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VISSCHERUBLAD
1 Z 5.32 18.04
2 Z 6.54 19.32
3 M 8.22 20.54
4 D 9.28 21.50
5 W 10.13 22.31
6 D 10.49 23.06
7 V 11.20 23.37
8 Z 11.51 —

9 z 0.06 12.2]
10 M 0.37 12.51
11 D 1.15 13.31
12 W 1.55 14.11
13 D 2.39 14.5*
14 V 3.26 15.41
15 Z 4.28 16.51
16 Z 5.38 18.11
17 M 7.01 19.40
18 D 8.32 20.53
19 W 9.27 21.52
20 D 10.18 22.40
21 V 11.02 23.22
22 Z 11.41 __
23 z 0.00 12.19
24 M 0.36 12.55
25 D 1.17 13.34
26 W 2.02 14.14
27 D 2.40 14.54
28 V 3.21 15.37
29 Z 4.09 16.29
30 z 5.02 17.26
31 M 6.07 18.36
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De Crisis in de 
GARNALENVISSERIJ
W x i t  d e e d  m e n  e£dex&  a m  h e t  

d e c ü d j f  ap . t e  B e w e e n  ?

Tijdens de jongste algemene verga
dering van het Verbönd der Zeevisse
rij werd de plechtige verbintenis aan
gegaan, dat d it organisme zich slechts 
voldaan zou verklaren wanneer alle 
bedrijfstakken bevrediging zullen ver
kregen hebben. De garnalenvissers 
hebben, zowel als dezen betrokken in 
de andere bedrijfstakken, hun grieven 
en eisen. De crisis, die het gehele be
d rijf doormaakt, is trouwens begon
nen bij de kustvisserij.^

Afgezien van de oorlogsjaren, trou
wens een abnormaal tijdstip Waarvan 
het voordelig saldo reeds lang opge
slorpt werd door belastingen en ande
re lasten, m aakt de garnalenvisserij 
sinds 1930 een zware crisis door. Zo de 
contingenteringsmaatregelen voor gro 
te- en middenslagvisserij opluchting 
brachten, verscherpte de toestand in 
de kustvisserij stelselmatig. Hoeven 
w ij hier nog het treurig beeld op te 
hangen van de tijd  gedurende dewel
ke de betrokken vissers aangewezen 
waren op de openbare liefdadigheid?

B ij velen stond het toen reeds vast 
dat de garnalenvisserij slechts kon ge
red worden dank zij ingrijpende maat 
regelen.

De volgende regeling die door België 
toegepast werd bleek immers vanaf
1937 volstrekt onvoldoende. Ons land 
beschikte over een invoerkwantum 
uit Holland van 450.000 kgr en 100.000 
kgr gepelde garnalen. De contingen
ten werden als volgt verdeeld : 50 t.h. 
ingevolge de aankopen aan de kust 
(van het basisjaar) 50 t.h. volgens in 
voer van het basisjaar. E r werd voor
zien dat deze laatste 50 t.h. elk jaar 
met 1/5 zou verm inderd worden. Na 
v ijf jaa r zou er dus geen invoer meer 
mogelijk zijn geweest, indien de gar- 

' nalenhandelaars zelf aan de kust niet 
kochten. Het bleek weldra dat dit 
slechts een voornemen was, dat ten
slotte onuitvoerbaar zou blijken ten
gevolge van internationale tegenwer
pingen.

De Begische pellerijen mochten an
derzijds zoveel garnalen invoeren, als 
ze zelf voortbrachten aan de Belgische 
kust.

B IJ  ONZE N O O RD ERBUREN
Zo de invoer van Hollandse garna

len steeds een doorn geweest is in  het 
oog van de 'Belgische garnalenvissers, 
mag men n iet van mening zijn dat 
het Belgisch afzetgebied, zo de zaken 
beinvloedde, dat de Nederlandse gar
nalenvissers het goed afbrachten. 
Laatstgenoemden verkeerden evenzeer 
in een scherpe crisistoestand. Het kan 
ongetwijfeld voor ons enig nut ople
veren na te gaan, welke maatregelen 
door onze Noorderburen genomen wer 
den tot sanering-van het garnalenbe- 
drijf.

De oorzaken van de crisis hebben 
wij reeds in  andere omstandigheden 
belicht ons steunend op het voortref 
felijk vulgarisatie werk van Drs A.G. 
U. H ildebrandt «De Nederlandse V is
serij» dat trouwens opnieuw voor ons 
als betrouwbare gids dienst doet.

Herhalen w ij hier beknopt deze oor
zaken.

De motorisering van de garnalen- 
isserijvloot had voor gevolg, dat de 
aanvoercapacitëit aanzienlijk kon toe 
emen. De toeneming van de aanvoer 
an garnalen was een internationaal 
rschijnsel, dat ook in  België, Frank- 
jk en Engeland plaats vond.
Doordat de Nederlandse garnalen- 
sserij in  belangrijke mate van de 
xport naar deze landen afhankelijk 
as, konden de gevolgen niet uitblij- 
en. temeer omdat ook de conjunctuur 
mslag zich liet gevoelen.
België en Frankrijk  gingen over tot 

Ie contingentering van de invoer van 
amalen, terw ijl Engeland de invoer- 
ïchten verhoogde en bovendien door 
e depreçlatie van het Pond-Sterling

de Nederlandse uitvoer zwaar trof. 
Tegenover de geringe koopkracht in  
het binnenland en de dalende export 
stond .tengevolge van de motorisering 
een grotere aanvoer.

OVER H EID  IN G R IJP E N
Het gevolg voor de Nederlandse gar

nalenvissers was, dat de onverkoop
bare consumptie garnalen moesten 
worden verwerkt tot gedroogde gar
nalen voor pluimveevoeder. De inkom
sten van de garnaalvissers daalden 
daardoor zodanig dat overheidsingrij
pen noodzakelijk werd. D it geschiedde 
het eerst ten opzichte van de zoge
naamde drogerij-garnalen.

Het drogen van  garnalen geschiedde 
ten dele door de vissers zelf aan boord 
of aan wal, hetzij mét een droogappa 
raat of met de zon, ten dele werden de 
garnalen vers afgeleverd aan speciale 
garnalendrogerijen.

Ongeveer 75 t.h. der gedroogde gar
nalen werd uitgevoerd naar Duitsland 
•en de rest werd in  Nederland als 
pluimvee- en eendervoer gebruikt.

Alras ontstonden m oeilijkheden wat 
betreft de uitvoer naar Duitsland. 
Met het oog aan de vissers inkomsten 
te verzekeren werden ze onderge- 
braeht in  de stichting «Nederlandse 
Centrale voor Eieren en Pluim vee» 
die de gedroogde garnalen voor een 
m inim um prijs overnam, waartegen
over de drogers verp licht waren aan 
de vissers eveneens een bepaalde m i
nim um prijs te betalen. Ofschoon de 
inkomsten van de vissers door deze re 
geling niet hoog waren, konden zij 
het bedrijf b lijven uitoefenen. De ge
droogde garnalen werden door de Cen 
trale aan de kippen en eendenhoude- 
rijen  verkocht, terw ijl het verlies ten 
laste van het Landbouw-Crisisfonds 
kwam. Doordat de regeling voor alle 
garnalenvissers gold, nam de aan
voer van drogerij-garnalen belangrijk 
toe, aangezien de vissers trachtten hun 
inkomsten enigzins op peil te houden 
door meer drogerij garnalen af te le 
veren.

(Zie vervolg blz. 3.)
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De laatste drie vaartuigen hebben te  Oostende verkocht

Het algemeen stilliggen van de 
productie een voldongen feit

V o o r l o j ö ï f j  s t a g n a t i e  v a n  d e  t o e s t a n d . . . ?
W ij zijn  niet in  staat te beweren, 

dat er zich gedurende de verlopen 
week dergelijke opzienbare gebeurte
nissen voorgedaan hebben, die een 
spoedige en hartversterkende w ijzi
ging in  de huidige stand der zaken 
laat vermoeden. Zoals w ij hoger aan
stippen, zijn  de laatste drie vaartu i
gen te Oostende aan de m arkt geko
men Het N IR  gaat voort met dagelijks 
zijn  berichtgeving bestemd voor de 
Belgische vissers op zee uit te'zenden. 
Doch d it m ist zeker zijn doel, verm its 
iedereen weet dat van de West tot de 
Oost alle Belgische vissersvaartuigen 
roerloos in  de havens liggen, terw ijl 
de leden der bemanning dagelijks aan 
de stempellokalen aanschuiven. Deze 
taak verrichten ze met tegenzin en 
vragen niet beter dan zohaast moge
lijk  terug naar zee te gaan om door 
het beploegen van de zeebodem, aan 
het gezin het menswaardig bestaan te 
verzekeren waarop zij ontegenspreke
lijk  recht hebben, m aar dat hen 
voorlopig niet sch ijnt te worden ge
gund.

CLcm de ledexó aan 
de Claôtâuôi

De Vergadering der reders van de 
Oostkust gaat niet door öp Zaterdag 
namiddag te 14.30 uur, m aar wel op 
ZONDAG 9 M EI te 10 uur ’s morgens
op het stadhuis te Heist

Ootendse visvrouwen, door het lock-out werkloos geworden, schijnen  
voorlopig de toestand n ie t al te tragisch op te nem en !

Iedereen weet dat de slachtoffers of 
hun rechthebbenden van eén zeeon- 
geval toe te schrijven aan oorlogsri
sico en overkomen na 1 September 
1939 toen ons land nog niet recht
streeks bij het oorlogsgeweld betrok
ken was, hoe onlogisch d it ook b lijkt, 
geen aanspraak kunnen maken op de 
voordelen der besluitwet van toepas
sing op de slachtoffers van  ongevallen 
overgekomen na 10 M ei 1940. Alhoe
wel het risico hetzelfde geweest is 
heeft men in de huidige stand der za
ken twee categoriën van rechtheb
benden geschapen. De eerste moet het 
stellen met een vergoeding die alles 
behalve menswaardig is, terw ijl de 2e 
volstrekt geen reden van klagen heeft 
de belanghebbenden zullen ongetwij
feld hierover met ons akkoord zijn.

Vele maanden geleden waren w ij in 
staat te melden, dat de regering ak
koord was een wetsvoorstel bij het 
Parlem ent in  te dienen, dat indien het 
wordt aangenomen, een einde zal stel
len aan een ongelijke behandeling.

Verder hebben w ij hierom trent 
niets méer gehoord en wordt het ge
duld aan de in  nood verkerende ge
zinnen steeds verder op de proef ge
steld.

De Voorzitter van de Kam er van 
Volksvertegenwoordigers deelde vori
ge week aan de vergadering mede dat 
zij in de loop van deze week zou ver
zocht worden het wetsontwerp betref
fende de werkongevallen overgeko
men aan zeelieden te behandelen.

E r zit bijgevolg opnieuw schot in. 
Hopen we dat zeer binnenkort tastba
re resultaten bereikt worden.

SN.
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— Treurige
— Toestanden

B ij bericht van het Zeewezen werd 
Dinsdag aan de uitvoerders van vis 
aanvankelijk vermeld, dat er nog een 
bedrag van 500.000 fr. schar en schol 
kon uitgevoerd worden op het eerste 
contingent van 10 m illioen frank vis.

’s Namiddags kwam er een tweede 
bericht dat dit tot 682.000 fr  verhoogd 
werd en dat in  strijd  met dg vorige 
onderrichtingen, thans ook schelvis, 
en koolvis mocht uitgevoerd worden.

D at deze onderrichtingen in strijd  
waren met die te Pa rijs  genomen, 
zullen we hier n iet meer ontleden.

De gebruikte praktijken mogen als 
weinig stichtend aanzién worden.

W at echter 'treurig is, is het feit 
dat verschillende vishandelaars on
m iddellijk die vis verzonden naar Pa  
r i’s en dat de kamions aan de grens 
gekomen door de Fransen niet door
gelaten werden daar het bericht van 
die toelating nog niet in  het Frans 
Staatsblad verschenen was.

Talrijke telefonische oproepen en 
heftige woordenwisselingen hielpen 
niet. Vrijdagnam iddag was er nog geen 
beslissing niettegenstaande de tussen 
komst van het Beheer van het Zee
wezen te Parijs, en het fe it dat de 
handelaars Dinsdag officieel ingelicht 
werden dat zij mochten uitvoeren.

Dinsdagnam idag kwam eindelijk 
het bericht dat de Fransen die vis 
zouden doorlaten, nadat ze dus 6 da 
gen aan de grens had gestaan.

Daar er voor de kustvissers--reders 
geen sociale voorzieningen zijn en in 
acht genomen dat de crisistoestand 
voor hen veel vroeger is ontstaan, is 
hun lot des te betreurenswaardiger !

Hoger schreven w ij dat er o.i. zich 
gedurende de verlopen week geen op
zienbare gebeurtenissen hebben voor
gedaan. Men trekke u it deze vaststel
ling nochtans niet het besluit dat het 
Verbond der Zeevisserij de armen ge- 
kruisd heeft blijven toezien. Het heeft 
in  ta l van bestuursbijeenkomsten de 
actie overwogen, die de omstandighe
den in achtgenomen moet doorgevoerd 
worden. De afzijdigheid van sommige 
hogere instanties in  acht genomen, 
doet het vermoeden ontstaan dat een 
afdoende oplossing in  betrekkelijk 
korte tijd  niet zal bereikt worden, de 
steeds mogelijke verrassingen niet te 
na gesproken.

W ij noteerden deze week anderzijds 
een parlementsactie waarover w ij ver
der uitw ijden. De actie van de- er bij 
betrokken parlementsleden zal tijdens 
de verdere bespreking van de begro
ting van het M inisterie van Verkeers
wezen worden doorgezet. Ook hierom
trent zullen onze lezers meer verne
men.

Het Verbond der Belgische Zeevisse
rij bracht een ' rechtstreekse contact
name met de vishandelaars der kust 
tot stand. W ij verwijzen dienaangaan- | 
de naar het verslag dat in  dit verband 
opgemaakt werd.

Op het ogenblik dat we deze regels 
schrijven is een afvaardiging van het

Verbond naar Brussel vertrokken, 
w aar in  aanwezigheid van de afgevaar 
digden van ’t M inisterie van Verkeers
wezen, Bestuur van het Zeewezen een 
rechtstreekse contactname plaats 
moest hebben met de vertegenwoordi
gers van Nederland. Gehandeld moest 
worden over de invoer van garnalen, 
enz. Hopen w ij dat de afvaardiging 
van het Verbond in staat zal zijn, haar 
standpunt te doen zegevieren en dat 
w ij de eerste bemoedigende berichtge
ving voor de kustvisserij verder in  ons 
blad zullen kunnen publiceren. Sn.

cJ)c  âag.g,euaei£en in de 
kaam  te ^BùmâenÔmg.e

De baggerwerken in de havengeul, 
die over een tweetal weken werden 
aangevat vorderen goed zodat mag 
worden verhoopt, dat wanneer de vis
sersvaartuigen opnieuw zullen kunnen 
uitvaren er denkelijk niet meer zal 
moeten gewacht worden op hoogtij 
om u it te varen.

Voornam elijk aan de ingang van de 
haven zelf kennen de werken wat moei 
lijkheden dit ten gevolge van het feit 
dat door de bezetter de haveningang 
versperd werd door een binnenlander.

“I lexfoutd den SieHgiaxfie Zeevinetij. 

BELANGRIJKE VERGADERINGEN
De reders worden verzocht aanwezig te zijn op de A LG EM EN E V E R 
G A D ER IN G  die zal gehouden worden op ZATERD AG  8 M E I : 
te 10 u. 30 op het Stadhuis te N IEU W PO O RT; 
te 17 u. in  de zaal Stella Maris, V indictivelaan, OOSTENDE.
ZONDAG, 9 Mei om 10 uur ’s m orgens op het stadhuis te Heist. 
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De kritieke toestand van de visserij 
de Kamer besproken

Goede interpellaties. -  Krijgt de V.O.Z.O.R.-kwestie een practische oplossing? 
De Minister van Buitenlandse Handel verte lt fabels ! !

in

D at de interpellaties welke in  de visserijbedrijf, w at betreft modernisa
Kam ers gehouden werden, de aan
dacht van gans de visnijverheid en 
de kustbevolking gaande houden, 
hoeft geen betoog.

De redevoering door volksvertegen
woordiger De K inder gehouden was 
goed gedocumenteerd en practisch.

Deze van volksvertegenwoordigers 
Vandenberghe en Goetghebeur vulden 
ze aan.

W aar we een bemoedigend an t
woord zagen van m inister Van Acker 
kunnen we hetzelfde n iet zeggen van 
M inister Vander Straten-W aillet die 
ofwel onbevoegd ofwel door zijn dien 
sten heel slecht voorgelicht is. W aar 
h aa lt de m inister het van te melden 
dat de garnaal het coefficient 5,2 be
tekent b ij 1939, wanneer het in  werke
lijkheid  m aar 2,80 meer was in  M aart 
en 2,22 in  Jan u a ri 1948.

W ij treden de m inister niet bij, 
w aar h ij beweert dat bij het afslu i
ten der akkoorden de reders geraad
pleegd .werden. Z ii hebben hiertoe 
nooit de gelegenheid gehad.

M inister Vander Straeten-W aillet 
heeft in  zijn antwoord alleen aan 
woordenkramerij gedaan.

K an  h ij ons zeggen w at zijn dien
sten a l gedaan hebben om de smok
kel tegen te gaan? Ze hebben nog 
nooit de grens gezien of al een voet 
verzet om de handelsakkoorden door 
Nederland en Denemarken te doen 
naleven.

K an  h ij ons zeggen hoe het komt 
dat Holland in  6 maanden 581.000 kg 
ongepelde garnaal in  België heeft inge 
voerd waar ’t handelsakkoord er 400.000 
kg in  één jaar voorziet.

K an  h ij ons zeggen hoe het komt 
dat de Denen in M aart 1948 A LLEEN  
772.923 kg vis invoerden tegen 96.800 
kg in M aart 1938, w aar de eigen aan 
voer van vis 4.936.383 kg, bedroeg à 
7.62 per kg tegen 3.300.423 kg à 3.28 fr 
per kg in  1938 of coëfficiënt 2,32

Is  die p rijs  ook coëfficiënt 5,2, M ijn  
heer de M inister ?

En  zoudt gij ons kunnen zeggen, 
w aar w ii kolen, brood, mazout, vistuig 
en onze reparaties kunnen gedaan 
krijgen aan 2,32 de prijs van 1938.

Indien ja, dan is de visserij bereid 
te geloven, M ijnheer de M inister, dat 
zij niet stelselm atig opgeofferd wordt

Mogen we uwe allesbehalve bevoeg 
de diensten vragen, zich w at meer 
aan de visserij te interesseren samen 
met hun collega’s van Economische 
Zaken.

En  als ze dat w illen, dan zullen we 
ze de gelegenheid geven eens mee te 
gaan aan boord van een treiler op 
het ogenblik dat de visserij bij een 
briesje moet bedreven worden.

W e zullen ze de gelegenheid geven 
hen aan te tonen, dat de visserij wat 
anders is, dan van op een bureel van 
uw departement te oordelen over het 
lot van duizenden mensen, welke a l
leen vragen hun land te dienen m aar 
n iet te verhongeren.

Ondertussen wachten zij ongedul
dig op uw beslissing en uw belofte 
hen te helpen tegenover de geweten
loze invoerders, die zich verrijken op 
hun rug onder de dekmantel van de 
bevoorrading te verzorgen, de dure 
prijzen tegen te gaan, enz....

De bevolking weet er van mee te 
praten !

V ID II

De interpellaties

tie, aan het hoofd staat van de con
currerende landen.

E r werden zeer grote kapitalen in  de 
visserijrederijen belegd. Niemand zal 
ook betwisten dat de werkzaamheid en 
de vakbekwaamheid van onze vissers 
zeer groot is.

Toch is de visserij met ondergang 
bedreigd, zo men n iet dringend mussen 
beide komt om het ergste te verm ij
den.

Men heeft vroeger op die toestand 
n iet gewezen omdat vissers en r- ders 
geduld uitoefenden en op de tussen
komsten van de hogere instanties 
wachtten.

E r  is trouwens een financiële solida
rite it tussen reders en vissers, die nu 
ook in  het huidig geval hand in  hand 
gaan.

Door het sluiten van de grenzen van 
Engeland en later van Fran krijk , voor 
de grote en middelgrote rederij, werd 
de toestand van velen verergerd. Ve
len verzekeren zelfs hun schipjes niet 
meer, w at wel w ijst op de ernst van 
de crisis.

S Æ a % ô in g  a a n  d e  in n a e x  

a a n  g a m a a i  g e j a t a a g d  !

Vóór een veertiental dagen heb ik 
de m inister op de hoogte gebracnt van 
deze toestand. Ik  heb z ijn  diensten 
verder ingelicht, U it de officiële cijfers 
b lijk t dat de toestand van de visserij 
erbarm elijk is. E r  werden besprekin
gen gevoerd en voorstellen werden ge
daan. Z ij zijn m iniem  en laten toe de 
aangegane akkoorden na te leven, o. 
m. wat betreft de garnaal. M aar het 
m inisterie van ravita illering  verzet 
zich daartengen om dat het een weer
slag verwacht op de prijzen.

Nochtans is niets m inder waar. Van 
daag worden duizenden kilo’s gepelde 
garnaal verkocht tegen 70 à 80 frank 
per kgr.

fZïe d u m p i n g  a a n  

ï ï t e n e m a x â e n

W ij z ijn  daarenboven het voorwerp 
van dumping vanwege Denemarken. 
De invoer van Deense vis bedroeg in 
1937, 2 m illioen kgr. H ij bedroeg meer 
dan 9 m illioen kgr in  1947.

Als w ij verder vaststellen dat de aan 
voer van onze eigen vloot gestegen is 
van 25 m illioen kgr in  1938 tot 40 m il
lioen kgr op d it ogenblik, dan is de 
geestestoestand van onze vissers best 
te begrijpen. De aanvoer van vis is 
voor ons land een zuivere winst. De 
invoer van Deense vis gaat echter de 
perken te buiten. Daartegenover staat 
dat w ij naar de meeste ons omringende 
landen n iet meer kunnen uitvoeren. 
H ierdoor wordt de toestand onhoud
baar.

M instens 10.000 gezinnen vinden in 
de visserij hun inkom en. Ik  vraag dus 
dat aan deze industrie meer aandacht 
zou worden geschonken. W ij begrijpen 
n iet waarom  de m inisteries zoveel be
zwaren opperen tegen het stopzetten 
van de overtollige visinvoer. B ij een 
ontw richting der m arkt door import, 
mogen nochtans beschermende m aat
regelen genomen worden door beper
king van  de invoer.

W ij menen daarom dat de oplossing 
n iet mag beperkt worden tot de u it
schakeling van de Deense consignatie, 
m aar dat men er meer aandacht moet 
aan w ijden. Thans ook zijn v ier de
partem enten bevoegd en dat vertraagt 
de beslissingen.

Het departem ent van ravitaillering , 
houdt naar het heet, nu een beslis
sing tegen die door de andere depar
tem enten werd getroffen.

2 ) e  t a e ó t a n d e n  i n  ‘U .& .Z .C l.fR .

Een andere aangelegenheid wacht 
op een oplossing nl. de werking van de

Vóór de oorlog voerden w ij 800 000 I verzekeringsonderneming VOZOR. 
kgr à 1 milioen kgr garnaal u it naar W ii moeten hier drie perioden on-

De Voorzitter. —  W ij gaan thans 
over tot de interpellatie van de heren 
Chalm et en De K inder tot de heer m i
nister van verkeerswezen en tot de 
heer m inister van buitenlandse zaken 
«over de critische toestand w aarin on
ze visnijverheid verkeert».

De heer De Kinder. —  Het stilleggen 
van  de vissersvloot is geschied in  ge
meenschappelijk overleg tussen pa
troons en arbeiders. Het heeft de aan
dacht gev^tigd op dat bedrijf, dat 
vaak w at stiefm oederlijk wordt behan 
deld.

Het visserijbedrijf in  ons land be
leeft in  al zijn takken, sedert 1947, 
een crisis zonder precedent. De crisis 
heeft een bestendig karakter aangeno 
men wegens het gebrek aan harmonie 
tussen de eigen aanvoer en de invoer..

Men mag nochtans zeggen dat ons

Frankrijk . Nu niets meer. Nochtans 
heeft Nederland in  het afgelopen jaar
300.000 kgr ongepelde garnaal naar 
F ran k rijk  uitgevoerd. Ons akkoord 
met Nederland liep over de invoer van
400.000 kgr m aar in  feite werd er door 
Nederland 180.000 kgr meer ingevoerd 
tegen 13 fr. in  plaats van de vastge
stelde p rijs van 15 frank. Daarb ij werd 
nog een groot deel over de zwarte 
m arkt ingevoerd. H iertegen kunnen 
onze vissers n iet concurreren. Men 
koopt hun garnaal tegen 5 à 10 frank, 
m aar deze wordt tegen 40 frank in de 
winkels verkocht.

Als men rekening houdt met de s tij
ging van de uitgaven en de kosten der 
vissers, staat het vast dat er voor deze 
mensen iets moet gedaan worden.

Het is u niet onbekend dat die vis
sers onder de oorlog hun zware p licht 
hebben gedaan en dat 250 onder hen 
hun leven lieten om het land te be
voorraden. De achturendag voor hen 
bestaat niet. Z ij hebben m eestal 12 
uren zwaar werk en werken vooral 
’s nachts.

Het stilleggen van de vloot brengt 
mee dat grote sommen aan werklozen- 
geld moeten betaald worden. Gezien 
het quantum is overschreden, vragen 
w ij onm iddellijk schorsing van alle in 
voer van gepelde en ongepelde garnaal 
uit Nederland. W ij vragen ook dat de 
vergunningen voor garnaal en voer vis 
in het algemeen zouden worden ver
leend door de diensten van het zee
wezen, die over de nodige gegevens en 
over geschikt personeel beschikken.

ta e & ta n d  d e t  a n d e x e  t a â â e n

derscheiden : die van vóór de oorlog 
die van  1940-1944 en die van na de oor 
log.

De VO ZO R werkte vóór de oorlog

crisis aanleiding geve tot nuttige les
sen, die het mogelijk zullen maken de 
hernieuwing van deze crisis te ver
m ijden. (Toejuichingen op verschil
lende banken.)

.O W afitiôxÂ  a t ü w a m d

De heer Van Acker, m inister van  
verkeerswezen. —  Ik  kan m ij tot en
kele woorden beperken.

W at de invoer en uitvoer betreft, 
zal m ijn collega van buitenlandse 
handel antwoorden.

W at de visserij betreft in  het alge
meen, zal ik zelf antwoorden, bij de 
behandeling van de begroting zelf.

W at VO ZO R betreft, hebben reeds 
verleden jaa r verschillende woordvoer 
ders, o.m. M. De Kinder, M. M ajor, M. 
Goetghebeur e.a., m ijn aandacht op 
het vraagstuk gevestigd.

Ik  heb dat onderzocht. Verschillen
de argumenten z ijn  gegrond. E r  moet 
h ier inderdaad een onderscheid ge
m aakt worden tussen koopvaardij en 
zeevisserij, ik heb dan ook een herzie
ning" overwogen van de besluitwet van 
Februari 1947. (Zeer wel ! op verschil
lende banken.)

De heer De Kinder. —  Ik  dank u, 
m ijnheer de m inister.

£ e n  a n d m e  

a a [â ô ,a m te g e n ia a a % d iç e rc  

a a n  h e t  u w  a i d

De heer F. Van den Bergh. —  Alvo
rens m ijn eigenlijke interpellatie aan 
te vangen, w il ik een aspect belichten 
dat gans het visersbedrijf blootlegt. 
Onlangs kon men in  de pers lezen, dat 
een visser, die zich tegen 150.000 frank 
een vaartuig had aangeschaft, zijn be 
roep n iet meer kan uitoefenen en op 
de veiling slechts 8.000 frank voor het 
zelfde vaartuig kreeg D it geval is te
kenend voor de tragische toestand in 
dit bedrijf.

Sinds 16 April vaart geen enkel 
schip meer uit. Hierdoor is een crisis

goed. Van 1940-1944 ging het ook goed : zonder precedent ontstaan. E r is over-
omdat de polis gevestigd was op de 
vervangingswaarde. Sedertdien werd 
door een besluitwet van Februari 1947 
bepaald dat alle vaartuigen die n iet 
werden vervangen slechts vergoed wor 
den op basis van driem aal de waarde 
van 1939. Die form ule deugt n iet voor 
de visserij, w ant de vervangingswaar 
de van een schip is thans 4,50 tot 5 
m aal de waarde van 1939.

productie en onze vissers werken sinds 
maanden met verlies.

Deze toestand was te voorzien. Het 
verslag van de heer M arck w ijst op 
de noodtoestand w aarin onze reders 
zich bevinden.

De zeevisserij is een industrie die 
zich na de bevrijding met eigen m id
delen heeft opgewerkt. Het aantal 
vaartuigen heeft opnieuw zijn vooroor.

De nieuwe besluitwet voert ook een j i0gs peil bereikt, zowel wat tonnage 
bijprem ie in  voor oorlogsrisico. Voor | ais paardekracht betreft. , 
de kleine visserspatroon brengt dat Deze opgang deed zich vooral voor bij 
mee dat h ij 25 t.h. van  z ijn  schip on- (je diepzee visserij. B ij de middenslag
m iddellijk moet betalen. E r  mag ook ep, kustvisserij was er achteruitgang 
n iet u it het oog verloren worden dat met scherpe gevolgen
die vaartuigen onder de oorlog 5 tot 8 
t.h. voor oorlogsrisico betaalden. P rak 
tisch k rijg t een visser slechts 1,50 
m aal de waarde 1939 en niet driem aal, 
daar men de bijprem ie afhoudt.

Nog erger is dat de kleine vissers, 
w ier vaartuigen door de Duitsers wer
den opgeëist, nu nog een bijprem ie 
moeten betalen, Ik  vraag dat de bijpre 
mie in  haar geheel zou afgeschaft wor 
den, omdat zij m ij onw ettelijk schijnt.

Sedert 1947 ontvangen de visserspa
troon zelfs hun polis n iet meer. In  Ju 
n i 1947 vergaat de visserssloep Z.139, 
door oorlogsfeiten. De visser wordt 
gedood en laa t een weduwe en kinde
ren na. Het schip is verzekerd voor 
250.000 frank.

VO ZO R deelt mede dat zij d it be
drag n iet kan uitbetalen, omdat de 
weduwe de polis n iet heeft, te rw ijl het 

I precies VO ZQ R is die de polis had 
De toestand in  de hoogzeevisserij is moeten afleveren.

niet beter. Voor de' m iddenslagvisserij 
kon, in  1947, 200 ton vis per week naar 
Londen uitgevoerd worden. Aldus w er
den 6.000 ton uitgevoerd. Het stopzet
ten van die uitvoer heeft voor een deel 
de crisis veroorzaakt. Zelfs indien de

De toestand kan dus als volgt wor
den samengevat : onze invoer is sterk 
gestegen, onze uitvoer is practisch 
stopgezet, de aanvoer is verdubbeld. 
De rentab ilite it in  het visserijbedrijf 
bestaat n iet meer. De prijsdruk door

uitvoer herneemt, toch zal h ij slechts de invoer is alleen ten voordele van 
slaan op één zesde van  die hoeveelheid j de tussenpersonen. W ij h e b b e n  duizen 
W at F ran krijk  betreft staan w ij voor den werklozen aan de kust. w ij neo- 

een grotere catastrophe. De onderhan ben weinig vat op onze uitvoer, doen 
delingen zijn i n d e r d a a d  a f  gesprongen. Wij kunnen en moeten de invoer be-

VOOR UW  P U B L IC IT E IT  EN A LLE  j En  ik  voeg er ook bij dat de aan- 
AA N KO N D IG IN G EN  bouw van nieuwe vissersvaartuigen

wendit U in voile vertrouwen tot het rationeel moet worden geregeld. Men 
beheer van ons weekblad en vraag ons heeft h ier te veel vrijh e id  gelaten.
P U B L I C I T E I T ,  S T A R I E F  - ' '
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. In  dat bedrijf zijn patroons en ar- 
! beiders solidair, men moet ze dan ook 
de zaken solidair laten regelen. Dat 
ware een goede proefneming.

Ook het visverbruik moet worden 
gestimuleerd. Een laatste conclusie 
dat de regering een soort- onderstaats- 
secretariaat zou moeten oprichten 
voor de visserij en het zeewezen, die 
bijzondere noden hebben.

Ik  wens ten 'slotte dat de huidige

I  B R E U K  EN BU IK BA N D EN  g
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Ik  w il slechts enkele moeilijkheden 
aanhalen. Eerst en vooral het zwaar 
nrocent 26 t.h. dat aan VO ZO R moet 
betaald worden. Ten tweede, de zwa
re lasten die de reders moesten beta
len. Ten derde, de bijprem ie met te
rugwerkende kracht voor 1939-1945, en 
ten vierde, de overdreven expertise, 
die de vissers a ltijd  veel geld kostten.

De kleine vissers werden dan ook 
gedwongen zware hypotheken te ne
men.

De uitbatingskosten overtreffen in 
veel gevallen de opbrengst. Die kosten 
vooral' van een garnaalboot zijn zeer 
zwaar. Ik  verw ijs h ier naar het dag
blad Vooruit van 16 April 1948.

Ook het Nieuwsblad moest vaststel
len dat twee boten, na verkoop van de 
vracht, een ha lf m ilioen verlies had
den geleden. •

Deze voorbeelden bewijzen dat niet 
alleen reders, m aar ook de bemanning 
van de stand van zaken het slachtof
fer worden, w ant de lonen worden na 
tuurlijk  sterk neer gedrukt.

De bemanning wordt betaald in  per 
centage van de opbrengst. Een voor
beeld :

De 0.148 m aakte 438.000 frank re
cette, w at voor de matroos 3.500 frank 
.aan bruto-loon opleverde, voor een 
en tw in tig  dagen zeevaart. Practisch 
heeft deze gewerkt voor 2.800 frank 
per maand, rekening gehouden met de 
afhoudingen en met de dagen doorge
bracht aan de wal, die niet worden 
vergoed.

Het is dus niet te verwonderen dat 
de zonen onzer vissers het beroep 
van hun vader ontvluchten.

De heer M arck heeft hierover spre
kende cijfers in  zijn verslag neerge
schreven.

De huidige m oeilijkheden werden 
hoofdzakelijk veroorzaakt door het ge 
brek aan afzetgebied.

In  1947 beliep het verbruik in  ons 
land 4,7 kgr per inwoner óf ongeveer 
40 m illioen kgr vis. De aanvoer ging 
de 70 m illioen kg te boven. De uitvoer 
is dus noodzakelijk. Deze beliep nog 1 
m illioen kgr tijdens het laatste tr i
mester 1947.

Wit] voegen hieraan toe dat de wei
nige uitvoer die overb lijft slechts slaat 
op de ronde vis, zoals kabeljauw, schel 
vis of leng.

E r is geen of weinig uitvoer van f ij 
ne vis, zoals tongen, pladij's, e.a.

Enkele weken geleden konden w ij 
vernemen van een bestuurder van de 
Parijse vishalle dat h ij verwondert 
was geen fijne Belgische vis te zien 
aankomen.

De uitvoer u it Denemarken verdub
belde terw ijl de invoer in  consignatie, 
t.t.z. n iet op bestelling geschiedt.

D it brengt de geweldige prijsschom- 
melingen teweeg. Dumping heerst op 
onze markt. De fijne vis wordt samen 
met de mindere vis ingepakt.

Hetzelfde geldt voor de gepelde gar
nalen. En  h ier is er nog een echt 
schandaal. Deze garnalen worden met 
boorzuur besprenkeld om beter te be
waren, wat aan onze vissers verboden 
is. Dergelijke methodes van bewaring 
zijn, inderdaad, schadelijk voor de ge
zondheid.

Deense en Noorse schepen verkopen 
in  Nederlandse havens, terw ijl d it 
aan de Belgische schepen verboden ls. 
Is  dat de Benelux-politiek ?

D aarnaast hebben w ij de invoer van 
conserven u it Portugal en andere lan 
den. Deze bedraagt een veelvoud van 
deze van vóór de oorlog en m aakt een 
dodelijke concurrentie u it voor de 
eigen conservennijverheid. Verder 
dient gewezen op sommige praktijken 
van Am erikaanse exporteurs van blik, 
die hun producten liever afzetten in 
Portugal dan bij ons.

Uw politiek doemt de visserij tot de 
ondergang. De crisis kon niet u itb lij
ven. Z ij is met brutaal geweld uitge
broken.

Duizenden personen worden in  hun 
bestaan bedreigd. Uw diensten nege
ren de visserij. Elke dag zonder oplos
sing betekent armoede voor onze vis
sers.

Het lock-out heeft bewezen dat de 
vissers solidair zijn. De regering moet 
zich onverwijld inspannen om een be
hoorlijke oplossing van het probleem 
te zoeken.

W at dient gedaan ? Vooreerst dient 
de invoer u it Nederland en Denem ar
ken gecontroleerd en beperkt. Dum
ping moet worden vermeden evenals 
de afzet buiten de m arkt tegen bui
tensporig lage prijzen.

Onze regering zou bij het afsluiten 
van handelsakkoorden rekening moe
ten houden met de belangen onzer zee 
visserij en opnieuw betrekkingen aan 
knopen met onze vóóroorlogse klanten 
de Balkanlanden.

De regering heeft in  November jl. 
een betalingsakkoord afgesloten met 
Frankrijk . Het was een pleister op een 
houten been.

De heer De Kinder. ■— Het is trou
wens reeds opgezegd.

De heer Van der Straten-W aillet, 
m inister van buitenlandse handel. — 
Het za! a ltijd  een plaaster op een hou
ten been blijven zolang geen definitie
ve regeling getroffen wordt voor de in 
ternationale betalingen tussen de 
West-Europese landen.

De heer F. Van den Bergh. —  De 
prijzen zijn ook ver van renderend. 
Voor de kabeljauw, aan de grens ge
leverd, wordt 55 Franse franken be
taald, d.i. 12 Belgische franken. Het
zelfde geldt voor de pladijs en andere 
vissoorten. M et dergelijke prijzen kan 
onze visserij niet lonend zijn.
' De regering moet de visconserven- 
n ij verheid bevorderen en het visver
bruik in  het binnenland door een in 
tense propaganda aanmoedigen. De 
premies welke, de vissers aan VOZOR 
moeten betalen dienen onmiddellijk 
verlaagd.

Vérder dient het deblokkeren van 
de kapitalen tot 75.000 frank onder 
ogen gezien.

E lk  verder u itb lijven van een oplos
sing kan slechts de ondergang van de 
visserij betekenen. Het onmiddellijk 
treffen van maatregelen kan de toe
stand w ellicht nog redden. M aar dan 
moet onm iddellijk iets worden gedaan.

Het verslag van M. M arck heeft be
wezen dat de toekomst van de visserij
vloot somber is. Hoe kan men nog de 
uitbreiding van deze vloot propageren 
wanneer men nagaat welke de politiek 
is geweest van uw departem ent ? Al 
de belanghebbenden, onze reders en 
onze vissers, verwachten dat hun be
langen zouden worclen beschermd. 
(Handgeklap bij de com m unisten).

M e t  a n t u w m d  a a n  d e  

M i n h l e *  a a n  S i u i t e n t a n d M  

M a n d e i

De heer Van der Straten-W aillet, 
m inister van  buitenlandse handel. — 
De regering is zeer bekommerd om de 
toestand van de visserij. A l kan ik het 
sociaal aspect van de kwestie niet be
handelen, zal ik zo uitgebreid moge
lijk  antwoorden op de spreekbeurten 
van de heren De K inder en F. Van 
den Bergh.

Volgens de cijfers in  m ijn bezit, 
steeg de aanvoer van 28.000 ton in 
1938 tot 40.000 ton in 1947, de uitvoer 
van 3.600 ton in  1938 tot 12.900 ton in 
1947. De invoer steeg van 6.600 ton in 
1938 tot 12.705 ton in  1947. ^

Nu zijn  sedert het begin' "van dit 
jaa r moeilijkheden ingetreden door de 
invoer van garnaal u it Nederland, de



uitvoerbelemmeringen naar Frank 
rijk  en G root-Brittannië, en tenslotte 
de consignatie in Denemarken.

Het vraagstuk van de invoer van gar 
naai u it Nederland heeft drie aspecten 
een ravitailleringsaspect, een prijzen. 
aspect en een buitenladse handelsas- 
pekt.

Op gebied van de ravitaillering  is de 
invoer van garnaal niet onmisbaar. 'Op 
gebied van buitenlandse handel kun
nen w ij de invoer stopzetten omdat 
het contingent voorzien in  ons han
delsakkoord bereikt en zelfs overschre 
den is. E r is ech\>r in  onze handels
balans met Nederland een ernstig on- 
evenwicht, dat de regering zoveel mo
gelijk tracht goed te maken.

Nota der Redactie : Moet de visse
r ij dat betalen !

W at de prijzenpolitiek betreft is het 
geval niet zo gemakkelijk. De regering 
w il, zoals de Kam er het wenst, op de 
prijzen drukken De prijzen van de 
garnaal in  België zijn sedert 1939 ge
stegen met een coëfficiënt 5.2.

Door de invoer van Nederlandse gar 
naai zijn de prijzen van d it product 
ook in  België gedaald gedurende de 
laatste maanden.

In  Nederland bedragen de prijzen 
van ongepelde garnaal in  de m ijn 9 fr. 
en 12,30 fr, in  détail. De uitvoerprijs is 
bepaald op 13 fr. 50 c. Deze ligt dus ho 
ger dan de inlandse prijs in  Nederland

De heer De Kinder. —  De gulden ge
rekend tegen de officiële koers !

De heer Van der S traten-W aillet, 
m inister van buitenlandse handel. — 
Inderdaad. De regering doet het mo
gelijke om de smokkel tegen te gaan. 
M aar ook de vissers zouden door een 
sterke organisatie de regering moeten 
bijstaan. De regering wenst zich aan 
haar prijzenpolitiek te houden en zal 
de suggesties van de interpellanten 
grondig onderzoeken.

De regering heeft getracht de uit- 
vóercontingenten naar F ran k rijk  en 
Engeland zo hoog mogelijk op te voe
ren. Z ij stuit op moeilijkheden van be 
taling. G ij weet dat de regering hier 
geen verw ijt treft.

De invoer u it Denemarken voorziet 
een contingent van 15 m illioen Deense 
kronen. De vergelijking met 1938 gaat 
h ier niet op, omdat toen die invoer 
strik t was beperkt, aangezien onze u it 
voer naar Denemarken ook beperkt 
was. Laten de interpellanten niet ver
geten dat er een wisselwerking bestaat 
tussen in- en uitvoer en de contin
genten bepaald werden in  overleg met 
de bevoegde beroepsverenigingen.

De heer F. Van den Bergh. ■— Ik  ben 
akkoord dat het vraagstuk, in  zijn ge
heel wordt opgelost. M aar men mag 
toch de belangen der vissers n iet stel
selmatig opofferen.

De heer Van der S traten-W aillet, 
m inister van buitenlandse handel. —  
Dat worden zij ook niet.

De heer De Kinder. —  Hun verte
genwoordiging is niet a ltijd  zeer re
presentatief, w aar het gaat om het a f
sluiten van handelsakkoorden.

De heer Van der Straten-W aillet, 
M inister van buitenlandse handel. — 
Dat is een kwestie van beroepsorgani
satie. Het ergste in  de Deense invoer 
is de consignatie en de verkoop in  B e l
gië tegen prij zén die lager z ijn  dan 
deze oo de Deense binnenlandse 

_ m arkt. De consignatie zou moeten ver 
■ boden worden en de Deense vis zou zo

als de onze uitsluitend in  de vism ijn 
moeten worden verhandeld.

U  moogt verzekerd zijn dat de rege
ring niets zal nalaten om de uitvoer 
naar alle landen te bevorderen en het 
binnenlands verbruik te dóen stijgen.

Deze week nog zal de regering een 
beslissing treffen inzake de m oeilijk
heden in  de visnijverheid.

De heer Goetghebeur. —  De kust 
heeft de jongste maanden twee zware 
slagen gekregen : het wegblijven der 
Engelse toeristen en de staking in  de
zeevisserij.

De crisis in  de zeevisserij vindt haar 
oorsprong in  het onevenwicht tussen 
de aanvoer, de invoer en de uitvoer.

De aanvoer is geweldig gestegen in 
vergelijking met vóór de oorlog en 
niettem in is de uitvoer gedaald.

W e moeten dus een oplossing zoeken 
in  de harm onie van invoer, uitvoer en 
aanvoer. ^

Moeten w ij de aanvoer beperken ? 
Ik  geloof dat daarin een zeer groot ge 
vaar kan schuilen, w ant dat zou met 
zich kunnen brengen het ras zelf van 
de vissers aan te tasten.

O f de invoer moet verm inderd wor
den is een vraag die m oeilijk door ja 
of neen kan worden beantwoord. De 
visserij werd echter verwaarloosd bij 
het afsluiten van handelsakkoorden. 
Het voorbeeld van de invoer u it Dene
marken is sprekend.

De door onze vissers aangevoerde vis 
moet in de m ijn  komen, dan wanneer 
de consignatie-vis u it Denemarken op 
de binnenlandse m arkten komt. Die

zou ook op de m ijn  moeten komen !
Kan  bij het afsluiten van de han

delsakkoorden n iet geëist worden dat 
om sommige producten te bekomen, 
onze handelspartners onze overvloedi
ge producten als vis moeten nemen ?

De heer Van der S tra ten-W aille t,
i m in ister van buitenlandse handel. —
i Dat wordt a ltijd  gedaan, 
j De heer Goetghebeur. —  Laa t dan 
letten op uw onderhandelaars, 
heer de m inister..

Zoals u iteindelijk  kon worden ver
wacht, heeft de crisistoestand in  de 
zeevisserij in  de Kam er van Volksver
tegenwoordigers weerklank gevonden, 

tie t past h ier in  de eerste plaats 
m iin hulde te brengen aan de Kam erleden 

De K inder, Goetghebeur en Van den 
D e ^ h e e r ^ V m  der Straten-W aiU et, d° or hun interpellaties ge-

i m inister van buitenlandse handel. —  ncn t tot de heer M inister van Ver-

ROND HET DEBAT

Het fe it dat w ij schudeisers z ijn  van 
bijna geheel Europa, bem oeilijkt fel 
onze positie.

De heer Goetghebeur. —  W ij mogen 
niet de speciale toestand van de vis
serij u it het oog verliezen. E r bestaat 
een scherpe tegenstelling tussen vis
sers en vishandelaars. De vissers zijn

keerswezen en voornam elijk de M inis
ter van Buitenlandse Handel de aan
dacht hebben gevestigd van de Hoge 
Vergadering op de grieven van het 
bedrijf. De interpellanten hebben in  
grote lijnen  de oorzaken van de nood
toestand weergegeven.

Onze lezers zijn ten volle ver
trouwd met de ziekteverschijnselen

ten prooi aan de handelaren ! E r  zijn van bedrijf, zodat w ij over de 
schandelijke toestanden op het gebied aangehaalde grieven zonder nader be- 
van de tussenhandel. i schouwingen kunnen heenstappen,

j De heer Van der Straten-W aillet, vVij w ilien nochtans nog even wij- 
. m inister van  buitenlandse handel. j zen  0p  de waarschuwing van dhr Goet 
De vissers zouden moeten beginnen ghe^guj- aan de vissers waardoor h ij 
met zich sterk te organiseren. i na(jn ik  legde op het fe it dat de inter-

De heer Goetghebeur. —  Z ij moeten nationale politiek, die gevoerd wordt, 
zich natuurlijk  zelf organiseren. Ikan leiden tot de economische een- 

I De heer De Kinder. —  De regering heid van Europa en de vrijhandel op
kan daar toch voor zorgen. jhet vastenland. Zo het ooit zover

De heer Van der S tra ten-W aille t. jkom t en d it sch ijn t tot het rijk  der 
m inister van buitenlandse handel. — I m ogelijkheden te behoren, vragen w ij 
Moet de regering de vissers organise-1 ons af hoe de Bélgische Zeevisserij 
ren ? jzich zal kunnen te weer stellen tegen

De heer D em uyter (in  ’t Frans). — jde invasie van visserijproducten, 
W ij betreuren sedert jaren  het'gem is ! voortgebracht door landen die door 
aan eenheid in  de zeevaartpolitiek. hun geografische positie geweldig be- 

De heer Goethgebeur. —  Ik  besluit ! voordeligd zijn en op het stuk ener 
met een waarschuwing aan de vissers, j meer rationele uitbating van het be- 
De internationale politiek d ie V ij nu d rijf - w ij moeten d it durven beken-
voeren zal leiden tot de economische 
eenheid van Europa en de vrijhandel 
op ons vasteland. Daarom  zeg ik  tot 
de vissers : organiseert u in  het voor
uitzicht dat alle bescherm ingsm aatre
gelen zullen wegvallen en de v rijh an 
del volledig zal zijn. (Zeer wel ! 
rechts.)

De Voorzitter. De bespreking zal 
Dinsdag voortgezet worden.

nen - verder gevorderd zijn.
Onze Zuiderburen hebben reeds 

vroeger in  d it opzicht een waarschu
wende stem laten horen !

Sterke organisatie der meest ver
scheidene vertakkingen van het be
d rijf is er nodig en het is een verheu
gende vaststelling, dat zowel klein-, 
m iddenslag-'als grootzeevisserij h ier
van langzam erhand bewust worden en

D e Crisis in de
Garnalenvisserij

(Vervolg van blz. 1.)
DE V IS S E R I J  OP CO NSUM PTIE- 

GARNALEN  W ER D  IN G S G E L IJK S  
BESC H ERM D

Intussen bleek het noodzakelijk ten 
aanzien van de consum ptiegarnalen 
insgelijks in  te grijpen, w aarvan de 
uitvoering werd opgedragen aan de 
crisisorganisatie «Nederlandse Visse- 
rijcentrale».

In  verband daarmede werden de 
uitoefening van de garnalenvisserij, 
de groothandel, de export en het doen 
pellen van consumptie -garnalen 
slechts toegestaan aan georganiseer- 
den bij de Nederlandse Visserijcen- 
trale, te rw ijl voor elk dezer groepen 
bepaalde m inimum-verkoopprijzen wer 
den vastgesteld. t

In  1935 werd de garnalenvisserij nog 
verder beperkt door de bepaling, dat 
het bedrijf slechts mocht worden u it
geoefend door de georganiseerden met 
vaartuigen, waarvoor door de Neder
landse Visserij centrale een uitvaart- 
certificaat was afgegeven, hetgeen a l
leen plaats vond, indien in  een voor
afbepaalde periode daadwerkelijk 
aan de garnalenvisserij was deelgeno
men.

Het bleek reeds spoedig, dat men 
aan de m inim um -prijsregelingen niet 
hield in  verband waarmede in  1935 
een nieuwe regeling werd getroffen 
waardoor in  de aanvoerplaatsen amb
tenaren werden aangesteld onder w ier 
toezicht en bemiddeling de afleve
ring en betaling der garnalen aafi de 
vissers moest plaats vinden. Voorts 
werden de houders van garnalenpelle- 
rijen  verp licht een bepaald m inimum 
pelloon uit te betalen, aan diegehen 
die in  hun industrie de garnalen pelT 
den.

AN D ERE M A A TREG ELEN  ,

Met betrekking tot de uitvoer werd 
in  verband met de contingenterings- 
m oeilijkheden de Nederlandse .Visserij 
centrale aangewezen als monopolie- 
houdster. welke aan de georganiseerde 
exporteurs monopolie-overeenkomsten 
opgaf, alsmede machtigingien om na
mens de Centrale u it te voeren. Ten 
behoeve van de vissers werd een rege
ling getroffen inzake de af te leveren 
hoeveelheid consumptie-garnalen, een 
zo genaamde tax-verdeling, welke in 
normale tijd  bij overvloedige aanvoer 
reeds door de betrokkenen zelf werd 
ingesteld, doch welke thans voor
kwam doordat ce productie de afzet
mogelijkheden voortdurend zou over-
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treffen en waardoor het tevens moge- 
jk  gemaakt werd, dat alle gelijkelijk  

hun deel van de af te zetten hoeveel
heid konden leveren.

De uitvoer van Nederlandse garna
len werd bevorderd door u it het Land 
bouw-Crisisfonds ƒ  6.000 beschikbaar 
te stellen, w aaru it ƒ 0,05 per kgr steun 
werd verleend aan garnalenpellerijen 
voor de export van gepelde garnalen.

Ofschoon deze invoer verliesgevend 
was konden tengevolge van de steun 
grotere kwanta uitgevoerd worden.- 

Het bleek allengs, dat ondanks de 
genomen m aatregelen, in  het bijzon
der de m inim um prijsregelingen nog 
steeds werden ontdoken.

D it was alleen te voorkomen door 
de financiële band tussen de visser en 
de handelaar te verbreken.

D it werd bereikt door de oprichting 
van het «Verkoopkantoor voor gar
nalen», waardoor alle vissers hun con
sum ptiegarnalen moesten afleveren, 
te rw ijl de handelaren uitsluitend door 
het verkoopkantoor consum ptiegarna
len konden trekken.

Ook de uitvoer van ongepelde gar
nalen naar Engeland, waarheen in  nor 
male tijd  de vissers zelf hun over
schotten zonden, werd verder u itslu i
tend door het Verkoopkantoor ver
zorgd en zoveel m ogelijk bevorderd. 
De positie van de vissers werd door de 
genomen m aatregelen enigzins verbe
terd, doch opdat een m inim um inko
men door de vissers zou worden be
re ikt bleek het verlenen van financië
le steun noodzakelijk.

In  verband daarmede werden de 
garnalenvissersvaartuigen in  groepen 
ingedeeld en werd steun verleend in 
de vorm van  een bijslag per kgr afge
leverde consum ptiegarnalen.

De aanvoercapaciteit van  de garna- 
lenvissersvlóot was echter enige malen 
groter dan de afzetmogelijkheden 
voor consum ptiegarnalen. Het was 
evenwel m ogelijk het deel van de aan- 
voer, dat n iet door het Verkoopkan
toor afgenomen werd. tegen een, zij 
het lage p rijs te leveren aan de gar- 
nalendrogerijen, aangezien de aan
voer van drogerij garnalen door de 
Nederlandse Centrale voor Eieren en 
Pluim vee niet aan beperkingen onder
worpen was.

Ziedaar dus enkele m aatregelen wel 
ke b ij onze Noorderburen genomen 
werden tot sanering van de garnalen
visserij. Degenen die h ier gelast zijn 
met de zware opdracht naar een op
lossing u it te zien voor de gezondma
king van ons garnalenbedrijf, kunnen 
w ellicht er iets nuttigs u it afleiden.

SN.
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wat van groter belang is op het ter
rein der praktische verwezenlijking 
overgegaan zijn.

Organisatie zoals ze nu algemeen 
voorgesteld wordt zal echter niet kun 
nen volstaan en het bedrijf zal nog 
andere wegen behoren op te gaan. 
Hoe en met welke middelen laten w ij 
h ier voorlopig onbesproken.

DE R E P L IE K  VAN DHR. M IN IST ER  
VAN V ER K E ER S W E Z E N

Dhr Van Acker, was, zoals men op
gemerkt heeft, zeer beknopt in  zijn 
ntwoord aan dhr De Kinder. De 

meeste p ijlen werden immers niet in 
zijn richting afgeschoten, doch waren 

estemd voor. zijn collega dhr m inis
ter van Buitenlandse Zaken. Men mag 
nochtans nog vanwege dhr Van Acker 
een en ander verwachten tijdens de 
verdere behandeling van zijn begro- 

ng •
W ij noteren met genoegen, dat de 

argumenten die tegen de beruchte be 
sluitwet van VOZOR door de zeevis
serij worden aangevoerd ten slotte na 
een felle campagne w aarbij ons blad
o.i. geen figurante rol heeft gespeeld, 
als gegrond worden erkend. D at er 
onderscheid moet gemaakt worden 
[tussen koopvaardij en zeevisserij is 

nneklaar en niet alleen voor de VO 
ZOR-kwestie. Evengoed kan men het 
zeevisserijbedrijf niet identificeren 
met de bedrijven aan wal. Het heeft 
geen zin sommige wetten op ons be
d rijf toe te passen in  de vorm en met 
de draagkracht zoals zij voor de n ij
verheden op vaste bodem tot stand ge 
komen zijn, zonder dat ooit aan de 
visserij gedacht werd. Bew ijzen zijn 
hiervan overvloedig voorhanden.

DE M IN IST ER  VAN BU ITEN LA N D SE 
HANDEL SC H IJN T  N IET  BEW U ST  

VAN HET BELAN G  DER 
Z EE V IS S E R  IJN IJV E R H E ID

Dhr M inister legde de verklaring 
af dat de Regering a l het mogelijke 
doet om de smokkelhandel met garna
len te keer te gaan. Hoe er hiervoor te 
werk gegaan wordt hoefde de m inister 
zeker niet te verklappen. M et de in 
terpellanten kunnen w ij echter 
slechts dé blote feiten vaststellen, dat 
de actie die zou op touw gezet zijn, 
niet met succes bekroond is. Andere 
methodes zullen diensvolgens moeten 

angewend worden. H o p e n w ij dat 
het Verbond der Belgische Zeevisserij 
ln  samenwerking met het Beheer van 
Zeewezen in staat zal zijn meer a f
doende wapens ter hand te stellen 
van degenen die geplaatst zijn om ze 
aan te wenden.

W at nu de invoer u it Denemarken 
betreft, zijn de interpellanten even
goed als het visserijbedrijf er van be
wust dat er een wisselwerking tussen 
in- en uitvoer bestaat. M et spijt wordt 
nochtans vastgesteld dat de visproduc 
tie het gelag moet betalen. M en kan 
er misschien in  slagen een bepaalde 
nijverheid te steunen door haar uit-r 
.voerfaciliteiten te verlenen, doch 

aarentegen geeft men aan een ande
re, waarvan het economisch belang 

ie t kan worden genegeerd, de dood- 
teek.

Men schijnt bovendien zo goedwillig 
[tegenover de contractant dat het mo
gelijk is de in  het handelsakkoord be
dongen overeenkomsten zonder meer 
met de voeten te treden. Zo zijn o.m. 
consignatiezendingen uitgesloten. De 
Belgische m arkt wordt er nochtans 
mede verpest. Het baart o.i. verwon- 
dering dat de heer m inister van ad
vies is dat deze consignatie zou moe
ten verboden worden, terw ijl h ij over 
middelen beschikt om ze te keer te 
gaan.

Sp ijts de bewering van de m inister 
dat de contingenten bepaald worden 
in  overleg met de beroepsverenigin
gen, is het voldoende bekend dat de 
productie, die de voornaamste fac
tor zou moeten zijn bij de onderhan
delingen, nooit wórdt geraadpleegd. 
Als de zaak geklonken is, kan zij zich 
beperken tot protest waarmede ten 
slotte geen rekening gehouden wordt.

Noteren we nog de door de M inis
ter van Buitenlandse handel afgeleg
de verklaring, dat de Regering niet 
wenst van haar prijzenpolitiek af te 
wijken. Daartegen stellen we deze van 
dhr Vander Rol, die tijdens de ont
vangst van de pers terecht staande 
hield dat de prijzen betaald aan de 
producent kunnen verhoogd worden 
zonder dat zij weerslag zouden moe
ten hebben op de kleinhandelsprijzen 
van de vis. Sn.

Propagandavereniging 
voor Visverbruik

Op Woensdag 19 M ei te 10.30 uur 
heeft in  een der zalen van het stad
huis te Oostende een Algemene Ver
gadering plaats van de Propaganda- 
commissie voor Visverbruik met als 
dagorde : Bespreking van de toestand 
der Vereniging, de te voeren actie en 
benoemingen.

We menen dat eens en voor a ltijd  
een bepaalde rich tlijn  dient gevolgd 
inzake vispropaganda welke na 20 jaa r 
bestaan nog geen vooruitgang heeft 
gemaakt.

Leveringen 
aan Italie

m a a t r e g e l e n  t e n  v o o r d e l e  
VAN DE LEV ER A N C IER S

Volksvertegenwoordiger Van den 
ynde stelde de volgende vraag aan 
h r M inister van Buitenlandse Zaken- 
Talrijke producten werden uitge- 

Voerd naar Ita lie  vóór de devaluatie 
van de lira  .

Nu w il de Italiaanse Bank  de afbe
talingen doen aan de verm inderde 
muntwaarde; hierdoor ondergaan on
ze leveranciers aanzienlijke verliezen.

ag ik de volgende in lichtingen ver
wachten :

Bedrag van de nijverheidswaren en 
het bedrag van de land- en tuinbouw
producten welke vóór de liradevalua- 
tie ingevoerd werden en nog n iet a f
betaald zijn.

Welke maatregelen zal de regering 
effen ten voordele van de benadeel- 
e leveranciers ?
Het antwoord van de m in ister luid

de : 1. Ter kennis van de Belgische 
egering, de bedragen der nog onbe- 
aalde schuldvorderingen die dagte- 
enen van vóór de devaluatie van de 
ra in  Ita lië  (5 Ju n i 1947) zijn de vol

gende :
a) Paardenexporteurs : B . fr.

17.581.601,14;
b) Exporteurs : B. fr. 10.327.712,33;
c) Exporteurs van levende planten: 

nagenoeg B . fr. 1.000.000;
d) Exporteurs van bitumen : De 

Raffinerie belge des Pétroles» onder, 
andelt zelf rechtstreeks met de Ita- 
aanse regering.
2. Het bestaan van deze schuldvor

deringen werd eerst om trent einde 
ugustus 1947 bekend. Onm iddellijk 
erden door de ambassade van België 

te Rome stappen gedaan ten einde de 
anzuivering van deze schulden te be- 
omen. In  de loop der maand Novem

ber maakte de Italiaanse regering 
haar standpunt bekend : daar zij d it 
geschil beschouwde als zijnde van p ri
vaatrechterlijke aard weigerde zij 
haar tussenkomst te verlenen.

De Belgische regering onderzocht 
het juridisch aspect van het probleem 
en maakte een uitvoerige staat op van 
de onbetaalde schuldvorderingen. In 
tussen gaf de ambassade van België te 
Rome aan de Italiaanse overheden 
kennis van het Belgische standpunt.

Op het ogenblik dat, in  Februari jl. 
de rekening van het «O fficio italiano 
dei Cambi» bij de Nationale Bank van 
België een creditrekening werd, nam 
de Belgische regering de gedeeltelijke 
blokkering van deze rekening in  over- 

eging. Om doeltreffend te wezen,
' de^e blokkering echter moeten 

epaard gaan met de opzegging van 
ns finantieel akkoord, w aarbij België 

de verplichting heeft aangegaan aan 
Ita lië  een kredietvoorraad van 100 
m illioen Belgische franks toe te staan. 
In  die tijd  achtte de Belgische rege
ring het niet geschikt een zo gewichti
ge maatregel te nemen.

Begin April 1948 overhandigde de 
ambassade van België te Rome aan de 
Italiaanse regering een memorandum 
waarin het Belgisch standpunt in  dé
ta il uiteengezet en de onm iddellijke 
verefftening der onbetaalde schuldvor
deringen gevorderd werd : te dien 
einde werd een gedeeltelijke blokke
ring der rekening van het «Officio ita  
liano dei Cambi» aangevraagd. De Ita  
liaanse regering heeft haar antwoord 
nog n-iet bekend gemaakt.

Het Italiaans-Belgisch handelsak
koord verstrijk t op 4 Ju n i 1948. De 
Belgische regering heeft de vernieu
wing ervan afhankelijk  gemaakt van 
zekere voorwaarden, waaronder de re
geling van de wisselverschillen, zodat 
de hoop gewettigd is dat de Italiaanse 
regering er ditm aal toe besluiten zal 
ons voldoening te schénken.

ScAeepomatwen R U S T O N

V A L C K E  G e b r .  O o s t e n d e
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Bij onze Noorderburen
V ER K O PEN  OVER DE 

NATTE G REN S
Te IJm u iden  m arkten m aar weinig 

Noordtrawlers. «De Visserijwereld 
stipt in  d it verband aan dat de nood

men doordat 300 Ton aan Frankrijk  
kan geleverd worden vóór ha lf Ju li. 

DE U IITKOM STEN VAN DE 
G A R N A L E N V IS S E R IJ

Tijdens een door de Visserijvereni-
zaak om naar Engeland te gaan zich ging «Draagt elkanders Lasten» te 
meer en meer opdringt. E r  werd nml. Arnem uiden belegde vergadering wees 
veel m akreel gevangen en die brengt de Voorzitter op het feit, dat ondanks 
in  Engeland meer op. dan in  Neder- J  
land.

V R EEM D E  V IS  VAN SLEC H TE

ITALIE

IN G S G E L IJK S  V IS S E R I JC R IS IS

Corriere della Pesca w ijd t grote a r
tikels aan de visserij crisis die thans 
de Ita liaanse  visserij teistert. Reders, 
vissers en beroepsverenigingen vra 
gen dat hoger hand een verm inde 
ring  van de p rijs  der brandstof zou be 
werkstelligen. De crisistoestand die

K W A L IT E IT
De vishandel te IJm u iden  is ont

stemt dat goede deviezen besteed wor
den voor slechte vis. «De Visserijwe
reld» meldt dat honderden kisten m a
gere zwarte gullen zonder kop of 
een scheepslading kabeljauw, schel
vis, lommen, wolf, hammen, enz. van 
m inderwaardige hoedanigheid u it het 
buitenland, de vraag doet rijzen 'of er 
wel voldoende waarborgen geëist wor
den als het over de invoer van vis 
gaat. De groothandel te IJm u iden  en 
de kleinhandel in  het land vraagt 
dat er op goede kw aliteit zou worden 
toegezien.

GRO TE GARNALENVANGSTEN
Te Ouddorp, Goedereede en Stellen 

dam werden grote aanvoeren van gar 
nalen genoteerd, die schommelen tus. 
sen 500 à 800 kgr per dag en per schip 
E r  was geen export naar Frankrijk . 
D aarin is gelukkig voor de Nederland
se garnalenvissers verandering geko-

de ontmoedigende vooruitzichten na j sinds 1945 waargenomen werd, ver er 
de langdurige w inter 1947, de uit- iBerd stelselm atig voornam elijk ten op 
komsten van de garnalenvisserij in jz ich te  van  de middenslag- 
dat jaa r boven verw achting g e w e e s t  j setij De verm indering van g - 
zijn. Daartengenover werden echter j handelspnjzen van  de vis hee
de mindere gunstige resultaten in  het 
najaar vastgesteld veroorzaakt door 
de weersomstandigheden en de schra
le vangsten.
DE H A R IN G V IS S E R IJ G AF G EEN  

VOLDOEN ING  
Tijdens dezelfde vergadering werd 

er op gewezen dat de haringvisserij 
aan de kustvissers geen voldoening ge 
geven heeft. M en meende er voldoen
de voor uitgerust te zijn, doch nadien 
bleek dat de schepen voor een derge
lijke taak n iet berekend zijn. De 
scheepjes zijn te klein en de motoren 
te zwak. Tegen de verwachting in  
heeft men zijn toevlucht moeten ne
men tot een visserij methode welke a l
gemeen als afgedaan beschouwd werd 
nml. de kuilvisserij voor haring. Het 
prijsverloop van de haring gaf geen 
bevrediging, hetgeen grotendeels ver
oorzaakt werd door de soms enorme 
aanvoeren der grote schepen.

BRIEF UIT YERSEKE
Yerseke, 1 M ei 1948.

DE O ESTER  B EW EG  UNG
1 Mei ! Dag van de arbeid ! Terw ijl 

we bezig zijn ons week-briefje te 
schrijven, klinken van uit de lu id 
sprekers 1ste Mei liederen van verschil 
lende soort en gehalte ons in  de oren. 
We gunnen van harte onze noeste wer 
kers een vrije  dag om dit HUN feest 
te vieren en we hopen dat ook, ja  in 
het bijzonder door hun medewerking 
aan de oplossing van de ta lrijke  op- 
bouwproblemen, straks hard zal wor
den gevorderd ! De oesterverzending 
loopt (reeds weken scheen d it zo) ten 
einde. Doch telkens lezen we in  de 
weekberichten van verzonden kwanta, 
die nog niet te verwaarlozen zijn. In  
de afgelopen week gingen nog ruim 
60.000 oesters naar Engeland en ook 
naar België ging nog w at weg, al werd 
daarheen m inder verzonden dan het 
geval zou zijn, als de door d it land ge
vraagde soort (v ijf nu l) nog meer 
voorhanden was. De voorraad daarvan 
is echter dermate klein, dat nu op het 
einde van het seizoen nog van prijs- 
oplossing kan worden gesproken. 
(W aaru it ondertussen schijnt te b lij
ken, dat een verbeten concurrentie zo
als het afgelopen seizoen te zien gaf, 
althans voor de grootste soortvQverbo- | 
dig en nutteloos zou zijn geweest). De 
soorten, die Engeland vraagt zijn k lei
ner. Daarvan is nog enige voorraad. 
Het weggaan gaf geen reden tot k la 
gen en ve’rondersteld wordt dat straks 
zal blijken, als het seizoen werkelijk 
af is, dat ongeveer . 14 m illioen stuks 
zijn verzonden. De Franse zaaioesters 
(gewicht 24 à 28 kgr per duizend) wer 
den verleden week allen uitgezaaid. 
De prijs zou komen op fl. 1,25 per kg.

geweldige weerslag gehad op de ver
diensten van de vissers.

In  geval de p rijs van de brandstof 
niet verm inderd wordt, zullen de re
ders en vissers verp lich t zijn de vaa r
tuigen stil te leggen.

ENGELAND
PR O D U C T IE  VAN V IS O L IE

Engeland spant al zijn krachten in 
om zoveel m ogelijk vetten u it vis en 
visafval te halen. M in ister Strachey 
heeft onlangs in  de Kam er verklaard 
dat Engeland to t nog toe 500 ton ha- 
ringolie geproduceerd had.

De vervaardiging van d it product 
is evnwel nog n iet op punt en de oliën 
die u it haring  getrokken worden, kun 
nen nog niet gebruikt worden, voor 
het vervaardigen van m argarine.

R E G L E M E N T E R IN G  VAN DE
V IS S E R I J  IIN DE NO O RDZEE

Firma Jan Spaanderman | |
ZEEV ISG RO O T H A N D EL ♦♦

Ij M U I D E N •  H O L L A N D  XX
Telegramadres Jan  Spaanderman - IJmuiden. XX
Telefoon IJmuiden 5683 Telefoon Santpoort 8228 (des avonds)

Gespecialiseerd in prima kwaliteit
G EP ELD E  en O N G EPELD E G A RN A LEN .

lederen dag vers en binnen enkele uren geleverd in  België.
(Verzendingen van Ongepelde G arnalen geschieden 

Zeelandse aanvoerhavens). van de
(9)

Bij onze Zuiderburen
O PRO EP TOT DE V E R B R U IK E R S  'had  en stelde vast dat sommige vis

soorten en zelfs in  een belangrijke 
De Federatie der Franse Reders hoeveelheid geen afzet gevonden heb- 

richtte onlangs een oproep tot de ver- ben. Z ij acht het noodzakelijk dat de 
bruikers. winstmarge van de tussenpersonen

In  deze oproep wordt gewezen op verm inderd wordt, een betere verde- 
het fe it dat de reders n iet wensen, dat ling der visserijproducten rekening 
een verhoging van visprijzen aan de met de voorkeur van de verbruiker 
bron een weerslag zou hebben op de voor een of ander vissoort, moet be- 
prijzen die door de verbruiker moeten trach t worden.
betaald worden en waardoor de kos- De aandacht van de verbruiker wordt 
ten  van  het levensonderhoud ver- er op gevestigd dat h ij in  staat is een 
hoogd worden. De Federatie w il met belangrijk aandeel b ij te dragen 
d it doel medewerken tot een degelijke de gezondmaking van de m arkt 
organisatie van de markt, 1" ‘" '

tot
door—w . v »  viw U iU lllU  UUU1

bij voorkeur deze vissoorten te kopen, 
W il men het bedrijf in  leven houden die op een bepaald ogenblik overvloe. 
in is het noodzakelijk dat de visprij- dig op de m arkt aanwezig z ijn  en

zen aan de bron op een peil blijven, diensvolgens aan lage prijzen kunnen dat hoger lie t dan de m ayim im - o--------------

DE K R E E F T E N V IS S E R IJ
De kreeften-vissers profiteren schijn 

baar van het mooie weer, want de 
vangst liep niet onbeduidend op. N iet
tegenstaande dat bleef de prijs onge
veer op hetzelfde peil, nam elijk onge
veer fl. 15 per kgr. W ekeliiks worden 
hier door de gezamelijke vissers twee
m aal de gevangen beestjes geveild. 
Dank zij het fe it dat Nederland alleen 
Nederlandse (dus Zeeuwse kreeft) kan 
betrekken b lijft het bedingen van een 
mooie prijs mogelijk. De Noorse kreeft 
die kleiner van stuk is dan c^^eeuw- 
se, mag enkel, hier worden bewaard 
in  de parken om naar het buitenland 
hun weg te vinden.

DE M OSSELEN
De mosseluitvoer is nu geheel afge

lopen. Gerust kan van een gunstig 
jaa r worden gesproken, zeker w at de 
afzet betreft. Door de kwekers werd 
120 t.h. van hun leveringscijfer ge
haald. Weet men nu dat deze cijfers 
gebaseerd zijn op het omzet-gemiddel- 
de van vóóroorlogse jaren, dan be
hoeft het geen verder betoog, dat over 
afzet niet te klageji viel, Voor de oor
log viel het voor dat n iet meer dan 60 
tot 70 t.h. kon worden geleverd. Mos
selzaad wordt steeds door meer sche
pen aangebracht. De totale aanvoer 
van verleden week zou 3.000 ton ge  ̂
weest zijn. Het zaad is van prim a kwa 
lite it, klein doch hard (van schelp). 
Ook halfwas mosselen schijnen in  ru i
me mate voorradig te zijn, m aar h a lf
was is voor meerdere kwekers nog te 
klein. Z ij hebben in  de eerste plaats 
nodig zogenaamde «drielingen» die 
m aar een «trekje» hebben te doen om 
straks als het nieuwe seizoen begint de 
vereiste m aat te hebben. W ant er schij 
nen mossels genoeg te zijn voor het 
aankomende seizoen, m aar velen heb
ben nog niet die grootte om straks de 
m aat te hebben. Voor de kwekers, die 
om die reden de nog grotere- soort no
dig hebben is het te hopen dat ze 
straks kunnen wórden gevonden, als 
de andere, de diepere delen van de

Waddenzee op 19 M ei voor de visserij 
worden opengesteld.

N IEU W S U IT  B R U IN IS S E
Vanuit Bruinisse kwamen we via 

een streekblad te weten, dat de BR U .
16 (schipper de Kon ing), die in  Decem 
ber ’47 voor Oostende door een B e l
gisch m arine-vaartuig werd aangeva
ren en veel schade bekwam nu na 
maanden weer te Bruinisse terug in  de 
haven kwam. Mede omdat we vorige 
week in  «Het Nieuw Visscherijblad: 
lazen dat genoemde schipper tot boete 
betalen was veroordeeld, is het niet 
gewaagd te veronderstellen, dat dit 
pogen om op die m anier aan de ha 
ringvisserij deel te nemen niet veel 
baten zal hebben gegeven. V anu it het 
zelfde Bruinisse vernam en we, dat de 
laatste aanwinst der vissersvloot a l
daar bestaat u it een voor de visserij 
ingericht schip met een 100 P K  Diesel 
motor uitgerust. Het wordt daar het 
schip met het grootste motor-vermo- 
gen. A l zijn er reeds veel zwaardere 
motoren in  gebruik, de 100 paardjes 
zijn er nog niet veel. W e vermoeden 
dat het met deze de derde komt in  de 
rij van 100 PK . H ier op Yerseke zijn 
de eerste twee te vinden.

A LLERH A N D E
De kokhaan-kokerij, die door een 

paar mosselkokerijen direct na afloop 
van het mossel-seizoen met veel hoop 
werd aangepakt, viel derm ate tegen 
dat heel de kokerij van die schelpdie
ren reeds b ijna twee weken geheel stil C11 x„  
ligt. Een van de m oeilijkheden zoU jm aakt van 1.400 ton

H et laatste  rapport van het advise
rend comité van het «International 
Overfishing Conference» bevat een 
aanbeveling dat Engeland zijn vangst 
cijfers voor 1948 en 1949 n iet zou la 
ten de 85% van de vooroorlogse pro
ductie overschrijden.

H olland zal een vangstschikking 
aannemen, Zweden een 90 mm. maas 
w ijd te en Denem arken een 100 mm. 
Verder zegt het rapport, hebben B e l
gië en F ran k rijk  een vergunningssys 
teem voor de.bouw van schepen. W ij 
weten niet of het w aar is voor F ran k 
rijk , het is heel zeker onju ist voor 
België.

H et com ité stelt voor een in terna
tionale commissie on te richten om 
jaa rlijk s  de activ ite it van de visserij 
met het oog op het behouden der 
stocks in  de Noordzee na te zieh, en 
over te maken aan de betrokken re
geringen.

België. Denemarken, Ierland , Frank  
riik , IJs lan d , Holland, Noorwegen en 
Polen hebben zich nog niet met het 
rapport akkoord verklaard.

INVO ER VAN V IS  VOOR 
MAAND M EI

DE

De M in ister van bevoorrading heeft 
oor de neriode van 2 M ei tot 29 M ei 

de volgende schikkingen bekend ge
m aakt voor het invoeren van vis in En  
geland.

De maximum wekelijkse toegelaten 
hoeveelheden b lijven de volgende : 
Denemarken 650 ton; Noorwegen 650 
ton: Holland 50 ton; IJs la n d  40 ton; 
en Zweden 10 ton; w at een to taal u it

_______  v wurutJii.prijzen, die van toepassing waren vóór
de terugkeer tot de vrije  verhandeling i
D it is in  de eerste plaats gewettigd1 BELA N G ST ELL IN G  ONZER 
door cje devaluatie van de Franse Z U ID ER B U R EN  IN DE B E LG ISC H E  
frank waardoor de uitbatingskosten, V IS S E R IJC R IS IS
verhoogd zijn. Zo wordt opgemerkt; 
dat de p rijs van de kolen sedert hetl
einde van 1947 gestegen is van 2.800 ' ry^ F rnnse beroepskringen wiizen er 
fr. tot 5.000 fr. per ton; het ijs van 0p dat zij tenvolle de m aatregelen be- 
988 fr op 1.728 fr; de «gas-oil» van grijpen die door de Belgische reders 
5,60 fr. op 10,20 fr. per liter; netgaren en vissers genomen werden ten einde 
van 219 fr. per kilo op 371 fr. bestaanszekerheid te verwerven. Z ij

De Federatie der Reders onderzocht w ijzen naar de m oeilijke jaren voor de
oorlog gedurende dewelke de Franse 
productiekringen insgelijks ee 
weldige strijd  voor het behoud moes
ten voeren. Z ij begrijpen de toestand 
in België des te beter daar de vrees 
n iet ongegrond is dat hen binnen af
zienbare tijd  hetzelfde bedenkelijk 
lot zou kunnen beschoren z ijh  

De ontwikkeling van de toestand 
H et kweken van oesters op koorden wordt door onze Zuiderburen met 

zoals het in  Jap an  en in  F ran k rijk  grote belangstelling gevolgd en zij ho 
in rip viiverc va r Tha,. toegepast pen dat de Franse Regering nuttige

lessen zal weten te trekken u it hetT»~1 --

. ---- wijzen naar de m oeilijke jaren voor dede omstandigheden w aarin de terug- oorlog gedurende dewelke d
keer tot de vrijhandel heeft plaats ge productiekringen insgelijks een ge- 

---------------------------------- weldige strijd  voor het behoud mc
VEREEN 1GDE STATEN

PRO EFN EM  UN G EN IN DE 
O E ST E R K W EK ER I.I

in  de vijvers van Thau 
wordt, en w aar het voortreffelijke re 
sultaten opleverde, werd in  de Vere
nigde Staten, in  de baai van Puget 
Sound op vlotten geprobeerd.

Deze vlotten zijn gemaakt door mid 
del van lichte balken op geteerde bar
rels vastgem aakt. Deze barrels doen 
dienst als vlotters .

De ledige oesterschelpen die het 
zaad dragen, worden aan dikke ge
galvaniseerde ijzerdraad van 2 meter 
lengte vastgem aakt. Deze draden wor 
den op 10 cm .,afstand van elkaar ge
houden door' bamboe stokjes.

Proefnemingen met oesters op tou
wen vastgem aakt, werden eveneens 
ondernomen. Deze touwen hadden de 
zelfde lengte als de ijzerdraad. Of de

Belgisch experiment.

MEN V ERW A CH T  DAT DE 
V IS P R IJZ E N  B IN N EN K O R T  
ZULLEN  S T A B IL IS E R E N

- , .
Na een zeer slechte week voor de re

ders en .vissers, gedurende dewelke 
een deël der vangsten n iet kon wor
den af gezet tenzij aan prijzen nauwe
lijk s  gelijk aan deze van 1938. hebben 
de prijzen zich nadien op een innig 
meer behoorlijke hoogte gestabiliseerd 
D it is voornam elijk ontstaan door het 
fe it dat sommige vervoerbeperkingen

zijn gebrek aan geschikt verpak-ma- 
teriaal. Blikverpakking sch ijn t n iet 
aan te bevelen en glas (potjes enz.) 
was n iet beschikbaar. W a t er ook van 
zij het liep op stop. W at jam m er is ! 
N iet alleen voor de kokers doch ook 
voor het personeel en de vissers, die 
de kokhanen visten. W e w illen nu 
nieuws van andere aard mededelen. 
De echtlieden M agielsen-Harthoorn 
vierden h ier hun 65-jarig huwelijks 
feest. D at het hun niet aan grote be
langstelling ontbrak zal ieder verheu 
gen. Het is inderdaad een zeldzaam 
feit. Geen wonder dat we er m in of 
meer door gepakt w aren eergisteren 
door de radio te horen, dat d it record 
(voor Yerseke althans) werd geslagen 
door een echtpaar u it Overijsel. D aar
van vernamen we dat ze zeventig, 
Z EG G E  Z EV EN T IG  jaren  samen wa
ren. De man was 93 en zijn gezellin 92 
jaar. W el een heel bijzonder, zeldzaam 
feit. Nu we het toch over jubilea heb
ben w illen we n iet nalaten mee te de
len, w at we zoeven u it ons p laatselijk 
blaadje vernamen. W e vernam en daar 
uit dat het 2 A p ril dertig jaa r was dat 
Johannes Paauwe als baas werd aan
gesteld in  het oesterbedrijf van de Ne
derlandse M aatschappij voor kunstma 
tige oesterteelt voorheen de Meule- 
meester en Co. En  zonder ongeval zal 
het op 30 Augustus a.s. 40 jaa r geleden 
zijn dat Paauwe in  dienst kwam bij 
genoemde firm a. W e wensen de héer 
Paauwe, die h ier algemeen de achting 
geniet, nog veel gelukkige jaren ! Ter
w ijl we d it briefje schreven kwam  een 
kennis van ons binnen m et een «tros
je» prachtig mooi mosselzaad afkom 
stig, naar h ij zeide, van  de zeewerin- I 
gen der Belgische kust. Pogingen zou
den worden aangewend, d it op gebied 
van mosselzaad «non plus u ltra» weer 
naar Zeeland te krijgen. D aar de voor
raad niet groot sch ijn t te z ijn  achtte 
onze zegsman nogal m oeilijkheden aan 
een en ander verbonden. Tevens werd 
ons medegedeeld dat een paar mossel- 
exporteurs trouwe klanten van voor 
de oorlog voornemens waren V E R 
P L IC H T  of N IE T  de straks weer te ver 
voeren mosselen met de slag rijf te 
gaan opvissen. Zouden ze aan d it goe
de voornemen gevolg geven dan ach
ten we de eerste stap gezet op de weg 
terug.

Ind ien de maximum toegelaten hoe 
veelheden niet in  de week kunnen see 
scheept worden, mag de balans niet 
on een volgende week verschoven 
worden.

Door een overeenkomst met Noor
wegen. mogen enkel de vaartuigen 
die regelm atig de dienst tussen het 
Verenigd K on in krijk  en Noorwegen 
verzekeren, de vis vervoeren .

De verschillende varieteiten en het 
m inim um  gewicht van  de vis die ge
durende die periode mag gezonden 
worden, werd als volgt herzien : Tong 
griet, tarbot, heilbot, heek, hondshaai 
(gekopt en gevild) en kuit. P lad ijs  en 
tongschar n iet onder 1 Eng. pond. Rog 
en schaatvlerken n iet onder 1 Eng. 
Pond. Schelvis niet onder 3/4 Eng. 
nond en kabeljauw  niet onder 1 1/2 
Eng. pond.

Invoer van  de hierboven opgegeven 
soorten in  gefilleteerde vorm, is niet 
toegelaten.

In  geliik  welke week mag de in 
voer van hondshaai geen 10% en ka
beljauw  en schelvis geen 25 t.h. van de 
totale invoer in  die week toegelaten 
te boven gaan.

Voor Belg ië is er nog a ltijd  niets. 
Ondertussen slaapt onze regering en 
vertellen onze M inisters van Bu iten 
landse Handel, R avita ille rin g  en E- 
conomische Zaken in  de Kam er van 
V  olksv ertegenwoordiger, onnauwkeu
righeden. . •

G elukkig dat er Donderdag m aar 
6 volksvertegenwoordigers waren ! !

per auto-vrachtwagen opgeheven wer 
ze resultaten even bevredigend zijn den, waardoor streken niet ver van de 
als de ander, is nog niet bekend. kust verw ijderd gem akkelijker konden 

De voordelen van cultuur op vlot- bewerkt worden. Aldus konden met
ten : meer gemak vissoorten aan de man ge

Uitschakeling van alle schadelijke bracht worden, die in  de grote centra 
zeedieren die het oesterzaad opeten; waarheen ze heen gestuurd weiden 
vlugger groei in  de bovenste lagen geen afzet vinden, tengevolge van het 
van het water, daar de tem peratuur gebrek aan voldoende vetstoffen om 
er, gewoonlijk hoger is, dan in  de die ze te bereiden.
pèrgelegen lagen, en het water er j Voorlopig w il de regering n iet ver
m inder gezouten is. zaken aan de invoer van vreemde vis- 

Het weekdier kan niet door s lijk  . serijproducten. D it wapen wenst ze 
versm acht worden; ite behouden om eventueel een

De schelp heeft een schonere vorm 
en de oester kan gem akkelijker ge
plukt worden.

De nadelen liggen in de grote on
kosten van de installatie  en n iet m in
der grote onderhoudskosten, bijzon
derlijk  daar door het slechte weer, 
ve*l' schade kan aangericht worden.

V ER VO ER  VAN SA R p iN ES

D aar de oogst van sardines in Ca
lifo rn ia  een zeer groot cijfer bereikt 
heeft, w at in  hët Noorden van de Ve
renigde Saten het geval n iet is ge- 
,weest werden grote hoeveelheden ver 
se sardines van California naar het 
Noorderlijk gedeelte van het land ver 
voerd.

In  de haven van San Pedro en San  
ta Barb ara aan land gebracht, wer
den ze naar Monterey en zelfs naar 
San Fransisco gebracht.

De camions die voor het vervoer

____________  prijs
verhoging te keer te gaan. De rege
ring is nochtans geneigd met de be
trokken kringen overleg te plegen ten 
einde een plan vast te stellen, dat aan 
de beroepskringen bevrediging zou 
kunnen schenken.

Ook aan het recht prioriteitsaanko- 
ipen te mogen doen w il de Overheid 
n iet verzaken. De eis vanwege de pro 
ductie-minima-prijzen aan de bron ii 
voege te brengen wordt niet ingewil 
]igd.

N IEU W S  IN H ET  KO RT

—  Te Boulogne verkocht een reder 
rechtstreeks zijn vis aan een vishan 
delaar zonder dat de vangst in  de vis 
m ijn  openbaar te koop gesteld werd. 
D it fe it lokte heftige reacties u it van 
wege het syndikaat der zeevisgroot- 
handelaars. die de betrokken hande. 
laar bestrafte door hem zijn kopers-

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

____ —- v • Auurx uCObl £11 UUUl' IXtiXIl Z IJ XI KOPSTS-
dienst gedaan hebben, dienen gewoon kaart te ontnemen, waardoor het hem 
lijk  voor het vervoer van druiven. n iet meer toegelaten is aan de afslag 

Een eerste laag ijs werd langs on- te kopen.
der in  de camionn gelegd, daarop —  De Boulonese reders en vissers iher 
der in  de camion gelegd, daarop ken op dat het vaststellen van maxi- 
ven kwam nog een laag ijs  met grof mumprijzen zeer nadelig kan zijn 
zout vermengd. Over d it alles werd voor de productie omdat hen aldus 
een dekzeil gespannen om verande- het middel ontnomen w o rd t. de ver- 
ring van tem peratuur te voorkomen- liezen goed te maken die zij onder. 
H et vernieuwen van ijs  onderweg gaan wanneer de prijzen door de 
was voorzien. 1 vloer zakken. Benevens maxima-, zoui

men insgeli^s m inim a-prijzen moe 
ten voorzien.

Door prijzen van 0.50 tot 5 fr  per

De sardines die op die m anier ver 
voerd werden, kwamen in prim a toe
stand aan in Monterey met een tem
peratuur van ongeveer -1°.

V̂VVVVVVVVVVVVWMMM>VV\iU W i»W ^W iU iV»WV»VW\VVVVVVVWVV\VVVV»V»VVV<
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F IR M S  W O R K IN G  INB E S T  A TTEN T IO N  G IV EN  B Y  BOTH 
CONJUNCTION

TOM S LE IG H T  LTD
C. PROCTOR. Manaeer 

F ISH  SA LESM EN  
MOTOR V ES SEL  O W N ERS 

G R IM S B Y
Tel. 3492 Telegrams Frem

(331)m i^ u vH u m u M M im viM w tw m tw m m u M M U iA M U u u M tA U M U M tu u w

C EV IC  S.F. Co LTD  
R. NEAVE. Manager 
F IS H  SALESM AN 
T R A W L E R  O W N ERS 
FLEETW O O D

Tel. 288 Telegrams Frlawell

- -  —  —  - -- j'1-* !kgr zoals onlangs in  de verschillende 
I havens genoteerd werden wordt het: 
werk van de visser in  het belachelij
ke getrokken. Zelfs beschouwd als ne
venproduct is de vis veel meer waard 
De laagst genoteerde meststof kostj 
immers 1.000 fr  per zak van 50 kgr. 
—  Een gedeelte van de vangst van de 
Xavier-Ju lienne, m otortrawler die te 
Duinkerke aanlegde, vond geen lief
hebbers. 500 kgr p latvis bleef ter plaat 

1 se staan en werd tenslotte door voor- 
b ijgangers weggenomen. Begrijpe wie 
het kan, in  acht genomen dat de voed 
selpositie bij onze Zuiderburen ver 
van schitterend is.



M eet

e
I-
le
n

g
ïr

it
n
Dt\
Dr
n,

ïn
ïn

IE

er
e-
;rs
de
OJ
de
Lse
ie-
iS-
nd
;es
if-
Ljk

nd
iet
ho
ige
iet

ót&pg&zet wadden ?
Deze vraag was niet gericht tot de' 

zeevisgroothandelaars u it Antwerpen 
of Brussel, die hunne positie en belan
gen in  acht genomen, aannem elijker 
wijze erop negatief zouden hebben 
geantwoord. Ze werd echter gesteld 
door het Verbond der Belgische Zee
visserij tijdens de Vergadering van 
Maandag jl. en waarop de zeevisgroot
handelaars der kust uitgenodigd en in  
grote getalle opgekomen waren.

Logisch had men kunnen van me
ning zijn, dat het stellen van deze 
vraag aan de zeevisgroothandelaars 
van de kust een loutere form aliteit zou 
geweest zijn en het antwoord spon
taan en eenstemmig zou hebben geluid 
dat allen zich solidair verklaarden met 
de actie die door het Verbond gevoerd 
wordt en iedereen zich zou hebben ver 
bonden om de strijd  van de productie 
te steunen en af te zien van de invoer 
van vreemde vis gedurende het tijd 
stip van het lock-out.
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ZO V ER  KW AM  H ET ECH TER  N IET
Op deze vergadering hoorden w ij tot 

onze grote verwondering na drie we
ken strijd, trouwens door gans het 
land gekend, nog de vraag stellen, 
welk het doel was van de actie van 
hét Verbond. D hr Vander Ro l was zo 
goedwillig alles nog eens k laar voor 
ogen te leggen, tevens erop wijzend 
dat de belangen van de zeevisgrootban 
del aan de kust ten slotte samen lo
pen met dé productie.

Gelukkiglijk hebben we toch kun
nen opmerken dat zeer velen sympa
thiek staan tegenover de beweging ont 
ketend.door de reders en vissers.

W ij bedoelen h ier voornam elijk deze 
handelaar, die alhoewel h ij zich zelf 
als jong in  het bedrijf bestempelde, 
toch b lijk  gaf van helder doorzicht. 
W ij geloven met hem dat h ij, zoals h ij 
trouwens zelf veronderstelde, de me
ning van velen zijner collega’s weer
gaf. H ij was nochtans n iet mals voor 
de productie en betreurde dat de con- 
tactnam e nu eerst gebeurde, wanneer 
ze vóór het uitroepen van het lock-out 
hadde moeten tot stand komen. H ij 
betreurde dat de productie in  bepaal
de seizoenen zich halsstarrig houdt 
aan een soort visserij, waardoor de 
vishandel aan de kust n iet in  staat is 
zijn klienteel te gerieven en aldus zich 
op de vreemde invoer moet werpen 
Sp ijts  alles moet de hoofdbekommer
nis van de vishandel thans zijn dat 
de Belgische zeevisserijvloot van groot 
tot klein gered worde aldus wordt het 

*bestaan van de zeevishandel aan de 
kust verzekerd E r kunnen tussen de 
productie en de handel m eningverschil 
len zijn, doch er mag nooit sprake 
zijn van vijandschap. H ij besluit in  
zijn eigen naam en bewust van het 
fe it dat h ij de mening vertolkt van 
veel van zijn bedrijfsgenoten, dat h ij 
zich solidair verk laart met de actie 
door reders en vissers gevoerd, tevens 
de.wens uitdrukkend, dat het niet zal 
b lijven bij een enige contactname, 
doch dat nog verscheidene zullen vol
gen tot welzijn van de beide betrokken 
bedrijfstakken.

Zoals w ij hoger noteerden kwam het 
n iet zover dat alle aanwezigen de door 
het Verbond gestelde vraag met het
zelfde enthousiasme beantwoorden. De 
beweging van vissers en reders lijk t 
wel sym pathiek; men zou ze wel open- 
haritg w illen steunen, indien... ja, in 
dien men stellig overtuigd ware, dat 
een of ander confrater n iet achter de 
rug het anders zal doen.

D it was het critisch punt van het 
debat, dat alhoewel niet duidelijk ver
openbaard, voor iedereen k laar was. 
A l spoedig kwam het gebrek aan or
ganisatie in  de vishandel aan het 
licht, men heeft te doen met in d ivi
dualisten, geen enkel is gerechtigd te 
spreken in  naam van een groep. Men 
vervalt zelfs in  persoonlijkheden, wat 
een zeer p ijn lijke indruk verwekt als 
men voor een ze groot algemeen be
lang staat. Men vraagt wat de invoer
ders u it het binnenland zullen doen, 
niettegenstaande men op voorhand 
moet weten, dat hun belangen elders 
kunnen liggen en dat het geen zin 
heeft deze zeevisgroothandelaars aan 
te sporen de invoer van vis stop te zet-

kunnen verm ijden, doch w aarsch ijn 
lijk  de mening toegedaan was, dat d it 
wapen nooit door de productie zou ge
hanteerd worden. Deze overheid heeft 
herhaalde waarschuwingen ten spijt 
menen niets te moeten doen en dat is 
het treurige van de toestand.

T ER U G  TOT DE GROND DER 
K W E S T IE

In  het geweld der discussie geraakte 
men langzamerhand verder en verder 
af van het eigenlijk doel der bijeen
komst. D hr Vandenberghe spande zich 
in  om terug de wagen op het goede 
spoor te brengen. H ij wees erop dat in 
dien b ij gebrek aan vis, n iet goedge
m aakt door de invoer van vreemde 
producten, onm iddellijk een klienteel 
kan verloren gaan, dat men d it k lien 
teel ten slotte toch zal verliezen en 
het in  handen zal komen van grote in 
voerders in  het binnenland. De actie 
die thans door de productie gevoerd 
wordt, zal zich nog veel verder u it
strekken en m its eensgezindheid en 
degelijke organisatie, zullen de zeevis
groothandelaars der kust er uiteinde
lijk  van profiteren. Langs de zijde van 
de productie, zowel als langs die van 
de handel, werden gewis fouten be
gaan. Door innige samenwerking zal 
het nochtans m ogelijk zijn in  de toe
komst tot betere resultaten te komen.

ten geven op de door het Verbond ge
stelde vraag, zal de strijd  voor het be
staansrecht der productie tot het ein
de worden voortgezet.

De productie zal weten de passende 
conclusies te trekken u it de door de Heist 
vishandel geschapen toestanden en U  zult er denkelijk 
naar behoren weten te handelen.

S n

W ij moeten onze binnenlandse 
markt leren kennen

Men sch rijft aan de Redactie u it

mede akkoord 
gaan, dat het een van de zwakke z ij
den is van onze organisatie dat w ij

-------------------- -------------- - n iet over voldoende inlichtingen be-
beschikken over de mogelijkheden en 

B E S P R E K IN G E N  T E  B R U S S E L  {je behoeften van de binnenlandse 
V.O.Z.O.R. m arkt. Niets laat ons toe na te gaan

Dinsdagvoorm idag hadden in  het of tot in  de verste hoek van ons land, 
kabinet van de M inister van Verkeers het nodige gedaan wordt om de visse- 
wezen besprekingen p laats in  zake rijproducten, waarvoor geen uitweg 
VOZOR. sch ijnt te bestaan op behoorlijke wij-

Bevestigd werd dat het departement ze aan de man te brengen. Laa t ons 
van M arine en in  ’t bijzonder, Minis- aannemen dat w ij er zouden in  slagen 
ter Van Acker, van zin was iets te de invoer te besnoeien en tot normale 
doen voor de reders en dat in  elk ge- verhoudingen te herleiden. D it ware 
va l de uitzonderlijke bijdrage fe l zou ongetwijfeld een'm ooi resultaat, doch 
verm inderd worden. o.i. kan d it nog niet de volledige op-

Ook zou de Tswestie van de vervan- lossing brengen. Alles komt komt fei- 
gingswaarde voor de vissersvaartuigen te lijk  hierop neer dat w ij bovendien 
ernstig herzien worden om de beta- voor onze eigen productie de verbrui-

DE VRAAG W O RD T  T E  V E R G E E F S  
HERH AALD

Dhr Vandenberghe herhaalt nog 
eens duidelijk de vraag die uitsluitend 
het voorwerp was van  de vergadering. 
Een vishandelaar, die staande houdt 
te spreken in  naam  van een beroeps- 
groepering, waarvan anderzijds het be 
staan betwist wordt, beweert dat het 
een ^utopie» is, een afdoend antwoord 
er op te verwachten. Handelaars, die 
zinnens zijn, spijts alles, in  te voeren, 
hebben zich aan de vergadering ge- 
desinteresseert. E r mag n iet beweerd 
worden, dat alle vishandelaars zich 
met de reders solidariseren. D it wapen 
mag niet in  de handen van de pro
ductie toevertrouwd worden, opdat zij 
er door gesterkt, het naar wens zou 
kunnen aanwenden. De «jonge» vis
handelaar w aarvan w ij hoger spraken 
voelt dat de vooropgestelde vraag niet 
eensluidend zal beantwoord worden, 
daar de vishandelskringen aan de kust 
niét georganiseerd zijn. H ij doet een 
warme oproep opdat, naar het voor
beeld der reders en vissers, de een
dracht onverw ijld zou tot stand ko
men. H ij w ijst er op dat elkeen als 
voorname p lich t heeft de Belgische n ij 
verheid te steunen en zich moet soli
dariseren met de bedrijfstak die be
dreigd is en aan wiens lot het bestaan 
van de vishandel verbonden is. H ij 
wordt harte lijk  toegejuicht... doch als 
zijn oproep een practisch 'resultaat 
zal hebben, is zeer tw ijfelachtig .

W IE  VERDED IIG T  DE INVO ER ?

Dhr Vander Rol vraagt dat degene 
die menen de invoer te moeten verde
digen gedurende de periode van het 
lock-out, zouden uitkomen voor hun 
mening, die in  volle vrijheid  zal wor
den aanhoord. Geen stem verheft zich. 
Zouden degenen, die op de vraag van 
het Verbond n iet wensen in  te gaan 
toch n iet aanwezig of intussen reeds 
vertrokken zijn, zoals een vishande
laar beweert ?

EEN G E W E T E N S K W E S T IE

De heer Vander Ro l acht het over
bodig, althans over hetzelfde onder
werp, een nieuwe vergadering met de 
vishandelaars der kust te beleggen. O f

lingen te doen, op grond van een re
delijker basis en n iet driem aal de 
waarde van 1939, daar men ingezien 
heeft, dat deze waarde voor de visse
rij ver van de w erkelijkheid benader
de.

De z aak zeer ingewikkeld zijnde, 
kan het gebeuren, dat d it nog m aan
den werk vraagt, verm its de kwestie 
voor het parlem ent dient gebracht. ’
, Hopen we echter dan nu de wagen 
aan het rollen is, de visserij hierom
tren t spoedig zekerheid mag krijgen. 
Zo zal M inister Van Acker, de trad i
tie van zijn m inisterschap getrouw, 
ook hier nuttig werk verrich t hebben.

DE IN VO ER VAN GARNAAL
’s Namiddags waren de invoerders

ker vinden die ze-wil af nemen en hier 
toe de gelegenheid geschonken wordt.

Zeker er zal voor onzè vis en garna
len meer afzetgebied zijn, wanneer de 
vreemde w aar buiten b lijft. W ij lig 
gen nochtans onder w at de kw aliteit 
van sommige vissoorten betreft. Oor 
zaken hiervan zijn : te lange reizen en 
een verzorging die bvb niet zo doelma 
tig is als deze besteed aan de Deense. 
Persoonlijk zouden w ij bvb. geen vis 
w illen eten van een vaartuig dat twee 
afgezien van drie weken in  zee was. 
Door sommige handelaars is deze vis 
niet gegeerd. Zullen de belanghebben
den ooit begrijpen dat ze door de lan 
ge reizen bij de verbruiker afkeer wek 
ken in  plaats van belangstelling. Som-

_______________________ _____ _______mige handelaars speculanten werken
en de vertegenwoordigers van de pro- no§ gebrek aan verzorging in  de 
ductie uitgenodigd op het departs- hand en maken er een erge «rotzooi» 
ment van het Zeewezen, w aar ze ont- van vooraleer de vis op de tafe l van 
vangen werden door directeur Des- verbruiker komt. D at is echt jam- 
camps, welke, omringd van de hh. B y  ! ! ! . .. .. .
ron, Pluym ers en Vanloo, de maatre- Hof er. schreven w ij dat w ij^ on vol
gelen onderzochten welke in  verband doende ingehcht zijn jwer^de^ behoef- 
met de overtollige invoer van Holland ~

W ij hebben behoefte aan publiciteit, 
w ij moeten de critiek die tegen het 
verbruik van vis aangevoerd wordt, 
door alle middelen te keer gaan. Re
clame b ij m iddel van korte slagzin
nen moet aangewend worden.

Het ware ons zeer aangenaam wilde 
de Redactie van «Het Nieuw Vissche
rijb lad» over de verschillende aange
haalde punten, hare mening kenbaar 
maken.

Een kustvisser u it Heist. 
Nota der Redactie : W ij moeten on

ze briefschrijver gelukwensen voor het 
fe it dat een kustvisser zich gaat in 
teresseren aan zulke belangrijke vraag 
stukken.

Deze vraagstukken, zijn te ingewik
keld, te veel om vattend en te ver strek 
kend opdat w ij ze in een beknopte no
ta zouden kunnen behandelen. W ij 
koesteren diensvolgens het inzicht er 
een bijzonder artikel aan te wijden.

W at h ij beoogt is echter dat werk 
van de propaganda-commissie, die ech 
ter haar taak verwaarloost.

se garnaal dienen te worden genomen 
Krachtdad ig  werd opgetreden tegen 

de handelw ijze van onze Noorderbu
ren, die het voor de garnaal n iet be
ter doen dan de Denen voor de vis.

Ten zeerste werd de afwezigheid be
treurd van de Hollandse delegatie 
welke op het laatste ogenblik telefo
nisch belet deed uitschijnen.

W i? menen dat, als onze Noorderbu
ren menen de kwestie aldus op de 
lange baan te moeten schuiven, zij 
in  elk gval niet moeten denken, dat 
de Belgische vertegenwoordigers het 
zo zullen onnemen. zo geen oplossinsr

ten van de binnenlandse markt.
Z ijn  er in  België nog mogelijkheden 

om nieuwe afzetgebieden voor vis en 
garnaal te veroveren ? Men kan van 
oordeel zijn dat d it de taak van de 
handel is zich hierover te vergewissen 
De handelaar heeft nochtans over het 
algemeen geen behoefte aan een ru i
mer afzetgebied. De producent van 
vis echter wel. E r  zal een tijd  komen 
dat w ij een uitweg voor onze overpro
ductie zullen moeten vinden, in  elk ge 
val voor vis en bijna heel zeker voor 
garnaal.

Naar onze bescheiden mening zou 
het volgende kunnen gedaan worden.

langs vredelievende weg kan bereikt Om te beginnen een paar honderd
zal aangestuurd worden op drastische gemeenten van bvb. 4-5 tot 8.000 in-
maatregelen. woners uitzoeken en aan de gemeen-

Onzé garnaalvissers wachten on een tebesturen een degelijk opgestelde
vergelijk. Ondertussen zitten ze brood vragenlijst sturen, geplooid in  een keu
loos. terw ijl onze Noorderburen h ier rige omslag versierd met een
v rijlijk  blijven invoeren en daarenbo- reclame zou zeker de aandacht vesti-
ven een mooi afzetgebied hebben in  sen. Door deze vragenlijst moet men
Frankrijk , w aar ze onze p laats inge- zich in lichten of er vis of garnaal in
nomen hebben. de gemeente verkocht wordt, veel of

W ij kunnen daarom deze handelswii weinig, of er leurders, winkels of groe-
ze niet goedkeuren en het is niet op peringen voor gezamenlijke aankopen
het ogenblik van de bijeenkomst dat 
men een afspraak telefonisch moet 
afzeggen.

Garnaalvissers, meer dan ooit, zult 
g ij samen moeten werken om de ver
derfelijke invloeden welke vóór de oor 
log bestonden, u it de weg te ruimen, 
daar uw bestaan er van af hangt.

B E S P R E K IN G E N  M ET 
KA M ER LED EN  EN SENATO RS

Zaterdagnamiddasr heeft te 14.30 u. 
ten standhuize van Oostende een ver
gadering p laats tussen senators, volks

yBiia im ciaaiij uci ^  ^  ' vertegenwoordigers en de beheerraad
vfSsae ?s% dv L ^ o ïd t r,edoor de viThan-

ken.
( X l i . — . . --- ----■'— * lukjv,-

delaars moet gesteund worden, is ten ^ L °m de verdere toestand te bespre-
slotte een gewetenskwestie. Iedereen 
neme zijn  verantwoordelijkheid op en 
oordele in  geweten of het gerechtvaar 
digd'is, dat door afzijdigheid of door 
tegenwerking de drie duizend werklo
ze vissers, die de arm en gekruisd moe
ten toezien, een dag langer langs de 
kaaien moeten lopen, terw ijl zij niet

ten ter w ille van het lock-out .die door I beter vragen, m its m enselijke voor
de productie uitgeroepen werd. Dhr j waarden hun arbeid op zee te verrich- 
Vander Rol moet nog eens w ijzen op j ten.
de lam lendigheid van de verantwoor- Welke ook het antwoord weze, welke 
derlijke overheid, die het lock-out had I sommige vishandelaars menen te moe-
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Vraag de mening der bemanning van 
de Z.554 of van de heer D EBR A  -

Honen we dat nuttig werk verricht 
wordt.

Huis Raph. Huvsseune
IM P O R T  F X P O P T
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gevestigd zijn, of er kostscholen zijn 
en dergelijke meer; welke bézwaren er 
eventueel tegen het visverbruik aan
gevoerd worden, enz.

Aldus bekomt men m its geringe on
kosten een overzicht van de m ogelijk
heden tot verruim ing van de afzet en 
van hetgeen gedaan zou kunnen wor
den tot gezondmaking van de vis- en 
garnaalhandel.

Onduldbare 
toestanden te r  

Brusselse vismijn
We hadden Donderdagvoorm iddag 

de gelegenheid de Brusselse vism ijn 
te bezoeken, op het ogenblik dat dui
zenden kg vis verhandeld  werden, 
waaronder verscheidene van zeer 
slechte kwaliteit.

W e zagen er o.m. hoe een leurster 
er p latvis kocht, w aarvan w ij niet 
meer zouden w illen eten en haar vol 
gend, zagen we hoe ze die vis achter 
de hoek in een emmer water, w aar
aan een speciaal vocht was toege
voegd, afspoelde om ze dan in haar 
karretje te leggen.

Het was werkelijk vies om zien.
V is van de slechtste kw aliteit wordt 

er verkocht en we vragen ons werke
lijk  af, of daar een viskeurder be
staat die er iets van kent ofwel of 
h ij zelf vishandelaar speelt.

In  een woord zo’n toestand en de 
feiten welke zich in  de Brusselse vis
m ijn voordoen, zijn onwaardig van 
zoo een stad.

W e begrijpen niet waarom hier

Firma H. Debra
GROOTHANDEL IN V IS  
:: en Garnaal ::

Telefoon H e is t :  513.80 
EXPORT - SM PORT 

(218) Zout voor de vissers

B I J  DE NATIONALE FED ER A T IE

Cxpm-t nacvc 
da&tem ijâ en 

Tcâecaôiauaâije
Door de Nationale Federatie werden 

einde te bekomen dat de aanzienlijke 
ta lrijke  voetstappen aangewend ten 
exportcontingenten vis en haring, wel 
ke, grotendeels door financieringsm oei 
lijkheden, niet werden benuttigd, op
nieuw zouden worden ingelast in het 
handelsverdrag met Oostenrijk dat 
thans werd genegocieerd.

U it een mededeling van het Depar
tement van Buitenlandse Handel aan 
de Nationale Federatie b lijk t dat t ij 
dens de handelsbesprekingen te Wee- 
nen de Belgische delegatie welisw aar 
sterk heeft aangedrongen op de in las 
sing van bedoelde exportcontingenten 
van Belgische vis en haring, doch dat 
Oostenrijk deze voorstellen niet heeft 
aanvaard omdat het zijn behoeften 
reeds in Zweden gedekt had, blijkbaar 
aan financieel zeer gunstige voorwaar ■ 
den.

De Nationale Federatie heeft ander 
zijds voetstappen aangewend om ex
port van verse vis te bekomen naar 
Tchecoslovaki’a in het raam  van de 
handelsbesprekingen welke sinds en
kele dagen afgelopen zijn.

De tekst van het nieuw handelsver
drag met Tchecoslavakije werd nog 
niet aan de Nationale Federatie over
gemaakt, doch u it een mededeling van 
het Departement van Buitenlandse 
Handel b lijk t dat België een export- 
contingent heeft bekomen van 500 T. 
verse zeevis en dat bovendien een 
klein contingent visconserven zou be 
schikbaar zijn gesteld.

W ij brengen hierbij in  herinnering 
dat in  het verlopen handelsverdrag 
met, Tchecoslovakije een contingent 

j van 600 ton verse zeevis was ingeschre 
1 ven.

DE BET A L IN G  DER V E R Z E K E R IN G S  
P R E M IE  AAN V.O.Z.O.R.

W ij herhalen . hieronder de vraag 
die door Volksvertegenwoordiger Goet 
ghebeur aan dhr m inister van ver
keerswezen gesteld werd.

Graag vernam  ik  van de heer m i
nister, in  betrekking met de toepas
sing van de besluitwet van 27 Februari
1947 op de verzekering der vaartuigen - --- -- . . h
tegen oorlogsrisico, wie de verzeke- door de gezondheidsdienst en net - 
ringspremie van 5 t.h. moet betalen ip stuur der halle niet strenger opg& 
de volgende gevallen :

1. Voor de vissersvaartuigen die 
door de regie in  Engeland worden be
heerd;

2. Voor de vaartuigen die aangesla
gen werden door de «Royal Navy»;

3. Voor de schepen aangeslagen 
door de bezetter.

H et antwoord van  d hr m inister

treden wordt, daar dergelijke vis een 
zeer slechte propaganda betekent 
voor het verbruik en we de indruk 
hebben ongedaan dat men te Brussel 
ter vishalle niets doet om dergelijke 
praktijken tegen te gaan.

NOTA DER RED A C T IE
W ij hebben rèeds dezelfde vaststel-

Louis G EK IER E
ZEEVIS GROOTHANDEL
V IS M IJN  8-35 
— O O STENDE —
Tel. : Privé 723 09 
Bureel: V ism ijn

720.19 
I M P O R T  —

Telegram adres :
E X P O R T
Goldfish

(171)

UW  B E ST E  W APEN  
IN UW  S T R IJD  MET 
EEN  B IL JE T  VAN DE

DE
❖ ♦ ♦

KANS ?

luidde : In  de drie bedoelde gevallen lingen gedaan en zijn ook de mening
va lt de uitzonderlijke bijdrage van 5 toegedaan dat het Brussels visnr jn-
t.h. ’s jaars («prem ie» genoemd in  de bestuur niets doet om daaraan te ver
gestelde vraag) ten laste van de reder, helpen.

K O L O N I A L E  L O T E R I J
dat U  toelaat een der grote loten te 
winnen waaronder :

D R IE  VAN EEN  K W A R T  M ILLIIOEN 
T W E E  VAN EEN  H ALF M ILLL IO EN  
♦ O EEN  VAN EEN M ILL IO EN  ♦ ♦ 
EEN VAN T W E E  EN EEN  H ALF M IL  
EN 34.419 VAN 200 TOT 100.000 FR.

T R E K K IN G  22 M E I T E  PE R U W E LZ

(769)
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1 Zeevisgroothandel
Tel. 71319 — Telegr. « Conapaa a

x s x s x ^ xi
X1 
X(217)

S P EC IA L IT E IT E N  
V ER SE, GEZO UTEN  en B E V R O R E N  H ARIN G

JHm Âtêeûcâtea
O O S T E N D E
M A RK TO V ERZ IC H T

De laatste vaartuigen hebben hun 
vangst verkocht op Maandag. W an 
neer de volgende verkoop zal plaats 
grijpen is nog een vraagteken en 
hangt af van de beslissing der Rege
ring, waarop de vissers wachten om 
terug zee te kiezen.

Eén vaartuig van het K anaal voerde 
vis aan welke van tam elijk i:oede hoe
danigheid was, De prijzen bleken zeer 
onstandvastig en ondergingen grote 
schommelingen. De twee andere vaar
tuigen hadden de visserij op IJs lan d  
bedreven. De aangevoerde vis was niet 
al te best van kw aliteit en enkele par
tijen  werden als 2e categorie ver
kocht. De prijzen bleven een weinig 
boven de m inim um prijs waardoor de 
opbrengsten, gezien de onderbroken 
reizen om vóór einde April binnen te 
kunnen zijn, tam elijk goed konden ge 
noemd worden.

Niettegenstaande de vishandelaars 
van de kust er alle befang bij hebben 
de invoer tegen te werken, gaven ver
scheidene grote firm a’s het slechte 
voorbeeld door belangrijke partijen 
vis u it het buitenland in  te voeren. 
De kleine firm a’s welke dergelijke be- 
langriike bestellingen niet kunnen 
doen zullen wel de dupe zijn va n ‘de 
gretigheid van enkelen om, soijts a l
les nu althans een zekere w inst te m a
ken. De Nederlandse uitvoerders m a
ken ook van de gelegenheid gebruik 
om offerten te doen aan Belgische vis
handelaars en dit op grote schaal. We 
geloven niet dat het Verbond der Zee
visserij zich akkoord kan verklaren 
met dergelijke praktijken en vragen 
ons af welke houding de werkloze vis
sers hiertegen zullen aannemen,

LA SEM A IN E A LA M INQ UE

Les derniers navires ont vendu leur 
pêche lundi. Quand aura lieu la  pro
chaine vente est une question que tout 
le monde se pose. E lle  dépend de la  dé 
cision que prendra le Gouvernement. 
Décision que tous les pêcheurs atten
dent anxieusement. Un chalutier ren
tré de la Manche a apporté du poisson 
d’assez bonne qualité. Les prix pour
tan t étaient très peu stables. Deux au
tres étaient rentrés de la pêche dans 
les eaux islandais. Leur poisson était 
de moins bonne qualité et fut vendu 
en 2e catégorie. Les prix voisinaient 
le prix minimum, fu t quoté même fa i
blement au dessus, ce qui peut çp dire 
une bonne pêche pour le navire qui, 
pour être rentré à la  fin  du mois d’a
v ril, a du interrom pre son voyage.

B ien  que TO US les marchands de 
poisson de la  côte aient tout avanta
ge à contrarier l ’im portation de pois
son étranger, plusieurs grandes f ir 
mes ont donné le peu édifiant specta
cle d’im porter du poisson étranger. 
Les petits commereçants qui ne peu
vent se perm ettre d’aussi grosses com
mandes, fin iron t par être la dupe des 
agissements de quelques-uns qui s’en
têtent à réaliser des gains et ce à tout 
prix.

Les exportateurs hollandais en pro
fiten t pour faire des offres aux com
m erçants belges, et ce sur une grande 
échelle.

Nous croyons nas que l’Union de la 
Pêche M aritim e Belge nuisse se décla
rer d’accord avec de telles déplorables 
pratiques.

Maandag 3 Mei 1948.

Sinds de m arkt van Woesndag 28 
A pril was er geen aanvoer meer ge
weest van verse vis. De laatste 3 vaar
tuigen die nog op de visvangst waren, 
zijn heden ter visafslag aanwezig. De 
twee IJslanders waren reeds binnen 
van Vrijdag en deze van het K anaal 
van Zaterdag. De aanvoer beloopt he
den tot circa 143000 kgr waarvan het 
hoofdbestanddeel bestaat u it IJs la n d 
se vissoorten (123000 k£r). De kwali
te it der aangevoerde vissoorten laat 
veel te'wensen over en grote partijen 
worden dan ook als zijnde van tweede 
hoedanigheid verkocht. E r is weinig 
variete it op de m arkt voorhanden. De 
vraag naar de vissoorten geleverd 
door het vaartuig van het K anaal is 
bijzonder groot zodat de prijzen van 
de Kanaalvissoorten als zijnde bijzon
der lonend mogen genoemd worden. 
De IJslandse vissoorten die zoals h ier
boven reeds werd gemeld van m inder
waardige hoedanigheid zijn worden 
dan ook' aan minder goede prijzen van 
de hand gedaan. Gezien de toevoer 
heden m aar betrekkelijk klein is, is de 
verkoop dan ook zeer vlug afgehan
deld.

AANVOER EN O PBR EN G ST  
PER  DAG

Maandag 3 M ei 1948, 143.079 kgr 
1.034.850 fr.
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c/kiótine  R 0 O SE \
V IS M IJN , 5, OO STENDE 
INVO ER — U IT V O ER  

TEL . 720.13 
713.13 (privé)

I  A LLE  SOO RTEN Z E E V IS  
§ (539)
' t/WVWVWWWWWWWVWWVWVW\'WWVVWWÏ'

YSLA N D SE V ISSO O RTEN

De IJslandse vissoorten welke M aan 
dag ter m arkt werden aangevoerd 
werden aan volgende prijzen per kgr 
verkocht : Kabeljauw  6,20-10,40; G u l
len 5.40-7.80; Koolvis 2,40-6,60; Leng 
3,00-6,00; Schelvis gr. 5,80-10,00; midd. 
5.40-6,20; kl. 4,00-5,20; Zeewolf 3,60- 
4,60; K lipvis 12,00-13,00; Heilbot 18,00- 
37,00; Hondstong 7,00-9,00; P laten  9,40- 
9,80 fr. per kgr.

P R I JS  VAN DE A N D ERE  
V ISSO O RTEN

Tongen gr. 37,20-50,00; 3/4 57,40; 
bloktongen 64,00; v/kl. 68.00; kl. 33,20; 
Tarbot 40.00-44,00; Schelvis midd. 12,00 
Mooie meiden 15,80-19,80; midd. 8,60; 
12,40; kl. 5.20-8,00; Rog 12,60-18,60; 
Knorhaan 7,30; Kabeljauw  13,40-23,20; 
Gullen 9,20; Steert 28.00; W ijtÿ ig  3,80- 
7.40; Tongschar 12,90-13,70; M akreel 
12,00; Poors 3,00; Rode knorhaan 9,40- 
13,80; Schaat 1540; Zeebaars 4,20; Zee 
paling 10.40; Lengen 6,00; Schotse 
schol 20.00-29.80; Steenpost 3,30; V las
w ijting  11,30-12,00.

Z EEV IS G RO O THAND EL

Camille W i L L E M S
------ sedert \ 887 -------
IM P O R T  E X P O R T  j
Telefoon: 72075/76 - 72318/19 j 
Telegram: Willemsco Oostende !
O O S T E N D t i

(226)

SSO .80 IJs lan d  
0.89 IJs lan d  
0.205 Kanaal

54705 184.350,— 
67590 508,950,— 
20784 241.550,—

O OSTEW D E
C O N FRA TER IN H ET 
H U W E L IJK S B O O T JE

Onze voortreffelijke confrater Dhr. 
Raym ond Heddebauw trad  Woensdag 
jl. in  het huw elijk  met de liefta llige 
Mej. Henny Bu ltynck  uit Antwerpen

W ij wensen de jonggehuwden en 
hun ouders harte lijk  geluk.

T EW A T ER LA T IN G  )
De M otortraw ler «Zahim e» gebouwd 

voor rekening van de N.V. «Pêcheries 
&  Conserves du Maroc» te Agadir, 
wordt op Dinsdag 11 M ei a.s. te 15.30 
u te water gëlaten op de scheepswerf 
Béliard-Crighton en Co.

H ET ROTARY-CONGRES 
EEN  ONTVANGST OP H ET 
STA D H U IS

In  verband met het Rotary-congres 
dat te Oostende gehouden'wordt, had 
in  de gemeenteraadszaal van het 
stadhuis te Oostende, een officiële 
ontvangst nlaats van de congresleden 
door het stadsbestuur.

Door dhr D’Hondt, Voorzitter van 
de plaatselijke Rotary-club die zijn 
v ijf en tw intig  jarig  bestaan viert, 
werd een dankwoord uitgesproken.

De h. Vroome, bracht hulde aan de 
aanwezige Rotaryers, in  naam  van 
het stadsbestuur.

NOG DE MOORD OP DE BR U Y N E
Van de W alle welke langdurig on

dervraagd werd is thans terug in  v r ij
heid gesteld. Het onderzoek zou een 
totaal andere wending genomen heb 
ben. De rechtstreekse fam ilie werd on 
dervraagd. In  ieder geval staat het 
reeds vast dat zo De Bruyne vermoord 
werd het daar niet op deze p laats ge
schiedde. H ij moet op de rug gevallen 
zijn aangezien het bloed over de vest 
he.en is gelopen. Tot 8.30 u. weet men 
reeds w aar het slachtoffer vertoefde. 
Men zou De Bruyne nog op M ariaker- 
ke gezien hebben rond elf uur en niet 
in  dronken toestand zoals eerst ver
klaard werd .

BRAND U IT G EB R O K EN
In  de magazijnen M ichielsen is 

brand ontstaan door het opendraaien 
van een mazoutvuur. Het kindje van 
3 iaar had onwetend de kraan open
gedraaid. Een schade van meer dan 
10.000 fr werd aangericht.

De begroting van het Ministerie van 
Verkeerswezen en de toestand der 

visserij verder in de Kamer besproken
Dinsdag j l  werd in  de Kam er der 

Volksvertegenwoordigers de bespre
king der begroting van het M inisterie 
van Verkeerswezen voortgezet.

Zoals verw acht werd de huidige toe
stand in  de visserij besproken. Aan de 
hand van het beknopt verslag geven 
w ij h ierna het begin der besprekingen 
weer en komen hierop volgende week 
terug.

De heer F. Van den Bergh. —  Ver
leden week hebben w j gewezen op de 
kwestie van de visserij.

De invoer is verdubbeld en w ij stel
len dumping vast op onze vism ijnen 
vanwege Nederland en Denemarken. 
G ij, M ijnheer de M inister, evenals uw 
collega van buitenlandse handel, heb
ben beloofd dat een spoedige oplossing 
aan d it vraagstuk zou gegeven worden. 
Uw  collega zegde zelf : vóór het ein
de der week. Het is vandaag Dinsdag 
en nog is geen oplossing gegeven. Nog 
niets is gedaan geworden voor onze vis 
sers.

De heer Van Glabbeke (in  ’t  Frans), 
-r- De liberale groep heeft m ij ermede 
belast de aandacht van de regering te 
vestigen op het gevaar dat twee be
langrijke nijverheden van nationaal 
belang bedreigt : aan de ene kant de 
zeevisserij, aan de andere kant de toe
ristische en hotelnijverheid.

Het belang van deze beide vraagstuk 
ken gaat zeer ver buiten het raam  van 
de ^bevoegdheid van de m inister van 
verkeerswezen, en indien er zich onder 
de leden van de regering m inisters be
vinden die verw ijten verdienen, dan is 
het zeker n iet de m inister van ver
keerswezen.
Deze vraagstukken hangen inderdaad- 
eerst en vooral af van  de m inister van 
buitenlahdse handel en de m inister 
van financiën.

Ik  slaak h ier een alarm kreet.
De ganse kuststreek leeft vah  deze 2 

industriën en de bevolking is bekom
merd, omdat ze n iet weet w at de dag 
van morgen zal brengen.
' Sedert drie weken maken w ij, in  het 

visserijbedrijf, een lock-out zonder 
voorgaande meé, in  een industrie, die 
een kap itaal vertegenwoordigt van 
meer dan één m illiard , die dagelijks 
aan het land meer dan één m illioen 
kost, die duizenden arbeiders van de 
zee en hun gezinnen in  armoede dom 
pelt.

W elnu, ik  verstig er uw aandacht op, 
onder hen zijn er arbeiders die geen 
recht hebben op werkloosheidsvergoe
ding. D at is het geval met de kleine 
vissersbazen. G ij ziet dus de terugslag 
van deze toestand op sociaal gebied en 
hoe belangrijk het is voor het land 
om er zo spoedig m ogelijk een einde 
aan te maken.

V an  Nieuwpoort tot Zeebrugge lig 
gen honderden sloepen, vissersboten 
en bootjes, met een gele vlag in  de 
mast gehesen. H et is droevig om zien.

W aarover gaat het ? E r  d ient een on 
derscheid gemaakt tussen de grote en 
de kleine visserij.

W at het groot en het gemiddeld 
visserijbedrijf betreft, is de massale in 
voer van Deense vis, die tegen lage 
prijzen onze m arkt overstroomt, de 
oorzaak van de toestand die w ij thans 
kennen. De productie en de invoer wer 
den meer dan verdubbeld en onze in 
dustrie kan niet meer leven.

De handelsovereenkomsten liepen 
reeds over buitensporige cijfers, m aar 
zelfs deze cijfers werden overschreden.

Het is jam m er dat geen rekening

OOSTDUINKERKE
V IER  R ED D ER S  VOOR DE 
BA D EN D IEN ST  G EVRA AG D

Worden gevraagd bij het gemeente 
bestuur vier redders voor de baden- 
dienst voor het badseizoen 1948.

Volledige in lichtingen op het ge- 
m eentesecretariaat. Aanvragen instu

ren vóór 29 M ei 1948.

V ER PA C H T IN G EN
Op M aandag 31 M ei te 18 uur ope

ning der aanbiedingen betreffende de 
verpachtingen van :
1 De standplaatsen op het zeestrand 

voor het verzekeren van plezierrei
zen met amphibieboot gedurende 
het badseizoen.

2 Het recht het beroep van photo- 
graaf u it te oefenen op het strand.

Lastenboek en aanvragen op het ge- 
m eentesecretariaat.

Onderscheiding
Z.K.H . de Prin s Regent heeft het 

Oorlogskruis met palm  1940 toege
kend aan de heer E. C arlier voor zijn 
uitstekend gedrag gedurende de be
zetting.

Het Nieuw V isscherijblad biedt aan 
de Heer Hoofdwaterschout der kust 
zijn oprechte gelukwensen voor deze 
welverdiende onderscheiding.

Oostende-Dover
Van 9 M ei e.k. zal de dienst der 

paketboten tussen Oostende en Dover 
ingericht worden met twee afvaarten 
per dag in  elke rich ting  ;

afvaarten u it Oostende te 9.45 en 
14.30 uur.

afvaarten u it Dover te 11.20 en 
17.20 uur.

werd gehouden met de adviezen van 
het Verbond der Zeevisserij.

Een andere reden is de wijze van 
uitvoeren, tengevolge van een deviezen 
vraagstuk. Engeland heeft zijn invoer 
van Belgische vis belangrijk verm in
derd en weigert onze vissersboten in 
zijn havens te laten lossen.
.F ran k rijk , integendeel, heeft de in 

voer van onze vis aanvaard, m aar on
gelukkig voor kleine hoéveelheden. 
Naar Duitsland, Ita lië  en Tsjechoslo- 
w akije hebben w ij geen uitvoermoge- 
lijkheden.

In  1947 was onze productie 40 m il
lioen kgr vis.

Sedertdien is onze vloot nog aange
groeid. Onze productie zal d it jaar 
m isschien 45 m ilioen kgr bereiken. 
Daarbij komt een verm indering van 
het visverbruik in  het land. Hoe kan 
men aannemen dat men op dat ogen
blik een massale invoer van vreemde 
vis toelaat ?

Anderzijds is de politiek van het de 
partem ent van verkeerswezen, w at be- 

- tre ft de wederopbouw van onze kleine 
vissersvloot, rampspoedig. Is  het niet 
vreemd dat men aan één enkele rede
rij toelaat zich te ontwikkelen en dat 
men ze, alleen laat genieten van de op 
Duitsland verhaalde vissersboten ?

W at de klein visserij betreft, spelen 
de Hollanders, voor de garnaalvisserij 
de rol die de Denen in  de grote visse
rij spelen. H ier ook, worden de over
eenkomsten n iet ■ geëerbiedigd. Van 
Belgische zijde controleert men de u it
voering der overeenkomsten niet. Men 
ontduikt, en men ontduikt ook voor de 
deviezen.

Het Een-Meifeest, het feest van de 
arbeid, was een dag van rouw voor de 
kust en voor Oostende in  het bijzon
der. W ij hebben inderdaad een mede
deling gelezen, gedagtekent 1 Mei, 
w aarin wordt gezegd dat voortaan de 
Engelse toeristen zich opnieuw naar 
Zwitserland, Frankrijk , Nederland, Ita  
lië, Portugal, Zweden, Noorwegen en 
Denemarken mogen begeven.

Ik  teken van op dit spreekgestoelte 
levendig protest aan.

DE ZEEM ACH T T ER  SP R A K E

De heer Vaes. —  W ij weten, achtba
re heer m inister, dat andere takken, 
als posterijen, vervoer te land enz., 
grote inspanningen van u vergen. 
M aar gij moet de m arine u it haar 
slaap wekken. D at is hetgeen wij- van 
u verwachten. (Zeer wel ! op 'verschil
lende banken).

Dé heer Th. Lefèvre —  Het is reeds 
lang dat ik  m ijn vraag tot interpella
tie heb ingediend; zij heeft dus geen 
verband met de huidige m oeilijkhe
den, en ik hoop alleen dat zij, indien 
mogelijk, de zieke regering meer leven 
zou geven. (Men glim lacht.)

Velen in  deze Kam er zijn van oor
deel dat éen zeemacht onontbeerlijk 
is, m aar dat de voorwaarden, waarin 
zij is opgebouwd, van aard zijn om ze 
laat m ij een gedurfd woord gebruiken, 
bespottelijk te maken.

Toen in  1914 en ook in  1940 de oor
log was ontketend, zag men de nood
zakelijkheid van een zeemacht in, 
meiar telkens was het te laat, zodat 
men moest overgaan tot improvisaties.

Het is echter van in  vredestijd dat 
de zeemacht moet worden ingericht en 
op haar doel afgestemd : de verdedi
ging van het grondgebied in  oorlogs
tijd.

De oprichting zelf is op ongrond
wettelijke wijze geschied. Een m ilita i
re m acht mag slechts bij een wet op
gericht worden, terw ijl de zeemacht 
bij koninklijk besluit is opgericht.

De heer Eekeleers., —  W ij hebben 
nog geen geld om een koopvaardij
vloot te onderhouden ! W ij kunnen 
niet eens de geteisterden betalen ! En 
gij w ilt een oorlogsvloot !

De heer Th. Lefèvre. —  De zeemacht 
bestaat. D at is een feit. In  oorlogstijd 
ressorteert zij onder landsverdediging, 
in vredestijd onder zeewezen. Dat is 
paradoxaal. W ij stellen vast dat in  Ne
derland, Engeland en Fran k rijk  de t ij
delijke taken zoals ontm ijning, reeds 
gedaan zijn, wat niet het geval is bij 
ons.

Het instrum ent zal dus in  oorlogs
tijd  door het departement van lands
verdediging worden gebruikt zonder 
te weten of het zal geschikt zijn voor 
de taken welke d it departement het 
zal opdragen .

Onze m arine is een museum van al
lerlei schepen van alle jaartallen . De 
m inister van verke'erswezen doet be
noemingen. W elk is het statuut van 
de officieren en der onderofficieren ? 
U  antwoordt : hetzelfde als dat van 
het leger.

M aar dat is n iet juist. Het is slechts 
door analogie dat deze gelijkstelling 
gebeurt.

W anneer ik vraag waar en hoe de 
boekhoudkundige verrichtingen ge
schieden, wordt m ij, na zeer lange tijd  
geantwoord dat een besluit wordt voor 
gelegd aan de Prins-Regent. W at nog
maals betekenf dat het statuut van 
het leger niet' wordt toegepast, anders 
moest men geen besluit uitwerken.

Een andere vraag : wie zal instaan 
voor de tucht ? Ik  weet het niet, m aar 
ik  weet dat die tucht nagenoeg onbe
staande is.

Vallen de manschappen van de zee
m acht onder de bevoegdheid van de 
krijgsraden? Sommige hebben zich in 
bepaalde gevalen onbevoegd verklaard

wanneer het iemand van de zeemacht 
betrof. Ik  weet nog n iet of de krijgs
raad van Gent, die vóór een bepaald 
geval stond, de zaak heeft kunnen be
rechten.

De toestand is in  elk geval onsamen 
hangend. Men had ongelijk de zee
m acht weer op te richten door een 
koninklijk besluit. W are een wetsont
werp ingediend geweest, dan had men 
de hele aangelegenheid hier kunnen 
bespreken.

De zeemacht is nu voor veel zaken 
tnbutair van de diensten van lands 
verdediging, u  moet beroep doen op 
scholen, instructeurs, m aterieel en wa
pens van landsverdediging. Slechts in  
zeer beperkte mate hangt de zeemacht 
af van het zeewezen. Het ware dan 
ook veel logischer ze onder landsver
dediging te laten ressorteren en voor 
de kleine herstellingen beroep te doen 
op de diensten van het leger. De grote 
herstellingen door l>et zeewezen ge- 
schieden trouwens bij aanbesteding.

Het ware logisch dat de zeemacht 
ressorteerde onder landsverdediging 
en waar het nodig is onder uw toe
zicht gesteld werd dank zij een form u
le gelijkaardig aan die w aarbij de 
rijksw acht ter beschikking wordt ge
steld van het m inisterie van binnen
landse zaken.

Deze schikking is nodig omdat de 
zeemacht moet ingeschakeld worden 
in  het algemeen raam  van de lands
verdediging. Een klein smaldeel met 
een bemanning van fusiliers moet 
voorzien worden voor dç verdediging 
van de rivierm onden en verder, ka- 
noniers voor de koopvaardijvloot

Doch waar zult u de fusiliers v in 
den ?

De zeelieden zijn vrijgesteld van m i
lita ire  dienst. Ook kanonniers zult ge 
niet vinden. Onze akkoorden met de 
Westerse mogendheden zullen de om
vang van onze zeemacht bepalen.

Het is een slechte berekening de zee 
macht onder het m inisterie van ver
keerswezen te houden. Men begrijpt 
dat niet in  het buitenland.

W ij hebben een zeemacht. Laten we 
ze goed inrichten. Laten  w ij ze bren
gen bij het departem ent w aar ze nor
m aal van afhangt.

Velen gaan akkoord, m ijnheer de 
m inister, om u staatszin en realiteits
zin toe te kennen. Ik  zou niet begrij
pen dat een dergelijk man, om klein
geestige redenen, tegen het gezond 
verstand in, de zeemacht in  zijn de
partem ent zou behouden.

Deze houding is een voorwerp van 
bespotting geworden in  het land met 
het gevolg dat de franssprekenden on
ze zeemacht «la farce navale» noemen. 
Ik  meen dat ’s lands gezag vergt dat 
hieraan een einde zou komen. (H and
geklap rechts.)

De Voorzitter. —  W ij zullen deze be
spreking morgen te 10 u. vortzetten.

De Belgiscfa-Nedei lafidse 
Visserijalnanak 1 £48
De alm anak kan verkregen worden 

mits storting van het bedrag van 150 
frank op postcheck Nr. 41.89.87 van S. 
BO LLIN N ü , H. Hartp lein 11, Oosten
de.

VOOR B E L G IE
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. Drukkerij «Het Nieuw Visserij- 

blad», 44 Nieuwpoortsteenweg Oosten 
de.

4. G. Deseck, Po tterstraat 15, Nieuw 
poort.

5. Dagbladverkoper G. Dobbelaere 
Nieuwpoort.

IN NEDERLAN D
Stortingen kunnen gedaan worden 

op postcheck Nr. 41.060 van Hondius 
en Zoon te Middelburg.

Verder is d it werk te koop gesteld 
bij :

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

Vlaardingen.
4. Firm a Wed. J. v.d. Toorn M  zn 

Dr Lelykade 192, IJm uiden.
3. Agentuur en Handelsm aatschap

pij, Ymuiden.
Voor de verzending per post gelieve 

men F. 0.35 te voegen voor portokos
ten.



Vjtûuuim -JOtanieâ
S P IJS K A A R T  VOOR DE GANSE 

W E EK
ZONDAG : Hors d’oeuvre —  Gebra

den kiekje —  S la  —  Aardappelen — 
Fru it.

M AANDAG : Roastbief — Schorse
neer — Aardappelen.

D IN SD A G  : «Asperges en branche»
—  Hardgekookte eieren —  Botersaus
—  Chocoladekreem.

W O EN SD AG  : Aspergesoep —  V ar
kensnier —  Tomaatsaus —  Aardappe
len.

DONDERDAG Schapenbout — 
W orteltjes en- erwtjes — Aardappelen.

V R IJD A G  : Tarbot — Botersaus — 
Aardappelen —  Karnem elkpap.

ZA TERD A G  : Preisoep — Biefstuk
jes — Spinazie —  Aardappelen.

E N K E L E  A SPER G ER EC EPT EN
De eerste asperges zijn te voor

sch ijn  gekomen en met hen een hele 
reeks mogelijkheden op cu linair ge
bied. En  ze bieden in  d it seizoen een 
welkome afwisseling.

EN BRANCHE
Is  de meest gekende bereiding en in 

derdaad een lekkere.
Des asperges worden geschild. D aar

voor houdt u ze best met de linker
hand vast en half op de arm rustend, 
het köpje naar u toe. M et de rechter
hand wordt geschild.

In  een kastrol water met zout laten 
koken. E r  dan de asperges die u zelf in 
kleine bundeltjes met een draadje sa
mengebonden hebt in  het kokende wa 
ter dompelen, Ze mogen niet langer 
dan 20 m inuten koken om geheel hun 
smaak te behouden.

Aan de andere kant worden eieren 
hard gekookt (gewoonlijk twee per per 
soon) en boter gesmolten.

Als de asperges gaar zijn, worden ze 
u it het water gehaald, (het draadje 
doorgeknipt) en op de schotel geschikt 
De harde eieren die in  twee gesneden 
werden worden er rond gelegd, en bo
ven het alles wordt gesnipperde peter 
selie gestrooid. De gesmolten boter 
wordt apart opgediend.

A SPER G ES  OP Z ’N ITALIAANS
De asperges op dezelfde m anier ko

ken als hierboven. Ze op een schotel 
schikken op de volgende m anier : één 
laagje asperges, een laagje geraspte 
kaas. asperges, geraspte kaas, enz. 
Eindigen met geraspte kaas. Over het 
alles gesmolten boter gieten.

A S PER G ES  M ET R O ER E I
De gekookte asperges in  stukjes van 

ongeveer 3 cm snijden. M et de eieren 
in  de pan roeren. Zorgen dat het 
mengsel n iet te droog wordt.

A SPER G ESO EP
Het w ater w aarin de asperges ge

kookt werden kan dienen om een heer 
lijke  aspergesoep te maken. Zout, pe
per en muskaatnoot bijvoegen. Laten 
koken. Dan wat maizena met water 
vermengen en in  de soep roeren. 1/2 
of een hele Liebig kub laten er in  
oplossen. Van het vuur nemen en een 
eierdooier flink  doorroeren. Asperge- 
kopjes en w at melk bij voegen en ein
digen met een grote klont boter en ge 
snipperde peterselie.

DE G E Z E L L IG E  
M ED EH U U R D ERS

U  h’ebt lange weken en nog weken 
naar een kw artier gezocht om er te 
gaan wonen. E indelijk  is uw moeite 
m et een resultaat bekroond geweest. 
U  hebt het kw artier in  kwestie be
zocht, alles hebt u gewikt en gewogen 
de ligging, aandeel in  de zonnestralen, 
grootte, proporties, verwarm ing, kom
fort, alles. U z ijt over u zelf tevreden. 
De intrek wordt in  de nieuwe omge
ving genomen, het inrichten vindt u 
prettig  en vervult u met een echte 
scheppingskoorts, kleureffekten en 
lich teffekten worden om de beurt ge
probeerd, tenslotte worden de best ge
schikte gekozen. Alles is 'beëindigd en 
u beziet uw werk met een kennersblik 
en zelfvoldoening. Dan pas begint het 
alledaagse leven en dan dringen a l
lerlei details tot uw brein door w aar
op u in  uw eerste ijver niet gelet had: 
nam elijk dat u heel onverwachts in  
een m uzikaal midden gevallen zijt. 
De dame van de bovenverdieping 
speelt klavierstdkken zonder het m in
ste m uzikaal gevoel H aar smaak is 
daarbij nog bedenkelijk. Het zoontje 
van de geburen der verdieping onder 
de uwe speelt eindeloze oeféningen van 
Schm itt met telkens weer dezelfde val
se noot. Begrijpelijk  is dat het kind 
moet oefenen, m aar d it kan heel ze- 
k r in  stilte gebeuren. Te weinig is 
het apparaat gekend dat klavier stil
ler doet spelen. Voor alle beginnelin
gen zou het dienen toegepast te wor
den.

D ient u dat voor uw verder leven te 
aanhoren ? Heel zeker niet. Veel beter 
dan het zenuwslopende verdragen is 
het openrechtzinnige woordje dat u 
met uw gebuur zult spreken om de ir 
riterende ergernis u it de weg te ru i
men. Iedereen 2al begrijpen dat uW 
man of uw vader ’s middags in  een 
kalme atmosfeer wenst zijn dutje u it 
te slapen, te meer als u als voorbeeld 
de jonge dame van uw verdieping op
geeft, die haar copieerwerk op de 
schrijfm achine ’s morgens uitvoert als 
de stofzuigers in  de kamers zoemen en 
dat het kloppen niemand stoort en 
door niemand gehoord wordt. Voor het 
kind zal het wel n iet m ogelijk wezen 
z ijn  oefeningen in  de morgenuren te 
spelen daar het dan op school is, m aar 
er is geen beletsel dat het d it zou doen

als het in  dè namiddag va r 
school thuiskomt, of ’s middags vóór 
het middageten, m aar n iet speciaal 
tussen één en twee.

En  u neemt voor «mais un peu tard» 
zoals bij die goede Lafontaine, dat u 
bij de volgende keer als u naar een 
kw artier moet uitzien u zult zorgen, 
dat tijd ig  geinformeerd wordt indien 
de tussenschotten en de zolderingen 
ook zó gebouwd werden dat de gebu
ren niet door u, en u n iet door de ge
buren gestoord wordt.

DE T W E EL IN G
E r is iets onweerstaanbaar aantrek

kelijks en zelfs zo een heel klein bee
tje mysterieus, (als u ju ist niet in  het 
geval bent) een beetje komisch in  2 
levende wezens die, was het n iet een 
gril van de natuur geweest, evengoed 
slechts één enkele persoon hadden 
kunnen zijn.

Rom anschrijvers en m usic-hall a r
tisten hebben de m ogelijkheden en de 
aspekten ervan besproken tot verve
lens toe. M aar de doorsnee ouders 
vragen zich gewoonlijk af indien een 
dubbele geboorte in  de fam ilie een 
goede of een onprettige grap is., A- 
part van w at de economisten vertel
len, vind ik  dat, indien u een grote fa 
m ilie wenst te stichten, dat de ideale 
m anier is om vlug uw zin te krijgen !

In  elk geval bestaat er over de ge
boorte Van ten  tweeling n iet meer 
zoveel onverwachts als vroeger, w aar 
een dubbele geboorte in  som
mige fam ilies schier een panische 
toestand deed ontstaan ,als twee ba
bies alle voorbereidselen die slechts 
voor één gemaakt werden, ' kwamen 
in de war sturen.

Thans kunt u bij voorbaat daar
van verw ittigd worden, in  elk geval 
tijd ig  genoeg om twee uitrusten ge
reed te maken.

De m ogelijkheid van een dergelij
ke geboorte is veel groter dan ge
woonlijk gedacht wordt, voornam elijk 
als in de fam ilie van man of vrouw 
reeds (Vroegere gévallen voorkwa
men. Anders is die m ogelijkheid veel 
minder. .De enige onfeilbare m anier 
om dit vóór de geboorte te weten zijn 
de X.-stralen. Andere methodes zijn 
niet vertrouwbaar. Daarom kan het 
n iet genoeg aanbevolen worden ti.idi;? 
vóór de geboorte de dokter te raad 
plegen en strik t zijn raadgevingen te 
volgen.

Sommige mensen ziin de mening 
oegedaan dat tweelingen affin ite iten  
bezitten die andere mensen niet heb
ben. Ik  denk dat d it veel overdreven 
wordt door de fam ilieleden zelf. Het 
is trouwens verstaanbaar dat kinderen 
van dezelfde ouderdom, en bovendien 
van dezelfde ouders affin ite iten  bezit
ten die ze goede kam eraadjes m aakt 
en ze in  dezelfde zaken doet belang
stellen. D it w il echter n iet zeggen dat 
ze door bijzonder sterke geestsbanden 
aan elkaar gebonden zijn. •

Cinderella.

Handelsberichten
C.C.O. C hantiers Créosotage

Bilan op 31-12-4.7 
Debit :

Uitbatingskosten 835.766
Vorige w inst : overdracht 215.181 
W inst in  1947 over te dragen 277.489

1.328.437
K rediet :

Overdracht vorige werking 215.181 
U itbating en verscheidene 1,113.256

1.328.437

Electrische Centrale te Zeebrugge

Bilan op 31-12-1947.
Debit :

Overdracht 1.323.347
Financiele lasten 204.187
Algem. onkosten 294.401
Amortissements fonds 4.565

l Vo r iNieuwbouw en Hersieliing v^n 
♦ ^S==i J S O H B P E X

:
i N.V. BEL1ARD-CRIGHT0N C°

(214)

Propagandavereniging 
voor Visverbruik

Amortissement op werktuigen

K rediet :
Uitslag der uitbating

672.087

2.498.587

S t an. Belge du Froid ind. te  Oost.

B ilan op 31-12-47. 
Debit :

Algem. onkosten 
W inst saldo

1946
K rediet :

Overdracht werking 
Verscheidene
Bruto w inst 1

Verdeling w inst
1) Reserve
2) le  dividend à 12,50 

per tite l à 12,000 P.S. 
per tite l à 600 P.S. S taa t

3) Provisie voor belasting
4) Tantièmes
5) D irectie en personeel
6) Superdividende 0,30 fr 

per tite l à 12,000 P.S. 
per tite l à 600 P.S. S taat

7) Nieuw saldo 1

L’hydro S t an. te  Oost.

Bilan op 31-12-47 :
Debit :

Overdracht verlies 
Alg. onkosten en Admin.

K rediet :
Inkom sten 
Verlies op 31-12-47

356.572,33
.638.958,64
945.530,97

117.285,55
64.909,05

.813.336,37

36.099,67

150.000.00 
7.500,00

750.000.00 
132.807,30
66.402,65

360.000.00 
18.00,00

638.958,62

32.786.81
45.926,40
78.713.21

10.101,00
68.612.21 
78.713,21

Propaganda in Maart ’48
In  de scholen en vrouwengilden 

w aar de les doorging bestond deze 
u it de toepassing van de kookprinci- 
pes op vis.

Koken : soep, garnalenroomsoep; 
voç^gerecht, vissalade gekookte vis- 
moot met citroensaus.

Bakken : gebakken pladijs of schar 
tong;

Braden : Gebraden kabeljauw of 
schelvisstaart;

Roosteren : Gerooste vismoot of w ij 
ting;

Fru iten  : G efru ite w ijtingsrepen of 
pladijsm oten bereid op 3 m anieren en 
opgediend m et Tartarensaus.

Het vispaket bestond uit : 1,50 kgr 
kabeljauw of schelvis; 0,50 kgr p la
d ijs of schartong; 1 kgr w ijting ; 0,50 
kgr garnaal.

In  de norm aalschool voor huishou
delijk  onderwijs bestond de demon- 
stratieles u it de volgende bereidingen;

Koken : soep, garnalenroomsoep.
Voorgerecht : visaspic.
Tussengerecht : vissoufflé.
Hoofdschotel : griet met Hollandse 

saus. G efru ite w ijtingrepen bereid op 
3 m anieren en opgediend met T a rta 
rensaus.

Het vispakket- bestond uit : 1 kgr 
w ijting; 1 kgr schelvis; 1 kgr zeekwa- 
baal; 1,5.0 kgr griet; 0.50 kgr garnaal.

2 M aart : Beroeps- en H uishoud
school, 34, Oude Zakstraat, Brugge.

De les werd gegeven aan de 25 leer 
lingen van  het 3e jaa r beroep die op
2 M aart kookles hadden. De les had 
veel b ijval. E r werd vajstgesteld dat 
zelfs zo dicht b ij de kust de vis door 
de volkskinderen zo weinig gekend 
en gewaardeerd wordt.

3 M aart : Vrouwengild KAV, La 
Hestre bij La Louvière.

De les werd gegeven in  het lokaal 
der gilde aan 45 huisvrouwen van alle 
standen..

De les had veel belangstelling. Na 
de les werden de schotels geproefd 
en goed gevonden. De meeste vrouwen' 
kenden alleen schelvis en kabeljauw 
en vonden die vissoorten te duur. Nu 
proefden ze ook de w ijting  in  frituur 
Voortaan zouden ze n iet a ltijd  dezelf 
de vissoorten kopen en de bereidings
wijze meer afwisselen.

4 M aart : Leerwerkschool, Oost- 
kam p.

De les werd bij gewoond door de 
Ju ffrouw  lerares in  Huishoudkunde 
en door de 65 leerlingen der hoogste 
klassen.

H et waren buitenkinderen die wei
nig kenden buiten haring. Ze waren 
dan ook buitengewoon geinteresseerd.

8 M aart : H uishoudelijke Normaal
school, Oude Zakstraat, Brugge.

De les werd b ij gewoond door Z.E. 
Zuster D irectrice, 3 leraressen en de 
leerlingen der Norm aalafdeling.

Deze speciale bereidingen werden 
met veer belangstelling gevolgd.

Ook op de eindexamens zouden de
ze schotels klaargem aakt worden.

9 M aart : Vrouwengilde KAV, M on
ceau bij Charleroi.

De les werd bijgewoond door een 
20-tal huisvrouwen die heel verwon
derd w aren dat men met vis zulke 
lekkere schotels kan klaarm aken. De 
vis is heel weinig gekend in die 
streek.
10 M aart : Vrouwengilde kA V , Gouy- 
lez-Pieton.

De les werd met veel belangstelling 
bij gewoond door 30 huisvrouwen. On
der hen waren verscheidene fijne 
kooksters die b lij waren de juiste 
bereidingswijze van vis aan te leren. 
Z ij kochten ook regelm atig vispaket- 
ten aan.

11 M aart : Beroepsschool, A ntw erp
se steenweg, Oostmalïe.

De les werd b ij gewoond door M e
vrouw De R ijcke, Inspectrice.

De leerlingen hadden veel belang
stelling. Voor de meesten was alles 
nieuw  omdat de school meestal door 
buitenkinderen bezocht wordt die 
weinig gelegenheid hebben om vis te 
leren kennen •

15 Maart : Vrouwengilde KAV, Les
sen, Stad.

De les werd gevolgd door 63 vrou
wen die veel belangstelling hadden.

Sedert korte tijd  is er te Lessen een 
heel goede visw inkel gekomen. De 
huisvrouwen leerden nu graag de 
juiste bereidingswijze van  vis aan.

16 M aart : Vrouwengilde KAV, Ath.
De les werd gegeven in  de Beroeps

school en werd gevolgd döor 80 huis
vrouwen u it alle standen.

Behalve er onder haar heel bekwa
me kooksters waren, waren ze ak
koord om na de les te zeggen dat ze 
wat nieuws bijgeleerd hadden.

Daar, gelijk overal bijna, hebben 
de vistaart en de gefruite vis het 
meest b ijval.

17 M aart : Vrouwengilde KAV, Ne- 
derbrakel.

In  die kleine gemeente was vis wei

nig gekend. Haring in  het zuur en 
gedroogde vis worden er meest aan
gekocht.

E r  waren 33 huisvrouwen die na 
het proeven der bereidingen het be
sluit namen ook soms vis aan te ko
pen, omdat ze de sclïotels goed von
den.

18 M aart : Vrouwengilde KAV, Op- 
brakel.

De les werd gevolgd door 20 vrou
wen die van de keuken heel weinig af 
wisten. <

Alle bereidingen werden geproefd.
22 M aart : Vrouwengilde KAV, Les

sen (S t Rock).
De les werd gevolgd door een 44 

huisvrouwen van de volksklasse. U it
zonderlijk vonden ze dat vis goedko
per kwam dan vlees en waren b lij vis 
goed te hebben leren k laar maken.

23 M aart : Vrouwengilde KAV, El- 
lezelles.

In  die grote gemeente (5.000 inwo
ners) had de demonstratie geen b ij
val. Slechts 7 personen. Vorige weék 
waren er 40 vrouwen voor een gewone 
kookles.

24 M aart : Vrouwengilde KAV, Ou
denaarde.

De les werd gegeven in  de huishou
delijke school en werd gevolgd door 
30 volksvrouwen die tot h ier toe w ei
nig vis gebruikten.

Nu zouden ze voortaan meer vis 
klaarm aken. ,

Besluit :
De propagandalessen hebben in  het 

algemeen veel b ijval. Toch is er nog 
veel te doen om de m entaliteit van 
onze volksmensen te veranderen. Nog 
altijd  sfellen ze vlees ver boven vis in 
het samenstellen van het menu. De 
juisUe bereidingswijzen zijn weinig 
gekend. Zo worden de kaken en kop
pen van kabeljauw alleen aangekocht 
voor honden en katten, zo wordt de 
vis na aankoop regelm atig enkele 
uren in  water gezet en wordt de vis
bouillon nooit gebruikt voor soep of 
saus.

Alleen omdat dè vis slecht k laar
gemaakt wordt is h ij zo weinig ge
lust.

Rechtbanken
CO RREC T IO N ELE  RECH TBA N K 

BR U G G E
— Savels Leon. werkm an te Blanken 
berge, werd verwezen uit hoofde van 
slagen aan zijn m inderjarige dochter 
Jenny, tot 14 dagen gevangenis en 
700 fr. boete. H i; tekende beroep aan
—  M. Rotey Honoré, melkverkoper te 
Steene, bedreigingen, 350’ fr
—  Delanghe Gustave, schilder te 
Breedene, aftoggelarij : 1 m. en 700 fr
—  Vanloo Maurice, handelaar te Bree 
dene, heling van een bed, 1,400 fr.
— Vlam inck Joseph, aannemer te Zee 
brugge, eerroof : 1 maand en 1.400 fr 
(voorw.)
—  Van Massenhove Ju lien , kolenhan 
delaar te Breedene, onwettige handel 
in kolen : 700 fr.
—  Van Dycke Irène, huishoudster te 
Steene, diefstal van 4000 fr.' : een m. 
en 700 ff. (voorw.)

fyeâ£eûâee>cde 60 tA. 
d & L  a e i m a ^ e t i ó

KUNNEN AANGEW END  W ORDEN 
OM BELA ST IN G EN  TE BETALEN

. De M inister van Financiën heeft in 
antwoord op een schriftelijke vraag 
van volksvertegenwoordiger Demuy- 
ter, medegedeeld, dat de adm inistra
tie der belastingen de vereffening van 
zekere belastingsschulden der schat- 
plichtigen door middel van de obliga
ties der m untsanering (geblokkeerde 
60 t-h.) niet weigert. Krachtens de be 
schikkingen van de wet van 14 Octo
ber 1945 -worden de obligaties van die 
lening bij voorrecht en a pari van hun 
nominale waarde tot betaling der 
door de wet bepaalde belastingen aan 
gewend, te weten :

De bi;"zondere belasting op de w in
sten voortvloeiend uit leveringen en 
prestaties aan de vijand;

De extra belasting op de in  oorlogs 
tijd  behaalde uitzonderlijke inkom
sten, w insten en baten ;

De belasting op het kapitaal.
Het besluit van de Regent van 22 

November 1945, ïegelt de betalingsmo- 
daliteiten van vermelde belastingen 
door middel van de obligaties der 
muntsaneringslening.

Anderdeels werd beslist, dat de ge
wone belastingen verschuldigd door 
schatplichtigen die over geen andere 
betaalm iddelen beschikken en geen an 
dere activa dan hun geblokkeerde re 

|keningen bezitten m its vervulling van 
j zekere form aliteiten, mogen vereffend 
worden door middel van gezegde obli

gaties.
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B U R G E R L IJK E  STAND

Geboorten : Dewulf Roland v. Fe 
dinand en Lutgardis Desmidt, U itke 
ke; Heindryckx Jenn y v. Andreas 
Ivonna Dryepondt, Houtave; Dem 
Achiel v. René en Allemeersch Helen 
Verkest Jozef v. Gustaaf en Vande P  
te Ju lie , Uitkerke; W ittewaele Jenny 
M aurits en Sabbe Agnes, W aterkaste 
str. 9; M arys Ja n  v. Cornells en M a 
Margaret, Heist.

Huwelijken : K a re i Ketels met M  
nique Lauwereyns; Roger Pettens m 
Ghys G ilberte; Roegens Florent m 
Magdalena De Langhe.

Huwelijksafkondigingen : K a r 
Geldhof, Assebroeck, met Angela D 
costere; Leopold Meyers, U itkerk 
met M aria Hollevoet, Aartrijke.

PR A C T ISC H E D EM O N STRA T IE

Door de Vriendenkring van het h 
telpersoneel werd een praktische e 
zeer geslaagde demonstratie , over 
tafelbediening gegeven ter gelege' 
heid der sluiting van de eerste lesse 
cyclus ingericht dóor de bedoeld 
vriendenkring.

De demonstratie heeft overvloed! 
het nut der lessen bewezen. De huid 
die aan de Vriendenkring gebrac 
werd, was dan ook ten zeerste ve 
diend.

M ET DE V U U R K R U IS E R S  NAAR 
NAMEN

Op uitnodiging van de Vuurkruiser 
uit Namen vertrokken Zaterdag 1 M~ 
een 75 Vuurkruisers u it Blankenberg 
en omliggende, samen met het ge 
meentebestuur en afvaardigingen va 
de voornaamste kuststeden, voor ee 
tweedaags verb lijf naar Namen. De 
uitnodiging was een .blijk van dank 
baarheid der Naamse groepering dl 
alh ier verleden zomer door haar B lan  
kenbergse collega’s op hartelijke w ijz 
werd ontvangen.

En  of onze Blankenbergse Vuurkrui 
sers ervan genote,n hebben. De stra 
lende gezichten, toen zij Zondagavon 
toekwamen waren hiervan een stelli 
bewijs, De gulhartige ontvangst dl 
hen te. Namen te beurt viel, de grot 
vriendschapsbanden die werden ge 
smeed zullen ertoe bijdragen de ver 
houding Walen-Vlam ingen te verste 
vigen.

Een officiële ontvangst viel hen 
Namen te beurt in^de grote zaal va 
de Handelsbeurs. Aan dhr Falm agne 
voorzitter van de Naamse groepering 
werd uit erkentelijkheid een iiunsti 
oude vis:;erssloep overhandigd, Zater
dagnamiddag had een excursie p laat 
naar de schilderachtige omgeving ter
w ijl de Zondag de plechtige ont
vangst plaats had door het gemeente
bestuur. Tijdens deze ontvangst werd 
het woord gevoerd door de hh. Falm ag 
ne, voorzitter der Naamse Vuurkrui
sers. Dhr Burgemeester-senator Hu- 
art, dhr Devriendt, burgemeester van 
Blankenberge, dhr J .  de Gheldere, bur 
gemeester van Heist aan zee en dhr 
Proot, voorzitter der Blankenbergse 
Vuurkruisers. Alle sprekers kwamen 
op voor een broederlijke samenwerking 
tussen W alen en Vlam ingen en getuig 
den hun verkleefdheid aan de dynas
tie. Een heerlijk m aal verenigde allen 
aan de feestdis in het Casino van N a
men en blij gezind werd dan ook de 
terugtocht aanvaard.
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APO TH EEK D IEN ST

Vcor Znndag 9 M ei: Apotheek Cool 
M arkstraat. Open van 9 tot 12 en van 
16 tot 18 uur.

1
SCHAKEN

i
! De revanchewedstrijd tussen de 
«Tempeliers» en Koksyde-Oostduin- 
kerke» ging Donderdag jl. door in het 
Hotel Belle Vue.
Bu ltinck - Morannes 1-0
Van Exem - Sp illiaert 0-1
Boeckx - Lejeune 0-1
Mausset - Gerard 0-1
Van Craynest - Demolder 0-1
Braet - Cloet 0-1
Debusschere - Bonnehill 1-0
Decorte-Sibenaber 1-0
Balanck  - Van den Broele 0-1
Cassaer - Vanden Berghe ' • i~' 
Verplancke - Bu lthé • 0-1
Meyskens - Degraeuwe 1-0
Van Craynest - Bonnehill 1-0
U itslag  : Nieuwpoort 6 partijen, Oost 
duinkerke-Koksyde : 7 partijen

O PEN BA RE V ER L IC H T IN G

; Door Gazelec wordt thans de la a t
ste hand gelegd aan de uitbreiding 
van de openbare verlichting. 9 axiale 
lampen voorzien van een kwiklam p 
en een gewone lamp worden geplaatst 
op sommige belangrijke kruispunten 
van de Deroolaan en de Langestraat. 
In  verband hiermede moet erop ge
wezen worden dat het kruispunt van 
de Deroolaan en de Duinkerkestraat 
dat als gevaarlijk  punt van de stad 
geldt over het hoofd gezien werd. W e 
verhopen dat het Schepencollege h ier 
in  zal verhelpen. Alhoewel de verlich 
ting van de M arktp laats verbeterd ls 
laa t die toch nog veel te wensen over 
Een lamppost aan elk der vier hoè- 
ken ware de goede oplossing.



tOOD K R U IS
De Nieuwpoortse afdeling van het 

tood K ru is van België rich t op 10 Ju
ii in  de cinema Nova een filmvoor- 
telling in waaroo de mooie film  «De 
Vitte Engel» zal vertoond worden, 
"evens zal een grote tombola plaats 
lebben met als prijzen een radio, een 
lames of herenfiets, enz.. Daar deze 
voorstelling ingericht wordt om de 
ictie van het Rood K ru is te steunen 
:i*n we er van overtuigd dat ze een 
jrach tig  succes te gemoet gaat.

B U R G E R L IJK E  STAND
Geboorten : Aesaert Pierre v. F ra n 

çois en ’T  Jaeckx Pau la; Zamman A ri
ane v. Edgard en Mestdagh M arie; De 
gans V iviane v. August en Vandecastee 
le Denise,.

Huwelijksafkondigingen : Levecque 
M arcel, metaalbewerker en Deplanter 
Albertine; M af ras Albert, slotenmaker 
en Deplanter M arie; Mercy Marcel, 
metaalbewerker, en Verplancke Ange- 
le, naaister, Oostduinkerke,

Huwelijken : Coulier Pieter, visser 
en Desaever Angele.

D U IV E N P R I JSV LU C H TEN
Duivenm aatschappij «De IJzerbode» 

vlucht van 25-4-1948 op Breteu il 242 
duiven : 1. Deprez G.; 2. Viaene M.;
3) Legein M.; 4. Coopman; 5. Vynck 
M .; 6. Viaene M l; 7. Vynck M .; 8. Col- 
paert M .; 9. Viaene M .; 10. Viaene M.;

Duivenm aatschappij «Eerlijk  moet 
Vooruit», vlucht van 25-4-48 op Bre 
teuil, 176 duiven : 1. Debacker H .; 2. 
W eiss A.; 3. Thibbaut G,; 4. Blondé R. 
5. Vermout J.; 6. Legein M..; 7. Du
pont A.; 8 Legein M ; 9 Legein A; 10. 
Debacker H.;

R U IM D IEN ST
De nieuwe pompwagen voor de ruim 

dienst werd in  gebruik genomen. De 
ketel heeft een inhoud van 3 m3 en de 
pomp wordt in  beweging gebracht 
door de motor van de auto. Het ge
heel kost eventjes 240.000 fr. In  elk 
geval betekent d it een gevoelige ver
betering op hygiënisch gebied en, la 
ten we hopen, ook op gebied van spoe
dige uitvoering der aanvragen.

V E IL IN G  BOHOKO
Verleden week.werd een grote open

bare veiling gehouden van de m ate
ria len  en werktuigen van de scheeps
w erf Bohoko. E r was weinig gelegen
heid om een koopje te doen. Daarmede 
mogen w ij verhopen dat het onooglijk 
gedrocht van Bohoko in  de nabije toe
komst van de kaai zal verdwijnen wat 
en het uitzicht en het verkeer aan de 
Langebrug zal ten goede komen.
T.C.B. N IEU W S

E r wordt ter kennis gebracht van 
de belanghebbenden van Nieuwpoort 
en omliggende dat vanaf 1 M ei toldo- 
cum entten voor vrije  grensdoorgang 
afgeleverd worden op volgende adres
sen : Lust M. M arkt 9 te Nieuwpoort; 
Vynck A. Recolettenstraat 48 te Nieuw 
poort.

Voortaan zullen dus de auto- en 
motobezitters ter plaatse alle nodige 
stukken kunne afhalen terw ijl vroe
ger daarvoor minstens naar Brugge of 
leper diende gereisd.
T.C.B. F IETSTO C H T  NAAR LO PPEM

Niettegenstaande het slechte weer 
was er een bevredigende opkomst. De 
tocht ging langs Gistel, w aar het Go- 
delieve oord bezocht werd, Westkerke 
en dan tussen de bossen naar de be
kende Benediktijnerabdij van Loppem. 
Na het bezoek aan de abdij (w at wer
kelijk  de moeite waard is) werd ook de 
doolhof doorkruist.
Iedere deelnemer was opgetogen over 

deze tocht en met ongeduld wordt de 
tocht naar Holland tegemoet gezien.

Leopold DEPAEPE
ln- en U itvoer van 

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

Tel. Privé: Knokke 812.94
(224) Zeebrugge 513.30
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A A N BESTED IN G  N IEU W E  
SPO O R L IJN EN

Uitslag van de aanbesteding voor 
het aanleggen van de spoorbeding in 
ophoping, tussen de stopplaats te 
Duinbergen en de Steenweg Heist- 
Westkapelle.
1. Van Gheuwe R. en M. Breedene frs 
1.522.461; 2 Entrassa, S t Lam brechts 
Woluwe 1.528.575 fr; 3. C. Monbollui, 
Brugge 1.587.400 fr; 4) Lowyck, Zweve
zele, 1.696.972,50 fr; 5. J .  Abras, Brussel 
1.721.829 fr. en hoogste aanbod De- 
pret gebr. 9.421.212,50 fr.

Z ITD AG  VOOR DE G ET E IST ER D EN
Op Woensdag 12 M ei as. houdt een 

afgevaardigde van het M inisterie 
van Wederopbouw voor dé geteister
den een zitdag op het stadhuis.

r
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B U R G E R L IJK E  STAND
Geboorten : Ameele Anna v. Frans 

en Hosten Alice; Leye D aniël v. Roger 
en Dedrie S ilv ie ; Ghesquière Jo ris  v. 
A lbert en Evers Germ aine.;

Huwelijken : Vansieleghem  Carolus, 
onderwijzer, met Vereecke Marie- 
Louise; Dubois Georges, technisch-in- 
genieur met O fferm an Gabrielle.

Afkondigingen : De Bleecker Roger, 
grondwerker en Vanduren M arie, werk 
ster.

C INEM A R ET H O R IK A
Deze week : «Arsenicum  en oude 

Kant»  met G ary G ran t en Puseilla 
Lane.

B I J  DE JA Q U ET SP ELER S
De prijskam p ingericht in  het lo

kaal Café Derby, oogstte een enorm 
succes want nret m inder dan 38 leden 
namen eraan deel. Ten slotte w ist Van 
besien Jozef de eerste p rijs te beha
len vóór Vanbesien Pierre, M uylle Je 
rome, Develter Frans, Versick Leon, 
Mw Vanryckeghem Rob. en Albreght 
Henri.

CROCODILE-KER[M IS
Zoals algemeen verwacht kende deze 

w ijkkerm is veel b ijval. A l de feeste
lijkheden waren tot in  de puntjes ver
zorgd en de in richters mogen fier er 
op zijn.

GEM EEN TERA A D
. De gemeenteraad kwam vo ltallig  bij 

een op 28 April. M et 6 tegen 5 stem
men wordt de belasting op wedden, lo
nen en pensioenen gewijzigd van 15 
naar 13 t.h. De m inderheid stemde 
tegen daar deze op 29 December 11. 
voorstelde tot afschaffing dezer be
lasting over te gaan. Voor het maken 
van 10 nieuwe zeedijkbanken werden 
vier aanbiedingen ingeleverd. Arm. 
Proot had het laagst aanbod (22.000 
fr ), H. T iteca wees op de dubbelzin
nigheid van het lastenkohier en ver
m its H. Proot Jos. volgens art. 68 de 
zaal had verlaten wérd met 5 tegen 5 
onthoudingen gestemd. De strandver- 
gunningen werden als volgt toegekend 
Amphibie ; Vanbeveren preorges (20 
duizend fran k ); Tennis : Vanhock 
Gaston, G ent (22.500 f r ); Room ijs : 
Pylyser Louis (1,000 fr .); IJschocolade 
Vanhoecke Arthur, Oostende (3.800 
fr) ; Paarden en ezels, : Knockaert Re
né, Oostende (12.000 fr) voor de 3 lo
ten.

De plaatsen van 4 redders en 1 toe
ziener van de badendienst worden 
openverklaard en de voorwaarden vast 
gesteld. D it geldt eveneens voor een 
tijdeli;ke incasseerder in  de water- en 
electriciteitsdienst. Nadat verscheide
ne raadsleden opmerken dat het offi
cieel feestcom iteit met twee m aten en 
twee gewichten te werk gaat en dat 
dhr Burgemeester belooft controol en 
nazicht te houden, wordt tot de gehei
me zitting overgegaan.

Vandenbussche Victor, kassier bij de 
regiediest wordt ter beschikking ge
steld. Colpaert V., gemeenteontvanger, 
zal voortaan de maximum-wedde ge
nieten en de proeftijd  van Lecomte M. 
leraar aan de tekenschool wordt van
1 op 2 jaa r gebracht. M et 8 stemmen 
tegen 3 wordt raadslid Gesquiére aan
gesteld als afgevaardigde der gemeen
te bij het comité van Wederopbouvv.

Vrijdag 7 M ei vergadert de gemeen
teraad opnieuw ten einde volgende 
punten te bespreken : Vergunning 
voor zeilwagens en motorboot, beplan
tingen verpachting der m arkt, t'aksre- 
glement voor het verhuren van strand 
stoelen, inwendige orde der gemeente
lijke politie en verder nog verscheide
ne kwesties van m inder belang.

R A V ER SY D E- K ER M IS
Na Crocodille komt Raversijde aan 

de beurt met zijn w ijkkerm is. Het feest 
wordt ingericht door de Verenigde 
Herbergiers en Neringsdoeners der 
w ijk  met medewerking van het o ffi
cieel Feestcomité onzer gemeenten en 
opgeluisterd door de Fan fare van Ma- 
riakerke.

Een velokoers voor alle rijders zal 
worden betwist w aaraan 1.500 fr p r ij
zen zijn verbonden. E r wordt inge
schreven bij Paye, Café Sportvriend.

Kerm ism aandag zal iets u it de bo
venste lade worden. W an t allerande 
volksspelen zoals cyclocross voor de 
vrouwen, loopkoersen, boiling, valiezen 
koers en zo meer zullen plaats grijpen. 
Op 13 M ei komen de traditionele draf- 
koersen aan de beurt, begifitgd met 
7.500 fr. prijzen. Voorzitter Cam. P y ly 
ser heeft er w aarlijk  een handje van 
weg iets prachtigs op touw te zetten. 
Hopen we m aar dat het zonnetje van 
de partij wezen zal en het is zeker dat 
M iddelkêrke’s grootste w ijk  zich op 
een enorme volkstoeloop zal mogen 
verheugen.
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H ET  W A S B E T E R  IN H ET  GEVAN G

Van Tuyne C. geboren te Oostende 
kwam  zich in  het politiebureel aan
melden daar h ij zonder m iddelen van 
bestaan verkéerde. H ij was woonach 
tig  te G ent in  de Koninginnelaan, 82 
Het eigenaardige van het geval was 
dat h ij in  1929 veroordeeld werd tot
20 ja a r dwangarbeid, h ij werd pas 
gelost in  voorlopige vrijhe id  op 10-4 
1948 dus meer dan 19 ja a r is h ij in 
het gevang verbleven. H ij wou er ech 
ter terug naar toe.

DAT MOOGT G E  OOK AL N IET  
M EER  DOEN

M ille  M. heeft op het politiebureel 
k lacht, neergelegd tegen V ,R . wegens 
mondelinge belediging.

Het onfeilbaar geneesm iddel

VOOR STEK -  SN IJ-  en BRAN D  
W O NDEN alsook VOOR SPEEN  
EN  EC ZEM A

W O N D E R Z A L F

INDIANA
— Te koov in  aille apo theken  —

(325)

ZELFM O O RD PO G IN G
Zekere D .E. u it St. Ja n s  Molenbeek

29 jaa r oud, was naar Oostende over 
gekomen. H ier was h ij verliefd  ge
raak t op een schoon juffrouw tje en 
de zaak vlotte n iet a l te erg want 
in  de St. Jo riss traa t w ilde h ij een. ein 
de stellen aan zijn leven door het in  
nemen van perm aganaat. In  zijn 
hand hield h ij een foto en een brief 
Door geburen werd hem melk gege
ven en naar het hospitaal overge
bracht. Z ijn  toestand die eerst zorg 
wekkend was is thans omzeggens 
gans norm aal.

b o u w t o e iLa t in g e n
Entreprises Decloedt &  F ils , bou

wen bergplaatsen Sloepenstraat; Her 
mans Rem y, verbouwingswerken A l
bert I  wandeling; D ’Hooghe H „ ver
bouwen w inkelpuin A lf. Pieterslaan; 
M in isterie van Verkeerswezen, B e 
stuur Zeewezen, herbouwen magazij 
nen Oosteroever haven; Barrem ae- 
cker H enri verbouwen aanbouw Wei- 
destraat, 13; S.M . De Verenigde V is
sers, bouwen pakhuizen V ictorialaan  
S.M . S.E.O., verbouwen huis, N ieuw
poortstwg., 503; M evr. wed. Delfosse- 
Vanheule, verbouwen voorgevel V is
serskaai, 45; Van Hecke Charles, ver 
hogen achtergebouw M adridstraat, 14 
Cloet Gaston, verbouwingswerken 
Noord Eedestraat, 37.

D O K TER SD IEN ST
Op Zondag 9 Mei a.s. dr M aertens 

Euphrosine Beernaertstr 45. Tel. 
726.45.

A PO T H EEK D IEN ST  .
Op Zondag 9 M ei a.s. apotheek Beu 

selinck, Nieuwpoortstwg 2.

BOTSIING
In  de Kapellestraat had een aan

rijd ing  plaats door de vrachtwagen 
van de firm a Valcke bestuurd door 
V.D.B. en de personennwagen van C.
E. Gelukkig bleef alles bij stoffelijke 
schade.

IN H ET KON. ATHENEUM
De leraars en de leerlingen van het 

Kon. Atheneum welke tijdens de oor
log hun leven lieten, zullen op het 
einde der maand plechtig herdacht 
worden. Een herdenkingsplaat te hun 
ner ere zal ingehuldigd worden.

OP H ET STRAND
Op het einde der week zullen de 

tenten opnieuw op h e t strand ge
p laatst worden. Daarvoor zijn thans 
werken aan de gang met het oog op 
het effen maken van het zand voor 
het koninklijk verblijf.

D IER EN BESC H ER M IN G
Op de hoek van de Stu lverstraat 

en het Catharinaplein werd door de 
politie een hondje gevonden met bei
de achterpoten af gereden. D aar het 
beestje nog leefde en de eigenaar 
niet kon gevonden worden werd het 
naar het politiebureel overgebracht 
waar het door agent Polentier met 
een schot afgem aakt werd om het 
van verdef lijden te sparen.
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1 V ER K O O P ;
I  Schrijf- en Rekenmachines
1 Onderhoud en herstelling ter :
|  plaatse
} A. AVNDERNOOT
2 ♦ Maria Theresiastraat, 18 î
5 + OOSTENDE — Tel 72113
I  132
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VALS ALARM

Twee agenten die van dienst w a
ren aan de vism ijn tijdens de nacht 
hoorden een geweldig geschut. Z ij 
riepen de hulp in  vàn de officier en 
bij nader onderzoek bleek het de com 
mandotroepen te zijn met hun nacht 
oefening.

LE V E  BACHUS !

V.E.M., D.W. en G .F. werden door 
de politie opgeleid in  staat van dron 
kenschap. D.W. kreeg het dan ook 
nog in zijn bol wederspannigheid te 
plegen tegenover de politie.

BU R 6 EÜ LIJK E  STAND

Reders &  Vishandelaars

W ORDT G ELEV ER D  DOOR

^ H f T  B E S T E ,

IJS:
FROI D I NDUS TRI EL;

(2231
ifta in M

TEL. 71791

G EBO O RTEN
23 April 1948 —  Christiane Calle- 

waert v. A lbert en Sim onne Ballière, 
Rom estr. 40;

24. —  Yvette Hautekiet v. André en 
M arie Claeys, Plantenstr. 59; Lucien 
ne F in au t v. M aurice en M arie Tho
mas, Klem skerke; Danielle O lluyn v. 
W alter en Raym onda B illiau , A. P ie 
terslaan 99; Elisabeth Anseeuw v. M i
chel en Lau ra Vandenbroucke, Stalh il-  
le; M arc Gondry v. H enri en Renée 
Cordel, W ellingtonstr. 4; D aniel Smis- 
saert v. H enri en Sim onne Dekeyser, 
S t Sebastiaanstr 6; Jocelyn  Lucien 
Van Eycken v. Jozef en M elanie Aspe
slagh, S t Sebastiaanstr 20;

25. —  Rosette G ery l v. W illy  en De
nise Versluys, H ertstr.l; M ire ille  Le 
gein v. Valeer en Rachel Kooy, Sch ip . 
perstr. 46; Christiane Osterw ind v. 
Fernand en Yolande Vantournhout, 
Hennepstr. 5; Pierre Aesaert v. F ra n 
çois en Pau la T ’Jaeckx, Nieuwpoort;

26. •— M arguerite Dugardin v. W illy  
en Christiane Ryckm an. F. Musinstr. 
50; Ronny Vanoeteren v. José en M a
ria  Delrue, Steene;

27. —  Anita, Calcoen v. Raphaël en 
M arie Thoon, Steenbakkerstr. 109; N i
cole Vande Casteele v. André en M a
riette Comptdaer, Breedene; M yriam  
C haffart v. Ju lien  en Godelieve Bel- 
paeme, S t Paulustr. 70;

28. —  Lena De Schepper v. Leon en 
Bérénice de L ille , Van Isegheml. 23; 
Claudine Mulderm ans v. Roger en 
M argaretha Van Enys, W arschaustr. 
48; L ilian e  Devos v. Alois en Gabrielle 
Schaessens, Bonenstr. 8;

29. —  M arceLStafford  v. Jozef en I r 
ma Deckmyn, S t Franciscusstr 30; Mo 
nique Demuenynck v. Georges en Ger
trud Grohs, Leffinge;

30. —  Cam iel Belpaem e V. Cam ille 
en Rachel Vandenberghe, 17 October- 
str. 2.

S T ER FG EV A L LEN

24. —  V ictor Lescrauwaet, 43 jr. Ro- 
gierlaan 49; M ax Serruys 59 jr, Post
str. 19;

25. —  Medard Merm uys, 74 jr.
26. —  Ph ilippe Vanden Abeele, 64 jr, 

Steene; Isidorè W allaeys, 73 jr  Steene;
27. —  V ictorina Vanthournout, 80 jr, 

ongeh. Ed. Cavellstr 15;
28. —  Elisa  Bonnel, 84 jr, K . Jans-

sensl. 11; Frans Desmet 5ó jr, Arsenaal 
str. 8;

29. —  Albert Vandenberghe, 62 jr, 
'Steene.

H UW ELIU K EN

Richard  Maenhoudt en Magdalena 
Deback; Em ile Verburgh, trambedien- 
de en M aria Hollevoet; Robert Severy, 
visser en Joanna Mongaré; Ericus De 
wulf, handelaar, en Yvonne Pottier.

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

Maeckelberghe André, beroepsmili
tair, Plakkerstr 4 en A llaert Rosette,
H. Borgerstr 8; Decombel Hector, tech 
nieker, Plantenstr 7 en Lesy M arcella, 
Oude M olenstr 13; Boury Roland, 
steenhouwer, Zwaluwenstr 67 en Du- 
fa it Marie, bediende, Leeuwerikenstr, 
45; Annys Camiel, werkm an, Steene 
en Jonckheere Angele, Metserstr. 32; 
Labbeke Robert, electrieker, Romestr.
85 en Ponjaert Elza, Am sterdamstr 38; 
Debeer Marcel, mekanieker, Eernegem 
en Maelbrancke Adolphina, dienst
meid, Langestr. 25; Andries Victor, ho
telier, Gr. de Sm et de Naeyerl. 10 en 
Verbrugge Georgette, Gr.. de Sm et de 
Naeyerl. 10; Vandecasteele Georges, 
Stuiverstr. 71 en Van Eenoo Georgette 
Steenbakkerstr. 62; Geselle Roger, ij- 
zerdraaier, Verlaatstr. 6 en Klingem an 
Josina, Kongol. 151; M athys Gabriel, 
electrieker, Tarwestr. 45 en Verm eire 
Suzanne, Frère Orbanstr. 48.

AN D ERE G EM EEN TEN

Lam s Prudent, zeeman, Oostende en 
Vandewijngaerde M ariette, Zandvoor
de; Debra Em iel, matroos, Oostende en 
Taecke Bertha, Breedene;, Reicken- 
bach R ichard, m ijnwerker, Genk en 
Jonckheere Simonne, Genk; Maes A l
bert m achinist en Dedulle Germ aine, 
Beerst; Jansoone Robert, handelsbe
diende té Evere, voorheen Oostende en 
De Jaegere Emma, S t Lam brechts Wo 
luwe; M olitor Georges, kadet koop
vaard ij, Oostende en Koehl M argueri
te, Luxemburg; Depoorter Camille, vis 
ser, Oostende en G iraldo Simonne, 
dienstmeid, Klem skerke; Vandenhout- 
te Cam ille, soldeerder, Elsene en 
K ind t B lanca, G istel, voorheen Oosten 
de.

PAS OP MOULAT MOHAND BEN 
AMAR

Deze M .M.B.A. wonende te Gent 
werd op de vism arkt aangetroffen 
zonder leurderskaart of betalingsbe 
w ijs van taxe. H ij zal dan ook moe- 
te boeten voor zijn overtreding.

W ER D  DE BR U Y N E  VERM O ORD ?

L » JK  ONTDEKT T E  M A R IA K ER K E-  
OOSTENDE

Maandagmorgen omstreeks 8.30 u. 
werd achter het struikgewas tussen 
het kerkhof en de Vercamerschool 
het lijk  ontdekt van de 46 jarige De 
Bruyne Ju lien .

Zoals gewoonlijk had Mevr. Stroo- 
bants haar hondje Kouly buiten ge
laten voor zijn morgenritje. Het hond 
je liep echter deze keer voor de eer
ste m aal de straat over en bleef b la f 
fend staan achter het struikje. M e
vrouw Stroobants ging van dichter
bij kijken en zag de voeten van het 
slachtoffer, denkend met een dron
ken man te doen te hebben. Een paar 
geburen er bij geroepen herkenden 
De Bruyne.

Kom m issaris Deprez stelde de iden 
tificering vast en weinig ogenblikken 
nadien stapte het parket ter p laatse 
af. De Bruyne werd neergeslagen met 
een stomp voorwerp tegen het ach
terhoofd, aangezien het gezicht to
taa l blauw geslagen was. U it nadere 
in lichtingen kon men vernemen dat 
De Bruyne om 5.30 ur het huis verla
ten had om met kaarten te gaan spe
len. Om 11 uur kwam h ij opnieuw te 
huis in een ver gevorderde staat van 
dronkenschap. Na een heftige woor
denwisseling w aarbij de kinderen ge
noodzaakt waren zich op hun kam er 
op te sluiten moest de vrouw hem 7.
000 fr. overhandigen, zogezegd om een 
foormolen te kopen. Zaterdag had h ij 
vanwege een zekere V.D.W . een voor
stel ontvangen tot het verkopen van 
een rijw ielm olen tegen deze voorop
gestelde prijs. Na elf uur weet men 
niet meer w aar De Bruyne verbleven 
is. Werd De Bruynne vermoord nie
mand weet het men tast voor het 
ogenblilk totaal in het duister. W e 
hopen dat de gerechterlijke diensten 
klaarte in deze zaak zullen brengen.

OUDERS O PG ELET  !
De politie m aakt de ouders in  het 

bijzonder opmerkzaam hun kinderen 
aan te raden niet de bomen in  het 
bosje te beschadigen, inkervingen te 
doen of de takken af te breken. Het 
bosje dat door de bezetting veel heeft 
geleden moet op sommige plaatsen 
erg aangedikt worden. Verleden week 
werd vastgesteld dat van de 15 nieu
we boompjes welke geplant werden 
er reeds 14 uitgeroeid waren. Dus 
ouders opgelet want gij z ijt het die 
de gebroken potten zult betalen.

VOOR DE K R IJG SG EV A N G EN EN
Op Zaterdag 8 M ei wordt in  het 

8-Urenhuis een bal op touw gezet ten 
voordele van de krijgsgevangenen. De 
ingang is vrij voor de leden en hun 
fam ilie.

GOUDEN BR U ILO FT
Op de w ijk  Molendorp te Sas-Slij- 

kens werd de gouden bruiloft gevierd 
van de echtgenoten C yrille  Defever 
en Louise Lekens. Onze hartelijke ge
lukwensen.

-K
U l i f i S  E L  M O T O R  E N

B R U S S E L

DE

i

B E ST E  MOTOREN VOOR
DE V IS S E R IJ

Alac mene Vertegenwoordiger 
voor de Visserij :
L.  A.  A S P E S L A G H *  
Poststraat, 12 - Oostende 
Tel.: 71.498. (67'

DE G EM EEN TERA A D
Op Vrijdag 29 April kwam onder 

voorzitterschap van Schepen Vroome 
de, gemeenteraad bijeen. Een vijftien  
ta l punten van adm inistratieve aard 
werden af gehandeld. Een politiever
ordening werd goedgekeurd aangaan 
de het verbod van parkeren op ver
scheidene plaatsen tijdens de aan
staande roeiwedstrijden. Vervolgens 
werd een gunstig advies gegeven om 
trent de autobuslijn Oostende-Brug- 
ge en Oostende-Oudenburg. *Het per
soneel moet van dezelfde voorwaarden 
genieten als het personeel verbon
den aan de Nationale M aatschappij 
der Buurtspoorwegen. Aan de prijs 
van een onderhoudsdag in  de Com
missie van Openbare Onderstand 
wordt wijziging gebracht.

In  het Therm alinstituut zal een 
school opgericht worden voor massa
ge en 'gezondheidsgymnaistiek,/ deze 
school moet later door de Staa t er
kend worden. Kredieten otd de begro
ting worden toegekend. De verande
ringen in  de Nieuwpoortsteenweg en 
W arschaustraat worden toegekend. 
Het Schepencollege zal verder de mo 
gelijkheid onderzoeken om de Ponton 
straat met de gascentrale aan te slui
ten. Nadat de heer Vroome uitleg ver 
schaft heeft aangaande het nieuw 
Kursaalgebouw wordt de openbare 
zitting geheven.



U IT R E IK IN G  VAN D IPLO M A’S AAN 
DE LEER L IN G EN  VAN HET KON. 
M U Z IEK C O N SERV A TO R IU M

De uitreiking had p laats in  de Kon. 
Schouwburg onder een ta lrijke  be- 
langsteling. Dhr. De Vliegher gaf een 
opvoering te beste van werken van 
Berlioz, M ozart en Bruch, alsook ge
d ichten van R . Declerq en A. Van 
Schaltam a. W ij wijzen op de pracht- 
prestatie van M ej. Verpoucke Lucien 
ne, die bekroond werd met de zilvere 
regeringsmedaillie.

U IT R E IK IN G  d e r  k o l e n t i c k e t s
Volgens het nummer der rantsoen- 

«ringskaart :
1. Aan de bewoners van de w ijk  

«Opex» in  de school, Voorhavenlaan, 
op Woensdag 12 Mei.

2. In  de school «Vercamer» Nieuw
poortstwg aan de medeburgers woon
achtig  ten Westen van de Stuiverstr. 
op :

Dcnderdag 13 M ei van 1 tôt 25.000.
V rijdag 14 Mei van 25.001 en volgen

de nummers.
3. De andere inwoners zullen be

diend worden in  de school «M aria 
Hendrika, S t Petersburgstr, 28, op :

Zaterdag 15 M ei van 1 tot 10.000;
Dinsdag 18 M ei van 10.001 tot 19.000
Woensdag 19 M ei van 19.001 - 28.000;
Donderd. 20 M ei van 28.001 - 37.000;
V rijdag 21 M ei van 37.001 - 46.000;
Zaterdag 22 M ei van 46.001 en vol

gende nummers.
Voor te leggen stukken : a) de iden

tite itskaart van het gezinshoofd en de 
rantsoeneringskaarten; T>) de strook 2 
van  de kolenkaart 1947-1948;

Opgelet : Verloren, ontvreemde of 
Vernietigde kolenkaarten worden ver
vangen van 1 Ju n i 1948 af tot en met 
15 Ju n i 1948 aan w inket n r 16 in  de 
A lbert H all.

Wawcfieen deze ‘Uleefo?
O O S T E N D E

C IN EM A’S

NOVA «T A K E M Y  L IF E »  met Hugh 
W illiam s en G reta  Gynt.

K ind . n iet toegelaten
PA LA C E : «TO RREN TS» m et Geor 

ges M archai en Renee Faure.
K ind , toegelaten.

FO RU M  : «LA  D AM E D E SH A N G 
H A I» «Lady from  Shangai» m et R ita  
Hayworth en Orson Welles.

R IA LT O  : «T R A G IQ U E D EST IN » 
« I Pagliacci» met A lida V a lli, Benja- 
mino G ig li en Pau l Horbirger.

K ind , toegelaten.
CORSO : «L ’EN T R A IN EU SE  FA TA  

LE»  «Man Power» m et M arlène D ie
trich, Edw. Robinson en George R a ft

CAM EO : «D O U BLE ATTEN TAT» 
«Blind Spot» met Chester M orris, 
Constance Dowling en Steven Geray.

. R IO  ; «FERM E-LA » «Shut my big 
mouth» met Joe Brown, Adèle M ara 
en V ictor Jo ry.

K ind, toegelaten.
R O X Y : «LES F IA N C ES  D E  K A T IE »  

met Simone Simon, Jam es E llison  en 
W illiam  Terry.

K ind , toegelaten.

N otariële Aankondigingen

«ONZE DON JUAN S» IN DE 
KON. SC H O U W BURG

In  de Koninklijke Schouwburg van 
Oostende zal de aloude Rederijkers
kam er van Veurne op Zondag 9 M ei a. 
s. een enige vertoning geven van de 
musicale comedie «Onze Don Juans» | 
gepaard met zang en dans.

Deze vertoning heeft ongetwijfeld ! 
een historisch en folkloristisch belang i 
daa- de Veurnse Rederijkerskam er, 
gest’'ch t op 24 Februari 1530 "êen der 
oudste toneelverenigingen van het 
land is. M aar hoewel meer dan vier 
eeuwen oud, is zij vol leven gebleven, 
tro vw  aari hare leus «Arm in  de beurse 
en van zinne jong».

De Rederijkerskam er van Veurne 
heetf heel veel van hare tradities be- 
w as’ d. E lk  iaar op Driekoningendag 
worden Koning en Koningin door lü- 
te rii uitgeroepen. Volgen dan 'ïrie  d a
gen van feest onder dewelke aen i_>rach 
tig  geschenk aan Koning en Koningin 
aan " “boden wordt. Z ij dragen de zwa
re z'lveren keten van dewelk iedere 
scbskel de naam draagt van een der 
koningen uitgeroepen sedert 1530. In  
alle officië le  optochten te Veurne heb 
ben Koning en Koningin het recht de 
juwelen van de Kam er te dragen. Z ij 
bezit nog een massief-zilveren relikw ie [ 
van de Heilige Barb ara welke de ere
p laats bekleedt op het jaarfeest.

D E  NATIO NALE ST R IJD ER SB O N D  
EN HET EXAM EN  VAN 
VO O RLO PIG  V ISK E U R D E R

De Nationale Strijdersbond, afdeling 
Oostende, verenigd in  Buitengewone 
;algemene vergadering :

Gelet op het Beslu it van Z.K.H . de 
P rin s  Regent, d.d. 13 M aart 1948, w aar 
b ij de benoeming van  voorlopige vis
keurder te Oostende nietig wordt ver
klaard wegens m iskenning van de wet 
ten van 3 Augustus en 27 M ei 1947;

Gezien de oproep uitgeschreven om 
te voorzien in  de vervanging van de 
betwiste aanstelling;

Bestatigt met verbazing dat de ou- 
derdomsgrens voor de rechthebbenden 
op de voorkeurwetten, wordt gebracht 
op 45 jaa r alswanneer de vorige op
roepen voor diezelfde betrekking 55 
jaa r als ouderdomsgrens vermeldden;

Overwegende dat voornoemde^ be
slissing een stelselmatige wermg van 
een kandidaat, oudstrijder, inhoudt, 
besluit : 1) Krachtdadig protest aan 
te tekenen bij ’t  Schepencollege van 
Oostende; 2) H iervan kennis te geven 
aan de heer M inister van Binnenland
se Zaken, de heer Gouverneur der Pro
vincie W est Vlaanderen en de < G e
meenteraad van Oostende;

3) Tegenwoordige dagorde over te 
maken aan het Federaal Bestuur van 
de Nationale Strijdersbond van België 
en aan de pers. (medegedeeld)

PLA A TS VAN T I JD E L I JK  STO KER
De plaats van tijde lijke stoker van 

de centrale verwarm ing is te begeven 
aan het Burgerlijk  Hospitaal, Ed ith  
Cavellstr. 15, w aar alle in lichtingen 
kunnen bekomen worden.

N IEU W PO O RT

CINEM A
NOVA : van V rijdag  tot M aandag 

«LE  S IL EN C E  E S T  D ’OR» met M au
rice Chevalier.

C EN TU RY  : van V rijdag  tot Zon
dag : «DE P R IN S E S  EN  D E  Z EER O 
V ER» kleurenfilm  met Bob Hope en 
V irg in ia M ays •

Maandag en Dinsdag : « H IT L E R ’S  
K IN D ER EN » met Tim  H olt en Bon ita 
G ranville.
VO ETBAL

Zondag te 15 u. : Ile  gew. A. : SVN- 
- W S  Oudenburg

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

Leopoldlaan, 10 te Oostende
X X X

Op D IN SD A G  11 M E I 1948, te 15 u. 
in  het lokaal «Prins Boudewijn» St. 
Sebastiaanstraat, 22 te Oostende : 

T O ESLA G  van 
STA D  O O STEN D E

I Groot Eigendom
Vroeger café «Maison Blanche» Vin- 

d ictivekaai 22
Oppervlakte 278 m2.
Thans in gebruik zonder pacht door 

de rederij Boels te Oostende.
B E Z O EK  : M aandag en Donderdag 

van 2 tot 4 uur.
G EBR A C H T  op 375.000 fr

I I  W O O N H U IS
Spoorwegstraat, 24

Oppervlakte 192 m2.
V rij van gebruik.
B E Z O EK  : M aandag en Donderdag 

van 2 tot 4 uur.
G EBR A C H T  op 210.000 fr.

A l deze goederen zijn door oorlogs- 
feiten beschadigd en de rechten op 
oorlogsschade worden N IE T  mede ver 
kocht.

Voor alle nadere in lichtingen zich 
wenden ter studie van de verkopen
de notaris. (764)

V e rb ru ik e rs  !
' J t z t  m a u a e  z e y e t  

V x ic a n t i ë n  <£ L fie iz e n

wordt U G R A T IS  aangeboden 
door alle handelaars die een 
trouwe cliëntele naar waarde
schatten en ze wensen te be
houden
Vergeet' niet de zegels Vacan- 
tiëri en Reizen voor al Uw aan 
kopen te vragen.
U  zult aldus aanzienlijke be-. | 
sparingen verwezenlijken welke 
U naar Uw  keuze zult gebrui
ken.
Vertegenwoordiger : P . Croux 
Koksyde.
Hoofdzetel : Vacantiën en R e i
zen - Broeks'raat. 44, Brussel

(701)

Studie van Notaris 
Maurice Q U A G H EBEU R

Léopoldlaan 10 te Oostende
X X X

Op D IN SD A G  11 M E I 1948 te 15 u. 
in  het lokaal Prins Boudew ijn St. Se 
bastiaanstraat, 22 te Oostende. 

IN S T E L  met 0,50 % premie

Studie van Notaris 
M AUR ICE Q U A G H EBEU R
Leopoldlaan, 10, Oostende

X X X X  *

U IT  T E R  HAND T E  KO O P 
DEN HAAN AAN Z EE

De prachtige Villa
«TADY»

RUBENSLAAN

V R IJ  VAN G E B R U IK
Verscheidene slaapkam ers - geïn

stalleerde badkamer. - In  zeeç goede 
staat.

Voor alle nadere in lichtingen zich 
wenden ter studie van de verkopen
de notaris. (761)

Studie van Meester 
JAN  B. DE G H ELD ER E  

TE  HEIST-AAN-ZEE
XXX

IN ST EL  M ET  P R E M IE  
Op D IN SD A G  25 M E I 1948, om 16 

uur stipt in het «Café den Anker« bij 
Mr. Mille-Dogimont, Knokkestraat te 
Heist aan zee, van ;

BAD STAD  H EIST-A AN -ZEE 
EEN G E R IE V IG

WOONHUIS
gelegen in  de Baderstraat, 8 groot 
180 m2.

V rij drie maanden na de toeslag.
(774)

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

(Tel. 715.88;

IN S T EL  M ET  0,50%'P R E M IE  
Op W O ENSD AG 19 M E I 1948 te 15 

uur ter herberg «Prins Boudewijn» 
St. Sebastiaanstraat, 22 Oostende, 
van ;

STAD  O O STEN D E 
W ELG EL EG EN  EN SCHONE

V IL L A
gelegen Koginnelaan, 67 (d ichtb ij 
Pe tit Pa ris  en hoek Nieuwpoortsteen 
weg) met koer en hofje, groot 172 m2 

Begrijpende : kelderingen, gelijk
vloers, 2 verdiepingen en zoldering. 
Voorzien van gas, electriciteit, stads
en regenwater, centrale verwarm ing 

Dadelijke ingenottreding.
Kan vrij komen 6 maanden na toe

wijzing.

Zichtbaar : Dinsdag en Donderdag 
van 14 tot 16 u. m its toegangsbewijs 
te bekomen ten kantore.

(Toewijzing volgt op 2-6-48) 
(718)

fcen gerievig Woonhuis
M ET W A SK O T - K O T ER IJEN -  K O ER  

EN HOF
Steenbakkerstraat, 41 Oostende

Oppervlakte 168 m2. - Zeer gerievig 
ingericht en in  goeden staat (zie p lak 
b rieven ).

Gewone en industriële electrische 
leiding.

G EN O T: kelderingen en gelijkvloers 
onm iddellijk vrij. - het overige 2 
m aanden na toeslag.

B E Z O EK  : D insdag en Donderdag 
van 2 tot 4 uur.

Voor alle nadere" in lichtingen zie 
plakbrieven of zich bevragen ter stu
die. (763) I nne>>

Studie van Meester 
JAN  B. DE G H ELD ER E  

T E  HEIST-AAN-ZEE
xxx

IN S T EL  M ET  P R E M IE  
Op D IN SD A G  25 M E I 1948, om 17 

uur stipt, in het «Café Flander Jan s 
sens» bij René Janssens, Pannestraat 
te Heist aan zee van :

BAD STAD  H EIST-A AN -ZEE 
EEN  G E R IE V IG  EN W E LG EL EG E N

U IT  T ER  HAND T E  KOOP 

SCHOON

Burgershuis
Vingerlingstraat, 34 Oostende-Opex

Te bevragen : Studie Notaris A. 
LACOURT, K . Janssenslaan, 31 te 
Oostende. (770)

W O O N H U IS
gelegen in de Pannestraat, 36, groot 
80 m2.

Gebruikt zonder geschreven pacht 
door M r. L . Demeulenaere.

(773)
Studie van Meester 

JAN  B. DE G H ELD ER E  
TE  HEIST-AAN-ZEE

xxx
IN ST EL  M ET  P R E M IE  

Op W O EN SD AG  19 M E I 1948, om 
16 ure stipt, in het «Hotel de la  Ma- 

Statiep laats te Heist-aan-zee, 
BAD STAD  H EIST-A AN -ZEE

Zoeklichtjes
<► T E  KO OP : Occasie Auto-Renault
1938 - 4 Cylinder - 4 deuren - banden 
in  goede staat. - motor vernieuwd. 
Zich wenden J .  Berden, Vaartbleker 
straat, 8 Sas-Slijkens. (756)
♦ T E  KO O P : een nieuw zeil, een oud 
zeil zo goed als nieuw, een viskorre 
twee koelnetten, een krabbebak, twee 
kori’zers, twee kopere zijlichten, een 
deklicht, toplicht, stroopnet en ande
re m ateriaal.

Zich enden : We ST EEN , A IM E  L IE  
BA ERTSTRA A T , 51, O PEX-O O STEN- 
DE. (756)

TE  KOOP Gans -vernieuwd stalen 
vaartuig 180 PK . Volledig uitgerust. 
BT. 98. lengte 25 m.

Inlichtingen bureel blad
(703)

♦ Ik ben koper van ouderwetse vazen 
telloren, meubels, porcelein, scheep 
jes.

Z ich wenden : Pipe, 34, Van llse- 
ghemlaan. (673)

♦ M otorvissersvaartuig 42,53 B T  15 
in kiel met motor Moës 120 P .K .; 1942
♦ Open boot BT . 10,66 met motor ABC 
18 P.K . van 1935.
♦ M otorvissersvaartuig BT. 23,83 mo
tor A.B.C. 80 P .K . van 1943.

T E  KO O P :
♦ M otorvissersvaartuig 15.65 m. A.B.C 
motor 80 P .K . van 1942. 
❖M otorvissersvaartuig 16 m. met mo
tor A.B.C. 80 P .K . van 1942.
♦ M otorvissersvaartuig 17 m. met mo
tor A.B.C. van 80 P .K . van 1942.

Studie van de Notaris 
Maurice Q U A G H EBEU R , 

Leopoldlaan ,10, Oostende •
xxx

Op D IN SD A G  11 M E I 1948 te 15 U. 
in  het lokaal Prin s Boudewijn, St. Se 
bastiaanstraat 22 te Oostende

IN S T E L  met 0.50 %  prem ie van ;

I  G e r ie v ig  W o o n h u is
M ET G A RA G E EN G RO O T PA K H U IS

te Oostende, N ieuw landstraat, 13 
Oppervlakte 193 m2.
Verhuurd zonder pacht m its 750 fr. 

per maand.

I I  W e rk m a n s h u is
M ET PO ORT

te Breedene, Nukkerstraat, 116 
Oppervlakte 115 m2.
Verhuurd zonder pacht m its 150 fr. 

per maand.
B E Z O EK  : voor beide kopen M aan

dag en Donderdag van 14 tot 16 uur.
Voor nadere in lichtingen zie p lak

brieven of zich bevragen ter studie.
(762)

EEN GRO TE EN W ELG EL EG EN

VILLA
genaamd «Ste Thérèse», Zeedijk 
groot 135 m2; geteisterd. 

Onm iddellijk vrij.

106

(775)

Studie van Meesters '
JAN  B. DE G H ELD ER E  

TE HEIST-AAN-ZEE 
en G EO R G ES  W ATILLO N  

te NAMEN 
xxx

IN S T EL  M ET  P R E M IE  
Op V R IJD A G  28 M E I 1948, om 15 

uur stipt, in het «Hotel Central», S ta  
tieplaats te Heits aan zee, van : 

BAD STAD  H EIST-A AN -ZEE 
EEN  G RO TE EN W ELG EL EG EN

V I L L A

❖ M otorvissersvaartuig B .T . 15,25 van 
1942 met motor AW A 40 P .K . van 1942
❖ Motor Deutz te koop van 
Bureel van het blad

25 P.K . 
(641)

♦ M otorvissersvaartuig B T  22,57 14 m 
met motor Moës 80 P .K . van 1943.
♦ M otorvissersvaartuig B T  16,71 mo
tor A.B.C. 18 P .K . van 1935.

Voor Moderne Treiters
1829 SCH EEPSBO UW W ERVEN 1829

; N.v.
; T E M S C H E
►

JOS. BOEL & ZONEN
TELEG R A M A D R ES; B O ELW ER F  
TELEFO O N : Nr 10 (4 L IJN E N )

N.V ■

B E L C ! E

Studie van de Notarise 
M A U R IC E  Q U A G H EBEU R  

Leopoldlaan, 10 te Oostende
X X X

Op D IN SD A G  18 M E I 1948 te 15 U. 
te r gehoorzaal van het Vredegerecht 
van het Kanton Oostende, Canada- 
plein te Oostende :

IN S T E L  M ET  1/2% P R E M IE  VAN 
G EM EEN T E  BR EED EN E  

KO O P II
Werkmanshuis

Nieuwstraat, 20 oppervlakte 125 m2 
Bewoond 'door de verkopers.

KO O P II

Gerievig Woonhuis
Nieuwstraat, 23 opervlakte 70 m2 
V rij van gebruik.
Bezoek voor beide kopen ’s Zater

dags van 2 tot 5 uur.
A lle nadere in lichtingen te beko

men ter studie. (771)

genaamd «St. Joseph» ter Zeedijk, nr. 
163, groot 110 m2.

Onm iddellijk vrij. Gans hersteld en 
vernieuwd.

(772)

Studie van Notaris 
JA N -BA PT ISTE  de G H ELD ER E

te Heist aan-zee 
xxx

Om u it onverdeeldheid te treden 
IN S T E L  M ET  P R E M IE  

Op W O ENSD AG 19 M E I 1948, om 
17 u. stipt, in het «Café Mercator» bij 
M. Henri Cattoor, Knokkestraat te 
Heis aan Zee van

BAD STAD  H E IS T  AAN Z EE

U ITSLA G  R IN G W E D S T R IJD  VAN 
ZONDAG 2 M E I 1948.

B ij goed weder, onder grote belang
stelling vanwege publiek en liefheb
bers en een uitstekende inrichting  
met bekwaam personeel, werd op Zon
dag 2 M ei jl op het mooi grasplein van 
de «Laiterie Royale» te Oostende de 
door de onlangs gestichte V.A.V. (V er
eniging van Africhtingsclubs voorVer 
dedigingshonden) aangekondigde ring 
wedstrijd voor gedresseerde honden 
betwist.

De Kampioen van België, Marusi, 
werd benevens zijn verdienstelijke 
meester, de heer Anseeuw Henri .lang
durig toegeiuichd door het ta lrijk  pu
bliek bij het betreden van het strijd 
perk. Niettegenstaande zijn hoge leef
tijd  leverde M arusi mooi en prachtig 
werk doch faalde onbegrijpelijk in  een 
paar voor hem gemakkelijke oefenin
gen w aarvan Relia  de la  Fraternité, 
onder de bekwame leiding van zijn 
syympathieke meester, de heer Fa ic t 
Emmery, dankbaar gebruik w ist te 
maken om de overwinning in  de wacht 
te slepen. Deze overwinning, welke ten 
volle verdiend was werd door de aan
wezigen op uitbundig gejuich onthaald 
en de heer Anseeuw, meester van de 
overwonnen kampioen Marusi, was de 
eerste om de overwinnaar geluk te 
wensen.

Ziehier enkele uitslagen ; 1. Relia, 
aan dhr Fa ict van de Zeehond Klem s
kerke 365 p.; 2. M arusi aan dhr An
seeuw van St M ichielse Waakhond 351 
p.; verder 8. Tutti, aan dhr Playsier 
van de Getrouwe Waakhond Steene 
302,5; 10. Tarzan, aan dhr Valckeneers 
van de Getrouwe Waakhond Steene; 
14. Tarzan, aan dhr Velthof van V rij 
en Vrank Oostende 262; 19. Tenaille, 
aan dhr Helsmoortel van de Getrouwe 
Waakhond Steene 224.

De beker geschonken door de heer 
Maurice M issiaen komt toe aan de 
heer Fa ict Emmery, overwinnaar van 
de wedstrijd.

De beker geschonken door de Hon- 
denliefhebbersvereniging «Vrij en 
Vrank» aan de tweede hond komt toe 
aan dhr Anseeuw Henri. Deze neemt 
de beker in ontvangst en schenkt hem 
aan de hond die het minste punten op 
deze wedstrijd komt te behalen. D it 
mooi gebaar van sportiviteit wordt 
door alle aanwezigen luidruchtig toe
gejuicht.

De beker voor de twee beste honden 
van eenzelfde club geschonken door 
de Club Franco Beige Meenen komt 
toe aan de Sin t M ichielse Waakhon- 
denclub Brugge met M arusi en T itan.

Gerievig Werkmanshuis STAR
F L IN K E  PR ES T A T IE  VAN GOLD-

gelegen langsheen de Knokkestraat, 
nr. 238, groot 60 m2.

V rij ; één maand na de toeslag.
Zichtbaar de Woensdag en Vrijdag 

Van 4 tot 6 uür.
Verdere in lichtingen te bekomen 

ter studie van Notaris de Gheldere.
(760)

Zee

Bijbureel G EN T  : 
Zandpoortstraat, - 12 T, 542.70

Studie van Notaris 
J.-B. DE G H ELD ER E

O.L. Vrouwstraat, 23, Heist aan
XXX

IN S T E L  M ET  P R E M IE  
Op W O EN SD AG  12 M E I 1948 om 17 

uur stipt, in  het «Café ’t  R ijw iel» bij 
Joseph Devos-Nyckees, hoek der Steen 
en Pannestraten te Heist-aan-zee, 
van :

BAD STAD  H EIST-AAN -ZEE 
EEN  G E R IE V IG

W O O N H U IS
gelegen Consciencestraat, 57 
73 m2, dienstig voor alle handel.

Gebruikt zonder geschreven pacht 
door M r. M atthys.

Daar men er zich aan verwachtte dat 
Gold S tar te Knokke een verplettering 
zou oplopen had men het totaal mis. 
R. Simoens was onbeschikbaar, Berte- 
loot en M. Dewulf zonden hun kat zo
dat Fons en jeugdige Roger Simoens 
moen te elfderure dienden opgesteld 
te worden. Volgend e lfta l trad in  lijn  
tegen Desmidt en zijn maten : Cou
cke, Huyghebaert, D ’Everlanghe, Van- 
daele, Deboutte, Degryse, Ryckewaert, 
Simoen A. Dewulf L. Simoen Roger, 
Landschoot. Knokke had het ver van 
gem akkelijk en da.t het tenslotte 2-1 
voor de bezochten werd is te danken 
aan het feit dat de scheidsrechter een 
off-side onbenut liet waardoor Knok
ke amper 1 m inuut vóor het einde de 
zege kon behalen. H et is w aarlijk  spij
tig, want onze, fel gehandicapveerde 
pioeg speelde een schitterende 'partij 
en zonder deze dwaling van de scheids 
rechter, hadden we een verdienstelijke 
drawn geoogst. Het was nogmaals R ij-  

groot ] ckwaert die voor Gold S ta r kon doelen. 
Zondag a.s. komt VG  Oostende en d it 
voor de laatste m atch van het jaar. 
De Old G reat zal zegevieren m aar het 
zal niet van een leien dakje lopen.



De OTV Noordzee viert hoogtij 
in  de kampioenschappen voor 
turnen te Verviers legde de 
Oostendse turnvereniging be
slag op de ereplaatsen. Arthur 
Defer werd nogmaals eerste; 
Boddaert J r  tweede en Dupuis 
vijfde.
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Alleen V.G.O. valt u it den
toon

BEZO EK EN D E V ER D ED IG IN G  
H IELD  STAND

Geringe belangstelling voor de ont
moeting met de keikoppen. Het gele
verde spel was inderdaad ook van 
dien aard om een flinke wandeling 
te verkiezen boven het futlozè en on
samenhangende gedoe dat de twee en 
tw intig acteurs van deze eindseizoen 
wedstirjd ons te «snoepen gaven». We 
zijn niet geneigd de overwinning van 
de bezoekers als onverdiend te beti
telen. Daar zijn ook redenen toe. Voor 
eerst speelde de Poperingse verdedi
ging een zeer flinke partij en bewees 
de besten waard te zijn. Het trio  Ver- 
meersch-Deglorie en Sandra was 
m oeilijk in  de leuren te leggen en 
stuurde daarbij, mef voorbeeldige 
voorzetten, de gebrekkige voorlijn ten 
aanval, Het mag gezegd dat in  het 
aanvalsquintet der bezoekers slechts 
een speler stak m aar dan ook een spe
ler van 14 karaat, Quaghebeur wan
delde af en toe door de roodgele ver
dediging, kogelde haarfi;'n  op doel 
doch vond te weinig hulp van zijn 
medespelers om de VGO-verdediging 
te overweldigen. Men kan aanvoeren 
dat de roodgele aanvallers geen mee
va l kenden voor doel doch hoeveel 
gevallen deden zich niet voor w aar 
de factor tegenslag niet mocht inge
roepen worden en de weinig bij shot 
zijnde Pieters, Cuypers en Co een mea 
culpa mogen slaan om dergelijke reu 
zekansen te hebben gemist. D at de 
bal enkele malen tegen het doelhout 
te p letter vloog kan derhalve moei
lijk  als verontschuldiging ingeroepen

Het is vele toeschouwers niet ont
gaan dat het VGO  erg rammelde en 
vooral de m iddenlinie n iet erg solied 
scheen. De afwezigheid van Dassevil
le enerzijds en Gysels anderzijds laat 
zich geweldig voelen hetgeen eens te 
meer de vinger legt op de grote won
de van onze Oostendse clubs : gebrek 
aa ii eigen spelersmateriaal,

De doelpunten ;
Aan 15e min. : Orbiê met grondsche- 
rend shot.
Aan de 60e min. : Quaghebeur zendt 
m et flink gericht shot-buiten het be
reik van Brackx.
Aan de 61e min. : Combinatie Etien 
ne-Roland en de oudste Pieters ver
m indert de achterstand.

PR O V IN C IA A L II

W S  Lauwe - Houthulst 5-0
V G  Oostende - Poperinge 1-2
SV  Waregem - Deerlijk Sp. 3-1
FC  Komen - G S leper ■ 3-5
Ingelm unster - W ervik 2-2
Avelgem - FC  Roeselare 0-9
FC  Knokke - M iddelkerke 2-1 
W S leper - Dar. Biankenberge 3-1

29 21 4, 4 112 30 46
29 21 5 3 84 23 45
29 20 5 4 79 32 44
29 18 '7 4 70'43 40
29 14 8 7 69 54 35
29 16 10 3 83 53 35
29 13 12 4 60 57 30
29 13 13 2 50 57 28
29 10 13 6 61 69 26
29 10 13 6 54 63 26
29 9 13 7 42 63 25
29 11 16 2 45 66 24
29 8 18 3 41 28 19
29 9 19 1 45 73 19
29 8 19 2 42 85 18
29 1 26 2 231115 4

A.S . OOSTENDE

EEN  N IEU W E  RECO RDHO UDER TE 
OOSTENDE

W ij geloven dat ooit iemand 
te Oostende er in  gelukt is, in  één 
wedstrijd, acht doelen aan te teke
nen en dan nog achtereenvolgend. 
Deze enige prestatie werd verwezen
lijk t door middenvoor Dedulle vaç 
S K  Voorwaarts bij de wedstrijd van 
Zondag 1.1. tegen Koekelare.

Op 25 Jan u ari 1.1. was Depauw van
A.S. Oostende erin gelukt zes doel
punten aan te tekenen tegen Wevel- 
gem, weliswaar n iet achtereenvol
gend, doch d it exploot is thans aar
dig in  de schaduw gesteld door een 
daad welke zekerlijk nog weinig na- 
volgelingen zal hebben.

S C H A K E N

Uitslagen in  de Zeskam pen  
In  eerste Categorie

R A N G SC H IK K IN G
1 Waregem
2 Roeselare
3 W ervik
4 Oostende
5 Knokke
6 CS leper
7 Deerlijk
8 W S leper
9 Biankenberge

10 Houthulst
11 Poperinge
12 Avelgem
13 Ingelm unster
14 Lauwe
15 Komen
16 Middelkereke

De eerste m inuten van deze wed
strijd  lieten veronderstellen dat het 
een mooie wedstrijd zou worden doch 
na amper 5 m inuten daalde het tem 
po reeds en kregen de elftallen  ten 
slotte één speelhelft voor zich. D aar
u it mogen w ij onm iddellijk besluiten 
dat de uitslag de ju iste weergave is 
van het spel. Beide ploegen, A.S. Oost 
ende in  de eerste en R.C. Gent in  de 
tweede helft, legden een mooi sa
menspel aan de da,g. Schoten naar 
doel van De Cuman en Depauw ver
dienden zekerlijk een beter lot.

Na de rust was het in itia tie f aan 
de lokalen en de Oostendse verdedi
ging moest de m oeilijkste standjes 
opklaren, w at zij dan ook met veel 
sukses deden. De voorhoede der G en
tenaars w aarbij vooral de vleugels er 
niets van terecht brachten, schoot 
meermalen naast en erover.

Doelen voor A.S. Oostende: 40e m in 
Depauw en 87 min. J .  Deschacht.

Presteerden flink  : Gernaey, Wets, 
Sabbe, Legon, de middenvoor en de 
hoekspelers, .

B EV O R D ER IN G  A
S c  Meenen - St. Moeskroen 2-1
Rupel - Doornik 0-1
Geeraardsbergen - Denderm. 0-1
Oudenaarde - FC  Izegem 3-1
Terhagen - Wevelgem 7-0
Rac .Gent - AS Oostende 2-2
Harelbeke - St. K o rtrijk  2-3
Nielse SV  - Meulestede 0-0

R A N G SC H IK K IN G

DE V ELO K O ER S  T E  N IEU W PO O R T  
VOOR LO O N T R EK K EN D EN

De uitslag van de koers voor loon
trekkenden ingericht door het A BV V  
welke op 1 M ei doorging is de volgen
de : 1. Cuvelier L., Pervijze; 2 Cuve- 
lier A „ Leffinge; 3 Verm et R., Koeke
lare; 4 M argot M., Leke; 5 Proot A., 
Koekelare; 6. Vanbesien C „ Leffinge;
7 Calcoen L., N ieuwpoort; 8 Cuvelier
F.* Pervyse; 9 Van Craynest Koekela
re; 10 ’ tJonck  A., Leffinge; 11 De- 
vacht A., Lom bardzijde; 12 Vanbille- 
mont, Oostduinkerke.

De jaarlijkse regatten van Oost 
ende welke plaats hebben op de 
vaart van Oostende zullen als 
,.aar gewoonte doorgaan met 
oinksen, te zeggen op 16 en 17 
i£i a.s.

H et Schooltornooi van
A.S.O.

1 Doornik 28 14 3 11 48 24 39
2 Meenen 28 16 10 2 33 30 34
3 A.S. Oostende 28 13 9 6 53 38 32
4 Moeskroen 28 13 10 5 57 41 3i
5 K o rtrijk 28 12 10 6 52 45 30
6 R. Gent 28 12 10 6 47 53 30
7 Izegem 28 13 14 4 52 46 30
8 Denderm. 28 13 11 4 49 54 30
9 Meulestede 28 12 11 5- 57 48 29

10 Nielse 28 12 11 5 41 38 29
11 Harelbeke 28 11 11 6 45 54 28
12 Rupel 28 9 11 8 34 42 26
12 Oudenaarde 28 12 12 4 53 44 28
14 Terhagen 28 10 14 4 52 44 24
15 Wevelgem 28 6 18 4 38 75 16
16 Geeraardsb. 28 5 21 2 36 70 12

FAUSTO C O PPI OP H ET 
VELODROOM  VAN OSTEND ST A D I
ON

Op Donderdag 6 M ei steekt Ostend 
Stadion weer met een enig program 
m a van wal.

1 Achtervolging, snelheid, 500 m. te ‘ 
gen het uurwerk en puntenkoers mét 
Fausto Coppi, Théo M iddelkam p, R ik  
Van Steenbergen en A lbert Sercu.

2. Kam pioenschap van Vlaanderen 
achter Moto’s, 2 reeksen van 15 km. 
F in a le  20 Km .

M et Oscar Goethals, Omer Huwel. 
André Leliaert, Omer en A rthur Mom- 
merency, Georges Desplenter, André 
Malbrancke, Em iel Vander Veken, An
dré Declerck, M aurice De Sim pelaere, 
Ernest Allemeersch, Fernand. Spelte. 
Reserve : Fe licien  Vanden Driessche.

Gangm akers René en Achiel Ver- 
mandel, M. De Backer, A lbert Debunne 
Verkeyn en Vander Veken.

3. Om nium der Wegkoningen : Snel 
heid, Achtervolging, Afvallingskoers, 
500 m. tegen het uurwerk met Lode 
Poels, B riek  Schotte, A lbert Ram on en 
M arcel R ijckaert.

4. Grote P riis  O.H. Hemelvaart-ploeg 
koers met, Coppi-Schotte, Sercu-Spelte 
Vander Veken-De Splenter,' Ramon- 
Goethals, Van Steenbergen-Middel- 
kamp, A rthur en Omer Mommerency, 
Poels-De Sim pelaere, De Clerck-Alle- 
meersch, Malbrancke-M arcel R ijckaert 
Huwel-Leliaert.

Het school-voetbaltornooi, ingericht 
door ASO  is thans in  volle gang en 
w ij mogen er onm iddellijk aan toe
voegen dat het op weg is om een wel
verdiend sukses te kennen .

M et de ondervinding die de in rich 
ters verleden jaa r hebben opgedaan 
zijn er d it jaar 2 categoriën gevormd 
welke gesteund zijn op de ouderdom

D it geeft voor gevolg dat de strijd  
bijlange niet zo onevenwichtig is als 
verleden jaa r en ieder e lfta l nu een 
even kans bezit.

Het is voorwaar geen gem akkelijk 
hapje in  een van de categoriën een 
favoriet u it te pikken alhoewel w ij 
er zeker niet ver nevens zullen zijn 
als w ij voorspellen dat de strijd , bij 
de ouderen, zal-gaan tussen de Ste 
delijke Vakschool en het O.L.V. Col
lege en bij de jongeren tussen het 
Kon ink lijk  Atheneum en het O.L.V. 
College .

W ie ook winne, indien het tornooi 
beeindigt wordt zoals het is aange
vangen dan zouden w ij ongetwijfeld 
enkele aangenamë wedstrijden kunnen 
volgen hebben w aarb ij ieder speler 
zijn uiterste krachten inspant om de 
eer van zijin school hoog te houden.

Volgen thans de uitslagen van de 
reeds gespeelde wedstrijden :

le  C A T EG O R IE
Heenwedstrijjden (competitiesys- 

téem
Donderdag 29 April 18 ur :
Kon. Atheneum - S ted . Vaks. 0-6 
Zaterdag 1 Mei 14 uur.
V rije  T. school - O LV College 0-3 
Dinsdag 4 M ei 17.30 u.
Sted. Vakschool - O LV College ?-?

2e C A T EG O R IE
Eerste ronde (verliezers worden uit 

geschakeld)
Woensdag 28 April te 17 uur.
St. Antonius (Opex) - Kroonl 0-2 
Dinsdag 27 April te 18 uur 
OLV College-Meiboom 2-0
Woensdag 28 April te 18 uur 
O LV College (M olenstr)-Sted. Vak
school 2-0 
Donderdag 29 A pril te 14 uur
H. Hartschool - Jongenschool Zwit- 
serlandstr. 2-1 
Donderdag 29 April te 16 uur 
Broeders v. Liefde, H pérstraat - K o 
n ink lijk  Atheneum i -3

NOG TE SPELEN  W E D S T R IJD EN
Heenronde 

Zaterdag 8 M ei te 15 ur :
V rije  Technische School - Kon inklijk  
Atheneum
Dinsdag 11 Mei te 14.30 uur ; 
Kon ink lijk  Atheneum - O LV  College 
Zaterdag 15 Mei te 15 uur.
V rije  Technische school - Sted Vak 
school.

2e C A T EG O R IE  
Tweede ronde 

Woensdag 5 M ei te 17 uur.
O LV  College, Molenstr. - H. H a rt
school, St. Catherina Polderstraat. 
Dinsdag 11 Mei te 17.30 uur.
OLV. College, Aartshertoginnestr. 
Lagere Gemeenteschool Kroonlaan. 
Donderdag 13 M ei te 16 uur : 
Kon inklijk  Atheneum Jongensschool 
Zw itserlandstraat. (Beste verliezer) 

De overwinnaars van de tweede 
ronde zullen dan onderling een drie- 
hoekstornooi betwisten.

Onze Vooruitzichten

Hayman-Dehondt 1-0
Calus sen.-G. Pepers 0-1
Gesquière-Hayman 1-0
Vanbeveren-Rosséel 1-0
Boddaert-Teetaert 0-1
Vanthuyne-L. Pepers 0-1

In  tweede Categorie
Van Voren-Spoelders 0-1
Dossche-Seldenslagh 1-0
Vancoillie -Lingier 0,5-0,5

LADDERWEDSTRIJD

'  De w innaars van de laatste twee we
ken waren de heren Leop. Pepers en
Vanthuyne.

Op dit ogenblik lu id t de stand op
kop : *

1. Van Coillie 62
2. Vermeulen 54
3. Spoelders 54
4. G. Pepers 53
5. Calus sen. 42
6. Teetaert 41
7. Boddaert 40
8. Lingier 38

S.K. V O O RW A A RTS-K O EK ELA R E
De groenwitten stonden Zondag 1.1. 

voor een gemakkelijke taak. Het was 
weliswaar n iet te verwachten, voort
gaande op de rangschikking van de 
bezoekers, doch hun opstelling was 
gewijzigd geworden door het optre
den van verschillende p laatsvervan
gers.

Gedurende gans de w edstrijd  w a
ren de Oostendenaars overtuigend de 
meerdere : bewijs daarvan, hun k lin 
kende en afgetekende zegepraal.

In  de tweede helft waren er op ze
kere ogenblikken 20 spelers in  het 
kamp van Koekelare w at een spre
kend bewijs levert dat de lokalen ge
durig in  de aanval waren. Niettegen
staande de hoge cijfers heeft de ver
dediging van Koekelare nog goed ge
presteerd en danlf zij hun doelverde- 
diger is de ramp voor hen niet gro
ter meer geworden.

V a lt hier vooral aan te stippen de 
prachtige prestatie van Dedulle die 
zo m aar 8 achtereenvolgende doelen 
heeft genet.

Verdere doelen : Beernaert 9e en 
10e en Delrue 11e

D ERD E A FD EL IN G  A 
Ruddervoorde - Diksm uide uitg. 
W S  Adinkerke - Lissewege 2-3
Fl. Zedelgem - SC Beernem  0-1 
V. Oostende - Koekelare 11-0
FC  Veldegem - Zwevezele 1-2

R A N G SC H IK K IN G
1 Syseele 26 20 1 5 63 19 45
2 Beernem 27 16 6 5 60 32 37
3 Lissewege 27 16 8 3 66 44 35
4 Zedelgem 25 12 9 4 55 43 28
5 S.K.V.O. 25 12 9 4 55 43 28
6 Zwevezele 27 19 9 8 48 43 28
7 Koekelore 27 11 10 6 52 61 28
8 St. Jo ris  25 9 9 7 46 51 25
9 Wenduine 25 10 11 4 42 43 24

10 Diksmuide 26 10 12 4 46 54 24
11 Assebroeck 26 9 13 4 35 47 22
12 Adinkerke 27 8 13 6 55 64 22
13 Veldegem 25 6 14 5 38 55 17'
14 Breedene 26 4 18 5 30 75 13
15 Ruddervoorde 23 3 15 5 31 64 11

b e v o r d e r i n g  a
D EN ERM O N D E - Harelbeke 
AS O O STEN D E - SV  Oudenaarde 
M EU LES T ED E  - Terhagen 
U S D O O R N IK  - Nielse 
SC M EEN EN  - Wevelgem 
R U P E L  - ST ; K O R T R IJK  
R.C. G EN T  - Stade Moeskroen 
IZ E G E M  F.C . - Geeraardsbergen

Alhoewel er voor beide elftallen 
virtueel niets meer te winnen of te 
verliezen va lt kunnen w ij er ons toch 
aan verwachten dat de komst van 
SV  Oudenaarde aanleiding zal ge
ven to t een vinnig betwiste wedstrijd

W ij herinneren ons hoe, in  vroege
re jaren, een ontm oeting met de Oost- 
Vlam ingen steeds aanleiding gaf tot 
harde strijd  en het staat nog steeds 

I fris in  ons geheugen hoe de rood- 
I groenen, bij hun verplaatsing in  de 
I heenronde, allesbehalve goed zijn ont 
haald geworden b ij de zwart-gelen.

Zondag a.s. krijgen zij de kans schit
terend weerwraak te nemen door een 
klinkende en overtuigende zege in  de 
w acht te slepen.

De ploeg van A.S.O.
Gernaey, Sabbe, Wets, Deschacht J  

Legon, Deschacht C. Vandierendonck- 
Hollemeersch, Depauw C. Monteny en 
De Cuman.

Q t a o t  T w e n -  e n  G tâ E e t ie â fe e ô t  

t e  d o o i e n d e

In  het teken van de Rerum  Nova- 
rum viering en de Jubelfeesten van de 
V rije  Technische School te Oostende 
zal er op 6 M ei a.s. een groot Turn- en 
Athletiekfeest plaats grijpen op het 
terrein van AS Oostende.

Om 15 uur wordt aangevangen met 
een interscolaire turnkam p waaraan 
deelnemen de scholen van  Oostende, 
Brugge, Roeselare, K o rtrijk , Waregem, 
Veurne en Koksijde. E r  zullen 32 groe
pen zijn van 8 m an welke gedurende
10 m inuten vrije  oefeningen zullen 
uitvoeren.

Nadien volgen de verschillende ath- 
letieknum m ers zoals 80 én 300 m. lo
pen, hoog- en verspringen.
Vervolgens grijp t de aankomst plaats 

van een estafetteloop van de verschil
lende scholen welke de stad zullen 
doorlopen. Aan het einde ervan zal 
een telegram  voorgelezen worden, dat 
samen met een wim pel aan de over
heid zal worden overhandigd.

De V rije  Technische school pakt dan 
u it met een handbalwedstrijd en het 
feest eindigt met een grootse apotheo
se bestaande u it rythm ische oefeningen 
uitgevoerd door 600 leerlingen van de 
lagere en M iddelbare Afdelingen van 
de Technische School.

Verantw. Opst, S. B O LL IN N E
H. Hartplein, t l ,  Oostende

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

Ile  PRO V IN C IA A L

D eerlijk  Sp. - FC  K N O K K E  
FC  R O ESELA R E  - FC  Komen
D. B LA N K E N B ER G E  - Ingelm unster 
FC  P O P E R IN G E  - W S leper
E. W E R V IK  - W S Lauwe
G S M iddelkerke - V G  O O STEND E 
W S H O U TH U LST  - B S  Avelgem 
,GS leper - SV  W A R EG EM

Ook hier is het resultaat van de 
wedstrijd van alle belang 'ontbloot. 
De roodgelen hebben, enkele weken 
geleden alle kans op promoveren moe 
ten laten varen en thans bepalen zij 
er zich nog toe een eervolle plaats in 
de rangschikking te behouden, alhoe 
wel hun prestatie van Zondag 11. 
geenszins, deze goede inzichten beves 
tigde. Hun wedstrijd van Zondag a.s. 
tegen G S Middelkerke is niet van aard 
om hun plaats, vooraan aan de rang 
schikking in  gevaar te brengen want 
de kustjongens behoren nu eenmaal 
tot de zwakke broers van deze reeks.

W ij voorspelen dan ook een afge
tekende zegepraal van de Oostende
naars en dat zij vooral n iet zondigen 
aan een overdreven zelfvertrouwen.

D ERD E A FD EL IN G  A

Daring Ruddervoorde - S.K.V.O. 
Zwevezele - B EER N EM  

In  tegenstelling met de andere Oost 
endse ploegen heeft SK V O  deze week 
twee wedstrijden tè betwisten. Op 6 
Mei a.s. (O.H. Hem elvaart), grijpen 
de uitgestelde wedstrijden plaats van
8 Februari en daarmede moeten dê  
groenwitten op verplaatsing naar' 
Ruddervoorde.

Nu zij met de zegeroes begeesterd 
zijn en Ruddervoorde niet van aard is 
om hun veel last te berokkenen dur
ven w ij gerust op de mannen van 
Voorzitter David tippen. Aan hen on
ze pronostiek alle eer aan te doen.

De ploeg van SKVO . :
Galleyn, Pauwels, Labiau, Deschacht 

Fr., Serru, Tommelein, Simoen, Delrue, 
Osterwindt, Van Tieghem. Deschacht 
Ch.

Dedulle en Beernaert zijn onbe
schikbaar.

Voor haar volgende wedstrijd gaan 
de groenwitten op verplaatsing naar 
St Jo ris. De zegereeks waarnaar w ij zo 
lang hadden gewacht wordt thans 
voortgezet en na de klinkende en over 
tuigende overwinning van Zondag 11. 
durven w ij dan ook verhopen dat de 
Oostendenaars niets onverlet zuïlen 
laten om hun p laats in de rangschik 
king nog ietw at te verbeteren, en aan 
het einde van d it kampioenschap op 
een eervolle plaats te eindigen.

Het zal voorwaar nog zo slecht niet 
zijn voor een e lfta l dat voor het eerst 
van w al steekt.

SV. Breedene - E. A SSEBR O U C K  
SV  Z W EV E Z E LE  - Z ED ELG EM  
St. Jo ris  - SK . VO O RW A ARTS 
FC  Lissewege - FC  S Y S E E L E  
SV  K O EK E LA R E  - D. Ruddervoorde 
S K  W EN D U IN E - W S  Adinkerke 
SV  D IK S M U ID E  - FC  Veldegem 
SC Beernem  bye.

Corporatief Verboud
U ITSLA G EN

U.C.B. - Stad  2-1
Béliard  (B ) - Béliard  (A ) 1-9

VR IEN D EN M A TCH EN
Litto  Nieuwpoort - SV  Zeewezen 0-6

R A N G SC H IK K IN G
1 Politie 15 12 0 3 45 13 27
2 Béliard  (A ) 15 11 1 3 60 13 25
3 Litto 16 9 3 4 57 27 22
4 U.C.B. 12 8 2 2 38 17 18
5 Tram 14 6 6 2 32 34 14
6 Stad 15 7 8 0 39 34 14
7 FC  Alleyn 15 2 9 4 22 43 8
8 Béliard  (B ) 14 2 11 1 15 64 5
9 Bank 14 2 12 0 31 59 4

AA N G EKO N D IG D E W ED S T R IJD EN
Zat. 8 M ei te 15 uur.

Po litie - Stad (terr. Bé liard )
■te 17 u. Bank van B r. - Tram  (terrein  
Bé liard ).

Woensdag 12 Mei te 18.15 uur : 
U.C.B. - Bank v. Brussel (ter. Bé l.)

V R IEN D EN W ED ST R IJD EN
Zaterdag 8 M ei : Bruggen en W e

gen - FC  A lleyn (terr. M il. H ospitaal) 
te 15 uur.

FLA U W E  P R ES T A T IE
S.K. TORHOUT - N IEU W PO O R T  3-1

Deze eindseizoen wedstrijd werd ge
speeld op een uiterst glibberig terrein 
en onze vertegenwoordigers gelukten 
er niet in  zich aan die toestand aan te 
passen. In  de eerste he lft w ist Nieuw
poort voorsprong te nemen en deze te 
behouden tot aan de rust. Een paar 
m inuten na de rust werd over de eind
uitslag beslist w ant Torhout tekende 
in v ijf m inuten tijds twee doelpunten 
aan beiden op flaters van de verdedi
ging en Pylyser schoot in  eigen doel. 
Over het geheel genomen een weinig 
begeesterende wedstrijd en al kan de 
toestand van het terrein als verzach
tende omstandigheid gelden toch zal 
er nog heel w at moeten veranderen 
w il SV  toekomende jaa r een leidende 
rol spelen. In  de verdediging speelde 
Pylyser een slechte wedstrijd, de jon
gen bezit zekere kw aliteiten m aar h ij 
schijnt nog niet te beseffen dât er bij 
voetbal nog w at anders dan m acht te 
pas komt. De voorlijn combineerde wel 
goed m aar de afwerking bleef uit,

De veteranen trokken naar De Pan 
ne.waar ze een 6-3 overwinning wisten 
af te dwingen.

Zondag a.s. krijgen we voor de laa t
ste kompetitiedag de leider Ouden
burg op bezoek. Het kan eeri mooie 
wedstrijd worden w aarin we Nieuw
poort lichtjes de voorkeur geven.

V ELO K O ER S  VOOR N ffEUW ELINGEN

Uitslag der koers van 2-5-1948 te 
Nieuwpoort : 25 deelnemers; 1) Stroo- 
bants R ichard  70 km in 1 u. 58 m in.; 
2) Tommeleyn; 3) Vuylsteke; 4) De 
Cuyper; 5) Dusoir; 6) Cortier; 7) Van 
W alschenaar; 8) Cuyylinckx; 9) O li
vier; 10) Popelier; 11) Gerard in; 12) 
Desimpele.


