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VISSCHERIJBLAD
1 D

JUNI!
7.18 19.46

2 W 8.23 20.49
3 D 9.18 21.41
4 V 10.02 22.21
5 Z 10.40 23.01
6 z 11.18 23.37
7 M 11.54 —

8 D 0.13 12.33
9 W 0.56 13.19

10 D 1.42 14.02
11 V 2.29 14.54
12 Z 3.24 16.12
13 z 4.27 17.15
14 M 5.33 13.02
15 D 6.45 19.12
16 W 7.48 20.18
17 D 8.53 21.18
18 V 9.48 22.11
19 Z 10.38 23.00
20 z 11.20 23.42
21 M — 12.02
22 D 0.22 12.39
23 W 1.01 13.20
24 D 1.43 14.00
25 V 2.24 14.38
26 Z 3.04 15.21
27 z 3.44 16.02
28 M 4.28 16.50
29 D 5.20 17.37
30 W 6.15 18.34
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Wetenschap- Nijverheid - Handel

Gele vlaggen werden 
gestreken

ffiefyiôcâe waacya da(wp£aeym apnieuw de 
âadem de* zee

Na een langdurige en hardnekkige 
strijd, hebben de garnalenvissers 
Maandag jl. het bedrijf hernomen. 
Deze strijd  heeft dus ongeveer zes 
weken geduurd, vooraleer eerst voor 
de kustvisserij -^trouwens de zwaarst 
beproefde bedrijfstak - sommige w aar 
borgen van hogerhand konden afge
dwongen worden en waardoor de 
hoop stilaan veld w int dat aan hen 
die de zee doorploegen op gevaar 
van hun leven, een beter lot zal wor
den beschoren. Over deze garanties, 
zullen w ij op een andere plaats van 
ons blad uitw ijden.
W ij kunnen ons slechts, in  de na zes 
weken onophoudende strijd  bereikte 
uitslag verheugen en de wens uitdruk
ken dat middenslag- en hoogzeevissers 
vaartuigen binnen zeer korte tijd  a l
len opnieuw zullen kunnen zee kiezen

In  de eerste plaats past het elkeen 
te bedanken die ertoe heeft bijgedra
gen om tot de gewenste uitslag te 
komen. W ij oordelen het overbodig 
namen te vernoemen of onderscheid 
te maken. Allen hebben de hen toege
wezen taak volbracht en het bedrijf 
is hun hiervoor dan ook dankbaar.

E r zijn  u it de gebeurtenissen der 
laatste weken enkele nuttige lessen 
te trekken.

Velen stonden sceptisch tegenover 
een beweging, die moest leiden tot 
het volledig stilleggen van het bedrijf 
gezien het onbegrip der hogere in 
stanties. . De oorzaak hiervan 
was, dat het bedrijf nooit b lijk  gege
ven heeft van samenhorigheid, de 
voornaamste reden waarom nooit af
doende resultaten bereikt werden. 
Verm oedelijk waren de hogere instan
ties diezelfde mening toegedaan en 
veronderstelden dat het lock-out 
slechts als een dreigmiddel moest be
schouwd worden, waarvan, gezien de 
innerlijke verdeeldheid, ten slotte 
niets van zou terecht komen of w aar
aan na de eerste dagen zou worden 
verzaakt. Vandaar w aarsch ijn lijk  dat 
er wel een tijd  getalmd werd en dat 
voornam elijk voor de kustvisserij een 
belangrijke periode, zoals de maand 
Mei er een geweest is met ta l van fees 
ten en plechtigheden, voor a ltijd  ver
loren gegaan is.

Men is echter tot het laatste ogen
blik langs alle zijden getrouw geble
ven aan het wachtwoord. Men heeft 
de onderrichtingen stipt gevolgd, zo
dat hoger hand er ten slotte van be
wust werd, dat zij nu voor een goed 
georganiseerde m acht was geplaatst, 
waarin zij ten slotte geen bres meer 
kon slaan en in  de gegeven omstan
digheden kunnen resultaten niet lan 
ger uitblijven.

Zo ziJi, die de zware taak op hun 
schouders genomen hebben de belan
gen der zeevisserij te dienen en door 
dik en dun te verdedigen, de volle 
waardering en dank verdienen, dan 
past het insgelijks ieder reder zo 
groot als klein, ieder lid  der be
manning, van kapitein tot scheeps
jongen geluk te wensen voor de tucht 
en de volharding, die door 'elkeen aan 
de dag gelegd werd.

Het verloop der staking in het vis
serijbedrijf kan tot voorbeeld van 
gans de natie strekken.

Geen enkel opstootje, niet de m in
ste wanordelijkheid werd waarge
nomen, zodat geen enkel wanklank in  
dit opzicht gedurende de zes weken
lange stopzetting van het bedrijf 
waargenomen werd. Z ij die belast zijn 
met de handhaving der openbare or
de zullen denkelijk met ons eens 
zijn dat de belanghebbenden hiervoor 
verdienen te worden gelukgewenst. 
Velen die in  de vissers een bruut en 
bandeloos volk menen te moeten zien, 
zullen denkelijk tot betere inzichten 
gekomen zijn.

De gebeurtenissen die zich tijdens 
het lock-out hebben afgespeeld, heb

ben het tastbaar bewijs geleverd dat 
alleen door eensgezindheid practisch 
iets te verwezenlijken is. La a t ons 
hopen dat d it voor de toekomst een 
duurzame les weze en dat het nooit 
meer zo ver zal moeten komen dat 
het bedrijf zal moeten grijpen naar 
het wapen, dat nu met goed gevolg, 
gehanteerd werd, doch dat onschat
bare schade aan de Natie heeft be
rokkend. Men mag nu niet bepaald 
van de indruk weggaan, dat alles nu 
van een leien dakje zal lopen of dat 
de gebraden kiekens in  de mond van 
reders en vissers zullen vliegen. De 
weg, die verder zal moeten aTgelegd 
worden is nog met ta l van hindernis
sen bezaaid en nog veel w ater zal on
der de brug lopen, vooraleer alles in  
kannen en kruiken gegoten is.

Het Verbond der Belgische Zeevis
serij wacht nog een zeer zware taak

H et bedrijf moet georganiseerd wor
den op gezonde grondslagen. Het moet 
een blijvend weerstandsfront vormen 
tegen de aanvallen die zich van buiten 
uit kunnen en verm oedelijk zullen or
ganiseren.

Daarom moet het werk, dat met 
eensgezindheid werd aangevat en 
met krachtdadigheid doorgevoerd 
met dezelfde w ilskracht, tucht en sa
menhorigheid worden voortgezet.

Het ganse bedrijf kan er slechts bij 
gebaat zijn. Het lock-out heeft h ier
van het tastbaar bewijs geleverd.

Sn.
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Een vakbibliotheek
gewijd aan de zeevisserij en aanverwante vakken

G E L U K K IG  IN IT IA T IE F
In  de schoot der stadsbibliotheek 

van Oostende en met de steun van 
Provinciaal Bestuur werd een speciale 
vakbibliotheek opgericht gewijd aan 
zeevisserij en aanverwante vakken.

Het lig t in  de bedoeling van de Raad 
van Beheer der stadsbibiotheek, een 
centrale te vormen, zodanig dat ge
lijk  welke belanghebbende, v ia  de door 
de staat erkende bibliotheek van zijn 
gemeente, in  de gelegenheid zal zijn 
boeken u it d it fonds aan te vragen.

M et d it doel werden de passende on 
derrichtingen gegeven aan de Bib lio
thecarissen van de openbare Bib liothe 
ken.

H et is voor ons een aangename ver
rassing geweest dat de catalogus van 
de beschikbare werken reeds keusrijk 
is. M en mag immers n iet u it het oog 
verliezen dat de stadsbibliotheek in  
M ei 1940 volledig is uitgebrand en dat 
werken van  onschatbare waarde, in 
de eerste p laats omdat zij niet meer 
kunnen vervangen worden, de gewil
lige prooi der vlam m en geworden zijn.

W ij stellen de krachtinspanning

Radiospreekbeurt over 
de “ Kustvisserij”

Op morgen, Zaterdag te 17.5 u. zal 
voor de Franse zender van het N .I.R . 
lezing worden gegeven van de tekst 
van de radiospreekbeurt van dhr. A. 
Neyts (H eist aan Zee). In  deze radio 
spreekbeurt zal worden gehandeld 
over de m oeilijkheden en de proble
men van onze kustvisserij.

Herwaardering van het bedrijfsmateriaal
De belastingsaangiften betrekking 

hebbende op het d ienstjaar 1948 (in 
komsten over het jaa r 1947) worden 
thans uitgereikt. Door verscheidene 
reders wordt ons de vraag gesteld of 
het hen toegelaten is tot de herw aar
dering van hun bedrijfsm ateriaal over 
te gaan.

W ij kunnen hierom trent slechts her 
halen, w at w ij in  d it verband vroeger 
geschreven hebben.

De herwaardering is slechts toege
laten aan die ondernemingen welke 
een regelmatige boekhouding bezitten. 
D it is een boekhouding welke voldoet 
aan de bepalingen van het Handels
wetboek : Deze boekhouding moet 
dus m instens u it een dagboek, een in- 
gangs- en uitgangsfactuurboek en een 
inventarisboek bestaan. Het dagboek 
en het inventarisboek moeten door de 
koophandelsrechtbank gekortekend 
zijn. Bovendien moest deze boekhou
ding reeds bestaan op het ogenblik, 
dat de voor de herwaardering in  aan
merking komende bedrijfsoutillering 
werden aangekocht of verkregen.

Het va lt onm iddellijk op dat om zo 
te zeggen de algemeenheid der visse- 
rijondernem ingen van de zeer belang
rijke voordelen der wet n iet kunnen 
genieten.

H ier ook is, zoals w ij reeds vroeger 
hebben opgemerkt, een belangrijke 
taak weggelegd voor het Verbond der 
Belgische Zeevisserij. Hopen w ij dat 
d it organisme ze zal w illen ter harte 
nemen. Sn.

van de Raad van Beheer en van stads
bibliothecaris dhr. F . Edebau des te 
meer op prijs, daar w ij weten dat wer
ken die passen in het kader van eën 
speciale vakbibliotheek voor visserij, 
océanographie en aanverwante vak
ken, eerder zelden voorhanden zijn. 
Standaardwerken in  verband met de 
Belgische zeevisserij ontbreken vol
ledig en niemand heeft het sinds 1908 
gewaagd de voetstappen van dhr De
zuttere te volgen. Voor de oorlog werd 
onder impuls van dhr Baels ’n  schuch
tere poging in  de goede richting ge
daan, doch het plan moest tengevol
ge der gebeurtenissen opnieuw prijs 
gegeven worden.

Terloops stellen w ij de vraag of de 
kwestie niet terug kan worden aange
sneden ? Onze visserij heeft in de 
laatste halve eeuw heel wat belevenis
sen achter de rug. De taak, die even
tueel voor de auteur zou zijn wegge
legd is zeer om vangrijk.

De speciale vakbibliotheek te Oost
ende omvat thans werken van alge
mene aard, woordenboeken, tijdschrif
ten, werken over oceanografie, hydro
grafie, fauna en flora, kusten, havens, 
rivieren, scheepsbouwkunde, zeevaart
kunde, visserij, koopvaardij, sleep- 
vaart, zeevaartrecht, zeil-, roei- en 
hengelsport, geschiedenis der zee
vaart.

W ij herhalen, alles is weliswaar nog 
niet volledig. E r zijn nog boeken in 
verband met visserij en zeevaart, die 
nog te verkrijgen zijn, doch die nog 
door de stadsbibliotheek niet werden 
aangeschaft. Doch de basis werd ge
legd van een vakbibliotheek en dit 
moeten w ij naar waarde schatten.

De Raad van Beheer verklaart zich 
daarenboven bereid de aankoop van 
werken, die niet op de catalogus ver
meld staan welw illend in  overweging 
te nemen. Het volstaat, auteur, tite l 
en uitgeverij op te geven.

De uitlening der beschikbare wer
ken geschiedt volledig kosteloos. Laat 
ons hopen dat een groot aantal lezers 
zich aan de speciale'vakbibliotheek ge 
w ijd aan de zeevisserij en aanver
wante vakken zal interesseren.

D it kan niet. anders dan de m ari
tieme geest bij ons volk propageren 
waaraan w ij in  ruime mate noodwen
digheid hebben. Sn.

Bericht aan de 
vissers

G E V A A R L IJK E  SPR IN G ST O FFEN

Door het beheer van Bruggen en 
Wegen wordt bekend gem aakt dat er 
zich nog gevaarlijke springstoffen be 
vinden in  de toegangsgeul naar de 
sluis van de oude Stadshandelsdok- 
ken te Oostende.

Teneinde m ogelijke ongevallen te 
voorkomen worden de schippers der 
vissersvaartuigen verzoch|t die toe
gangsgeul niet meer aan te doen vóór 
of na h a lftij.

Oostende, 22-5-1948.

De Hoofdwaterschout der Kust.

E. C A R L IER .

De w et op de arbeidsongevallen 
overkomen aan zeelieden

Opnieuw een stap vooruit !
De belanghebbenden zullen zeker 

met genoegen vernemen, dat het wets 
ontwerp houdende herziening der bei 
sluitwetten betreffende de arbeids
ongevallen overkomen aan zeelieden, 
in  de Kam er werd aangenomen.

Aldus zullen de slachtoffers van on
gevallen overgekomen vanaf 1 Sep
tember 1939 tot 9 M ei 1940 op dezelf
de voet gesteld worden als de slacht
offers van arbeidsongevallen overge
komen vanaf 10 M ei 1940, w at slechts 
rechtvaardig is.

D it wetsontwerp moet nu nog naar 
de Senaat.

Laa t ons hopen dat het nu vlug ga! 
de rechthebbenden wachten met on
geduld.

De wet, thans van toepassing, is 
geldig tot op het ogenblik, dat het le
ger op vredesvoet gebracht wordt. Van 
af die datum komen nieuwe schik
kingen in  voege en zijn de ongevallen 
op de weg naar en van het werk niet 
meer gedekt.

D it is aan de aandacht van Volks
vertegenwoordiger Vaes n iet ontsnapt 
die het nuttig  achtte een amendement 
in  te dienen, waardoor ook na de da
tum waarop het leger op vredesvoet 
gebracht ls de .zeelieden zullen gedekt 
zijn tegen ongevallen die overkomen 
op de weg naar en van het werk. H ij

wees erop dat men niet u it het oog 
mag verliezen, dat het de zeelieden 
meer nog dan de andere arbeiders 

kan voorkomen, dat zij slachtoffer 
worden van ongevallen, bijvoorbeeld 
wanneer zij zich in  donkere nachten 
naar hun schip begeven.

D hr M inister van Verkeerswezen 
trad onm iddellijk het amendement bij 
Het wetsontwerp werd rekening hou
dend met het voorstel van dhr Vaes 
m et eenparigheid van stemmen goed
gekeurd. Sn.

Qeen toawlhwdn# nawt 
&iqe£and

De Engelsen volgen een verdere 
strenge economische politiek en wei
geren zelfs Belgische traw lharing door 
onze traw lers gevangen rechtstreeks 
te laten aanvoeren.

Een uitzondering zou kunnen ge
m aakt worden moest de haring aan 
boord in  kisten staan en van zeer 
goede kw aliteit zijn.

Het contingent van 
ingevoerde garnaal 

niet overdreven
verklaarde de Minister vanj I  j 

Buitenlandse Handel

Tijdens de besprekingen van het 
handelsakkoord tussen de Belgisch- 
Luxemburgse Unie en Nederland ves
tigde Volksvertegenwoordiger Van 
Hoorick de aandacht van dhr M i
nister van buitenlandse handel op 
het fe it dat het lock-out in  de zee
visserij o.m. ontstaan is doordat 200 
Ton gepelde garnaal u it Nederland 
worden ingevoerd met het gevolg 
dat de m arkt in  België onverzadigd 
is. Dhr Van Hoorick vroeg zich af 
waarom het ju ist «gepelde» garnalen 
moesten zijn ?

D hr M inister van Buitenlandse 
Handel antwoordde dat h ij de me
ning toegedaan is dat het contin
gent garnalen niet overdreven is. 
H ij heeft het n iet gewenst geacht 
deze invoer in  het lich t der prijzen
politiek te verhinderen. H ij voegde 
hieraan toe: «Gevoelig voor de klach 
ten van de visserij zullen w ij erover 
waken haar belangen te vrijwaren. 
Ik  meen dat het akkoord over het 
algemeen voldoening geeft».

A ltijd  hetzelfde onbegrip, gepaard 
met beloften. De M inister spreekt 
van «algemene voldoening», d it is 
m isschien alleen waar, als men de 
vissers bij de algemeenheid niet re
kent en de grootste belanghebbenden 
eenvoudig uitslu it wat herhaaldelijk 
gebeurt. Sn.

Het tweede 
Economisch Congres 

te Amsterdam
In  September 1947 werd te Brussel 

een economisch congres gehouden 
van het Comité van Nederlands-Bel- 
gisch-Luxemburgse samenwerking.

De Nationale Federatie was toen 
vertegenwoordigd in  een subcommis
sie van dit Comité door de hh Decrop 
en Van Thillo, wederzijds Voorzitter 
en secretaris. V isserij kwesties wer
den behandeld.

Het Comité van samenwerking heeft 
geen officieel karakter, doch beoogt 
de samenbrenging van de beroepsmid
dens van de drie betrokken landen.

Thans gaat op 11 en 12 Ju n i a.s. te 
Amsterdam opnieuw een economisch 
congres door, waarop de Belgische 
zeevisserij zal vertegenwoordigd zijn.

Een schema van de uiteenzetting 
die door de afgevaardigden der B e l
gische Zeevisserij aan het Congres zal 
gedaan worden, wordt thans defin i
tief op punt gesteld.

E r wordt voorgesteld o.m. te hande
len over de toestand der Belgische 
vloot; de oorzaken van de huidige 
visserij crisis, de organisatie van het 
bedrijf, enz.

W ijzen we hier op de conclusies, 
die door de subcommissie «Visserij» 
tijdens het eerste Economisch Congres 
genomen werden :

Uitgaande van het principe dat 
door het inwerkingtreden van de to l. 
unie de positie van de visserij bij elk 
der deelnemers niet mag geschaad 
worden, heeft de subcommissie «Vis
serij» de volgende resoluties aangeno
men :

1) E r dient een redelijke verhouding 
te worden vastgesteld tussen de pro- 
ductie-apparaten van de betrokken 
landen, w aarbij als uitgangspunt de 
jaren, onm iddellijk aan 1940 vooraf
gaande, zouden dienen aangenomen;

Om te voorkomen dat de gewenste 
verhouding zou worden verstoord, is 
het dringend noodzakelijk, dat van 
overheidswege ten spoedigste bepalin
gen ten aanzien hiervan in  het leven 
zouden geroepen worden;

2) Door een sterke privaatrechter
lijke organisatie van het bedrijf in

(Zie vervolg blz. 3.)



Vsdje Uiêuun

En steeds de garnaal t!
Ontnuchterende onthullingen

De Oostendse visserijcorespondent 
van  de «Nieuw Gids», publiceerde in 
d it blad van 9 M ei 11., een hatelijk, 
alarm erend artikel, w aarin  h ij een 
uiterst hevige aanval doet, op alles 
w at m aar enigszins betrekking heeft 
op de invoer van Zeeuwse garnaal 
in  ons land. Het is heel goed te be
grijpen dat men in  de hoedanig
heid van journalist, meedingt in  de 
strijd  voor een beter bestaan van de 
Belgische visnijverheid, m aar een 
hatelijkheid  in d it schrijven die over 
he lt to t het belachelijke, zou in  de 
huidige omstandigheden, een slechte 
invloed kunnen hebben in  bepaalde 
kringen. Als bewijs hiervan, neme 
men «ventjes de Nederlandse cou
ran t «De Stem» ter hand. Op de le  
pagina, zal men betreffende deze 
zaak een raak antwoord kunnen le 
zen. w aarin de volgende zin, letter
lijk  overgenomen, voorkomt : «W aar 
komt dit idiote geschrijf vandaan?»

Een vooraanstaand persoon, in  de 
Zeeuwse en Noordhollandse visserij
wereld, bepaalt de neringnijd als oor 
zaak. De man heeft er een bepaald 
knap en net idee over. M aar ik  per
soonlijk schrijf d it toe aan een stom
me kinkel, die, vooraleer te begin
nen, zou moeten verzinnen ,en zich 
van de zaak vergewissen. D at h ij de 
Belgische douane in  het ootje neemt 
daarvoor knijpen w ij wel eens onze 
ogen toe, m aar dat h ij overhelt, tot 
domme, kwaadaardige hatelijke fan 
tasieën, en daarmee de Hollandse ex
porteurs in  het gedrang brengt, ge
tuigt wel van een slecht doorzicht in 
aanbelangende zaken.

Ik  houd er aan er vooraf op te 
wijzen, dat ik  absoluut voorstander 
ben vah onjze v is je rij staking, en 
geenszins een aanval beraam daar
op, zelf een bepaalde p laats in  het 
midden bekleed hebbende. M aar ik 
acht het noodzakelijk dat hier in  
onze kringen, zoals immers reeds ge 
beurde in  Nederland, door bemidde
ling  van «De Stem», een terechtwij- 
ziging geschiedt, die tot ontnuchte
rende feiten leiden kan voor zekere 
personen.

De broeinesten der 
garnaalsmokkel

Eerbiedwaardige tite l waarm ee on
ze Oostendse-Nïieuwe-Gidjs-corres-
pondent de rustige plaatsjes Zand
vliet, Bouchoute, Breskens en Fili-  
pine vernoemt, waren m ijn onmid
dellijk  doel, na kennisname van het 
ontstellend bericht. En  respectieve
lijk  ging ik ze verkennen. Bijgevolg 
kunnen de door m ij h ier aangehaal
de gegevens nopens dezes, als nauw
keurig worden beschouwd. Te Zand
vlie t bestaat geen visserij meer. Te 
Bouchoute vaart al lange tijd  geen 
enkele visserm an meer uit, vanwege 
de staking der Belgische vissers. In  
Breskens hebben op d it çgenblik 24 
vaartuigen hun thuishaven. Het is 
daar, werkelijk dan ook, dat de 
Zeeuws-Vlaanderendse visserij: zich 
heeft samengetrokken tot één cen
trum. Dus b lijft nog F ilip ine over, 
och arme, een dichtgeslibte haven 
w aar men nooit aan garnaalvangst 
deed.

B lijven  we dus bij Breskens, daar 
va lt nog iets te analyseren.

De controle op de garnaal
W el makker, en hoe gaat het met 

de smokkel hier ? Een bom had geen 
/grotere uitwerking kunnen hebben, 
op deze eenvoudige vissersmannen 
van Breskens, welke eikaars voeten 
aan het zegenen waren met zekere 
bestanddelen, welke langs de mond 
u it het lichaam  worden verwijderd, 
en het gevolg zijn van pruimen. Na 
algemeen gelach, wendde ik m i; tot 
een hunner, en Kees zette m ij netjes 
uiteen welke warbctel van controle 
er ontstaat van zo de vis in het net 
terechtkom t. W ijdbeens, pruimend 
en af en toe de grond eer aandoend, 
legt Kees m ij de toestand uiteen, 
w aarnaar ieder instemmend mee
luistert.

Van zo de vis in  het net terec!" 
komt behoort ze aan het Aan. en 
Verkoopkantoor, welke zijn ag~ 
ten heeft in  alle visserijhavens en 
aan wier aandacht niets ontgaat 
Van zo de garnaal of de vis op de 
kaai komt, wordt ze gewogen do- 
gezworenen-wegers, vervolgens gaan 
de crisiscontrolediensten aan 1 
werk.

B ij deze dienst gaat het er in 
hoofdzaak om, de finantiële toe
stand in  het oog te houden, met be
trekking op vis en garnaal; verm its 
immers de banken als bemiddelaars 
optred'en. Dan nog m aar komt de 
vis of garnaal in  het bezit van de 
uitvoerders, die ze van genoemd Aan 
en Verkoopkantoor trekt. D it kan
toor is strict regelm atig, gezien de 
kontrole der C.C.D., en daarom moet
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dan ook elke kgr garnaal worden 
verantwoord door de uitvoerder. Op 
de uitvoervergunning staat natuur
lijk  vermeld, welke hoedanigheid en 
welk gewicht er mag worden u it ° 
voerd. Onze uitvoervergunning, af- 
geleverd door het m inisterie, moet 
worden voorgelegd op het Aan- en 
Verkoopkantoor. W il men dus 1.100 
kgr kopen en de vergunning zegt 
«goed voor 1000 kgr», dan moet men 
verklaren w ààr de overtollige 100 kg 
naartoe gaan. En  wanneer h ier m aar 
eventjes wordt geredeneerd, zal men 
wel bemerken dat er hier voor een 
bloeiende exporthandel van smokkel 
geen sprake kan zijn, gezien de hl 
aan verbonden risico’s .

De grenscontrole
M aar na al deze bewerkingen en 

controles, is de garnaal nog niet u it
gevoerd, en kan alleen m aar' de 
grens bereikt worden m its verp licht 
oponthoud. D aar bestaan nog de 
volgende controlerende instanties. 
B ij de Nederlandse grens ontmoeten 
we de douane die de grensformali- 
teiten vervult, en dan opnieuw de 
Heren van de C.C.D.

Zoals we zien is d it wel een enig 
strenge dienst, die h ier nogmaals 
nagaat of er voor de vervoerde gar
naal of vis de vereiste officiële stuk
ken bestaan. H ier gaan zi> over tot 
steekproeven, ten einde het gewicht 
van de kisten of m anden te bepa
len. Dan komt de Belgische do’- 
aan de beurt die de w acht optre’"  
aan de beruchte Schapenbrug, er 
overgaat tot het controleren der - 
pieren, en steekproeven nopens ’ 
de Bellgischie belastingswetgeving, 
die elke poging om ook m aar één 
keer de zwarte handel te be
drijven onaantrekkelijk m aakt voor 
de uitvoerders. Dan bestaan er nog 
de deviezenbepaling tussen beide 
landen.

Het is m isschien wel goed h ier 
eventjes te verw ijlen bij de u itdruk
king «beruchte Schapenbrug», om 
een paar zaakjes in  het reine te trek 
ken. Voornam elijk voor de heer die 
de Schapenbrug zo berucht maakte, 
was in  het voorgaande heel w at te 
leren en in  hetgeen volgt nog. W an 
neer zekere mensen menen dat de 
douane-sectie der Schapenbrug, ten 
eerste «geen verschil kent tussen 
gepelde en ongepelde garnaal» ,en 
ten tweede «wel eens de ogen toe
kn ijpt voor een paar m inuten», dan 
slaan ze gruwelijk de bal mis, en 
doen er goed aan hunne woorden 
eerst eens te wikken. Vergeven w ij 
het aan de leken, m aar men beschou 
we het als een onvergeeflijke fout 
voor een dagbladschrijver, die zich 
het spreekwoord «verzint eer gé be
gint» immer k laar voor ogen zou moe 
ten houden. M aar ik  ken hem, en 
dit is veel, m aar w at meer is, er’ zijn 
nog vele mensen die hem kennen.

Het hoeft verder geen betoog, dat 
het artikel in  de «Nieuwe Gids» vol
komen u it de lucht gegrepen was, 
en die door ieder redenerend mens 
als dusdanig zal worden beschouwd. 
E lk  neme het zijne.

Inge lb rech t L. A.
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De kunst om zich te laten 
beetnemen

In het teken van de 
Benelux

«Sociaal Verweer» sch rijft hierom 
trent : Over de Benelux akkoorden 
wordt veel goeds en kwaad gesproken. 
Enkele bladen, die praten zoals de po
litieke mannen het hen voorschrijven 
beweren dat Benelux geen invloed 
op de levensduurte heeft.

W ij w illen hier enkele gevallen on
derzoeken.

Voor een kas van dozen in  olie op 
gelegde makreel, afkom stig u it Portu 
gal, werd voor de oorlog 7 fr. invoer
rechten betaald. Deze rechten werden 
volgens het gewicht berekend.

Thans, dank zij Benelux, moet voor 
diezelfde kas een invoerrecht van 
275 fr betaald worden. Het zij b ijna 
veertigm aal meer. Een aanpassings- 
percent dat nogal kan tellen, vindt 
U  n iet ? .

M aar luister hoe slim  er gehandeld 
wordt. Voor de zalm en de sardienen 
heeft de Regering een uitzondering 
w illen m aken... omdat deze artikels in  
de berekening van het indexcijfer van 
de levensduurte voorkomen. Zo Wordt 
de levensduurte met opzet valselijk  
voorgesteld.

En  waarom ? Om onze eigen v isn ij
verheid en handel te vrijw aren  ? L ie 
ve deugd, helem aal niet, doch alleen 
om de Hollandse visconservennijver- 
heid te beschermen.

Een akkoord voor de garnalenvisserij bereikt

Maandag voerden 100 garnaalvissersvaartuigen
opnieuw garnaal aan

Besprekingen in het 
Interministerieel Comité -

Vrijdag 21 M ei 1948 mag voor de 
garnalenvisserij als een datum  van 
het grootste belang aanzien wor dén, 
zo de regeling toen besproken en door 
de M in ister goedgekeurd, in  uitvoe
ring gebracht wordt.

Diezelfde dag had onder het voor
zitterschap van heer Roger, kabinets- 
hoofd van  de M in ister van Econom i
sée Zaken een lange bespreking plaats 
waaraan de vertegenwoordigers van 
het M inisterie van Economische Za
ken, Buitenlandse H andel en Verkeers 
wezen deelnamen. Benevens de ver
tegenwoordigers van  de visserij en de 
heer Van  Thillo , algemeen secretaris 
van de Nationale Federatie.

Na grondige bespreking en zonder 
afbreuk te doen aan de bestaande 
handelsakkoorden, werd overeengeko
men dat :

1. voortaan de invoer van  garnaal 
langs de grenspost van Schapen
brug geschieden zou;

2. de invoer per m aandelijkse kwan
tum  zou verdeeld worden, volgens 
de seizoensomstandigheden;

3. deze invoer zou toegekend wor
den : 50 procent volgens de aan
kopen aan de kust; 50 procent 
volgens de invoer met als ver
trekpunt 1 Ju n i 1947 datum  van 
het in  voege treden van  het 
handelsakkoord.

4. Ondertussen zal een stelsel van 
m inim aprijzen uitgewerkt worden

5. Een commissie wordt gevormd, 
w aarin  de vertegenwoordigers 
van  het Verbond hun p laats zul
len hebben om hun advies inzake 
in- en uitvoer te geven;

6. de invoerders zullen vanaf heden 
hun invoer dagelijks moeten op
geven aan het Beheer van  ‘het 
Zeewezen, W etstr, 90, Brussel;

7. De invoerders worden verzocht 
aan het Zeewezen vóór 1 Ju n i een 
lijs t in  3 ex. opgesteld toe te stu. 
ren van : le  hun aankopen aan 
de kust tussen 1 Ja n u a ri 1947 en
15 A pril 1948; 2e hun invoer van 
gepelde en ongepelde garnaal ge

durende dezelfde periode.
De’ bewijzen der aankopen in  de 
kustm ijnen dienen w aar en echt 
verk laard  door de directie van de 
vism ijnen der kust.

De algemene vergaderingen 
van kleine reders te 
11 Nieuwpoot t

Zaterdag had een algemene verga
dering plaats op het stadhuis te Nieuw 
poort.

Besloten werd dat vanaf M aandag
24 M ei zou uitgevaren worden op de 
garnaalvangst. H et u itvaren  geduren
de tw ee n a ch ten  en  één dag, is voort
aan verboden.

Het is evenwel wel toegelaten, s 
avond® in  zee te gaan en ’s anderen- 
dagsnamiddag te verkopen.

Alle vangsten moeten volledig in  de 
m ijn  aangeboden worden en gewogen 
en verkocht worden. Streng zal opge
treden worden tegen de opkopers van 
garnaal buiten de m ijn, daar deze de 
lage prijzen in  de hand werken.

Voor de visvangers zal gewacht wor 
den tot het einde der week vooraleer 
een beslissing te nemen.

Te Oostende en Heist
Zondagvoormiddag werden te Oost

ende en H eist twee algemene vergade
ringen gehouden w aar de kustvissers- 
reders op dezelfde wijze als te Nieuw
poort ingelicht werden en besloten 
werd in  zee te gaan.

Algemeen werd er op gewezen dat 
men zich in  de eerste acht dagen 
aan geen verbetering van  de résulta- 
ten mocht verwachten, daar het tijd. 
vergt om de genomen schikkingen 
adm inistratief in  uitvoering te bren
gen.

Dank aan allen
Door het Verbond werd hulde ge

bracht aan de medewerking der bur
gemeesters, volksvertegenwoordigers
en de heer Gouverneur der provincie 
W est-Vlaanderen.

In  deze hulde werden de ambte
naars der verschillende m inisteriele 
departem enten betrokken en in  het 
bizonder het Zeewezen, w aar men 
vooral heeft w illen  denken aan de 
kleine vissersreder.

H et zou ons te ver leiden al de 
speechen en dankbetuigingen weer te 
geven w aarvan sommigen het voor
werp waren.

W e menen ten andere dat we eerst 
de practische zi.ide er van moeten af-

wachten, daar d it het voornaamste 
is na al de verliezen welke onze klei
ne lieden geleden hebben.

Bespreking met onze 
Noorderburen

Dinsdagnamiddag moesten op het 
Beheer van het Zeewezen besprekin
gen plaats hebben met onze Noor
derburen.

Hierop waren voor de 2e m aal de 
hh. Van Dyck en Vriens, directeurs 
van het Ned. Aan- en Verkoopkantoor 
voor garnalen, uitgenodigd.

Voor de tweede m aal lieten die he
ren, op het ogenblik dat de vergade
ring aanving, per telefoon weten dat 
ze belet waren.

Dergelijke weinig hoffelijke han
delwijze ten opzichte van een afvaar
diging en m inisteriële departementen, 
werd met zeer gemengde gevoelens 
onthaald en kon niet goed gepraat 
worden- als men ziet dat daarenboven 
van Nederlandse zijde met het be 
staande handelsakkoord een loopje 
genomen wordt.

Als men zo meent, de oplossing te 
kunnen uitstellen en tijd  winnen, dan 
vergist men zich en levert het een 
bewijs van weinig medevoelen met de 
noden van mensen die eenzelfde be
d rijf uitoefenen en recht hebben op 
een beter levensbestaan.

Besprekingen inzake 
visinvoer

Dat d it vraagstuk nog veel inkt zal 
doen vloeien, is begrijpelijk, bijzon
derlijk  dat men hier staat' voor het 
m oeilijkste probleem van gans onze 
voeding, en bevoorrading door de aard 
zelf yan het bedrijf en de soorten wel
ke ter vism ijn aangeboden worden.

Daarenboven geldt het h ier een zeer 
bederfbare waar,, welke in  m in of 
meer grote hoeveelheden aangevoerd 
wordt volgens de seizoenen en de 
weersomstandigheden, zodat een re
glementering veel .moeilijker is, dan 
voor andere producten.

Woensdagnamiddag werd ander
m aal een interm inisteriële commissie 
bijeengeroepen om dit vraagstuk te 
onderzoeken.

De uitslag van die besprekingen ge
ven we verder in  het blad weer.

Firma H. Debra
GROOTHANDEL IN V IS
:: en Garnaal ::
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Donderdag jl. werd het volgend be 
lang rijk  vraaggesprek afgenomen 
van Volksvertegenwoordiger Roger 
De K inder voor de Radio van het N .I. 
R.

V RA A G  : N aar het sch ijn t m aakt 
de toestand in  de visserij het voor
werp u it van uw bijzondere bekom
m ering?

AN TW O O RD  : Inderdaad, het s til
leggen van de visserijvloot heeft 
zeer grote gevolgen en is oorzaak 
dat duizenden werklozen langs de 
straten lopen.

V RAA G  : W aaraan  is in  feite die 
toestand te w ijten?

ANTW O O RD : Z ij is vooral te w ij
ten aan de overtollige invoer van vis 
u it Denemarken en garnaal u it H ol
land en aan het n iet naleven van de 
bepalingen van de handelsakkoorden 
met deze landen.

V RA A G  ; Z ijn  er naar uw oordeel 
ook rechtstreekse gevolgen voor het 
land aan die toestand verbonden?

ANTW O O RD : Jaw el, vanzelfspre
kend heeft het grote aantal werklo
zen voor gevolg dat er grote sommen 
door onze schatkist moeten worden 
u itbetaald  onder vorm van werklo
zensteun; dat bovendien de grote in  
voer van vis ons deviezen kost, voor 
een produkt dat als w ij het zelf aan 
voeren, een natuurlijke rijkdom  
vorm t en aan het land niets kost.

V RA A G : W at kan, naar uw oor
deel, voor de visserij worden gedaan 
op het ogenblik?

ANTW OORD: Het eerste is, het 
doen naleven van de handelsakkoor
den in die zin dat de consignatie 
voor de Deense vis wordt verboden 
en dat men niet system atisch het in  
het met Nederland afgesloten han
delsakkoord bepaalde quantum gar
n aa l la a t overschrijden-. Bovendien 
zou het zeer wenselijk zijn dat de 
invoer van vis zou worden geregeld 
in  proportie met de aankoop aan de 
kust en dat deze invoer zou worden 
onderverdeeld in  m aandelijkse ge
deelten, d it ten einde het quantum 
dat op de m arkt komt te regularise
ren. Bovendien zou het wenselijk zijn 
dat één grenspost voor de garnaal en 
één voor de vis zou worden aange
duid, om de smokkel te voorkomen 
die in  de huidige omstandigheden op 
grote schaal gebeurt.

V RA A G : W at verwacht U  van de
ze m aatregelen?

ANTW OORD: Deze maatregelen 
zouden een regularisatie van de p rij
zen voor gevolg hebben en zouden 
verm ijden dat de dumping welke op 
onze m arkt ten onze nadele wordt 
gevoerd, voor gevolg heeft dat ge
lijk  thans het geval is, door gebrek 
aan rentabiliteit, de volledige visse
rijv loot aan de kaai zou worden ge
legd.

V RA A G : W at verw ijt U  aan de 
handelsakkoorden?

ANTW OORD: In  de eerste plaats 
zoals hoger reeds gezegd, dat de be
palingen ervan niet worden nage
leefd, m aar bovendien dat bij de op 
stelling ervan is verwaarloosd gewor 
den van in die akkoorden het in  te 
voeren quantum in gewicht te be
palen en zich heeft tevreden gesteld 
met een globale waarde erin te ver
melden, hetgeen vanzelfsprekend spe 
culatie tot gevolg heeft.

V RA A G : Z ijn  er nog andere vraag 
stukken welke op de visserij druk
ken?

ANTW OORD: Inderdaad is er nog 
het groot probleem van de VOZOR, 
het organisme dat het oorlogsrisico 
dekt. D it organisme eist zeer grote 
bedragen van de vissers en d it met 
een terugwerkende krach t van 7 jaar 
zodanig, dat de kleine visser in  de 
absolute onmogelijkheid is aan die 
eisen te voldoen.

V RA A G : Hoe ziet gij de oplossing 
van de VOZOR-kwestie?

ANTW OORD: De Heer M inister 
heeft m ij reeds geantwoord tijdens 
een debat in  de Kam er, dat het hele 
probleem zou worden hernomen en 
een bijzonder regime worden voor
zien voor de visserij, gezien de prak
tijk  uitgewezen heeft dat de belan
gen van de visserij n iet samengaan 
met deze van de koopvaardij.

V RA A G : K an  er nuttig werk voor 
de visserij worden verricht?

ANTW OORD: E r is nog inderdaad 
een grote weg af te leggen. Het gro
te probleem is er toe te kunnen ko- 

•men van alle diensten die w at het 
ook zij, met de visserij in  betrekking 
staan, bij één M inister samen te 
brengen). Thansi, en dat *is precies 
oorzaak van de m oeilijkheden van 
vandaag, zijn vier departementen 
bij de zaak betrokken, Verkeerswe
zen, Binnenlandse Handel, Econom i
sche Zaken en Ravita illering . Het 
enige M inisterie dat de zaak kent, 
het M inisterie van Verkeerswezen 
nam elijk, heeft in  feite in  deze aan
gelegenheid praktisch niets te zeg
gen.

Oprichting van de 
Rijksvisserijschool te 

Heist
In  het Staatsblad van 22 M ei jl ver

scheen het besluit van de Regent d.d.
3 M ei 1948 en houdende de oprichting 
van de Rijksvisserijschool te Heist aan 
zee.

In  d it besluit wordt voorzien, dat 
de visserij school te Heist beheerd 
wordt door het Bestuur van het Zee
wezen. A l de voor de werking nodi
ge uitgaven komen ten laste van de 
begroting van d it bestuur. Het besluit 
stelt verder het kader en de wedde- 
schalen vast van  het personeel der 
visserij school. In  d it kader wordt 
voorzien : een schoolbestuurder, 2 le
raren en een lesgever.

Zowel voor wat betreft haar orga
nisatie en haar werking, als voor wat 
aangaat de aanwerving der leerlingen, 
het verlenen van studiebeurzen, enz 
wordt de visserij school, w aarvan spra
ke, onderworpen aan het regime voor
zien bij het Kon. Besluit van 15 No
vember 1929 voor de afdeling visserij 
van de Zeevaartschool van Oostende.

De toekenning van diploma’s, bre
vetten en vergunningen zal gebeuren 
volgens de regelen vastgesteld bij de 
vroeger in  d it verband genomen ko
n inklijke besluiten. Hét besluit hou
dende oprichting van de R ijksvisserij
school te Heist trad in werking op 1 
Oktober 1947. jj ,J(
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Maritieme 
nieuwsjes
DiaM doo’iyeUeâen Brevetten, diploma’s en

apsiuimmÿ&wexÂen, in de 
âauengeid te Zee&tuc/xje

Vrijdagm orgen iets over 9 u. heeft 
er zich te Zeebrugge een ongeluk voor 
gedaan, tijdens '  het lichten van het 
laatste gedeelte van de Engelse boot 
«Albatros», die in  1940 dicht bij de 
zeesluis tot zinken werd gebracht. Het 
lichten van d it schip heeft heel wat 
moeite gekost, zelfs de Duitsers w a
ren niet b ij m achte om het tijdens de 
v ie r jaa r lange bezetting uit het w a
ter te halen.

M aar onze inrichtingen vonden wel 
het middel om de diep gezonken stuk
ken los te maken en Vrijdagm orgen 
zou het laatste gedeelte worden opge
haald. Alles was k laar en twee ber- 
gingsschepen lagen ter plaatse. Na 
heel w at werk waren de kabels vast
gemaakt en kwam langzaam het stuk 
naar boven. Op een gegeven ogenblik 
brak de sterke kabel door met het ge
volg dat de beide bergingschepen en 
een klein bootje waarop de kleding
stukken van de duikers geborgen wa
ren omkantelden. Zulks had voor ge
volg dat zeven werklieden in  het w a
ter terecht kwamen m aar zij konden 
dadelijk door hun werkmakkers gered 
worden. »

De drijvende kraan zonk langzaam 
in  de geul met het ongelukkig gevolg 
dat de scheepvaart onderbroken werd 
en de Ferry-boat van de lijn  Zeebrug- 
ge-Harwich niet kon in- en uitvaren. 
D adelijk  werden de nodige m aatrege
len getroffen om de boot weer vlot te 
krijgen.

Politiekom m issaris Carpentier en de 
havenkapitein Adamson waren dade
lijk  ter plaatse. Het bergingschip be
hoort toe aan de «Union de Remorca- 
ge» u it Antwerpen.

Havenbeweging
O O S T E N D E

G ED U REN D E DE MAAND A P R IL  ’48
Zeeschepen : ingekomen 22, 7695 

ton; uitgevaren 22, 7700 ton.
Binnenscheepvaart : ingekomen 49, 

10.625 ton; uitgevaren 40, 1.027 ton.
Visservaartuigen (in  handelshaven) 

ingekomen 59; uitgevaren 21.
Y ach ten  (in  handelshaven) ; inge

komen 4, uitgevaren 5.
Paketboten : ingekomen, gewoon 

verkeer 30„ bijz. verkeer 1, 55.931 ton, 
reizigers 7012, auto’s 220, goederen 
648 ton; uitgevaren, gew verkeer 30, 
ballast 1, ton 55.290, reizigers 7.743, 
auto’s 264; goederen 52 ton.

Het tweede 
EconomischCongres 

te Amsterdam
(Vervolg van bladzijde 1) 

beide landen zal een perm anent con
tact tot stand moeten worden ge
bracht om te komen tot een ratione
le exploitatie van het bedrijf;

3) In  afwachting van de onder 1 en
2 geformuleerde resoluties . kan het 
noodzakelijk zijn tot voorlopige con- 
tingentering van de wederzijdse in 
voer over te gaan om ernstige storin
gen in  het visserijbedrijf te voorko
men.

4) Voor onm iddellijke verwezenlij
king vatbaar is het in  gezamenlijk 
overleg vastleggen en doorvoeren 
van een gemeenschappelijke handels
politiek tegenover het buitenland, zo
wel bij invoer als bij uitvoer.

B ij invoer zal gemeenschappelijk op 
getreden moeten worden tegenover 
marktstorende invoer en handels
praktijken. De subcommissie «Visse
rij»  is eenparig van oordeel dat u it
voering van de bovenstaande resolu
ties uitdrukkelijke voorwaarde is voor 
een harmonieuse ontwikkeling van 
het visserijbedrijf in  de toekomstige 
economische unie. Sn.

voor devergunningen 
koopvaardij en de 

zeevisserij

Sociale Kroniek
Over enkel en dubbel vacantiegeld

deDe volgende brevetten zijn in  
loop der maand 1948 toegekend : 

Brevet van kapitein ter lange om
vaart : Hennaert G .E.;
Brevet van stuurm an ter kustvaart : 

Lauwereins F. Th 
Brevet van m ecanicien le  klasse : 

Caremans F  
Brevet van m achinist voor stoom

machines : Scha llie r A.M .P.; Van 
Acker H.G.

Brevet van  m achinist voor motoren 
met inwendige verbranding : Brac- 
quart G .J.; Verleye P .F .; Monteyne M. 
M.; Vanhee O.A; Rappé G .J.; Velghe
A .J;. Derudder G ; Poelvoorde P.P ; 
Sandelé A !A ; W illem s A.L; Iserb iet G.

Brevet van schipper ter visserij 2e 
klasse : Coulier P.F.

Leopold DEPAEPE
ln- en Uitvoer van 

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

Tal. Privé: Knokke «12.94 
(224)________Zeebrugge 513.38

Sie&pwehing tot maximum. 
160 p t p e i dag

Onze lezers zijn verm oedelijk op de 
hoogte van het fe it dat door het be
sluit van 4 M ei 1948 uitgaande van 
het M inisterie van Arbeid en Sociale 
Voorzorg, het enkel vacantiegeld voor
lopig beperkt werd op maximum 160 
frank per dag.

D it fe it verwekte beroering onder 
de vissers werknemers, ten aanzien 
van wie de v&ncantievergoeding be
paald werd op grondslag van het for
fa ita ir loon van toepassing voor de 
wet op de M aatschappelijke Zekerheid 
n l 200 frank voor alle manschappen, 
met uitzondering van de scheepsjon
gen, voor wie 75 frank  per dag voor
zien is. Het departem ent van Arbeid 
en Sociale Voorzorg vestigde de aan
dacht op het fe it da;t de beperkende 
m aatregelen moesten genomen wor
den wegens de ongunstige finantiële 
toestand van de verschillende vacan- 
tiekassen.

De kamercommissie van arbeid en 
sociale voorzorg schijnt intussen een 
oplossing te hebben gevonden, w aar
door het besluit van  4 M ei 1948 kan 
ingetrokken worden en het finantieel 
evenw icht van het vacantiegeld be
houden worden.

Ter gelegenheid van de behandeling 
van het wetsontwerp tot verdubbeling 
van het vacantiegeld,'werd deze kwes
tie  in  de kam er van Volksvertegen
woordigers besproken en een gunstig 
gevolg werd aan het voorstel van de 
Regering gegeven waardoor het m axi
mum bedrag van 160 fr afgeschaft 
wordt. Ind ien  de Senaat dezelfde hou
ding aanneem t w at als een zekerheid 
kan beschouwd worden, zal het enkel 
vacantiegeld der bemanning van vis
sersvaartuigen met uitzondering van 
de scheepsjongens op 200 frank kun
nen behouden worden.

M et dufiêel aacantiegeid 
intusien in de Mamex 

goedgeâewui
Intussen heeft de Kam er van Volks

vertegenwoordigers, overeenkomstig ’t 
besluit van de Nationale Arbeidscon-

ACag, de fcegxatmg, aan 
<Ue*/lee%óWi&zeii in de Jlam ev

Vorige week hebben w ij gewezen op 
de besprekingen, welke in  de Kam er 
van Volksvertegenwoordigers plaats 
hadden, ter gelegenheid van de behan 
deling van de begroting van het M i
nisterie van Verkeerswezen. De be
perkte plaatsruim te verplichtte ons 
slechts die punten weer te geven, w el
ke betrekking hebben met de zeevisse
rij. Nog andere m aritiem e kwesties 
werden besproken, die w ij onder de 
aandacht van onze lezers w illen bren
gen.

Met betrekking op 
de koopvaardij

M et betrekking op de koopvaardij 
verklaarde dhr Van Acker, M inister 
van het Verkeerswezen : w ij hebben 
thans het peil van vóór de oorlog be
reikt. D at is een resultaat. Het is ech
ter ontoereikend. Het is  trouwens ver 
voorbijgestreefd door landen, welke 
met Begië kunnen vergeleken worden : 
Nederland, Denem arken en zelfs 
Frankrijk . Op dat gebied, dient iets 
te worden gedaan, ja, dringend te 
worden gedaan en n iet binnen 20 jaa r

Zulks zal geld kosten, D at staat 
vast. M aar er is een plaats in  te ne
men verm its de Duitse koopvaardij 
verdwenen is. Het is spijtig  te moeten 
vaststellen, dat te Antwerpen onze 
vlag slechter vertegenwoordigd is, 
dan vóór de oorlog, terw ijl Deense, 
Noorse en andere vlaggen beter ver
tegenwoordigd z ijn  en d it in  onze ha
ven.

De Zeemacht
M et betrekking op de Belgische 

Zeemacht verklaarde dhr M inister 
van Verkeerswezen :

E r wordt soms over de zeemacht 
gesproken doch men heeft • tevens 
particuliere gevallen op het oog.

Sommigen zouden w illen dat deze* 
onder landsverdediging zou resorte- 
ren. M ij kan dat n iet letten.

Onder hen die spreken over de 
overgang van de zeemacht naar het 
departem ent van landsverdediging, 
zijn er die lofwaardige bedoelingen 
koesteren, anderen w illen de zee-

p p p i w f i w w w w w w i f w r

Reders &  Vishandelaars

W ORDT G ELEV ER D  DOOR

FROID  I N D U S T R I E L
(223) TEL. 71791

m acht afschaffen, terw ijl zij de 
schijn hebben ze te verdedigen, ten 
slotte zijn er nog anderen die er een 
o lifant w illen van maken, die veel te 
groot is voor een klein land als het 
onze.
Men scherm t met de goedkope prijs, 
waartegen men oorlogsschepen kan 
aankopen.

Zelfs indien ze gratis aangeboden 
worden, lu id t het antwoord nog ont 
kennend. De onderhoudskosten zijn 
veel te zwaar. En  tot w at zou dat 
kunnen dienen ?

De werkelijke opdracht van de 
m arine is de verdediging van de kust 
E r werd een commissie opgericht 
om het probleem te bestuderen.

Volksvertegenwoordiger Th. Le- 
fèvre m erkte hierom trent op : Het 
antwoord van dhr M inister op m ijn 
interpellatie, betreffende de zee
m acht is zeer kort geweest. Op zeke
re punten werd n iet geantwoord. 
M ijn  eerste opmerking was een van 
jurid ische aard en ik  wees er op dat 
de oprichting van de zeemacht in 
strijd  was met de grondwet : zij 
werd bij koninklijk besluit opgericht 
Dat is in  strijd  met het recht.

Verder heeft dhr M inister er op 
gewezen, dat de Belgische Zeemacht 
de opdracht heeft de wrakken en 
de zeemijnen op te ruimen. W elnu 
d it precies w il ik  aan de kaak stel
len ! Deze opdracht moet slechts 
tijd e lijk  zijn. Bovendien zijn w ij op 
het stuk der opruim ing van de w rak
ken en de m ijnen ver ten âchter bij 
de andere landen. Indien, zoals dhr 
M inister het meent, d it de belang
rijkste  opdracht is, dan heeft onze 
zeemacht in  die opdracht gefaald.

Tenslotte is het behoud van de zee 
m acht gerechtvaardigd als verdedi
ging van onze kust. D aar lig t m.i. 
de eerste belangrijkste opdracht 
van die zeemacht. Het gezond ver
stand gebiedt, dat een inrichting, 
die dienen moet voor de landsverde
diging bij het departement van 
landsverdediging zou thuishoren.

Het antwoord van dhr M inister 
bew ijst dat men halverwege b lijft 
steken op de goede weg. Ik  verwacht 
dat men verder zou gaan op de goe
de weg. W anneer dhr M inister 
spreekt over onze vlooteenheden 
zegt h ij dat men aan België de een
heden overmaakt, omdat men er 
geen nut meer van heeft. M aar dat 
is ju ist het ogenblik om ze aan te 
schaffen. D hr M inister is geen Ju 
rist, m aar een man met gezond ver
stand en het is op d it gezond ver
stand dat ik beroep doe .

D hr M inister van Verkeerswezen 
verklaarde in  zijn antwoord, dat de 
zeemacht nuttig is, doch dat w ij on
ze ro l niet mogen overschatten. W an 
neer ons schepen tegen kleine prijs 
of zelfs gratis worden aangeboden, 
zal het antwoord soms weigerend 
moeten zijn. Sn,

ferentie, de verdubbeling van het va
cantiegeld goedgekeurd. Met spoed zal 
het ontwerp aan de Senaat overge
m aakt worden. Aan een gunstige af
loop voor de werknemers valt hoege
naamd niet te tw ijfelen, zodat het 
recht op een dubbel vacantiegeld (400 
frank per dag voor de leden der be
manning met uitzondering van de 
scheepsjongens voor wie 150 frank per 
dag te voorzien is) om zo te zeggen 
reeds verworven is.

W anneet a a l het 
uacantiegeCd tarnden 

uitêetaaid ?
Het bijzonder besluit, dat ten aan

zien van de werknemers in  de zee
visserij genomen werd, voorziet dat 
de vissers kunnen aanspraak maken 
op vacantie met loon tussen Pasen 
en 31 Augustus. Alles laat vermoeden 
dat men d it jaar, zoals in  1947 niet 
k laar zal komen met de uitbetaling 
noch van het enkel, noch van het dub 
bel vacantiegeld gedurende de voormel 
de periode en dat er opnieuw veel ver
traging in  het verschiet is.

Deze vertraging is zoals vorig jaar, 
niet toe te schrijven aan de reders, 
noch aan de werknemers-syndicaten, 
doch aan het volslagen onbegrip van 
de kassen gelast met de uitbetaling 
van het vacantiegeld.

Het Vlaam s spreekwoord «Een ezel 
stoot geen tweem aal over dezelfde 
steen» schijnt bij deze kassen niet 
bekend, verm its de bevoegde (? ) in 
stellingen twee jaa r naeen bewijs 
gegeven hebben van dezelfde onkun
de. Z ij schijnen er niet van op de 
hoogte te zijn dat ten aanzien der 
werknemers in  de zeevisserij een b ij
zonder besluit genomen werd, dat wat 
de toepassingsmodaliteiten betreft, af 
w ijk t van het besluit betreffende de 
toekenning van vacantiegeld aan de 
gewone arbeiders.

Zoo komt het dat zowel in  1948 als 
in  1947 de reders in  het bezit gesteld 
werden van form ulieren die door hen 
niet behoorlijk konden worden inge
vuld. Vroeger hebben w ij reeds de 
aandacht hierop gevestigd en on
langs werden de belanghebbenden in 
het bezit gesteld van andere gelukkig 
deze keer de goede formulieren. On
dertussen zijn echter maanden verlo
ren gegaan. D it tijdstip  zal m oeilijk 
kunnen ingenomen worden, zodat het 
vermoeden niet ongegrond is dat in 
tussen het tijdstip  gedurende hetwelk 
de vacantie met loon moet genomen 
worden en waarvan de uiterste da
tum gesteld is op 31 Augustus a.s. zal 
verstreken zijn, vooraleer de vissers 
in het bezit gesteld zijn van hun va
cantiegeld.

E r zijn rederijen, die de form ulieren 
die hen eerst toegezonden werden in 
gevuld hebben. Sp ijts ze strijd ig  zijn 
met de voorschriften van het besluit 
ten aanzien van de werknemers in  de 
zeevisserij genomen. We vernemen 
dat ze toch d it resultaat bekomen 
hebben, dat indien het brutoloon ver
diend gedurende het vierde kw artaal
1947 voldoende is, aan de vissers een 
enkel vacantiegeld van 160 frank en 
niet van 200 frank toegekend werd. 
Hopen w ij dat zowel de aanvulling 
van het enkel vacantiegeld (40 frank 
per dag) als het dubbel (200 frank 
supplement) zonder veel verw ikkeling 
zal volgen. Het systeem van opgave 
van het loon verdiend gedurende het 
vierde kw artaal 1947 biedt voorname
lijk  ten opzichte van de kustvissers 
zoveel nadelen, dat onaangename ver
rassingen niet uitgesloten zijn voor 
degenen die eerst zullen betaald wor
den op basis van de eerste en voor de 
visserij niet passende formulieren.

Men kan opmerken dat alles ten slot 
te wel zal terecht komen, d it neemt 
echter de indruk niet weg dat de vis
sers zich meestal en niet zelden als 
de eeuwige verongelijkten beschou
wen.

Het spreekt vanzelf dat de uitkering 
van een dubbel vacantiegeld, slechts 
kan gepaard gaan met evenredige 
stortingen. Dientengevolge wordt in  
het in  de Kam er intussen aangeno
men wetsontwerp voorzien, dat de b ij
dragen die bestemd zijn om de lasten 
te dekken van de gewone en bijko
mende vacantie, vastgesteld worden 
op 5 procent van de brutolonen. H ier
aan wordt toegevoegd dat de inning 
van deze bijdragen zal geschieden 
vanaf de 1 Jan u ari 1948.

Als men weet dat de reders reeds
2,50 procent betalen op de forfa itaire 
lonen, lig t t besluit voor de hand dat 
zij vanaf de 1 Jan u ari 1948 hetzelfde 
percent nog zullen moeten bijstorten..

Deze nieuwe sociale last is natuur
lijk  zwaar en betekent o.m. voor een 
onderneming, die v ijf manschappen 
tewerk stelt een nieuwe uitgave voor 
sociale lasten van circa 6.000 frank 
per jaar. E r  schijnt nochtans een u it
weg te zullen opengelaten worden. E r  
wordt immers aan bovenstaand ont
werp van artikel een alinea toege
voegd, die voorziet dat de Koning aan 
sommige met naam aangewezen n ij
verheidstakken vrijstelling  of verm in
dering van de vastgestelde bijdrage 
kan toestaan. Het Verbond der Belg i
sche Zeevisserij mag deze kwestie niet 
u it het oog verliezen. Ons inziens is 
de visserij thans een nijverheid die 
zou moeten kunnen in  aanmerking 
komen voor vrijstelling  of verm inde
ring van de bijdragen voor de vesti
ging van het enkel en dubbel vacan
tiegeld. Onverw ijld zou een actie h ier
voor moeten worden ingezet.

De actie kan o.m. worden gestaafd 
door het feit dat de rederijen niet 
eens in  de mogelijkheid verkeren hun 
kostprijs te berekenen, doch moeten 
aanvaarden, wat de handel hen w il 
aanbieden. W at in  de andere n ijve r
heidstakken niet het geval is.

SN.

M et Geótendig hwuahtex aan 
het duM ei aexfofigeEd

Tijdens de bespreking in  de Kam er 
van het Wetsontwerp tot verdubbe
ling van het vacantiegeld verklaarde 
de M inister van Arbeid en Sociale 
Voorzorg, dat de Regering te gemoet 
zal komen aan de wens van de Kam er 
en dat dien ten gevolge de toekenning 
van een dubbel vacantiegeld in  de toe 
komst een bestendig karakter zal 
hebben.

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

B R U S S E L j

VOORB EST E  MOTOREN
DE V IS S E R I J

Algemene Vertegenwoordiger 
voor de Visserij :

L. A. A S P E S L A G H ;
Poststraat, 12 - Oostende^
Tel.: 71.498. (67)

ZEEV ISG RO O TH A N D EL

Aug. PEDE & CQP'V.B.A.
EX P O R T  IM PO RT
V IS M IJN  7 & 36 OOSTENDE

Specialiteit van 
V IS  SPRO T - H ARIN G

Tel. 720.53 729.43 ■ Privé 720.16 
Telegramadr.: Pedeoo Oostende

(670)

Berichten aan 
Zeevarenden

NOORDZEE

RED D IN G SSTAT IO N S EN 
U IT K IJK P O S T E N  AAN DE 

B ELG ISC H E  K U ST

A. R ED D INGSTATIO NS
Oostende : Sleepboot bestendig in  

dienst; Motorreddingboot; Wiptoe- 
stel en speciale strandtractor. 
Telefonische oproepnummers LoodSr 
dienst dag en nacht 7.10.10; dag nr.
7.10.00

Zeebrugge: Motorreddingboot; W ip 
toestel en speciale strandtractor. 
Telefonisch oproepnummer - Loods. 
dienst dag en nacht nr 4.21.07

Nieuwpoort : Motorreddingboot; 
W iptoestel en speciale strandtractor 
Telefonisch oproepnummer - Loods- 
dienst dag en nacht nr. 2.30.00

B. U IT K IJK P O S T E N
a) Bestendige u itk ijk  wordt gehou 

den te :
Oostende - Oosterhoofd 
Zeebrugge - Loodsgebouw 
Nieuwpoort - Loodsgebouw

b) Bovendien wordt in  geval van 
storm u itk ijk  gehouden te :
De Panne - op de zeedijk; Telefoon 
dag en nacht nr. 65 
Middelkerke - op de zeedijk; Telefoon 
dag en nacht nr. 7.00.00 
Biankenberge _ op de zeedijk W est 
Telefoon: dag en nacht n r 4.20.30 
Knokke - op de zeedijk; Telefoon : 
dag en nacht (nog niet in  werking).

R ED E  EN HAVEN VAN Z E E B R U G G E  
BAGGERTO NNEN

Het W estelijk  en het Oostelijk stor- 
tingsveld der baggerspecie voortko
mende van de haven van Zeebrugge, 
zijn aangeduid door lichtboeien.

Vorm : spits; K leu r : bovenhelft 
geel en onderhelft zwart, met op
schrift in w itte letters «Br. en W.» 
L ich t : paars; K arakter : helder 3 
sec. elke 7 seconden.

Ligging der boei van het W estelijk 
veld : 51°21’37” N. 3°09’24” E.

Ligging der boei van het OosteliJk 
véld : 51°22’20” N - 3°13’57”  E.

GROEN H AVEN LICH T VAN 
H ET W ESTERH O O FD

Zie B . a. Z. Nr. 110 van 1921 en Nr.
244 van 1946.

W ijziging der schermen. Zichtbaar 
in  de vaargeul van N.182° over het 
Westen tot N.3450, vervolgens duis
ter over de w al bewesten de haven
geul leidende naar de sluis alsook 
over de Middenbank.

Overigens onveranderd.
Positie van het lich t : 51°20’09” ,9 

N. - 3°11’38” ,3 E.

G E L E I DEL ICHTEN VAN H ET  PAS 
VAN H ET ZAND - Zie B . a. Z.

N r 110 van 1921 en N r 244 van 1946
Ter ehtwijzingen :
Hoog lich t : w it van N.130" in  pl. 

van N.1320.
Laag lich t : w it tot N.159° in  p laats 

van N. 153°
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Bij onze^oorderburen
Qid&en te t âaûnqaançfôl

DE S T A T IS T IE K  IN D IEN ST  VAN 
DE H A R IN G V IS S E R IJ

De schippers van de haringdrijf- 
netschepen, . die heden hun tocht 
naar de visgronden zijn begonnen, 
hebben allen een aantal kaarten aan 
boord, waarop zij kunnen aflezen, 
w aar gedurende de vorige haring 
teelt gevist werd en hoeveel kantjes 
gemiddeld per schot gevangen w er
den. Deze gegevens zijn per maand 
in  kaart gebracht. Dank zij' de me
dewerking van een aantal schippers 
van Scheveningen en Vlaardingen, 
die nauwgezet opgaven w aar zij ge
vist hebben en w at hun vangst ge
weest is, heeft het R ijksinstituu t 
voor V isserij onderzoek kunnen na
gaan w aar de vangst groot en w aar 
de vangst m inim aal is geweest.

Reeds sedert 1926 heeft de Duitse 
Wetenschappelijke Commissie voor 
Zeeonderzoek gedurende enkele ja 
ren een groot aantal gegevens van 
schippers van Duitse loggers verza
meld betreffende de p laats w aar ge
vist werd en het aantal kantjes, dat 
per schot gevangen werd. Voorts 
werd ook aandacht besteed aan de 
gebruikte vleten (d rijf-  of zinkvle- 
ten) en de haringsorteringen (m aat
jes, volle, hom- en kuitzieke, ijle ).

Deze gegevens werden in  kaarten 
opgetekend en gaven daardoor een 
duidelijk beeld der vangplaatsen, de 
sorteringen en de grootte van de 
vangsten op die vangplaatsen. Voor 
elke maand werd een nieuwe kaart 
genomen, zodat vergelijking der op
eenvolgende kaarten een overzicht 
gaf van het verloop van de vangst 
gedurende het gehele seizoen en 
daarmede tevens van de beweging 
der haringscholen.

moet leren of de voorspelling van 
grote vangsten op bepaalde plaatsen 
in  de Nordzee bewaarheid zal worden 
doch vele schippers zijn enthousiast 
voor deze «gidsen ter haringvangst»

Wexâ da t w aavdeün#  
amcUent *

De D irectie der Visserijen, een o ffi
ciële overheidsinstantie kwam met de 
sinds maanden aangekondigde publi
catie voor de dag. Het is een m aand
blad, dat, zoals de tite l aanw ijst be
stemd is voor de vissers. Het voorop
gesteld doel is de samenwerking van 
het Arbeidsapparaat en de visserij- 
p raktijk  te verstevigen. D aarb ij staat 
voorop de samenwerking met de pro- 
ductie-factor van het visserijbedrijf.

«Visserij-Nieuws» hoopt voorlichting 
te brengen aan allen, die in  de visse
rij een bestaan zoeken.

W ij wensen de nieuwe confrater har 
te lijk  geluk en hopen dat de k rach tin 
spanningen van dhr Ir . G . J .  Lienesch, 
D irecteur der V isserijen met succes 
zullen bekroond worden.

(fCiiaaitijfce (makken
Visserij-Nieuws sch rijft hierom trent:
De IJm uiden-vissers worden nog da

gelijks herinnerd aan de tragische on
dergang van het Noorse stoomschip 
«Skoghang» dat verm oedelijk op een 
m ijn liep. Twee masten steken op on
geveer 10 m ijl N.W. van IJm u iden  bo
ven water. H et tekort aan lichtboeien 
m aakt het niet m ogelijk de plaats van 
het wrak een lichtboei te geven. W aar 
om wordt het w rak dan niet opgebla
zen ? Vooraleer d it kan geschieden - 
naar schatting zijn hiervoor 60 diep
tebommen nodig - moet eerst de eige
naar van het schip aan Lloyd ’s beves-

Hçt^belang van deze Jsaarten^voor t jgen het schip opgeeft. Daar
, na kan Lloyd’s toestemming geven tot

opruiming. De eigenaar kan bij het op 
blazen een fantastisch bedrag vragen 
aan Lloyd’s. Bovendien lig t het schip 
buiten de territoriale wateren, zodat 
wanneer Lloyds’ inderdaad toestem
ming tot opruimen geeft, de kosten 
van opruimen geheel komen voor re
kening van diegene die het laa t op
ruimen. Deze kosten worden geschat 
op circa 30.000 gulden. In  de Neder
landse Rijksbegroting is op zulk een 
onvoorziene uitgave n iet gerekend.

E r b lijft dus voor de vissers niets 
anders over dan het w rak zo goed 
mogelijk te mijden.

de visserij springt onm iddellijk in 
het oog, als men bedenkt, dat waar 
het vorig jaa r veel haring is gevan
gen, de kans groot is, dat er ook dit 
jaa r weer haringscholen aan te tre f
fen zullen zijn. Bovendien zijn deze 
gegevens van belang voor de studie 
van de biologie van de haring en om 
een indruk te krijgen van de invloed 
van de visserij op de haringstand.

Reeds vóór de oorlog trachtte het 
R ijksinstituu t bedoelde gegevens te 
verzamelen, doch deze poging liep op 
niets uit. Na de oorlog heeft het 
R ijksin stituu t weer een poging ge
waagd en thans met beter resultaat. 
Van  136 journalen - dagboeken van 
schippers, w aarin o.m. opgetekend 
wordt, w aar gevist werd en hoe groot 
de vangst is geweest - waren een 80- 
tal, die voor'het doel gebruikt konden 
worden. De journalen welke terzijde 
gelegd moesten worden bleken geen 
vangstgegevens te bevatten of w a
ren ingevuld op een wijze die niet 
strookte met de werkelijkheid. De 
betrouwbare gegevens werden ver
werkt en konden nog net op tijd  
vóór het uitvaren ter nieuwe haring 
teelt aan de haringschippers worden 
uitgereikt. De schippers zien thans 
wel degelijk het nut in van de ver
strekte kaarten, waarop zij kunnen 
aflezen, w aar zij de meeste kans heb 
ben een goede vangst te doen. De 
natuur is grillig, zodat de ervaring

£e« laaa t aa’utagôfietâhaf'
Visserij-Nieuws vervolgt :
Een w aar oorlogskerkhof op de bo

dem van de zee is voorts te vinden in  
de monding van de Schelde en W est 
van Westkapelle, in  Deurloo en het 
Oostgat. Vele éénmanstorpedobootjes 
van de Duitsers en land ingsvaartu i
gen van de geallieerden liggen h ier en 
vormen een voortdurende bedreiging 
voor de visserman. N iet alleen voor de 
netten doch ook voor het schip en de 
bemanning. E r  is een nijpend tekort 
aan lichtboeien om de bekende w rak
ken te bebakenen. N iettem in is het 
voor de Zeeuwse vissers zaak de plaats 
te m ijden, w aar wrakken liggen.

Voor Moderne I relier s
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Bij onze Zuiderburen
en 2,500 ton conserven invoeren. Men 
m erkt op dat de vis van Spaanse her
komst goedkoper is dan de Franse. 
H ij zal diensvolgens concurrentie op 
de m arkt te weeg brengen, die slechts 
schadelijke gevolgen kan hebben voor 
de Franse producent.

E r wordt opgemerkt dat verschillen
de belanghebbenden om trent d it 
nieuw handelsakkoord, geraadpleegd 
werden met uitzondering van de rede
rijen.

De Belgische vissers kunnen bijge
volg niet staande houden dat zij a l
leen niets te zeggen hebben.

De garnaalprijzen
E r werd vastgesteld dat de prijzen 

die de garnalenvissers in  sommige 
plaatsen bekomen voor hun ongekook
te w aar schommelen tussen 50 à 55 
fr per kgr De verbruiker betaalt daar
entegen 200 fr voor hetzelfde gewicht. 
D it verwekt natuurlijk  veel misnoe
gen bij de producenten w aarvan de 
vangsten niet overvloedig zijn en 
slechts zelden boven de 80 kgr gaan.

De abnormale prijsverhoging tus
sen de producent en de w inkelier zou 
lïitslu itend aan deze laatste te w ijten 
zijn. De garnalen afgenomen aan 
50 fr. Na het koken, inpakken en re 
kening houdende met de verzendings
kosten vraagt de groothandelaar van 
90 tot 100 fr. Eens bij de kleinhande- 

af de 15 M ei jl. De eerste contrac-laar wordt de prijs eenvoudig verdub- 
tan t zal voor 490 m illioen fr verse vis beid.

Hogere instanties 
ontevreden

Het M inisterie van Ravita illering  
drukte zijn ontevredenheid u it over de 
bovenmatige verhoging der visprijzen, 
welke onlangs opnieuw wa,argenomen 
werd.

Diensvolgens werden de bedrijfs
groepen verw ittigd, dat indien vóór 
22 M ei geen normale prijzen tot stand 
gekomen zijn men opnieuw zal moeten 
terugkeFen tot de gereglementeerde 
m arkt gesteund op de prijzen van toe
passing op 31 December 1947 slechts 
verhoogd met 2 procent.

Het standpunt ten opzichte der pri- 
oriteitsaankopen en de’ massale in 
voer b lijft verder ongewijzigd, zolang 
de priizen niet gestabiliseerd zijn op 
een norm aal peil.

Na onderzoek van de toestand, oor
deelde men het ten slotte raadzaam 
terug te keren tot het stelsel der m a
ximum prijzen in voege gebracht op 
9 April en waaraan op 23e derzelfde 
maand verzaakt werd. Alles zal wor
den in  het werk gesteld om de terug
keer tot de volledig gereglementeerde 
m arkt te verm ijden.

Invoer van Spaanse vis
Een handelsakkoord tussen Frank 

r ijk  en Spanje is van toepassing van-

PORTUGAL

Het^trawlen wordt 
beperkt

De Portugese regering nam  sommi
ge beperkende m aatregelen w aaraan 
het traw len voortaan is onderworpen.

Deze m aatregelen z ijn  ingegeven 
door de zorg zoveel m ogelijk de kust
visserij te beschermen tegen de ver
arm ing der visgronden gelegen bij de 
Portugese kust.

M et d it doel wordt de kust in  drie 
sectoren ingedeeld en het aan tal vaar 
tuigen aangeduid dat in  iedere sector 
het bedrijf mag uitoefenen. Deze 
vaartuigen mogen slechts verkopen 
in  de havens gelegen binnen het ge
bied w aar het hen toegelaten is het be 
d rijf u it te oefenen.

DE WIJTING
De w ijting  (Gadus M erlangus), die 

in  Nederland ook wel «molenaar» 
wordt genoemd, behoort eveneens tot 
de fam ilie der kabeljauwen en wordt 
meestal n iet groter dan 30 à 40 cm.

H ij gelijkt echter veel op de schelvis, 
doch z ijn  lichaam  is slanker en zijn 
kop splitser; zijn bovenkaak is tevens 
langer dan zijn onderkaak, m aar de ?.. 
g.n. «kin-, of voeldraad» ontbreekt. 
Verder is de kleur van zijn rug rood
achtig grijsbruin, de zijden en zijn 
buik zijn daarentegen w it. Tevens ont
breekt op de schouders de zwarte vlek 
(Petrusgreep), die bij de schelvis wel 
aanwezig is. W el heeft h ij gewoonlijk 
een kleine vlek bij de inplanting der 
borstvinnen.

De voortplanting geschiedt van Fe- 
bruari-Mei. De grootte van de eitjes is 
ongeveer 1 mm. Het pasgeboren larf- 
je, dat zich spoedigT;ot een klein wij- 
tinkje ontw ikkelt heeft een lengte van 
3 tot 3,50 mm.

Aan het eind van zijn eerste levens-
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Gespecialiseerd in prima kwaliteit 
G EP E LD E  en O N G EPELD E  G A RN A LEN , 

lederen dag vers en binnen enkele uren geleverd ln  België.
(Verzendingen van Ongepelde Garnalen geschieden van de 

Zeelandse aanvoerhavens). > ;> ■

BRIEF UIT YERSEKE
Yerseke, 22 M ei 1948.

DE N IE U W E  HAVEN
’t Is  reeds geruime tijd  geleden, dat 

i we iets lieten horen over de nieuwe 
haven. D it kwam  h ieru it voort, dat 
w ij zelf er ook niets van ‘ vernamen.

Nu zien we echter dat een groot en 
hoog gevaarte bezig is, in  de oude 
haven met palen van flinke om vang 
en grote lengte te heiën. Nu was de 
haven door de oorlog en na de bevrij 
ding wegens m aterialenschaarste wel 
in  zeer déplorabele toestand geraakt, 
m aar als ’t enkel daarover liep, zou, 
onzens inziens, wel worden volstaan 
met ’t nodigste. D at men nu zo gron 
dige verbeteringen denkt aan te 
brengen, deed ons tot de overtuiging 
komen dat ’t met ’t  p lan voor de 
nieuwe haven er n iet erg gunstig 
voorstaat. W at na ingewonnen in 
lichtingen, dan ook wel bleek. De M i
nister stelde en stelt nog steeds als 
eis, dat, een zij het betrekkelijk ge
ring deel, doch a ltijd  nog een flm k 
bedrag door de belanghebbenden 
wordt ingebracht. En  ju ist dat weet 
men n iet voor m ekaar te krijgen, 
volgens onze zegsman. Nu is ’t getal 
werkelijlk belanghebbenden niejt zo 
groot als sommige wel menen. D aar
b ij gevoegd de absoluut onwillige 
houding van een deel der belangheb 
benden is het duidelijk, dat voor de
genen die onder de belanghebbenden 
van goede w il zijn, ’t  n iet met een 
p raatje  goed te maken is om te ko
men aan het bedrag dat de M inister 
eist. Geen wonder dat er m oeilijkhe
den zijn. En  zou de haven er onge
dacht toch nog komen dan verlopen 
a ltijd  nog m instens enige jaren voor 
ze kan worden benut. Laten  zo ’t 
was in  de oude haven, was onverant 
woordelijk en kunnen we dus gevoeg
lijk  zeggen dat de palenzetterij geen 
geldsm ijterij is. B lijf t  dus voorlopig 
althans zeker onze havendrom en on
vervuld, ook ’t verbeteren van de ou
de dijk, waardoor alle mosselen die 
over de weg gaan worden vervoerd, 
b lijft (voor hoe lan g ?) achterwege.

Hoewel verbetering dringend, hoog 
dringend gewenst is, zal men ’t  la 
ten zo ’t is en gaat men een binnen
w aarts gelegen weg w at verbeteren 
door de bochten er u it te halen, enz.

E igen lijk  een lapm iddel w ant be
doelde weg, zal ze w erkelijk  het zwa
re en drukke vervoer kunnen opvan
gen, moet veel veranderingen onder
gaan, die nooit die voldoening zul
len geven die een goedgemaakte ou
de d ijk  garandeert.

H ET  D EEN SE  G EVAA R
Sprekende over het vervoer, denken 

we onwillekeurig aan de grote mos- 
selcamions. Verder van die camions 
gaan onze gedachten naar de mos- 
selhandel en naar de bedreiging, die 
wordt gevormd door «’t  Deense ge
vaar». In  verband hiermee, verna
men we dat een deel der Frankrijk-  
exporteurs bijeen kwam om te trach 
ten te geraken aan de vorm ing van 
een com binatie. Deze zouden be
doeld zijn om meer stevigheid te ge
ven aan de afweer van en het opne
men van het offensief (zo nodig) te
gen het gevaar, dat heet te dreigen.

Zou het w aar zijn dat slechts een 
deel van de exporteurs werd bijeen- 
getrommeld, dan zou ons bedunkens 
de opzet n iet erg mooi en ook m in
der doelm atig zijn.

W aarom  enkelen er buiten gela
ten? O f wilden die anderen niet? 
Van beide kanten bekeken, verkeerd 
begin zouden we menen. Op deze vra 
gen en gissingen zal de tijd  straks 
wel antwoord geven, verwachten we.

DE U ITV O ER  VAN M O SSELEN
Niet in  ’t onzekere verkeren we 

meer over de totale uitvoer van mos
selen voor seizoen 1947-1948. O f een 
deel ervan? B ij de opgave staat ver

meld, dat de opgaven lopen tot ein
de M aart, hoewel ook in  April nog 
mosselen werden verzonden. O f geldt 
het een opgave van 1 April ’47 tot 31 
M aart ’48? W e weten het niet. W el 
kunnen we de ci.'fers weergeven. E r 
gingen dan, laten we m aar zeggen, 
van 1 April ’47 tot 31 M aart’48 naar 
België en Luxemburg 202.656 ton, 
naar F ran k rijk  240.760, naar Enge
land 9.756, en naar Zitserland 368 T. 
Tdfcaal 4531.340 T. Bijverm ëld werd 
dat dat de gemiddelde p rijs was fl. 
11.40. (W a t n iet m is is ü !) W at naar 
Holland werd verzonden kwamen we 
niet aan de weet. Ook niet van waar 
u it de mosselen naar Engeland wer
den verzonden. Gingen die voor een 
kleiner deel vanu it Bruinisse, en 
voor ’t  gro,otste deel van W ieringen 
u it de Noordzee over? Nogmaal ■ we 
weten het niet ! Nu we toch bij de 
(mossel) handel zijn aangeland, w il 
len we mededelen, zo ju ist vernomen 
te hebben dat aanstaande week de 
«Vermosin» te Brussel vergaderen 
om de rich tlijnen  en w at anders 
voor ’t nieuwe seizoen aan te geven, 
te bespreken enz. W e zijn benieuwd 
hoe onze afnemers zullen trachten 
te bereiken om goed verzorgde mos
selen schoon van buiten en zandvrij 
van binnen aan de m arkt te krijgen 
W e wachten met enige spanning de 
uitslag van die besprekingen af. De 
rommel, die de laatste jaren werd ge 
bracht in  gedachten vergelijkend 
met de goede verzorgde waar, die 
voor de oorlog door de Hollandse han 
delaars werd geleverd, kan het, m ijns 
inziens, n iet anders, of er dienen dras 
tische bepalingen te worden ge
m aakt en gehandhaafd. Geen won
der, dat we als gezegd met enige 
spanning een en ander afwachten.

D it wat in  de handelssectie ligt.

DE K W E K E R S  D RU K  AAN ’T W E R K
De kwekers hebben ’t druk met 

zaad halen en Dinsdagnacht vertrok 
ken uit geheel Zeeland de mosselsche 
pen naar ’t Woensdag 19 M ei open
gestelde Waddenzee-gedeelte. Werd 
in de week voor Pinksteren ongeveer
8.000 ton zaad aangebracht, voor de 
week na Pinksteren wordt het aan
gevoerde kwantum  geschat op ruim
4.000 ton. D it is veel m aar men gelie
ve te bedenken, dat meer dan 100 
(en dan vanzelf de grootste) mossel 
schepen aan de visserij deelnemen. 
En  dat velen hoewel deze week 
(door* Pinksterm aandag) een dag 
korter was, toch twee reizen onder
namen. Dinsdagmorgen heel in de 
vroegte ongeveer 2 uur u it de haven 
hier in  Yerseke vertrokken, waren 
vrijw el allen sommigen voor, ander 
na de middag reeds leeg gezaaid te
rug in de haven. Naar men ons mee_ 
deelt, nemen van h ieruit 34 en van 
u it Bruinisse 32 vaartuigen aan de 
4 weekse race deel. H ier komen nog 
bij de vissers van Filippine, Clinge, 
Graauw, Tholen, Bergen op Zoom, 
Zierikzee en w ellicht ook nog een of 
twee van Veere en Ouddorp enz. ’t 
Zaad is van goede kwaliteit, doch’ ’t 
kon kleiner zijn. Halfwas of «drie
lingen» werden nog niet gevonden. 
W el werd op èen bepaald gedeelte 
een groot veld grote, volslagen, gro
te mosselen aangetroffen, m aar die 
zijn te groot ! N iet voor de betrokken 
vissers, neen de Visserij-Inspecteur 
laat geen vervoer toe van mosselen 
groter dan 4 1/2 cm.. Dg daar aan- 
getroffene waren volgens de vissers 
«een vingerlang». Deze week had een 
ander onzer vissers pech. YE.20 van 
de firm a Otte en Verschuure had het 
ongeluk de krukas te breken. Vanaf 
Dortrecht was, kapitein Verschuure 
verp licht zich door een sleepboot te 
laten trekken. N aar men ons mee
deelde is de firm a zo gelukkig een 
krukas voorradig te hebben, zodat 
gehoopt mag worden dat de werkon
derbreking niet zo heel lang zal zijn.

jaa r heeft de jonge w ijting  reeds een 
gemiddelde lengte van 12 cm en aan 
het einde van zijn 2e levensjaar is het 
reeds een vis van ca 2 cm.

B ij deze lengte is de w ijting  gewoon 
lijk  al geslachtsrijp.

De w ijting  wordt langs de kusten 
van Europa, vanaf de Middellandse 
zee tot aan de Noordkaap aangetrof
fen. Vooral in  het Zuidelijk gedeelte 
van de Noordzee komt h ij veelvuldig 
voort en zwemt vaak dicht onder de 
kust tot zelfs in  de zeegaten.

De paaiplaatsen van de w ijting  lig 
gen over de gehele Noordzee verspreid 
op een diepte van omstreeks 20-50 m e. 
ter. Z ijn  voedsel bestaat u it jonge vis, 
schaaldiertjes, zoals garnalen, enz. 
Kortom  h ij eet van alles. Vooral gar
nalen worden veel in  de maag van 
de w ijting  aangetroffen.

Hoewel zijn vlees niet zo fijn  is als 
dat van de schelvis (het is n l glaziger) 
wordt h ij toch veel gegeten, aangezien 
een volgens de regelen der braad- en 
kookkunst bereide w ijting  n iet te ver
smaden voedsel is.

Aangezien het grootste gedeelte van 
het publiek een w ijting  niet van een 
schelvis kan onderscheiden, wordt h ij 
echter vaak door gewetenloze hande
laren, ten einde een hogere p rijs te 
kunnen bedingen, onder de naam  van 
schelvis verkocht.

In  ons volgend artikel zullen w ij 
nog iets vertellen over de overige ka
beljauwachtige vissen, zoals de «Pol
lack» (Gadus Pollachius), de «Kool
vis» ( Gadus virens), de »stokvis of 
hake (heek)» (M erlucius vulgaris) en 
de «leng» (M olva vulgaris), waarna 
w ij in  verband met de haringteelt, 
welke in  Mei wederom een aanvang 
neemt, de haring - de zogenaamde 
«goudvis van de Noordzee» - en de 
visserij hierop, zullen bespreken.

D .K R U IFF .

Handelsberichten
SO C IETE  ANONYME B E L G E  POUR 
LA CONSERVATION DU POIISSON 

PAR LE  FRO ID  A R T IF IC IE L
25, Rederijkaai Oostende

Handelsregister Oostende nr 262 
Gewone Algemene vergadering op 

5 JU N I 1948, te 14 uur in de m aat
schappelijke zetel, 25 Rederijkaai te 
Oostende, met dagorde :

1. verslag van de beheerraad.
2. statutaire benoeming.
3. A llerlei.
Neerlegging der aandelen in de 

«Hypothecaire Kredietbank te Oost
ende, K aa istraat 10, ten minste v ijf 
dagen vóór de vergadering. (791)
S.A. FO N C IERE  ET  CO M M ERC IA LE 

D’OSTENDE
D EB ET  

Overdracht saldo verlies
1945 en 1946 168.477,09

Alg. onkosten 1947 1.462.830,21
werk. oorlogsschade 12.209,80
Herstellings- 
A fschrijvingen 
Netto w inst

K R E D IE T  
Brutto winst 

W IN ST V ER D EL IN G
Legale reserve 5 t.h. 
Fiskale vooruitzichten 
Beschikbare reserve

441.291,—
336.970.34

2.421.778,44

2.421.778,44

16.848.50
210.000,—
110,121,84
336.970,34

N.V. «E IG EN  HAARD»
Bilan 31-12-48 
D EB ET

Aflossing kosten le  aanleg 3.970,— 
Aflossing onroerende goed. 1.970,— 
Algemene onkosten 40.142,90
Interesten op voorschotten 85.565.65 
W insten 164.403,47

293.052,02
K R E D IE T

Vergoed, achterst, bet. 166,—
In tr. oblig woningfonds kr. Gez. 735.— 
Opbrengst onroerende goed. 7.106.35 
In tr  Spaarkas lopende rek. 33.668.07 
Opbrengst hyp. schuldenaars 113658,60
Verkoop onr. goed.

W IN ST V ER D EL IN G
Aan wettel, reserve 
Aan biz. reserve 
Dividende 4 t.h. (500.000) 
Voorziene belastingen

137.718 — 
293.052,02

8.220,—
130.000,—
20.000,—
6.183,47

164.403,47

O N DERNEM INGEN  DECLOEDT
ET  F IL S

D EBET
Lasten en belastingen 5.106.140 —

en verscheidene 4.654,167,08
Alg. onkosten
Am ortisatie 16.125.406,35
W inst overdracht 1.486.483,19

27.372.196,62
K R E D IE T

Buitgew. winstoverdr. 1.307.802,98
Uitbatingswinsten van
verschillende deelnamen in
België en buitenland 26.064.393,64

27.372.196,62

OSTEND INSURANCE O FF IC E
Bilan 31-12-47.
D EB ET

Alg. onkosten en versch. 44.661,50
Saldo 1.268,25

K R E D IE T
Bruto resultaat 45.929,75

COM PTO IR D’OSTENDE
D EBET

Overdracht 1946 690.539,70
Lasten v. dienstjaar 997,25
Am ortisaties 635,90

692.172,85
K R E D IE T

Bruto w inst 1.922,90
Saldo 690.249,95

692.172,85



cjerug ten anker op de 
vleet

In  de artikels die w ij aan de drijf- 
netharinvisserij gewijd hebben, we
zen w ij erop dat de huidige generatie 
met de bijzonderheden van d it be
d rijf n iet meer vertrouwd is en be- 
houdens enkele kleine vaartu igenvan  
De Panne en Nieuwpoort, die “ etJ p 1 
ee netten op de kust plegen te vis
sen  geven de rederijen en bemannm 
gen de voorkeur aan het haringkorren 
omdat deze m anier van vissen m in 
kostelijk en ook veel gem akkelijker s 
alhoewel de uitslagen zeer verschÜ- 
lend zijn voor zover men het hanng 
korren of treilen met de drijfnetvis 
serij vergelijkt.

O P LE ID IN G  v o o r  d e
D B IJF N E T H A R IN G V IS S E R IJ

Ind ien de drijfnetharingvisserij door

worden -D e Hollandse opleiding wa-
^  te verkiezen opdat deze zich voor 
j  Beleische visserijen het best l®ei >̂ 
Z  haring wordt direct aan boord in 
? It e »  S fw S  gekaakt als ongekaakt 
ingezouten en gepekeld.

» ?£ £  Duitsland o v^ g eb r^ n t an 
Polen heeft van de Hollandse opiei

" ï ï  K Ï Ï f o p l e l d m g p r a c l ^  
kan worden uitgevoerd om tot enig 
S t a a t  te komen zal afhangen van 
de beschikbare vissers welke aange 
ipprd zullen worden.

H et is immers noodzakelijk 
met ionge krachten wordt aangevan
gen Het vissen en de arbeid aan boord 
van een drijfnetvissersvaartuig, wel
ke de haring aan ^ f ikk^  ^ v e r l  « in t i<s niet gem akkelijk en in  ver 
gelijking met het haringtreilen eer
der zwaar te noemen.

H ET V RA A G ST U K  IN H ET 
O PZ ICH T VAN DE VA A RTU IG EN ,

HET SC H EEPST U IG  EN DE 
BEM ANN IN G

VOOR DE AANVOER VAN V ER SE  
d r i j f n e t h a r i n g

N aar onze bescheiden mening is het 
kleiner model van o n z e  m otortrawlers
vo o rn am e lijk  deze . f ^ X .  verandl- hooed voordek, m its enige veranae 
ringen wel geschikt voor het vissen 
met het drijfnet, zo de haring in  ver 
se of lich t gezouten toestand wordt

aaD e6netten en de reep kunnen m 
het visruim  geborgen worden, ter
w ijl een kluis in  het voordek zal moe 
ten gemaakt zijn om de reep te la 
ten doorlopen.

W at de bemanning aangaat, deze 
zal voor deze soort van schepen uit 
ten m inste 12 man bestaan, waaron
der 5 Belgische vissers, die moeten 
opgeleid worden. Deze moeten, zoals 
reeds opgemerkt, van het begin af 
worden aangekweekt, aangezien de 
uitrusting over het algemeen inge
wikkelder is, dan een buitenstaan
der wel zou vermoeden. Toch zou het 
aanbeveling verdienen een proef te 
nemen met een d rijfnet op de visse
r ij in het kanaal en op de ijle-haring 
gronden, in  p laats van het haxing- 
korren dicht onder de kust binnen 
de driem ijlengrens.

VOOR DE AANVOER VAN 
GEZO UTEN  H ARIN G  IN VATEN

Inz ien  buiten het K an aa l igevist 
en de haring aan boord gekaakt en 
gezouten wordt in  tonnen, hetgeen 
voornam elijk gedaan wordt met de 
vangsten op d© Doggerbank en de 
Engelse kust, dan heeft men schepen 
nodig met veel bergruimte. Het mo
del der Hollandse motorloggers is 
voor deze visserij het meest geschikt 
doch het verdiend aanbeveling iets 
groter schepen te gebruiken en ze te 
voorzien van groter motoren, zodat 
zij tevens passen om de traw lvisserij 
te'beoefenen na afloop van de haring 
teelt. E r  dient vooral aandacht te 
worden geschonken aan de bergruim 
te. ,

De Hollandse loggers welke hoofd
zakelijk de haringvisserij beoefenen, 
hebben meest kleine motoren van 80 
tot 100 PK . De mazouttanks nemen 
dus, in  evenredigheid met de motor- 
sterkte, niet veel plaatsruim te in, zo
dat in  het voorschip ongeveer 500 
vaten haring kunnen geborgen wor
den.

Indien men de schepen zou inrich_ 
ten en voor de haringvisserij en voor 
het traw len zou een motor van onge

veer 300 P .K . moeten voorzien worden 
in  schepen van ongeveer 32 x 6,80 x
3.50 m. zodat in  aanm erking geno
men een logies van 14 man, een berg 
p laats voor de vleet en de reep, en 
tanks kunnende ongeveer 25.000 lite r 
mazout bergen, een lading van 700 
vaten haring aan boord kan geno
men worden. In  de Noordzee wordt 
gevist m et de zogezegde Schotse 
vleet en indien men 130 à 150 netten 
zou schieten, metende elk  ongeveer
26.50 m. speerreep, wordt in  totaal 
circa 4.000 m. net uitgezet.

De bemanning zou u it 15 m an moe 
ten bestaan en kan als volgt verdeeld 
worden : schipper, stuurm an, motor
ist, 2e motorist, 6 matrozen, 1 lich t
matroos, 1 oudste, 1 jongste, 1 reep
schieter, 1 afhouder. De tweede mo- 
tordrijver of smeerder werkt, indien 
nodig aan dek.

In  hoever een gedeelte dezer be
m anning u it Belgische vissers kan be 
staan, is m oeilijk te beoordelen. In 
dien met 7 Belgen op een bemanning 
van 15 man zou kunnen gevaren wor 
den, w are d it een uitstekende wijze 
om de Belgische vissers rap aan te 
leren. De rangen van lichtm atroos 
tot afhouder zouden Belgen zijn, als 
ook de m otordrijver en de smeerder.

EEN  V R I J  A A N Z IE N L IJK  
K A P IT A A L  G EV ER G D

Het in  uitbating brengen van een 
of meer van deze schepen vergt een 
vrij aanzienlijk kap itaal. Verder zijn 
er m oeilijkheden voor de huisvesting 
en de verzorging van vreemde vis
sers en van het personeel aan land 
voor het k laar maken en onderhoud 
van de vleet en de verdere uitrusting 
hetwelk voorlopig, uitsluitend door 
de Hollandse vaklieden zou moeten
geschieden.

Een m inder kostbare m anier om te
weten of een dergelijke uitbating 

venskracht heeft, ware het huren 
van enige Hollandse motorloggers en 
deze onder Belgische vlag te doen 
varen, gedeeltelijk bemand m et B e l
gische vissers om de visserij aan te 
leren. De steun van de Regering is 
voor het tot stand komen en in rich 
ten van een drijfnetharingrederij on 
misbaar.

Deze steun zou zich moeten u it
strekken tot het m ogelijk maken van 
het bouwen van schepen, ingericht 
hetzij uitsluitend voor de d rijfnetha
ringvisserij. hetzij gecombineerd met 
de traw lerharingvisserij, zoals b.v. in 
Duitsland gedaan werd. Verder tot 
het tussenkomen in  de kosten van de 
opleiding der Belgische bemanning, 
afgezien van bescherm ingsmaatrege
len voor de norm ale afzet om het be
staan, dezer visserij te verzekeren.

Het ware wenselijk dat de bevoeg
de besturen een grondig onderzoek 
zouden doen, om trent deze steunmid- 
delen en hunne practlsche aanwen
ding, ten einde het onze nationale 
visserij m ogelijk te maken, deze tak 
van bedrijvigheid op definitieve en 
practische wijze op te werken.

D it waren in  grote lijnen  het p lan 
dat tijdens het N ationaal Congres 
van de Zee in  1937 door een bevoegd
heid als dhr. Barth . Overzier van de 
F irm a Brunet ontwikkeld werd. Men 
zou het opnieuw ter studie kunnen 
nemen, aangevuld door het stand
punt, zoals het u it de gezichtshoek 
onzer noorderburen bezien werd

Hierom trent schrijven w ij b ij' een 
volgende gelegenheid.

SN.

De producent met betrekking tot 
de afzet van vis

Dr A. G. U. H ildebrandt behandelde  
in  h e t Nederlands T ijdschrift «Eco
nom isch . S ta tistische berichten de toe
stand  van  de producent m e t betrek
king  to t de a f ze t van  groente, fru it en  
vis.

De eerste voedingswaren, alhoewel 
ze zeer veel gelijken is hebben m et de 
vis, gezien de verderfelijke aard de
zer producten, la ten  wij buiten be
schouwing.

De aspecten va n  h e t zeer belangrijk  
vraagstuk, worden door dhr A. G. U. 
H ildebrandt op m eesterlijke w ijze be
licht.

De producenten van vis zullen hier
voor zelf kunnen  oordelen na lezing  
van de leerzame u iteenzetting  van de 
bij ons reeds goed bekende Nederland
se economist.

J.tdeiding
De vraag, in  hoeverre de reder of 

visser zich moet in laten met de ver
werking en de afzet van zijn pro
ducten, kan alleen afdoende worden 
beantwoord, indien men de gehele 
productie en afzet van verse en ver-

Se (floot Cigt op,
door Eugeen Gonzales

Ik  denk, dat het zo ongeveer eens 
tijd  wordt dat de mensen in  het bin
nenland ook eens horen en weten 
hoe het met ons vissers gesteld is. 
H et is thans zowat 5 weken, dat het 
zogenaamd lock-out der visserij een 
w erkelijkheid geworden is. En  de re_ 
sultaten zien er voor het ogenblik 
ook weinig rooskleurig uit.

Nochtans zijn we n iet veeleisend. 
W at we vragen is n iet een almoes, 
noch een voorrecht. W a t we vragen 
is alleen w at ons toekomt. Het recht 
om terug naar zee te mogen gaan en 
ons stuk brood u it de schoot der zee 
te gaan halen. M aar we wensen niet 
meer zoals vroeger ons leven te w a
gen, dag en nacht op zee te zwoegen 
om net zoals citroenen, door een ze
kere klasse parasieten uitgeperst te 
worden.

Het gaat n iet op, dat w ij, vissers, 
die van heinde en ver onze met hard 
werken verkregen vangsten binnen
brengen, deze dan op de vism arkt te 
gen bespottelijke en schaamteloze 
prijzen zien verkopen.

Geloof me v rij, het zijn n iet w ij, 
de vissers die u de vis te duur aanre
kenen, w ant ook w ij zijn werkers, 
net zoals u.

W ij ook weten, dat het m oeilijk is 
een gezonde portie te vis te kopen 
van  ju llie  weeklonen. M aar ik  herhaal 
het is n iet aan ons, dat de schuld 
ligt. W an t voor dezelfde vis die u
20 of 25 fr. (o f m eer) per kilo betaalt 
weet u, dat w ij daarvoor som tijds 1 
fr „  ja , lees wel ! ! ! 1 fr. betaald wor 
den ?

E r zijn ook tijdstippen, ten gevol
ge van schaarste, dat we ze duurder 
betaald krijgen, zegge 10 of 15 fr. 
M aar weet u ook, dat, zo we 10 fr. 
of 1 fr. er voor krijgen u toch even
veel aangerekend wordt?

En  wie wordt de steen toegewor
pen ?

Onze vissers, ’t  is zeker w ant het 
zijn zij, die ze vangen en verkopen.

En  toch is het onze schuld niet. 
w ij vangen op IJs lan d , vervoeren deze 
vis meer dan 1000 m ijl en verkopen 
ze voor 8 tot 10 fr. Deze vis wordt 
40 à 50 km het binnenland ingevoerd 
en is plots gestegen to t 30 fr of meer. 
En  die handelaars beweren (? ) : ho
ge vervoerprijzen. W ij vissen en ver_ 
voeren en krijgen 5 à 10 fr. De han 
delaar vervoert en verkoopt (50 km) 
en ontvangt 20 fr.

E r  is hier iets dat n iet in  orde is, 
dat gaat h ier n iet meer zoals het 
hoort. W aar de fout lig t wensen w ij 
te weten, meer nog dan u, want het 
is iets dat ons aanbelangt. W ij voe
len het aan de lijve  w at het betekent 

na een veertiental dagen, of soms

ffltieuen aan de Stedacüe

Dumping
Een vishandelaar schreef aan de 

Redactie : Volgens ons betekent dum
ping in  de vishandelstaal : onderkrui- 
perij door middel van vis welke onder 
de dekmantel van een“licentie of zelfs 
onder de duim ingevoerd wordt. B ij 
ons gebeurt ook onder kruiperij. 
Groothandelaars kopen van de inge
voerde vis te Antwerpen en Brussel 
en leveren dezelfde w aar u it aan win
kels. Het is zeer onaangenaam, dat 
w ij diezelfde weg behoren te volgen. 
W ij hebben het vroeger nooit gedaan 
en zouden het liever anders willen. 
De koper is er n iet opgesteld die vis 
te kopen, daar de w aar van de kust

MOTORS - VAARTUIGEN  -■
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beter van smaak en dagelijks vers is. 
Te De Panne wordt de vreemde vis ver 
foeid. Keus is er n iet en liefst zouden 
w ij zien dat de zaak van de Belgische 
visserij in  de kortst mogelijke tijd  op
gelost worde.

Anderzijds hebben dezelfde groot
handelaars, die aan de visw inkelier 
leveren er nog iets anders op gevon
den. Na geleverd te hebben aan een 
bepaalde prijs, wordt vervolgens het 
overschot aangeboden aan hoteliers, 
scholen en dergelijke. Waarom  moet 
dan de visw inkelier bestaan ? Het 
gaat zelfs zover dat particulieren las
tig  gevallen worden door de bedoelde 
groothandelaars. Is  d it geen dumping 
of eenvoudiger gezegd knoeierij ? De 
feiten kunnen eventueel bewezen wor
den.

Ind ien  er een groter samenhorig
heid tussen de kleinhanderlaars in  vis 
bestond, zouden zij, beschikkend over 
een vervoerm iddel evengoed voor de 
tijd  dat het nog duurt en w ij hopen 
dat h ij zeer kort zal zijn, de vis kun
nen gaan opkopen in  de grote centra.

Een vishandelaar.
Nota der Redactie : Hopen w ij dat 

w ij binnenkort de tot standkoming 
van een geordende toestand zowel in  
de vishandel als b ij de productie zul
len kunnen begroeten. Beide bedrijfs
takken w aarvan het lot zeer nauw 
verbonden is spijts de ogenschijnlijke 
uiteenlopende belangen, zullen er 
slechts bij gebaat zijn.

wel tw intig op zee doorgebracht te 
hebben, om een mooie vangst vis 
bijeen te krijgen, en dan diezelfde 
vis te moeten zien verkopen practisch 
voor niets.

W ij, we kregen die n iet voor niets, 
daar moeten we voor werken, en 
hard ! ! !

Het zijn geen ijdele woorden hoor, 
neen, het is de naakte waarheid, wan 
neer ik  beweer, dat w ij de moeilijk- 
ste, hardste en meest ondankbare 
taak hebben, die ook m aar ergens 
bestaat. Beseft u w at het betekent 
een gemiddelde van 280 dagen per 
jaa r van 'h u is  en geliefden weg te 
zijn. En  zo van 14 tot 60 jaar.

Ook w ij hebben een tehuis en ook 
w ij verlaten het, n iet met plezier, 
m aar alleen omdat w ij in  het harde 
vissersleven grootgebracht en opge
kweekt werden en er nu toe gedwon
gen zijn. W ij hebben nu niets anders 
meer, w ij hebben gekozen en w ij 
moeten volharden. En  volharden zul 
len we, zo we een m enswaardig loon 
onltvansen en n iet a ltijd  de dupe 
worden van allerlei kuiperijen.

Een buitenstaander kan het leven 
van een visser n iet beschrijven. Die 
heeft niet dezelfde gevoelens en ver
zuchtingen zoals w ij die hebben. Die 
heeft niet dezelfde licham elijke p ij
nen, niet dezelfde zielesmarten, een 
vurig verlangen naar beter leven. Die 
is niet gebroken zoals w ij, w ant dat 
ben je na een 24 uren aan dek ge
slingerd en gesmeten, somtijds nat 
tot op de huid.

Je  bent verdwaasd, versuft, weet 
van uur noch tijd . Je  verlangt te sla 
pen, slapen gelijk waar, a l ware het 
zo m aar op dek. M aar neen, je moet 
voort, voortdoen moet je, n iet ta l
men, er valt nog te werken, er is zo
veel nog te doen. T ijd  bestaat niet 
voor je; w at baat het je te zeggen: 
«Ik  ben moe». Het schip is in  zee, er 
moet gevist worden, w ant geen vis 
is ook geen loon.

Voort doen moet je, slaven der zee! 
Afgem at denken we slechts aan ons

bed. N iet een bed zoals aan land. 
Neen, met kleren en al vallen we op 
onze kooi, gelukkig omdat we voor 
een paar uur het vissersleven kun
nen vergeten en vooraleer we insla
pen het beeld van ons tehuis ons 
voor ogen zweeft.

En  je denkt toch eventjes, O., zo’n 
klein beetje m aar aan alle landsmen 
sen, die nu in  hun zacht bed liggen, 
netjes uitgekleed tussen twee lakens 
ook b lij hun taak gedaan te hebben 
m aar toch met de voldoening dat ze 
thuis zijn. En  morgen ook nog.

M aar daar denk je niet langer aan 
w ant de vermoeienis sluit je ogen en 
je dommelt in, en zo na een paar 
uren, m isschien minder, wordt je 
weer geroepen. Ja  ze zijn daar weer 
en trek nu terug je laarzen aan, mis 
schien ook je  oliegoed, en terug aan 
het werk, nogmaals hetzelfde, want 
dat moet zo voort tot de reis u it is.

W at baat het je verbitterd te zijn 
en in  opstand te komen tegen je  lot. 

Je  bent er voor geboren je hebt het 
gekozen en daar ben je  nu. W at baat 
het je te zeggen, dat je handen p ijn  
doen, dat ze vol kloven en barsten 
zitten. Kun  je ze b ijna niet opfendoen 
W el spuw of water er op, het zal be
teren. D at is toch m aar een van de 
ongemakken die je beroep meebrengt 
En  b ijt eens op de tanden, kerel, je 
moet het zo nauw n iet nemen, ’t 
W ordt allem aal zo eenvoudig opge
nomen. Men begint onverschillig te 
worden, w ant we zien er geen u it
weg meer aan. A ls het zo b lijft doo-r 
gaan, dan is onze visserij; en daar
mee ons vissersras te n iet gedoemd.

Het gaat n iet meer op om ons zo 
terug te laten in  zee gaan, dat we 
niet weten of we nog de twee eind
jes zullen kunnen aan elkaar knopen.

Geen overdreven winsten meer op 
onze rug, w ij die er voor moeten wer 
ken en lijden.

En  ook sterven. W an t ook w ij be
talen onze tol aan de zee, en een vrij 
hoog tarief. Hoevelen onder ons heb
ben geen vader of broeder te betreu 
ren, verdwenen op zee? M aar voor 
hen geen monumenten of onderschei 
dingen.

P A R IA ’S  der zee, dat waren zij, ook 
zijn w ij het nu nog.

P A R IA ’S  in  de echte zin van het 
woord.

Tot u, lezers roepen we om steun, 
Zolang de staking voortduurt wei
gert vis te eten aangezien de ganse 
Belgische vloot aan de kaai ligt, en 
de vis die u koopt vreemde vis is.

E ist met ons, dat er een einde zou 
gesteld worden aan woekerwinsten.

Uit «De Werker»

werkte vis in  beschouwing neemt.
D at hiertoe reden is b lijk t uit 

praktijk. Im m ers ontstonden aan h 
eind van de vorige eeuw de grote lan 
bouwcoperaties tengevolge van wan 
verhoudingen tussen producenten e 
handel of industrie, in  het bijzond 
na de crisis van 1930 is er, tengevo 
ge van het zgn. «doordraaien» en h 
verschil in  prijs, dat de producent o' 
vangt en de consument betaalt, all 
reden de situatie opnieuw te onder 
zoeken.

oanzaâen aan de opâamô 
aan de veilingen aan aió

Een eeuw geleden verkochten d 
vissers zelf hun vangst in  de plaa 
hunner inwoning, of zij verkochte 
hun producten aan handelaren, w aar 
door er dan een directe relatie beston 
tussen de producent en de handelaar

De verkoop door de visser zelf ha 
het nadeel, dat d it veel tijd  in  besla 
nam en veelal geen sortering kon wo 
den aangeboden.

Voor de vissers had de directe re la
tie met de handelaar echter het na
deel, dat de handelaren een lage prijs 
boden. Men verzond dientengevolge 
zijn vangst ook wel in  consignatie 
naar een handelaar, die dan als ver
trouwensman fungeerde, doch op wie 
men geen controle had

Bovendien geraakten vele vissers in  
financiële afhankelijkheid van een 
handelaar, met alle nadelige gevolgen 
daaraan verbonden.

De verhouding tussen producent en 
handelaar liet dan ook veel te wensen 
over, zodat het begrijpelijk is, dat de 
visser naar middelen zocht om zijn 
economische positie te verstevigen.- 
Aan het eind van de vorige eeuw ziet 

men dan soms spontaan, doch meestal 
op voorbeeld van elders, de veiling 
ontstaan, waarop de visserijproduc
ten bij afslag worden verkocht.

In  de visserij ontstonden in  ijm u i
den omstreeks 1890 enige visafslagen, 
door particulieren ingesteld, waarm e
de aan het verlangen van de visses 
om aldus een hogere p rijs te verk rij
gen werd tegemoet gekomen. M et be
hulp van koopmanskortingen poogde 
men de vishandelaren aan de afslag te 
binden. Deze onderlinge concurrentie 
hèeft echter tot wantoestanden ge
leid en had in  1939 de instelling van 
het Staatsvissershavenbedrijf te  IJ-  
muiden tot gevolg, dat spoedig als 
enige visafslag te IJm u iden  overbleef. 
Co-operatieve visafslagen vindt men 
in  de visserij weinig, het zijn veelal 
gemeentelijke instellingen.

De instelling van veilingen en visaf
slagen aan het eind van de vorige 
eeuw betekende een grote vooruitgang 
voor de visser. Imm ers, door de ver
koop bij afslag werd het mogelijk on
der de gegeven omstandigheden de 
hoogst mogelij ke p rijs te behalen, 
terw ijl tevens de directe relatie van 
producent en handelaar werd verbro
ken. Op de veiling ontmoeten elkaar 
het geconcentreerde aanbod en de ge
concentreerde vraag. Door onderlinge 
concurrentie zijn de producenten ge
noodzaakt de beste kw aliteit aan te 
bieden teneinde de hoogste prijs te 
verkrijgen. De handelaren zijn genood 
zaakt eveneens onderling te concur
reren om de beste kwaliteiten en soor
ten te kunnen kopen. Bovendien heeft 
de handel een duidelijk overzicht van 
het totale aanbod, hetgeen de prijs
vorming zeer ten goede komt.

Aldus is er een gezonde arbeidsver
deling ontstaan : de producent pro
duceert en kan zich geheel op zijn pro 
ductie specialiseren en is er tevens van 
overtuigd op de veiling de hoogst 
mogelijke prijs te zullen behalen; de 
handelaar verzorgt de afzet terw ijl 
het n iet meer nodig is vele vissers op 
te zoeken, hetgeen veel tijd  en moeite 
kost.

ffieztacvien aan de afo£ag 
aziâanden

Gedurende decennia heeft de vis
afslag zeer gunstig gewerkt. Na 1920 
en in  het bijzonder na 1930 is echter 
gebleken, dat de afslag slechts dan 
gunsitge resultaten voor de produ
cent kan afwerpen, indien er een ex
panderende m arkt is, althans de 
m arkt nog n iet een verzadigingspunt 
heeft overschreden en er van de zijde 
van de handel door monopolievorming 
geen invloed kan worden uitgeoefend 
op de prijsvorm ing op de afslag.

Vooral na 1930 is gebleken, dat bij 
overschrijding van het relatieve ver
zadigingspunt van de m arkt de be
langen van producent en handel niet 
meer parallel lopen : een deel der aan 
geboden productie b lijft onverkocht 
staan, wordt «doorgedraaid». Nu zul
len er steeds momenten zijn, dat er 
door bijzonder gunstige weersomstan
digheden of om andere redenen een 
zo groot aanbod van het zeer beder
felijke product is, dat het n iet in zijn 
geheel kan worden opgenomen door 
de handel. Niet hiertegen rich t zich 
echter het bezwaar van de producent, 
doch tegen het onverkocht blijven als 
vrijw el perm anent verschijnsel. De 
handel zal d it toeschrijven aan over
productie en inkrim ping van de pro
ductie als geneesmiddel aanbevelen. 
De producent daarentegen zoekt de 
oorzaak van d it doordraaien in  een on 
voldoende bewerking van de afzetmo
gelijkheden en in  een te groot verschil 
in  p rijs betaald aan de producent en 
betaald door de consument, de marge



r de handel acht h ij te groot en 
irdoor een belemmering voor de af-

ïie r  nu doet zich een berijpelijk  
schil in  economische instelling tus- 

producent en groothandelaar
sr.
)e groothandelaar tracht een be- 
ald inkomen te verkrijgen, daarbij 
; economisch principe huldigend, 
vendien verkoopt h ij een zeer be- 
•felijk product dat geen merk heeft, 
clame maken doet h ij dan ook niet, 
n t dan zou h ij tevens de reclame- 
»ten voor zijn concurrenten beta- 
i. Voorts wordt zijn product snel 
igezet, zodat h ij slechts een klein 
drijfskap itaal nodig heeft en in  ver- 
nd met de snelle omzet ook geen le . 
ancierscrediet van betekenis heeft 
verlenen.
De groothandelaar in  vis w erkt dan 
k met een klein kap itaal en heeft 
.ardoor een betrekkelijk groot eco- 
m isch aanpassingsvermogen. Geen 
mder, dat in  de crisisjaren velen 
ngen beunhazen op het terrein van 

f  handel omdat d it met een gering 
apitaaltje reeds mogelijk was.
Geheel anders is het gesteld *met de 
•oducent. De reder-visser heeft een 
iet onaanzienlijk kap itaaltje gein- 
ïsteerd. H ij M O ET  produceren, zijn 
ïonomisch aanpassingsvermogen aan 
leinere afzetmogelijkheden is ge- 
ng, zodat h ij geheel afhankelijk  is 
an de veiling, zijn economisch lot 
angt dan ook geheel a f van de prijs 

Jorming op de visafslag. waarop h ij 
|erder geen Invloed heeft. .

Zodra dan ook een verzadigingspunt 
» bereikt b lijk t dat reders en vissers 
(assief hebben af te wachten, hoe de 
prijsvorming op visafslag over hun 
pt zal beslissen.

De handelaar staat er veel beter 
oor. B ij een daling van  de m arkt 

i'eeft h ij de daling prompt door aan 
le producent door op de afslag een 
agere p rijs te bieden. De handelaar 
roelt ook geen noodzaak om het gehe- 
e aanbod op te nemen. H ij schat zijn 
nogelijk te verkopen hoeveelheden en 
Ie te maken prijs, alsmede de marge 
>m zelf een inkomen te verwerven. 
Het gevolg is, dat het afzetrisico v r ij
wel geheel op de producent komt te 
nrukken, ofschoon h ij geen invloed 
}p de afzet kan uitoefenen !

De conclusie u it deze situatie kan 
geen andere zijn dan dat, zodra de 
markt zijn expanderend karakter 
verliest en een verzadigingspunt be
reikt. de producent n iet langer zich 
afzijdig kan houden van de afzet, 
doch zich actief op een of andere 
wijze met de afzetmogelijkheden moet 
gaan inlaten, opdat het verbruik 
wordt verhoogd, enerzijds door ver
laging van de productiekosten én van 
|de handelsmarge, anderzijds door het 
product ook daar te brengen w aar de 
handel het nog niet bracht en eerst 
dan tot productiebeperking over te 
gaan als inderdaad alle mogelijkhe
den ter vergroting van de afzet zijn 
uitgeput. Eerst dan zullen reder en 
visser er van overtuigd zijn. dat zij te 
veel produceren.

Onze conclusie is dan ook, da t onder 
de huidige om standigheden de produ
cen ten  in  visserij zich principieel ac
tie f  m e t de a fze t van  h u n  producten

m oeten bezighouden, teneinde nieuwe 
consumenten te bereiken en het ver
bruik verder op te voeren door verla
ging van de distributiekosten. De vorm  
w aarin zij zich met de afzet moeten 
bemoeien, laten w ij buiten beschou
wing.

In  de p raktijk  ziet men trouwens 
reeds tekenen in  de bedoelde richting.

De Co-operatieve Vereniging van 
IJselm eervisers verzorgt ook de afzet 
van de vis.

Het buiten beschouwing laten  van 
de vorm, w aarin  de producent zich 
met de afzet moet bezighouden w il 
n iet zeggen, dat w ij de vorm onbe
lang rijk  achten. Integendeel ! In  het 
bijzonder voor de reder en visser is 
de vorm  van belang, omdat men in  
deze kleine tak van bedrijf bij de land 
bouw vergeleken een grote achter
stand heeft” in  te halen en door de 
keuze van een onjuiste vorm het v is
serijbedrijf grote schade kan worden 
toegebracht.

5îe pxMÏtie aan de ptaducent 
tegenovex een manapeûôtidcAe 

dapet

"T o t nog toe bespraken w ij de taak 
van de producent m et betrekking tot 
de afzet van zijn product, indien er op 
de visafslag zowel aan de aanbodzij
de als aan de vraagzijde voldoende 
onderlinge concurrentie aanwezig is.

Thans moet de taak  van  de visser 
ten  aanzien van de afzet van  hun 
producten worden beschouwd, indien 
aan de vraagzijde één der kopers een 
zodanige positie inneem t, dat deze be
langrijke invloed op de p rijs  kan u it
oefenen.

Een eenvoudig voorbeeld is de ex
port van pekelharing n aar de Sovjet
un ie. H ier heeft men te maken met 1 
kopër, die enerzijds de laagst m ogelij
ke p rijs trach t te behalen en ander
zijds een n ie t onbelangrijk kwantum  
vraagt. Onderlinge concurrentie vanG e e n  u ita c fia â e ù n g  u m t g n a o t-  ---- ---__________’— de exporteurs zal door de koper wor-

e tl R te U m a n d e t g t w e n u t  i l ta ie n d e n  uitgebuit en tot een lage p rijs lei-
den, ongeacht het belang van  de ha

geen monapxfiiat a£& âap&c ~
optreedt

In  de kringen van de handelaren 
bestaat er uiteraard verzet tegen de 
belangstelling van de producent voor 
de a f zet van z ijn  product : men vreest 
uitschakeling. O.i. ten onrechte. U it
schakeling zal alleen daar plaats v in 
den, waar de handel geen nuttige 
functie meer verricht.

Zoals de producenten van  vis ruim  
een halve eeuw geleden op de handel 
in  vis een correctie aanbrachten door 
de instelling van visafslagen, zo is 
het thans opnieuw gewenst, dat cor
rigerend wordt opgetreden. Het weg
vallen van de expanderende m arkt 
tengevolge van tolgrenzen, contingen- 
teringen, verstarringen van  het eco
nomisch leven, enz. m aakt zulks nood
zakelijk.

Het doel daarbij is het verbruik te 
vergroten door te streven naar grote 
omzetten bij zo gering m ogelijke w inst 
marge.

In  de vishandel is gebleken, dat van 
vestiging van een moderne visw inkel 
een het verbruik stim ulerende w er
king uitgaat, mede doordat de w inke
liers ter plaatse hun bedrijf op een 
overeenkomstig peil zullen trachten 
te brengen. Dezelfde stim ulans gaat 
u it van een co-operatieve groothan
del van de producenten op bestaandr 
groothandel, te rw ijl eerst dan de col
lectieve reclame van producenten ter 
stim ulering van  het verbruik voldoen
de kan worden benut.

Op de geschetste wijze kan door de 
producenten co-operatief een belang
rijke  corrigerende invloed worden u it 
geoefend op het distributie-apparaat.

VOOR U W  P U B L IC IT E IT  EN  A LLE  
AA N KO N D IG IN GEN  

wendt u in volle vertrouwen tot hot 
beheer van ons weekblad en vraag ong 

P U B L I C I T E I T S T A R I E F .

ringrederij. De prijs, waartegen aan 
een dergelijke monopolistische vraag 
kan worden voldaan, d ient resultaat 
te zijn van een te voeren prijspo li
tiek, w aarb ij, rekening houdend met 
buitenlandse mededinging, getracht 
wordt de hoogst m ogelijke verkoop
p rijs te bereiken. Zo nodig zal tegen 
een p rijs lager dan de kostprijs, des
noods tegen d ifferentiële kosten wor
den verkocht, doch uitsluitend op 
grond van  prijspolitieke overwegin
gen Voorzover deze het wel en wee 
van de producent betreffen.

Voor een m oeilijker probleem stelt 
ons de snelvriesindustrie.

Aan de w al snelgevroren vis ligt 
buiten het bereik van de grote massa 
der m inder koopkrachtigen. De snel- [ 
vriesindustrie zal daardoor een con- I 
junctuurgevoelig bedrijf b lijken en 
dientengevolge scherp reageren op 
veranderingen in  de koopkracht.

De in  verafgelegen zeer v isrijke zee
ën gevangen en aan boord verwerkte 
en snelgevroren vis kan wél binnen 
het bereik van de koopkracht van 
grotere groepen der bevolking komen. 
In  verband hierm ede mag worden 
verw acht, dat b ij de verdere ontw ik
keling van de snelvriesindustrie de 
snelgevroren volksvis van grote bete
kenis kan worden, omdat deze snelge
vroren vis het gehele ja a r door ver
kocht zal worden. D it is van  belang 
voor een zo goedkoop mogelijke ex
ploitatie der snelvriesvem en, -trans
portm iddelen en containers van  de 
w inkeliers.

W ij w ijzen eveneens op het kap itaal 
intensieve karakter van  de snelvries
industrie, in  het bijzonder van de 
vriesketting. Een  dergelijk kap itaal
in tensief karakter leidt veelal tot mo
nopolievorming, teneinde kap itaalver
lies te voorkomen als gevolg van on
derlinge concurrentie, die in  derge- 
ljik e  gevallen d ikw ijls een destructief 
karakter krijg t. Monopolievorming 
moet dan ook in  de snelvriesindustrie 
op de duur verw acht worden.
Ind ien  zulks inderdaad de te ver

wachten consequentie van de ontw ik
keling is, staan w ij thans voor de 
vraag, w at de houding moet zijn van 
de visser ten opzichte van de snelvries 
industrie. Im m ers, indien de snelvries 
industrie in  handen van weinigen zal 
komen, dan zal de prijsvorm ing op 
de afslag daardoor worden be-invloed, 
hetgeen niet ten gunste van de vis
ser behoeft te zijn. Bovendien heeft 
de snelvriesindustrie n iet alleen be
hoefte aan goedkope kwaliteiten, doch 
tevens aan zeer bepaalde variëteiten, 
waardoor ten dele voorzien zou kun
nen worden door contracten met be
langhebbenden, die daardoor in  een 
afhankelijke verhouding zouden kun
nen geraken.

De visserij staat dus, met betrekking 
tot de in  opkomst zijnde snelvriesin
dustrie, voor de keus zich uitsluitend 
op productie voor visafslag toe te leg
gen, of zich zelf ih  generlei vorm me
dezeggenschap te verschaffen in  de 
verwerking en de afzet van het pro
duct. In  het eerste geval neemt men 
het risico om passief afhankelijk te 
worden van de prijsvorm ing op vis
afslag, wetende dat één of enkele ko
pers op deze prijsvorm ing invloed zul
len uitoefenen, welke n iet alleen eco
nomische, doch ook technische gevol
gen zal hebben. In  het andere geval 
gaat men actief deelnemen aan de 
prijsvorm ing en de daaruit voort
vloeiende economische en technische 
gevolgen door aannvaardirig van de 
risico’s, die een riskant bedrijf als de 
snelvriesindustrie met zich mede 
brengt.

De keuze moge in  het onderhavige 
geval m oeilijk zijn, de te verwachten 
gevolgen van een passieve houding 
mogen zeker niet worden onderschat! 
Van groot belang is dan ook de vorm 
van deelneming van de producent in  
de snelvriesindustrie en de afzet der 
snelgevroren producten.

A. G. U. Hïldébrandt.

Uitbetaling van het 
enkel vacantiegeld

Z ij die in  de loop van 1947 in  dienst 
geweest z ijn  van de P E C H E R IE S  A 
V A PEU R , mogen zich aanbieden in 
het bureel : Rederijkaai, Oostende, 
w aar de m achtiging tot betaling van 
h e t enkel vacantiegeld 1948 hen ter 
hand zal worden gesteld.

V IS M IJN  Y M U ID E N
VAN 19 TOT 25 M EI 1948

Woensdag Donderdag

Het verder 
verloop der 

gebeurtenissen
B E S P R EK IN G EN  VAN W OENSDAG

Woensdagnamiddag had op het K a 
binet van het M inisterie van Econo
mische Zaken onder voorzitterschap 
van de* Kabinetschef Roger, een ver
gadering plaats van de Interm in iste
riële Commissie waarop de invoerders 
en de vertegenwoordigers van de pro
ductie uitgenodigd waren, om hun ön- 
derscheidelijk standpunt te zien ver
dedigen.

Na een bespreking welke meer dan 
2 uur duurde, werd een defin itief ak
koord getroffen voor gepelde en onge
pelde garnaal, m aar kon de kwestie 
van invoer van vis niet tot een goed 
einde geleid worden zodat nieuwe be
sprekingen Donderdagnamiddag in  de 
conferentiezaal van het Beheer van 
het Zeewezen onder voorzitterschap 
van dhr Descamps zouden plaats heb
ben.

AAN DE IN V O ERD ERS VAN 
G EP ELD E  EN O N G EPELD E 

GARNAAL
De invoerders van  gepelde en onge

pelde garnaal worden verzocht vóór 
1 Ju n i de m aandelijkse kwanta gepel
de en ongepelde garnaal welke zij heb 
ben ingevoerd, afzonderlijk en in  drie
voud aan het Beheer van het Zeewe
zen op te geven. Als vertrekpunt dient 
te worden aangenomen 1 Ju n i 1947 tot 
15 April 1948.

AAN DE G A R N A A LK O PER S  AAN 
DE K U ST

De garnaalhandelaars welke wen
sen in  te voeren, worden verzocht, 
vóór 1 Ju n i .1948 hun rechtstreekse 
aankopen in  de vism ijnen aan de 
kust sedert 1 Ju n i 1947 en 15 April 
1948 te w illen laten kennen, aan het 
Beheer van het Zeewezen.

Deze aankopen moeten op een 
m aandstaat verm eld worden en goed
gekeurd door de D irecteur der vis
m ijn, w aar deze garnaal gekocht 
werd. Deze staten moeten in  drievoud 
opgemaakt worden.

M odel yu câ t C£uâ 
Claôiende

Op Zondag, 30 M ei a.s. gaat in  de 
«Lac M iroir» (bosje) te 10 uur stipt de 
jaarlijkse zeilwedstrijd door met de 
deelneming van de volgende clubs in 
alphabetische orde weergegeven : 
Antwerpen, Blankenberge, Brussel en 
Oostende.

M en verwacht een grote belangstel
ling en aantrekkelijke wedstrijden, ge 
zien de beker «Lt B ille t»  op het spel 
staat.

Huis Raph. Huysseune
‘ IMPORT EXPORT ‘

V IS  - GARNAAL 
Specialiteit gepelde garnaal
H. R. 2151
(213)
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Tel. Privé 421.08 
Vismijn 513.41
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Soles — Tongen, gr.............................
3 / 4 ..........................................
bloktongen..........................
v /k l.....................................
kl..............................................

Turbot — Tarbot, gr..........................
midd........................................
kl.............................................

Barbues — Griet, gr..........................
midd. .....................................
kl.............................................

Carrelets — Pladijs, gr. platen ...
gr. iek ................................
kl. iek .................................
Iek 3e slag ... .....................
platjes ................................

Eglefins — Schelvis, gr......................
midd.......................................
kl..............................................

Merluches — Mooie Meiden gr. ...
midd......................... :............
kl.............................................

Rales — Rog ......................................
Rougets — R obaard ..........................
Grondins — Knorhaan ....................
Cabillaud blanc — Kabeljauw ...

Gullen ................................
Lottes — Steert (zeeduivel) .........
Merlans — Wijting ..........................
Limandes — Schar ..........................
Limandes soles — T ongschar.........
Emissoles — Z eeh aa i.........................
Roussettes — Zeehond ....................
Vives — Arend (Pieterman) .........
Maquereaux — M akreel...................
Poors ........................................ ............
Grondins rouges — Rode knorh. ...
Raies — Keilrog ..............................
Homards — Zeekreeft ....................
Flottes — S c h a a t ...............................
Z eebaars................................................
Lom .......................................................
Congres — Zeepaling .....................
Lingues — Lengen ...........................
Soles d’Ecosse — Schotse schol ...
Hareng — Haring (volle) ...............
Hareng guais — IJle haring .........
L atou r ....................................................
Tacauds — Steenpost .....................
Flétan — H eilb ot................................
Colin — Koolvis ................................
Esturgeons — S te u r ....................... «
Z eew o lf..................................................
Vlaswijting ...- ......................................
Z onnevis................................................
K oningsvls............................................
H ondstong............. ...............................

2,10
2,25- 2.15 
2,70- 2,25 
2,15
1.00- .130
1,95- 1,65
1,60- 1.46
1,44- 1,20
1.03
0.70
0.55
0,55
0,55
0,65
0,45
0,45
0,75
0,50
0,45
0.50
0,44
0,37
0,55

0’Ï2- 0.08
0,80
0,45
1.14
0.31
0.45- 0,35 
1,12- 0,90

2,25-
2.70- 
3,15-
2.70-
1.75-
1.75- 
1,40- 
1,30- 
1,05 
0.05 
0,65 
0,55 
0,55 
0,65 
0.45 
0,45 
0,75 
0,50 
0,45

2.15
2.15 
300 
2,20 
1.65 
1,45 
1.35
1.15

0,55

0,300.24- 
0.50 
0.45 
1,00 
0,30
0.35- 0.25 
1,04- 0,90

1.45
0,40

i,6ô-6.90
0.65

0.45

0,50

0,30'

Vrijdag Zaterdag Maandag Dinsdag

2.30- 2,20 2.45- 2,30 2.35- 2,25 2,25
2.55- 2,40 2,75- 2,65 3,00- 2,00 2.95
3,25- 3,00 3.50- 3.30 3,25 2,90 3.20
2,40- 2.30 2,75- 2,45 2,70- 2,45 2,65
1,60- 1.55 1,55 1,70- 1,55 1.75
2.20- 1,60 2.50- 1.65 2.00- 1.75 2 20
1,05- 1,00 1,90- 1.60 1,90- 1,75 1.95
1.45- 1.15 1.45 1.45- 1.15 1.15
1.15 1,20
0.90 0,05
0,65 0.65
0,55 0,55 0,55 0,55
0,55 0,55 0,55 0,55
0,65- 0.45 0,65 0.65 0,65
0.45 0,45 0.45 0.45

0,45 0.45 0.45
0,75 0.75 0,75 0,75
0.50 0,50 0,50 0,50
0.45 0,45 0,45 0,45
0,50 0,50 0.50
0,44 0.40 0,40
0.37 0,37 0,37
0,55 0,55 0,50

0,30- 0,14 0,34- 0,08 0,34-0.04
0.50 0.50 0,50 oièö
0,45 0,45 0,45 0,45
1,20 .................. ...........

0,31 0,31 0,31 0,31
0.28- 0,18 0,45- 0.35 0.45- 0.35 0.45- 0,35
1,00- 0.95 1,10- 0.94 1,10- 0,50 1,15- 0,90
0.72 ..... ...

1,40 1.56- 1,34 2.00- 1,75 1,05
0.40 0,45 0.40- 0,45 0,40- 0.45

1,14- '6.02 ü ï u o
0,65 0,75 0.80 0.85

Het attractiepaleis 
ingestort
T E  OOSTENDE

Het attractiepaleis waarover t ij
dens de laatste gemeenteraadszitting 
zo hefig werd gedebateerd is Woens
dag door een windstoot in  elkaar ge
stort. D it verschijnsel zal w ellicht op 
de meest verschillende wijze worden 
gieinterpreteerd. Een  teken des he
mels ? Een appelflauwte bij het ver_ 
nemen van de plotse oppositie van 
de C.V.P. ? Een terugschrikken van 
de grote taak die het was weggelegd?

W e menen dat het eerder een ge
baar van verontwaardiging is ge
weest bij het bestatigen van het 
voortdurend politiek geknoei dat aan 
Oostende belet zijn vroegere glorie 
te herwinnen.

0.50 0,50

0.30

0.50

0,50

0,50

0,30

2.15- 1.80 
0.31
0,66- 0.54

2,20- 2,60 
0,31
0,75- 0,56

2.30- 2,05 2,20 
0.31 0,31

0,90- 0,65 
0,31

2,35- 1,75 
0,31

0,90- 0,80

0.31

0,65

dm eaen aan iets, 
andexó te ôpveâen

Als men de kamerverslagen leest 
dan heeft men de indruk dat het 
thans bij alle producenten even 
slecht gaat. Vorige week werd de hr 
M inister van invoer en ravitaille- 
ring geinterpelleerd over de noodlot 
tige gevolgen van de politiek door 
d it M inisterie g?voerd op de prijzen 
onzer zuivelproducten .

'Een volksvertegenwoordiger kwam 
op voor de belangen van de boeren, 
producenten van boter. H ij wees er
op dat men de verbruikers geen pro
ducten w il opdringen ,die him  koop
kracht overtreffen. Men moet zich 
er nochtans met alle kracht tegen 
verzetten dat de regering een poli
tiek van goedkoop leven zou gaan 
voeren hoofdzakelijk op de rug van 
de landbouwers. Niemand kan iets 
dergelijks rechtvaardigen. Men 
brengt steeds hulde aan de noeste 
arbeidskracht van de boeren en aan 
de door hen aan het land bewezen 
diensten. Deze woorden passen even 
goed in  het kader van de producen
ten van vis. De kans bestaat noch
tans dat men veeleer zal luisteren 
naar de stem van de boer, dan naar 
de stem van de visser. Sn.

Verwachting toekomende week 1 
boot van IJs lan d , welke verm oedelijk 
Donderdag of V rijdag zal verkopen 
met een vangst van 2200 kisten schel
vis en kabeljauw verder 15 stoom
traw lers van  de Noordzee en een 100- 
ta l grote en kleine motors.

J /L o H & tê w U c fite n

O O S T E N D E
AANVOER, O PBREN G ST , LA A G STE 

EN HOOGSTE P R IJZ E N  VAN 
GARNAAL

24 M ei 6.463 kg. 116.288 fr 14 - 22 fr
25 M ei 8.503 kg 119.570 fr 11 -  17 fr
26 M ei 5.823 kg 105.679 fr  15 - 21 fr

Z E E B R U G G E
GARNAALAANVOER

24 M ei : (42 vaartuigen) 4.347 kgr, 
92.870 fr van 17 tot 25 fr  per kgr.

25 Mei : (49 vaartuigen) 5.947 kgr. 
107.289 kgr, van 14 tot 21 fr per kgr.

26 M ei : (52 vaartuigen) 7.816 kgr 
133.801 fr van 13 tot 22 fr  per kgr.

B L A N K E N B E R G E
GARNAALAANVOER

24 M ei : (5 vaartuigen) 344 kgr. 
7.861 fr van 22 tot 24 fr  per kgr.

25 Mei : (4 vaartuigen) 316 kgrr 
6.437 fr v. 19 tot 22 fr per kgr.

26 Mei : (4 vaartuigen) 488 kgr. 
9.030 fr v. 16 tot 21 fr per kgr.

N I E U W P O O R T
GARNAALAANVOER

24 M ei 1948 : 1945 kgr van 15,50 fr  
tot 22 frank per kgr.

25 M ei 1948 : 2395 kgr, van 10.50 fr. 
tot 15 frank per kgr.

IJMUIDEN
In  de week van 19-25 M ei 1948 kwa

men aan de R ijksvishallen 13 stoom
traw lers en 31 grote en kleine motors 
hun vangsten verse vis verkopen.

De totale aanvoer was 875.000 kgr 
noordzeevis, 20.000 kgr IJslandse vis 
aangevoerd door een Zweedse motor 
en 75.000 kgr makrelen.

De aanvoer van ronde vis was be
vredigend, eveneens de fijn e  vis, ter
w ijl deze van de platvis o.a. de kleine 
schol zeer groot is geweest 
De vangsten van de Noordboten zijn 
veel kleiner geworden dan voorheen, 
die van de Grote Vissersbank even
eens, echter zo dat hun schelvisvang- 
sten groter worden, m aar de w itte ka
beljauw, schol, tarbot en heilbot veel 
m inder zijn. De kleinere motors die 
de Deense visserij uitoefenen, hebben 
allen een rijke buit aan kleine schol, 
zeer goed verzorgd en boekten allen 
deze week goede resultaten.

De vrije  soorten worden alle duur 
verkocht, de overige soorten behaal
den de maximum controlprijzen.

Export had plaats naar Engeland 
voor de bekende soorten, naar België 
waren de verzendingen iets groter, 
doch onze prijzen b lijven tegenover 
Denemarken te hoog om belangrijke 
zaken te kunnen verrichten, d it geldt 
tevens voor de landen Fran k rijk  en 
Zwitserland, w aar wel enige verzendin 
gen plaats vonden m aar van zeer ge- 

I ringe betekenis blijven.
(zie vervolg onder vorige kol.)
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SPIJ SK AART
aaai de yam e week

ZONDAG : Rostbief —  Erw tjes — 
Aardappelen — Verloren brood. 

M AANDAG : Koude rosbief — Sla 
• —  Mayonnaise —  Frites.

D IN SD A G  : Omelette met kam per
noelies •— Aardappelpuree — Fru it. 

W O ENSD AG : Juliennesoep —  worst
— Bloemkool — Aardappelen. 

DONDERDAG : Ossenier —  Spina
zie — Aardappelen.

V R IJD A G  : Asperges op z’n Ita 
liaans —■ Aardappelkroketten —  Con- 
dérijst.

ZA TERD A G  : Vleesnat —  Soepvlees
—  W orteltjes —  Aardappelen.

SpœciaCe paet&dag.

Z ILV ER
W aarsch ijn lijk  is er voor u ook een 

dag in  de week waarop u alleen thuis 
bent en die u voor een of ander, 
schoonheidszorgje gebruikt. M ijn  dag 
is de Donderdag. Ik  zou u niet kun
nen uitleggen waarom ik die dag fees 
te lijker vindt dan de andere van de 
week, m aar ik  houd er aan die avond 
de tafe l eens extra mooi te maken. 
Daarom zit ik die dag met speciale 
crème voor de nagels en met katoe
nen handschoenen aan lie t zilver 
te poetsen.

Het eerst komen lepels en .vorken 
aan de beurt. Ze vragen niet veel 
werk omdat ze altijd  in  warm zeepsop 
gewassen worden en dadelijk afge- 
droogd worden. Het dompelen in  
warm  zeepsop is de regel na het poet
sen van om het even welk zilverwerk. 
Daarna wordt afgespoeld met kokend 
w ater en af gedroogd met een wollen 
doekje.
Een en ander waardevol stukje m aar 

van bijzonder ingewikkelde vorm of 
met holten en knobbels wordt met 
een oude tandenborstel behandeld. 
Versleten «indém aillable» ondergoed 
doet het best om uw zilver een mooie 
glans te geven nadat het opgewreven 
werd.

Het andere zilver dat niet veel ge
bruikt wordt en n iet tentoongesteld is 
wordt na het poetsen in  een flanellen 
^akje dat langs boven «toegestroopt is 
gestoken en in  de kast geborgen. Zo 
kan de lucht er niet aan, en b lijft 
het zilver langer wit.

Alhoewel er m in en m in koper za
ken in  het modern huishouden aan
wezig zijn, (en we kunnen er ons en
kel om verheugen) bestaan er nog 
koperen kolenbussen die, we moeten 
het bekennen, aan de haard een mooi 
uitzicht geven. Die vragen eens speci
aal hard werk en zijn dan voor een 
lange tijd  net : als ze op de gewone 
m anier gepoetst en. opgeblonken zijn, 
krijgen ze nog een laagje vloeibaar 
boenwas dat ook opgeblonken wordt 
en ziezo, de bus zal in  een heel tijd je 
uw zorgen niet meer van doen heb
ben.

En  tenslotte een eenvoudig recep
tje  om uw zilver een onver gelijkelijke 
glans te geven : 10 procent ammoniak 
zout, 90 procent azijn.

Sîûeaenâuô,
K le in  Duim pje :
Als een lijder aan zwa.rte puntjes  

w eet ik de volgende dingen er over te 
zeggen : nooit krabben of uitduwen.

Zwarte p un tjes op een of ander li
chaam sdeel worden eenmaal per week 

\ m e t een s ti j f  nagelborsteltje en een  
j geneeskundige zeep geschrobd afge- 
1 spoeld en zachtjes afgedroogd.

Als er etterbuiltjes m et zwarte pun- 
[ tjes  aanwezig zijn, wat m oet ik  doen?
I Prik he t m idden van he t builtje m et 

éen gesteriliseerde naald. (Nu niet 
hard duwen of p lukken  !). Neem een 
klein doekje leg uw w ijsvinger op de 
ka n t van het doekje, naast de buil. 
Leg de andere wijsvinger op de andere 
kan t van ’t  doekje, aan de andere ka n t 
van de buil. Er hangt nu een lus onder 

[ de buil. Voorzichtig drukkend m et de 
j vingers, trek  nu aan beide zijden van  

de buil. De etterkop springt u it ’t  klei- 
\ ne gaatje. Als er bloed kom t uitgelo

pen is alles in  orde. Men droogt het 
voorzichtig a f en w ast zich naar ge
woonte. Anders herhaalt m en  nog 
eens to t er bloed te voorschijn kom t.

£>e tedzfi de% ziu atte  punt je  a

De huid bestaat uit de ene porie 
naast de andere, in  vette  huiden staan  
ze m eestal open. Vooral wanneer de 
personen zich bevinden in  de zon en 
in  de warme, plaatsen. Als m en nu  poe 
der gebruikt, tonder dagkreem er on
der, kru ip t de voeder na tuurlijk  in de 

'ópen poriën. Men gaat in de zon. De 
zon opent de poriën wijder. De poeder 
dringt dieper in  de huid. Men wast 
zich. De bovenste poederlaag kom t er 
af. Door he t koude water sluiten de 
poriën zich. Hetgeen diep in de poriën 
gedrongen is, b lijft, verstopt de po
riën en veroorzaakt zwarte puntjes.

Wie gelukkiglijk een mooie huid  
heeft zonder zwarte puntjes, voor
kom t ze m e t de volgende regelen stip t 
na te volgen.

1. Gebruik nooit poeder zonder eerst 
een laag dagkreem  op de huid aange
bracht te  hebben;

2. Zorgvuldig ■wassen voor h e t naar 
bed gaan.

Doe geen verse laag poeder aan, zon 
der eerst nogmaals dag-kreem te heb 
ben gebruikt.

Uw briefje kon n iet naar Revonnas 
doorgestuurd worden daar ik haar 
adres evenals het uwe, n iet bezit. 
D aar uw briefje van algemeen be
lang is, heb ik  het nochtans gepubli
ceerd. Enkele onjuistheden werden 
veranderd.

Ik  kan h ier nog bijvoegen dat, als 
men op het aangezicht zwarte punt
jes heeft, men het aangezicht met een 
zacht borsteltje mag borstelen met 
overvloedige schuim  van een genees
kundige zeep en warm  water. Daarna 
afspoelen met lauw  water en een as
tringent gebruikën om de poriën te 
sluiten.

Zeemeermin —  Hoe kan  ik m ijn  
heupen dikker krijgen  zonder elders 
ook dikker te worden ? En m ijn  len  
den fijner?

Het is onmogelijk op die plaatsen 
dikker, te worden zonder ook elders 
te verdikken, en daarbij nog fijner 
lenden te krijgen. U  kunt wel fijn er 
lenden krijgen en ik  zal aan dit hoofd 
stuk het artikel van toekomende week 
wijden.

Cinderella.
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Voor Nieuwbouw en Herstelling van 
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HANDTAS V ER LO REN
Beiaard  Ju liette , Fortstraat, 1, 

kwam zich beklagen over het verlies 
van haar handtas inhoudende 750 fr.

NAAR DE ST R A T O SFEER  ?
In  de Aartshertogstraat, 39 wer

den ten nadele van Cornette Leopold 
niet m in dan 75 blaasballontjes ge
stolen u it zijn stand voor zijn w in 
kel. De onbekende deugniet is wel
lich t van plan een reisje naar de 
stratosfeer te ondernemen met... zijn 
75 luchtbalons.

RU ITEN  M U Z IEK
Hessens H., Brinssinck Lisette en 

dezes moeder José sloegen vrijw illig  
enkele ruiten stuk in  de Lijsterbes- 
laan, 6.

VRO UW  ER N ST IG  VERW O N D  B I J  
A A N R IJD IN G

Op het politiebureel werd Lesy L., 
wonende Torhoutsteenweg, bloedend 
binnengebracht. De vrouw was aan
gereden geweest bij het oversteken 
van de straat door de auto gevoerd 
door Duyfhuis Roger, wonende Tor- 
houtsteenweeg, 41. De bijgeroepen ge 
neesheer stelde vast dat haar linker 
schouder gebroken was. Het bloed 
kwam voor van een kleine, ongevaar 
lijk e  hoofdwonde. Het slachtoffer 
werd naar de klin iek overgebracht.

SLA G EN
Niset Anna, Koningstraat, 53 leg

de bij de politie k lacht -neer wegens 
slagen. ,

fpjtapatyandacatnmióóie aaai (Uiôu&tôxui&

Demonstratie over visbereiding April 1948
Aantal scholen die aanvaard heb

ben en Waar een demonstratieles ge
geven werd : 5.

Aantal vrouwengilden w aar een de
monstratieles aan gegeven werd : 13.

In  de scholen en vrouwengilden 
w aar de les doorging bestond deze uit 
toepassing der kookprincipes op vis :

Koken : soep : garnalenroomsoep; 
voorgerecht; vissalade; gekookte vis 
met citroensaus.

Bakken : gebakken pladijs of schar
tong.

Braden : gebraden kabeljauw of 
schelvisstaart.

Roosten : gerooste vismoot.
Fru iten : gefruite w ijtingrepen, 

knorhaanrepen of pladijsm oten be
reid op 3 m anieren en opgediend met 
Tartarensaus.

Het vispakket bestond u it : 1,50 kg. 
kabeljauw, schelvis of knorhaan; 
0,50 kgr p ladijs of schartong; 1 kgr 
w ijting  of steenblok; 0,50 kgr garnaal 
(enkele malen geen garnaal, oorzaak : 
staking).

1 Avril : Vrouwengilde, K on tichka- 
zerne.

De les werd bij gewoond door 30 
huisvrouwen. Verscheidene vróuwen 
bekenden na de les dat het n iet te 
verwonderen is dat de vis weinig ge
lust is in  de volksklas ; vele vrouwen 
kunnen niet goed vis bereiden.

Alles werd geproefd.

2 April : Vrouwengilde, Eenam e bij 
Oudenaarde.

De les werd gegeven in  de m eisjes
school en gevolgd door 25 huisvrou
wen en de leerlingen van de 4e graad.

Bu iten de gewone gekookte vis ken
den de huisvrouwen weinig bereidin
gen. De visstaart en het voorgerecht 
hadden veel b ijva l bij het proeven.

5 April : Vrouwengilde, La Louvière.
De les werd gegeven in  het lokaal 

van de gilde in  een volksrijke buurt.
Na de les dankte de Voorzitster voor 

de leerrijke demonstratie. In  die 
streek interesseert de volksvrouw zich 
weinig aan de bereiding der m aa ltij
den. Meer en meer wordt alles inge
m aakt gekocht. Nu waren ze over
tuigd dat het bereiden van vis weinig 
tijd  vraagt en n iet duurder is dan 
vlees.

7 April : Vrouwengilde, Ekeren.
De les werd gegeven in  de zaal vçin

jde gilde en gevolgd door 30 huisvrou
wen, waaronder vele visliefhebbers. 
Het was dan niet m oeilijk ze te over
tuigen. Na de les waren ze heel tevre
den en hadden nieuwe bereidingen 
bijgeleerd.

8 April : Vrouwengilde, Thieu.
De les werd gegeven aan 17' volks

vrouwen. Het was er een miinwer- 
kerstreek. Deze vrouwen vertelden

dat ze geen vis lusten. N a de les 
vertelden ze hoe zij vlg k laar m aak
ten. Allen lieten ze de vis heel lang ko 
ken. N iet te verwonderen dat ze dan de 
klaargem aakte schotels heel fijn  von
den. «Vis riekt en sm aakt veel beter 
dan wanneer w ij dat klaarm aken».

12 April : Vrouwengilde, Jolimont.
De les werd gegeven in  het lokaal

van de vrouwengilde en gevolgd door 
19 huisvrouwen waaronder bekwame 
huisvrouwen. Toch vonden ze dat ze 
bijgeleerd hadden.

13 April : Huishoudschool S t Kruis, 
Brugge.

De les werd gegeven aan de grootste 
meisjes van het weeshuis. Onder haar 
waren drie visserskinderen die buiten
gewoon b lij waren dat de les uitslu i
tend vis behandelde, vis die door de 
meeste inwonende meisjes n iet ge
lust wordt. De zusters hoopten dat de 
meisjes nu liever eten w ant er wordt 
tweem aal per week vis opgediend in 
de school.

14 April : Vrouwengilde, Borger- 
hout.

De les werd gegeven in  de keuken 
van de leerwerkschool en met veel be
langstelling gevolgd door 18 huisvrou
wen die regelm atig vis klaarm aakten 
m aar toch graag nieuwe bereidings
w ijzen aanleerden.

15 April : Vrouwengilde, Wiers.
De les werd gevolgd door 50 huis

vrouwen. Sommigen kenden en berei
den regelm atig vis. Voor anderen was 
alles nieuw. De kostprijs der bereidin
gen werd berekend en de vrouwen 
overtuigd dat vis goedkoper is dan 
vlees, wanneer men Verstandig koopt. 
De bereidingen werden verloot.

16 April : Landbouwhuishoudschool, 
Wellen.

De les werd gegeven aan dè 65 leer
lingen der twee hoogste klassen. Be 
halve de leerlingen regelmatig visbe- 
reidingen leerden klaarm aken lu ister
den ze met veel aandacht.

19 April : Vrouwengilde, Templeuve.
De les werd gevolgd door 38 huis

vrouwen. De vrouwengilde kocht voor 
haar leden vis aan : er waren veel 
huisvrouwen die n iet goed wisten op 
welke m anier ze vis moesten bereiden. 
De schotels werden verloot. De soep 
werd geproefd.

20 April : Vrouwengilde, A llain lez 
Tournai.

De les werd gevolgd door 18 huis
vrouwen van de volksklas. Ze kenden 
weinig vis buiten kabeljauw en p la
dijs. De bereidingen werden geproefd.

21 April : Vrouwengilde, Walcourt.
De les werd gevolgd door 20 huis

vrouwen die door toedoen van de 
vrouwengilde wekelijks vis bestelden 
aan de kust. Ze waren b lij nieuwe be
reidingen aan te leren.

22 April : Vrouwengilde, Gaurain.
De les werd gevolgd door 40 huis

vrouwen. Na de les besloten ze voor
taan meer vis k laar te maken, vroe
ger wisten ze niet goed hoe ze vis 
moesten schoonmaken en bereiden. 
De schotels werden verloot. De soep 
geproefd en door sommigen gelust.

26 April : Beroepsschool, Torhout.
De les werd gegeven aan de 43 meis

jes van de twee hoogste klassen De 
vis was weinig gekend en gelust. De 
leerlingen toonden veel belangstelling.

28 April : Beroepsschool, Brialm ont- 
lei, Antwerpen.

De les werd aandachtig gevolgd 
door de 40 leerlingen der normaalaf- 
deling en door 3 leraressen.

29 April : Vrouwengilde, Schelle.
De les werd gevolgd door 15 huis

vrouwen en de leerlingen van de 4e 
graad. De schotels werden verloot.

30 April : Huishoudschool, 197, St. 
Bernardstwg, Kiel.

De les werd gevolgd door de meis
jes van de le  categorie en door de le
raressen in  huishoudkunde.

De bestuurster dankte voor de les 
en steunde op haar volksopvoedend 
karakter : de toekomstige huisvrou
wen opleiden tot bekwame kooksters.

O O RLO G STU IG  W EG G EN O M EN
Door het getij is op het strand te 

M ariakerke een stuk baluwachtig, 
ovaal, m etaal bloot gekomen. De 
ontm ijningsdienst is ter plaatse ver 
schenen. Vastgesteld werd dat het 
tuig niet gevaarlijk is.

ALS DE DRANK IS  IN DE MAN...
De m arinier W elk J. werd door de 

politie opgeleid wegens openbare 
dronkenschap. De kerel was echter 
niet dronken genoeg om een dutje te 
doen in een of andere straatgoot 
want h ij vond middel om over een 
omheiningmuur te klauteren van 2.25 
hoog van de woning Chevalier A., 
Plantenstraat, 81. Eens in  het huis 
ging h ij de trappen op naar het 2e 
verdiep. D aar gooide h ij bedden en 
kasten door elkaar en toen de politie 
verscheen stelde h ij zich verder bru
taa l aan en gaf een vuistslag aan 
agent Deblauwe. De slag kwam even 
wel op de helm van de agent terecht. 
Men slaagde er ten slotte toch in de 
razende m arinier op te leiden en op 
de Leopoldplaats achter slot en gren 
del te zetten. De M .P. van de Zee
m acht werd verw ittigd die het zaak 
je verder heeft opgeknapt.

ONGEVAL IN HET S T E D E L IJK  
SLA CH TH U IS

In  het slachthuis deed zich een 
geval voor w aarbij beenhouwer Ar- 
nouts M. wonende Ooststraat, ver- 
schilende ribben gebroken werd. H ij 

een koe gescheiden en had de 
stukken opgehangen toen plots een 
dezer stukken van de haak schoot en 
op hem terecht kwam. Het slachtof
fer kon naar huis worden overge
bracht en k laagt tevens over inwen
dige pijnen.

O N THULLING  VAN G ED EN K T EK EN
Op Zaterdag 5 Ju n i zal in het Ko_ 

n ink lijk  Atheneum een gedenkteken 
worden onthuld ter nagedachtenis 
van de leeraars en leerlingen die t ij
dens de bezetting in ballingschap 
zijn gevallen.

Louis G EK IE R E
Z EEV IS
V IS M IJN  8-35 
— OO STENDE —
Te!. : Privé 723 09 
Bureel: Vism ijn

720.19 
I M P O R T

GROOTHANDEL

Telegram adres :
E X P O R T
Goldfish
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Besluit
De lessen hebben veel b ijva l zowel 

in  vrouwengilden als in  scholen. Voor 
de meeste scholen is de laatste drukke 
term ijn m inder geschikt voor zulke 
lessen.

Door de vrouwengilden krijgen we 
kontakt met de vrouwen zelf. Mejuf- 
fer Dussart, leidster van de Vrouwen
gilde. d istrikt N ijvel, schreef het vol
gende : «Un des effets heureux de ces 
leçons est une augmentation sensible 
de 1a, vente de poisson après votre pas 
sage (d ’après les dires des marchands 
de poisson)».

In  opdracht van Mevrouw De Rijcke 
Voorzitster van de Propagandavereni- 
ging, stelden w ii ons voor de tweede 
m aal in  verbinding met de Socialisti
sche Vrouwengilden.

Het antwoord is gunstig, m aar de 
voordrachten kunnen slechts pla3ts 
hebben in  het Winterseizoen, te be
ginnen van September.

Naar ons oordeel is er mogelijkheid 
het visverbruik te verhogen door de 
propaganda voort te zetten bij de huis 
vrouwen; deze staan nog te vreemd te 
genover de vis. Iets dat men niet kent 
kan men niet waarderen.

SœfieepômatoKen R U S T O N

VALCKE Gebr. Oostende

MAAK G E B R U IK  VAN ONZE 

K L E IN E  AANKO ND IG INGEN

HANDTAS V ER LO REN
Debaecke Frieda, Verenigingstraat 

21 legde k lacht neer wegens verlies 
van haar handtas, inhoudende ran t
soenkaarten, papieren en 1.000 fr.

F A M IL IE T W IS T
In  de Frère O rbanstraat ontstond 

tw ist tussen B .J. en zijn schoonbroe 
der B.E. wonende Fortstraat, 1 op de 
Opex. B .E. werd nogal erg toegeta
keld en bleef ter plaatse liggen. Een 
bijgeroepen geneesheer stelde breuk 
vast van de knoezel. Het slachtoffer 
werd naar het hospitaal overge
bracht.

D IEFST A L  IN H ET ZEESTAT IO N
In  een krantenhuisje in  het Zee- 

station zijn in  de nacht van Dinsdag 
op Woensdag onbekenden binnenge
drongen en hebben er de hand ge
legd op allerhande artikelen die a l
daar verkocht werden. Een onder
zoek werd ingesteld.

. O PEN LU C H TFEEST  DER 
O F F IC IE L E  SCHOLEN

Op Zondag 6 Ju n i 1948 te 15 uur, 
wordt er in  de Velodrome alhier door 
de O fficiële Scholen een Openlucht
feest ingericht ten bate van hun so
ciale werken met de medewerking 
van de Stedelijke Harmonie.

PRO G RAM M A : Optocht, Zang, 
Dans, Gezamelijke Oefeningen; (meis 
jes, Jongens) Athletiek.

Prijzen der plaatsen : 20, 15 10 en 
5 fr.

U ITSLA G  A A N BESTED IN G
Uitvoeren van schilderwerken aan 

de Kapucijnenkerk.
Laagste aanbod : Schockaert Ph., 

Th. Vanloostraat, 15 Oostende 25.153, 
65 fr; Hoogste aanbod : Verpoorten 
A., Herenthals 76.717,50 fr.

BOUW TOELATIINGEN
V.Z.W.D. «Parochiale werken van 

het Heilig Hart, verbouwen feestzaal 
K are i van de Woestijnestr.; Danneel 
P. bouwen huis J .  Besagestr:; Van 
Honsebrouck, bouwen woonverdieping 
op bestaande pakhuis, Zwaluwenstr.

U IT D EL IN G  RA N TSO EN ZEG ELS
1. Uitdeling der rantsoenzegels 

voor de 99e tot 102e periode.
2. Speciale zeepzegels aan de k in 

deren onder de 10 jaar.
Volgens het nummer der rantsoene 

ringskaart.
A. voor de medeburgers van de w ijk  

«Opex» in de school Voorhavenlaan, 
op M aandag 31 Mei.

B. In  de school «Vercamer», Nieuw 
poortsteenweg, aan de medeburgers 
woonachtig ten westen van de S tu i
verstraat op Dinsdag 1 Ju n i van 1 
tot 25.000 en op Woensdag 2 Ju n i van 
25.001 en volgende nummers.

C. De andere inwoners zullen be
diend worden in de school «M aria- 
Hendrika» ingang St. Petersburgstr. 
28. on Dinsdag 1 Ju n i van 1 tot 25.
000 en op Woensdag 2 Ju n i van 25.
001 en volgende nummers.

C. De andere inwoners zullen be
diend worden in de school «Maria- 
Hendrika» ingang St. Petersburgstr., 
28, op Donderdag 27 Mei van 1 tot 
14.000; V rijdag 28 Mei 14.001 tot 24. 
000; Zaterdag 29 Mei van 24.001 tot 
30.000: Donderdag 3 Ju n i van 30.001 
tot 40.000; Vrijdag 4 Ju n i van 40.001 
en volgende nummers.

Zaterdag 5 Ju n i telaatkomers.
De Tuberculoselijders kunnen het 

bijrantsoen ontvangen aan w inket 
nr. 5. in het «Albert Hall», ingang 
Ernest Feysplein, van Donderdag 3 
Ju n i af.

H IJ  DEED EEN B E E T JE  
ZO N D ERLIN G

Telefonisch werd de nolitie verw it 
I tigd dat zich op het strand een per- 
! soon bevond die «getikt» scheen te 
i zijir». Ter nlaaftse werd vastgesteld 

dat het een persoon betrof u it de St. 
Franciscusstraat die af en toe w at 
zonderling doet en daar aan ’t hout 
sprokkelen was.
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Bij onze^oorderburen
moet leren of de voorspelling van 
grote vangsten op bepaalde plaatsen 
in  de Nordzee bewaarheid zal worden 
doch vele schippers zijn enthousiast 
voor deze «gidsen ter haringvangst»

Wexâ da t m aatdetm g
a&uUent ♦

De D irectie der Visserijen, een offi-

Qidózn te% haüngaang-dt
DE S T A T IS T IE K  IN D IEN ST  VAN 

DE H A R IN G V IS S E R IJ
De schippers van de haringdrijf- 

netschepen, . die heden hun tocht 
naar de visgronden zijn begonnen, 
hebben allen een aantal kaarten aan 
boord, waarop zij kunnen aflezen,
w aar gedurende de vorige haring- ____^_________ _______________ ____
teelt gevist werd en hoeveel kantjes ciële overheidsinstantie kwam met de 
gemiddeld per schot gevangen wer- sinds maanden aangekondigde publi- 
den. Deze gejievens zijn per m aand Catie voor de dag. Het is een maand- 
in  kaart gebracht. Dank zij de me- blad, dat, zoals de tite l aanw ijst be- 
dewerking van een aantal^ schippers stemd is voor de vissers. Het voorop-

J i  gesteld doel is de samenwerking van
het Arbeidsapparaat en de visserij-

van Scheveningen en Vlaardingen, 
die nauwgezet opgaven w aar zij ge 
vist hebben en w at hun vangst ge- praktijk  te verstevigen. D aarb ii staat 
weest is, heeft het R ijksin stituu t voorop de samenwerking met de pro- 
voor Visserijonderzoek kunnen na
gaan w aar de vangst groot en w aar 
de vangst m inim aal is geweest.

Reeds sedert 1926 heeft de Duitse 
Wetenschappelijke Commissie voor 
Zeeonderzoek gedurende enkele ja 
ren een groot aantal gegevens van 
schippers van Duitse loggers verza
meld betreffende de p laats w aar ge
v ist werd en het aantal kantjes, dat 
per schot gevangen werd. Voorts 
werd ook aandacht besteed aan de 
gebruikte vleten (d rijf-  of zinkvle- 
ten) en de haringsorteringen (m aat
jes, volle, hom- en kuitzieke, ijle ).

Deze gegevens werden in  kaarten 
opgetekend en gaven daardoor een 
duidelijk beeld der vangplaatsen, de 
sorteringen en de grootte van de

ductie-factor van het visserijbedrijf.
«Visserij-Nieuws» hoopt voorlichting 

te brengen aan allen, die in  de visse
rij een bestaan zoeken.

W ij wensen de nieuwe confrater har 
te lijk  geluk en hopen dat de k rach tin 
spanningen van dhr Ir . G. J. Lienesch, 
D irecteur der V isserijen met succes 
zullen bekroond worden.

QeaaaxÜjâe upudkken
Visserij-Nieuws sch rijft hierom trent: 
De IJm uiden-vissers worden nog da

gelijks herinnerd aan de tragische on
dergang van het Noorse stoomschip 
«Skoghang» dat verm oedelijk op een 
m ijn liep. Twee masten steken op on
geveer 10 m ijl N.W. van IJm u iden  bo-

vangsten op die vangplaatsen. Voor ven w ater. Het tekort aan lichtboeien 
elke maand werd een nieuwe kaart 
genomen, zodat vergelijking der op
eenvolgende kaarten een overzicht 
gaf van het verloop van de vangst 
gedurende het gehele seizoen en 
daarmede tevens van de beweging 
der haringscholen

m aakt het niet m ogelijk de plaats van 
het wrak een lichtboei te geven. W aar 
om wordt het w rak dan niet opgebla
zen ? Vooraleer d it kan geschieden - 
naar schatting zijn hiervoor 60 diep
tebommen nodig - moet eerst de eige
naar van het schip aan Lloyd ’s beves

H çtJ)e lan g  van deze kaarten voor +jgen ^at j^ij het schip opgeeft. Daar-
na kan Lloyd’s toestemming geven tot 
opruiming. De eigenaar kan bij het op 
blazen een fantastisch bedrag vragen 
aan Lloyd’s. Bovendien lig t het schip 
buiten de territoriale wateren, zodat 
wanneer Lloyds’ inderdaad toestem
ming tot opruimen geeft, de kosten 
van opruimen geheel komen voor re
kening van diegene die het laa t op
ruimen. Deze kosten worden geschat 
op circa 30.000 gulden. In  de Neder
landse Rijksbegroting is op zulk een 
onvoorziene uitgave n iet gerekend.

E r b lijft dus voor de vissers niets 
anders over dan het w rak zo goed 
mogelijk te mijden.

Cen w a a i aaxCag.ôfcetâhofi
Visserij-Nieuws vervolgt :
Een w aar oorlogskerkhof op de bo

dem van de zee is voorts te vinden in 
de monding van de Schelde en W est

de visserij springt onm iddellijk in 
het oog, als men bedenkt, dat waar 
het vorig jaa r veel haring is gevan
gen, de kans groot is, dat er ook dit 
jaa r weer haringscholen aan te tre f
fen zullen zijn. Bovendien zijn deze 
gegevens van belang voor de studie 
van de biologie van de haring en om 
een indruk te krijgen van de invloed 
van de visserij op de haringstand.

Reeds vóór de oorlog trachtte het 
R ijksin stituu t bedoelde gegevens te 
verzamelen, doch deze poging liep op 
niets uit. Na de oorlog heeft het 
R ijksin stituu t weer een poging ge
waagd en thans met beter resultaat. 
Van  136 journalen - dagboeken van 
schippers, w aarin o.m. opgetekend 
wordt, w aar gevist werd en hoe groot 
de vangst is geweest - waren een 80- 
tal, die voor het doel gebruikt konden 
worden. De journalen welke terzijde 
gelegd moesten worden bleken geen
vangstgegevens te bevatten of wa- yan Westkapeiie, in  Deurloo en het 
ren ingevuld op een wi^ze die niet1 ^pnmcmstnrnprinfaootiesren ïngevuia op een wi^ze aie nieu Oostgat. Vele éénmanstorpedobootjes 
strookte met de werkelijkheid. De van dg Dultsers en land ingsvaartu i

gen van de geallieerden liggen h ier enbetrouwbare gegevens werden ver
werkt en konden nog net op tijd  
vóór het uitvaren ter nieuwe haring vormen een voortdurende bedreiging 

voor de visserman. N iet alleen voor deteelt aan de hanngschippers worden d h k voor het schlp en de
uitgereikt. De schippers zien thans bemanning. E r  is een nijpend tekort
wel degelijk het nut in  van de ver- ™ i ichtboeien om de bekende wrak-
strekte kaarten, waarop zij kunnen bebakenen. N iettem in is het
aflezen, w aar zij de meeste kans heb Zeeuwse vissers zaak de plaats
ben een goede vangst te doen. De m ijd e n ,  w aar wrakken liggen,
natuur is grillig, zodat de ervaring 1 -
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Bij onze Zuiderburen
Hogere instanties 

ontevreden
Het M inisterie van Ravita illering  

drukte zijn ontevredenheid uit over de 
bovenmatige verhoging der visprijzen, 
welke onlangs opnieuw wa,argenomen 
werd.

Diensvolgens werden de bedrijfs
groepen verw ittigd, dat indien vóór 
22 M ei geen normale prijzen tot stand 
gekomen zijn men opnieuw zal moeten 
terugkeren tot de gareglementeerde 
m arkt gesteund op de prijzen van toe
passing op 31 December 1947 slechts 
verhoogd met 2 procent.

Het standpunt ten opzichte der pri- 
oriteitsaankopen en de massale in 
voer b lijft verder ongewijzigd, zolang 
de priizen niet gestabiliseerd zijn op 
een norm aal peil.

Na onderzoek van de toestand, oor
deelde men het ten slotte raadzaam 
terug te keren tot het stelsel der m a
ximum prijzen in  voege gebracht op 
9 April en waaraan op 23e derzelfde 
maand verzaakt werd. Alles zal wor
den in  het werk gesteld om de terug
keer tot de volledig gereglementeerde 
m arkt te verm ijden.

Invoer van Spaanse vis
Een handelsakkoord tussen Frank 

r ijk  en Spanje is van toepassing van
a f de 15 Mei jl. De eerste contrac
tan t zal voor 490 m illioen fr verse vis

en 2,500 ton conserven invoeren. M en 
m erkt op dat de vis van Spaanse her
komst goedkoper is dan de Franse. 
H ij zal diensvolgens concurrentie op 
de m arkt te weeg brengen, die slechts 
schadelijke gevolgen kan hebben voor 
de Franse producent.

E r wordt opgemerkt dat verschillen
de belanghebbenden om trent d it 
nieuw handelsakkoord. geraadpleegd 
werden met uitzondering van de rede
rijen.

De Belgische vissers kunnen bijge
volg niet staande houden dat zij a l
leen niets te zeggen hebben.

De garnaalprijzen
E r werd vastgesteld dat de prijzen 

die de garnalenvissers in sommige 
plaatsen bekomen voor hun ongekook
te w aar schommelen tussen 50 à 55 
fr per kgr De verbruiker betaalt daar
entegen 200 fr voor hetzelfde gewicht. 
D it verwekt natuurlijk  veel misnoe
gen b ij de producenten w aarvan de 
vangsten niet overvloedig zijn en 
slechts zelden boven de 80 kgr gaan.

De abnormale prijsverhoging tus
sen de producent en de w inkelier zou 
uitsluitend aan deze laatste te w ijten  
zijn. De garnalen afgenomen aan 
50 fr. Na het koken, inpakken en re 
kening houdende met de verzendings
kosten vraagt de groothandelaar van 
90 tot 100 fr. Eens bij de kleinhande
laar wordt de prijs eenvoudig verdub
beld.

PORTUGAL

HeÇtrawlen wordt 
beperkt

De Portugese regering nam  sommi
ge beperkende m aatregelen waaraan 
het traw len voortaan is onderworpen.

Deze m aatregelen zijn ingegeven 
door de zorg zoveel m ogelijk de kust
visserij te beschermen tegen de ver
arm ing der visgronden gelegen bij de 
Portugese kust.

M et d it doel wordt de kust in  drie 
sectoren ingedeeld en het aan tal vaar 
tuigen aangeduid dat in  iedere sector 
het bedrijf mag uitoefenen. Deze 
vaartuigen mogen slechts verkopen 
in  de havens gelegen binnen het ge
bied w aar het hen toegelaten is het be 
d rijf u it te oefenen.

DE WIJTING
De w ijting  (Gadus M erlangus), die 

in  Nederland ook wel «molenaar» 
wordt genoemd, behoort eveneens tot 
de fam ilie der kabeljauwen en wordt 
meestal n iet groter dan 30 à 40 cm.

H ij gelijkt echter veel op de schelvis, 
doch zijn lichaam  is slanker en zijn 
kop splitser; zijn bovenkaak is tevens 
langer dan zijn onderkaak, m aar de ?.. 
g.n. «kin-, of voeldraad» ontbreekt. 
Verder is de kleur van zijn rug rood
achtig grijsbruin, de zijden en zijn 
buik zijn daarentegen w it. Tevens ont
breekt op de schouders de zwarte vlek 
(Petrusgreep), die bij de schelvis wel 
aanwezig is. W el heeft h ij gewoonlijk 
een kleine vlek bij de inplanting der 
borstvinnen.

De voortplanting geschiedt van Fe- 
bruari-Mei. De grootte van de eitjes is 
ongeveer 1 mm. Het pasgeboren larf- 
je, dat zich spoedig~tot een klein wij- 
tinkje ontw ikkelt heeft een lengte van 
3 tot 3,50 mm.

Aan het eind van zijn eerste levens-
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lederen dag vers en binnen enkele uren geleverd in  België.
(Verzendingen van Ongepelde Garnalen geschieden van 

Zeelandse aanvoerhavens).
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BRIEF UIT YERSEKE
Yerseke, 22 M ei 1948.

DE N IE U W E  HAVEN
’t Is  reeds geruime tijd  geleden, dat 

i we iets lieten horen over de nieuwe 
haven. D it kwam h ieru it voort, dat 
w ij zelf er ook niets van vernamen.

Nu zien we echter dat een groot en 
hoog gevaarte bezig is, in  de oude 
haven met palen van flinke omvang 
en grote lengte te heiën. Nu was de 
haven door de oorlog en na de bevrij 
ding wegens m aterialenschaarste wel 
in  zeer déplorabele toestand geraakt, 
m aar als ’t enkel daarover liep, zou, 
onzens inziens, wel worden volstaan 
met ’t nodigste. D at men nu zo gron 
dige verbeteringen denkt aan te 
brengen, deed ons tot de overtuiging 
komen dat ’t met ’t  p lan voor de 
nieuwe haven er n iet erg gunstig 
voorstaat. W a t na ingewonnen in 
lichtingen, dan ook wel bleek. De M i
n ister stelde en stelt nog steeds als 
eis, dat, een zij het betrekkelijk ge
ring deel, doch a ltijd  nog een flink  
bedrag door de belanghebbenden 
wordt ingebracht. En  ju ist dat weet 
men n iet vocir m ekaar te krijgen, 
volgens onze zegsman. Nu is ’t  getal 
werkelijik belanghebbenden niejt zo 
groot als sommige wel menen. D aar
bij gevoegd de absoluut onwillige 
houding van een deel der belangheb 
benden is het duidelijk, dat voor de
genen die onder de belanghebbenden 
van goede w il zijn, ’t  n iet met een 
p raatje goed te maken is om te ko
men aan het bedrag dat de M inister 
eist. Geen wonder dat er m oeilijkhe
den zijn. En  zou de haven er onge
dacht toch nog komen dan verlopen 
a ltijd  nog m instens enige jaren  voor 
ze kan worden benut. Laten  zo ’t 
was in  de oude haven, was onverant 
woordelijk en kunnen we dus gevoeg
lijk  zeggen dat de palenzetterij geen 
geldsm ijterij is. B lijf t  dus voorlopig 
althans zeker onze havendrom en on
vervuld, ook ’t verbeteren van de ou
de dijk, waardoor alle mosselen die 
over de weg gaan worden vervoerd, 
b lijft (voor hoe lan g ?) achterwege.

Hoewel verbetering dringend, hoog 
dringend gewenst is, zal men ’t  la 
ten zo ’t is en gaat men een binnen
w aarts gelegen weg w at verbeteren 
door de bochten er u it te halen, enz.

E igen lijk  een lapm iddel w ant be
doelde weg, zal ze w erkelijk  het zwa
re en drukke vervoer kunnen opvan
gen, moet veel veranderingen onder
gaan, die nooit die voldoening zul
len geven die een goedgemaakte ou
de d ijk  garandeert.

H ET  D EEN SE  G EVAA R
Sprekende over het vervoer, denken 

we onwillekeurig aan de grote mos- 
selcamions. Verder van die camions 
gaan onze gedachten naar de mos
selhandel en naar de bedreiging, die 
wordt gevormd door «’t  Deense ge
vaar». In  verband hiermee, verna
men we dat een deel der Frankrijk-  
exporteurs bijeen kwam om te trach 
ten te geraken aan de vorm ing van 
een com binatie. Deze zouden be
doeld zijn om meer stevigheid te ge
ven aan de afweer van en het opne- 
mén van het offensief (zo nodig) te
gen het gevaar, dat heet te  dreigen.

Zou het w aar zijn dat slechts een 
deel van de exporteurs werd bijeen- 
getrommeld, dan zou ons bedunkens 
de opzet n iet erg mooi en ook m in
der doelm atig zijn.

W aarom  enkelen er buiten gela
ten? O f w ilden die anderen niet? 
Van beide kanten bekeken, verkeerd 
begin zouden we menen. Op deze vra 
gen en gissingen zal de tijd  straks 
wel antwoord geven, verwachten we.

DE U ITV O ER  VAN M O SSELEN
N iet in  ’t onzekere verkeren we 

meer over de totale uitvoer van mos
selen voor seizoen 1947-1948. O f een 
deel ervan? B ij de opgave staat ver

meld, dat de opgaven lopen tot ein
de M aart, hoewel ook in  A p ril nog 
mosselen werden verzonden. O f geldt 
het een opgave van 1 April ’47 tot 31 
M aart ’48? W e weten het niet. W el 
kunnen we de ci;fers weergeven. E r 
gingen dan, laten we m aar zeggen, 
van 1 April ’47 tot 31 M aart’48 naar 
België en Luxemburg 202.656 ton, 
naar F ran k rijk  240.760, naar Enge
land 9.756, en naar Zitserland 368 T. 
Tdtaal 4531.340 T. Bijverm éld werd 
dat dat de gemiddelde p rijs  was fl. 
11.40. (W a t n iet mis is ü !) W at naar 
Holland werd verzonden kwamen we 
niet aan de weet. Ook niet van w aar 
uit de mosselen naar Engeland wer
den verzonden. Gingen die voor een 
kleiner deel vanu it Bruinisse, en 
voor 't grootste deel van W ieringen 
uit de Noordzee over? Nogmaal • we 
weten het niet ! Nu we toch bij de 
(mossel) handel zijn aangeland, w il 
len we mededelen, zo ju ist vernomen 
te hebben dat aanstaande week de 
«Vermosin» te Brussel vergaderen 
om de rich tlijnen  en w at anders 
voor ’t nieuwe seizoen aan te geven, 
te bespreken enz. W e zijn benieuwd 
hoe onze afnemers zullen trachten 
te bereiken om goed verzorgde mos
selen schoon van buiten en zandvrij 
van binnen aan de m arkt te krijgen 
W e wachten met enige spanning de 
uitslag van die besprekingen af. De 
rommel, die de laatste jaren werd ge 
bracht in  gedachten vergelijkend 
met de goede verzorgde waar, die 
voor de oorlog door de Hollandse han 
delaars werd geleverd, kan het, m ijns 
inziens, n iet anders, of er dienen dras 
tische bepalingen te worden ge
m aakt en gehandhaafd. Geen won
der, dat we als gezegd met enige 
spanning een en ander afwachten.

D it w at in  de handelssectie ligt.

DE K W E K E R S  D RU K  AAN ’T W E R K
De kwekers hebben ’t druk met 

zaad halen en D insdagnacht vertrok 
ken uit geheel Zeeland de mosselsche 
pen naar ’t Woensdag 19 Mei open
gestelde Waddenzee-gedeelte. Werd 
in de week voor Pinksteren ongeveer
8.000 ton zaad aangebracht, voor de 
week na Pinksteren wordt het aan
gevoerde kwantum  geschat op ruim
4.000 ton. D it is veel m aar men gelie
ve te bedenken, dat meer dan 100 
(en dan vanzelf de grootste) mossel 
schepen aan de visserij deelnêmen. 
En  dat velen hoewel deze week 
(door. Pinksterm aandag) een dag 
korter was, toch twee reizen onder
namen. Dinsdagmorgen heel in de 
vroegte ongeveer 2 uur u it de haven 
hier in  Yerseke vertrokken, waren 
vrijw el allen sommigën voor, ander 
na de middag reeds leeg gezaaid te
rug in  de haven. N aar men ons mee_ 
deelt, nemen van hieru it 34 en van 
uit Bruinisse 32 vaartuigen aan de 
4 weekse race deel. H ier komen nog 
bij de vissers van Filippine, Clinge, 
Graauw, Tholen, Bergen op Zoom, 
Zierikzee en w ellicht ook nog een of 
twee van Veere en Ouddorp enz. ’t 
Zaad is van goede kwaliteit, doch' 'x 
kon kleiner zijn. Halfwas of «drie
lingen» werden nog niet gevonden. 
W el werd op ëen bepaald gedeelte 
een groot veld grote, volslagen, gro
te mosselen aangetroffen, m aar die 
zijn te groot ! Niet voor de betrokken 
vissers, neen de Visserij-Inspecteur 
laa t geen vervoer toe van mosselen 
groter dan 4 1/2 cm.. Dg daar aan- 
getroffene waren volgens de vissers 
«een vingerlang». Deze week had een 
ander onzer vissers pech. YE.20 van 
de firm a Otte en Verschuure had het 
ongeluk de krukas te breken. Vanaf 
Dortrecht was, kapitein Verschuure 
verp licht zich door een sleepboot te 
laten trekken. N aar men ons mee
deelde is de firm a zo gelukkig een 
krukas voorradig te hebben, zodat 
gehoopt mag worden dat de werkon
derbreking niet zo heel lang zal zijn.

jaa r heeft de jonge w ijting  reeds een 
gemiddelde lengte van 12 cm en aan 
het einde van zijn 2e levensjaar is het 
reeds een vis van ca 2 cm.

B ij deze lengte is de w ijting  gewoon 
lijk  al geslachtsrijp.

De w ijting  wordt langs de kusten 
van Europa, vanaf de Middellandse 
zee tot aan de Noordkaap aangetrof
fen. Vooral in  het Zuidelijk gedeelte 
van de Noordzee komt h ij veelvuldig 
voort en zwemt vaak dicht onder de 
kust tot zelfs in  de zeegaten.

De paaiplaatsen van de w ijting  lig 
gen over de gehele Noordzee verspreid 
op een diepte van omstreeks 20-50 me
ter. Z ijn  voedsel bestaat u it jonge vis, 
schaaldiertjes, zoals garnalen, enz. 
Kortom  h ij eet van alles. Vooral gar
nalen worden veel in  de maag van 
de w ijting  aangetroffen.

Hoewel zijn vlees niet zo fijn  is als 
dat van de schelvis (het is n l glaziger) 
wordt h ij toch veel gegeten, aangezien 
een volgens de regelen der braad- en 
kookkunst bereide w ijting  n iet te ver
smaden voedsel is.

Aangezien het grootste gedeelte van 
het publiek een w ijting  niet van een 
schelvis kan onderscheiden, wordt h ij 
echter vaak door gewetenloze hande
laren, ten einde een hogere p rijs te 
kunnen bedingen, onder de naam  van 
schelvis verkocht.

In  ons volgend artikel zullen w ij 
nog iets vertellen over de overige ka
belj auwachtige vissen, zoals de «Pol
lack» (Gadus Pollachius), de «Kool
vis» ( Gadus virens), de »stokvis of 
hake (heek)» (M erlucius vulgaris) en 
de «leng» (M olva vulgaris), waarna 
w ij in  verband met de haringteelt, 
welke in  M ei wederom een aanvang 
neemt, de haring - de zogenaamde 
«goudvis van de Noordzee» - en de 
visserij hierop, zullen bespreken.

D .K R U IFF .

Handelsberichten
SO C IETE  ANONYME B E L G E  PO UR 
LA CONSERVATION DU POIISSON 

PAR LE  FRO ID  A R T IF IC IE L
25, Rederijkaai Oostende

Handelsregister Oostende nr 262 
Gewone Algemene vergadering op 

5 JU N I 1948, te 14 uur in  de m aat
schappelijke zetel, 25 Rederijkaai te 
Oostende, met dagorde :

1. verslag van de beheerraad.
2. statutaire benoeming.
3. A llerlei.
Neerlegging der aandelen in de 

«Hypothecaire Kredietbank te Oost
ende, K aa istraat 10, ten minste v ijf 
dagen vóór de vergadering. (791)
S.A. FO N C IERE  ET  CO M M ERC IA LE 

D’OSTENDE
D EB ET  

Overdracht saldo verlies 
1945 en 1946 

Alg. onkosten 1947 
werk. oorlogsschade 
Herstellings- 
A fschrijvingen 
Netto w inst

K R E D IE T
Brutto  winst 

W IN ST V ER D EL IN G  
Legale reserve 5 t.h. 
Fiskale vooruitzichten 
Beschikbare reserve

168.477,09
1.462.830,21

12.209,80

441.291,—
336.970.34

2.421.778.44

2.421.778.44

16.848.50
210.000,—
110,121,84
336.970.34

N.V. «E IG EN  HAARD»
Bilan 31-12-48 
D EB ET

Aflossing kosten le  aanleg 3.970,— 
Aflossing onroerende goed. 1.970,— 
Algemene onkosten 40.142.90
Interesten op voorschotten 85.565.65 
W insten 164.403,47

293.052.02
K R E D IE T

Vergoed, achterst, bet. 166,—
In tr. oblig woningfonds kr. Gez. 735.— 
Opbrengst onroerende goed. 7.106,35 
In tr  Spaarkas lopende rek. 33.668.07 
Opbrengst hyp. schuldenaars 113658,60 
Verkoop onr. goed. 137.718,—

293.052.02
W IN ST V ER D EL IN G

Aan wettel, reserve 8.220,—
Aan biz. reserve 130.000,*—
Dividende 4 t.h. (500.000) 20.000,— 
Voorziene belastingen 6.183,47

164.403,47

O N DERNEM INGEN  DECLOEDT 
ET  F IL S

D EBET
Lasten en belastingen  

en verscheidene 
Alg. onkosten  
Am ortisatie  
'W inst overdracht

K R E D IE T
Buitgew. winstoverdr. 
Uitbatingswinsten van 
verschillende deelnamen 
België en buitenland

5.106.140,—
4.654.167,08

16.125.406,35
1.486.483,19

27.372.196.62

1.307.802,98

in
26.064.393,64
27.372.196.62

OSTEND INSURANCE O FF IC E
Bilan 31-12-47.
D EB ET

Alg. onkosten en versch. 44.661,50 
Saldo 1.268,25

K R E D IE T  
Bruto  resultaat 45.929,75

COM PTO IR D’OSTENDE
D EB ET

Overdracht 1946 
Lasten v. dienstjaar 
Am ortisaties

K R E D IE T
Bruto winst 
Saldo

690.539,70
997,25
635,90

692.172.85

1.922;90 
690.249,95
692.172.85



(Terug ten anker op de
vleet

In  de artikels die w ij aan de drijf- 
netharinvisserij gewijd hebben, we
zen w ij erop dat de huidige generatie 
met de bijzonderheden van d it be
d rijf n iet meer vertrouwd is en be
houdens enkele kleine vaartuigen van 
De Panne en Nieuwpoort, die met eni 
ge netten op de kust plegen te vis
sen, geven de rederijen en bemannin 
gen de voorkeur aan het harlngkorren 
omdat deze m anier van vissen m in 
kostelijk en ook veel gem akkelijker is 
alhoewel de uitslagen zeer verschil
lend zijn voor zover men het haring- 
korren of treilen m et de drijfnetvis- 
serij vergelijkt.

O PLE ID IN G  VOOR DE 
D R IJF N E T H A R IN G V IS S E R IJ

Ind ien de drijfnetharingvisserij door 
onze reders opnieuw zou worden toe
gepast, zullen onze vissers daartoe 
van het - begin af moeten opgeleid 
worden - De Hollandse opleiding w a
re te verkiezen opdat deze zich voor 
de Belgische visserijen het best leent, 
de haring wordt direct aan boord in  
vaten, zowel gekaakt als ongekaakt 
ingezouten en gepekeld.

De Hollanders hebben ongeveer 50 
ja a r geleden deze visserijm ethode 
naar Duitsland overgebracht en ook 
Polen heeft van de Hollandse oplei-
J1--- — ~ « —« ‘P-ï

veer 300 P .K . moeten voorzien worden 
in  schepen van ongeveer 32 x 6,80 x
3.50 m. zodat in  aanm erking geno
men een logies van 14 man, een berg 
p laats voor de vleet en de reep, en 
tanks kunnende ongeveer 25.000 lite r 
mazout bergen, een lading van  700 
vaten haring aan boord kan geno
men worden. In  de Noordzee wordt 
gevist met de zogezegde Schotse 
vleet en indien men 130 à 150 netten 
zou schieten, metende elk ongeveer
26.50 m. speerreep, wordt in  totaal 
circa 4.000 m. net uitgezet.

De bemanning zou u it 15 man moe 
ten bestaan en kan als volgt verdeeld 
worden : schipper, stuurm an, motor
ist, 2e motorist, 6 matrozen, 1 lich t
matroos, 1 oudste, 1 jongste, 1 reep
schieter, 1 afhouder. De tweede mo- 
tordrijver of smeerder werkt, indien 
nodig aan dek.

In  hoever een gedeelte dezer be
manning u it Belgische vissers kan be 
staan, is m oeilijk  te beoordelen. In 
dien met 7 Belgen op een bemanning 
van 15 m an zou kunnen gevaren wor 
den, w are d it een uitstekende wijze 
om de Belgische vissers rap aan te 
leren. De rangen van lichtm atroos 
tot afhouder zouden Belgen zijn, als 
ook de m otordrijyer en de smeerder.

De producent met betrekking tot
de afzet van vis

Dr A. G. U. H ildebrandt behandelde De producenten van  vis zullen hier
in  h e t Nederlands T ijd schrift «£co- voor zelf kunnen  oordelen na lezing  
nom isch-S ta tis tische  berichten  de toe- van de leerzame uiteenzetting  van de 
sta n d  va n  de producent m et betrek- bil ons rppritt j-ZrZ'n n +«+ -1 ~ “  '  - '

---- — wu »/v/ OVslLLC _____
sta n d  va n  de producent m e t b e trek
k ing  to t de a f ze t va n  groente, fru it en  
vis.

De eerste voedingswaren, alhoewel 
ze zeer veel gelijkenis hebben m et de 
vis, gezien de verderfelijke aard de
zer producten , la ten  w ij buiten  be
schouwing.

De aspecten va n  h e t zeer belangrijk  
vraagstuk, w orden door d hr A. G. V.
TT Al *3 --------T'

bij ons reeds goed bekende Nederland
se economist.

dnteiding.
De vraag, in  hoeverre de reder of 

visser zich moet in laten met de ver
werking en de afzet van zijn pro
ducten, kan alleen afdoende worden--- ^wVwrv, u/i/( ac/t u,uuT a n r  j l . Cr. U. oucten, kan ______

H ildebrandt op m eesterlijke  w ijze be- beantwoord, indien men de gehele 
licht. productie en afzet van verse en ver-

ifiao t tigt
door Eugeen Gonzales

< *ƒ?,

ding geprofiteerd.
In  hoever de opleiding practisch 

kan worden uitgevoerd om tot enig 
resu ltaat te komen zal afhangen van 
de beschikbare vissers welke aange
leerd zullen worden.

H et is immers noodzakelijk, dat 
met jonge krachten wordt aangevan
gen Het vissen en de arbeid aan boord

EEN  V R I J  A A N Z IE N L IJK  
K A P IT A A L  G EV ER G D

V1SÖCI1 C il L4C a i  u c iu

van een drijfnetvissersvaartuig, wel
ke de haring aan boord kaakt en in 
zout, is niet gem akkelijk en, in  ver
gelijking met het haringtreilen eer
der zwaar te noemen.

H ET V RA A G ST U K  IN H ET 
O PZ ICH T VAN DE VA A RTU IG EN , 

HET SC H EEPST U IG  EN DE 
BEM ANNING

VOOR DE AANVOER VAN V ER SE  
D R IJFN ET H A R IN G

N aar onze bescheiden mening is het 
kleiner model van onze m otortrawlers 
voornam elijk deze zonder bak of ver 
hoogd voordek, m its enige verande
ringen wel geschikt voor het vissen 
met het drijfnet, zo de haring in  ver 
se of lich t gezouten toestand wordt 
aangevoerd.

De netten en de reep kunnen in 
het visruim  geborgen worden, ter
w ijl een kluis in  het voordek zal moe 
ten gemaakt zijn om de reep te la 
ten doorlopen.

W at de bemanning aangaat, deze 
zal voor deze soort van schepen uit 
ten m inste 12 man bestaan, waaron
der 5 Belgische vissers, die moeten 
opgeleid worden. Deze moeten, zoals 
reeds opgemerkt, van het begin af 
worden aangekweekt, aangezien de 
uitrusting over het algemeen inge
w ikkelder is, dan een buitenstaan
der wel zou vermoeden. Toch zou het 
aanbeveling verdienen een proef te 
nemen met een drijfnet op de visse- 
riji in het kanaal en op de ijle-haring 
gronden, in plaats van het haring- 
korren dicht onder de kust binnen 
de driem ijlengrens.

VOOR DE AANVOER VAN 
GEZO UTEN  H AR IN G  IN VATEN

Ind ien buiten het K an aa l 'gevist 
en de haring aan boord gekaakt en 
gezouten wordt in  tonnen, hetgeen 
voornam elijk gedaan wordt met de 
vangsten op de Doggerbank en de 
Engelse kust, dan heeft men schepen 
nodig met veel bergruimte. Het mo
del der Hollandse motorloggers ls 
voor deze visserij het meest geschikt 
doch het verdiend aanbeveling iets 
groter schepen te gebruiken en ze te 
voorzien van groter motoren, zodat 
zij tevens passen om de traw lvisserij 
te ' beoefenen na afloop van de haring 
teelt. E r  dient vooral aandacht te 
worden geschonken aan de bergruim 
te.

De Hollandse loggers welke hoofd
zakelijk de haringvisserij beoefenen, 
hebben meest kleine motoren van 80 
tot 100 PK . De mazouttanks nemen 
dus in  evenredigheid met de motor- 
sterkte, niet veel plaatsruim te in, zo
dat in  het voorschip ongeveer 500 
d en 1* kunnen geborgen wor-

t _^nf*en merï de schepen zou inrich 
w  ? ”  J ? or de haringvisserij en voor 
het traw len zou een motor van onge-

Het in  uitbating brengen van een 
of meer van deze schepen vergt een 
vrij aanzienlijk kap itaal. Verder zijn 
er m oeilijkheden voor de huisvesting 
en de verzorging van vreemde vis
sers en van  het personeel aan land 
voor het k laar maken en onderhoud 
van de vleet en de verdere uitrusting 
hetwelk voorlopig, uitslu itend door 
de Hollandse vaklieden zou moeten 
geschieden.

Een m inder kostbare m anier om te 
weten of een dergelijke uitbating le 

venskracht heeft, w are het huren 
van enige Hollandse motorloggers en 
deze onder Belgische vlag te doen 
varen, gedeeltelijk bemand m et Be l
gische vissers om de visserij aan te 
leren. De steun van de Regering is 
voor het tot stand komen en in rich 
ten van een drijfnetharingrederij on 
misbaar.

Deze steun zou zich moeten u it
strekken to t het m ogelijk m aken van 
het bouwen van schepen, ingericht 
hetzij uitsluitend voor de d rijfneth a
ringvisserij, hetzij gecombineerd met 
de traw lerharingvisserij, zoals b.v. in 
Duitsland gedaan werd. Verder to t 
het tussenkomen in  de kosten van de 
opleiding der Belgische bemanning, 
afgezien van bescherm ingsmaatrege
len voor de normale afzet om het be
staan, dezer visserij te verzekeren.

Het ware wenselijk dat de bevoeg
de besturen een grondig onderzoek 
zouden doen, om trent deze steunmid- 
delen en hunne practische aanwen
ding, ten einde het onze nationale 
visserij m ogelijk te maken, deze tak 
van bedrijvigheid op definitieve en 
practische w ijze op te werken.

D it waren in  grote lijnen  het plan 
dat tijdens het N ationaal Congres 
van de Zee in  1937 door een bevoegd
heid als dhr. Barth . Overzier van de 
F irm a Brunet ontw ikkeld werd Men 
zou het opnieuw ter studie kunnen 
nemen, aangevuld door het stand
punt, zoals het u it de gezichtshoek 
onzer noorderburen bezien werd
, , J r er° mtre,n t schrijven w ij b ij een volgende gelegenheid

SN. na

Ik  denk, dat het zo ongeveer eens 
tijd  wordt dat de mensen in  het b in
nenland ook eens horen en weten 
hoe het m et ons vissers gesteld is. 
H et is thans zowat 5 weken, dat het 
zogenaamd lock-out der visserij een 
werkelijkheid geworden is. En  de re_ 
sultaten zien er voor het ogenblik 
ook w einig rooskleurig uit.

Nochtans z ijn  we n iet veeleisend. 
W at we vragen is n iet een almoes, 
noch een voorrecht. W a t we vragen 
is alleen w at ons toekomt. Het recht 
om terug naar zee te mogen gaan en 
ons stuk brood u it de schoot der zee 
te gaan halen. M aa r we wensen niet 
meer zoals vroeger ons leven te w a
gen, dag en nacht op zee te zwoegen 
om net zoals citroenen, door een ze
kere klasse parasieten uitgeperst te 
worden.

H et gaat n iet op, dat w ij, vissers, 
die van  heinde en ver onze met hard  
werken verkregen vangsten binnen
brengen, deze dan op de vism arkt te 
gen bespottelijke en schaamteloze 
prijzen zien verkopen.

Geloof me vrij, het zijn n iet w ij, 
de vissers die u de vis te duur aanre
kenen, w ant ook w ij zijn werkers, 
net zoals u.

W ij ook weten, dat het m oeilijk is 
een gezonde portie te  vis te kopen 
van ju llie  weeklonen. M aar ik herhaal 
het is n iet aan ons, dat de schuld 
ligt. W an t voor dezelfde vis die u 
20 of 25 fr. (o f m eer) per kilo betaalt 
weet u, dat wijl daarvoor som tijds 1 
fr., ja , lees wel ! ! ! 1 fr. betaald wor 
den ?

E r zijn ook tijdstippen, ten gevol
ge van schaarste, dat we ze duurder 
betaald krijgen, zegge 10 of 15 fr. 
M aar weet u ook, dat, zo we 10 fr. 
of 1 fr. er voor krijgen u toch even
veel aangerekend w ordt?

En  wie wordt de steen toegeworpen ?
Onze vissers, ’t  is zeker want het 

zijn zij, die ze vangen en verkopen.
En  toch is het onze schuld niet. 

w ij vangen op IJs lan d , vervoeren deze 
vis meer dan 1000 m ijl en verkopen 
ze voor 8 tot 10 fr. Deze vis wordt 
40 à 50 km het binnenland ingevoerd 
en is plots gestegen to t 30 fr of meer. 
En  die handelaars beweren (? ) : ho
ge vervoerprijzen. W ij vissen en ver_ 
voeren en krijgen 5 à 10 fr. De han
delaar vervoert en verkoopt (50 km ) 
en ontvangt 20 fr.

E r  is h ier iets dat n iet in  orde is, 
dat gaat h ier n iet meer zoals het 
hoort. W aar de fout lig t wensen w ij 
te weten, meer nog dan u, w ant het 
is iets dat ons aanbelangt. W ij voe
len het aan de lijve  w at het betekent
O n o n  '

soms

Dumping
„  • t- j  oor, riP beter van smaak en dagelijks vers is.
^en vishandel ar dum- Te De Panne wordt de vreemde vis ver

§ ? d e k Z n Ï Ï “ an een licen tie  of zells kortst ™ d 
onder de duim ^Sevoerd  w ot • iJ Anderzijds hebben dezelfde groot
s s  gebeurt n0I^ r^ &  handelaars, die aan de visw inkelier 
Groothandelaars ^op Brussel leveren er nog iets anders op gevon
e T fe t ,e ‘n  d1Ze“ d r S \ f « \ a Bn w S  den. Na lie v e rd  te.hebben aan eenb-mlo tint- -------------------kels. Het is zeer onaangenaam, dat 
w ij diezelfde weg behoren te volgen. 
W ij hebben het vroeger nooit gedaan 
en zouden het liever anders willen. 
De koper is er n iet opgesteld die vis 
te kopen, daar de w aar van de kust

CLSJi.d.
Diesel

Motoren
Agentschap :
H. & R. Boydens
4, Velodroomstr. 
40, Schipperstr. 
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bepaalde prijs, wordt vervolgens het 
overschot aangeboden aan hoteliers, 
scholen en dergelijke. W aarom  moet 
dan de visw inkelier bestaan ? Het 
gaat zelfs zover dat particulieren las
tig  gevallen worden door de bedoelde 
groothandelaars. Is  d it geen dumping 
of eenvoudiger gezegd knoeierij ? De
feiten kunnen eventueel bewezen worden.

Ind ien  er een groter samenhorig
heid tussen de k le in h a n d e r la a rs  in  vis 
bestond, zouden zij, beschikkend over 
een vervoerm iddel evengoed voor de 
tijd  dat het nog duurt en w ij hopen 
dat h ij zeer kort zal zijn, de vis kun
nen gaan opkopen in  de grote centra.

Een vishandelaar.
Nota der Redactie : Hopen w ij dat 

w ij binnenkort de tot standkoming 
van een geordende toestand zowel in 
de vishandel als b ij de productie zul
len kunnen begroeten. Beide bedrijfs
takken w aarvan het lot zeer nauw 
verbonden is spijts de ogenschijnlijke 
uiteenlopende belangen, zullen er 
slechts bij gebaat zijn.

wel tw intig  op zee doorgebracht te 
hebben, om een mooie vangst vis 
bijeen te krijgen, en dan diezelfde 
vis te moeten zien verkopen practisch 
voor niets.

W ij, we kregen die n iet voor niets, 
daar moeten we voor werken, en hard ! ! !

Het zijn geen ijdele woorden hoor, 
neen, het is de naakte waarheid, wan 
neer ik  beweer, dat w ij de moeilijk- 
sfte, (hardste en meest ondankbare 
taak hebben, die ook m aar ergens 
bestaat. Beseft u w at het betekent 
een gemiddelde van 280 dagen per 
ja a r va n 'h u is  en geliefden weg te 
zijn. En  zo van 14 tot 60 ja a r 

Ook w ij hebben een tehuis én ook 
w ij verlaten hert n iet m et plezier, 
m aar alleen omdat w ij in  het harde 
vissersleven grootgebracht en opge
kweekt werden en er nu toe gedwon
gen zijn. W ij hebben nu niets anders 
meer, w ij hebben gekozen en w ij 
moeten volharden. En  volharden zul 
len we, zo we een m enswaardig loon 
onttvansen en n iet a ltijd  de dupe 
worden van allerle i kuiperijen.

Een buitenstaander kan het leven 
van een visser n iet beschrijven. Die 
heeft n iet dezelfde gevoelens en ver
zuchtingen zoals w ij die hebben. Die 
heeft niet dezelfde licham elijke p ij
nen, niet dezelfde zielesmarten, een 
vurig verlangen naar beter leven. Die 
is niet gebroken zoals w ij, w ant dat 
ben je na een 24 uren aan dek ge
slingerd en gesmeten, somtijds nat 
tot op de huid.

Je  bent verdwaasd, versuft, weet 
van uur noch tijd . Je  verlangt te sla 
pen, slapen gelijk waar, al ware het 
zo m aar op dek. M aar neen, je moet 
voort, voortdoen moet je, niet ta l
men, er valt nog te werken, er is zo
veel nog te doen. T ijd  bestaat n iet 
voor je; w at baat het je te zeggen: 
« Ik  ben moe». Het schip is in  zee, er 
moet gevist worden, w ant geen vis 
is ook geen loon.

Voort doen moet je, slaven der zee! 
Afgem at denken we slechts aan ons 

bed. N iet een bed zoals aan land. 
Neen, met kleren en al vallen we op 
onze kooi, gelukkig omdat we voor 
een paar uur het vissersleven kun
nen vergeten en vooraleer we insla
pen het beeld van ons tehuis ons 
voor ogen zweeft.

En  je denkt toch eventjes, O., zo’n 
klein beetje m aar aan alle landsmen j 
sen, die nu in  hun zacht bed liggen, 
netjes uitgekleed tussen twee lakens 
ook b lij hun taak gedaan te hebben 
m aar toch met de voldoening dat ze 
thuis zijn. En  morgen ook nog.

M aar daar denk je  niet langer aan 
want de vermoeienis sluit je ogen en 
je dommelt in, en zo na een paar 
uren, m isschien minder, wordt je 
weer geroepen. Ja  ze zijn daar weer 
en trek nu terug je laarzen aan, mis 
schien ook je  oliegoed, en terug aan 
het werk, nogmaals hetzelfde, want 
dat moet zo voort tot de reis u it is.

W a t baat het je verbitterd te zijn 
en in opstand te komen tegen je  lot.

Je  bent er voor geboren je hebt het 
gekozen en daar ben je  nu. W a t baat 
het je te zeggen, dat je  handen p ijn  
doen, dat ze vol kloven en barsten 
zitten. K u n  je  ze b ijna n iet opfendoen 
W el spuw of water er op, het zal be
teren. D at is toch m aar een van de 
ongemakken die je  beroep meebrengt 
En  b ijt eens op de tanden, kerel, je 
moet het zo nauw n iet nemen, ’t 
W ordt allem aal zo eenvoudig opge
nomen. Men begint onverschillig te 
worden, w ant we zien er geen u it
weg meer aan. A ls het zo b lijft doo-r 
gaan, dan is onze visserij, en daar
mee ons vissersras te niet gedoemd.

H et gaat n iet meer op om ons zo 
terug te laten in  zee gaan, dat we 
niet weten of we nog de twee eind
jes zullen kunnen aan elkaar knopen.

Geen overdreven winsten meer op 
onze rug, w ij die er voor moeten wer 
ken en lijden.

En  ook sterven. W an t ook w ij be
talen onze tol aan de zee, en een vrij 

hoog tarief. Hoevelen onder ons heb
ben geen vader of broeder te betreu 
ren, verdwenen op zee? M aar voor 
hen geen monumenten of onderschei dingen.

P A R IA ’S  der zee, dat waren zij, ook 
zijn w ij het nu nog.

P A R IA ’S  in de echte zin van het 
woord.

Tot u, lezers roepen we om steun, 
Zolang de staking voortduurt w ei
gert vis te eten aangezien de ganse 
Belgische vloot aan de kaai ligt, en 
de vis die u koopt vreemde vis is.

E ist met ons, dat er een einde zou 
gesteld worden aan woekerwinsten.

werkte vis in  beschouwing neemt.
Dat hiertoe reden is b lijk t u it d 

praktijk. Im m ers ontstonden aan h€ 
eind van de vorige eeuw de grote land 
bouwcoperaties tengevolge van  wan 
verhoudingen tussen producenten e: 
handel of industrie, in  het bijzonde 
na de crisis van 1930 is er, tengevol 
ge van het zgn. «doordraaien» en he 
verschil in  prijs, dat de producent on 
vangt en de consument betaalt, a ll 
reden de situatie opnieuw te onder zoeken.

amzahen aan de opfiema 
van de aeiüngen aan via

Een eeuw geleden verkochten de 
vissers zelf hun vangst in  de plaatE 
hunner inwoning, of zij verkochten 
hun proâucten aan handelaren, w aar
door er dan een directe relatie bestond 
tussen de producent en de handelaar.

De verkoop door de visser zelf had 
het nadeel, dat d it veel tijd  in  beslag 
nam en veelal geen sortering kon wor den aangeboden.

Voor de vissers had de directe re la
tie met de handelaar echter het na
deel, dat de handelaren een lage p rijs 
boden. Men verzond dientengevolge 
zijn vangst ook wel in  consignatie 
naar een handelaar, die dan als ver
trouwensman fungeerde, doch op wie 
men geen controle had 

Bovendien geraakten vele vissers in  
financiële afhankelijkheid van  een 
handelaar, met alle nadelige gevolgen 
daaraan verbonden.

De verhouding tussen producent en 
handelaar lie t dan ook veel te wensen 
over, zodat het begrijpelijk is, dat de 
visser naar middelen zocht om zijn 
economische positie te verstevigen.- 
Aan het eind van de vorige eeuw ziet 

men dan soms spontaan, doch meestal 
op voorbeeld van elders, de veiling 
ontstaan, waarop de visserijproduc
ten bij afslag worden verkocht.

In  de visserij ontstonden in  IJm u i
den omstreeks 1890 enige visafslagen, 
door particulieren ingesteld, waarm e
de aan het verlangen van de vissers 
om aldus een hogere p rijs te verk rij
gen werd tegemoet gekomen. M et be
hulp van koopmanskortingen poogde 
men de vishandelaren aan de afslag te 
binden. Deze onderlinge concurrentie 
hèeft echter tot wantoestanden ge
leid en had in  1939 de instelling van 
het StaatsvissershavenbedrUf te  IJ
muiden tot gevolg, dat spoedig als 
enige visafslag te IJm u iden  overbleef. 
Co-operatieve visafslagen vindt men 
in  de visserij weinig, het z ijn  veelal 
gemeentelijke instellingen.

De instelling van veilingen en Visaf
slagen aan het eind van de vorige 
eeuw betekende een grote vooruitgang 
voor de visser. Imm ers, door de ver
koop b ij afslag werd het m ogelijk on
der de gegeven omstandigheden de 
hoogst mogelijke p rijs te behalen, 
terw ijl tevens de directe relatie van 
producent en handelaar werd verbro
ken. Op de veiling ontmoeten elkaar 
het geconcentreerde aanbod en de ge
concentreerde vraag. Door onderlinge 
concurrentie zijn de producenten ge
noodzaakt de beste kw aliteit aan te 
bieden teneinde de hoogste prijs te 

! verkrijgen. De handelaren zijn  genood 
I zaakt eveneens onderling te concur- 
1 reren om de beste kwaliteiten en soor- 
I ten te kunnen kopen. Bovendien heeft 
I de handel een duidelijk overzicht van 
! het totale aanbod, hetgeen de prijs- 
■ vorming zeer ten goede komt.

Aldus is er een gezonde arbeidsver
deling ontstaan : de producent pro
duceert en kan zich geheel op z ijn  pro 
ductie specialiseren en is er tevens van 
overtuigd op de veiling de hoogst 
mogelijke prijs te zullen behalen; de 
handelaar verzorgt de afzet terw ijl 
het n iet meer nodig is vele vissers op 
te zoeken, hetgeen veel tijd  en moeite kost.

Siezutaxen aan de afolag. 
azxâanden

Uit «De Werker»

Gedurende decennia heeft de vis
afslag zeer gunstig gewerkt. Na 1920 
en in  het bijzonder na 1930 is echter 
gebleken, dat de afslag slechts dan 
gunsitge resultaten voor de produ
cent kan afwerpen, indien er een ex
panderende m arkt is, althans de 
m arkt nog n iet een verzadigingspunt 
heeft overschreden en er van de zijde 
van de handel door monopolievorming 
geen invloed kan worden uitgeoefend 
op de prijsvorm ing op de afslag.

Vooral na 1930 is gebleken, dat bij 
overschrijding van het relatieve ver
zadigingspunt van de m arkt de be
langen van producent en handel niet 
meer parallel lopen : een deel der aan 
geboden productie b lijft onverkocht 
staan, wordt «doorgedraaid». Nu zul
len er steeds momenten zijn, dat er 
door bijzonder gunstige weersomstan
digheden of om andere redenen een 
zo groot aanbod van het zeer beder
felijke product is, dat het n iet in  zijn 
geheel kan worden opgenomen door 
de handel. N iet hiertegen rich t zich 
echter het bezwaar van de producent, 
doch tegen het onverkocht blijven als 
vrijw el perm anent verschijnsel. De 
handel zal d it toeschrijven aan over
productie en inkrim ping van de pro
ductie als geneesmiddel aanbevelen. 
De producent daarentegen zoekt de 
oorzaak van d it doordraaien in  een on 
voldoende bewerking van de afzetmo
gelijkheden en in  een te groot verschil 
in  p rijs betaald aan de producent en 
betaald door de consument, de marge



r de handel acht h ij te groot en m oeten bezighouden, teneinde nieuwe 
rdoor een belemmering voor de af- consumenten te bereiken en het ver

bruik verder op te voeren door verla-

Ilie r nu doet zich een berijpelijk  ging van de distributiekosten. De vorm 
schil in  economische instelling tus- w aarin zij zich met de afzet moeten 

producent en groothandelaar bemoeien, laten w ij buiten beschou-

Er. wing.
>e groothandelaar tracht een be- In  de p raktijk  ziet men trouwens 
ld  inkomen te verkrijgen, daarbij reeds tekenen in  de bedoelde richting.

economisch principe huldigend.
Ivendien verkoopt h ij een zeer be- 
f-felijk product dat geen merk heeft, 
clame maken doet h ij dan ook niet,

Im isch  aanpassingsvermogen. Geen 
pnder, dat in  de crisisjaren velen 
ngen beunhazen op het terrein  van 

r> handel omdat d it met een gering 
lip ita a ltje  reeds mogelijk was.
I  Geheel anders ls het gesteld *met de 
roducent. De reder-visser heeft een 

et onaanzienlijk kap itaaltje gein- 
,‘steerd. H ij M O ET  produceren, zijn 
:onomisch aanpassingsvermogen aan 
einere afzetmogelijkheden is ge-LClllCX O uxuu ____B__■ng, zodat h ij geheel afhankelijk  is In  de kringen van u.c T1I6K waa,rulan de veiling, zijn economisch lot bestaat er uiteraard verzet tegen de buitenlandse’ m ededineine“ “ ëëtra"cht s;' -------r r  .  -,■angt dan ook geheel af van de prijs belangstelling van de producent voor S  ™  risico’s, die een riskant bedrijf als de
orming op de visafslag, waarop h ij de afzet van z ijn  product : men vreest „w i*  snelvriesindustrie mpt. 7ich mede
- ..........- • uitschakeling. 0.1. ten onrechte. D it- S p H j S g »  d a l  d f & S i s  des-tïü£—^+ 1X10 lroctü'n nrr»r

(iop&c

wachten consequentie van de ontwik- 
•_ rt\ . . .  j  . keling is, staan w ij thans voor de

JJA  pX M ltlC  M U I a e  p x o x iu c e n i vraag, w at de houding moet zijn van
/>- /) de visser ten opzichte van de snelvries 

te g e tu w & c  e e n  n w -n ^ p o x ió tu c h e  industrie. Im m ers, indien de snelvries
industrie in  handen van weinigen zal 
komen, dan zal de prijsvorm ing op 
de afslag daardoor worden be-invloed,

eas leKeiien ------ ” r 0t nog toe bespraken w ij de taak ^ ^ e ^ f t e  ̂ i f ^ v e X n  h e lft
De Co-operatieve Vereniging van  van de producent m et betrekking tot we snelvr4sindusteie n iet alleen be-

v a ï  de*3 vis.1S8rS VerZ° rgt ° ° k *  ^
ciunie iu a ^ i. ------------ Het buiten beschouwing laten van de als aan de vraagzijde voldoende ^ S L o r  t e n ^
,nt dan zou h ij tevens de reclame- de ^ rm  w aarm  de P/g u ce n t zi^h onderlinge eoncurrentie aanwezig £  ^en r̂ o ? L n  dofr c o S c t e n  met b t  
ten voor zijn concurrenten beta- met de alzet moet oezignouaen wu Thans moet de taak  van  de visser ian(r»,phhpnrtpn dip dnnrdnnr in ppn 

Voorts wordt z ijn  product snel n iet zeggen dat w ij de vorm onbe- ten aanzien van de afzet van hun „ Æ ^ S p kun 
ïgezet, zodat h ij slechts een klein langrijk  achten. Integendeel ! In  het producten worden beschouwd, indien ® ve oua s zouaen Kun
drijfskap itaal nodig heeft en in  ver- bijzonder voor de reder en visser is aan de vraagzijde één der kopers een ne“  <̂ “ sen d ll,  mpt betrekkin*? 
nd met de snelle omzet ook geen le- de vorm  van belang omdat men in  zodanige positie inneem t, dat deze be- “ et oetreuang
rancierscrediet van betekenis heeft deze kleine tak  van bedn jf b ij de land iangrijke  invloed op de p rijs kan uit- de_in opKomst. z «M e  
verlenen. bouw vergeleken een grote achter- oefenen. od oroductie voor v^safsTae toe te les-
De groothandelaar in  vis w erkt dan stand heefT m  te halen en door de Een eenvoudig voorbeeld is de ex- gen> of zich zeif m  generlei vorm me- 
k  met een klem  kap itaal en heeft keuze van een onjuiste vorm  het vis- t yan pekeiharing  naar de Sovjet- dezeggenschaD te verschaffen in  de 
ardoor een betrekkelijk gnxrteco- s ^ d r i j f  grote schade kan worden U n ie . H ier heeft men te maken met 1 ” C g e S  de a fz e tv a n h e tp ro -

uoegeoraunu. koper, die enerzijds de laagst mogelij- duct In  het eerste geval neemt men
ke prijs trach t te behalen en ander- het risico om passief afhankelijk te 

n  /, n  . zijds een n iet onbelangrijk kwantum  worden van de prijsvorm ing op vis-
U e e n  u itó c n a fte u n g  u a tl g H M t~  vraagt. Onderlinge concurrentie van afSiag, wetende dat één of enkele ko-

_ de exporteurs zal door de koper wor- pers 0p deze prijsvorm ing invloed zul-
e it  R te u m a n d e l g e w e m t  I t ïü ie n d e n  uitgebuit en tot een lage p rijs  lei- len uitoefenen, welke n iet alleen eco-

den, ongeacht het belang van de ha- nomische, doch ook technische gevol-
a e e n  m en O iJjO U it a i&  (ka p * *  ringrederij. De prijs, waartegen aan gen zal hebben. In  het andere g—  
^  r  r  een dergelijke monopolistische vraag gaat men actief deelnemen aan

d o tx & e d t kan worden voldaan, d ient resultaat prijsvorm ing en de daaruit voort-
Tti ^Qnrtpicirpn te zi n̂ van  een te voeren Prijspoli- vloeiende economische en technische
In  de kringen van de handelaren tiek, w aarb ij, rekening houdend met geVolgen door aannvaardirig van deorotrnpht Hio opn riskant bedrijf als

met zich mede
brengt.

De keuze moge in  het onderhavige 
geval m oeilijk zijn, de te verwachten 
gevolgen van een passieve houding 

overwegin- mogen zeker niet worden onderschat! 
Zioais ae jjruuuccuKu ■*“ gen v w ia u it i *—  ..el en wee y an groot belang is dan ook de vorm

een halve eeuw geleden op de handel van de producent betreffen. van deelneming van de producent in
Yn^tPU in^van visnM n?Pn 70 ‘is Voor een m oeilij ker Probleem stelt de snelvriesindustrie en de afzet derde instelling van visafslagen, zo is ons de snelvriesindustrie. ’------- - - "- inrfon

het thans opnieuw gewenst, Tdat cor- Aan de w al snelgevroren vis ligt
buiten het bereik van  de grote massa 
der m inder koopkrachtigen. De snel
vriesindustrie zal daardoor een con
junctuurgevoelig bedrijf b lijken en

—1-----« «nvon nn

rder geen invloed heeft. , uiisciiajs.emiS. w.*. _________Zodra dan ook een verzadigingspunt schakeling zal alleen daar plaats vin- nœ ds%eepn&d1ffprpnti’plp'kn<îtp'n wnr 
> bereikt b lijk t dat reders en vissers den, w aar de handel geen nuttige V erko ch t doph i ftslnftend nn
assief hebben af te wachten, hoe de functie meer verricht. grond van  DriisDolitieke overwesin-......... ..  —  - i-o M w  over hun Zoals de producenten van  vis ruim  mogen z e se rm ^  * „ r  ......j - i— .-j „ i &en voorzover aeze net wei en wee ya n  groot belang is dan ook de vorm

--------- i  1 • ,---v « i Hp nroducent in

Het verder 
verloop der 

gebeurtenissen
B E S P R EK IN G EN  VAN W OENSDAG

Woensdagnamiddag had op het K a 
binet van het M inisterie van Econo
mische Zaken onder voorzitterschap 
van de» Kabinetschef Roger, een ver
gadering plaats van de Interm in iste
riële Commissie waarop de invoerders 
en de vertegenwoordigers van de pro
ductie uitgenodigd waren, om hun on- 
derscheidelijk standpunt te zien ver
dedigen.

Na een bespreking welke meer dan 
2 uur duurde, werd een defin itief ak
koord getroffen voor gepelde en onge
pelde garnaal, m aar kon de kwestie 
van invoer van vis niet tot een goed 
einde geleid worden zodat nieuwe be
sprekingen Donderdagnamiddag in  de 
conferentiezaal van het Beheer van 
het Zeewezen onder voorzitterschap 
van dhr Descamps zouden plaats heb
ben.

AAN DE IN V O ERD ERS  VAN 
G EP ELD E  EN O N G EPELD E 

GARNAAL
De invoerders van gepelde en onge

pelde garnaal worden verzocht vóór 
1 Ju n i de m aandelijkse kw anta gepel
de en ongepelde garnaal welke zij heb 
ben ingevoerd, afzonderlijk en in  drie
voud aan het Beheer van het Zeewe
zen op te geven. Als vertrekpunt dient 
te  worden aangenomen 1 Ju n i 1947 to t 
15 April 1948.

rijsvorm ing op visafslag over hun 
fct zal beslissen.

De handelaar staat er veel beter 
oor. B ij een daling van  de m arkt 
eeft h ij de daling prompt door aan 
«e producent door op de afslag een 
agere prijs te bieden. De handelaar 
roelt ook geen noodzaak om het gehe- 

.e aanbod op te nemen. H ij schat zijn 
Inogelijk te verkopen hoeveelheden en 
pe te maken prijs, alsmede de marge 
pm zelf een inkomen te verwerven.

snelgevroren producten.
A. G. U. Hildebrandt.

J . J.V/V _______  __

rigerend wordt opgetreden. Het weg
vallen van de expanderende m arkt 
tengevolge van tolgrenzen, contingen- 
teringen, verstarringen van het eco
nomisch leven, enz. m aakt zulks nood- dientengevolge scherp reageren op 
zakelijk. veranderingen in  de koopkracht. 

nu  acii m iL —  -- - Het doel daarbij is het verbruik te De in  verafgelegen zeer visrijke zee- 
3et gevolg is, dat het afzetrisico vrij-  vergroten door te streven naar grote ën gevangen en aan boord verwerkte 
ivel geheel op de producent komt te omzetten bij zo gering mogelijke w inst en snelgevroren vis kan wél binnen 
ïrukken, ofschoon h ij geen invloed marge. het bereik van de koopkracht van 
)p de afzet kan uitoefenen ! In  de vishandel is gebleken, dat van  grotere groepen der bevolking komen.

De conclusie u it deze situatie kan vestiging van een moderne visw inkel in  verband hierm ede mag worden
jeen andere z ijn  dan dat, zodra de een het verbruik stimulerende wer- verwacht, dat bij de verdere ontwik-
m arkt zijn expanderend karakter king uitgaat, mede doordaï de winke- keling van de snelvriesindustrie de

IvprUpst. pn een verzadigingspunt be- liers ter plaatse hun bedrijf op een snelgevroren volksvis van grote bete4. i— ^  mnrHpn omdat deze siielgc

Uitbetaling van het 
enkel vacantiegeld

-----------  ------ À”

Iverliest en een verzadigingspuntnger zien overeenKomsug yen auucn __________ _______
de afzet, te brengen. Dezelfde stim ulans gaat vroren vis het gehele jaa r door ver- 

iu w ii zauii j f  andere u it van een co-operatieve groothan- kocht zal worden. D it is van  belang
Iw ijze met de afzetmogelijkheden moet del van de producenten op bestaand^ voor een zo goedkoop mogelijke ex- 
Igaan inlaten, opdat het verbruik groothandel, te rw ijl eerst dan de col- p loitatie der snelvriesvemen, -trans- 
|wordt verhoogd, enerzijds door ver- lectieve reclame van producenten ter portm iddelen en containers van  de 
laging van de productiekosten én van  stim ulering van  het verbruik voldoen- w inkeliers.
de handelsmarge, anderzijds door het de kan worden benut. W ij w ijzen eveneens op het kap itaal 
product ook daar te brengen w aar de Op de geschetste wijze kan door de intensieve karakter van  de snelvries- 
handel het nog n iet bracht en eerst producenten co-operatief een belang- industrie, in  het bijzonder van de 
dan tot productiebeperking over te rijke corrigerende invloed worden u it vriesketting. Een dergelijk kap itaal
soor oic inriprrtnnri q.iie moeelükhe- geoefend op het distributie-apparaat. intensief karakter leidt veelal tot monopolievorm ing, teneinde kapitaalver- 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ --- ----------
gaan als inderdaad alle mogelijkhe. 
den ter vergroting van  de afzet zijn 
uitgeput. Eerst dan zullen reder en 
▼isser er van overtuigd zijn, dat zij te 
veel produceren.

Onze conclusie is dan ook, da t onder
VOOR U W  P U B L IC IT E IT  EN A LLE  

- ---- ---------  A A N KO N D IG IN G EN
de huidige om standigheden de produ- wendt U in volle vertrouwen tot het 
cen ten  in  visserij zich principieel ac- beheer van ons weekblad en vraag ons 
t ie f  m e t de a f ze t van h u n  producten  P U B L I G I T E I T S T A R  I E  F.

lies te voorkomen als gevolg van on 
derlinge concurrentie, die in  derge- 
Ijik e  gevallen d ikw ijls een destructief 
karakter krijgt. Monopolievorm ing 
moet dan ook in  de snelvriesindustrie 
op de duur verw acht worden.
Ind ien  zulks inderdaad de te ver

VISMIJN YM U ID EN

Woensdag Donderdag

VAN 19 TOT
Vrijdag

25 M EI 1948 
Zaterdag Maandag

Soles — Tongen, gr................................... 2,10
3 / 4 ......................................... ...... 2,25- 2.15
bloktongen ....... .................. ...... 2,70- 2,25
v/kl. ... ................................ ...... 2,15
kl.......................................  ... 1.00- .130

Turbot — Tarbot, gr.......................... ...... 1,95- 1,65
midd. ... ............................... ......1,60- 1.46
kl............................................. ......1,44- 1,20

Barbues — Griet, gr.........................
midd. ............................... ...
kl. ... ... ..............  .............

Carrelets — Pladijs, gr. platen ..
gr. iek ...............................
kl. iek ...............................
iek 3e slag ... ...................
platjes ................................  0,45

Eglefins — Schelvis, gr........... ........... 0,75
midd.......................................  0,50

A  I P

1.03
0.70
0.55
0,55
0,55
0,65
0,45

0,45
0.50
0,44
0,37
0,55

0.08

1,12- 0,90

0.90

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

m idd....................... ;.........
k l........................................

Raies — Rog ................................
Rougets —  R o b a a rd .......................
Grondins —  K n o rh a a n ..................  0,12
Cabillaud blanc — Kabeljauw  ... 0,80

Gullen ............................. 0,45
Lottes — Steert (zeeduivel) ........  1,14
M erlans — W ijtin g  .......................  0.31
Lim andes — Schar .......................  0.45- 0,35
Lim andes soles —  Tongschar . . . .
Emissoles —  Z eeh a a i.................
Roussettes — Zeehond ............
V ives —  Arend (Pieterm an) ...
Maquereaux — M ak re e l............
Poors .................................... . ...
Grondins rouges —  Rode knorh.
Raies —  Keilrog .................
Homards — Zeekreeft .............
Flottes — S c h a a t.......................
Zeeb aars......................................
Lom ............................................
Congres — Zeepaling .............
Lingues —  Lengen ..................
Soles d’Ecosse — Schotse schol
Hareng —  H aring (vo lle) ........
Hareng guais — IJ le  haring ...
L a to u r................................... .
Tacauds —  Steenpost .............
F lé tan  —  H e ilb o t.......................
Colin — Koolvis .......................
Esturgeons — S te u r ..................
Z eew o lf........................................
V lasw ijting ... .............................
Zonn evis ......................................
K o n in g sv is ..................................
Hondstong............ .......................

2,25- 2,15
2.70- 2,15 
3,15- 300
2.70- 2,20
1.75- 1.65
1.75- 1,45 
1,40- 1.35 
1,30- 1,15 
1,05
0.05
0,65
0,55
0,55
0,65
0.45
0,45
0,75
0,50
0,45

1,60-

1.45-
1.15
0.90
0,65
0,55
0,55
0,65-
0.45

2,20 2.45- 2,30 2.35- 2,25
2,40 2,75- 2,65 3,00- 2,00
3,00 3.50- 3.30 3,25 2,90
2.30 2,75- 2,45 2,70- 2,45
1.55 1,55 1,70- 1,55
1,60 2.50- 1.65 2.00- 1.75
1,00 1,90- 1.60 1,90- 1,75
1.15 1.45 1.45- 1.15

1,20
0,05
0.65
0,55 0,55
0,55 0,55

0.45 0,65 0.65
0,45 0.45
0,45 0.45
0.75 0,75
0,50 0,50
0,45 0,45

Dinsdag

2,25
2.95 
3.20 
2,65 
1.75 
2 20
1.95 
1.15

Z ij die in  de loop van 1947 in  dienst 
geweest z ijn  van de P E C H E R IE S  A 
V A PEU R , mogen zich aanbieden in 
het bureel : Rederijkaai, Oostende, 
w aar de m achtiging tot betaling van 
h e t enkel vacantiegeld 1948 hen ter 
hand zal worden gesteld.

M adei %pxcfit Cùiâ 
doôiende

Op Zondag, 30 M ei a.s. gaat in  de 
«Lac M iroir» (bosje) te 10 uur stipt de 
jaarlijkse zeilwedstrijd door met de 
deelneming van de volgende clubs in 
alphabetische orde weergegeven : 
Antwerpen, Biankenberge, Brussel en 
Oostende.

Men verwacht een grote belangstel
ling en aantrekkelijke wedstrijden, ge 
zien de beker «Lt B ille t»  op het spel 
staat.

AAN DE G A RN A A LK O PER S  AAN 
DE K U ST

De garnaalhandelaars welke wen
sen in  te voeren, worden verzocht 
vóór 1 Ju n i 1948 hun rechtstreekse 
aankopen in  de vism ijnen aan de 
kust sedert 1 Ju n i 1947 en 15 April 
1948 te w illen laten kennen, aan het 
Beheer van het Zeewezen.

Deze aankopen moeten op een 
m aandstaat vermeld worden en goed
gekeurd door de D irecteur der vis
m ijn, w aar deze garnaal gekocht 
werd. Deze staten moeten in  drievoud 
opgemaakt worden.

Huis Raph. Huysseune
! IMPORT EXPORT

V IS  - GARNAAL 
Specia lite it gepelde garnaal

H. R. 2151 
(213)

tvwvwvwvwv1’

Tel. Privé 421.08 
Vismijn 513.41
'V H W W V W ttV T O V W Ï

0,55

0.24-0,30
0.50
0.45
1,00
0,30
0.35- 0.25 
1,04- 0,90

1.45
0.40

1,ÖÖ- 
0.65

0,50

0,30

0,75 
0.50 
0.45 
0,50 
0,44 
0.37 
0,55

o;3ö: " o; i 4
0.50 
0,45 
1,20 
0,31 
0.28- 0,18 
1,00- 0.95 
0.72

0,34-
0.50
0,45

0,08

0,50
0.40
0,37
0,55

0,34-
0,50
0,45

0,55
0,55
0,65
0.45
0.45
0,75
0,50
0,45
0.50
0,40
0,37
0,50

Het attractiepaleis 
ingestort
T E  OOSTENDE

H et attractiepaleis waarover t ij
dens de laatste gemeenteraadszitting 
zo hefig werd gedebateerd is Woens
dag door een windstoot in  elkaar ge
stort. D it verschijnsel zal w ellich t op 
de meest verschillende wijze worden 
gieinterpreteerd. Een  teken des he
mels ? Een appelflauwte bij het ver_ 
nemen van de plotse oppositie van 
de C.V.P. ? Een terugschrikken van 
de grote taak die het was weggelegd?

W e menen dat het eerder een ge
baar van verontwaardiging is ge
weest b ij het bestatigen van het 
voortdurend politiek geknoei dat aan 
Oostende belet zijn vroegere glorie 
te herwinnen.
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M a ’iâtâ&Ucâten
O O S T E N D E

AANVOER, O PBREN G ST , LA A G STE 
EN HOOGSTE P R IJZ E N  VAN 

GARNAAL
24 M ei 6.463 kg. 116.288 fr 14 - 22 fr
25 M ei 8.503 kg 119.570 fr 11 - 17 fr
26 M ei 5.823 kg 105.679 fr 15 - 21 fr

Z E E B R U G G E
GARNAALAANVOER

24 Mei : (42 vaartuigen) 4.347 kgr, 
92.870 fr  van 17 tot 25 fr per kgr.

25 M ei : (49 vaartuigen) 5.947 kgr. 
107.289 kgr, van 14 tot 21 fr per kgr.

26 M ei : (52 vaartuigen) 7.816 kgr 
133.801 fr van 13 tot 22 fr  per kgr.

B L A N K E N B E R G E
GARNAALAANVOER

24 M ei : (5 vaartuigen) 344 kgr, 
7.861 fr van 22 tot 24 fr  per kgr.

25 M ei : (4 vaartuigen) 316 kgr„ 
6.437 fr  v. 19 tot 22 fr  per kgr.

26 Mei : (4 vaartuigen) 488 kgr. 
9.030 fr  v. 16 tot 21 fr per kgr.

0.50 0,50 0.50 0,50

0.30 0,50 0,30

2.15- 1.80 
0.31
0,66- 0.54

2,20- 2,60 
0,31
0,75- 0,56

2.30- 2,05 
0.31

2,20
0,31

2,35-
0,31

1,75

dm earn aan ietó 
atid&tô te &p%eâen

Als men de kamerverslagen leest 
dan heeft men de indruk dat het 
thans bij alle producenten even 
slecht gaat. Vorige week werd de hr 
M inister van invoer en rav ita ille 
ring geinterpelleerd over de noodlot 
tige gevolgen van de politiek door 
d it M inisterie g?voerd op de prijzen 
onzer zuivelproducten .

'Een volksvertegenwoordiger kwam 
op voor de belangen van de boeren, 
producenten van boter. H ij wees er
op dat men de verbruikers geen pro
ducten w il opdringen ,die hun koop
kracht overtreffen. Men moet zich 
er nochtans met alle kracht tegen 
verzetten dat de regering een poli
tiek van goedkoop leven zou gaan 
voeren hoofdzakelijk op de rug van 
de landbouwers. Niemand kan iets 
dergelijks rechtvaardigen. Men 
brengt steeds hulde aan de noeste 
arbeidskracht van de boeren en aan 
de door hen aan het land bewezen 
diensten. Deze woorden passen even 
goed in  het kader van de producen
ten van vis. De kans bestaat noch 
tans dat men veeleer zal luisteren 
naar de stem van de boer, dan naar 
de stem van de visser. Sn

0.31

0,90- 0,65 
0,31

0,90- 0,80 0,65

Verwachting toekomende week 
boot van IJs lan d , welke verm oedelijk 
Donderdag of V rijdag zal verkopen 
met een vangst van 2200 kisten schel
vis en kabeljauw verder 15 stoom
trawlers van de Noordzee en een 100- 
ta l grote en kleine motors.
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N I E U W P O O R T
GARNAALAANVOER

24 M ei 1948 : 1945 kgr van 15,50 fr  
tot 22 frank per kgr.

25 M ei 1948 : 2395 kgr, van 10.50 fr. 
tot 15 frank per kgr.

IJMUIDEN
In  de week van 19-25 M ei 1948 kwa

men aan de R ijksvishallen  13 stoom
traw lers en 31 grote en kleine motors 
hun vangsten verse vis verkopen.

De totale aanvoer was 875.000 kgr 
noordzeevis, 20.000 kgr IJslandse vis 
aangevoerd door een Zweedse motor 
en 75.000 kgr makrelen.

De aanvoer van ronde vis was be
vredigend, eveneens de fijn e  vis, te r
w ijl deze van de p latvis o.a. de kleine 
schol zeer groot is geweest 
De vangsten van de Noordboten ziïn 
veel kleiner geworden dan voorheen, 
die van de Grote Vissersbank even
eens, echter zo dat hun schelvisvang- 
sten groter worden, m aar de w itte ka
beljauw, schol, tarbot en heilbot veel 
m inder zijn. De kleinere motors die 
de Deense visserij uitoefenen, hebben 
allen een -rijke buit aan kleine schol, 
zeer goed verzorgd en boekten allen 
deze week goede resultaten.

De vrije  soorten worden alle duur 
verkocht, de overige soorten behaal
den de maximum controlprijzen.

Export had plaats naar Engeland 
voor de bekende soorten, naar België 
waren de verzendingen iets groter, 
doch onze prijzen b lijven tegenover 
Denemarken te hoog om belangrijke 
zaken te kunnen verrichten, d it geldt 
tevens voor de landen F ran k rijk  en 
Zwitserland, w aar wel enige verzendin 
gen plaats vonden m aar van zeer ge
ringe betekenis blijven.

(zie vervolg onder vorige kol.)
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SPI JSKAART
aaai de yam e laeek

ZONDAG : Rostbief —  Erw tjes — 
Aardappelen —  Verloren brood.

M AANDAG : Koude rosbief —  Sla
—  Mayonnaise — Frites.

D IN SD A G  : Omelette met kam per
noelies —  Aardappelpuree — Fru it.

W O ENSD AG : Juliennesoep —  worst
—  Bloemkool —  Aardappelen.

DONDERDAG : Ossenier —  Spina
zie —  Aardappelen.

V R IJD A G  : Asperges op z’n Ita 
liaans — Aardappelkroketten —  Con- 
dérijst.

ZA TERD A G  : Vleesnat —  Soepvlees
—  W orteltjes — Aardappelen.

S,p£ciaCe poetaday

Z ILV ER
W aarsch ijn lijk  is er voor u ook een 

dag in  de week waarop u alleen thuis 
bent en die u voor een of ander, 
schoonheidszorgje gebruikt. M ijn  dag 
is de Donderdag. Ik  zou u niet kun
nen uitleggen waarom ik die dag fees 
te lijker vindt dan de andere van de 
week, m aar ik houd er aan die avond 
de tafe l eens extra mooi te maken. 
Daarom zit ik die dag met speciale 
crème voor de nagels en met katoe
nen handschoenen aan het zilver 
te poetsen.

Het eerst komen lepels en .vorken 
aan de beurt. Ze vragen niet veel 
werk omdat ze altijd  in warm  zeepsop 
gewassen worden en dadelijk afge
droogd worden. Het dompelen in 
warm  zeepsop is de regel na het poet
sen van om het even welk zilverwerk. 
D aarna wordt afgespoeld met kokend 
w ater en af gedroogd met een wollen 
doekje.
Een en ander waardevol stukje m aar 

van bijzonder ingewikkelde vorm  of 
met holten en knobbels wordt met 
een oude tandenborstel behandeld. 
Versleten «indém aillable» ondergoed 
doet het best om uw zilver een mooie 
glans te geven nadat het opgewreven 
werd.

Het andere zilver dat niet veel ge- 
hru ikt wordt en n iet tentoongesteld is 
wordt na het poetsen in  een flanellen 
zakje dat langs boven .toegestroopt is 
gestoken en in  de kast geborgen. Zo 
kan de lucht er niet aan, en b lijft 
het zilver langer wit.

Alhoewel er m in en m in koper za
ken in  het modern huishouden aan
wezig zijn, (en we kunnen er ons en
kel om verheugen) bestaan er nog 
koperen kolenbussen die, we moeten 
het bekennen, aan de haard een mooi 
uitzicht geven. Die vragen eens speci
aal hard werk en zijn dan voor een 
lange tijd  net : als ze op de gewone 
m anier gepoetst en.opgeblonken zijn, 
krijgen ze nog een laagje vloeibaar 
boenwas dat ook opgeblonken wordt 
en ziezó, de bus zal in  een heel tijd je  
uw zorgen niet meer van doen heb
ben.

En  tenslotte een eenvoudig recep
tje  om uw zilver een onvergelijkelijke 
glans te geven : 10 procent ammoniak 
zout, 90 procent azijn.

fBûevenâuô
K le in  Duim pje :
Als een lijder aan zv:arte pun tjes  

w eet ik  de volgende dingen er over te  
zeggen : nooit krabben of uitduwen.

Zwarte p un tjes op een of ander li
chaam sdeel worden eenm aal per week 
m e t een s ti j f  ndgelborsteltje en een  
geneeskundige zeep geschrobd afge- 
spoeld en zachtjes afgedroogd.

Als er etterbuiltjes m et zwarte pun 
tjes  aanwezig zijn, w at m oet ik doen?

Prik h e t m idden van het builtje m et 
een gesteriliseerde naald. (Nu niet 
hard duwen of p lukken  !). Neem een 
klein doekje leg uw wijsvinger op de 
ka n t van  he t doekje, naast de buil. 
Leg de andere w ijsvinger op de andere 
ka n t van ’t  doekje, aan de andere kan t 
van de buil. Er hangt nu  een lus onder 
de buil. Voorzichtig drukkend m et de 
vingers, trek  nu aan beide zijden van  
de buil. De etterkop springt u it ’t  klei
ne gaatje. Als er bloed kom t uitgelo
pen is alles in  orde. Men droogt het 
voorzichtig a f en wast zich naar ge
woonte. Anders herhaalt m en  nog 
eens to t er bloed te voorschijn kom t.

5)e xzizti det  zu ta ite  punt jet.

De huid bestaat uit de ene porie 
naast de andere, in  ve tte  huiden staan  
ze m eestal open. Vooral wanneer de 
personen zich bevinden in  de zon en  
in de warme, plaatsen. Als m en nu  poe 
der gebruikt, tonder dagkreem  er on
der, kru ip t de poeder na tuurlijk  in  de 

'ópen poriën. Men gaat in de zon. De 
zon opent de poriën wijder. De poeder 
dringt dieper in de huid. Men wast 
zich. De bovenste poederlaag kom t er 
af. Door he t koude water sluiten de 
poriën zich. Hetgeen diep in  de poriën 
gedrongen is, b lijft, verstopt de po
riën en veroorzaakt zwarte puntjes.

Wie gelukkiglijk een mooie huid  
heeft zonder zwarte puntjes, voor
kom t ze m et de volgende regelen stip t 
na te volgen.

1. Gebruik nooit poeder zonder eerst 
een laag dagkreem  op de huid aange
bracht te  hebben;

2. Zorgvuldig -wassen voor h e t naar 
bed gaan.

Doe geen verse laag poeder aan, zon  
der eerst nogmaals dag-kreem  te heb 
ben gebruikt.

Uw briefje kon n iet naar Revonnas 
doorgestuurd worden daar ik haar 
adres evenals het uwe, niet bezit. 
D aar uw briefje van algemeen be
lang is, heb ik  het nochtans gepubli
ceerd. Enkele onjuistheden werden 
veranderd.

Ik  kan hier nog bijvoegen dat, als 
men op het aangezicht zwarte punt
jes heeft, men het aangezicht met een 
zacht borsteltje mag borstelen met 
overvloedige schuim van een genees
kundige zeep en warm  water. Daarna 
afspoelen met lauw  w ater en een as
tringent gebruiken om de poriën te 
sluiten.

Zeemeermin —  Hoe kan  ik m ijn  
heupen d ikker krijgen  zonder elders 
ook d ikker te worden ? En m ijn  len  
den fijner?

Het is onmogelijk op die plaatsen 
dikker, te worden zonder ook elders 
te verdikken, en daarbij nog fijner 
lenden te krijgen. U  kunt wel fijn e r 
lenden krijgen en ik  zal aan dit hoofd 
stuk het artikel van toekomende week 
w ijden.

Cinderella.
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HANDTAS V ER LO R EN
Beiaard  Ju liette , Fortstraat, 1, 

kwam zich beklagen over het verlies 
van haar handtas inhoudende 750 fr.

VRO U W  E R N ST IG  VERW O N D  B I J  
A A N R IJD IN G

Op het politiebureel werd Lesy L., 
wonende Torhoutsteenweg, bloedend 
binnengebracht. De vrouw was aan
gereden geweest b ij het oversteken 
van de straa t door de auto gevoerd 
door Duyfhuis Roger, wonende Tor- 
houtsteenweeg, 41. De bijgeroepen ge 
neesheer stelde vast dat haar linker 
schouder gebroken was. Het bloed 
kwam voor van een kleine, ongevaar 
lijk e  hoofdwonde. Het slachtoffer 
werd naar de klin iek overgebracht.

SLA G EN
Niset Anna, Koningstraat, 53 leg

de bij de politie k lacht neer wegens 
slagen. ,

NAAR DE STR A TO SFEER  ?
In  de Aartshertogstraat, 39 wer

den ten nadele van Cornette Leopold 
niet m in dan 75 blaasballontjes ge
stolen u it zijn stand voor zijn w in 
kel. De onbekende deugniet is w el
lich t van plan een reisje naar de 
stratosfeer te ondernemen met... zijn 
75 luchtbalons.

\ ■'
RU ITEN  M U Z IEK

Hessens H., Brinssinck Lisette en 
dezes moeder José sloegen vrijw illig  
enkele ruiten stuk in de Lijsterbes-, 
laan, 6.

^Pjcapag^andacanimió^ie aaox ‘Uióa&cfacuifi

Demonstratie over visbereiding April 1948
Aantal scholen die aanvaard heb

ben en w aar een demonstratieles ge
geven werd : 5.

A antal vrouwengilden w aar een de
monstratieles aan gegeven werd : 13.

In  de scholen en vrouwengilden 
w aar de les doorging bestond deze uit 
toepassing der kookprincipes op vis :

Koken : soep : garnalenroomsoep; 
voorgerecht; vissalade; gekookte vis 
met citroensaus.

Bakken : gebakken pladijs of schar
tong.

Braden ; gebraden kabeljauw of 
schelvisstaart.

Roosten : gerooste vismoot.
Fru iten : gefruite w ijtingrepen, 

knorhaanrepen of pladijsm oten be
reid op 3 m anieren en opgediend met 
Tartarensaus.

H st vispakket bestond u it : 1,50 kg. 
kabeljauw, schelvis of knorhaan;
0,50 kgr pladijs of schartong; 1 kgr 
w ijting  of steenblok; 0,50 kgr garnaal 
(enkele malen geen garnaal, oorzaak : 
staking).

1 Avril : Vrouwengilde, K on tichka-  
zerne.

De les werd bij gewoond door 30 
huisvrouwen. Verscheidene vróuwen 
bekenden na de les dat het n iet te 
verwonderen is dat de vis weinig ge
lust is in  de volksklas : vele vrouwen 
kunnen niet goed vis bereiden.

Alles werd geproefd.

2 April : Vrouwengilde, Eenam e bij 
Oudenaarde.

De les werd gegeven in  de meisjes
school en gevolgd door 25 huisvrou
wen en de leerlingen van de 4e graad.

Buiten de gewone gekookte vis ken
den de huisvrouwen weinig bereidin
gen. De visstaart en het voorgerecht 
hadden veel b ijva l bij het proeven.

5 April : Vrouwengilde, La Louvière.
De les werd gegeven in  het lokaal 

van de gilde in  een volksrijke buurt.
Na de les dankte de Voorzitster voor 

de leerrijke demonstratie. In  die 
streek interesseert de volksvrouw zich 
weinig aan de bereiding der m aa ltij
den. Meer en meer wordt alles inge
m aakt gekocht. Nu waren ze over
tuigd dat het bereiden van vis weinig 
tijd  vraagt en n iet duurder is dan 
vlees.

7 April : Vrouwengilde, Ekeren.
De les werd gegeven in  de zaal van

de gilde en gevolgd door 30 huisvrou
wen, waaronder vele visliefhebbers. 
Het was dan niet m oeilijk ze te over
tuigen. Na de les waren ze heel tevre
den en hadden nieuwe bereidingen 
bijgeleerd.

8 April : Vrouwengilde, Thieu.
De les werd gegeven aan 17' volks

vrouwen. Het was er een mijnwer- 
kerstreek. Deze vrouwen vertelden

dat ze geen vis lusten. N a de les 
vertelden ze hoe zij vis k laar m aak
ten. A llen lieten ze de vis heel lang ko 
ken. N iet te verwonderen dat ze dan de 
klaargem aakte schotels heel fijn  von
den. «Vis riekt en sm aakt veel beter 
dan wanneer w ij dat klaarm aken».

12 April : Vrouwengilde, Jolim ont.
De les werd gegeven in  het lokaal

van de vrouwengilde en gevolgd door
19 huisvrouwen waaronder bekwame 
huisvrouwen. Toch vonden ze dat ze 
bijgeleerd hadden.

13 April : Huishoudschool S t Kruis, 
Brugge.

De les werd gegeven aan de grootste 
meisjes van het weeshuis. Onder haar 
waren drie visserskinderen die buiten
gewoon b lij waren dat de les uitslu i
tend vis behandelde, vis die door de 
meeste inwonende meisjes n ièt ge
lust wordt. De zusters hoopten dat de 
meisjes nu liever eten w ant er wordt 
tweem aal per week vis opgediend in  
de school.

14 April : Vrouwengilde, Borger- 
hout.

De les werd gegeven in  de keuken 
van de leerwerkschool en met veel be
langstelling gevolgd door 18 huisvrou
wen die regelm atig vis klaarm aakten 
maar toch graag nieuwe bereidings
w ijzen aanleerden.

15 April : Vrouwengilde, Wiers.
De les werd gevolgd door 50 huis

vrouwen. Sommigen kenden en berei
den regelm atig vis. Voor anderen was 
alles nieuw. De kostprijs der bereidin
gen werd berekend en de vrouwen 
overtuigd dat vis goedkoper is dan 
vlees, wanneer men v'erstandig koopt. 
De bereidingen werden verloot.

16 April : Landbouwhuishoudschool, 
Wellen.

De les werd gegeven aan dè 65 leer
lingen der twee hoogste klassen. B e 
halve de leerlingen regelm atig visbe- 
reidingen leerden klaarm aken lu ister
den ze met veel aandacht.

19 April : Vrouwengilde, Templeupe.
De les werd gevolgd door 38 huis

vrouwen. De vrouwengilde kocht voor 
haar leden vis aan : er waren veel 
huisvrouwen die n iet goed wisten op 
welke m anier ze vis moesten bereiden. 
De schotels werden verloot. Dë soep 
werd geproefd.

20 April : Vrouwengilde, A ttain lez 
Tournai.

De les werd gevolgd door 18 huis
vrouwen van de volksklas. Ze kenden 
weinig vis buiten kabeljauw en p la
dijs. De bereidingen werden geproefd.

21 April : Vrouwengilde, Walcourt.
De les werd gevolgd door 20 huis

vrouwen die door toedoen van de 
vrouwengilde wekelijks vis bestelden 
aan de kust. Ze waren b lij nieuwe be
reidingen aan te leren.

22 April : Vrouwengilde, Gaurain.
De les werd gevolgd door 40 huis

vrouwen. Na de les besloten ze voor
taan meer vis k laar te maken, vroe
ger wisten ze niet goed hoe ze vis 
moesten schoonmaken en bereiden. 
De schotels werden verloot. De soep 
geproefd en door sommigen gelust.

26 April : Beroepsschool, Torhout.
De les werd gegeven aan de 43 meis

jes van de twee hoogste klassen. De 
vis was weinig gekend en gelust. De 
leerlingen toonden veel belangstelling.

28 April : Beroepsschool, Brialm ont- 
lei, Antwerpen.

De les werd aandachtig gevolgd 
door de 40 leerlingen der normaalaf- 
deling en door 3 leraressen.

29 April : Vrouwengilde, Schelle.
De les werd gevolgd door ,15 huis

vrouwen en de leerlingen van de 4e 
graad. De schotels werden verloot.

30 April : Huishoudschool, 197, St. 
Bernardstwg, Kiel.

De les werd gevolgd door de meis
jes van de le  categorie en door de le
raressen in  huishoudkunde.

De bestuurster dankte voor de les 
en steunde op haar volksopvoedend 
karakter : de toekomstige huisvrou
wen opleiden tot bekwame kooksters.

O O RLO GSTU IG  W EGG EN O M EN
Door het getij is op het strand te 

M ariakerke een stuk baluwachtig, 
ovaal, m etaal bloot gekomen. De 
ontm ijningsdienst is ter plaatse ver 
schenen. Vastgesteld werd dat het 
tuig niet gevaarlijk is.

ALS DE DRANK IS  IN DE MAN...
De m arinier W elk J. werd door de 

politie opgeleid wegens openbare 
dronkenschap. De kerel was echter 
niet dronken genoeg om een dutje te 
doen in een of andere straatgoot 
want h ij vond' middel om over een 
omheiningmuur te klauteren van 2.25 
hoog van de woning Chevalier A., 
Plantenstraat, 81. Eens in  het huis 
ging h ij de trappen op naar het 2e 
verdiep. Daar gooide h ij bedden en 
kasten door elkaar en toen de politie 
verscheen stelde h ij zich verder bru
taa l aan en gaf een vuistslag aan 
agent Deblauwe. De slag kwam even 
wel op de helm van de agent terecht. 
Men slaagde er ten slotte toch in  de 
razende m arinier op te leiden en op 
de Leopoldplaats achter slot en gren 
del te zetten. De M .P. van de Zee
m acht werd verw ittigd die het zaak 
je verder heeft opgeknapt.

ONGEVAL IN H ET S T E D E L IJK  
SLA CH TH U IS

In  het slachthuis deed zich een 
geval voor w aarbij beenhouwer Ar- 
nouts M. wonende Ooststraat, ver- 
schilende ribben gebroken werd. H ij 
hüâ een koe gescheiden en had de 
stukken opgehangen toen plots een 
dezer stukken van de haak schoot en 
op hem terecht kwam. Het slachtof
fer kon naar Huis worden overge
bracht en tevens over inwen
dige pijnen.

O N THULLING  VAN G ED EN K T EK EN
Op Zaterdag 5 Ju n i zal in het Ko_ 

n ink lijk  Atheneum een gedenkteken 
worden onthuld ter nagedachtenis 
van de leeraars en leerlingen die t ij
dens de bezetting in ballingschap 
zijn gevallen.

Louis GEKIERE
1 Z EEV IS8 - GROOTHANDEL

V IS M IJN  8-35
— O O STENDE —
Tel. : Privé 723.09 
Bureel: Vism ijn

720.19 
I M P O R T

Besluit
De lessen hebben veel b ijva l zowel 

in  vrouwengilden als in  scholen. Voor 
de meeste scholen is de laatste drukke 
term ijn m inder geschikt voor zulke 
lessen.

Door de vrouwengilden krijgen we 
kontakt met de vrouwen zelf. Mejuf- 
fer Dussart, leidster van de Vrouwen
gilde, d istrikt N ijvel, schreef het vol
gende : «Un des effets heureux de ces 
leçons est une augmentation sensible 
de la  vente de poisson après votre pas 
sage (d ’après les dires des marchands 
de poisson)».

In  opdracht van Mevrouw De R ijcke 
Voorzitster van de Propagandavereni. 
ging, stelden w ij ons voor de tweede 
m aal in  verbinding met de Socialisti
sche Vrouwengilden.

Het antwoord is gunstig, m aar de 
voordrachten kunnen slechts plasts 
hebben in  het Winterseizoen, te be
ginnen van September.

Naar ons oordeel is er mogelijkheid 
het visverbruik te verhogen door de 
propaganda voort te zetten bij de huis 
vrouwen; deze staan nog te vreemd te 
genover de vis. Iets dat men niet kent 
kan men niet waarderen.

Ŝ HeepômxUmen R \3S  T O N

VALCKE Gébr. Oostende

MAAK G E B R U IK  VAN ONZE 

K L E IN E  AANKO ND IG INGEN

HANDTAS V ER LO REN
Debaecke Frieda, Verenigingstraat

21 legde k lacht neer wegens verlies 
van haar handtas, inhoudende ran t
soenkaarten, papieren en 1.000 fr.

F A M IL IE T W IS T
In  de Frère O rbanstraat ontstond 

tw ist tussen B .J. en zijn schoonbroe 
der B.E. wonende Fortstraat, 1 op de 
Opex. B .E. werd nogal erg toegeta
keld en bleef ter plaatse liggen. Een 
bijgeroepen geneesheer stelde breuk 
vast van de knoezel. H et slachtoffer 
werd naar het hospitaal overge
bracht.

D IEFST A L  IN H ET ZEESTATIO N
In  een krantenhuisje in  het Zee- 

station zijn in  de nacht van Dinsdag 
op Woensdag onbekenden binnenge
drongen en hebben er de hand ge
legd op allerhande artikelen die a l
daar verkocht werden. Een onder
zoek werd ingesteld.

E X P O R T  
I  Telegram adres : Goldfish
9 (171)

O PEN LU C H TFEEST  DER 
O F F IC IE L E  SCHOLEN

Op Zondag 6 Ju n i 1948 te 15 uur, 
wordt er in de Velodrome alhier door 
de Officiële Scholen een Openlucht
feest ingericht ten bate van hun so
ciale werken met de medewerking 
van de Stedelijke Harmonie.

PRO G RAM M A ; Optocht, Zang, 
Dans, Gezamelijke Oefeningen; (meis 
jes, jongens) Athletiek.

Prijzen der plaatsen : 20, 15 10 en 
5 fr.

U ITSLAG  A A N BESTED IN G
Uitvoeren van schilderwerken aan 

de Kapucijnenkerk.
Laagste aanbod : Schockaert Ph., 

Th. Vanloostraat, 15 Oostende 25.153, 
65 fr; Hoogste aanbod : Verpoorten 
A., Herenthals 76.717,50 fr.

BOUWTOELATÜNGEN
V.Z.W.D. «Parochiale werken van 

het Heilig Hart, verbouwen feestzaal 
K are i van de W oestijnestr.; Danneel 
P. bouwen huis J. Besagestr:; Van 
Honsebrouck, bouwen woonverdieping 
op bestaande pakhuis, Zwaluwenstr.

U IT D EL IN G  RA N TSO EN ZEGELS
1. Uitdeling der rantsoenzegels 

voor de 99e tot 102e periode.
2. Speciale zeepzegels aan de k in 

deren onder de 10 jaar.
Volgens het nummer der rantsoene 

ringskaart.
A. voor de medeburgers van de w ijk  

«Opex» in de school Voorhavenlaan, 
op Maandag 31 Mei.

B. In  de school «Vercamer», Nieuw 
poortsteenweg, aan de medeburgers 
woonachtig ten westen van de S tu i
verstraat op Dinsdag 1 Ju n i van 1 
tot 25.000 en op Woensdag 2 Ju n i van
25.001 en volgende nummers.

C. De andere inwoners zullen be
diend worden in de school «Maria- 
Hendrika» ingang St. Petersburgstr.
28. or> Dinsdag 1 Ju n i van 1 tot 25.
000 en op Woensdag 2 Ju n i van 25.
001 en volgende nummers.

C. De andere inwoners zullen be
diend worden in de school «Maria- 
Hendrika» ingang St. Petersburgstr.,
28, op Donderdag 27 M ei van 1 tot 
14.000; V rijdag 28 Mei 14.001 tot 24. 
000; Zaterdag 29 Mei van 24.001 tot 
30.000; Donderdag 3 Ju n i van 30.001 
tot 40.000; V rijdag 4 Ju n i van 40.001 
en volgende nummers.

Zaterdag 5 Ju n i telaatkomers.
De Tuberculoselijders kunnen het 

bijrantsoen ontvangen aan w inket 
nr. 5. in het «Albert Hall», ingang 
Ernest Feysplein, van Donderdag 3 
Ju n i af.

H IJ  DEED FEN B E E T JE  
ZO N D ERLIN G

Telefonisch werd de Dolitie verw it 
tigd dat zich op het strand een per
soon bevond die «getikt» scheen te 
zij:tï. Ter olaaftse werd vastgesteld 
dat het een persoon betrof u it de St. 
Franciscusstraat die af en toe w at 
zonderling doet en daar aan ’t hout 
sprokkelen was.



O O K T ER SD IEN ST
Op Zondag 30 M ei : D r Quaghebeur, 

M ac Leodplein 6, Tel. 710.40. 
A PO T H EEK D IEN ST
Op Zondag 30 Mei, alsook nachtdient 
apotheker Caenen, Nieuwpoortstwg 52 
Oostende.

Het onfeilbaar geneesmiddel

VOOR STEK - SN IJ-  en BRAN D  
W ONDEN alsook VOOR SPEEN  
EN  ECZEM A

W O N D E R Z A L F

INDIANA
Te koop in  aille apotheken  — 

(325)

EN DE CONCOURS H IP P IQ U E  ?
Ook de Concours Hippique staat op 

het programma en zal doorgaan van 
17 tot 20 Ju li. Z ijn  h ierb ij attracties 
voorzien ? We hopen dat het stads
bestuur alles zal doen w at mogelijk 
is om deze wedstrijden zo aantrek
kelijk  mogelijk te maken.
VVVVVVVVVVVVVVVl/VVWWWWVVWVV WI.VV» W W  w*

ST EED S DE W ED ER O PBO U W
Naar verluidt zal een bizondere 

interm inisteriële commissie het econo 
misch belang van de geteisterde pro
vincie Luxemburg onderzoeken ten ein 
de na te gaan of ja  dan niet deze ge
teisterde uithoek van België recht 
heeft op prioriteit bij de wederopbouw 
Inderdaad b lijk t dat deze moedige 
Provincie grote inspanningen zal 
moeten doen om haar landbouw- en 
hotelbedrijf te herstellen.

M et in  achtneming van dezelfde 
elementen zal tevens een bizondere in 
spanning gedaan worden voor de kust 
streek en sommige steden als Door
nik, N ijvel, Sa in t Ghislain, K o rtrijk , 
en âiidcrG.

W e zijn er dus nog eens b ij... Dat 
woordengekraam kan ons echter m aar 
weinig meer doen ontvlamm en want 
sedert drie jaa r wachten we naar da
den. Zolang deze uitb lijven kan ons 
niets meer interesseren.

Z W EED SE  T U R N ER S  OP BEZO EK
In het raam  van ons triestig zo- 

merfeestprogramma is er een schitte
rend lichtpunt voor hen die voorkeur 
geven aan sportmanifestaties. Naar 
verlu id t zullen immers een 400-tal 
Zweedse turners en turnsters op 8 en 
9 Ju li in  de Albert H a ll een puike voor 
stelling geven van de beroemde Zweed 
se gymnastiek. Het loont de moeite 
een mooie affiche op te stellen met 
een prachtfoto. De onvergelijkbare 
Zweedse kunstturners kunnen, mits 
degelijke propaganda, een massa men 
sen naar onze stad lokken.

B R U S S E L S E  T A X IV O ER D ER  
SLA C H TO FFER

De taxivoerder Lem pereur Pau l uit 
Brussel had een goede klient gevonden 
en mocht een reisje doen naar Brug 
ge. H ij vergenoegde zich reeds over 
z ijn  dag die zeker goed zou zijn doch... 
te Brugge bleek niemand thuis en 
z ijn  klient, Bu ltynck Louis, verzocht 
hem naar Oostende door te reizen. 
D aar zou h ij hem kunnen uitbetalen. 
E r  werd ha lt gehouden om een zeke
re vrouw Scoorisse op te zoeken die 
het geld zou voorschieten, doch deze 
bleek sedert December te zijn ver
trokken. W at meer was, u it een on
derzoek bleek tevens dat Bultynck 
nog zo lang niet uit de gevangenis te 
G ent was ontslagen en de man van 
M vr. Schoorisse eveneens een kost
ganger van deze «school» was. De po
litie  bemoeide zich met de zaak en 
Bu ltynck  werd ter beschikking van de 
Procureur gehouden. Ondertussen 
m ag de taxivoerder echter om zijn 
geld... fluiten. ___________

B U R G E R L IJK E  STAND
Overlijdens : Vandenhove Jacque

line, studente, 22 jaar, d. v. François 
en Verhuist Eulalie.

Huwelijken : De Bleecker Roger, 
grondwerker met Vanduren M aria, 
werkster, beiden voorheen te Hasselt.

C INEM A R ET H O R IK A
Deze week : «Le romance M ildred 

Pierce» met Joan  Crawford, Ja ck  Car
son en Zachary Scott.
D U IVEN SPO RT 

Voor «Elk zijn Recht» werden uit 
Arras 348 duiven gelost en de uitslag 
lu idt als volgt : 1. Quyo H enri; 2. 
Proot A lf.; 3. M ortier Osc.; 4 Pylyser 
René; 5 Delrue Ju l; 6 Sim oen Edm .; 
7 Dierendonck H enri; 8. Debruyne G ; 
9 Verslype Cam.; 10 Lanssens Jos.

Zondag zijn twee prijsvluchten n a 
m elijk u it Orléans en Breteuil.

ET A L A G EW ED ST R IJD
21 plaatselijke handelaars namen 

met Sinksen deel aan de etalagewed
strijd. De uitslagen luiden als volgt : 

le  Categorie : Voedingswaren.
Beker met diploma en gouden me

daille aan dhr Passchyn Oktaaf, V is 
handel, Leopoldlaan^ 35; Bekwam en 
het diploma met gouden m edaille : 
dhr Vanheste Achiel, Crem erie, Kerk- 
str 47; dr Devriendt Leon, Beenhou
w erij Oentstr 9 en M evr. Alice Van 
Laer Confiserie, Vanhinsberghstr 9; 
de h. Vanwalleghem  Ju lien , pasteibak 
kerij, Oostendse stwg werd gede- 
klasseerd.
WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVV

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

plaatse
A. VAND ERNO O T
♦ Maria Theresiastraat, 1* .
♦ OOSTENDE —  Tel. 72113 <

132 f
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2e Categorie : schoenen, textiel en 
wolartikelen.

Beker met diploma en gouden me
daille aan M evr. H ainaut, Fantasia, 
Tennisplein 4-6; Bekwam en diploma 
met gouden m edaille : dhr Claeys 
Jos., Leopoldlaan 64; Huis Huguette, 
Leopoldlaan 34 en W itgoedwinkel A l
fa, Leopoldlaan 10; Bekwam en diplo
ma met zilveren m edaille : M evr. Lo- 
ly, Bout de laine, Leopoldlaan 94 en 
M evr. Vanbeveren, Leopoldlaan 90. 
W erd gedeklasseerd : dhr Sirjacobs 
Adhémar, Kerkstr.

3e Categorie : alle andere handels
zaken.

Beker m et diplom a en gouden me
daille aan dhr W illenkens André, huis 
Floréal, De Sm et de Nayerstr.; Bekw a
men diplom a met gouden m edaille : 
dhr Laurent Dèsiré, Zeedijk 59; dhr 
Lombrez G., haarkapper, Jos. Casse- 
laan en dhr Coölens Hubert, Zeedijk 
35; Bekwam en diplom a met zilveren 
m edaille : dhr Pauwels W illy , bloemen 
handel, Leopoldlaan 68; dhr Edelsson 
Jacob, Leopoldlaan 75 en M evr. De- 
porter, Leopoldlaan 78; Bekwam en 
diploma met bronzen m edaille : dhr 
Casteleyn Jozef, Leopoldlaan 35 en 
M evr. A. Deporter-Neyt, Zeedijk 62.

M ET DE V ELO C LU B  OP R E IS
Zoals w ij gewoon zijn, kan het uit

stapje door de «Jonge Vluchters» in 
gericht als een echte schlager worden 
bestempeld. Zondagmorgen stonden 
immers 152 leden paraat om langs
heen onze Oost-Kust en Zuid Holland 
een aangenaam  verb lijf te Antwerpen 
er op na te houden. Bijzonder de over 
vaart te Ph ilip ine v ie l ten  zeerste in  
de gunst van het gezelschap m aar ook 
het bezoek aan de dokken in  de Sig- 
norenstad kon de m oeilijksten bevre
digen. De terugreis werd v ia  S t N i
klaas G ent en Brugge aanvaard ter
w ijl een zeer aangenaam ve rb lijf van 
circa anderhalf uur in  laatstgenoem 
de stad heel m oeilijk zal kunnen ver
geten worden.
t̂VVVVVVVVWVVVVVVYAA/WVYAVVVVV/VVVWVVVVAAAAA
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B U R G E R L I JK E  STAND
Geboorten : Goussey Francine v. 

Aimé en Lebbe Sim onne; Geldhof 
C hristian  v. Leopold en Nassel Alber- 
tine.

Overlijdens : Deplanter P ieter echt. 
Verannem an Emma, 71 jaar.

Huwelijksafkondigingen : Lexhardé

GEMEENTERAAD
De Gemeenteraad is Dinsdagna

middag te 17 uur bij hoogdringend
heid samengekomen ten einde de f i
nanciering der paardenwedrennen te 
bespreken. Deze bespreking was het 
gevolg van een beslissing van de B e 
stendige Afvaardiging die het finan 
cieringsplan niet w ilde goedkeuren 
zonder inw illig ing van twee volgende 
eisen : 1. recht tot inzage en contro
le van inkomsten en uitgaven van de 
Kon. M aatschappij der Paardenwed
rennen; 2. het raadplegen van de 
vroeger geldschieter om, indien mo
gelijk, hun steun te kunnen beko
men bij de financiering.

Daar beide eisen, deels door de

en goedkeuring in  de schoot van de 
Gem eenteraad weinig tijd .

Bu iten  deze punten noteerden we 
nog een tussenkomst van dhr A. Van- 
houtte die het verlangen uitsprak, 
weldra de Derbylaan te M ariakerke 
te zien restaureren en een in terpella
tie van dhr Van C aillie  over het at
tractiepaleis dat tijdens drie m aan
den van het zomerseizoen op de gron
den van de oude K ursaal zal worden 
opgericht. H ij noemde het eerst en 
vooral betreurenswaardig, dat derge
lijke  belangrijke beslissingen aan het 
oordeel van de raad n iet worden on
derworpen. Verder noemde h ij de op
richting  van d it attractiepaleis een

M aatschappij der Paardenwedrennen volledige degradatie van Oostende’s
en deels door het stadsbestuur, w er
den ingewilligd, vergde de bespreking

BURGERLIJKE STAND
G EBO O RTEN  H U W E L IJK E N

13 M ei 1948 Francine Verplancke, Ludovicus Verburgh, visser, en Ma-
Ichtegem ; „

14. —  Raym ond Campion v. Geor
ges en Andrée Gouillard, Zeediik, 184, 
D an iel Cortier, v. Pau l en Madeleine 
Gabant, A lbert I  Wandeling, 15.

15. —  Ju lian a  Van Maele, Klem s
kerke ̂  Daniel D-Hondt Breedene;
André Helsmoortel, v. Robert en M aria 
Denys, Spoorwegstr. 33; Fernand Vel- 
ter, Snaaskerke; Ronny B illiau w  v. 
M aurice en M artha Bulcke, Leffinge
s tr 221;

18 — Redgy Dewaele v. Leon en 
Madeleine Vercouter, Noord Eedestr. 
52; M yriam  Danneel v. Roger en Irè 
ne Raekelboom, A. Liebaartstr 22; 
Raym onde Vandaele v. César en Mar- 
gareta Geselle, Tim m erm anstr 2b;

19 —  Gerardine Mae.s Klem skerke; 
Joseph Delbol v. Joseph en Elza V an 
den Berghe, Schietbaanstr 43; Daniel

riette Claeys; Gabriel M athys, electri 
cien en Suzanne Verm eire; Robert 
Labbeke, electricien en Elza Ponjaert; 
M arcel Debeer, m ecanicien en Adol- 
phina Maelbrancke, dienstmeid; Louis 
Adam, bediende, en Lucienne Lepinois, 
naaister; Ludovicus Vanbelle, m ecani
cien en D iana Saelens; Leopold Smets 
beroepsmilitair, en Monique Dewilde ; 
Georges Vandecasteele, monteerder en 
Georgette Van Eenoo; M arcel Ester, 
bediende en Denise Enghelbrecht.

H U W E L IJK SA FK O N D IG IN G E N
Vansevenant André, handelaar, K a a i
straat, 55 en Vanh ille Denisa, H. Bor- 
gerstr 1; Lescrauwaert Raym ond be
diende, M aria-Theresiastr 6 en Sim on 
G ilberte, Visserspl. 2; Vanhee Alfons, 
bediende, Torhoutstwg 91 en Devonck 
Simonne, Ed. Cavellstr 54; Vanthour-

W illae rt v. Àlexis en M argareta Duyck nout Raymond, trambediende, Fr. Or-
M. Theresiastr. 1; banstr 49 en Vanbelle Cecilia, kassier-

2i  __Eliane Neyts v. A rthur en Ma- ster, Gerststr. 130; Van Eupen Hendri-
ria  Lievens, Th Van Loostr. 26; Redgy kus, bedrijfsopzichter, Antwerpen en

Hansen Caria, V laanderenstr 29; De- 
kock André, handelaar, Torhout en 

Yvonne Decoo, Langestr Verstraete D iana, verpleegster, Fr. Or
banstr 104; Vanhilderson Albert, be
diende, Knokke en Pon jaert Simonne 
bediende, Langestr 86,; Van Eygen 
Em ile, monteerder, Leffingestr. 16 en 
Vermeulen Georgette, Leffingestr 205.

Steen v. Hippolyte en Bertha Engels 
Verenigingstr 100; Gerard Ba lliu  v 
G erard  en 
113;

22. —  René Larsen v. Georges 
Denise Christiaen, leperstr. 52.

en

ST ER FG EV A LLEN
16. — Anna Wirges, 79 jr, Stwg op 

Nieuwpoort; Lucien Goethals 47 jr, 
Rogierlaan 21; Ju lien  Feys, 67 jr, Lei- 
scie *

17’. —  Sib illa  Uelpenich, 78 jr  Ro
gierlaan 75; M aria Maas, 79 jr, H. Con 
scienceplein 12; Pau l Roekens, 3 mnd, 
Braban tstr 6; Isaac Finkelkraut, 57 
Jr, Elsene;

19. — Nadine Colleman 2 mnd, Ge
lijkheidstr. 54;

21. —  Helena Carton, 70 jr  echtg. 
Renatus Beddeleem, Schaaf str 5; Leon 
Claeys, 77 jr, Ko rtrijk .

AN DERE G EM EEN TEN
Vansleiribrouck M aurice, visser te 

Oostende en Vanhoorne Madeleine, 
Breedene.

B R E U K  EN BU IK BA N D EN
Kunstbenen 

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

faam  en grafdelverswerk. Tegen deze 
u itlating  voer schepen Vroome hevig 
uit. Ook dhr Burgemeester* Serruys 
nam  stelling tegen de bewering van 
dhr Van C aillie en citeerde o.a. tek
sten u it de onderdanige M oniteur van 
de C.V.P. die, na het voorstel met en
thousiasme te hebben onthaald plots 
een zekere aarzeling ging vertonen 
b lijkbaar onder invloed van derden, 
welke invloed naderhand veelvuldig 
bleek te zijn daar w ij verleden week 
een lo fartike l aan het adres van 
Knokke moesten slikken. D it artikel 
was een kaakslag voor gans de Oost
endse bevolking.

W anneer de gemoederen ietw at ver- 
kalm d zijn, geeft dhr Burgem eester 
toe dat er critiek kan worden op u it
gebracht. H ij vindt steun bij dhr Goet 
ghebeur wanneer h ij staande houdt 
dat d it voorstel wel in  de Raad werd 
besproken en dat er geen critiek  is 
geopperd geweest. D hr Goetghebeur 
neemt stelling voor het f plan om er 
op te w ijzen dat concessie slechts over 
drie m aanden loopt en men van de 
nood een deugd moet maken.

Aldus kreeg deze vlugge bespreking 
over de financiering  der wedrennen 
een lang en bewogen staartje.

Victor, metaalbewerker, en Rekbrouck 
Suzanne; Pleysier Maurice, rijkswach
ter en Vanarendt Lucienne; Plaete- 
voet André, metaalbewerker en Vé- 
riez M aria, Ghyvelde.

Huwelijken : Declerck M arie, land
bouwer, Veurne en Sanders Ju lia ; 
Mommerency Georges, bediende, M an 
nekensvere en Dalle Simonne.

T.C.B. N IEU W S
Op Zondag 6 Ju n i a.s. rich t de Tou

ring Club van België, afdeling Nieuw
poort, een autocarreis in  naar de A r
dennen. Namen, D inant en de Grotten 
van Han.

P rijs  : leden 250 frank; niet leden 
290 frank.

Vertrek te 5 uur op de m arkt. In 
schrijvingen vóór 30 M ei bij M. Lust, 
M arkt 9 te Nieuwpoort of storting PC  
R  1377.70. Opgelet : tijdens de heen
reis zal per loting aan twee leden hun 
reisgeld terug betaald worden. Ieder 
deelnemend lid  heeft dus de kans een 
gratis reisje te maken.

Tiendaagse reis naar Zwitserland 
(Berner Oberland) van 19 tot 30 Ju n i 
1948. Vertrek : Zaterdag 19 Ju n i te 
13.30 u. op de m arkt. P rijs  2.290 frank 
voor kampeerder, 2.890 frank voor 
niet kampeerder. Het doel van de reis 
is het dorpje Zweilutchineue aan de 
voet van de Jungfrau. Wandeltochten, 
uitstappen per kabelspoor, per spoor 
en boottochten op de meren van Thun 
en Brieuz staan op het programma, 
evenals de bestijging van de Jungfrau 
Joch. D it alles, logies en eetm alen in 
2e klasse hotels zijn in  de prijs be
grepen. Voor aanvullende in lich tin 
gen wende men zich tot de secretaris 
A. Vyncke, Recolettenstraat 48. In 
schrijvingen bij M. Lust, 9, M arkt te 
Nieuwpoort of storting op PC R  1377.70 
vóór 8 Ju n i a.s.

A PO T H EEK D IEN ST
Voor Zondag 30 M ei ; Apotheek 

Cool, M arktstraat. Open van 9 tot 12 
en 16 tot 18 uur.

ROND DE M A RK T
Van verschillende zijden zijn k lach

ten opgegaan betreffende de hoge 
standgelden op de M arkt. Op het stad
huis schijnt men te denken dat dit 
een zaakje is dat men kan uitbaten. 
D aar echter op andere plaatsen geen 
of m inder staangeld gevraagd wordt 
verlaten de foorkramers langzamer
hand de Nieuwpoortse m arkt. Laten 
we hopen dat het stadsbestuur dra 
tot het besef komt van deze verkeer
de handelswijze en de nodige m aatre
gelen zal treffen om de m arkt van 
de ondergang te redden.
\VWIA/WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\<VVVVVVVVVVVVV»
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B U R G E R L IJK E  STAND
Van Cleven Armand, v. Lodewijk 

en De Neve Liliane, Pierstr, 21; Mom
mens W alter v. Guillaum e en Savels 
M arie, Heist; Vanderlinden Claudine 
v. Achille en Fourm au Alice, Moes
kroen; Vanhoutte Josiane v. G ilbrecht 
en M ueller Vera, Lissewege; Vandie
rendonck Norbert v. Armand en Coc- 
quyt Ju lie tta , Zeebrugge; Rombout 
Sonia v. Jozef en Jan k in a  Galina, 
Heist; Verheye Leo v. Pierre en Wilde- 
meersch V irg in ie Zeebrugge; Van 
Eeghem Godelieve v. Albrecht en 
Claeys Aline, Uitkerke.

Overlijdens : Govaert Charles, 18 jr 
P. Kruegerstr. 10; Braem s Petrus 74 
jr, Kerkstr 158; Baert Rom anie, 82 jr  
Gent.

Huwelijken : Maes Bernard, Oost
ende en Popelier Yvonne; Geldhof 
Karel, Assebroek, en Decostere Ange
la; Lannoyé Jean , Lanaken en De 
Reese N illy.

A PO T H EEK D IEN ST
Zondag 30 M ei : Apotheker Vogels, 

Bakkerstr 31.

Verbruikers !
M et mauve zeçel 
Vxuxutüën <C Ûteixen ara»

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- 
tiën en Reizen voor a i 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 - Broekstraat. 44, Brussel

(701)

W x i w t f i e e n  d e z e  W e e â  ?

O O S T E N D E

CINEM A
PA LA C E : «Le secret au de-là de la 

porte» met Joan  Bennett en M ichael 
Redgrave.

FO RM  : «Jordan le révolté» met 
A lan Ladd, Helen W alker en Shelden 
Leonard.

R IA LT O  : «L’Aigle noir» met Gino 
G ervi en Rossano Brazzi.

Kind, toegelaten
CORSO  : «La le ttre» met Bette D a

vis, Herbert M arshall en Jam es Ste
phenson.

CAM EO : «Am oureuse» met Dorothy 
Me Cuire, Guy Madison en Robert 
M itchen.

Kind, toegelaten.
R IO  ; «Plaisirs coupables» met G in 

ger B ritton  en Beatrice Curtis.
R O X Y  : «Les Loups de la m e n  met 

Hobart Boswarth en Jean  Carmen.
Kind, toegelaten.

NOVA : «Copie conform e» met Louis 
Jouret en Suzy Delair.

Kind. niet toegelaten

NIEUW PO O RT
C IN EM A S

NOVA : Van V rijdag tot M aandag : 
«The Toison story», kleurenfilm  met 
La rry  Parks.

C EN TU RY  : van Vrijdag tot Zon
dag : «Ieders noodlot» met O livia de 
H avilland  en John  Lund.

Maandag en Dinsdag : «Sterren  
rh y th m e» met Bing  Crosby, Ray Mid
land, Paulette Goddard.

FO N T EN IER SD IEN ST
Van 29 Mei tot 5 Ju n i : fonteinmees 

ter Boute Henri, de Sm et de Naeyer- 
laan 56.

V E R D IE N S T E L IJK  STAD SGENO O T 
O N DERSCH EIDEN

Dhr V irgile De Maesschalk, direc
teur der Rijksnorm aalschool, komt zo 
ju ist door de Prins Regent benoemd 
te worden tot Ridder in  de Kroon
orde.

Dhr De Maesschalck w ist sinds h ij 
nu meer dan 15 jaa r in  onze stad 
woont, de achting en het vertrouwen 
van eenieder te winnen. lAls léraar 
en thans als D irecteur der'R ijksnor- 
maalschool stond h ij steeds op de bres 
tot verdediging en bevordering van ’t  
officieel onderwijs. tw 'ojjcv..

Benevens ziin zware en tijdrovende 
taak van bestuurder vindt dhr De 
Maesschalck nog de tijd  om als voor
zitter van het Verbond der oud- 
Krijgsgevangenen en van het Rode 
Kruis, het lot aan te trekken en te 
behartigen van de krijgsgevangenen 
en de m inder bedeelden. M et wijze 
raad en leiding staat h ij steeds op de 
bres tot groei en bloei van zijn ver
enigingen.
V ERG U N N IN G EN  OP H ET 
S T E D E L IJK  K E R K H O F

Het college van burgemeester en 
schepenen brengt ter kennis aan de 
belanghebbenden, dat, ingevolge een 
beslissing genomen door de gemeente
raad in  zitting van 11 M ei 1948. de 
dertigjarige vergunningen, toegestaan 
voor personen overleden ih  1913 tot 
en met 1917, bij het verstrijken van 
het term ijn, vernieuwd kunnen wor
den voor een tweede term ijn  van 20 
jaar. Deze verlenging zal slechts op 
uitdrukkelijke aanvraag van de naast
bestaanden der overledenen worden 
verleend mits betaling van duizend 
frank.

De aanvragen tot verlenging moe
ten u iterlijk  voor 1 Ju li 1948 ingediend 
worden op het burëel van de Burger
lijke stand. Ind ien de dertigjarige 
vergunning niet wordt verlengd moe
ten de grafmonumenten, grafschrif
ten en beplatingen tegen deze datum 
worden verwijderd.

D O D EL IJK  ONGEVAL
De twee en veertigjarige Lison Nor

bert, wonende te Anderlecht was Za
terdagvoormiddag bezig schilderwer
ken uit te voeren aan zijn woning ge
legen Albertstr 15 aan de dakvensters.

Rond 10,15 uur viel de ongelukkige 
u it de dakgoot, waarop h ij stond en 
kwam op de straatstenen terecht. Dr 
De Deyster snelde onm iddellijk ter 
hulp en diende het slachtoffer de eer 
ste nodige zorgen toe. In  allerhaast 
werd h ij vervolgens naar het stede
lijk  hospitaal over gebracht, w aar ver
schillende beenderbreuken en inwendi 
ge verwondingen werden vastgesteld. 
Ondanks de spoedige geneeskundige 
tussenkomst en de beste zorgen over
leed het slachtoffer in  de namiddag.

AUTO-ONGEVAL OP DE BAAN 
B R U G G E-BLA N K EN BER G E

Zaterdagnamiddag omstreeks 18.30 
uur had op de baan Brugge-Blanken- 
berge ter hoogte van de Kruiskalsijde 
op het grondgebied Zuienkerke een 
auto-ongeval plaats, De auto bestuurd 
door de Luxemburger D. L. komende 
u it de richting Brugge, wilde ter 
hoogte van de Kruiskalsijde de per
sonenwagen, bestuurd door vrouw D. 
E. uit Brugge voorbijsteken. Op het
zelfde ogenblik gaf deze tweede auto 
sein om links in  te zwenken naar 
Zuienkerke dorp. Ten einde een bot
sing te verm ijden zwenkte de eerste 
wagen volledig naar de linkerkant 
van de baan. Door zijn snelheid kwam 
h ij echter in  de aanpalende gracht te
recht, de inzittenden, de Luxem bur
gers D. L. en zijn echtgenote liepen 
lichte verwondingen op. De derde in 
zittende heer W ittevrongel Achiel. 
kwam er met de schrik vanaf. De 
wagen werd erg beschadigd.

R IJKSN O RM A A LSC H O O L
T O ELA T IN G SEXA M EN

De eerste zittijd  voor de toelatings
examens tot het eerste norm aaljaar 
en tot de voorbereidingsklasse heeft 
plaats in  de tweede helft van Jun i. 
De candidaten moeten 14 jr  oud zijn 
op 31 December 1948 voor de voorberei 
dingsklasse en 15 jaa r voor dezelfde 
datum voor het 1ste norm aaljaar: zij 
moeten hun aanvraag met de vereis
te stukken zo spoedig mogelijk en al
leszins vóór 10 Ju n i doen geworden 
aan de directeur van de school : de 
Sm et de Naeyerlaan 117 te Blanken
berge.

Een tweede z ittijd  wordt voor beide 
toelatingsexamens ingericht in  het 

begin van September. De candidaten 
die in  Ju n i n iet mochten slagen in 
het toelatingsexamen tot de voorbe
reidingsklasse, mogen zich in  Septem
ber opnieuw aanmelden. Degenen, die 
in  Ju n i niet mochten slagen in  het toe 
latingsexamen tot het eerste normaal 
jaa r mogen zich echter n iet opnieuw 
aanmelden in  September.

De heer M inister van Openbaar 
Onderwijs kan zes m aand vrijstelling 
van de wettelijke leeftijd  van de can
didaten verlenen.

Vereiste stukken : 1. U ittreksel uit 
de geboorteakte (op zegel); 2. Bewijs 
van Belgische nationaliteit (op zegel) 
3. Bew ijs van goed gedrag en zeden 
(op zegel); 4. Bew ijs van Koepokinen 
ting; 5. Schoolbewijs van de laatst 
bezochte school.

De candidaten kunnen kost en in 
woon verkrijgen in  de school geduren 
de de examenperiode. Prospectus en 
nadere inlichtingen op aanvraag bij 
de D irecteur van de ideaal gelegen 
Rijksnorm aalschool, U!7i, de Smet de 
Naeyerlaan te Blankenberge.
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D IEFST A LLEN
Terw ijl in  onze badstad de volle ker 

misvreugde heerst, werd op niet m in
der dan twee plaatsen diefstal ge
pleegd met inbraak en bij een derde 
gepoogd tot een dergelijke daad over 
te gaan.

Be  Heer Utterwulghe F., uitbater 
van café London, was er het slechts 
aan toe. De onbekende dieven waren 
langs achteren op het platvorm  bin
nengedrongen, de kamerdeur openge 
broken, alle kasten doorsnuffeld en 
de vlucht genomen met een som geld 
van ongeveer 45.000 frank.

Ook de bakkerij Declerck kreeg be
zoek. H ier werd 2.000 frank ont
vreemd en w at goudwerk

De Wwe Müe in  de Oude Kerkstr. 
was reeds te bed toen zij het gerinkel 
van glas hoorde. Z ij gaf onm iddellijk 
alarm  w at de dief of dieven op de 
vlucht dëed slaan.

Om trent deze diefstallen tast men 
voor het ogenblik in  het duistere. 
Nochtans werd een streng onderzoek 
ingesteld.

S P R E E K B E U R T
Op Zpndag 30 Mei te 19 uur in  de 

zaal «Rerum  Novarum» komt de be
faamde redenaar heer senator Baur 
spreken over de «Koningskwestie».

Ook de bij ons zo gunstig gekende 
volksvertegenwoordiger Deschepper 
zal het woord voeren.

Iedereen is welkom tot deze zeer be
langrijke spreekbeurten.

IN H U LD IG IN G

Maandagnam iddag werd bij een 
korte plechtigheid overgegaan tot de 
inhuldiging van 26 huizen voor geteis
terden.
M inister Deman, lie t zich verontschul
digen en werd vertegenwoordigd door 
de heer Portargent, Cabinetssecreta- 
ris.

Naast de Gemeenteoverheid hadden 
ta lrijke  personaliteiten eraan gehou
den op deze plechtigheid aanwezig te' 
zijn. W ij hebben o.a. opgemerkt :

De heer P. van Outryve d’Ydewalle, 
Gouverneur van West Vlaanderen; de 
heer Stevigny, D irecteur.Generaal bij 
het M inisterie van Wederopbouw; Se
nator Neels; Volksvertegenwoordiger 
Woestyn; Sm issaert en Lonck, Besten
dig Afgevaardigden; Burgemeester de 
Gheidere van Heist en Devriendt van 
Biankenberge; Schepen Verhuist uit 
Knokke enz.

In  een korte toespraak drukte dhr 
Pçtargent zijn tevredenheid uit, voor 
hét prachtig werk bij de opbouw van 
de huizen verwezenlijkt en zegde ver
der dat het M inisterie thans voor doel 
heeft het privaat in itia tie f meer en 
meer aan te moedigen. Aldus zullen 
in  plaats van Nationale werven, Co- 
operatieve werven worden opgericht.

Na deze toespraak werd een bezoek 
gebracht aan de huizen waarvan te 
dezer gelegenheid één werd gemeu- 
beleerd. Op deze werf van 26 huizen 
vind mén drie verschillende typen. 
De koopprijs van deze huizen zal 
w aarsch ijn lijk  schommelen tussen de 
200.000 fr en de 350.000 fr  naargelang 
hun grote.

Als slot van deze inhuldiging had 
op het stadhuis een ontvangst plaats.

B EZ IC H T IG IN G
De huizen voor geteisterden welke 

Maandag 11. plechtig werden ingehul
digd mogen door het publiek bezich
tigd worden tot 6 Ju n i a.s. alle werk
dagen van 14 tot 19 uur en des Zon
dags van 11 tot 17 uur.

VOOR DE G ET E IST ER D EN
In  het nummer 14 van de vorige 

week ingehuldigde huizen voor geteis
terden kunnen geteisterden en be
langhebbenden alle gewenste in lich 
tingen en raadgevingen bekomen.

Een afgevaardigde van de Co-opera
tieve voor Wederopbouw zal daar de 
geteisterden en belanghebbenden te 
woord staan : iedere weekdag van 14 
tot 19 uur, ’s Zondags van 11 tot 17 u. 
tot 6 Ju n i a.s.

Zoeklichtjes
llllllllllHHIIIHHIIHHIIHHIIIIIIIlHIIIIIIIHlli
♦ TE KO OP : Verschillende Schroe
ven (Brons) voor Moteur 120 P.K .

W IN CH  (Neptune) nog niet ge
bruikt nieuw type voor moteur 80/100 
P.K .

Adres : Rederij BRU N ET , 25, R e 
derijkaai.

T E  KO O P Gang 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.

Zich wenden : Pipe, 34, Van Bse- 
ghemlaan. (673)

♦ EEN  B ET R O U W B A R E  G ID S  ♦

♦ IS  GOUD W AARD  ♦

♦ Z U LK  EEN  G ID S  IS  DE ♦

K O L O N IA L E

LOTERIJ
♦ voor de refs naar het fortuin ♦

T R E K K IN G  OP 15 JU N I T E  RO N SE
(805)

Oostende-Dover
Uurtabel der overvaarten voor de 

week van  30 Mei to t 15 Jun i 1948.

Van Oostende naar Dover : a f
vaarten te 9 u. 45 en 14 u. 30.

Van Dover naar Oostende : a fvaa r
ten te 11 u 20 en 17 u. 20.

De auto’s worden vervoerd met de 
gewone passagiersboten.

Onze V  ooruitzichten

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

I l le  Afd. A.
Ruddervoorde _ Diksm uide 
Wenduine - Adinkerke

BRUNET & C 1 
X
I

Telegr. u Corapae *

O O S T E N D E

(217)Tal. 71318 -

g Zeevisgroothandel
X SPECIALITEITEN
i  V ER SE , G EZO UTEN  en B E  VRO REN  H ARIN G
X ««

N otariële Aankondigingen

Corporatief Verbond
U ITSLA G EN

U.C.B. - Bank van Brussel 
Béliard  (A ) - L itto  Sport 
Béliard  (B ) - Po litie 
U.C.B. - Béliard  (A )
Po litie  - Béliard  (A )
U.C.B. - F.C. A lleyn

V R IEN D EN  MATCH

El. du L itto ra l - Stad

R A N G SC H IK K IN G

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

2-3

Notaris Jacques GHYO O T, 
t<ï Oostende, St-Petersburgstraat, 47 

(tel. 715.88)
X X X

T O E W IJZ IN G
Op D IN SD A G  8 JU N I 1948 te 16 uur 

ter herberg «Prins Boudew ijn» S t .Se 
bastiaanstraat, 22, te Oostende van : 
Gemeente B R E E D E N E  (Sas-SUjkens)

1) Drie arbeidswoonsten
met erf en koer, gelegen N TJKKER- 
STRA A T , 53, 57, 59, ieder groot 90 m2 
en begrijpende : achterkelder, gelijk
vloers, verdieping en zolder.

Ieder woonst is voorzien van elec- 
tric ite it en regenwater.

Genot der huurpenningen binnen 
de maand.
I INGEST. : 80.000; 75.000 en 81.000 Fr.
2) Een Puingrond
met de grondvesten ener woonst ver
nield door oorlogsfeiten, gelegen hoek 
N U K K ER ST R A A T , eertijds no 61, en 
Coupurestraat, groot 90 m2.

IN G EST ELD  : 45.000 Fr.

3) Een Eigendom
best geschikt als handels en op- 
brengsthuis, gelegen Prin s A lbertlaan 
45, groot 145 m2, begrijpende : Kel- 
deringen, gelijkvloers , verdieping en 
grote zolder (13 p laatsen).

Voorzien van electriciteit, gas en re 
genwater.

Genot der huurpenningen binnen 
de maand.

Z ichtbaar : Dinsdag en V rijdag  van 
14 tot 16 uur.

Oorlogsschade mag overgenomen 
worden.

Nadere in lichtingen ten kantore.
IN G EST ELD  : 185.000 Fr.

(806)

1 Politie 18 14 1 3 51 16 31
2 Béliard  (A ) 18 14 1 3 69 14 31
3 U.C.B. 16 11 3 2 47 23 24
4 Litto 18 9 5 4 60 34 22
& Tram 15 7 6 2 35 34 16
7 Stad 16 7 9 0 39 36 14
7 Casino 18 3 10 5 26 61 11
8 F.C. A lleyn 16 2 10 4 24 46 8
9 Béliard  (B ) 15 2 12 1 15 68 5

10 Bank 16 2 14 0 31 65 4

AA N G EKO N D IG D E W E S T R IJD E N

De 3-0 overwinning van Bé liard  (A ) 
op Po litie S.K . heeft voor gevolg dat 
tussen beide elftallen  een test-m atch 
dient gespeeld w aarvan de uitslag de 
kampioen van het Gewest zal aan
duiden die op Zaterdag 5 Ju n i a.s. 
alhier tegen F.C. Eike laar, kampioen 
van het Gewest K o rtrijk , de halve fi 
nale van het Provin ciaa l kampioen
schap zal betwisten.

De bijgevoegde w edstrijd  Politie- 
Béliard  (A ) gaat door op Zaterdag 
29 dezer te 15 u. op het terrein  van 
Béliard  te Steene.

Verder spelen te 17 u. Bank  van 
Brussel tegen F.C. Alleyn.

Op het terrein van A.S. Oostende 
g rijp t het stichtingstornooi van S.V. 
Het Spoor p laats w aarvan het pro
gramma op een andere p laats van 
het blad is gepubliceerd.

AAN V ER K O P ER S  VAN
V ISSER SV A A R T U IG EN

Reders welke een motor of een vis
sersvaartuig te verkopen hebben, wor 
den verzocht aan het adres van «Het 
Nieuw Visscherijblad» de nodige in 

lich ting en  la.ten geworden met voor
waarden. -1i: (783)

E IN D U IT SLA G  KA M PIN G  
G A A IBO LD ERBO N D

le  prijs : Moedige Bolders zonder 
vrees 120 punten. Totaal 723 en be
ker geschonken door «Het Laatste 
Nieuws».

2e p rijs : Moedige bolders 129 p. 
totaal 694.

3e prijs : Na werk verm aak 149 p. 
totaal 679 p.

4e p rijs Blauw voet 131 p. Tot. 647.
5e p rijs Altoos te vreden 124 punt. 

Totaal 562
Prem ie grootst getal oppergaaien 

en Beker hoogste ge/tal in  de v ijf 
kampingen gewonnen door Mr. A. 
Vanderschae lid  van : Na werk Ver
maak, die kampioen van de Bolders- 
bond wordt uitgeroepen.

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

(Tel. 715.88;

TO EW IIJZ IN G
Op W O EN SD A G  2 JU N I 1948, te 15 

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

STA D  O O STEN D E 
W E L G E L E G E N  EN SCHONE

VILLA
gelegen Koniginnelaan, 67 (d ichtbij 
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 
en speciale electrische stroom voor 
keukenvuren e.a.

Dadelijke ingenottreding.
Kan vrij komen 6 maanden na toe

wijzing. (b ij toepassinge van art. 6 
der wet van 31 M aart 1948.

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

IN G EST ELD  650.000 fr.
(797)

SCHAKEN
N IEU W PO O R T

TO RN O O I-U ITSLAG
Uitslag van het tornooi tussen «De 

Tempeliers» en De Panne :
Bultynck-Ruysen 0— 1
Vanexem-Vanderborght 0— 1
Boeckx-Maerten o— 1
Van Craeynest-Lingier 0— 1
Cassaer-ïmmesoete 1-—o
Braet-De Sm et 0— 1
Verplancke-Verzele l — 0
Decorte-Turf l —0
De Busschere-Ghys o— 1
Mausset-Accou o— 1
Gombert-Michiels 0— 1 
Van Craeynest W.-De Coninck 1— 0
Meyskens-Trenteseaux 0— 1
Scholteden-Leroy 0— 1

Uitslag : Nieuwpoort 4 partijen, 
De Panne 10 partijen.

Studie van Notaris 
M. DE W A N D ELEER

W illem sstraat, 16 Antwerpen

Modern Fabriek
THANS V IS R O K E R IJ

en

Schone Villa met hof
JU U L  M O R ET U SLE I, 586

(nabij St. Bavostraat, naast spoor
weg).

W IL R Y K
De Notaris M arcel D E  W AN D E

L E E R , te Antwerpen, zal met winst 
van premie op D IN SD A G EN  1 en 8 
JU N I 1948, telkens om 4.30 u. in het 
notarishuis Koningin Elisabethlaan, 
10 te Antwerpen (W arande) openbaar 
verkopen :

LO T  I  : Een sterkgebouwd en zeer 
modern fabriek (thans visrokerij) 
met 20 rookschouwen, grote hangars 
magazijnen, werkplaatsen, vestiaire, 
zoutkelders, vrieskelder, gebetonneer 
de koer, enz. Groot 3.386 m2.

LO T  2 : Moderne v illa  met hof, be 
grijpende beneden : 4 kamers en in 
gerichte badkamer. Op het verdiep : 
5 kamers. Kelderverdieping : Keuken 
en verschillende kelders, hof met 
fruitbomen. Groot 978 m2.

Samenvoeging voorbehouden.
Onm iddellijk beschikbaar.

Visrokersmateriaal
Openbare verkoping op V rijdag 11 

Ju n i om 2 u. ter plaatse Ju u l Moretus 
lei 586, W ilryk , van belangrijk lot vis 
m ateriaal : wagens speten, pompen, 
vaten, motoren, hout, camion, enz.

In lichtingen en plans ter studie.
(793)

Studie van Meester 
JA N  B. DE G H ELD ER E  

T E  HEIST-AAN-ZEE
X X X

TO ESLAG
Op W O EN SD AG  2 JU N I 1948, om 

16 ure stipt, in  het «Hotel de la  M a
rine» Statiep laats te Heist-aan-zee, 

BAD STAD  H EIST-A A N -ZEE 
EEN  G RO TE EN W ELG EL EG EN

VILLA
genaamd «Ste Thérèse», Zeedijk, 106 
groot 135 m2; geteisterd. 

Onm iddellijk vrij.
IN G ESTELD  : 100.000 FR  

(799)

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

T E  HEIST-AAN-ZEE
xxx

T O ESLA G  
Op D IN SD A G  8 JU N I 1948, om 16 

uur stipt in  het «Café den Anker« bij 
M r. 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.

Onm iddellijk vrij.
IN G EST ELD  : 116.000 Fr.

(807)

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

TE  HEIST-AAN-ZEE
xxx

TO ESLA G  
Op D IN SD A G  8 JU N I 1948, om 17 

uur stipt, in  het «Café Flander Ja n 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

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

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

IN G EST ELD  : 100.000 Fr.
(808)

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

T E  HEIST-AAN-ZEE 
en G EO R G ES  W AT ILLO N  

te NAMEN 
xxx

IN ST 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
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
TO ESLAG

Op W O ENSD AG 2 JU N 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

Gerievig Werkmanshuis
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 uur.
IN G ESTELD  . 70.000 FR. 

Verdere in lichtingen te bekomen 
ter studie van Notaris de Gheldere.

(800)

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

Léopoldlaan, 10 te Oostende
X X X

Op D IN SD A G  1 JU N I 1948 te 15 u. 
ter gehoorzaal van het Vredegerecht 
van het Kanton Oostende, Canada- 
plein te Oostende :

TO ESLA G  van 
G EM EEN T E  BR EED EN E  

KO OP II
Werkmanshuis

Nieuwstraat, 20 oppervlakte 125 m2 
Bewoond door de verkopers.

IN G ESTELD  : 80.000 fr
KO OP II

Gerievig Woonhuis
Nieuw straat( 23 oppervlakte 70 m2 

V rij van gebruik.
IN G EST ELD  : 70.000 fr

Bezoek voor beide kopen ’s Zater
dags van 2 tot 5 uur.

Alle nadere in lichtingen te beko
men ter studie. (794)

Studie van Meester 
P IE R R E  D EN IS

doctor in  de rechten, notaris te 
Nieuwpoort

Op W O EN SD AGEN  9 JU N I en 23 
JU N I, telkens om 3 uur ’s namiddags 
ter herberg «Café de Lombardzijde» 
bij M ijnheer Isidoor Feys te Lombard 
zijde respectievelijken IN S T EL  en 
TO ESLA G  van :

G EM EEN T E LO M BA R D Z IJD E  
EEN  GOED

W OONH UIS
M ET HOF

G istélstraat, 28, groot 4 a 27 ca 
Verhuurd zonder geschreven pacht 

m its 200 fr. per maand aan M ijn 
heer Deramoudt-Asaert.

Zichtbaar den Maandag, Woensdag 
en V rijdag van 10 tot 12 uur.

Gewone voorwaarden.
M et gewin van 1/2 %  instelprem ie.

Voor alle verdere inlichtingen zich 
wenden ter studie van voornoemde 
notaris P. D EN IS, Kokstraat, 9 te 
Nieuwpoort.
__________________________________ (804)

Studie van Meester 
P IE R R E  D EN IS

doctor in  de rechten, notaris te 
Nieuwpoort

Op D IN SD A G EN  8 JU N I en 22 JU N I 
1948, telkens om 3 uur ’s namiddags 
ter herberg «La Liberté» bij M ijn 
heer Charles Demeyere, Grote M arkt 
te Nieuwpoort, respectievelijken IN 
ST EL  en TO ESLA G  van :

G EM EEN T E  W EST EN D E 
2 HA. 74 A. 75 CA. Z EER  GOED

Bouw- en Weiland
B O T ER D IJK W E G

verdeeld in 4 loten 
Verpacht aan M ijnheer Vannecke 

Em iel.
Voor verdeling zie affichen 
Gewone voorwaarden.

M et gewin van 1/2 % instelpremie.
Voor alle verdere inlichtingen zich 

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

(803)

U IT  TER  HAND TE  KOOP 

SCHOON

Burgershuis
Vinger li ngstraat, 34 O ostend e-Opex

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

Studie van Meester 
P IE R R E  D EN IS

doctor in  de rechten, notaris te 
Nieuwpoort

Op M AANDAGEN 7 JU N I en 21 JU 
N I 1948, telken om 3 u. ’s namiddags 
ter herberg «La Liberté) bij de heer 
Charles Demeyere, Grote M arkt, te 
Nieuwpoort respectievelijken IN S T EL  
en TO ESLA G  van :

STAD  N IEU W PO O RT  
EEN Z EER  GOED

Handelshuis
zijnde de «CAFE SPO RT IE»  Haven
straat, 9 groot 1 a. 30 ca.

Met al de gebeurlijke rechten op 
oorlogsschadevergoeding.

Zichtbaar den Maandag, Woensdag 
en V rijdag van 10 tot 12 uur.

Verpacht aan 250 fr. per maand, 
zonder opslag.
Met gewin van 1/2 %  instelpremie. 

Gewone voorwaarden.
Voor alle verdere inlichtingen zich 

wenden ter studie van voornoemde 
notaris P. D EN IS, Kokstraat, 9 te 
Nieuwpoort.
_________ __________  (802)

Kantoren van Notarissen 
A. LACO URT te Oostende en 

J. DE V ES T EL E  te Brugge
XXXX

O PEN BA RE V ER K O P IN G  VAN * 
EEN  SCHOON PER C EEL

Bouwfrond
Breidelstraat (tegen W apenplaats) te 

Oostende
De notaris A. Lacourt te Oostende, 

zal met tussenkomst van zijn ambt
genoot, Mster J .  De Vestele te Brug
ge, overgaan tot de openbare verko
ping.

STAD  O O STENDE 
Een schoon en welgelegen perceel 

bouwgrond met 8 m. façade, Breidel
straat, groot 80 m2 55 dm2, gekadas
treerd sectie A deel no 351a. 

Onm iddellijk gebruik.
Z ITD A G

TO ESLA G  : Maandag 7 Ju n i 1948
om 3 uur in het lokaal «Prins 
Boudewijn» St. Sebastiaanstraat, 22 

Alle inlichtingen te bekomen ter stu 
die van notaris A. Lacourt, K . Ja n s 
senslaan, 31 te Oostende

IN G ESTELD  : 175.000 Fr 
(810)



Marcel H UBRO U C K w ist zich 
als enige Belg te klasseren in 
de eerste ronde van de midden 
gewichtcompetitie te Antwer
pen. Zeggen we echter dat de 
kamp heel evenwichtig verliep 
en De Meyer met recht geklas
seerd werd om opnieuw te star 
ten.
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In  het vooruitzicht van de Bel 
gische Stayerskampioenschap- 
pen te Zwartberg brengt Os
tend Stadion Zondagnamiddag 
alle candidaat-kampioenen aan 
de vertreklijn. W ellich t wordt 
het de zoveelste uitgave van de 
strijd  : Goethals _ rest van 
België.

Zaterdagnamiddag 1 9  Mei op A> S« O.

PRACHTIG EXPRESS-TORN001
van S. V. Het Spoor

Het ziet er naar u it dat er Zater
dagnamiddag op het A.S.O.-terrein 
meer volk zal zijn dan het tijdens de 
afgelopen competitie ooit het geval 
is geweest. Acht flinke corporatieve 
ploegen binden er de schoenen aan 
en... welke bekende namen treffen 
we niet in  de diverse opstellingen !

De inrichting van d it super en te
vens express corporatief voetbaltor- 
nooi is te danken aan de onlangs ge
stichte S.V. Het Spoor die zich aldus 
volledig w il in  het nieuw m ilieu wer
pen en het in itia tie f heeft genomen 
de acht beste corporatieve teams in 
een namiddagtornooi samen te bren
gen en aan de winners twee pracht- 
bekers toe te kennen.' Zeggen we dat 
S. V. Het Spoor de juiste, aan
trekkelijkste formule heeft gevonden 
om dit tornooi zeker tot een onver
getelijke succes te doen uitgroeien.

In  het hieronder volgend program 
m a zal iedereen zich kunnen voor 
stellen hoe het tornooi zal verlopen.

E r worden op de twee voetbalter- 
reinen telkens wedstrijden gespeeld 
van een ha lf uur. «Door schifting, 
halve finale en finale zal uiteindelijk 
de kampioen van het tornooi gekend 
worden. Voorwaar een formule die 
zowel van sportief als van spectacu
la ir  standpunt uit, volledig in de 
smaak moet vallen en dan ook een 
m assa sportmensen naar A.S.O. zal 
lokken.

Het tornooi vangt aan te 14.30 u. 
zeer stipt. Even voor 14.30 u. zullen 
a l de spelers aan het publiek voor
gesteld worden. Iedere wedstrijd 
loopt over 30 min. met twee speel
tijden van 15 min. doch zonder rust 
E r  wordt dus na 15 min. spel onmid
dellijk  gedraaid.

B IJZ O N D ER E  SC H IK K IN G EN

H et kan voor het publiek ook nut
tig  zijn kennis te nemen van de vol
gende bijzondere schikkingen welke 
door de inrichters van dit tornooi 
werden getroffen ten einde alles in 
volm aakte orde te doen verlopen.

Eir mogen om het even welke re
den, geen spelers vervangen worden 
De opstelling van de eerste m atch 
b lijft dus behouden, ook indien spe
lers gekwetst worden.

Geen enkele wijziging in  de uur
rooster of volgorde der wedstrijden 
is toegelaten.

In  geval de wedstrijden onbeslist 
eindigen zal het aan tal corners be
slissend zijn. Voor de vertroosting 
en finale echter zullen extra-times 
van 2 x 10 min. gespeeld worden.

H et entreegeld is vastgesteld op 5 
en 10 fr., w erkelijk een spotprijs voor 
zo’n prachtig tornooi.

W an t zie nu nog even de samen
stelling der ploegen na.

S.V. SPOOR
G a llin  (SK V O ), Roose (ASO ) Ve- 
kemans (L a  Gantoise), Kesteloot 
(V G O ), Backx (Wevelgem FC ), Ber 

tens (S K  De H aan ), Slabbinck A. 
en R . (Dar. Blankenb.), Ide (FC  
Syseele), Coeneye (ASO ) en Berloo 
(L a  Gantoise).

K leur : blauw-geel
F.C. I JS B E R E N

Van Nieuwenhuyse, Pertz, Bijosiè- 
re, B illie t R . (A SO ), Van Halm e M. 
(Cercle Brugge), Derycker, Bocqué, 
Coenen, Demortier, Defebere, en 
Broucksom.

K leu r : blauw-wit
BR U G G EN  EN W EG EN

Vanhonsebrouck, W ille, (D. B la n 
kenberge) Deschacht Fr. (SK V O ) 
Roets (S K  De H aan ), Decraemer 
(A SO ), Mestdagh (V G O ), Tomme
leyn (A SO ), Cappelier (E . G iste l), 
Gernaey (A SO ), Salem bier, D ’Ever 
lange (M iddelkerke G S ).

K leur : groen-zwart
E L E C T R IC IT E  DU L IT T O R A l

Debaene A., Hamers A „ Degryse
G. Jonckheere, A. Boussy, A. Pas- 
schyn, M. Raes, F. Pouckaert, De_ 
segournet J., Gunst W . (ASO ) en 
Derudder E.

K leu r : paars-wit.
F.C. STA D SBEAM BTEN

Huwaert (FC  Veurne), Dewilde E. 
(V G O ), Decaestecker (V G O ), G il
bert J .  (Oudenburg), Devinck (V G  
O ), Hollemeesch Ch. (A SO ), V an 
denberghe (V G O ), C. Deschacht (A  
SO ), N ierinck (V G O ), Ereboudt (V  
G O ) Vanderivière (ASO )

K leur :rood-geel

S.V. ZEEW EZEN
Vandebouhede (A SO ), Vandenber
ghe en Bu ltynck (V G O ), Beuren 
(A SO ), Po llet (SV  Breeden), Beyts 
(A SO ), Sauers (Oudenb.), Tjackx 
(A SO ), Aspeslagh (A SO ), Monten 

(C . Brugge), Scham p (ASO ).
K leur : geel-zwart

L ITTO  N IEUW PO O RT.
Van Massenhove, Wybo J., Van 
Dronge R., Ferdinande L., Verm ote 
R., Deman R . Tjaeckx G., Berteloot
D., Vallaeys R., Legein L „  Tjaeckx 
R.,

F.C. T R A M PER SO N EEL
Devolder R., Handschoewerker, 
Beernaert (SK V O ), Dedulle Febri 
(SK V O ) Folens, F . Vermote, G., K . 
Rathé (W S  Adinkerke), Vander ste 
de, Dedulle C. (SK V O ), Vandenbrou 
cke (FC  H eist), Carton.

K leu r : blauw-wit.

DE W E D S T R IJD EN

De loting welke door de pers werd 
bijgewoond, gaf volgende uitslag : 
S.V. Zeewezen, L itto  Nieuwpoort, F.
C. Ijsberen, S K  Stadsbeambten, F.C. 
Tram , S.V. Spoor, Bruggen en Wegen 
E lectricité  du Litto ral.

Aldus zijn de eerste wedstrijden de 
volgende :

K W A R T  B E S L IS S IN G EN

van 14.30 tot 15 u.
A. SV  Zeewezen - Nieuwpoort L itto

(gr. terrein )
B . FC  IJsberen  - S K  Stadsbeam bten

(k l. terrein )
van 15.05 tot 15.35 u.

C. F.C. Tram  - S.V. Spoor
(gr. terre in )

D. Bruggen en Weg. - E. du L itto ra l
(k l. terrein )

H ALVE B E S L IS S IN G EN
van 15.45 tot 16.15 u.

E. W innaar A  tegen w innaar C.
(k l. terrein )

F. W innaar B. tegen w innaar C.
(gr. terrein )

H ALVE V ER T R O O ST IN G

van 16.20 tot 16.50 u.
G. Verliezer A tegen verliezer C.

(k l. terrein )
H. Verliezer B  tegen verliezer D.

(gr. terrein )

B E S L IS S IN G
van 17 tot 17.30 u.

J. W innaar E  tegen w innaar F.
(gr. terrein )

V ER T R O O ST IN G

J.  W innaar G. tegen w innaar H.
(k l. terrein ) 

Om 17.30 u. onm iddellijk na afloop 
van deze wedstrijden, uitreiking der 
bekers aan de Eretribune.

EN ONZE PR O N O ST IEK  ?

Enkele e lftallen  hebben deels door 
hun sam enstelling, deels door hun 
routine, een zekere voorkeur op de an 
dere en eigenaardig genoeg, per slot 
van rekening kunnen we hen in  twee 
kampen verdelen. F.C . Stadsbeamb
ten, S.V. Zeewzen, SV  Spoor en Brug 
gen en Wegen zullen w e llich t in  halve 
beslissing komen te rw ijl de andere 
de strijd  voor de troostbeker zullen 
moeten uitvechten, tenzij ze voor een 
verrassing zorgen en een der vier te
noren in  kw art fina le reeds wordt u it 
geschakeld. S.V. Spoor heeft enkele 
indrukwekkende nam en op zijn spe
le rslijst doch deze zijn weinig op el
kaar geoefend zodat deze weinig ho
mogene ploeg een groot deel van de 
eindkansen voor anderen zal moeten 
openlaten. Op die kansen liggen drie 
ernstige rivalen  te loeren en w at 
meer is, het zijn drie e lftallen  die 
volledig zijn ingespeeld en tijdens de 
verlopen maanden sprekende résulta 
ten wisten te boeken. W e betrouwen 
ten slotte het meest op F.C . Stadsbe
am bten die, als een w are ASO-VGO 
burcht werd uitgebouwd. Die vesting 
zal n iet bij het eerste schot uiteen
vallen. S.V. Zeewezen en Bruggen en 
Wegen zijn erg aan elkaar gewaagd 
Een lichte voorkeur evenwel aan de
ze laatste ploeg die over jongere ele
menten beschikt. M its er steeds een 
flink  tempo in  te houden kan B rug 
gen en Wegen een mooie derde p laats 
veroveren. Ten slotte gevèn we een 
meer concrete pronostiek.

F.C. Stadsbeam bten 
S.V. Spoor 

Bruggen en Wegen
S.V. Zeewezen 

Onze innige wens is echter : «dat 
de beste het w inne ! »

Van de zwakkere broers zien we
F.C. IJsberen  de troostbeker wegka
pen.

F IS K .

M ota’& en tiag. mota’a.

Ostend Stadion m obiliseert 
candidaat-kam pioenen

E r gaat geen wielerm eeting door op 
Ostend Stadion of de brommers k r ij
gen een deel van de koek. En  om eens 
te veranderen, krijgen we Zondag 30 
Mei een officieus kampioenschap van 
België achter lichte motoren w aarin
16 candidaat kampioenen de start 
zullen nemen. Iedereen weet echter 
dat van die zestien er amper vier hun 
vinger zullen kunnen opsteken en ver
der een zestal zich èervol zullen kun
nen verdedigen. De zes overige zullen 
in  de schaduw of in  de achtergrond 
blijven zwoegen. Van d it nummer zou 
in  normale omstandigheden slechts 
weinig charme kunnen uitgaan doch 
de tite l van officieus kampioenschap 
kan bij velen komen rondspoken en de 
kat op de koord brengen.

Oscar Goethals vertrekt natuurlijk  
als grote favoriet. De overwinningen 
welke h ij te Oostende reeds heeft op
gestapeld, hebben hem tot de onge
kroonde koning van Ostend Stadion 
gemaakt. Als onm iddellijke rivaa l 
noemen we M ichaux. M ichaux is im 
mers een weerwraak schuldig en nu 
zijn tite l van kampioen «officieus» op 
het spel staat zal h ij er wel aan hou
den zich te laten gelden. Daarnaast 
of beter daarachter noemen we Meu- 
lem an en Clautier, beide gevaarlijk  
als ze de vorm te pakken hebben of 
passief wanneer het n iet w il boteren 
Verder nog Leliaert, Vander Veken, 
Declerck. Het kan een heerlijk  ge
vecht worden, het kan ook een saaie 
boel zijn. Laa t ons het eerste hopen.

We treffen nog een omnium van 
baanrenners per ploeg en de aan
komst van de «Omloop der Kust» 
voor Liefhebbers, ingericht door VC 
De Zeemeeuw.

E r is Zondag niets anders te doen 
en zo zal het aan belangstelling n iet 
ontbreken. «Les motos en piste.... en 
laa t ze m aar draaien»

Het technisch programma :
W edstrijd achter m oto’s (tellende  

als officieus kam pioenschap van  Bel
gië) :
M ichaux Verscheuren
C lautier Declerck

Meulem an 
Goethals 
Le liaert 

Van der Veken 
Desplenter 

A. Mommerency

Somers 
De Stobbeleire 

Fruyhof 
Allemeersch 

Huwel 
O. Mommerency

O m nium  per ploeg :
Sercu - O lliv ier

Ram on - M aelbrancke 
Schotte - De Sim pelaere

A ankom st van  de «Omloop van de 
K u st» voor liefhebbers, ingerich t door 
VC De Zeemeeuw.

D hr Daled, secretaris van A.
S.O., heeft ons verzocht nog
m aals de aandacht van de 
Oostendse sportmannen te ves 
tigen op het fe it dat het B e 
stuur van A.S.O. niets te zien 
had met de in rich ting  van de 
wedstrijd A.S.O.-Ukkel Sp. De 
organisatie van deze wedstrijd 
lag volledig bij dhr. G ust H el
lem ans die beloofd had de 
roodgroene form atie te ver ster 
ken met Lem brechts en Cop- 
pens. D at geen van deze twee 
vedetten ten tonele verscheen 
kan het A.S.O. bestuur niet 
worden ten laste gelegd en is 
alleen op de schouders van G. 
Hellem ans en beide Clubspelers 
te leggen. A.S.O. heeft verder 
een mooi gebaar verrich t door 
de ontvangsten van deze ont
moeting volledig te schenken 
aan het muziekkorps w aarvan 
Gust Hellem ans onder-chef is.

M is t e r  P u b l i e k  a n d e r m a a l
GEFOPT !

Het spijt ons dat de laatste dag 
der competitie ons niet toelaat over 
«voetbal» te spreken. Na de wedstrijd 
tegen Ukkel hadden we ons aan een 
laatste fijne voetbaldem onstratie ver 
wacht zodat A.S.O. toch met ietw at 
glorie en eer het strijdperk zou ver
laten. Het is zo niet geweest en de 
meeste spelers hebben duidelijk la 
ten blijken dat ze supporters én voet 
bal én eer én alles aan hun hielen 
vegen, zoals ze d it ten ander gedu
rende heel de competitie hebben ge
daan. Het kunnen harde woöirden 

zijn doch we weten goed w at we schrij 
ven, en we zullen in  onze volgende 
nummers nog gelegenheid hebb. n cp 
enkele «prestaties en feiten» van het 
verlopen seizoen terug te keren.

Enkele spelers hebben Zondag zo 
beschamend gespeeld dat hun geza
m enlijk optreden van aard is om hen 
bij vele vurige supporters voor a ltijd  
te discrediteren. W e stellen dan ook 
de vraag die door zovelen gesteld 
werd: w at is er voor de wedstrijd ge 
beurd? Het is onverklaarbaar dat A.
S.O. het slechts tot één doelpunt kon 
brengen, dat een ach tta l spelers zo 
lam zakkig speelden, wanneer ze pas 
enkele dagen geleden Ukkel er met 
6-2 van langs gaven.

Tegen Rupel scheen de gebruikelij 
ke prem ie hen niet aan te zetten er 
iets voor te doen. W aarom  werden er 
steeds handjes gegeven en veront
schuldigingen aangeboden daar w aar 
men d it van roodgroene zijde niet erg 
gewoon meer is? Vooral in  acht ne
mend de brutale wedstrijd te Rupel 
gespeeld, verwachte men er zich aan 
roodgroen die beenhouwers van toen, 
nu mores zou leren met 4-0 of 6-0.

W aarom  hadden de spelers zo’n 
pret met de flaters die ze begingen?

W e schreven verleden week dat we 
tegen Ukkel een herboren A.S.O.-te- 
am aan ’t  werk hadden gezien dat 
zich w erkelijk  de oude glorie van het 
A.S.O. verleden waardig toonde. We 
meenden toen n iet nu reeds deze 
woorden te moeten terugnemen.

Of bepaalde spelers zich nu voor 
de wedstrjd tegen Rupel hebben la 
ten verleiden door het gerinkel van 
enkele zilverlingen, w ij weten het 
niet. W ij zullen dus de geruchten 
niet bevestigen die de ronde deden, 
doch zoals hoger gezegd, we hebben 
dingen gezien die te abnorm aal of 
vreemd of opvallend waren dat we 
niet mochten nalaten ze even op te 
sommen. Iedereen trekke de conclu 
sie die h ij verkiest. W ij houden ons 
echter aan deze: met de wedstrijd 
tegen Rupel sluiten de roodgroenen 
op weinig glansrijke wijze deze com 
petitie, de ontmoeting verliep in  een 
atmosfeer w aarin de supporters 
moesten kampen tegen spot, mede
lijden en ontevredenheid. B iji het 
verlaten van het veld voelden zich 
velen als gefopten die u it een ker- 
m isbarak komen w aar zij dachten 
iets aantrekkelijks te zien doch w aar 
helem aal niets te zien was... De m a
nier waarop de roodgroene spelers 
hebben gespeeld is grotelijks onspor-

Hondensport ✓
g r o t e  p r i j s  v a n  h e u l e

«RELLA  DE LA FR A T ER N IT E»  
NOGM AALS GRO TE 

O VERW IN N A AR
De grote p rijs van Heule, ingericht 

door de Waakhond Heule, welke door 
ging op Zondag 23 M ei il., op het 
terrein van laatstvoornoemde hon- 
denvereniging, kende een groot suk- 
ses.

Deze wedstrijd werd betwist on
der de rdglemenjten van de V.A.V. 
N iet m inder dan 30 honden hebben 
aan deze w edstrijd deelgenomen 
welke eindigde met de verdiende o- 
verw inning van «Relia de la  F ra te r
nité» toebehorende aan de heer Fa ic t 
Em m ery van de Zeehond Klem sker
ke.

Z iehier de uitslag :
1. «Relia» Fa ic t E., Zeehond Klem s
kerke: 362 p.; 2. «Ralf» Mahou T. 
Waakhond Heule: 344,5 p.; 9. «Meci- 
ala» Bruynseraerde R., Harde B ijte r 
Blankenberge: 275 p.; 11. «Thames» 
Steen G., Gistelse Politiehond: 265 p.
12. «Tarzan» Velthof R. V rij en 
V rank Oostende: 259 p.; 18. «Tar
zan» Valckeneers H. Getrouwe W aak 
hond Steene: 231 p.; 19. «Tuddi» 
Meeschaert H. Zeehond Klem skerke 
226 p.; 24. «Tenaille» Helsmoortel A. 
Getrouwe W aakhond Steene 168,5 p.
26. «Dirck» De Scheemaeker O. H ar 
de B ijte r Blankenberge: 141 p.; 28. 
«Vases» Van de Beijghe ML Harde 
B ijte r Blankenberge: 106 p.

30 15 3 12 50 25 42
30 17 10 3 35 31 37
30 14 9 7 55 39 35
30 14 10 6 64 47 34
30 15 11 4 62 47 34
30 14 11 5 61 44 33
30 14 11 5 57 57 33
30 13 11 6 44 41 32
30 13 12 5 56 47 31
30 12 12 6 49 60 30
30 12 13 5 58 52 29
30 11 13 6 48 64 28
30 12 14 4 58 46 28
30 9 13 8 35 45 26
30 6 20 4 39 85 16
30 5 23 2 37 78 12

op de 4e plaats

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

P.e.R. 4189.87 H.R.O. 14.275

legd.

E IN D K LA SSEM EN T
1. Syseele 27 20 2 5 64 22 45
2. Beernem 28 17 6 5 66 35 39
3. Lissewege 28 16 9 3 67 47 37
4. SK VO 28 15 9 4 68 44 34
5. Zedelgem 28 14 9 5 56 46 33
6. Zwevezele 27 ,19 9 7 52 44 31
7. Koekelare 28 12 10 6 56 63 30
8. S t Jo ris 27 10 11 6 52 55 26
9. Diksmuide 27 11 12 4 53 54 26

10. Wenduine 26 10 12 4 42 43 24
11. Assebroek 27 10 13 4 38 47 24
12. Adinkerke 27 8 13 6 55 64 22
13. Veldegem 26 6 15 5 38 62 17
14. Breedene 27 4 19 5 30 78 13
15. Ruddervoor. 25 3 17 5 33 73 11
Dar. Ruddervoorde-St Joris 1--5
FC  Veldegem-SC Breedene 
SKVO -SK Wenduine

2— 6
5—0

tief ten opzichte van de andere 
bedreigde. V.V. Terhagen die even
eens op verplaatsing voor zijn be
houd moest kampen, en .ste lt de spe 
Iers, beinvloed of niet, in  een zeer 
ongunstig daglicht.

Alleen Gernaey, Sabbe, J .  De
schacht en Decuman, mogen op een 
flinke wedstrijd terugblikken en zij 
hebben het ten slotte met hun vie
ren toch k laar gespeeld om de over
w inning in  de wacht te slepen. Onze 
beste gelukwensen dan ook aan d it 
v iertal om hun gemeende sportiviteit 
en hun inspanningen om de A.S.O. - 
supporters te geven waarop zij recht 
hebben.

Voor de wedstrijd werd Carlos De
pauw gehuldigd vóór zijn afreis naar 
de Kolonie. Carlos is een speler ge
weest met rijke talenten, doch heeft 
nooit zijn vrees voor nieuwe verwon
dingen volledig kunnen overwinnen 
De wedstrijd tegen Ukkel bewees h ij 
ook als m iddenhalf zijn m an te kun
nen staan. Tegen Rupel was h ij ech 
ten geen tiende meer van de M aan
dag daarvoor. Carlos zou aan A.S.O. 
nog beste diensten kunnen bewezen 
hebben doch het leven in  de kolonie 
roept hem. Onze beste wensen van 
geluk en zegen vergezellen hem.

B EV O R D ER IN G  A
Izegem - Harelbeke 3-i
S t Moeskroen - Oudenaarde 1-2
R.C. Gent - Terhagen 1-3
Geeraardsbergen Nielse 1-2
Dendermonde - Meenen l- l
A.S. Oostende - Rupel 1-0
Wevelgem - St. K o rtrijk  1-9
U.S. Doornik - F.C. Meulestede 1-fi

E IN D K LA SSEM EN T
1 Un. Doornik
2 Meenen
3 Oostende
4 St. K o rtrijk
5 F.C. Isegem
6 Moeskroen
7 Denderm.
8 Nielse
9 Oudenaarde

10 R.C. Gent
11 Meulestede
12 Harelbeke
13 Terhagen
14 Rupel
15 Wevelgem
16 Geeraardsb.

De Voorwaartsjongens hebben, in 
tegenstelling met de andere Oostendse 
elftallen, op waardige wijze afscheid 
genomen van de voetbalcompetitie. 
B ij de eerste wedstriid van het sei
zoen werd te Wenduine met 4-0 ver
loren. De laatste wedstrijd namen 
onze jongens echter schitterend 
weerwraak en met forfaitscore bleven 
de puntjes overtuigend en overver
diend te Oostende. Aldus komen de 
mannen van dhr David op een fraaie 
vierde plaats en wordt de kroon gezet 
op de lofwaardige krachtinspannin
gen welke het ganse Voorwaartsbe- 
stuur zich heeft getroost om het de
buut van haar jongens tot een succes 
te maken.

SK V O  heeft een belangrijke re
monte achter de rug. Jam m er echter 
dat een spijtige onregelmatigheid een 
nog indrukwekkender opgang in  de 
weg stond want ons inziens is de 2e 
plaats lange tijd  in het bereik van 
de groenwitten geweest. Door soms a! 
te veel zorg te besteden aan kant
werk en samenspel z ijn  wel a f en toe 
kostelijke puntjes verloren gegaan en 
we denken dat in  de toekomst oefen- 
meester en voedstervader Mon Q uin
tens zijn jongens nog meer op het 
hart zal drukken alle getierelatijn 
van kant te laten en steeds een d i
rect spel te ontwikkelen dat steeds 
onm iddellijk gevaar schept voor de 
vijandelijke kooi. Labiau heeft door 
zijn stevig backspel h ier d ikw ijls de 
weg «rewezen doch navolgers kreeg 
h i;' Nukkig niet. Hopen we dat 
tóe'Konïënd jaar, onder im puls van 
nieuwe krachten, SK VO  zich als grote 
aanspraakm aker zal aanstellen en... 
de tite l en overgang als heerlijke en 
verdiende beloning zal zijn wegge-


