577.000
932.000
148.000 
70.000

243.000 
6.000

Totaal :

> AN DERE

134.500 3.976.000

U.S.A.
Canada
Noorwegen
Cuba
Portugal
Fran krijk
Nederland
IJs lan d
Zweden
Fnseland
Denemarken
Argentinië
Diversen

4.172.200 
452.700 
734.400 
229.100 
357.200 
72.100 
91.800 
9 500

15.400 
5 600

52.700
2.800

51.400

106.989.000
15.861.000 
16.624000
13.813.000
11.778.000
3.421.000 
2.982 ono

158 000 
526 nno 
191 000 

1.883 000 
176 nno

1.274.000
Totaal : 6.246.900 175.676.000

laar en d it per week, w aar anderen 
slechts 5 à 700 kgr krijgen.

Oprecht belachelijk, zoiets onbere
deneerd in  voege te brengen, zonder 
de gevolgen er van  in  te zien.

Voor de uitvoer naar Engeland is 
er een globale vergunning van  200 
Ton per week.

Als er niet aan fraude gedaan 
wordt, dan wordt geen 200 duizend 
kgr per week verzonden en moet el
keen mogen kopen.

Het verdelen in  aandelen kan 
slechts nadelen en geen voordelen 
voor de visserij met zich brengen, 
omdat het voldoende is dat enkele 
grote aandeelhouders zich met me
kaar verstaan om de prijzen ter m arkt 
in  handen te houden en te doen s tij
gen of dalen naar w illekeur.

H et schoonste bewijs dat de vrije  
uitvoer het beste systeem is voor de 
visserij, is het feit, dat de soorten 
welke tot op heden het duurst zijn, 
deze waren welke naar Engeland u it
gevoerd werden, nl. : p latvis, tong, 
tarbot, schelvis en mooie meiden.

De gevolgen van de verdeling doen 
zich thans reeds fe l voelen, w at de 
officiële instanties ook melden om 
zich te verrechtvaardigen.

Tot daar onze vishandelaar, met 
wie we het ten volle eens zijn.

W ij z ijn  echter overtuigd, dat het 
Zeewezen en de bevoegde visserij- 
dienst zullen inzien, dat h ier verkeerd 
en in  ’t nadeel van  de visserij gehan
deld werd.

La a t elkeen uitvoeren w aar het mo
gelijk is, zoals in  het geval naar En 
geland en zo zal de visserij er in  de 
eerste plaats wel bij varen.

AANKO M ST VAN N IEU W E  VRA CH TW A G EN S

S T U D E B A K E R
NUTTIGE LAD ING 4 en 5 TON

- O N M ID DELLIJK  LEVERBAAR -
Zich wenden bij de Officiële verdeler voor Oostende en om

streken

Gaiage J* FAÇON
Nieuwpoort steenweg, 204 —  206 - OOSTEND E~”TeT” 7 lT 26

Notariële Aankondigingen

De Telefoondienst naar 
Congo op Oudejaarsavond

Ter gelegenheid van N ieuw jaar zal 
de telefoondienst n aar Congo de ge
hele nacht van 31 December op 1 J a 
nuari doorwerken.

Studies van Notarissen Pierre D EN IS  
te Nieuwpoort en Raoul M O REAU  te 

Campenhout 
Op Maandagen 5 en 19 Januari, 

telkens om 3 uur ’s namiddags in  het 
hotel «Au Nouveau Pélican» bij de 
heer M. M IN N E respectievelijke IN 
ST EL  en TO ESLA G  van :

STAD N IEU W PO O RT  
T W E E  PR A C H T IG E  

R E N T E N I E R S H U I Z E N  
W illem  De Roolaan, nrs 48 en 50 sa
men groot 504,50 m2 .

Voor de beschrijving : zie affichen. 
Beide huizen zijn voorzien van gaz, 

electriciteit, lopend w ater en een hof.
Ieder huis is verhuurd zonder ge

schreven pacht m its 400 fs. per 
maand en kan bezichtigd worden met 
toelating van de verkoophoudende 
notarissen den Maandag, Woensdag 
en V rijdag van 10 tot 12 uur.

Gewone voorwaarden.
Met gewin van 0,50 t.h. instelpremie.

Voor alle verdere in lichtingen zich 
wenden ter studie van de verkoophou
dende notarissen. (610)

BRUNET & C

X
K s = X  =

! X  = ÊX =

Studie van den Notaris 
M A U R IC E Q U A G H EBEU R

te Oostende
.......... -XXX-

Op Dinsdag 6 Januari 1948 te 15 u.
ter gehoorzaal van, het Vredegerecht 
van het kanton Oostende, Canada
plein te Oostende.

Instel met 0,50 t.h* premie van 
EEN  BESCH A D IGD  

H A N D E L S H U I S  
N ieuwstraat, 16 te Oostende. 

Oppervlakte gelijkvloers 78 m2. 
Verdiepingen 124,50 m2.
A lle rechten op eventuele oorlogs

schade worden medeverkocht - w aar
de 1939 : 58.369,55 fr.
genot Va"  gebruik ~  Onmiddellijk

Bezoek : Maandag en 
van 14 tot 16 uur.

A lle nadere in iichtingen te beko
men ter studie. (609)*

Donderdag

O O S T E N D E
Tel. 71319 — Telegr. ■ Compas a (217)

Zee visgr oothan de I
S P E C IA L IT E IT E N  

V ER SE , G EZO UTEN  en BEV R O R EN  H ARIN G
; X§ ix ; I X !

het aeidw ijneti aan de Maôôeünan
NA DE T R E K S C H U IT  ZAL OOK DE 
H U IFW A G EN  ER  M OETEN AAN 
G ELO VEN

Nu weer overvloedig met mosselen 
wordt gevent, gaan onze gedachten 
onwillekeurig terug naar vervlogen 
jaren, toen eigenaardige gebruiken 
aan de mosselverkoop een specifiek 
karakter gaven.

W anneer thans, op een paar uitzon
deringen na, ieder vishandelaar ter- 
zelfdertijd mosselverkoper is, waren 
in  vroeger tijden, en zelfs tot kort 
voor de jongstleden oorlog, beide han
delsvertakkingen van elkander ge
scheiden. Naast de visverkoper had 
men ook de mosselman, die zich u it
sluitend met de verkoop van mossels 
bezig hield.

Ik  herinner me nog zeer levendig 
die oude mosselman, wiens sehilder- 
achtige bijnaam  m ij ontsnapt is. 
M aar z ijn  roep, die enig was in  zijn 
soort, is me nog steeds bijgebleven.

Ik  meen de mosselman voor het 
laatst in  de jaren  1928-29 r&et zijn 
stootkarretje door#de Brugse straten 
te hebben zien dokkeren. H ij droeg 
een vettige visserspet en een borsteli
ge baard, doch w at hem het meest ka
rakteriseerde was z ijn  roep, w aarvan 
ik  tot op heden geen weerga, ja  zelfs 
niet een afglans heb gehoord.

Z ijn  roep, die getuigde van rijke 
muzikale inhoud, droeg op de volgen
de woorden, of liever klanken, welke 
op het eerste zicht onverstaanbaar 
lijken, doch zoals we verder zullen 
zien, toch hun betekenis hadden :

A-a-a, di ba di di ba-a-a !
di ba di di ba-a-a !
di blanki di bergschi di mosli di 

ba-a-a !
di ba di di ba-a-a !
Zeer eigenaardige roep, met die ver

rassende i-klanken en de rappe op
eenvolging van de d en b-medeklin- 
kers. Ge moet het gehoord hebben om 
de schoonheid ervan te kunnen ge
nieten.

Het laat zich verstaan dat de roep 
er niet aanvankelijk uitzag zoals hier 
boven weergeven. Ongetw ijfeld heb
ben de vele iaren p rak tijk  van de 
mosselman, duidelijk verstaanbare 
woorden omvormd tot klanken, die a l
leen door hem konden verklaard wor
den.

In  alle geval weten w ij dat h ij het 
had over Blankenbergse mosselen - di 
blanki di bergschi di mosli - en dat de 
lange uitroep ba-a-a een misvorming 
was van va-a-s, kort uitgesproken vas 
of vers in  het Nederlands.

Toen de mosselman in  aantocht 
was, liepen w ij hem als kinderen te
gemoet en gaapten de woorden u it z’n 
mond. Z ijn  deun klonk ons vreemd 
en tevens vertrouw elijk in  de oren

dat we een eindje weegs meeliepen, 
om er zoveel mogelijk van te kunnen 
genieten.

Meteen verdween de mosselman, 
m aar in  veler herinnering b lijft h ij 
nog voortleven, omdat zijn roep zo 
treffend, zo mooi, ja, onvergetelijk is.

DE M O SSELSCH U IT
We hoeven niet veel jaren te over

bruggen om de mosselschuit in  onze 
reien te zien gemeerd liggen.

D it bootje, dat uitsluitend Filip inse 
van een Bouchoutse visserssloep, waar 
mosselen aanvoerde, had het uitzicht 
van ik  onlangs te Zeebrugge nog een 
evem plaar heb aangetroffen. Het wa
ren immers de Bouchoutenaars, be
woners van de Scheldeoever in  de 
provincie Antwerpen, die met hun 
vissersloepen naar Zeebrugge kwa
men afgezakt en aldaar de grondves
ten legden van de huidige vissersvloot.

De mosselschuit voer om de week 
de Lange Rei op en meerde opvolgent
lijk  aan de G istfabriek, het Gotje, De 
Carmersbrug en de Coupurebrug.

B ij ieder halte trok de mosselman 
de aanpalende straten in, klingelde 
luid met een bel en riep vervolgens op 
zangerige toon, bijv. wanneer zijn 
schuit ter Carmersbrug lag :

Hei, ’t schuit jen aan de Carmers- 
brugge,

mè mussels van levende va-a-s !
En of de trekschuit... trek had. 

Van overal kwamen de huisvrouwen 
met haar emmers toegestroomd, want 
de Filip inse mosselen werden zeer ge
geerd.

Dezélfde mosselman bracht ook af 
en toe Blankenbergse mosselen aan 
de man. M aar de schuit bleef toen 
achterwege, en werd voor deze gele
genheid vervangen door een grote 
roeiboot.

De mosselschuit, die gedurende ve
le jaren voor een goeie portie mosse
len zorgde in  de volkskeuken, werd 
het laatst in  onze reien gezien einde 
1937- begin 1938. En  meteen verdween 
een schilderachtig toneeltje u it het 
Brugse stadsleven.

Een ander uitzicht van de mossel
handel is het rondventen met een 
huifwagen. Vóór de oorlog bediende 
de mosselman zich van een ratel om 
de huisvrouwen zijn komst aan te 
kondigen.

Heden ten dage wordt de huifwagen 
nog steeds in onze straten opgemerkt, 
doch ik kan me niet meer herinneren 
of het dezelfde mosselman is als voor 
de oorlog. De ratel is vervangen door 
een «trompe», zoals we die nog ge
kend hebben bij de reinigingsdienst 
ofte mestkarre en bij veel andere 
rondventers.

Voor vozer we hebben kunnen vast-

Studiën van Notarissen 
A. LA CO URT te Oostende en 

F. LO N C IN  te Puurs.
Op Maandag 29 December 1947 te 

e. KUur  *n  ca^  Ptin s Boudewijn St- 
Sebastiaanstraat 22 te Oostende.

TO ESLAG  van 
STAD OOSTENDE 

SCHOON EN W E L G EL EG E N  
W O O N H U I S  

Koninklijke straat nr  18, groot 95 m2 
gekadastreerd sectie A nr 1595 - e _ 26

Bevattende : 2 kelders, drie p laat
sen op gelijkvloers, vier plaatsen op 
le  verdiep, drie plaatsen op 2e verdiep 
en drie plaatsen op 3e verdiep, verder 
mansardekamer en zolder.

Verhuurd zonder schrift noch ter
m ijn m its 2.400 frs. vanaf 1 Jan u a ri

IN G EST ELD  : 410.000 frs.
Te bezichtigen : M aandag en Za

terdag van 2 tot 4 uur.
in lichtingen te bekomen : 

Studie Notaris LACO URT, K a re l Ja n s  
senslaan nr 31, Oostende.
___ _____________________________ (604)

BER IC H T  AAN DE V IS S E R S 
SCHEPEN  VAN Z E E B R U G G E  — 

H E IS T  — BLA N KEN  BER G  HE
E r wordt ter kennis gebracht van 

de heren reders, dat de afslag voor 
vis, sprot en haring en garnaal te 
Oostende door tussenkomst van de 
Verenigde Vissers Reders (V V R ) voor 
rekening van «Hand in  Hand» van 
Zeebrugge gebeurt, en n ie i door «’t  
Zal wel gaan».

De Reders hebben er alle belang bii 
vangsten bij de V.V.R. te laten 

afslaan, gezien ze alzo hun eigen be
langen steunen.

Z ij moeten zich wenden tot M r 
Ketels of M r Verhaeghe bij aankomst 
aan de garnalen- of in  de vism i’n

(607)

♦______ K O O P tegen zeer goedkope 
p rijs en met volledige uitrusting 0.185 
voorzien van motor AW A 40-50 P K  
Voorwaarden bureel v. 't blad 
______ . ___________ ' (593)
♦ Bouwgrond te koop, goede beleg
ging oppervlakte 1.400 m2. Gelegen 
De Haan. Nadere in lichtingen schrij
ven of zich wenden bureel blad.

- ________ _____  <\w>
♦ TE K O O P  : een vissersvaartuig
gebouwd in  1943 voorzien van een
motor industrie 60 P .K . van 1943 __
voorwaarden bureel van het bald

________________ (605)
t  T E K 0 0 p  : wr£»k van de H.2 te
Zeebrugge, voorwaarden : schrijven 
of zich wenden Alfons Ackx, Bader- 
straat, 21 Heist aan zee. (606)
♦ Men vraagt voor Antwerpen be
kwaam haringroker en stomer. Schril- 
Yen Buree! van het blad. (599)
♦ t e  KO O P sterk vissersvaartuig 
gebouwd te Oostende in  1943 voorzien 
van een motor van 80 P.K . Voorwaar
den bureel blad. (6 H ) 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦»♦♦♦♦»»»♦♦♦♦♦« 

stellen is de mosselman-met-de-huif- 
wagen de laatste vertegenwoordiger 
van het beroep der mosselverkopers. 
De overige hebben het opgegeven of
wel de vishandel bijgenomen, terw ijl 
de vishandelaars op hun beurt de mos
selverkoop op hun actief hebben ge
plaatst.

J.V .B . 
(Brugsche Courant)
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Voor Nieuwbouw en Herstelling van
8 C H E P B N

I N.V. BELIARD-CRIGHTON & C° I
: (214)

H M

VjtMiw£n~JOtenieâ
UW H UIS 

DE K EU K EN

Is  de plaats van het huis die vroe
ger uitsluitend het domein van de 
meid meer en meer dat van de huis
vrouw schijnt te worden. Meiden zijn 
Immers langzamerhand wezens van de 
voor-oorlogse geschiedenis aan het 
worden. Het leven gaat echter verder 
en vergt dat Mevrouw net als vroeger 
onvermoeid schijnt en de huisgenoten 
bij hun th |  skomst glim lachend ont
vangt. Ze zal nu zelf het grootste deel 
van  de dag in  de keuken doorbrengen 
èn die zal werkbesparend moeten in 
gericht worden. In  alle huizen die 
thans gebouwd worden wordt w aar
sch ijn lijk  door architect en huisvrouw 
de meeste aandacht aan het in rich 
ten van de keuken gewijd. Ze moet 
tegelijkertijd  ruim , klaar, luchtig en 
aangenaam  zijn, vlak  naast de eet
kam er liggen zodat heen en weerge- 
loop tot het m inim um herleid worden. 
Ten andere voor dageli.'ks gebruik 
spreekt men meer en meer van eet- 
hoek of eetnis, slechts door een halve 
m uur van de keuken gescheiden. De 
eetplaats b lijft dan voor de gelegen
heden w aar etikette moet geiet wor
den. Ieder rich t d it in  zoals z ijn  beurs 
o f de schikking der plaatsen in  het 
itu is het toelaten.

Ik  zag onlangs op een plannetje 
een andere schikking : ruime keuken 
m et aanpalende living slechts door 
een gordijn gescheiden. Ik  zal er m aar 
d irekt aan toevoegen dat de keuken 
een elektrische zuiger had die reuk of 
damp opslorpte. Het gedacht is niet 
zo slecht immers als men intiem e 
vrienden ontvangt geniet de huis
vrouw in  haar keuken ook van hun 
gezelschap. Een vriendin van me die 
zoeven m ijn blaadje leest zegt : «Jak- 
ie s , niks voor m ij : dat m aakt me en
kel nerveus, ’t is ju ist goed om een 
saus te doen mislukken»

Iedereen is natuurlijk  niet zo ner
veus en per slot van rekening moeten 
we ons allem aal schikken naar het 
p lan  van het huis.

U Z ELF  

DE VRO UW  VAN V EER T IG

Het is pas een eeuw geleden dat een 
vrouw jong bleef tot haar 25 jaar. 
Eens die ouderdom overschreden werd

1̂I/VVVVVVIA<VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\VVVVVVVV\VVVVV:'

O O S T E N D E
\vvvvwv\mvvvv\vvvvvvvvu\vvv\v\vv\vv\vvvvvvvvvvvvvv\vvvvvvvvvvvv\vvvvvvvv\vvvv\vv\\\vvv?

ze onder de oudere vrouwen gerang
schikt en het zou heel zeker veel ver
ontwaardiging verwekt hebben moest 
ze het aangedurfd hebben in  haar 
klederdracht iets origineels te probe
ren.

Deze tijd  hebben we gelukkig ach 
ter de rug. Nu is men nog heel jong 
aan 30 jaar, en een jonge vrouw aan 
35. M aar de schoonste ouderdom is on
getwijfeld 40 jaar. Op die hoogte van 
de ladder kan men allerhande zien 
waarvan men op 20 of 30 geen besef 
had. Men staat om zo te zeggen hal
verwege. Aan de ene kant de jeugd, 
aan de andere kant de ouderdom in 
’t verschiet. M aar die kan nog lang 
uitb lijven. De ladder heeft daar een 
tussenverdiep dat lang kan bewandeld 
worden.

Ik  denk dat een veertigjarige dame 
een benijdenswaardige troef bezit : 
welke schat van mensenkennis heeft 
ze n iet al opgedaan ? Ze is nog jong. 
H aar is het toegelaten zieh te kleden 
op een m anier die de Engelsen «so
phisticated» noemen. En  m aakt het 
niet gelukkig na de veertig voorbi.i 
gezeild te zijn, nog bemind en bewon
derd te worden ?

Tïn denkt u niet, dat, indien u dien 
ouderdom nog n iet bereikt hebt u er 
wel zoudt w illen geraken om nog jong 
genoemd worden ?

Dat kunt u heel zeker. Daarvoor 
moet u absoluut een fris aangezicht 
behouden, en verder zorgen voor een 
soepel lichaam  en een goede gezond
heid. Alleen dan zult u de zending die 
u in  fam ilie en in  de gemeenschap te 
vervullen hebt, tot een goed einde 
kunnen brengen. Ik  heb eens ergens 
gelezen dat een befaamde arts zei : 
«Binnen tw intig ja a r zal het even wei 
nig welvoeglijk z ijn  oud te zijn ais 
vuil te zijn».

Ik  weet : ziekte, tegenslagen, ver
driet kunnen een nog jonge vrouw 
een oud u ite rlijk  geven. M aar u moet 
de moed in  u zelf vinden om die te 
boven te komen. Eerst voor uw omge
ving. Het kan enkel uw man plezier 
doen te zien hoe jong zijn vrouwtje 
er nog uitziet en denk eens hoe fier 
een zoon of een dochter z ijn  een 
mooie mama te bezitten ! En  natuur
lijk  ook voor u zelf, probeer het eens 
en laat ik u zeggen hoe gemkkig u 
zich zu.t gevoelen die hindernissen 
klein gekregen te hebben !

C IN D ERELLA .
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SCHALEN VAN DE V E R P L IC H T E  V E R Z E K E R IIN G T E G E N  Z IE K T E  EN IN 
V A L ID IT E IT ,  IN V O EG E V A N A F 1 JA NUA RI 1948.

Het Rijksfonds voor verzekering tegen ziekte en in va lid ite it geeft in 
lie t inform atieblad van 10 December 1947 de nieuwe schalen aan. W ij la 
ten  ze ongewijzigd volgen :

A L G E M E N E  G E N E E S K U N D E

Terugbetaling 
door de Ziekenkas

1. —  Raadpleging van de genees
heer ..................................... ... fr. 30 fr. 25

2. — Bezoek ten huize van de zieke fr. 40 fr. 30
3. — Spoedbezoek ten huize van de

zieke, met voorrang .............  fr. 60 fr. 40
4. — Raadpleging op Zondagen en

w ettelijke feestdagen of des
nachts, tussen 19 en 6 uur ... fr. 60 fr.40

5. — Bezoek aangevraagd en afge-
legd op Zondagen en wettelijke 
feestdagen of ’s avonds tussen
19 en 22 u u r ............................  fr. 90 fr. 60

6. — Bezoek aangevraagd en afge
legd ’s nachts tussen 22 en 6
uur ............................................  fr. 100 fr. 65

7. — G elijktijd ig  bezoek d.i. afge
legd terzelfder ti.*d ten huize 
van een verzekerde aan twee
rechthebbenden.......................  fr. 60 fr. 40

8. — Consult tussen twee geneeshe
ren, per geneesheer.................  fr. 100 fr. 75

9. — Consult tussen twee geneeshe
ren, waarvan één een specia
list is :

Voor de geneesheer specia
list .........................................  fr. 125 fr. 100
Voor de geneesheer de alge
mene geneeskunde uitoefe
nend ......................................  fr. 100 fr. 75

De honoraria onder 4, worden met de helft verm inderd wanneer de 
raadpleging gegeve'n wordt gedurende zijn raadplegingsuren door een ge
neesheer die gewoonlijk op Zondag of ’s avonds raadpleging houdt.

De honoraria onder 5, zijn niet van toepassing wanneer het bezoek 
wordt afgelegd in de loop van de normale ronde van de geneesheer. 
Ieder adm inistratief document van medische aard, door en verzekerde ge
vraagd en uitsluitend voor zijn verzekeringsorganisme bestemd, wordt kos
teloos door de geneesheer afgeleverd en mag alleen gevraagd worden ter 
gelegenheid van een raadpleging of bezoek.

V E R P L A A T S IN G S K O S T E N  
W anneer het domicilie van de verzekerde op meer dan 3 km. gele

gen is van het kabinet van de geneesheer, neemt de verzekering de ver
plaatsingskosten van de geneesheer ten haren laste als volgt :

a) Geneesheren de algemene geneeskunde uitoefenend :
Gewoon bezoek : 1,50 fr. per km. (heen en terug).
Bezoek aangevraagd en afgelegd op Zondagen en w ettelijke feest
dagen of ’s nachts tussen 19 u. en 6 u. 3 fr. per km. (heen en terug)
b) Geneesheren —  Specialisten
Bezoek (om het, even welk) : 3 fr. per km. (heen en terug)
De afstand, iri aanmerking te nemen om het bedrag der verp laat

singskosten te bepalen, is deze tussen de plaats w aar de zieke vertoeft en 
de localiteit w aar het dichtst bijgelegen kabinet van de algemene genees
kunde jjeoefenende geneesheer (of, gebeurlijk van de geneesheer specia
lis t), gevestigd is.

V ER G A D ER IN G  SC H A A K K R IN G
Zondag j.l. hield de Oostendse 

Schaakkring z ijn  jaarlijkse vergade
ring. De leden hoorden er de werking 
van verleden jaa r uiteenzetten. Het 
slot van ieder verslag werd door w ar
me en trouwens verdiende toejuichin
gen bezegeld. Om het werk van ieder 
w at te verlichten, werden er zeven 
nieuwe bestuursleden gekozen en de 
vier uittredende werden herkozen. De 
leden werden aangezet meer propa
ganda voor hun club te voeren bij hun 
vrienden-schakers.

De toekomst van de club is ook ver
zekerd; de hr. secretaris deelde mede 
dat zestig leerlingen van het athe
neum de Zaterdag namiddag, in  de 
club, in  de geheimen van het schaak
spel ingew ijd worden en er zich oefe
nen in  d it leerzame spel.

Een  buitengewone algemene verga
dering zal bijeengeroepen tegen Za
terdag 10 Jan u a ri te 20 u. E lk  lid 
wordt tot die vergadering uitgeno
digd. Aan de dagorde staat een w ij
ziging aan de statuten (verandering 
van dag te voorzien voor de jaa rlijk 
se vergadering).

OUDJAARSAVOND
W aar naar toe om de nacht door te 

brengen? Naar de M inerva, Ernest 
Feys Plein. Op Woensdag 31 Decem
ber 1947 Monster Ba l. Confetti, Ser
pentins, Cotillons, Verrassingen.

TRAM  D IEN STEN
Zou het n iet nuttig zijn, in het zicht 

van Kerstdag en Nieuwjaardagen, en
kele tram m en meer in  te leggen op 
de stadslijnen ? Veel oude mensen en 
jongeren doen op deze dagen eens een 
«sortitje» en de tram m aatschappij 
zou moeten inzien dat 23.10 u. aan

het station w aarlijk  een beetje te 
vroeg is om naar huis te gaan. is  het 
n iet mogelijk een tram  in  te leggen 
om 23.30 u. en om 24 u.

PRO PA G A N D AFILM
Maandagvoormiddag werd in  de Fo 
rum  een documentaire-propaganda- 
film  gedraaid over Oostende. Na een 
korte toelichting door de Hr. Dewitte, 
die de opnamen deed, werd de film , 
die zes m inuten duurt, afgerold. Als 
inleiding zien we een mailboot en een 
trein  die Oostende binnenlopen en de 
drukte voor het station. Enkele flits 
beelden tonen ons eveneens de bas
sins. Achtereenvolgens zien we dan 
opnamen op het strand (Ostend-Pla- 
ge), van de Concours d’Elegance en de 
paardenkoersen. Als slot zien we de 
mailboot weer Oostende verlaten.

Aan deze band moeten nog tekst en 
muziek geadapteerd worden zodat we 
ons nog geen ju ist beeld kunnen vor
men van de indruk die de film  als
dan zal maken. Op zichzelf echter 
kunnen de opnamen ons niet begees
teren. Eerstens is de belichting hele
m aal niet zonnig (op het einde is er 
verbetering w aar te nem en), men 
heeft de indruk dat het weder eerder 
overtrokken is of dat de opnamen te
gen de avond werden gemaakt. E r is 
ook grotelijks gebrek aan persoonlij
ke visie en inspiratie. De vertoonde 
beelden zijn heel gewoon, soms ba
naal, en verraden steeds dat het hier 
het werk geldt van een amateur-pro- 
ducer. E r zit niet één film ische vondst 
in  heel de band zodat de toeschouwer 
alleen het genoegen heeft... volk te 
zien. D at is de ene goede kant van 
deze band dat er volk te zien is m aar 
ook hier werden de mogelijkheden 
niet volledig uitgeput. Geen enkele

opname van de zeedijk terw ijl het 
stroomt van het volk, geen blik op de 
zeedijk wanneer de paardenkoersen 
gedaan zijn, geen wandeltochtje tus
sen onze zonnebadende schonen op 
het strand, geen k ijk je  op de vissers- 
kaai, geen comische vondsten.

We komen tot het besluit dat het 
een doodgewone documentair is die 
alleen toont dat er te Oostende in 
derdaad «volk» is tijdens het seizoen. 
Als film  biedt het geen attractie en 
de meeste toeschouwers zullen het 
banaal vinden. Ons inziens was men 
veel beter uitgegaan van een vondst,
b.v.b. twee reizigers die te Oostende 
aanlanden en in  een afwisseling van 
komische, docum entaristiche of poe- 
tisch-genoeglijke beelden met onze 
stad kennis maken.

B R E U K  EN BU IKBA N D EN
Kunstbenen

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

« É A É H É te Ü IÉ É É A N É É A É N lÉ A É i

CARELS
Diesel M oto ren

AGENTSCHAP:

116 ^

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)

Sociale Kroniek
DE N IEU W E  COM PEN SAT IEBO NS
De speciale aandacht van het pu

bliek wordt er op gevestigd dat aan 
elk blad compensatiebons, afgeleverd 
voor de m aanden Decem ber-Januari, 
een coupon is gehecht, waardoor het 
de rechthebbende mogelijk zal zijn, 
bij de volgende bedeling van bons 
voor Februari en M aart, zijn recht op 
de bons voor compensatievergoeding 
te bewijzen.

W anneer deze coupon bij de Ravi- 
tailleringsdienst wordt aangeboden, 
moet h ij verplichtend, in  het daartoe 
bestemd vakje, voorzien zijn van het 
nummer der ravitailleringskaart of 
van het certificaat model C van de 
rechthebbende.

Coupons die verloren of beschadigd 
zijn kunnen in  geen enkel geval ver
vangen worden. W erp dus deze cou
pon n iet weg, anders verliest gij alle 
recht op de verdere toekenning der 
bons.

DE COM PENSAT IE  BONNEN ALS 
BETA A LM ID D EL

E N K E L  AAN DE K LE IN H A N D E 
LA ARS IN VO ED IN G SW A REN  EN 

AAN DE KO LEN H AN D ELAA RS
De compensatiebons, die te begin

nen van 2 December 1947, werden u it
gereikt, mogen aan om het even welk 
kleinhandelaar in voedingswaren 
(m et uitzondering van drankgelegen
heden) en kolen voor huishoudelijk 
gebruik worden aangeboden.
W anneer moeten ze gebruikt worden?

De bonnen van December moeten 
gedurende de maand December wor
den gebruikt. Die van Janu ari, gedu
rende de maand Janu ari, enz...

Welke waarde hebben ze ?
De geldwaarde is op de bon aan

geduid.
W at moet er gedaan worden alvorens 
de bons aan de kleinhandelaar aan 

te bieden ?
Op deze laatste dienen vermeld te 

worden :
a) De naam  van de houder;
b) De naam  van de personen, die ze 

gebruiken;
c) Het nummer van identiteitskaart 

van deze laatste en de naam der ge
meente, welke de identiteitskaart 
heeft uitgereikt.
B j welke kleinhandelaar mogen de 

bonnen worden aangeboden ?
B ij alle kleinhandelaars in  voe

dingswaren, alsmede bij alle kolen- 
kleinhandelaars. Geen enkele andere 
w inkel is gemachtigd ze aan te ne
men.
W at dient men te doen met aan de 
bon gehechte strook, waarop de data 
der eerstkomende tweemaandelijkse 

perioden vermeld staan ?
Deze moet met zorg worden afge

knipt. E r  op vermelden, het nummer

van de ravitailleringskaart of van 
het certificaat model C van rechtheb
bende.

Deze strook dient zorgvuldig 
bewaard.

De bons van Februari en M aart ’48, 
zullen tegen ru iling van de strook der 
bons Decem ber-Januari, voorzien van 
genoemde vermeldingen, worden u it
gereikt.

Z ij bij wie deze strook zou zoek ge
raakt zijn, stellen zich aan grote moei 
lijkheden bloot bij de volgende u itrei
king.
Op welke m anier geschiedt de terug
betaling van de bons aan de klein

handelaar ?
Deze geschiedt op overlegging van 

een uittreksel u it het handelsregister 
en van de op borderel geplakte bons 
onderscheiden per categorie, verge
zeld van een borderel tot verantwoor
ding in  drie exemplaren.

De borderellen kunnen bii de ge
meentediensten bekomen worden.

Waar moet de terugbetaling 
aangevraagd worden ?

1. B ij de Nationale Bank;
2. B ij de post, voor w at de gemeen

ten betreft, die op meer dan 20 km. 
van een agentschap der Nationale 
Bank gelegen zijn;

3. B ij aile postkantoren bij wijze 
van een storting op postrekening.

Wanneer mag de terugbetaling 
aangevraagd worden ?

Deze mag aangevraagd worden te 
beginnen van de 11e dag van de 
maand, waarvoor de bons uitgereikt 
werden en u iterlijk  de 10e werkdag 
van de volgende maand.

A A N G IFT E  IN DE IN KO M STEN 
BELA ST IN G  VAN K IN D ERV ER-  
GOEDING EN G EBO O R T EPR EM IEN

Vraag : bestaat de verplichting de 
kinderbijslagen en geboortepremiën 
aan te geven op m ijn  fiskale aangifte 
in  de rechtstreekse belastingen.

Antwoord : U it het bericht van 8 
September 1947 gezonden, door het 
Beheer der Directe belastingen aan 
het M inisterie van Arbeid en Sociale 
Voorzorg b lijk t dat ingevolge de w ij
ziging gebracht aan art. 42-§ i  der 
samengeschakelde wetten op de in 
komstenbelasting, door art. 18 §1 der 
wet van 20 Augustus 1947 houdende 
w ijziging der rechtstreekse belastin
gen en ermede gelijkgestelde taxes, 
de kinderbijslagen en geboortepre- 
mies vrijgesteld zijn van elke recht
streekse belastingen, aanvullende 
personele belasting inbegrepen, ten 
belope van een bedrag dat gelijk is 
aan de gelijkaardige vergoedingen 
toegekend door de staat aan zijn per
soneel.

De nieuwe beschikking is voor de 
eerste m aal toepasselijk op de toela
gen verleend in  1946.

Sn.

NOG H ET AVONTUUR VAN DHR 
CONSTANT

Men herinnert zich het avontuur 
w aarin enkele personen uit Oostende 
te Nieuwpoort zijn gewikkeld geweest 
toen rijkswachters van de Bizondere 
Opsporingsbrigade het vuur openden 
op hun wagen. Gelukkig kende het 
geen dram atisch verloop daar Mevr. 
Constant slechts lich t gekwetst werd 
in  de zijde. Het kon echter fataler 
zijn afgelopen en de Hr. Berden, 
wiens wang verschroeid werd door 
een voorbij fluitende kogel, mag ze
ker wel het meest van geluk spreken.

De hersamenstelling van het dram a 
heeft inmiddels uitgewezen dat de 
Rijkswachters het vuur hebben ge
opend vanop v ijf meter en er, in  te
genstelling met de eerste berichten 
welke in  de pers verschenen, geen 
banden werden getroffen. D it z ijn  
voor de dienstdoende Rijkswachters 
zeer bezwarende feiten. D it roekeloos 
er oplos schieten kunnen we niet an
ders dan afkeuren. De dienstdoende 
Rijkswachters waren jonge kerels die 
blijkbaar denken dat hun revolver 
dient om te schieten in  plaats van 
zich te verdedigen. Een revolver, ook 
in  handen van een Rijkswachter, is 
geen speeltuig. Vele oudere R ijk s 
wachters lopen reeds jaren met een 
revolver op zak doch hebben w ellicht 
niet eenmaal geschoten. We hopen 
dat sancties zmlen getroffen worden 
tegen hen wier handen al te erg jeu
ken en niet kunnen nalaten, zodra 
de kans er is, met dit gevaarlijk goed 
je te spelen.

Het kan w ellicht eveneens nuttig 
zijn de Rijkswachters van de Bizon
dere Brigade het onderscheid tussen 
de verschillende autotypes te leren 
opdat ze in  ’t vervolg een Citroën niet 
meer zouden nemen voor een Austin, 
of omgekeerd.

IN DE KON. SCHO UW BURG  
O PVO ER IN G  VAN 
«DE L U ST IG E  BOER»

Deze vermaarde operette in  ééni 
voorspel en twee bedrijven van Leo 
F a ll wordt Zondag 28 December a.s. 
te 20 uur opgevoerd in  de Kon. 
Schouwburg.

Voor de toneelliefhebbers is  h ier 
een prettige avond in  het verschiet. 
De operette is voldoende gekend en 
gewaardeerd om de kieskeurigste voir 
doening te geven.

M A R B R I T E
AGENTSCHAP OOSTENDE
& KU ST
GANGEN —  BA D K A M ERS

— K EU K EN S  —
A LLE  K LEU R EN  VANAF 

300 Fr. M2

Felix VANNITSEN
28, Veldstraat Oostende 

Tel. 71555
(592)

B I J  HET O FFIIC IEEL 
O N D ER W IJS

In  aanwezigheid van de heer sche
pen van Openbaar Onderwijs Vanden 
Driessche, en dhr A. Vanhoutte, pro
vincieraadslid! en gemeenteraadslid, 
werd een groot Kerstfeest op touw ge 
zet in  de Vercaemerschool, wi.ik M a
riakerke. Te dezer gelegenheid heer
ste er een zeer grote opkomst terw ijl 
het feest naderhand één volledig 
nieuw succes mocht boeken.

Het was de Oostendse vereniging 
«Het loze Vissertje», die het publiek 
vergastte op ta lrijke  aantrekkelijke 
nummers, zoals het opvoeren van het 
stuk «Alpenlied», het dansen met de 
klompen, het zingen van leuke liede
ren, enz.

Ook de leerlingen van de Vercae
merschool zelf zorgden voor enkele 
puike verrassingen o.m. «de zangles» 
en de balletten,

Om trent m iddernacht zongen de 
leerlingen het lied «Stille Nacht» in 
het lich t van de kerstboom. Hun op
treden werd besloten met de uitvoe
ring van het vaderlands lied.

Ten slotte werd een bal op touw ge
zet met de medewerking van de mu
ziekvereniging van Mariakerke, die 
onlangs haar vijftigste bestaan vier
de. Ook een tombola stond op het 
programma.



G EN EESH EREN D IIEN ST
Zondag 28-12-1947 : D r D ’hondt, 

K a re i Janssenslaan 37. Tel. 71683.

A PO T H EEK D IEN ST
Zondag 28-12-1947, alsook nacht

dienst van 27-12 tot 3-1-1948 : Apo 
theker W elter, Torhoutstwg, 262,

Op Donderdag 1-1-1948 : Apotheker 
Wandels, M arie-Joséplaats, 6.

D IER EN A R T S  DR. D ISTA VE
raadplegingen van 3 tot 4 u. Telefoon
728.62 - Rozenlaan, 33 (416)

Het onfeilbaar geneesmiddel
VOOR STEK - S N IJ-  en BRAN D  
W ONDEN alsook VOOR SPEEN  
EN  ECZEM A

W O N D E R Z A L F

INDIANA
— Te koop in alle apotheken —

(325)

H ET  M U Z IK A A L W IN TER-  
PRO G RAM M A IN G EZET

Het m uzikaal winterprogram ma, 
ingericht door het stedelijk muziek
conservatorium, werd met succes in 
gezet met een eerste leerlingenaudi- 
tie, in  de concertzaal van het conser 
vatorium . Onder de ta lrijke  aanwezi
gen bemerkte men de hh. Serruys 
burgemeester; Vanden Driessche 
schepen van Openbaar Onderwijs en 
De Vlieger, bestuurder van het con
servatorium .

De keuze van het programma was 
zeer Verzorg,d tefcwljl de le e r lin g e m  
zich op waardige wijze van hun taak 
kweten.

De pianobegeleiding werd op u it
stekende wijze verwezenlijkt door mei 
V an  Thuynen, lerares aan het con
servatorium .

U IT SLA G  VAN DE AANBESTEDKNG 
VAN 18 D EC EM BER  1947 —  D A K BE 
D E K K IN G  HANGAR I

1. Zanders Edm., Oostende, Vissers
plaats 8: 467.243 fr.; 2. Verkempinck, 
Oostende: 507.0z5 fr.; 3. Dereere F., 
Moere: 816.820,75 fr.; 4. Coppens-Ro- 
baey, Oostende: 641.173 fr.; 5. C licteur 
Oostende: 703.216 fr.; 6. Lauwers Jos., 
Oostende: 717.436,75 fr.; 7. Th. Kyndt 
Oostende: 781.780,50 fr.

DE «VICTOR B IL L IE T »  
V ER T R O K K EN

Het Belgisch Weerkundig schip 
«Victor B illie t»  heeft op 24 December 
terug zee gekozen en het Nederlands 
schip «Sirius» afgelost.

M U Z IEK U IT V O ER IN G EN
De concertvereniging van het M u

ziekconservatorium voorziet voor 1948 
twee concerten, welke zullen door
gaan op 15 Jan u a ri en 18 M aart. Ver
lenen hun medewerking, voor het 
eerste concert, dhren Henri en Ju lien  
Gadeyne.

Daarnaast wordt nog de inrichting 
voorzien van muziekuitvoeringen voor 
kamerorkest en van voordrachtavon
den.

OSTEND-PLAGE
De totale inkomsten over het jaar 

1947 der N.V. Ostend-Plage bedragen
3.297.691,51 fr. De eindrekenig sluit 
met een verlies van 129.522,51 fr., zo
dat er voor de aandeelhouders niets 
op te strijken valt. Het b lijk t dat de 
intresten der aangegane leningen 
om de nodige herstellingswerken te 
doen de w inst voor d it jaa r hebben 
opgeslorpt.

O UDERS, O PGEPAST
Het Stadsbestuur bericht dat in  de 

jongste tijd  m aar al te vaak is opge
m erkt geworden dat kinderen van 
schoolplichtige ouderdom tijdens de 
klasse-uren de straat rondslenteren.

De stedelijke Po litie kreeg opdracht 
een streng toezicht u it te oefenen b ij
zonderlijk de marktdagen en proces
verbaal op te maken tegen de ouders 
van leerlingen die haagschool hou
den.

S T E D E L IJK E  VAKSCHOOL VAN 
OOSTENDE — VACANTE PLAATS.

Plaats van leermeester in  de prak
tijk  van houtbewerken (tim m erij, 
schrijnwerkerij, m eubelm akerij).

De candidaten moeten Belg zijn. 
Diplom a van een Vakschool en ten 
m inste v ijf ja a r nijverheidspractijk 
vereist. Voorkeur voor getuigschriften 
van Norm aal Technisch Onderwijs. 
Bekwaamheidsexamen wordt afgeno
men.

Aanvragen in  te dienen bij het 
Stadsbestuur, samen met de n iet ge
legaliseerde afschriften der diplo
m a’s en het getuigschrift van goed 
zedelijk gedrag, u iterlijk  tegen 1 Ja 
nuari 3.948.

Verdere in lichtingen bij Directeur 
der School, Koninginnelaan 76, Oost
ende.

B R IT S E  O O RLO GSW EZEN  
AANGEKOM EN

De tw intig Britse Oorlogswezen, 10 
jongens en tien meisjes, die uitgeno
digd werden om tijdens de Kerstpe
riode een achttal dagen in  België te 
verblijven, kwamen te Oostende met 
de maalboot toe.

Ze werden aan de kaai verwelkomd 
door de h. en, mevr. Van, Horelbeke uit 
Blankenberge die het in itiatie f voor 
d it bezoek hebben genomen, dat als 
huwelijksgeschenk voor Prinses E li
zabeth en Prins Ph ilip , hertog van 
Edinburg bedoeld is. r

Onm iddellijk na hun aankomst be-

Mevrouw August D ISTA VE- 
TO URN O Y ;

Doctor Raoul D IST A V E
hébben de droefheid het a f
sterven te melden van hun 
Echtgenoot en Vader 

H EER

August DISTAVE
Rustend professor aan het 
Kon inklijk  Atheneum van 
Oostende, overleden te Oost 
ende den 22 December in  
den ouderdom van 60 jaar. 
De begraving heeft plaats 
gehad in  fam iliekring.
D it bericht geldt als ken
nisgeving.

Rozenlaan, 33, Oostende.
(612)

gaven de jonge Britse gasten en hun 
gids de h. M utch zich naar Blanken
berge.

A lle kinderen verloren hun vader of 
moeder ingevolge oorlogsomstandig
heden.

V ER K O O P 
Schrijf- en Rekenmachines
Onderhoud en herstelling ter 

plaatse
A. VANDERNOOT
♦ Maria Theresiastraat, 16
♦ OOSTENDE — Tel. 72113
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EEN  EN G ELS  P ILO O T  V IN D T DE
DOOD IN DE GO LVEN  IN Z EER
TR A G ISC H E  O M STAN D IGHED EN
Op haar terugreis naar Oostende, 

op 22 December jl. ongeveer te 14 u.
30 ontmoette de mailboot «Londen- 
Istamboul» dicht b ij de boei N.F.2 een 
privaat vliegtuig w aarvan de piloot en 
enig inzittende bij m iddel van een be
rich tje gestoken in  een cigarettenko- 
ker, de opvarenden verw ittigde dat 
wegens kompasdefect en tekort aan 
brandstof h ij in  nood verkeerde. P i
loot Cecile Backer, geboren te B u r
ton (Eng.) op 10 Augustus 1911, zou 
trachten met zijn toestel op het w a
ter neer te strijken in  de nabijheid 
van de mailboot. H ij cirkelde nog on
geveer een uur rond, tot ten slotte 
het vliegtuig in het w ater terecht 
kwam op ongeveer 300 m. van de 
mailboot. Aan boord van de mailboot 
werd intussen de reddingsboot uitge
zet. Het tam elijk slechte weder belette 
echter de reddingspogingen; het vis
sersvaartuig O.Ü86 gelukte er in  na 
lofbare krachtinspanningen de dren
keling aan boord te nemen en aan 
de mailboot over te geven.

Sp ijts de kunstmatige adem haling 
die op het slachtoffer van  het tra 
gisch ongeval toegepast werd, gelukte 
men er n iet meer in  terug de levens
geesten op te wekken.

H ET  ZEEK A N A A L 
B R U G G E  —  Z E E B R U G G E

G RO TE  W E R K E N  IN H ET 
VOOR UITZUCHT G EST ELD

VOORDRACHT VAN SC H EPEN  
VAN DAMME

De h. Pierre Van  Damme. schepen 
van Openbare W erken, heeft voor de 
leden van  de Kam er van Koophandel 
te Brugge een uiteenzetting gehouden 
over het ontwerp tot industrialisatie 
van het Brugse havengebied.

De industrie zoekt bij voorkeur 
bouwgrond aan de oevers van een zee
kanaal, op voorwaarde dat de aan
koopprijs van deze grond en de ha- 
ventarieven n iet te hoog zijn. Het 
komt er tevens op aan dat deze gron
den in  verbinding staan met een 
spoor- en wegennet. De staatsgron- 
den en die van de stad Brugge, die 
achter de binnenhaven van Zeebrug
ge en in  de omgeving van de haven 
van Brugge gelegen zijn, beantwoor
den niet aan deze voorwaarden. A l
dus moet men, n iet zonder sp ijtv vast
stellen dat een Am erikaans m etaal
bedrijf, een belangrijk schoenfabriek, 
een papierfabriek en een fabriek van 
chemische producten, die voornemens 
waren zich te Brugge-Zeebrugge te 
vestigen, elders hun gebouwen optrok
ken. "

Om deze toestand te verhelpen 
heeft de m aatschappij van zeevaart- 
installaties te Brugge, een uitgebreid 
p lan opgemaakt in  verband met de 
terreinen van de binnenhaven en de 
bouwgronden te Brugge, evenals de 
domeinengrond van de binnenhaven 
te Zeebrugge.

D it plan, aldus spreker, om vat de 
verbreding van  het zeekanaal Brugge- 
Zeebrugge, dat zal worden uitgediept; 
het vrijm aken van een gedeelte in- 
dustriegrond ten Oosten van het ka
naal tussen Dudzele en Zeebrugge ; 
het graven van twee industriedokken 
in  de binnenhaven te Zeebrugge en te 
Brugge en tenslotte een tweede zee
sluis.

De stad, de bestendige deputatie en 
het m inisterie van Openbare W erken 
hebben de detailplannen goedgekeurd.

De uitgaven voor het geheel der 
werken worden op ruim  82 m illioen 
geraamd, w aarb ij 8 m illioen dienen 
gevoegd voor het wegruimen der duik- 
bootbasis, die gedurende de oorlog 
1914-1918 op de haventerreinen wer
den gebouwd.

De kosten zouden gedekt worden 
door de verkoop der gronden. Een ac- 
coord is tot stand gekomen tussen het 
m inisterie van Openbare W erken, de 
m aatschappij van zeevaartinstalla- 
ties en de stad Brugge. Krachtens dit 
accoord worden de kosten der werken 
gedragen door de Staat, m its de stad 
de terreinen aan de Staa t afstaat.
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B U R G E R L I JK E  STAND
Geboorte : Dewilde Roger van M i

chel en Rogiers Irm a.

C INEM A R ET H O R IK A
Deze week «Gloire incertaine» met 

E rro l F lyn n  en Pau l Lukas.
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BURGERLIJKE STAND
GEBO O RTEN

13 December 1947 —  Ja a k  Felix  v. 
Pau l en Esther Van Moere, Koning- 
str. 76; M arc Felix  v. Pau l en Esther 
Van Moere, Koningstr. 76.

14. —• Johnny Vandesteene v. Char- 
lels en, Adrienne Sa lliau  (Harelbeke) 
V iviane Steen v. August en Yvonne 
Jonckheere (W ilskerke) ; W erner De 
Vos v. Omer en Yvonne De Bruyne 
(Oudenburg).

15. —  Yves Voeten v. A lfons en 
Yvonne Deprez, M aria Hofstr. 11; 
Jacqueline Vanderputte v. Jozef en 
Eugenia Goderis (Breedene).

16. — Etienne Knockaert v. Albert 
en M artha Ghillebert, Sterrestr. 12b 
Cosette David v. Em iel en Renilde 
Verbanck, Steenbakkerstr. 84; Fred 
dy W atty  v. André en Angella Desae- 
yer, Spaarzaam heid str. 48; G isèle 
Gysbrechts v. Andrew en Jeanne 
Roels, Kapellestr. 14; Daniël Susan- 
ne v. H ilaire en, Suzanne Masson 
(Eernegem ).

17. — Freddy D ild ick v. G ilbert en 
Bertha Vanbeveren, Duivenhokstr. 2; 
Vera Van R ickstal v. Hendrik en G il
berte Hendryckx, Zwaluwenstr. 63.

18. — Viviane W ittrock v. V ictor en 
Marcelle Van den Bussche, St-Fran- 
ciscusstr. 40; R ita  Goes v. Jacobus en 
M arguerite Ackein, Spaarzaam heid
str. 135; Ronny Kernel v. André en 
Angela Sanders (Lom bartsijde) ; Re
née N ijville  v. Hubert en Jeanne G h ijs 
IJzerstr. 16; Annie-Kretzchm ar v. R e 
née en Louise Assel, Velodroomstr. 44 
Bernard Dewachter v. Ju lien  en Ray- 
mqnde Feys (Elsene) ; Freddy Ever
aert v. Charles en M arie Teunkens 
(Breedene); G inette Lycke v. Geor
ges en Angèle Rotsaert (Steene).

19. — Nadine R ijck ie r v. A lbert en 
Ierna Vanden Brande, Gerststr. 132.

ST ER FG EV A LLEN

15. —  Elane Pyson, 1 jr. Tarwestr. 47 
Georges Barbier, 52 jr. echtg. M agda
lena Wenes H. H artp lein  12.

16. —  Florim ond Tanghe 77 jr. wdr. 
M aria Alio, echtg Sidonia Bourgo’g- 
nie, Amsterdamstr, 69; Ju liu s  Denye 
54 jr. echtg. Albertine W illaert, K a 
pellestr. 82.

18. —  Albert Dehondt, 32 jr. echtg. 
Yvonne Fontaine Stu iverstr. 206: Odi- 
la  Molenbrinck 66 jr. Wed. Frans 
Boudery Leffingestr. 110; Jean. Sm is

saert 6 jr. K ristinastr. 114; Daniël 
Susanne 2 dg. (Eernegem ).

19. —  Louis Popieul 57 jr. echtg. 
M arguerite Vandaele, Spaarzaam heid 
str. 146; Carolus Vandenbrouck 63 jr. 
echtg. Angela Pierre, Bonenstr. 3.

20. —  Em m a Puyenbroeck 88 jr. wd. 
Ju les Delecluyse, Plantenstr. 33; Ame 
deus Naert 72 jr. wdr M athilde De
groote (Steene).

H U W E L IJK E N

Gaston Burton, pelsenmaker, en 
H enrica Dierycx, modiste; Gustaaf 
Boone autogeleider en Yvonne De
reere z.b.; Raym ond Cornelissens, 
werktuigkundige en L ilian e  De 
Schaepdryver, scheikundige;; Em iel 
Deschrevel, telegram besteller en M a
ria  Canipel z.b.; André Schlim , o ffi
cier bij de Zeem acht en M aria De- 
buysscher z.b. ; M aurice H intjes, 
draaier en Lucretia  van den Kieboom 
bediende; Ju lien  Vanwassenhove, 
schoenmaker en Angela Catherin, 
werkster; M arcel Vannecke, électri
cien en Alice Deputter 7. b ; Fem and 
Hollevoet, -bediende en Diane De 
schepper, bediende; Jacques Tinck, 
elektrisch-lasser en Adriane Van- 
hoeck, werkster; Pierre Van den B e r
ghe, werkm an en Augusta Soete, werk 
vrouw; Georges Dyserinck operateur- 
cinema en Adriana Burke ouvreuse; 
Raoul Sterck, werktuigkundige en Jo 
sephine Lanneer z.b.; H enri Berauld, 
electrlcien en Yvonne Storm e z.b.; 
W illem  Kum burck, beroensm ilitair en 
Sim onne Seys, werkster; Charles Bil- 
liaert, telegraafbedîende en Godelieve 
M atthys z.b.; Georges Pierar, scheeps 
tim m erm an en Raym onde Poppe, 
naaister.

H U W E L IJK S A F K O N D IG IN G E N

Janssen M aurice, postbediende, E. 
Beernaertstr. 21a en Goes M aria pel- 
senbewerker, Schietbaanlaan 63; Al- 
laert Gustaaf, mekanieker, Oester
bankstr., 7 en Caron Solange, bedien
de, Steenbakkerstr. 99.

AN D ERE G EM EEN TEN

Cordier Louis .autogeleider. Oost
ende en Devynck Rachel z.b. Zand
voorde; Eyland  Roger, bediende. St- 

; M ichiels en Patteeuw  Suzanne z.b. St
1 M ichiels.

VALCKE Gebr. Oostend
I JZ E R B L O E M P JE

Deze plaatselijke toneelvereniging 
zal op Kerstdag en Tweede Kerstdag 
in  de feestzaal van het Hotel du Ca
sino optreden. «Mensen in  Nood» en 
«Sloeber is ziek» zullen opgevoerd 
worden. Het eerste stuk is een brok 
uit het vissersleven in  drie bed;%iven 
door W ill. Brakenberg. Het andere 
stuk is een blijspel in  één bedrijf door 
J .  Buys. Op te merken va lt dat te 17 
uur stipt zal aangevangen worden en 
dat de vertoning van 2e Kerstdag ge
volgd is van een gezellig Dansfeest.

SPORTAVOND
In  de feestzaal van de Concordia 

wordt Zaterdag 27 dezer een sport
avond ingericht die een reuzenbijval 
tegemoet gaat. De alomgekende K arei 
Van W ijnendaele zal over het huidig 
wielerleven en de laatste Ronde van 
Frankrijk  spreken. Ook de gewezen 
doelman van C.S. Brugge, Robert 
Braet, oud-internationaal is van de 
partij en zal zijn loopbaan vertellen. 
Verder zullen interviews afgenomen 
worden met de best gekende w ielren
ners. Deze sportavond begint te 19 u. 
en geen enkel sportliefhebber zal dit 
buitenkansje w illen missen. Prijzen 
der plaatsen : 10 en 5 fr.
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A PO T H EEK D IEN ST
Voor Donderdag 25 December: Apo

theker Stokkelinck, M arkt. Voor Zon
dag 28 December : Apotheek Amery, 
Kerkstraat.

Voor 1 Jan u ari 1948 : Apotheek 
Cool, M arkstraat. Open van 9 tot 12 
en van 16 tot 18 uur.

B I J  DE BRA N D W EER
Zondag jl. had in  den schoot der 

brandweer een korte plechtigheid 
plaats. Na op een perfecte wijze naar 
de M arkt te zijn gemarcheerd werd 
aan brandweerman Rum pler Bernard 
voor het front der opgestelde spuit
gasten door burgemeester Gheeraert 
het burgerlijk ereteken van 2e klas 
overhandigd. Brandweerm an Rum 
pler volbracht v ijf en tw intig jaar 
trouwen dienst in  het Nieuwpoorts 
brandweerkorps en burgemeester 
Gheeraert wenste hém gedurende een 
ontvangst op het stadhuis harte lijk  
geluk met deze prestatie.

W ATERLEIID IN G  GESPRO N G EN
Gedurende de nacht van Zondag op 

Maandag sprong een buis van de 
hoóTdlei'ding in  de Havenstraat en 
veroorzaakte een tam elijk diepe kuil. 
Maatregelen voor de bescherming van 
het verkeer werden onm iddellijk ge
nomen en de schade werd reeds 
’s voormiddags hersteld.

V E R K E E R  OVER DE LA N G EBRU G
Daar de herstellingswerken aan de 

Langebrug sneller doorgevoerd wer
den dan voorzien was is het verkeer 
over de brug thans reeds hersteld.
FRA N SE V IS S E R S

Zoals reeds een aantal jaren het ge
val was zullen ook d it jaa r weer de 
Franse vissers Nieuwpoort alsligha- 
ven gebruiken voor de haringvangst. 
Een veertigtal boten worden in  den 
loop der maand Jan u ari in  de haven 
verwacht.

OUDEJAARSAVOND M ET S.V.N.
Op Oudejaarsavond geeft S. V. N. 

haar jaarlijk s bal dat ieder jaar op 
waardige wijze het oude jaar afsluit 
en het nieuwe inzet. W ie houdt van 
vreugde en plezier mag hier zeker 
niet ontbreken. Tijdens het bal is er 
een prachtige tombola met als p rij
zen een fiets, een radio, enz... Alles 
ten voordele van de sportopleiding 
van de Nieuwpoortse jeugd.

BOB SCHO LTE KOM T
In  den loop der maand Februari 

rich t de brandweer een bonte avond 
in  met de gekende Nederlandse chan
sonnier Bob Scholte en een gezelschap 
van Gent. Voorwaar een buitenkans
je voor onze mensen die nu n iet be
paald verwend zijn.

IN L IC H T IN G SBU R EA U  VOOR 
T O ER ISM E

Voor den oorlog bestond in  onze 
stad een inlichtingsbureau voor toe
risme dat, afhankelijk  van de p laat
selijke handelskamer, uitstekende 
diensten bewees. Na de bevrijding en 
ook verleden zomer liet het gemeen
tebestuur de kans voorbij gaan om 
de vroegere reputatie van onze stad 
als monumentencentrum en vispara- 
dijs hoog te houden. Aan aanvragen

om inlichtingen en dergelijk meex* 
eerd m aar weinig aandacht geschon
ken. W ij zouden kunnen het geval 
aanhalen van brieven van gewezen 
Engelse soldaten, die in  onze stad 
verbleven hadden, en in lichtingen 
vroegen met betrekking op de logeer
gelegenheden. Deze brieven werden 
nooit beantwoord met als logisch ge
volg dat onze Engelse vrienden een
voudig elders gingen. Het wordt dan 
ook dringend nodig dat een degelijke 
toeristische politiek gevoerd wordt en 
een deel ervan is de herinrichting 
van het officieel inlichtingsbureeJ 
voor de toeristen.

‘Wacwfieeti deze Week ?
O O S T E N D E

CINEM A’S

NOVA : «Neron en de 2 Matrozen»
met Tommy Trinder. K in . toeg. 

FO RU M  : «Grappes d.’Amertume»,
(The grapes of w rath ) met Henri, 
Fonda, Jan e  Darwell en John  Carra- 
dine. K in . tceg.

R IA LT O  : «Tarzan et les Amazo
nes» (Trazan and the Amazons) met 
Johnny Weism uller, Brenda Joyce en 
Johnny Sheffie Id. K in . toeg.

CORSO : «13, rue Madeleine» met 
Jam es Cagney, Anna Be lla  en R i
chard, Conte. K in . toeg.

CAM EO «Rio... rythme d’amour» 
(The th rill of B raz il) met Evelyn 
Keyes, Keenan W ynn en Ann M iller.

R IO  : «Le roi des chevaux sauva
ges!» (K ing  of the w ild horses) met 
Preston Foster, G a il Pa trick  en B ill 
Sheffield. K in . toeg.

R O X Y  : «La septième croix» met 
Spencer Tracy en Signe Hasso.

K in , toeg. 
PA LA C E : «Le silence est dl’or» m et 

Maurice Chevalier. K in . toeg.

NIEUWPOORT
CINEM A

NOVA : 24 en 25 Dec. «Captain 
Kididt» met Charles Laughton, R an 
dolph Scott en Barbara Britton.

26-27 en 28 De. «Melodie voor dries 
met Jean  Herscholt en Fay  W ray.

29 en 30 Dec. «50 seconden boven 
Berlijn» met Edward G. Robinson.

31 Dec. en 1 Jan . «De grenskroeg* 
kleurenfilm  met Yvonne De Carlo en 
Rod Cameron.

C EN TU RY  : 24 en 25 Dec. «Het 
avontuur komt van dé zee» kleuren
film  met Joan Fontaine en Arturo de 
Cordova.

26-27-28 en 29 December «De enige- 
I en dier barmhartigheid» met C lau
dette Colbert, Paulette Goddard en; 
Veronika Lake.

30 en 31 Dec. en 1 Jan . «Gerotiimo 
de Roodlhuid» met Proston Forster. 
E llen  Drew en Audy Devina 
A LLER LE II

Op Oudejaarsavond : B a l van S.V. 
N in het Duynenhuis.
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B U R G E R L IJK E  STAND
Geboorten : Saunders A lan v. Ro

nald en Goetgeluck Madeleine, Des- 
campstr. 27 ; Verburgh Eddy v. Je ro 
me en Roels Flora, Zuienkerke; Dus- 
sart Jean ine v. Cam ille en Claunigh 
Yvonne, de Sm et de Naeyerl. 57a ; 
Debacker M arcel v. Raym ond en Pol- 
flie t Adrienne, Boyavalhelling, 9; Van 
torre Daniël v. Petrus en De W ilde 
M ariette, Heist.

Overlijdens : Hoenraet Marcel, 40 j. 
echtg. Boute D iana, Vrijheidsstr. 44 : 
Demunter S ilvia , 62 j.,' echtg. D i P la 
cido Josephus, Weststr. 153;

Huwelijken : Fonteyne Frans met 
Derdeyn Georgette ; Sentjens Fran 
çois (Schaarbeek) met M innaert Ju 
lia.

Afkondiging : Joinson W illiam  en 
Devriese Alice (huw. te W enduine)

A PO T H EEK D IEN ST
Zondag 28 December 1947 wordt de 

dienst verzekerd door heer Apotheker 
A. Monset, Grote M arkt, '16.

Nieuwjaardag .1 Jan u ari ( 1948 zal 
heer J. Stegaert, Vissersstraat, 2, de 
ganse dag open zijn.

FO N T EN IER SD IEN ST
In  de week van 27 December 1947 

tot 3 Jan u ari 1948 wordt buiten de 
gewone diensturen de dienst van het 
drinkw ater verzekerd door fontenïer 
Mengé Leander, Scharebrugstraat, fe5



TONEELN 1EUW S
Zaterdag 3 Jan u ari te 20 u. gaat 

gepaard met de plechtige opening 
van  de nieuwe schouwburgzaal, in 
tegenwoordigheid van de hogere Pro 
vinciale, Burgerlijke en m ilitaire over 
heden, de opvoering door van de ge
kende Operette van Johan  Strauss 
«Wenerwalsen» in  drie bedrijven en
7 taferelen opgevoerd door het vol
ledige gezelschap van de Koninklijke 
Opera van  Gent, onder leiding van 
Mevrouw V ina Bovy, H et orkest staat 
onder leiding van D irigent F. Horens 
De regie berust in  handen van J.  M as
sine, terw ijl de toneelleiding verzorgd 
wordt door heer Vender Straeten. 
Nieuwe decors werden geborsteld door 
de gebroeders van Iseghem.

Na de vertoning gaat een gezellige 
danspartij door in  het Bali-salon, 
aangeboden door de D irectie der 
«Bond der Toneelvrienden» met de 
welwillende medewerking van het 
Balletkorps van de Opera van Gent 
onder leiding van Balletm eester S. 
Sarcoff.

Na de toneelvertoning trein en au
tobussen in  alle richtingen,

K ER ST ST EM M IN G
Door de zorgen v a n jie t gemeente

bestuur werd een oproep gericht tot 
de handelaars om ter gelegenheid 
van Kerstdag hun uitstalram en pas
send: te versieren en, te verlichten Door 
het gemeentebestuur zelf -werden op 
de verschillende openbare pleinen 
grote kerstbomen geplaatst. W ij heb
ben kunnen vaststellen dat de oproep 
door de handelaars gunstig werd 
onthaald, ’s Avonds biedt onze stad 
dan ook een enig mooi uitzicht met 
h aar vele met kunstsmaak en zelfs op 
zeer originele wiize gemaakte kerst
kribben.

In  het stedelijk Casino en in  ver
schillende hotels worden Kerstreveil- 
lons ingericht, die reeds op een grote 
belangstelling mochten rekenen.

IDE O V ER JA S W AS GAAN V L IEG EN
Toen h. E. Defoort, wonende in de 

Descampsstraat, zijn auto voor zijn 
deur lie t staan, beging h ij de onvoor
zichtigheid zijn overjas in  zijn wagen 
te laten. Groot was zijn verwondering 
toen h ij een half uur la te r wanneer 
h ij opnieuw met zijn wagen wou ver
trekken, ontdekte dat zijn overjas ver 
dwenen was.

IN  D E R IJK SN O RM A A LSC H O O L 
G ESLAAGD  K E R S T FE E S T

In  de Rijksnorm aalschool te B lan 
kenberge vierde andermaal haar 
kerstfeest, dat de gewoonte getrouw 
weer helem aal door de leerlingen ver
zorgd werd.

Een aangename verassing was d it 
jaa r de opvoering van een door twee 
norm alisten, de hh. J .  Dudal en J. Po 
pelier, geschreven toneelspel voor kin 
deren : «Alli, de drakendoder».

De i'onge toneelschrijvers hebben 
ten volle de geheimzinnige kinderziel 
met haar grote gevoeligheid voor 
goed en kwaad begrepen. Hun be
scheiden proef mag dan ook zeer ge
slaagd genoemd worden. Het is 3en 
feit, dat na de korte verklaring van 
de h. V. De Maesschalck, directeur, 
de volwassen die zich voor een uurtje 
hebben laten terugvoeren naar hun 
jeugdjaren, oprecht van deze opvoe
ring hebben genoten.

Voor de jeugd:‘g|e schrijvers Weze 
het spontaan applaus dat na ieder 
tafereeltje  losbrak een aanmoediging 
om het bij deze eerste proeve niet te 
laten.

Vervolgens werd, in. de bewerking 
van Constant Lindem ans «De klucht 
van meester Patelin» opgevoerd.

Alle spelers mogen in één adem 
vernoemd worden die deze verbeel
dingrijke toneeltjes tot hun volle 
recht hebben doen komen.

Het symfonisch orkest van de 
school luisterde met enkele puik u it
gevoerde muzieknummertjes dit ge
slaagd feest op.

Vooraf werd door directeur V. De 
Maesschalck een kort welkomstwoord 
-uitgesproken tot de ta lrijke  getrou
wen van de school.
Onder de aanwezigen bevonden zich 
de ere-inspecteur over het normaal- 
onderwijs en mevr. Ceuremans, de 
hh. Pauwels en Carlos Declercq, me
destichters van de school, evenals 
verschillende gemeenteraadsleden en 
een groot aantal oudleeninger!

’s Anderdaags had in de feestzaal 
van de Rijksnorm aalschool de alge
mene vergadering plaats, waarop 
door de h. Eernaert, secretaris-pen- 
ningsmeester verslag werd irtge- 
bacht over de vele werkzaamheden 
van  de Bond, die benevens zijn op
voedende werking steeds in de bres 
staat om de zedelijke belangen van 
de leerlingen van Oefen- en Normaal 
school te steunen.

De rekeningen van het verlopen 
dienstjaar werden goedgekeurd w aar
na de herverkiezing van het bestuur 
p laats had.

B R IT S E  O O RLO GSW EZEN  OP 
BEZO EK

Heer J. Van Horelbeke, uitbater van 
het Reisagentschap «Continental 
Tours» was enkele tijd  geleden aan
wezig op een Congres te Londen, 
waarop het inrichten van schoolrei
zen naar België tijdens het komend 
schoolverlof werden besproken. Ter 
gelegenheid van het huwelijk van 
Princes Elisabeth met Ph ilip  Mount- 
batten, G raaf van Edinbourg, zond 
h ij in  zijn naam en deze van enkele 
Blankenbergse Hotelhouders geluk
wensen aan het Prinse lijk  paar en 
bood hen als "huwelijksgeschenk aan,
WWWV/WWWVWWWWWWWWW'WW'A/VWVWV\

W IE  BEZO RG T  ONS VLAA M SE 
BO EK EN  VOOR ONZE OUDE 

Z EEL IED EN  OP GO DTSCHALCK ?

dat zij 20 Britse oorlogswezen mocht 
aanduiden, die op uitnodiging van 
heer Van Hoorelbeke en de hotelhou
ders een verlof van acht dagen met 
Kerstm is te Blankenberge mochten 
doorbrengen. Verscheidene plechtig
heden werden op het programma 
voorzien.

VER  D IEN ST EL  M K E  STA D S
GENOTEN

De diplom a’s en eretekens van 
stadsgenoten, die bij besluit van de 
Prins Regent dd. 5-7-1947 werden toe
gekend, werden in  de loop van deze 
week aan de belanghebbenden over
handigd.

Burgerlijke M edaille van le  klasse : 
ten posthume tite l aan Fa lle in  K a 
rel.

M édaille 2e klasse : Demaré Em iel, 
Derycker Leopold, M aertens Robert, 
voor redding van drenkelingen. Ten 
posthume tite l : Van Hecke M arcel, 
Van Heetvelde Jozef, die samen met 
Fa lle in  Karel, in  1939 de opvarenden 
van een in  m oeilijkheden verkerende 
Britse yacht, op gevaar van hun eigen 
leven w isten te redden. Deze drie stoe
re vissers vielen dan enkele maanden 
later als slachtoffer van hun plicht, 
toen het vaa jtu ig  de B.24, eigenaar- 
stuurm an Fa lle in  Karel, op een m ijn 
liep en in  de lucht vloog.

Ten Posthume tite l werd aan Pope- 
lier Alexander het staafje van de 
médaille van tweede klasse, w aarvan 
belanghebbende reeds houder is, toe
gekend.

Burgerlijke m édaille 3e klasse : Ju 
les Jeassin.

A U TO BU SD IEN ST  OP K E R S T 
EN N IEU W JA A R

Ter gelegenheid der K erst en Nieuw 
jaarfeesten zal de autobusdienst 
Brugge-Blankenberge belangrijke ver 
anderingen ondergaan,

Op 24 en 31 December te 3 u. ver
trek aan het nieuw station te Brugge.

Op 29 Dec. en 1 Jan . te 1 u. 45 ver
trek aan de Albertplaats.

Te Blankenberge Casino wordt het 
vertrek van m iddernacht verzet tot 1
u. op 25 Dec. en 1 Jan .

Een tweede vertrek op dezelfde da
tum heeft p laats te 4 u. ’s morgens.

G EM EEN TERAA D
Vrijdag jl. kwam de voltallige ge

m eenteraadszitting, onder voorzitter
schap van Burgem eester Devriendt 
bijeen.

Vooraf werd door Heer Burgemees
ter Devriendt het burgerlijk ereteken 
le  klasse uitgereikt aan politie-briga- 
dier Leon W ittevrongel, die 35 jaren 
in  dienst is in  het stedelijk politie
korps.

Vervolgens kwam M ejuffrouw  De- 
Meulenaere aan het woord, die in  
naam van de liberale gemeenteraads
leden een interpellatie hield in  ant
woord op de door het gemeenteraads
lid Casier H enri ingediende motie, ter 
gelegenheid van de bespreking der 
verbouwingswerken van het hotel des 
Bains. Z ij deed opmerken dat sommi
ge verk.aringen van  heer Casier kren
kend zijn voor de gemeenteraadsleden 
alsmede voor oud-burgemeester en 
Schepen Pauwels. Z ij m erkt op dat 
de gemeenteraden w aarvan zij deel 
uitm aakt steeds de belangen van de 
siad hebben gediend .

Heer Casier antwoordt op de in ter
pellatie van M ejuffrouw  De Meule
naere w aarna een kort debat p laats 
had. M et een hulde te brengen aan 
het beleid van de heren burgemeesters 
Nuytemans, Pauwe*s en Van Sluys 
verklaarde de heer voorzitter d it de
bat gesloten en drukte de hoop uit 
dat in  de toekomst dergelijke betreu
renswaardige feiten zich niet meer 
zouden voordoen.

Kerkhof —  Vergunningen 
M et eenparigheid worden een eeu- 

wigdurige vergunning toegestaan aan 
de fam ilie Edmond Vanbesien en der
tig jarige aan : de fam ilies Vanden 
Bossche, Van  Haecke, De Keyser, For- 
bousse, De Bruyne en Bisschop D a
niël.

Belastingen —  Onwaarden
M et eènparigheid wordt een gun

stig advies uitgebracht op de lijs t 
der onwaarden inzake rechtstreekse 
belastingen, ten bedrage van 8606,80 
frank.

Kerkfabriek Sin t Rochus
Na een vraag om uit*eg door heer 

Vanderm arlière gesteld betreffende 
de verhoging der stadstoelage, die 
voortspruit uit de toepassing van de 
sociale wetten, brengt de raad een 
gunstig advies uit.
Vergunningen —  Standplaatsen voor 

photografen op de openbare weg
De raad hecht zijn goedkeuring 

aan volgende aanbiedingen.
Photograferen op het zeestrand : 

aan Heer Jean  Houtart m its zijn 
jaarlijkse aanbiedingsprijs van 40.000 
frank voor een term ijn  van drie jaar; 
aan Je an  H outart voor de Zeedijk :
40.000 fr. voor een term ijn  van drie 
jaar. Voor de standplaats tussen de 
Kerktrap en de M olenstraat aan de 
firm a Courtens u it Berchem  m its zijn 
biedingsprijs van 15.000 fr., voor de 
standplaats tussen W esttrap en Vis- 
sersstraat aan de firm a Courtens 
eveneens voor 15.000 fr.
- Na tussenkomst van heer Boute zal 

het schepencollege onderhandelen 
met de aanbieder voor de standplaats 
aan het monument Lippens en De 
Bruyne, die een te laag aanbod deed- 
Vergunning aanplakplaatsen op de 

openbare weg 
B ij eenparigheid wordt de vergun

ning toegestaan aan de firm a Heldic 
u it Brussel om lichtreklam en op het 
Stationplein en de Tram statie aan de 
vism ijn u it te baten.

Heer Boute vroeg de mogelijkheid 
te onderzoeken de vroegere aanplak- 
panelen die op verschillende plaatsen 
opgesteld waren opnieuw te plaatsen.
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De heer Van Hecke vraagt op z ijn  
beurt de m ogelijkheid te onderzoeken 
reklam epanelen te plaatsen achter 
het waterkasteel.

Stadsgrondlen —  Aanvraag 
machtiging verkoop

De raad geeft m achtiging aan het 
schepencollege om aan de hogere 
overheid de toelating te vragen een 
klein stukje bouwgrond, in de Marie- 
Josélaan aan de heer Moerloose te 
verkopen.
Electriciteitswerken nieuwe theater

zaal in het stedelijk Casino
Na een korte uiteenzetting door 

heer Burgem eester Devriendt omtrent 
de wijzigingen aan het vroeger vast
gelegde ontwerp keurt de raad bij 
eenparigheid de toezegging dezer 
electriciteitswerken, die circa 200.000 
fr. zullen belopen, aan de heer De 
Brauwere Omer.

De Raad keurt eveneens de toezeg
ging goed der werken tot oprichting 
van de afsluitingsm uren in  de Oefen
en Stadsmeisjesschool aan de heren 
Van Loocke-Azaert, m its hun biedings 
p rijs van  76.177,06 fr.

Uitbreken beton v er h ardling tussen 
spoorstaven tramstation

Eenparig worden deze werken goed
gekeurd m its voorbehoud, dat een 
verharding in  blokken zal worden 
aangebracht.
Verbouwingswerken Hotel des Bains 

deel Banane Royale
M et tien  stemmen voor en één te

gen worden deze werken toegezegd 
aan de firm a Danneels-Mennens mits 
hun biedingsprijs van 751.526,73 fr. 
De heer Casier stemde tegen omdat 
h ij plans en bestek eveneens niet had 
goedgekeurd.

Casino —  Plaatsen Gordijn 
théaterzaal

Deze werken worden eenparig toe
gezegd aan de firm a Marmenout 
Maurice, m its zijn biedingsprijs van 
90.200 fr.

Na de afhandeling van de dagorde 
vroeg heer Tant aan het College een 
gunstige politiek te voeren onder oog
punt van gescheiden woningen.

De Burgem eester deelt mede dat in 
deze zaak het College reeds schikkin
gen heeft genomen om aan de bou
wers van bescheiden woningen een 
stadstoelage toe te kennen.

Tot slot deelt de heer Burgemees
ter mede dat wegens de verschillen
de grote werken in  de komende we
ken de werkloosheid b ijna volledig 
zal worden opgeslorpt. H ii deed daar
na een oproep tot de gemeenteraadsle 
den om het college opgave te doen van 
straten die in  slechten toestand ver
keren.
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DE T R A M ST A T IE
M et voldoening hebben we kunnen 

vaststellen dat sinds enkele dagen de 
grootste plaats van de tram statie als 
wachtzaal voor het publiek dienst 
doet. Destijds geeft het gemeentebe
stuur voor deze regeling aangedron
gen. De reizigers zullen althans voor 
de koude wind en regen kunnen schui 
len, w at eerst n iet het geval was.

B I J  DE O PEN BA RE  ONDERSTAND
De meerderheidsgroep van de com

missie van openbare onderstand 
heeft ’t  voorstel van burgemeester en 
schepenen overgenomen om aan de in  
tijde lijke nood verkerende grote ge
zinnen een bijgevoegde geboortepre- 
mie toe te kennen .

Verder zullen de ouderlingen met 
een gering inkomen die geen steun of 
ouderdomspensioen bekomen, een 
nieuwjaarsgeschenk ontvangen.

Een voorstel is in  studie, om aan 
deze ouderlingen een lening toe te 
staan op hun eigendom waarvan de 
terugbetaling enkel bij de verkoop 
zal moeten geschieden.

Door de commissie zal tevens een 
sociale en geneeskundige dienst inge
rich t worden voor de behoeftigen, die 
niet kunnen genieten van de plaatse
lijke  ziekebonden.

B U R G E R L I JK E  STAND
Huw. : Vanhove Albert, schilder 

(Knokke) en Debuck Lau ra z.b.; 
Neyts André, loodgieter (W estkapelle)’ 
en Dumez Georgette z,b.

Geb. Vantorre Daniel, Knokkestr. 
36; Dekoninck Jean  Pierre Kursaalstr 
45; Jansen Guido, G raa f U rsellaan 71

Sterfg. : Cardon Constant, oud 30 
jiaarV echtg; Marie-José Vandüeren- 
donck.

GOUDEN JU B IILEU M
De echtgenoten Joseph Dezutter- 

Debruycker kennen thans het geluk 
de vijftigste verjaring  van hun huwe
lijk  te mogen vieren. Joseph Dezutter 
werd geboren de 1-9-1875 en zijn 
vrouwtje Sylvie  Debruycker op 30-1- 
1875. Het gezin bracht 16 kinderen 
ter wereld, waarvan nog 11 jn  leven 
zijn. Acht kinderen zijn gehuwd en 
drie z ijn  in  ’t  klooster gegaan.

Z ij tellen n iet m inder dan 18 klein
kinderen waarvan er ook drie in  het 
klooster zijn.

Aan het gelukkig paar onze beste 
gelukwensen.

A FBRA A K
Naar w ij u it goede bron vernomen 

hebben, zal de grote bunker ter sta- 
tieplaats nog voor het aanstaand zo
merseizoen afgebroken zijn. Voorwaar 
een mooie zuivering.

G EM EEN TERAA D
Onder Voorzitterschap van Burge- 

meested J.B . de Gheldere kwam de 
Gemeenteraad bijeen en trof volgen
de besissingen :

Drie grondvergunningen op het 
Stedelijk Kerkhof werden toegèstaan.

In  geheime zitting werd achtereen
volgens goedgekeurd :

de jaarwedde van de Burgemeester 
en schepenen, De zitpenningen der 
gemeenteraadsleden en een aanpas- 
singsvergoeding aan het gemeente
personeel.

De Geneeskundige Commissie werd 
samengesteld als volgt :

Voforzitter D r Leclercq; Burge
meester J.B . de Gheldere; Secretaris 
Gobert R .; Geneesheren Alexander, 
Gobert, Maes en Dhondt; Apotheker 
Maes Ja n ; Stadsbouwkundige Balyu  
Gust.

Kredietw ijziging aan de begroting 
1947 der C.O.O. werd goedgekeurd.

De tweede kredietwijziging aan de 
Gemeentebegroting 1947 werd insge
lijk s  aangenomen.

Ingevolge onderrichtingen van ho
gerhand werden volgende belastin
gen gewijzigd : De gemeentelijke op
centiemen op de cedelbelastingen 
werd gebracht van 380 op 480. De be
lasting op het kadastraal inkomen 
van 22,2 op 28,80 t.h. De belasting op 
de stoomketels en, motoren van 60 op 
100 fr. per kilowatt. De belasting on 
het te werkgesteld personeel van 60 
op 80 fr. per persoon.

De begroting der stedelijke Vak- en 
Handelschool 1948 werd goedgekeurd 
met in  ontvangsten en uitgaven 164. 
225 frank.

De begroting der Stedelijke Brand
weer 1948 werd goedgekeurd met in 
ontvangsten 69.300 en in  uitgaven 
67.708.

De Intercom m unale overeenkomst 
werd afgesloten voor hulpverlening 
in  geval van brand, op het grondge
bied van, de Gemeente Ram skapelle. 
Nadiat het verslag van het Schepen
college over het beheer en de toe
stand der gemeentezaken, voor het 
dienstjaar 1947 werd voorgelezen, 
werd de Gemeentebegroting 1948 
goedgekeurd als volgt :

Gewone ontvangsten : 8.029.450.— ; 
Gewone uitgaven 12.731.374.23: Bu i
tengewone ontvangsten 3L296.892; 
Buitengewone uitgaven 3.295.000,— .

Volm acht werd verleend aan het 
College van Burgemeester en Sche
penen. voor een periode van v ijf iaar, 
voor de kredietopeningen bij het Ge
meentekrediet van België.

Het nlan nr. 2 betreffende de sta- 
tieplaats werd definitief goedgekeurd. 
D-'t Dlan voorziet aldaar dus een open 
plaats.

Goedkeuring werd verleend aan een 
plan van de Heer Woestyn voor bet 
aanleggen van een sqpare en een 
laan op private gronden te Duinber
gen.

Tenslotte werd de vernachtin^ van 
erondgoederen door de C.O.O. aange
nomen.

W IE  BEZO RG T  ONS VLAAM SE 
BO EK EN  VOOR ONZE OUDE 

Z EEL IED EN  OP GODTSCHALCK ?

Rechtbanken

C O RREC T IO N ELE  RECH TBA N K 
Veurne

—  Dobbelaere André, handelsreizi
ger te Oostduinkerke en. Leroy Ida, 
huishoudster te Klerken, onwettig 
vervoer van zokken : ieder 4 m aan
den (voorw.) en solidair .’12.847 fr. De 
koopwaar alsmede het autovoertuig 
werden verbeurd verklaard.

Correctionneele Rechtbank
BR U G G E

— D’hulster Leonie werkster te 
Oostende, huisdiefstal van wasgoed :
3 maanden en 700 fr. (voorw.)

—  M aareyt Désiré, handelaar te 
Uitkerke onwettig bezit van een re
volver : 700 fr. (voorw.)

—- W elvaert Camiel,* betonwerker 
te Knokke, huisdiefstal van twee zil
veren vorken : 3 maanden en 700 fr.

—  Messiaen Paul, bestuurder te 
Oostende, onvrijw illige verwondingen, 
350 fr. (voorw.)

— Vanhove Simonne, huishoud
ster en Jasinsk i Paul, electr., beide uit 
De Panne, ieder een rijw iel verduis
terd : ieder 3 maanden en 700 fr.

Verantw. Opst. S. BO LLIN N E 
H. Hartplein, 11, Oostemrte 

P.C.R. 4189.87 H.R.O. 14.275

JltindeuttaauUge pantij aan. 
Qc£d SjUvc

M et brutale 0-4 cijfers heeft Gold 
S ta r tegen Knokke het onderspit ge: 
dolven. Gezien het zwak optreden on
zer jongens is deze zege oververdiend. 
Voor de zoveelste keer stelde G.S. vol
gend gewijzigde e lfta l in  lijn  dat niet 
de minste voldoening heeft geschon
ken : Devriendt, D ’Everlahge, Van- 
daele, Deschryver, Vanderhaeghe, De
gryse, Dierendonck, Vercouillie, L, De
wulf, Deboutte en Gunst.

In  de loop der partij werd verder 
veel van plaats verwisseld. Knokke is 
een flin k  e lfta l en zal vele ploegen 
nog aardig doen opkijken. Ziehier hoe 
onze netten werden geschonden :

4e min. : Vandaele wordt door R . 
D ’Hooghe gerold en dank zij een 
prachtschot is het roos.

aie min. : Barrevoets, goed opge
steld laat Devriendt geen zweem van 
kans.

68e min. : Een zwak schot van B a r
revoets wordt door Devriendt op on
begrijpelijke wijze gemist.

70e min. : Onze keeper redt een ko
gel van Teirlinck m aar doet de bal 
met de vuisten in  doel belanden.

Door deze nederlaag schijnt Gold 
S ta r reeds veroordeeld en w ij moeten 
l̂ et bekennen, veel punten zullen 
niet meer veroverd worden met de 
elementen die beschikbaar zijn. Zon
dag wordt V.G. Oostende bezocht en 
een eervolle nederlaag zou ons reeds 
voldoening schenken. Raymond Si- 
moen zal terug optreden en dit bete
kent toch een versterking. De aan
hangers van V.G.O. voorspellen dat 
het een Waterloo worden zal m aar 
onze flinke backs zullen trachten zo
iets te verhinderen. Een groot aantal 
supporters m aakt de verplaatsing me
de.

Onze reserven konden tegen G istel 
één puntje thuis houden na een par
tij die het aanschouwen niet waard 
was. Zondag wordt V.G.O. ontvan
gen en hier wordt het gewis een W a 
terloo.

De juniors alhoewel fel gehandica- 
peerd (drie man voor de eerste ploeg) 
wisten bij R.C. De Panne nipt en ver
diend te winnen (1-2). Oudenburg zal 
Zondag dan ook weinig mede te p ra
ten hebben.

Niet Overtuigend
S.V. N IEU W PO O RT  3 —

S.K. TORHOUT 1
Volgende opstelling betrad het ter

rein : Vandevelde; Bouve en Legein; 
Develter, E. Vandenabeele en M ercy 
M.; Florizoone A., Vermote, Florizoo
ne F., B illiau  en Devos.

Kap itein  Vermote w int de toss en 
de bezoekers steken in  een hels tem
po van wal. E r volgen een paar be
narde ogenblikken voor Nieuwpoorts 
doel m aar onder de impuls van mid
denhalf Vandenabeele rukt de geel
zwarte vooriijn naar het. doel der te
genstrevers op. De opstelling in  de 
voorlijn van Vermote heeft de schot- 
vaardigheid ervan verhoogd en een 
paar kanjers vliegen rakelings over 
of naast. Aan de overzijde heeft kee
per Vandevelde ook geluk ais een 
hard schot op de deklat te pletter 
vliegt. Nieuwpoort komt stilaan in de 
meerderheid en aan de 17e min. lost 
B illiau  een schuiver die Torhouts 
doelwachter onherroepelijk verslaat 
terw ijl A. Florizoone voor alle zeker
heid de bal nog een klein tik je geeft. 
Rond de 37e min. begaat Mercy een 
flater die een hoekschop voor gevolg 
heeft die in  doel wordt omgezet. Even 
later komt de doelwachter van Tor
hout in botsing met Florizoone en 
moet van het terrein gedragen wor
den zodat de bezoekers nog slechts 
met tien man de wedstrijd voortzet
ten. De rust komt met de 1-1 stand 
waarmede Torhout meer k rijg t dan 
het verdiend. Na de rust laat de S.V. 
meerderheid zich immer meer gelden 
en eerst A. Florizoone en dan S. F lo 
rizoone zullen den stand opvoeren. 
Op het einde trachten de bezoekers 
vruchteloos een tweede doelpunt te 
netten m aar de verdediging laat niets 
meer door. Faire wedstrijd en zeer 
goede leiding. De ganse ploeg kon 
enigszins voldoen behalve Mercy die 
nog te veel taktische fouten begaat. 
Keeper Var.develde had het niet erg 
druk en w at h ij deed was zeer goed. 
De backs wisselden goede ogenblikken 
met m inder goede af, m iddenhalf Van 
denabeele speelde een uitstekende 
wedstrijd. Develter deed het veel be
ter dan vorige Zondag en de jonge A. 
Florizoone is een element, dat belooft, 
met genoegen werd vastgesteld dat 
hij geen schrik heeft van op doel te 
schieten. De anderen speelden zoals 
we van hen gewoon zijn.

De reserven kregen te Knokke een 
flinke pil en verloren er m aar even
tjes met .10-0. De juniors konden het 
n iet verder brengen dan een gelijk 
spel tegen S.V. Blankenberge. Die jon
gens kennen voetbal m aar ze behou
den over het algemeen veel te lang 
den bal.

Zondag a.s. moeten de voetballief
hebbers het weer eens zonder hun 
geliefkoosde sport stellen. De eerste 
ploeg gaat op bezoek bij den leider 
Oudenburg. Heel w aarsch ijn lijk  zal 
het driebackspel weer toegepast wor
den en onze jongens maken een kans 
om met den helft van den inzet naar 
huis te komen. De reserven vangen 
ook de retourmatchen aan en gaan 
naar De Panne w aar ze weinig kans 
hebben.

De juniors trekken naar F.C. Tor
hout waar ook niet veel zal te oogsten 
zijn.



KERSTD A G  biedt onze boks- 
liefhebbexs een uitzonderlijke 
gelegenheid om een laatste tref
fen van Odon b ii te  wonen 
vooraleer h ii de kampioenen- 
strijd  tegen Preys zal aangaan. 
Odon w il in  beste conditie 1948 
ingaan. Moedigt hem aan want 
h ij is Oostende’s grootste be
lofte.
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S’jutaic zege van een mua#
CLSMAeam

Vandierendonck de grote bewerker
W at de einduitslag van de wedstrijd 

t&gen de Racingers betreft zullen de 
meesten het wel eens zijn dat deze on
aanvechtbaar ju ist was. W as Gent 
technisch een tik je beter, hun techniek 
kon er hen echter n iet toe brengen de 
zege af te dwingen daar de Oostendse 
verdediging, met een puike Gernaye, 
m oeilijk te forceren was. Ons inziens 
is het tenslotte Vandierendonck die, 
schitterend op dreef, aan roodgroen de 
zege verzekerde door zijn begeesterend 
vleugelspel en de prachtkansen die 
h ij voor ’t  doel van Veys schiep. Het is 
gebleken dat het gevaar niet komt van 
midden doch van de vleugels en hopen 
we dat de spelers d lt zullen indachtig 
zijn, De m atch beschrijven is nutteloos 
want alle toeschouwers hebben in 
ademloze spanning de bewegingen van 
spelers en leder gevolgd en iedereen 
zal zich nog lang de daverende kogel 
van De Cuman herinneren, zijn fraaie 
kopstoot na de piekfijne voorzet van 
Fré  en al de andere critieke als spec
taculaire standjes.

W at echter de spelers betreft, hier 
zijn de meningen weer verdeeld. De 
verdediging va lt slechts te loven en bij 
de verdediging noemen we spontaan 
Legon die immers als centerhalf geen 
ro l meer speelt doch als derde back 
(is dit wel m oeilijk ? ) Van Wassenho- 
ve volledig in bedwang hield en ook 
zijn  beide collega’s af en toe een 
handje toestak. De W .M. ziekte zit er 
w erkelijk heel diep ingeankerd en we 
wanhopen of er dit jaa r nog kans op 
«verbetering» bestaat. In  de h a lflijn  
(Deschacht C. en F ré ) werd er ge
weldig veel werk afgelegd en zelfs mag 
gezegd dat de jonge Fré heel 
flink  was en meer direct dan Cam ille, 
hetgeen door het publiek fel geappre
cieerd werd. B ij de aanvallers stak n a 
tuu rlijk  Vandierendonck boven de an
deren uit. Jam m er dat Ju lien  soms erg 
verwaarloosd werd. De Cuman zorgde 
voor twee prachtdoelen, enkele mooie 
ouvertures en... dat is ongeveer alles. 
D it was w ellicht zijn minste wedstrijd 
tot nog toe bij roodgroen gespeeld. Hol 
lemeesch was behoorlijk op de inside- 
plaats terw ijl Fer. Deschacht niet op
viel. Tweem aal verwachtten we ons 
aan een moordende kogel doch zijn 
shot ging naast. W e zien in  hem een 
tweede Depoorter, een goeie reserve, 
meer niet. B lijf t  nog De Pauw. Zeer 
omstreden figuur waarvoor w ij bereid 
zijn  een lang te breken.

D it doen we echter pas in  ons vol
gende nummer want thans ontbreekt 
ons de plaatsruim te. W e hopen echter 
dat men uiteindelijk zal inzien dat er 
veel meer voor dan tegen De Pauw 
pleit.

Nog even de doelpunten aangeven en 
de elftallen :

Aan de 51e m inuut tik t Van Wassen- 
hove eventjes een inzenden van De 
Buck en Gent leidt. Aan de 57e min. 
zendt De Cuman keihard terug en 
Veys moet zich draaien. Aan de 78e m. 
wandelt Vandierendonck langs zijn 
lijn tje , komt naar binnen en geeft op 
enige wijze aan De Cuman die met kop 
stoot doelt. Aan de laatste min. gaat 
de bal van De Pauw  naar Vandieren
donck en deze bezegelt het lot der 
Stroppen.

A.S.O. : Gernaey; Deschacht J., en 
W ets; Deschacht F., Legon, Deschacht 
C., Vandierendonck, Hollemeesch, De 
Pauw  en Deschacht Fem .

Rac. Gent : Veys, Buysse en D irickx; 
Commines, Decock, Haesart, Debuck, 
Decorte, Van Wassenhove, Coornaert 
en De Beis.
St. Moeskroen—Meenen 0— 2
U S Doornik—Rupel 5— 0
Dender monde— Geer a ard sb erg en 5— 2
Wevelgem—Terhagen 3— 4
Izegem—Oudenaarde 3— 2
AS Oostende—Rac. G ent 3— 1
St. K o rtrijk —Harelbeke 1--2

1. U S Doornik 14 9 2 3 33 15 21
2. Meulestede 13 8 3 2 28 20 18
3. S t Moeskroen 14 8 4 2 31 24 18
4 RC Gent 14 7 4 3 24 23 17
5. SC  Meenen 14 7 5 2 17 17 16
6. S t K o rtrijk 14 6 5 3 27 20 15
7. FC  Izegem 14 7 6 1 25 21 15
8. AS Oostende 14 5 5 4 24 21 14
9. Dendermonde 14 6 6 2 25 26 14

10. R. Harelbeke 14 6 6 2 18 26 14
11. Nielse 13 5 6 2 18 17 12
12. Oudenaarde 14 5 7 2 22 19 12
13. Rupel 14 3 6 5 11 19 11
14. F. Wevelgem 15 4 8 1 19 27 11
15. Terhagen 14 3 9 2 15 28 8
16. Geeraardsb. 14 3 11 0 23 37 6

S.K.V.O. kreeg de 
volle lading

De groenwitten hebben te Koeke
lare een ontgoochelende p artij gele
verd en niem and zal ons tegenspre
ken als we beweren dat de localen de 
inzet dubbel en dik hebben verdiend 
Verschillende spelers evolueerden 
w erkelijk  ver beneden hun waarde of 
m inder dan verw acht en de thuisspe- 
lers, met hun doordrijvend vlug- spel, 
lieten Voorwaarts geen enkel ogenblik 
aan bod. Na de rust ging Serru weer 
op de m iddenhalfp laats spelen en 
kon men van  meer evenw icht gewa
gen. H et was Dedulle die met een 
prachtshot de eer der bezoekers wist 
te redden toen de cijfers reeds tot 
4-0 waren opgelopen.

Is  het verlies van vele puntjes aan 
onkans te w ijten, we menen toch dat 
Zondag S.K.V.O . op volle waarde 
werd geklopt en er onbetwistbaar 
geestdriftiger en effectiever moet ge
speeld worden w il men zich weer u it 
het onaangenaam  gezelschap der hek 
kensluiters werken.. De m atch tegen 
St- Jo ris  dient absoluut gewonnen w il 
Voorwaarts de heenronde niet eindi
gen in  het gezelschap van  de rode 
lantaarn .
Aandacht : De wedstrijid vangt aan

LAAT U N IET  BEETN EM EN
door mensen die zelf nog nooit 
geen rinkhockey hebben bijge
woond. G aat en overtuigt U 
zelf dat deze sport spectaculair, 
buitengewoon vlug en aantrek
kelijk  is. La a t n iet na Zondag
namiddag te 17.30 u. het Sport
paleis te bezoeken al w aar de 
beroemde Klopstokia-ploeg te- 
gen O.R.H.C. zal kampen.

Zanday 28 2)ecem(k* in  het SpoJdpaCeio, te 17.3C uwt

Klopstokia komt J

SPORTM ANNEN ! !
voor uw 
uitrusting : 
één adres.

SPORTSHOP
Van Iseghemlaan - 48 - 

(A. Notredame).
(513)

om
ï.

14 uur. 
Sysele 13 9 1 3 30 11

2. Beem em 14 8 4 2 31 19
3. Diksmuide 13 7 3 3 23 22
4 Wenduine 13 6 3 4 23 17
5. Zedelgem 13 6 3 4 28 21
6. Lissewege 13 7 5 1 22 21
7. Koekelare 13 5 4 4 25 21
8. Assebrouck 13 5 6 2 22 26
9. Adinkerke 13 4 6 3 26 30

10. Breedene 13 4 6 3 22 25
11. S.K.V.O . 13 3 6 4 30 35
12. Zwevezele 13 2 6 5 21 25
13. St. Jo ris 13 2 6 5 22 26
14. D. Rudderv. 13 3 7 3 19 34
15. Veldegem 13 2 7 4 22 32
Diksmuide— Ruddervoorde 0
Lisse we ge— Adinkerke 
Beernem —Fl. Zedelgem 
Koekelare—SK V  Oostende 
Zwevezele—Veldegem 
Wenduine— Assebroek 
St- Jo ris Sp.—Sijsele

W aarlijk  een prachtkans voor alle 
Oostendse sportliefhebbers, om op 
deze Zondag zonder voetbal eens het 
Sportpaleis aan te doen en er kennis 
te maken met onze fameuze rinkhoc- 
keyers en ’t beroemde team van K lop
stokia.

De faam  van de Antwerpse ploeg 
moet n iet meer onderlijnd worden. 
Het is het beste Belgische team, dat 
in de Europese en Am erikaanss rink- 
hockeyerswereld in hoog aanzien 
staat.

Zeker, Zondag wordt in het Sport
paleis sport van de bovenste plank 
vertoond en we zijn benieuwd w at on
ze jongens tegen de machtige KIop- 
stokkers zullen presteren. Tot op he
den kenden we nog de nederlaag niet 
op eigen terrein, zal Klopstokia daar 
een einde aan stellen? We tellen welis 
w aar een flinke Dewulf in  onze ran 
gen doch daartegenover stelt K lop
stokia niet m inder dan drie in terna
tionalen in  lijn .

Moeten we deze ontmoeting nog 
verder aanbevelen ? Neen, alle Oost
endse liefhebbers van deze razendvlug 
ge sport zullen Zondag om 17.30 uur 
in het Sportpaleis zijn om dit boeiend 
vertoon bij te wonen. Aan onze jon
gens, good luck. Na de wedstrijd O. 
R.H.C.—Klopstokia volgt een ontmoe 
ting tussen beide damesploegen. 
aan Antwerpen is op een spijtige ne- 

Het laatste bezoek van O.R.H.C. 
derlaag uitgelopen. Sp ijtig  vooral 
omdat ze tot enkele m inuten voor het 
einde de wedstrijd in  handen had
den en zo nadrukkelijk hun superio
rite it aan de dag legden dat niemand 

(aan een Oostendse zege tw ijfelde. Het
4__3 < uiterste offensief van de Stars bleek
2— 1 ....................
5— 1 
2— 5 
1— 0 
0— 1
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V.G.O. voorhoede niet bij shot
De roodgelen hebben een kostbaar 

puntje te Poperinge gelaten. Het 
b lijk t wel duidelijk u it de cijfers dat 
de verdediging in  een puike dag was 
en niets doorliet doch anderzijds 
moet bekend dat de voorhoede der 
keikoppen niet erg gevaarlijk  was en 
hun aanvallen gem akkelijk op te 
vangen. Na een nadrukkelijk  roodgeel 
overwicht gedurende praktisch heel 
de m atch kwam de sterke verdedi
ging toch nog b ijna ten va l toen aan 
de 85e m inuut een aanval van de lo
calen werd besloten met een keihard 
shot dat rakelings naast vloog. Zo 
konden de laatste m inuten fa taa l ge
weest zijn.

Het is nogmaals de grote fout ge
bleken van roodgeel het spel te veel 
in  het midden te houden en geen va 
riatie  te hebben gebracht in  de aan- 
valsstrategie. Ind ien  er meer langs 
Gysels en Hubrechsen zou gespeeld 
worden kunnen geen doelpunten u it
b lijven doch d it w il men nu eenmaal 
niet inzien. Deze varia tie  moet vooral 
uitgaan van de halfs die de toestand 
voor zich kunnen opnemen en met 
een berekende voorz_et een der voor- 
waartsen moeten aan ’t werk zetten.
Hoe dikw ijls wordt d it gedaan ?
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VERDIEND of ONVERDIEND....
Het overwicht, door een van beide moet h ij één m inuut voor het einde 

elftallen  aan de dag gelegd ,laat nooit even opzij gaan staan en zeggen : «Jul-

Mestdagh, zowel als Vandenberghe, 
shotten er m aar lukraak op los en 
met voorliefde naar de insides, die 
zelf met de bal geen weg weten. Vroe 
ger was Hubrechsen een der gevaar
lijkste wings welke Oostende kende. 
Nu loopt h ij verwaarloosd heen en 
weer zonder gevaar op te leveren. 
W anneer roodgeel met zijn vleugels 
zal leren spelen, dan zullen er geen 
wedstrijden meer met blanke score 
eindigen.

Ondertussen hebben de leiders zich 
weer een puntje gedistancieerd en 
dreigt V.G . voeling te verliezen. Rood
geel moet z ijn  spelmethode herzien, 
anders loopt het nog verkeerd. 
Houthulst—Lauwe 2— 1
Poperinge—V G  Oostende 0—0
D eerlijk—Waregem  0— 7
CS leper—Kom en 5— 1
W ervik—Ingelm unster 5— 1
FC  Roeselare—Avelgem 4— 1
Middelkerke—Knokke 0—4
D  Blankenberge— W S leper 3— 1

echter toch nog gevaarlijk  want ze

Voorspel tot de titelkamp 
PREYS - ODON

Lust zal Odon niet
stoppen

na op de toeschouwers indruk te m a
ken. Het staat dan ook voor velen vast 
dat, zo een ploeg 15 min. langer in de 
aanval is dan de andere, deze ploeg de 
Inzet verdient.

We hebben dan ook ons reeds dik
w ijls  afgevraagd, wanneer we na een 
wedstrijd met de drummende suppor
ters van A of B  naar buiten schoven, 
of die mensen wel de wedstrijd gezien 
hadden die voortdurend verklaarden : 
ze verdienden de zege, ze hebben gedo
mineerd, enz, enz.

Is  h ier geen volledige m isvatting in  
het spel ? Beste toeschouwer, neemt U 
werkelijk dat een ploeg die 30 min. 
lang een tegenstrever op z’n  doel 
«plakt» de ovelrwinninge verdient ? 
Zou het w aar zijn dat een minuten 
lange stormloop w aarb ij onnoemelij
ke, prachtige scorekansen m aar ver
knoeid worden de volle inzet verdient? 
Om dat een ploeg in  het middenveld, 
heer en meester is en derhalve haar 
voorhoede voortdurend i.n de aanval 
zet, mag ze dan toch nog geen aan
spraak maken op de zege. W ant de an
dere verdediging speelt ook mee. En  de 
doelwachter. Mag een goalkeeper, die 
zich heel de wedstrijd inspant en als 
een leeuw zijn kooi op en af stormt 
om er alle mogelijke en onmogelijke 
balletjes uit te houden, niet als over
w innaar u it het strijdperk treden. ? Of

lie hebben nu heel de m atch gedomi
neerd, schiet er nu m aar eentje b in
nen». Men mag niet de overwinning 
opeisen omdat men «baas» was, baas 
zijnde moet men kunnen doelen m a
ken. Het krachtig verzet en de obstruc
tie van de tegenspelende verdediging 
kan het doelmatige, het productieve, 
van d it overwicht annuleren en aldus 
een moreel evenw icht herstellen. Aan
vallen en verdedigen z ijn  nu eenm aal 
twee onderscheiden wapens éïi de mo
derne voetbalpropheten hebben het nu 
eenmaal zover gebracht dat de voor
keur moet worden gegeven aan een 
elftal dat zich goed verdedigd dan aan 
een elfta l dat w il doelpunten maken.

Z ijt U  het uiteindelijk met ons eens 
als we besluiten : laa t u n iet beetne
men door en kw artier of een ha lf uur 
overwicht en ga n iet spijtig  zuchtend 
van het terrein «we moesten gewon
nen hebben»». A lleen wanneer een elf
ta l de andere elf in  alle lijnen  dbmi- 
neert en door onkans, tegenval, bru
taa l spel van de tegenstrevers, verkeer 
de beslissingen van de referee, niet tot 
de overwinning komt, dan pas kan 
men van een onverdiende nederlaag 
of drawn gewagen.

D it betoog is kort en klaar. Zal ons 
iemand tegenspreken ?

1. Waregem 14 10 1 3 57 14 23
2. E. W ervik 14 11 2 1 35 16 23
3. F. Roeselare 14 10 3 1 37 11 21
4. V G  Oostende 14 9 3 2 31 21 20
5. CS leper 14 9 4 1 40 21 19
6. D eerlijk 14 6 4 4 29 25 16
7. Houthulst 14 6 4 4 22 21 16
8. Avelgem 14 6 7 1 26 25 13
9 Poperinge 14 4 6 4 1'5 36 12

10. Kom en 14 4 7 3 25 33 11
11. Knokke 14 2 6 6 20 36 10
12. Blankenberg. 14 3 7 4 32 37 10
13. W S leper 14 5 9 0 24 32 10
14. Lauwe 14 4 10 0 23 30 8
15. Ingelm unster 14 3 10 1 15 45 7
16. M iddelkerke 14 2 11 1 15 43 5

ZEG  HET
B I J  A.S.O.

M ET DOELEN.

Lenaers 5
Deweerdt 5
Vandierendonck 4
De Cuman 3
B illie t 3
Depoorter 1

Deschacht Fern. 1
Vanderivière 1

B I J  V.G.O. :
Gysels 10
Coopman 5
Pieters 4
Hubrechsen 3
Nierynck 3
Waerzegers 3
Dasseville 1
Van Pevenage 1
Decuyper 1

BW  S.K.V.O. :
Dedulle 17
Osterw indt 4
Ryckiere 2
Verburgh 2
Pauwels 2
Deschacht Fr. 1
Deschacht Ch 1

Odon w il eervol afscheid nemen 
van 1947. Sedert zijn overtuigde zege 
op de grote kampioen Francisco Peiro 
is de jongen gaan dromen van de 
Belgische tite l en niemand zal betwis 
ten dat h ij daartoe niet gerechtigd 
was. Odon-Peiro groeide im m ers uit 
tot een onvergetelijk treffen tussen 
twee klasboksers en iedereen dacht 
spontaan na de overwinning van de 
Oostendenaar : «nu gaat Odon de t i
tel viseren». Zo is het ook en we 
herhalen het : met reden d rijft Odon 
zijn verzorging tot het uiterste en 
houdt h ij er een puike conditie op na 
want de kampen die h ij nog te leve
ren heeft voor de titelkam p kunnen 
we slechts als étapes beschouwen 
naar dit grote treffen, étapes w aarin 
h ij zijn zelfvertrouwen steeds hoger 
moet opdrijven om met de grootste 
kans tot slagen de beslissende ronden 
in te gaan.

Is  Lust een gevaarlijk tegenstander 
voor de Oostendenaar ? We w illen de 
talenten van de W aa l niet onder
schatten m aar w illen ze ook niet 
overschreeuwen. Lust is een taaie te
genstander die echter, w aar het tech 
niek en snelheid betreft met Odon be
zw aarlijk de vergelijking kan door
staan. Het zou ons dan ook niet ver
wonderen moest -Lust reeds voor de 
lim iet de pijp aan M aarten geven. 
We voorspellen dan ook een vlotte ze
ge van Odon.

Stappers-Bourlet komt ons voor als 
een open kamp. Is  de conditie van 
Stappers niet verbeterd, dan vrezen 
we dat de jongen u it het Zwarte 
Land wel voor een verrassing zou 
kunnen zorgen en met zijn harde 
punch Stappers zou kunnen neerha
len.

Mombert die tot heden slechts over 
winningen kende doch te Gent be
wees w erkelijk u it het goede hout ge
sneden te zijn zal van Deriemaecker 
weinig last ondervinden.

Verder zullen we vier onzer beste 
liefhebbers aan ’t  werk zien. Ook hier 
liggen vier overwinningen in  het ver- 
schiet

HET TECHN ISCH  PRO GRAM M A
Liefhebberskampen Oostende tegen 

Kort rijk :
Verkempinck (68 kgr)—Deldique 
Renty (54 kgr)—M arris 
Tratsaert (57 kgr):—Van Houtte 
Debreux (62 kgr)—Cottin 
Beroepskampen 6 x 3  mini : 
Mombert (54 kgr Oostende) tegen 

Deriemaecker (54 kgr K o rtrijk ).
Over 8 x 3  min. :
Stappers (6 2kgr Oostende) tegen 

Bourlet (62 kgr La  Louvière)
Odon (62 kgr Oostende) tegen Lust 

(63 kgr Ressaix)
Poorten om 14 uur. Eerste gong 

om 15 uur.
Prijzen der plaatsen 100, 75, 50, 40 

I en 20 frank.

stelden gelijk en ju ist voor het einde 
kreeg Oostende het noodlottige vijfde 
doel in  zijn kooi.

Stars dankt deze overwinning aan 
haar opportuniteit. Alhoewel verlie
zers, hebben de Oostendenaars bewe
zen thuis te horen in  de hogere reeks. 
Ze zijn ons Zondag een fraa i optre
den verschuldigd. Zullen ze de eer 
voor zich opeisen en de Klopstokkers 
vloeren ?

Volgende team verloor te Antwer
pen : Decombel, Van Haverbeke De
wulf, Jonckheere en Verlinde. Doelen 
kwamen langs Verlinde, Jonckheere 
en Dewulf (2).
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SCHAKEN

Kampioenschap vai^ 
Oostende

JO N G STE  U ITSLA G EN  
IN E ER S T E  A

Dewispelaere - Vanmoerkerke 
Gesquière - Vanthuyne 
Simoens - Teetaert 
Vanmoerkerke - Simoens 
Teetaert Gesquière

IN E E R S T E  B 
Vercouillie - Dieperinck 
Haym an - Calus sen.
Pepers L. - Rosseel

IN T W EED E  
Tavernier - Seurinck 
Bals - Spoelders 
Schollaert - Van Voren 
Dossche - Devos 
Seldenslagh - Vanderbeke 

Een noodlottige dag voor w it 
IN D ERD E 

Laforce - Bauwens 
Vinck - Goethals 
du Gardein - N. Douvere

ï —ol
1/2-i/a

0— Î
1—0

-1—0
1—0
1—0

0—1
0—1
0—1 
0—1 
ö— 1 

! ;

1- 
1— O1 
1—fi

De kandidaat kampioen vergroot 
zijn voorsprong.
Simoens - A. Douvere 0—
Degryse - Vanderbusse 0— ,

DE LA D D ER W ED ST R IJD
Op de tweede Donderdag van di 

strijd  werden er twee prijzen toege 
kend. De heren Calus senior en Spoeï 
ders gingen er mee lopen.

Op de derde Donderdag werden e 
weer twee prijzen verdiend, dit ma; 
door Mevr. Tavernier en de Heer I  
D ’Hondt.

De leiders van den huidigen stan 
zijn : 1) Haym an met U I punten ; 2) 
Pepers G. 10 p. ; 3) M alfa it, Vander
busse, Vercouillie en L. Pepers met 
elk 6 punten.

Onze V ooruitzichtenj
Rac. Harelbeke— Dendermonde
SV  Oudenaarde— AS Oostende 
W  Terhagen— Meulestede 
Nielse S K —U S Doornik 
SC Meemen—FC Wevelgem 
Rupel SK —St. K o rtrijk  
Rac. Gent—st. Moeskroen. 
Geeraardsbergen— FC Izegem 

Het spreekt vanzelf dat roodgroen; 
niet kansloos naar Oudenaarde zal af-i 
reizen. De laatste zege op de sterke 
Racingers heeft de duistere wolken’ 
weggedreven en  zoals de ploeg: 
thans staat mag van deze laatste u it
stap der heenronde het beste ver-1 
wacht worden. W e voorspellen een 
Oostendse zege en hopen dat de selec- j 
tie het nutteloze van eventuele veran-j 
deringen zal inzien 

We vernemen bij het ter perse gaan; 
dat de opstelling van A.S.O. ongewij
zigd naar Oudenaarde zal reizen.

Roodgeel krijg t als laatste hapje eenj 
gem akkelijk kluifje. Gold S ta r sukkelt 
reeds geruime tijd  en kan m aar de goe 
de kadans niet vinden. D aar w aar W er; 
vik naar Lauwe en Waregem tegen CS; 
leper uitkom t kan de stand van VGO  
veel verbeteren. Zal men zich aan ver-; 
anderingen wagen na het onbevredi-j 
gend presteren tegen Poperinge ? Het ; 
zou ons geenszins verwonderen moest 
Van Pevenage weer van de p artij zijn.; 
Knokke FC —Deerlijk Sp.
Komen FC — FC Roeselare 
SVO Ingelmunster—D. Blankenberge 
W S leper— FC Poperinge 
W S Lauwe— FC Wervik 
VG Oosteinde—G S Middelkerke 
BS Avelgem—W S Houthulst 
SV Waregem—CS leper 

S.K . Voorwaarts bengelt thans in de | 
achterste gelederen van het I l le  Spe- ] 
ciaal-leger Na het ontgoochelend ge- j 
doé ln  Koekelare komt St-Jo ris thans : 
om de puntjes loeren. Zullen de bezoe- ! 
kers weten gebruik te maken van de j 
desorganisatie in  de g roe witte rangen ! 
of zullen integendeel deze laatsten het j 
roer omgooien ? Een zeer open wed
strijd  die ten slotte op een gelijkspel : 
zou kunnen eindigen.
E. Assebrouck—SV  Breedene 
FC Fl. Zedeleem—SV  Zwevezele 
SK  Voorwaarts!— St-Joris 
FC Syseele—FC Lissewege 
D. Rucfdervoordle— SV Koekelare 
W S  Adünkerke—S K  Wenduine 
FC  Veldegem— SV Diksmuide


