
P R I JS  : 2 FR. V ER SC H IJN T  E L K E  V R IJD A G

VISSCHERUBLAD
SEPT EM B ER

1 W 10.26 22.52
2 D 11.16 23.40
3 V 12.00 —

4 Z 0.24 12.44
5 z 1.07 13.25
6 M 1.49 14.05
7 D 2.23 14.48
8 W 3.01 15.31
9 D 3.42 16.16

10 V 4.48 17.05
11 Z 5.45 18.14
12 Z 6.57 20.00
13 M 9.07 22.03
14 D 10.41 23.11
15 W 11.34 22.54
16 D — 12.03
17 V 0.15 12.24
18 Z 0.36 12.47
19 z 0.54 13.01
20 M 1.12 13.18
21 D 1.30 13.37
22 W 2.08 14.17
23 D 2.36 14.48
24 V 3.12 15.24
25 Z 3.53 16.09
26 z 4.40 17.07
27 M 5.52 18.34
28 D 7.34 20.17
29 W 9.09 21.41
30 D 10.14 22.37
Berekend volgens
het officiële uur
van Greenwich.
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Wetenschap - Nijverheid - Handel

ls verstandhouding tussen 
visserij en invoer mogelijk 

en wenselijk î
VERSTAN D H O UD IN G  en samen

werking zijn gewoonlijk daar het 
meest nodig waar ze het moei- 

lijkst worden tot stand gebracht. D it 
geldt voor de nationale en in ternatio 
nale politiek en ook voor het bedrijfs
leven. Verstandhouding met de invoer 
is onmogelijk, verklaren de vissers en 
de importeurs zeggen hetzelfde wat 
de visserij betreft. En  dan komen bei
de partijen onm iddellijk aandraven 
met argumenten en dooddoeners die 
heel kordaat klinken, m aar waar erg 
weinig van overblijft na een rustig 
en grondig onderzoek. W an t het is nu 
eenmaal een fe it dat de tegenstelling 
tussen visserij en invoer veel meer 
berust op sentim ent en ressentiment 
dan op nuchtere daadzaken. W ie ge
voelsargumenten hanteert zal b ijna 
steeds overdrijven en w at de verhou
ding tussen visserij en invoer betreft 
maken beide partijen  ons inziens 
zich :aan overdrijvingen schuldig. 
Voor de visserij zou alle invoer van 
zeevis best totaal worden uitgescha
keld, terw ijl de importeurs, of in  ie
der geval sommige onder hen en niet 
de minste, in  het andere uiterste va l
len en onze nationale visserij voor 
een kunstmatig en economisch niet 
te rechtvaardigen verschijnsel w illen 
doen doorgaan. Het spreekt van zelf 
dat voor wie de zaken objectief en 
nuchter w il bekijken beide standpun
ten onjuist zijn.

Het economisch bestaansrecht van 
onze visserij verdedigen hoeven we 
hier niet te doen. De feiten spreken 
voor zich zelf. Onze visserij was, is 
en zal steeds blijven, een waardevolle 
gezonde en van steeds grotere v ita li
teit getuigende tak van ons Vlaams 
bedrijfsleven. M aar ook de invoer 
heeft zijn bestaansrecht en d it in  alle 
eerlijkhe id  en objectiviteit aan onze 
visserij voorhouden, en tevens onze 
visserij middens w ijzen op de moge
lijkheid en de wenselijkheid van ver
standhouding met de invoer, is het 
doel van deze bijdrage.

$e w£ aan de impoxtewc
In de eerste plaats moet hier een 

misverstand uit de weg geruimd, dat 
voor een groot deel de oorzaak is van 
het-gebrek aan verstandhouding. Om 
het maar ineens duidelijk en _onom- 
woncTen te zeggen : het Beroep van 
vis-importeur bestaat in  de eigenlij
ke zin van het woord N IET . W el dat 
van grossier. De grossiers die in  het 
binnenland gevestigd zijn ontvangen 
hun vis van de kust en verkopen aan 
de kleinhandel. Als de prijzen aan de 
kust te hoog zijn of als de door de 
kleinhandelaar gevraagde soorten 
niet of in onvoldoende mate voorhan
den zijn, wordt het tekort door de 
grossier aangevuld door invoer. Invoer 
is dus niets anders dan een aanvul
lende functie van de binnenlandse 
grossiers-verdelers. Alle grossiers-ver- 
delers van het binnenland zijn im 
porteurs en alle importeurs zijn gros
siers. Ze zijn allem aal im porteur om
dat door de structuur zelf van onze 
sserij sommige vissoorten niet in  vol 

doende mate worden aangebracht, 
(witte kabeljauw, schelvis). Ze zijn al- 
maal grossier omdat de eigen visse

rij in zeer ruime mate in  hun behoef
ten kan voorzien. Als de visserij de in 
voer wil zien zoals h ij in  w erkelijk
heid is, nm l een aanvullende functie 
?an de grossier, zal ze vanzelf een 
andere houding gaan aannemen te
genover de grossier-importeur. Dat 
sulks tot nu toe niet het geval is ge
weest, is voor een groot deel te w ijten 
aan de grossiers-importeurs zelf, die 
teel te veel de invoer voor een zelf
standige functie w illen doen doorgaan 
De invoer voor de invoer. L ’a rt pour 
irt. Door de zaken zo voor te stel
len, maken de grossiers de invoer tot 
ten entiteit w aar de visserij onverm ij

delijk vijandig moet tegenover staan, 
omdat ze de invoer, aldus voorgesteld, 
niet anders meer kan beschouwen dan 
als de antithese van de nationale pro
ductie. Die m entaliteit wordt door we
derzijds m isverstand en door weder
zijdse overdrijvingen in  het leven ge
houden en geeft aanleiding tot ver
keerde en ondoordachte maatregelen.

Zodra we nu echter de invoer gaan 
beschouwen als dat w at h ij w erkelijk 
is, de onverm ijdelijke en noodzake
lijke aanvulling van de eigen produc
tie, dan is de weg geëffend voor ver
standhouding en samenwerking. Im 
mers, dan moet door beide partijen  
zonder moeite worden ingezien dat ei
gen productie en invoer hetzelfde 
doel nastreven, nml. instandhouding 
van een harm onische en evenwichtige 
markt. Het is n iet in  het belang van 
de visserij, dat door totale uitschake
ling van de invoer de visprijzen zo 
hoog lopen dat de kleinhandel niet 
meer w il en het visverbruik in  het 
land bedreigd wordt door deze p rij
zen en door onvoldoende aanbod van 
de door de consument gewenste soor
ten en kwaliteiten. D at de prijsfactor 
in het visverbruik door de visserij niet 
wordt u it het oog verloren b lijk t u it 
de m otivering van de recente ophef
fing der productieregeling. W e lazen 
immers dat deze regeling werd afge
schaft : «omdat het niet in  het be

lang is van de visserij dat de prijzen 
zo hoog stijgen dat ze buiten het be
reik vallen van zekere categories van 
verbruikers». W at w aar is voor de 
productieregeling is  ook w a a r voor 
de invoer. W aar afschaffing der pro
ductieregeling onvoldoende is om de 
prijzen te norm aliseren moet de vis- 
met het risico.

(Zie vervolg blz. 2.)

V,aa>i de Sled&iA, aan de 
Claôtâuôi

v e r g a d e r i n g  v a n
«H U LP  IN NOOD»

Z ONDAG heeft te 10 uur op het 
stadhuis van Heist, een algeme
ne vergadering plaats VO O R D E 

R E D E R S  van  Zeebrugge, Blankenber
ge en Heist.

De dagorde lu id t : 1) Verslag over 
de werking van «Hulp in  Nood» gedu
rende het d ienstjaar 1947; 2) Verm in
dering der prem ies voor 1949; 3) U it
eenzetting der nieuwe polis; 4) Aan
deel in  het Voorbehoudingsfonds; 5) 
Verscheidene.

Vergadering Hand in 
Hand Zeebrugge

T E  10 uur 30 heeft een algemene 
vergadering p laats van «Hand in 
Hand met de bespreking van de 

toestand inzake: 1) VO ZO R en de bui
tengewone bijdrage; 2) De schulden 
tegenover de Regie; 3) De lasten en 
de R.M .Z.; 4) De betaling aan de 
Gem. Kas voor Zeevisserij; 5) Goed
keuring van de statuten van het 
Verbond der Kustvisserij; 6) Allerlei.

Spreekuur van dhr. 
Vandenberghe

V ANAF 9 uur 15 tot 10 uur zal de 
heer Vandenberghe, Zondag, de 
reders van  de Oostkust, welke in 

lichtingen wensen te bekomen op het 
stadhuis, te woord staan. Daar de 
tijd  beperkt is en de algemene ver
gadering stipt te 10 uur een aan
vang nemen, wordt elkeen verzocht 
n iet te la a t te komen.

D E AANDACHT VAN D E R ED ER S  
W O RD T E R  O P G EV EST IG D  DAT 
TO T D EZ E  V ER G A D ER IN G EN  A L 
L E E N  D E  R E D E R S  VAN D E  OO ST
K U ST  Z U LLEN  T O EG ELA T EN  W O R
DEN.

Het aanstaande ijle- haringseizoen

De kustvisserij verdedigt 
haar bestaan

Minister Van Acker
en de uitzonderlijke bijdrage voor

V.O.Z.O.R.
D OOR het Verbond van Midden- 

slagreders w aarvan de voorzit
ter de H. Leopold Verbanck en 

de secretaris de heer G. Bourgeois is, 
werd bij de M inister van Verkeerswe
zen aangedrongen \op een spoedige 
beslissing inzake w ijziging van de Be 
sluitwet van 27 Februari 1947, w aar
bij de reders van Augustus 1939 tot 
31 December 1945, 5 fr. per honderd 
bijdrage per jaa r hoeven te betalen 
op het verschil tussen hun verzeker
de waarde en de waarde 1939 ver
menigvuldigd met drie.

B ij het ter pers gaan vernemen we 
dat de m inister hen sch rifte lijk  heeft 
laten weten dat binnenkort een w ij
ziging aan de wet zal voorgesteld wor 
den, waardoor de eenvormige heffing 
van de bijdrage van 5 per honderd 
voor alle reders, zal vervangen wor
den door een per sch ijf berekende bij 
drage vari éên tot v ijf  per honderd, 
derwijze dat voor de visserij een zeer 
belangrijke verm indering op de te be
talen premie zal toegestaan worden.

Na aanvaarding van deze w ijziging 
aan de wet, zal aan de reders het te 
veel geelste bedrag voor uitzonderlij
ke bijdrage van hun oorlogsschade af 
gehouden, terugbetaald worden.

D it noemen we practisch werk. We 
hopen dat de m inister ondertussen, 
vooraleer het gewijzigd ontwerp in  te 
dienen, de betrokken groepen van de 
tekst in  kennis zal stellen, daar met 
nog verschillende belangrijke verbe
teringen zal dienen rekening gehou
den te worden.

Anderzijds vernemen we dat een be 
langrijke studie om trent de besluit

wet van 27-2-47 op de Vozor door de 
heep Vandenberghe P. werd uitge
w erkt en d it ln  de schoot van de 
Kustvissersreders - vereniging nog 
deze week zal voorgelegd worden, 
w aarna het aan de bevoegde m inis
ter zal overgem aakt worden m et het 
doel de vele vergissingen en leemten 
in de besluitwet voorkomend, aan te 
vullen en te wijzigen.

Zodoende zouden de vele nadelen 
aan onze visserij berokkend, in  acht 
nemend, dat zij gans de oorlog pre
mie betaalden en ander oorlogsgeteis- 
terden niet, kunnen hersteld worden.

Vooral voor de kleine- en middén- 
slagreders zou d it een m ateriele ver
betering van belang daarstellen.

Z O ALS w ij reeds vroeger ge
meld hebben, moeten de kustvis
sers meti hart en ziel het stuk 

brood verdedigen, dat spijts alle te- 
genargumentatie vanwege andere 
groepen, hen zou moeten gedurende 
de winterm aanden voorbehouden zijn

W aarom  de ijle-haringvisserij thans 
moet beschouwd worden als het pa
trim onium  der kustvisserij, komt dui 
delijk aan het lich t als men in  over
weging neemt dat de afzet van ijle- 
haring binnen onze landsgrenzen zeer 
beperkt is en bovendien de heilzame 
invloed van de uitvoer vrijw el uitge
sloten is. B ij massale aanvoer zouden 
de prijzen vlug door de vloer zakken. 
De ijle-haringvisserij speelt zich af 
binnen de grenswateren en op een 
tijdstip  dat er voor de kleine vaar
tuigen van een andere lonende visse
rij geen sprake is.

De m iddenslagvisserij kan niet de
zelfde doorslaande argumenten aan
wenden, d it belet echter n iet dati ? ij 
zich op het terrein, dat aan de kust
vissers zou moeten voorbehouden zijn 
wenst te begeven, wat- aanleiding 
geeft tot ontevredenheid vanwege de 
kleine reders .

IM DE SCHOOT VAN H ET  VERBOND
In  de schoot van het Verbond zijn 

de twee betrokken partijen  reeds her
haaldelijk  bijeengekomen tien einde 
een vergelijk te treffen.

N a ‘langdurige gedachtenwisseling 
w aaraan uiteindelijk de H. Carlier, 
Hoofdwaterschout der Kust deelnam, 
geraakte men het eens over volgende 
punten : de ijle-haringvisserij moet 
toegelaten worden in  de Belgische en 
Franse territoriale wateren voor de 
vaartuigen van de beide nationalitei
ten. De Fransen zouden zich te Nieuw 
poort moeten bevoorraden en de B e l
gen te Duinkerke en te Grevelingen.

Voorgesteld werd de nachtvisserij 
gedurende het ijle-haringÿeizoen ce 
verbieden. Op deze m anier zou geen 
der beide betrokken partijen  uitge

sloten worden, m aar zouden toch wei 
nig  ̂traw lers -van de m iddenslagvis
serij aan het ijle-haringseizoen deel
nemen, gezien de betirokken reders er 
weinig voor gevoelen hun schepen ie
dere avond binnen te laten lopen.

Dhr. Carlier lie t in  d it verband op
merken, dat het geen zin heeft een 
dergelijk akkoord af te sluiten, als 
de Fransen zich er n iet aan onder
werpen. De hoofdwaterschouti ver
klaarde zich bereid a l het mogelijke 
te doen om de Fransen hiertoe te be
wegen .

Of zijn tussenkomst kans op w el
slagen heeft, betw ijfelen we sterk, 
daar de toestand van beide betrokken 
landen gans anders is.

Intussen gaat de tijd  vlug voorbij 
En  w ij zien opnieuw het ijle-haring
seizoen aanvang nemen, zonder dat 
er een practische reglementering tot 
stand gekomen is, meti als grootste 
slachtoffers de kustvissers, w ier be- 
staanrecht weliswaar met woorden er 
herkend wordt, doch die, als het er op 
aan komt, de middelen aan de hand 
te doen om het te verdedigen, met 
een klu itje in het rie t gezonden wor
den. SN.

Terug in werking ?

N AAR verluidt koestert dhr. Sche 
pen der Oostendse visserijhaven 

het inzicht de visserijhaven- 
commissie terug tot het leven te roe
pen.

Men weet dat afgevaardigden van 
de vishandel, productie en scheeps
bouw in  deze commissie, die een con
sultatief karakter heeft, zetelen.

Voor de oorlog speelde de visserij - 
havencommissie een belangrijke ro l 
en werd meti haar advies meestal re
kening gehouden.

Hofcien we dat dtm Schepen der 
Visserijhaven de belofte, die h ij reeds 
meermaals heeft afgelegd, zal ge
stand houden.

De premies voor ongevallen

In de “Ibis”

S O M M IG E dagbladen hebben het 
bericht gelanceerd, dat Koningin 
Elisabeth op Dinsdag, 15 Septem 

ber jl. een bezoek zou brengen aan 
het Kon. W erk van de Ib is, Deze in 
form atie is van alle grond ontbloot, 
verm its de D irectie van het W erk van 
d it bezoek niets w ist te vertellen. 
Daarentegen wordt er op 23 Septem 
ber a.s. een plechtigheid voorzien ter 
nagedachtenis van de zeelieden, oud- 
leerlingen van de Ibis, die in  dienst 
van het Vaderland of van de Verbon
denen tijdens de laatste wereldoorlog 
hun leven verloren.

Ten gepaste tijde komen w ij op de
ze plechtigheid terug.

H ET Verbond der Belgische Zee 
visserij kondigde aan dat een 
afvaardiging door dhr Roch, ka

binetschef van het M inisterie van 
Verkeerswezen ontvangen werd.

Aan dhr Roch werd een nota over
handigd w aarin de desiderata van het 
Verbond uiteengezet werden.

De kwestie van de betaling der b ij
dragen aan de Gemeenschappelijke 
Kas voor de Zeevisserij wordt in  deze 
nota aangeraakt en het bulletijn weet 
hierom trent te melden, dat niette
genstaande de bijdrage sinds 1942 be
taald wordt in. verhouding met de bru 
to-opbrengst, het veel logischer ware 
de bijdragen vast te stellen op grond
slag van de tonnem aat der vaartu i
gen. De vraag vanwege het Verbond 
wordt als volgt gerechtvaardigd : de 

Teder die geen kosten spaart om de 
uitrusting van z ijn  vaartuig te verbe
teren en bijgevolg hogere opbrengsten 
maakt, betaalt een hogere bijdrage 
dan die reders welke m inder hun be
langen inzien. Het staat vast dat aan 
boord der vaartuigen, welke best on
derhouden zijn de minste ongevallen 
voorkomen.

H ieraan wordt toegevoegd dat het 
vanzelfsprekend is, dat deze b ijdra
gen n iet zouden berekend worden op 
dezelfde grondslag voor alle vaartu i
gen, doch dat ze zou vastgesteld wor
den, volgens het risico dat op elke 
reeks vaartuigen gelopen wordt.

REAC T IES
W ij weten natuurlijk  niet of hoger- 

staande mededeling aanleiding gege
ven heeft tot rechtstreekse voetstap-

ONAANNEM ELIJJK VO O RSTEL
pen bij het Verbond vanwege dege
nen, die zich door het voorstel ,als ver
ongelijkt aanzien. Op onze sch rijfta 
fel heeft zich nochtans een stapeltje 
correspondentie opgehoopt, w aarin de 
briefschrijvers verklaren niet te kun
nen akkoord gaan met het voorstel 
van het Verbond.

We waren er ons trouwens van be
wust, dat men de opvatting van het 
Verbond niet zo geredelijk zou b ijtre 
den als sommigen wel zouden kun
nen vermoeden. Als het voorstel moet 
beschouwd worden als een eerste stap 
tot verm indering der sociale lasten 
van de fam ilie-ondernemingen dan 
kan het niet slechter !

Meteen kan men veronderstellen 
van wie de afkeuring van het door het 
Verbond gedane voorstel uitgaat, als
ook wie er ten slotte belang bij zal 
hebben, dat het door de Hogere Over
heid zou worden ingewilligd.

De groten w illen terugkeren 
tot het vóóroorlogs stelsel, daar zij 
h ierin  aanzienlijke geldelijke voorde
len zien.

Men zal zich herinneren dat van 
1930 tot 1941 inbegrepen de bijdragen 
verschuldigd aan de Gemeenschappe
lijke Kas voor de Zeevisserij berekend 
werden ingevolge het risico waarge
nomen bij de verscheidene reeksen 
vaartuigen.

Men w il de verzekering der zeevis
sers opnieuw opvatten en toepassen, 
zoals die der landelijke nijverheids- 
werklieden op grond van een vooraf 
bepaalde vergoeding, tegen evenredi
ge premiën, door iedere reeks vaartu i
gen zelf op te brengen in  verhouding



De ondervinding heeft geleerd, dat 
het risico aan boord van de grote 
vaartuigen toebehorende aan kapitaal 
krachtige ondernemingen, inderdaad 
kleiner is, dan aan boord van de 
kleine en m iddelmatige vaartuigen. 
Het is dan ook niet te verwonderen 
dat door sommigen voorgesteld wordt, 
dat de bijdrage niet zou berekend 
worden op dezelfde basis voor alle 
vaartuigen, doch volgens het risico 
dat op alle categoriën vaartuigen ge
lopen wordt, verm its de grote onder
nemingen hierbij alle belang sch ij
nen te hebben.

De splitsing in  reeksen, die ener
zijds zou b lijk  geven van weinig so
lidariteitsgevoel vanwege de hoogste 
reeks vaartuigen zou er anderzijds er 
toe aanleiding geven, dat de premie 
buiten de m acht der andere belang
hebbenden gesteld wordt. H ierbij mag 
men niet u it het oog verliezen, dat 
van zodra de geldigheidsduur van de 
overgangswet zal verstreken zijn en 
w aarbij een einde zal gesteld wor
den aan een uiterm ate voordelig re
gime met behulp van zeer grote 
staatstoelagen, de kwestie zich nog 
veel scherper zal stellen, en alsdan de 
visserij een veel groter last zal te 
dragen hebben voor de verzekering 
der arbeidsongevallen. Deze last zal 
des te ondragelijker zijn, naarm ate 
men het productieapparaat in  ver
scheidene reeksen verdeeld, die 
hun beurt de premies moeten opbren
gen, die zouden moeten dienen tc*

dekking der schade voortspruitende 
uit arbeidsongevallen. De inning der 
bijdragen in  de vorm  van een per
cent op de bruto-opbrengst is een der 
mooiste verwezenlijkingen geweest, 
die ooit tot stand gekomen is. H et zou 
trouwens als algemene regel moeten 
kunnen toegepast worden en het 
voorstel van het Verbond, dat het be
lang der kleine en m iddelm atige on
dernemingen niet dient, m aakt voor 
velen duidelijk waarom  men op de 
weg der praktische verwezenlijking 
nog geen stap gevorderd is.
Degenen die w ij als de verongelijkten 
zouden kunnen beschouwen, moest 
het voorstel vanwege het Verbond in 
gang vinden, moeten van nu af een 
oog in  het zeil houden, en met m an en 
m acht zich er tegen verzetten. Geen 
stukje van het veroverd terrein mag 
prijs gegeven worden !

W ij herhalen hier, dat w ij vanwege 
het Verbond andere voorstellen had
den verwacht met het oog op de ver
m indering der sociale lasten. Het 
overdragen derzelven van de ene 
reeks op de andere, kan niets anders 
dan diepe teleurstelling teweeg bren
gen.

W ij tw ijfelen er n iet aan dat de 
Hogere Overheid aan de dergelijke 
wens van het Verbond, slechts de 
waarde zal hechten die h ij verdient 
en de zaak verder zal onbesproken la 
ten, daar het grootste deel der onder
nemingen zich er terecht tegen ver
zetten. SN.

Uiïvoer naar Italië
Het Kustverbond van Visuitvoer- 

ders deelt ons ten behoeve van zijn 
leden het volgende mede :
1. —> Het Handelsverdrag :

De Ita liaanse regeling voorziet voor 
lopig het handelsverdrag niet te ver
nieuwen. Ten einde niettem in het han 
delsverkeer tussen beide landen in  de 
grootst mogelijke mate in  stand te 
houden, werd van Belgische zijde be
komen dat voor een periode van drie 
maanden, en vanaf 5 September 1948, 
de Belg isch-Italiaanse handelsver
richtingen zullen geschieden op basis 
van reciprociteit, overeenkomstig de 
schikkingen van het akkoord over de 
reciprociteit dat op 31 Jan u a ri 1948 
te Rome werd ondertekend.

Deze verrichtingen zullen geschie
den in  het raam  van de lijsten  A en 
B  van het Belg isch-Italiaans verdrag 
van  5 Ju n i 1947, ten belope van 25 t.h. 
van de hoeveelheden en waarden wel
ke in  d it verdrag verm eld zijn. W ij 
brengen in  d it verband in  herinne
ring dat het Belg isch-Italiaans han
delsverdrag van 5 Ju n i 1947 een post

voorziet van 50.000.000 Belg. fr. verse 
vis en 50.000.000 Belg, fr bewerkte vis. 
Reciprociteitsverrichtingen kunnen 
dus gedaan worden ten belope van 
1/4 van deze twee posten, tussen 5 
September 1948 en 5 December 1948.

In  afw ijk ing van voornoemde schik 
kingen zullen uitvoer- en invoerver
gunningen afgeleverd zowel in  Ita lië  
als in  België voor 5 September 1948, 
indien de betrokken partijen  d it wen
sen, voor de geldigheidsduur van deze 
vergunningen als basis kunnen dienen 
van reciprociteitsverrichtingen ofwel 
benuttigd worden in  het raam  van het 
Belgisch-Italiaans betalingsverdrag. 
In  verband hiermede zal de O.D.C.V. 
Maortgajan de nodige, vergunningen 
af te leveren op voorlegging van de 
fotocopie van de Italiaanse invoer- of 
uitvoervergunning van 5 September 
1948.
2. —  D ifferentiële wisselkoers :

U  zult zich herinneren dat de Na
tionale Federatie aan het Departe'. 
ment van Buitenlandse Handel ge

vraagd had bij het Instituut van de 
Wissel tussenbeide te komen om een 
wisselkoers van 8 lires te bekomen 
voor de export van Belgische vis naar 
Ita lië , gezien de geldende wisselkoers 
voor deze verrichtingen te hoog is.

Gezien voorlopig nog slechts reci
prociteitsverrichtingen mogelijk zijn 
werd de kwestie van de differentiële 
wisselkoers te Rome niet aangeroerd. 
Het is wel verstaan dat in  het raam 
der reciprociteitsverrichtingen het 
vaststellen van de wisselkoers een aan 
gelegenheid is welke totaal aan de 
appreciatie der betrokken partijen 
wordt overgelaten.
3. —  Terugvordering van de verliezen 
op de wisselkoers in  1947 :

Het terugbekomen van deze verlie
zen op de wissel is niet totaal uitge
sloten. Het Departement van Buiten
landse Handel onderzoekt in  dit ver
band een formule waarvan de moda
liteiten nog niet worden medegedeeld 
ten einde de besprekingen niet te 
hinderen.

Reders & Vishandelaars

W O R D T  G ELEV ER D  DOOR

FROID INDUSTRIEL

Is verstandhouding tussen 
visserij en invoer mogelijk 

en wenselijk I
(Vervolg van bldz. 1)

serij ook hervatting van de invoer b il
lijken. ,

M aar waar te hoge prijzen rem 
mend gaan werken op het visverbruik 
en dus niet gewenst zijn voor onze vis 
serij, zijn te lage prijzen a l even on
gewenst, omdat het bedrijf dan met 
verlies gaat werken of een gedeelte 
van het productie-apparaat moet u it
schakelen. Als de invoer, in  plaats van 
de m arkt te normaliseren, oorzaak 
wordt dat de prijzen voor onze visse
r ij onvoldoende worden, is h ij geen 
aanvullende m aar een storende en 
schadelijke factor op de markt. D aar
om is het dat de consignatie-invoer 
u it Denemarken, die niet geschiedt in 
functie van onze werkelijke behoeften 
m aar in  functie van het Deense aan- 
voer-surplus, ten alle prijze moet wor
den uitgeschakeld. De invoerders die 
zich aan deze consignatie-praktijken 
gelegen laten, bewijzen een doorslech
te dienst aan de groothandel, n iet a l
leen omdat ze de oorzaak ziin van de 
verliezen, die door hun collega’s op 
vaste bestelling worden geleden, m aar 
ook omdat ze de aanvullende functie 
van  de invoer totaal miskennen en de 
nationale visserij in  het geweer bren
gen tegen de invoer in  zijn geheel, ook 
tegen dat deel van de invoer dat wen
selijk  en noodzakelijk is.

De ernstige invoerders, die in  de 
regel op vaste bestelling invoeren en 
dus rekening houden met de moge
lijkheden van de m arkt en van de 
eigen aanvoer zijn minstens even 
zeer als de visserij gekant tegen de 
wanorde en de prijsinstortingen die 
door de consignatie worden veroor
zaakt. Z ij hebben evenzeer als de vis
serij belang bij een regelmatig en 
ordelijk evoluerende markt. En  hier 
lig t de m ogelijkheid verstandhou
ding te doen ontstaan tussen visserij 
en invoer. Iedereen weet dat het u it
schakelen van de consignatie bij 
kw antitatief praktisch onbeperkte in 
voer zeer m oeilijk is omdat zoveel 
voorwendsels met een schijn van gel
digheid kunnen worden ingeroepen en 
zoveel achterpoortjes openstaan. En  
met het huidig systeem van invoer is 
die kw antiteit praktisch onbeperkt. 
Im m ers de hoeveelheden die in  de ver 
schillende handelsverdragen zijn in 
geschreven, zijn zo hoog, dat het ver
strekken van invoervergunningen a 
rato van één twaalfde van deze globa 
le hoeveelheden per maand de con- 
signatie-invoer al ziin bewegingsvrij
heid laat. Als nu echter de visserij en 
de invoerders in  gemeen overleg er 
zouden toe komen aan de betrokken 
overheidsinstanties een beperking van 
de invoer voor te stellen, die aan
zien lijk  genoeg is om de marge van de 
consignatie-invoer weg te snijden, 
dan is met één slag een driedubbel 
resultaat bereikt : 1) de invoer be
perkt zich tot de werkelijke behoef
ten van de m arkt; 2) de prijzen van 
de eigen aanvoer blijven rendabel; 3) 
de invoerders op vaste bestelling wor
den niet meer gehinderd door de con
signatie-invoer.

En  dat men nu i)ie t kome verklaren 
dat de in  consignatie ingevoerde vis 
toch ook verbruikt wordt en dus ook 
aan de behoeften zou beantwoorden.

Hierop antwoorden we dat de consig
natie-invoer er de schuld van is dat 
grote hoeveelheden vis van eigen 
vangst naar de vism eelfabrieken moe
ten worden afgeleid. De eigen pro
ductie wordt dus vernietigd omdat er 
afzet zou zijn van vreemde vis die 
niet gevraagd werd. K an  het dwazer?

Het moet mogelijk zijn door besten
dig overleg tussen visserij en invoer, 
de hoeveelheden ingevoerde vis tot de 
werkelijke behoeften te beperken en 
het is ju ist d it overleg dat in  onze 
ogen het grootste argum ent moet zijn 
om een redelijke beperking van de in 
voer bij de overheidsorganen ingang 
te doen vinden.

Naar we vernam en zou het trou
wens in  die richting zijn dat de op
lossing thans gezocht wordt. De N a ti
onale Federatie, w aarin  beide p a rtij
en zeggingschap hebben, zou op haar 
laatste vergadering hebben besloten 
de invoerm arkt voortaan te doen vol
gen door een klein comité van reders 
en invoerders, dat iedere m aand het 
gewenste volume van invoer zou vast
stellen. D it comité zou reeds verga
derd hebben en een zeer sterke be
perking van de invoer - men spreekt 
van een verm indering van meer dan 
de helft tegenover verleden jaa r - 
hebben voorgesteld voor de maand Ok 
tober aanstaande. D it lijk t ons goed 
en constructief werk. Alleen ontstaat 
bij ons de vrees dat de Rege
ring, die in  de regel b itter weinig be
grip toont voor de problemen en de 
contingenties van  onze visserij en 
onze vishandel, weer eens stokken in 
de wielen zal steken als het er op aan 
komt een criterium  van verdeling 
voor dit beperkte invoervolume vast 
te stellen. W el wordt van hogerhand 
gewezen op de wenselijkheid van sa
nering en schept men er genoegen in 
de tekortkomingen van het bedrijfs
leven op d it gebied te onderlijnen, 
m aar als dan door het bedrijfsleven 
constructieve voorstellen worden ge
daan, wenst de overheid er de con- 
sekwenties niet van te aanvaarden en 
wordt alles moedwillig in  de w ar ge
schopt. Laa t ons hopen dat het d it
m aal eens anders zal gaan en dat we 
eindelijk zullen verwezenlijken w at in  
ieders belang is, een ordelijke, even
wichtige m arkt door verstandhouding 
tussen eigen visserij en grossiers-in- 
voerders. G r. K l.

ïDe aiôpûja doet de index óiijyen af.... fiae men fiet puêÜeâ
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R D S S E L

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

Algemene Vertegenwoordiger 
voor de V isserij :

L. A. A S P E S L A G H *  
Poststraat, 12 - Oostende
Tel.: 71.498. (97)

D at jounalisten geroepen zijn om 
de bevolking behoorlijk voor te lich 
ten, is een feit. Deze taak is trouwens 
zeer nuttig.

Als men echter dagelijks de onwaar 
heden leest, om trent de meest elemen
taire aangelegenheden de visserij 
aanbelangend, dan vraagt men zich 
af, of zekere journalisten, wel weten 
of onderzoeken w at ze schrijven.

Hiernavolgend typisch artikel in  de 
«Nieuwe Gazet van Antwerpen» van 
Zaterdag 4 September verschenen 
geeft ons een treffend staaltje van 
de dwaasheden welke aan Ja n  Pu 
bliek voorgeschoteld worden.

H et lu id t ;

V IS P R I JS  DOET IN D EX  S T IJG E N
Toen de vorige week dg huisvrou

wen naar m arkt of w inkel hun vis 
voor V rijdag  gingen bestellen, keken 
zij verwonderd op toen zij de prijs 
ervan vernam en en menige man zal 
opgemerkt hebben dat als gevolg 
daarvan, er m inder dan gewoonlijk 
voorgezet werd.

De verkopers verontschuldigen zich 
en verzekerden dat de groothande
laars zelf buitengewoon duur hadden 
moeten betalen en de schuld aan de 
rederijen lag die de hoogste prijzen 
bedongen bij gebrek aan vreemde 
mededinging.

H et weze terloops opgemerkt dat 
de kleinhandelaars, beschaamd te 
hoge prijzen te moeten vragen, zelfs 
m inder dan hun gewone redelijke 
w inst gerekend hebben. M en moet 
dan nog rekening houden met het 
verlies aan gewicht dat de kleinhan
delaar ondergaat, door het zuiveren 
van de vis, nam elijk  verw ijdering van 
ingewanden en van delen aan de kop.

Hoe zit dan de zaak van onze vis
serij- en de vishandel ineen?

La a t ons trachten er enige beknop
te in lichtingen over te geven

In  vooroorlogse tijden  was de Oost
endse vis bekend voor w at betreft de 
kookvis, dus kabeljauw  en schelvis, 
als zi;'nde niet van de beste soort, 
te rw ijl daarentegen bakvis, tong en 
tarbot b.v. meer gewaardeerd waren.

Gedurende en na de oorlog, toen 
men alles kocht wat eetbaar was, de
den visrederijen zeer goede zaken, en, 
op nog meer w inst belust vergroot
ten en verbeterden zij de vloot gelei 
delijk, to t zij thans vierm aal haar 
vroegere grootte heeft, hetgeen voor
zeker overdreven is. D at werd ten an 
dere ingezien, en enkele dagen gele- 
dn werd zelfs gemeld dat er reeds 
enige schepen verkocht werden aan
een Zuid-Am erikaanse staat.

Teneinde voldoende vis voor zulke 
vloot te bekomen werd besloten naar 
IJs la n d  te gaan vissen m aar het is 
een lange, kostbare reis en de hoe
danigheid van de vangst lijd t er on
der. D aaraan zou betere verzorging 
en inpakking wel w at kunnen hel
pen m aar toch zou de vis dan nog niet 
de mededinging kunnen lijden b.v. 
van de u it Denem arken ingevoerde vis

M aar er is nu iets gebeurd om aan 
mededinging, sinds Ju li, een einde te 
stellen, eenvoudig door alle invoer 
van vis te verbieden. Hoe dat moge
lijk  is ? W el, leven w ij n iet in  een 
tijdspanne van bestuurde staathuis- 
houd-on-kunde ?

Ten einde de aandacht af te le i
den van de visprijzen worden deze 
ten andere n iet meer door de radio 
medegedeeld. Zou men deze woeker
p rijzen norm aal vinden, te rw ijl in  zo
vele bedrijven de prijzen zelfs erj tie 
w insten te laag gehouden worden, ten 
einde de levensduurte te bestrijden? 
Men denke m aar aan de huurprijzen 
die slechts m et 70%  verhoogd werden 
te rw ijl alles drie to t zesmaal koste
lijk er werd. En  dan werden de be
lastingen op de huurprijzen opgedre
ven tot meer dan de helft en zelfs 
voor de hoge tot 60% en 70%.

M aar men kan een invoer die van 
oudsher dagtekent zo m aar n iet u it
schakelen zonder dat er van de in 
voerders verzet aangetekend wordt en 
dat gebeurt nu vanwege Denemarken, 
dat alle aankopen van weefsels stop
gezet heeft zoals zulks te G ent ver
kondigd wordt. Geen wonder dat er 
in  de weverijen gebrek aan werk ont
staan is. Hadden onze leiders van de 

bestuurde economie dat n iet voor

zien? D at spreekt niet voor hun be
kwaamheid, en indien zij er zich aan 
verwachtten, hoe is zulk besluit dan 
te rechtvaardigen. Im m ers een der 
grondbeginselen van de staathuis
houdkunde lu idt dat inzake handel 
met vreemde landen de voortbreng
selen van het ander land met leve
ring van eigen goederen betaald wor
den.

En  daar zij, dat moesten weten, 
waarom werd er dan aan getornd? 
En  er moet klaarblijkend een reden 
bestaan, m aar die lig t ook voor de 
hand: komt de uitschakeling der me 
dedingers n iet ten goede aan de mach 
tige Rode vloot, een schepping der so
cialistische p a rtij?
Een andere regerigsm aatregel dreigt 
ook onze Antwerpse visinvoerhandel 
nam elijk het verdelen van alle vreem 
de invoer van vis (als men hem op
nieuw zal toelaten) tussen Antwerpen 
en Oostende hetgeen ten koste van 
de Antwerpse visinvoerders zou ge
beuren en ten voordele van de Oost
endse die tot hiertoe geen vism arkt 
van vreemde vis bezaten.

H. H IELES .
Tot daar deze stommiteiten.

E N K E L E  B EM ER K IN G EN

Gedurende de oorlog was gans onze 
vloot, op de helft van de kustvisserij 
na, in  Engeland. Toen mochten 
slechts vaartuigen gebouwd worden 
tot aan 80 PK , dus kustvissersvaar- 
tuigen, die slechts 15% vertegenwoor 
digen van de totale tonnage der v is
serijvloot. A l w at de kustvissers-re- 
ders toen verdienden hebben ze mogen 
afdragen aan de fiskus als oorlogs
winst, al hebben meer dan 250 men
sen hun leven geofferd voor de be
voorrading van het land en al waag
den dagelijks meer dan duizend 
mensen hun leven.

Aan de Zuid-Amerikaanse staat 
werden tot op heden alleen Engelse 
afgekochte minesweapers verkocht en 
geen Belgische vaartuigen.

Als de visprijzen niet meer door de 
radio worden medegedeeld, dan is de 
reden gelegen in het feit, dat de w ij

ze waarop d it geschiedde, verwarring 
stichtte tengevolge van de vele fac
toren waarmede diende rekening ge
houden, en waarmede de invoerders 
het eens zijn.

De schrijver van dit artikel werd 
w aarsch ijn lijk  uitgenodigd door een 
invoerder, welke er geen belang bij 
heeft zelf zijn vis te kopen, maar 
in  consignatie in te voeren.

H ij vergeet te melden dat de vis
invoer nog slechts geduld zou mogen 
worden voor zover er eigen aanvoer 
tekort is.

Die eigen aavoer is verdubbeld bij 
vóór de oorlog en de invoer verdrie
dubbeld, met als gevolg de bedreiging 
op zeker ogennblik een vloot te zien 
vernietigen welke op zichzelf alleen 
meer dan één m illiard  vertegenwoor
digt.

Als dit en a l de aanverwante nij
verheden moeten teniet gaan voor 
enkele gewetenloze invoerders «con- 
signatairs» welke alleen invoeren uit 
p ro fijt en voor de rest de belangen 
van een landelijke nijverheid aan 
hun zolen vagen, dan moet men zich 
niet afvragen waarom dergelijke 
chantage artikels de wereld worden 
ingezonden.

Een Rode vloot bestaat er niet en 
nog veel minder dus rode profiteurs, 
welke er van moeten genieten.

En  als de regerig w ijselijk  het stand 
punt gedeeld heeft voor 50 th. slechts 
te laten invoeren volgens de aanko
pen aan de kust gedaan, dan is het 
om alle Belgen de weg te leren, vis 
van eigen vloot aangevoerd te doen 
kopen, ’t zij door ze zelf te gaan ko
pen, ’t zij door ze te laten kopen voor 
hen, w aar dezelfde vis tot op heden, 
in tegensteling met vóór de oorlog, 
ongeordende en door om het even wel 
ke schoenmaker mocht ingevoerd 
worden.

De huidige regeling heeft ten an
dere meer regelm atigheid in  prijzen 
gebracht en tot gezonder toestanden 
geleid.

Z ij die zulks niet w illen begrijpen 
hebben andere doeleinden op het oog 
dan deze welke het land en de nij
verheid van hen mogen verlangen.

SCHEEPSMOTOREN
GM

SC H EEPSM O TO R 
met hydraulische 
omkeerkoppeling 
en reductie.

D IESEL
POWER

W ER K H U IZ EN

André BRUSSELLE
N IEUW PO O RT, Kaai, 20 . Tel. 231.53

OOSTENDE, Nieuwpoortsteenweg, 32
Tel. 714.92
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V. OEWULF-PASSCHYN
‘Zo^houtóteenivey, 291 Clatlende

Maritieme 
nieuwsjes
ia p a n s e  p a r t i c u l i e r e  r e d e r s  

k r i j g e n  w e e r  s c h e p e n

Teneinde de Japanse koopvaardij in 
tie gelegenheid te stellen zich u it te 
breiden, heeft de Amerikaanse gene
raal M ac A rthur de Japanse regering 
hevel gegeven aan de particuliere re
ders alle overblijvende schepen terug 
te geven, zegge 915 schepen met een 
gezamelijke tonnem aat van meer dan 
een m illioen ton.

De koopvaardij was sedert zes jaar 
door de staat opgevorderd. Jap an  be
zat vóór de orlog de derde wereldvloot 
met 2.714 schepen met een gezameiij- 
ke tonnemaat van meer dan 6 mu-

'*°De Japanse schepen kunnen thans 
buiten de territoriale wateren varen 
onder een speciale door generaal M ac 
Arthur bepaalde vlag, daar de kwestie 
van de definitieve vlag door het vre- 
desverdrag moet worden, geregeld..

CAN AD ESE KO O PVA A RD IJ
Van de 12 m illioen ton goederen 

welke Canada in  het afgelopen Jaar 
heeft ingevoerd, is ongeveer de helft 
met Canadese schepen vervoerd, het 
aandeel van de eigen schepen in  de 
uitvoer, die 17 m illioen ton groot was, 
bedroeg slechts 18 t-h. Op de Canade
se meren vervoerden Canadese sche
nen 16 m illioen ton, waarvan 3 mil- 
lioen ton uitvoer en 13 m illioen ton 
invoer.

TER BEV O R D ER IN G  VAN H ET 
ZEEW EZEN  IN B E L G IE  

VOORSCHOTTEN VAN DE STAAT
In  het Staatsblad van 11 Septem- 

her verscheen een wet, strekkende tot 
het in stand houden en het uitbreiden 
van de koopvaardij- en de vissersvloot 
en van de scheepsbouw, en houdende 
instelling te dien einde van een 
Fonds voor het Uitreden en het Aan
bouwen van Zeeschepen.

Hierdoor wordt de m inister, die met 
het bestuur van het Zeewezen belast 
is gemachtigd aan Belgische rederij - 
en voor de koopvaardij en de zeevis
serij en aan Belgische ondernem in
gen van zeesleepdiensten of zeebag- 
eerwerken, tegen interest voorschot
ten te verlenen voor de oprichting 
van nieuwe rederijen en de vernieu
wing of uitbreiding van ’s lands m ari
tieme uitrusting. ■ ...

Er wordt een technisch comité op- 
eericht, dat door de directeur-gene- 
raal van het Zeewezen wordt voorge
zeten en er mede belast is bij de m i
nister advies u it te brengen over al 
de verrichtingen, welke binnen het 
raam van deze wet vallen.

De Staatstussenkomst is evenwel af 
hankelijk van de aanvaarding, door 
de begunstigde rederij, van de aan ste- 
line van een commissaris die afhangt 
van de m inister van Financiën en, 
met instemming van deze laatste, aan 
gesteld wordt door de m inister onder 
wie het Zeewezen ressorteert. Die com 
missaris heeft voor opdracht toezicht 
uit te oefenen op het beheer van de 
rederij w aarbij h ij afgevaardigd is en 
bij voormelde, m inisters verslag u it te 
brengen over dat beheer.

De ambtenaren van het Bestuur der 
Domeinen z ijn  bevoegd om alle nodi
ge akten voor de ter uitvoering van 
deze wet gedane verrichtingen te ver-

^Volgende week publiceren w ij de 
volledige tekst van de wet.

de D O O PPLEC H T IG H EID  VAN 0.337 
«M ARJO LEN E»

Maandag 20-9 zal 0.337 «Marjolène», 
trawler waarover we destijds enkele 
kenmerken gegeven hebben, gedoopt

W<Minister Van  Acker heeft het Pe 
terschap aanvaard. De meter zal zijn. 
Mevr. Charles Arts, schoondochter van 
de eigenaar van 0.337.

De plechtigheid heeft plaats te 11 u. 
Het vaartuig zal gemeerd liggen m 

het eerste dok ter hoogte van  het zee- 
station.

beschikt over een 
N IE U W  MODEL 

VAN 
SLA A PK A M ER

galbé, ressortbak 
inbegrepen voor 

SLEC H T S

8.850 fr.
Ook een grote 
keus van Ee t
plaatsen, K eu 
kens, Bureau ’s, 
Cosy-corner, Ze
tels, enz. enz....
K O M T  Z IE N  EN  

O O R D EELT !!
______  (934Ï

FRAN SE T R A W LER  T E  OOSTENDE
In  de Oostèndse visserijhaven is het 

Frans vissersvaartuig «Doggerbank» 
aangekomen. Het doel hiervan is ijs- 
bevoorrading, die slechts in  zeer moei
lijke omstandigheden in  de Franse 
haven geschiedt.

D it vaartuig wekte grote belangstel
ling en terecht. Benevens andere zeer 
moderne krachtwerktuigen is het 
voorzien van een vislier van Belgische 
constructie afkomstig uit de werkhui
zen van A  Brusseile te Nieuwpoort. Het 
is de type FM  12, electrisch aangedre
ven en die in  staat is de kabel te w in 
den aan een snelheid van 60 meter per 
minuut. Met dergelijke uitrusting is 
het niet te verwonderen, dat na twee 
korte reizen circa 250 Ton haring aan 
w al gezet werd.

De bemanning drukte zijn volledige 
tevredenheid u it over de vislier.

D it is zeker goede reclame uitgaan
de van de belanghebbenden zelf !

CURSUS OVER Z E ILSPO R T
De cursus over de zeilsport (yach

ting ) van de Belgische Zeevaartbond, 
zal opnieuw worden hervat. De les
sen vangen aan op de eerste Woens
dag van Oktober a.s. Inschrijvingen 
worden aanvaard, en inlichtingen 
verstrekt elke namiddag (ook ’s Za
terdags) van 14 tot 17 uur 30 op de 
Belgische Zeevaartbond, 83, IJzeren- 
kruisstraat, Brussel.

H avenbeweging
B R U G G E

Augustus 1948
(1) : aantal - (2) M etr. Tonnem aat - 
(3) : Lading.

Aangekomen :
(1) (2) (3)

Brugge 26 6399 4697
Zeekanaal 83 30380 25345
Zeebrugge . 22 1112 128

Vertrokken :
Brugge 23 5386 266
Zeekanaal 75 26980 2051
Zeebrugge 28 1910 20

Oostende-Dover
Uurtdbel der overvaarten voor de 

week van 19 tot 25 September 1948.
Van Oostende naar Dover : a f

vaarten te 10 u, en 14,30 u.
Van Dover naar Oostende : a fvaar

ten te 11 u 20 en 17 u. 20.
Vertrek u it Londen : 9 u. en 14.30 u.
De auto’s worden vervoerd met de 

gewone passaglersboten.

‘De pmducent met (ktxeMing. 
op a f zet aan ui&

H et artike l van dhr A. G. U. 
Hildebrandt onder deze aanhef gepu
bliceerd, gaf aanleiding tot een re
pliek vanwege dhr P. Kuiper. Deze 
repliek werd op verzoek van  de steller 
in  ons blad gepubliceerd.

D hr H ildebrandt verzoekt ons 
tot opname van z ijn  naschrift, over
tuigd zijnde, dat het behandelde pro
bleem ook van  belang is voor de B e l
gische zeevisserij. En  d it is inderdaad 
zo. Diensvolgens gaan w ij volgaarne 
in  op het verzoelc van dhr H ilde
brandt. W ij geven échter vooraf het 
woord aan  dhr Ommering, die het 
standpunt van de vishandel verdedigt.

D E R ED A C T IE .

T EW A T ER LA T IN G  T E  HO BO KEN
De h. Van Acker m inister van  Ver

keerswezen zal Zaterdag, 18 Septem 
ber, aanwezig zijn bij de tew aterla
ting van het motorschip «Car Ferry» 
om 16 uur 20 op de scheepswerven te 
Hoboken.

Mevr. Van Acker zal meter zijn van 
deze laatste aanw inst van de koop
vaardijvloot.

LO SKRAAN  IN ’T W A T ER
—  De B.609 was vorige week aan het 
verhalen. De haak van een loskraan, 
die met een fleche over de kaaim uur 
hing, geraakte b ij een m aneuver vast 
aan het wand van de B.609, zodat de 
kraan, die niet vast lag in  de schuil
haven getrokken werd.

Gelukkig vielen h ierb ij geen per
soonlijke ongelukken te betreuren en 
bleef alles bij stoffelijke schade.

T EW A T ER LA T IN G  VAN HET 
L IC H T SC H IP  No 2

Op Maandag 20 September a.s. te 
15 uur 30 wordt op de w erf van Béliard  
Crighton and Co, zwaaidok, Oostende, 
het lichtschip n r 2 te w ater gelaten, 
gebouwd voor het Bestuur van het Zee 
wezen.

Deze plechtigheid zal vereerd wor
den door de tegenwoordigheid van de 
heer A. Van Acker, M inister van V er
keerswezen.

SCHRO EF G EBR O K EN
—  De Z.273 «Salvator» is op een m ijl 
van Zeebrugge op een w rak gestoten, 
waardoor een blad van het schroef a f
geslagen werd.

Het vaartuig kon op eigen kracht 
nog de haven van Zeebrugge bereiken.

R EPL IEK  V A N  DHR O M M ER IN G
In  uw nummer van 19 Mei jl 

sch rijft de heer A. G. U. H ildebrandt 
een zeer lezenswaardig artikel, onder 
de tite l «Dë producent met betrekking 
tot de afzet van groente, fru it en vis».

D aar ik  van de problemen in  de 
handel van groente en fru it n iet op 
de hoogte ben, zij het m ij vergund de 
beschouwingen van de schrijver zo
veel m ogelijk te splitsen en deze a l
leen te beantwoorden voorzover zij de 
handel in  vis, of nog meer speciaal 
de handel in  haring betreffen.

De wijze van ontstaan van de vei
lingen en het grote voordeel, dat de 
gezamenlijke verkopers en kopers el
kaar daar ontmoeten, werden door 
schrijver duidelijk gemaakt.

Onder «Bezwaren aan de veiling 
verbonden» lazen w ij, dat de veiling 
slechts dan gunstige resultaten voor 
de producent kan afwerpen, wanneer 
de m arkt nog niet een verzadigings
punt heeft overschreden en er geen 
monopolievorming door de handel 
p laats heeft. D it laatste heeft in  de 
haringhandel nog n iet plaats gevon
den en de gezouten haring is ook nog 
nooit doorgedraaid. E r  is ook nooit 
haring b lijven staan, al is de p rijs na
tuu rlijk  wel bepaald door de economi
sche wet van vraag en aanbod.

H et is soms m oeilijk de heer H. op 
de voet te volgen, hetgeen wel mede 
het gevolg zal zijn van de ongelukkige 
com binatie verse groente en vers fru it 
m et gezouten haring, die in  één a rti
kel worden behandeld. De verschillen 
zijn zo belangrijk, dat men deze pro
ducten evenm in in  één artikel kan 
behandelen als dat men b ijv. zuivel
producten en haring aan een gelijk 
tijd ige beoordeling kan onderwerpen. 
E r  zullen steeds momenten zijn, dat 
er door gunstige omstandigheden een 
zo groot aanbod van het «zeer beder
felijke» product is, dat men niet ge
heel kan worden opgenomen door de 
handel, sch rijft de heer H. D it «zeer 
bederfelijke» slaat toch zeker n iet op 
gezouten haring, wanneer men weet

Eet vis, plat of rond,
en b lijft sterk en gezond !

SxÂeepônwüwen RUSTON

VALCKE Gebr. Oostende

dat de haring in  September 1947 ge
vangen, thans, einde Ju n i 1948, nog 
in  prim a staat is. Toch knoopt de 
schrijver zijn conclusies vast aan de
ze geheel onjuiste combinatie.

De conclusie, dat de tuinder en de 
reder geheel afhankelijk  zijn van de 
prijsvorm ing op de veiling, waarop zij 
verder geen invloed hebben, is er 
dan ook helem aal naast, hetgeen ook 
weer toe te schrijven is aan het sa
menkoppelen van totaal onvergelijk
bare bedrijven. Ik  w il nu, alleen wat 
de haring betreft, de fouten in  de re
denering van de heer H. aantonen.

B ij een daling van de m arkt geeft 
de handelaar de daling prompt door 
aan de producent door op de veiling 
een lagere prijs te bieden, zegt de h. 
H ildebrandt. W aar is die m arkt, die 
daalt ? De m arktdaling begint niet 
elders doch juist op de veiling. B ii 
groter aanbod dan vraag daalt heel 
norm aal de priis, hetgeen de reder 
nog kan remmen door de verkoop 
over een langere periode te verdelen. 
Aan de hand van de veilingprijzen 
worden de verkoopprijzen vastgesteld 
zowel voor het binnenland als voor de 
export. Houdt de rederij dus de veiling 
prijs in  de hand door een opvangsys
teem, dat ju ist bij een houdbaar ;-r- 
tikel als haring zo gem akkelijk kan, 
dan kan men de bezwaren van tijde
lijk  overstelpende aanvoeren geheel 
opheffen De verkoop vindt vrijw el ge
durende het gehele jaar plaatst, de 
aanvoer in hoofdzaak gedurende 5 
maanden. De vangst is vrijw el a ltijd  
te plaatsen. In  tegenstelling tot de 
bederfelijke verse groente, is de ge
zouten haring dus ju ist een artikel, 
dat nooit «doorgedraaid» behoeft te 
worden en dat alleen om een zekere 
spreiding vraagt.

Geen enkel verstandig h.inde'.aar 
verlangt naar de buitengewoon lage 
prijzen van voor de oorlog terug, doch 
begrijpt, dat een renderend, bloeiend 
productie-apparaat ook zijn belang is. 
Voor de oorlog was het .ederijbedrijf 
echter n iet financieel-krachtig ge
noeg om tijdens de grote aanvoeren 
deze op te vangen en ook de verdeeld
heid in  rederskringen maakte d it on
mogelijk. Kortzichtig eigenbelang van 
reders-exporteurs, die hun haring uit 
de m arkt hielden, zogenaamd om de 
m arkt te steunen, doch die hun ha
ring dan beneden de Nederlandse vei
lingprijzen in  het buitenland verkoch 
ten, maakte een sluitende opvangre- 
geling onmogelijk. Thans, na de oor
log, hebben de rederijen zulke enor
me winsten gemaakt, dat zij gezamen 
lijk  financieel-krachtig genoeg zijn 
om door een opvangregeling de m in i
mumprijs praktisch voor te schrijven. 
M aar zelfs nu is er door onderlinge 
onenigheid m oeilijk iets te bereiken.

Verder sch rijft de heer H., dat geen 
uitschakeling van groot- en klein
handel gewenst is, indien geen mono
polist als koper optreedt. In  het kader 
van het gehele artikel zou men den
ken, dat de schrijver doelt op mono
polievorm ing op de veilingen. D it ge
vaar bestaat voorlopig in  het geheel 
niet. Zolang de rederij n iet tracht de 
handel u it te schakelen, of de moge
lijkheden voor de handel om w inst te 
behalen af te snijden, zal de handel 
de financiële resultaten van het pro
ductie-apparaat n iet door monopolie
vorm ing trachten ongunstig te bein- 
vloeden.

D at Rusland een zodanige monopo
listische positie zou innemen ten op
zichte van de rederij, is niet geheel 
juist. N iet alleen Rusland koopt grote 
hoeveelheden. E r  z ijn  ook grotere a f
nemers en een groep exporteurs zou 
ook gecombineerd een bod op bijv.
100.000 à 200.000 vaten kunnen doen. 
Alleen in  de overgangsjaren na 1931, 
toen de exporteurs voor de snel terug
lopende afzet naar Duitsland van
320.000 vaten tot even 50.000 vaten 
elders afzet moesten zoeken, heeft 
men aan Rusland tegen lagere prijzen 
de overproductie moeten verkopen.
De grote verdiensten ju ist van de ex
porteurs is het toen geweest, dat zij

in  de hele wereld naar afzetgebied 
hebben gezocht, vele nieuwe m arkten 
hebben ontsloten en het daardoor 
mogelijk hebben gemaakt, dat w ij 
voor de vangst 1938 Rusland niet meer 
ngdig hadden. De export beliep in  
1938 454.000 vaten zonder Rusland, 
terw ijl deze in  1936 438.963 vaten be
liep, w aarbij 92.953 vaten tegen sterk 
verlaagde prijs naar Rusland.

De exporteurs hebben daarmede 
, bewezen, dat de export bij hen in  de 
beste handen is. E r is op het gebied 
van de uitoefening van de visserij nog 
zó veel te doen, dat het mede in het 
belang van het productie-apparaat is, 
dat d it zich niet op handelsterrein be
geeft. Verbeteren kan men daarmee 
niets, alleen m aar slechter maken. 
Ook de rederij heeft het grootste be
lang bij een krachtige groothandel. 
W anneer men deze niet in  de gelegen
heid laat redelijke winsten te beha
len, dan verdw ijnt de belangstelling, 
De exporteurs, w aarbij er zijn, die al 
meer dan honderd jaa r de hele we
reld bereizen en bewerken, z ijn  een 
onmisbare schakel. De onderlinge 
concurrentie zorgt wel, dat zij niet te 
grote winsten maken, die ten koste 
van de rederij zouden worden behaald

N A SC H R IFT  V A N  DHR  
A. G. U. H ILD EBR A N D T

N atuurlijk  heb ik  m ij in  m ijn a rti
kel aan de hoofdlijnen moeten hou
den, waardoor aan het product pekel
haring niet zoveel aandacht kon wor
den besteed. Pekelharing neemt in 
derdaad een enigermate afzonderlijke 
plaats in  tengevolge van de houdbaar 
heid en het fëit, dat vele haring- 
drijfnetreders tevens exporteur zijn. 
Ten opzichte van pekelharing is het 
m.i. dan ook in  het bijzonder de vorm 
van deelneming van de reder aan de 
afzet, die aanpassing aan moderne or
ganisatievorm en behoeft. D at het ook 
met de haringhandel n iet zo eenvou
dig is, als de Heer Ommering sugge
reert, b lijk t wel hieruit, dat krach
tens de Haringwet 1927 ook de Over
heid zich met de haringexport be
moeit. waardoor zoveel mogelijk een 
einde is gekomen aan knoeierijen met 
fust en kw aliteit van exportharing. 
Het is nu aan de reders én handela
ren om door moderne afzetmethoden 
te voorkomen, dat enerzijds prijsknoei 
erijen van de handelaren n iet lan 
ger ten laste van de rederij komen en 
anderzijds de verschillende m arkten 
opbrengen, w at ze economisch kun
nen opbrengen, hetgeen vóór de oor
log n iet bereikt werd tengevolge van 
destructieve onderlinge concurrentie 
onder de handelaren.

W at het stuk van de heer Ku iper 
betreft : waarom zo’n vrees voor een 
betrekkelijk theoretisch artike l van 
een niet-belanghebbende in  het rede- 
rijb ed rijf ? Zeker, ik  begrijp volko
men de huidige m oeilijkheden van de 
groothandel in  vis. Jaren lang  immers 
was de vraag naar vis groter dan het 
aanbod en werkt de groothandelaar 
expediteur tegen een vaste marge. 
Thans begint het aanbod groter te 
worden en moet men van expediteur 
weer handelaar worden. D it vereist 
aanpassing, doch men heeft z ijn  vak
groep, waarvan slechts zij lid  kun
nen zijn, die in  de basisjaren, 10 à 15 
jaa r geleden, ook reeds in  vis han 
delden.

Hét lijk t m ij, als onbevooroordeelde 
derde, begrijpelijk, dat de reders en 
vissers, die in  de komende maanden 
een aantal zeer kostbare traw lers in 
bedrijf zullen brengen, hun lot niet 
geheel wensen te laten afhangen van 
anderen.

Doch afgezien van deze huidige be
zwaren waren het de vooroorlogse en 
de te verwachten toekomstige moei
lijkheden, welke aanleiding voor mij 
waren de theoretische kant ervan na
der te belichten.

Inderdaad ontstonden de visafsla
gen in de West Europese landen eind 
vorige eeuw, na de invoering van de 
stoommachine in  de visserij en het 
verbeterde transport te land, alge
meen als reactie op onjuiste p rak tij
ken van de vishandelaren. D at er veeL 
eerder reeds enkele visafslagen be
stonden is interessant, doch in  d it ver 
band onbelangrijk.

Geruime tijd  heeft de visafslag voor 
de visser als indicator dienst gedaan. 
Na 1920 en vooral na 1930 werd het 
een onbetrouwbare indicator doordat 
de Nederlandse vishandel niet met de 
tijd  is meegegaan, in  het bijzonder 
wat betreft de afzet van verse zeevis, 
w aarvan 90 t.h. in  het binnenland 
moet worden verkocht. M et het voor 
de Nederlandse vishandel typische 
argument door de heer K . nog eens 
uitdrukkelijk gestipuleerd : «Ons 
volk is nu eenmaal geen visetend 
volk», meent men zijn achterblijven 
b ij de eisen des tijds te kunnen 
rechtvaardigen.

Voorzover er reclame werd en wordt 
gemaakt ter bevordering van het vis
verbruik, geschiedt zulks door de 
Voedingsraad, een overheidsorgaan.
Ja , kort voor het uitbreken van de oor 
log werd er met steun u it het Land- 
bouw-Crisisfonds van overheidswege 
voor de te IJm u iden  gevestigde groot
handelaren in  vis een cursus gehou
den in  het fileren van vis !

Voorts is door m ij in  d it blad reeds 
eerder voldoende aangetoond, dat het 
verbruik van verse zeevis h ier te lande 
het karakter heeft van een luxe gele- 
genheidsvoedsel. Het Nederlandse volk 
w il graag vis eten, doch op 20-eeuwse 
voorwaarden.

Een goede visvoorziening is een na
tionaal belang. Daaraan dient ook de 
groothandel in  vis mede te werken. 
Men is echter op de verkeerde weg, 
indien men nieuw bloed vreest en 
zich vastklam pt a,an veilingplicht en 
«closed shop».

A. G. U. H ildebrandt



r iET N iE U W  V IS SC H ER IJB L A D  
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Bij onze Noorderburen

D REIG T  ER G EV A A R  VOOR HET  
V IS SER IJB ED R IJF

Deze vraag wordt door dhr Sp ittel

een perm anente-collectieve reclame.
Nu dat de centrale bureau er door 

allerlei omstandigheden nog n iet is, zal

ken en kannen zijn, vooraleer er kan 
over geschreven worden.

N IE U W E  P R IJZ E N  VOOR  
SC H ELV IS , K A B E L JA U W  EN  

LEN C

de aanvoer van vis, in het bijzonder verantwoordelijkheid en voortbou. 
u u m im n  w w v van rondvis, is het bij onze Noorder- wend op een in  de harde vissersprak- 

buren droevig gesteld De voorkeur tijk  verkregen ervaring het bedrijf 
wordt gegeven aan de haringvisserij, uitoefenen, 
die voor de reder meer lonend is.

K EN T EK EN EN  V A N  DE DE D ET A ILH A N D EL  DOET A A N  K U STV ISSERS
RECLAM E In  de voormelde brochure wordt Op de grote provinciale tentoonstel- er nog op gewezen dat de vissersbe- 

ling die te Groningen gehouden wordt volking sociaal een waardevol element 
is de Vakgroep Detailhandel vertegen vertegenwoordigt in  de Nederlandse 
woordigd door een stand, waar met samenleving. De kustvisserij is een
groot succes aan het publiek haring, kweekplaats voor goede karakterei- bokking of garnalen oo toast gratis — -----KJV/A.A.XJ.lg LU. gam tllC II up IfUüöI» gr. wnrnr rinnr nnr sn itte l 1UCI- B ij onze Noorderburen werden nieu- aangeboden wordt en de boekjes ■

in  «De Visseriiwereld» gesteld Z ijn  ? et, Bedrijfschap zich • m et aan deze we maxim a-prijzen vastgesteld. De de Voedingsraad verkocht worden. Een sobere levenswijze gepaard aan
lm  troon r r i l  n i  dt hev e st i e e rui D it ge- taak kunn?n onttrekken. Nationaal prijS regeling voor hake is ingetrokken Ongetw ijfeld goede reclame, die bij harde langdurige arbeid is het
v a w  tou h ierin  bestaan dat onze Noor en internationaal W an t internatio- Voor kabeljauw  en leng traden van- ons navolging zou verdienen. Behalve Van deze mensen. Schippers en
derburen geen S t  gebruik zullen ™ al !l,fgen de zaken nog veel moei- af 9 septem ber de volgende maxima- te Heist, werd door het Belgische be- knechts benaderen elkaar meer aS
gaan Smaken van de vrijheid , als ^ k e r dan nationaal. W ant, hoe moet prijzen in  werking : d rijf, noch door rederij, groot- en mens en gaan als zodanig met elkaa,
ftrnk<! rie maxima-üriizen opgegeven ^ s ,ra  ̂Benelux gaan. A. - Voor de reder, B . - Voor de kleinhandel niets ondernomen tot be- om 00k omdat er «on deei« mm-'i* ™straks de m axima prijzen oothandel franco nlaats van  bestem — --- * -----

ïijivci uaxi ïiauiuiiclcll. VV<AXll/j I1UK mUCl prijZGIl ÎT1 WPrlciTlg

wnrripr»de m axima-prijzen W g e v e n  hu itSd it S tn fe 1! v a n to r  lp !tte l is voor „o o th an d e l f r a n c o ^  a te va/bestem  kleiHnhandel niets ondernomen tot be- o m ^ F o S t  7 r"«o7“deel»1 wordt w
T ,>rH ■■ II * ™  tiiH  het Belgische bedrijf veel te leren. !5i°n0„thandel franC°  plaatS Van beStem vordering van het visverbruik. W i vist, Waardoor de opvarenden alle b -A ls de prijsregelingen te hunner tijd  V i dt &h t j t 9 ming. moeten nochtans deze weg op, D it lang hebben bii de eoede iiitkm™*™
van de baan zijn, omdat ze overbodig Vmdt u net n iet - A  B  wordt algemeen bevestigd, doch prak. °  ~ae .goede ultkomsta
zijn geworden en de gezonde ontwik- u A K in c i c v c c n s A r  u e t  r»c sroot (72 cm en m eer) 54-60 62-68 tisch wordt niets gedaan, keling van het bedrijf tegenhouden, M A N D cLaVERD RA G  M ET  DE middel (55-72 cm) 48-54 56-62
w at gaat men van het bedrijf dan B IZ O N E  klein (to t 55 cm ) 41-47 49-55 0Q K  DE K U ST V ISSER IJ HEEFT
doen, om het product op een redelijk Het handelsverdrag door Nederland Voor de kleinhandel gelden de vol- H A A R  A A N D EEL

_ ______  öwvuc ur̂ umôien
en de vakkundige bewerking van dt 
vis.

Deze brochure besluit als voigt : 
Moge de tentoonstelling ertoe mede
werken de aandacht van de autoritei-

___ _______ x_______  ~xr ---------o— ---- » KA.I. uuui ïxcuciiaiiu  v uui uc rk.ieiii.ii.cll.iu.ei. geiden Q6 VC
verantwoord prijspeil te houden ? E r afgesloten met de bizone van Duits- gende verkoopprijzen : . . , ---- -— ~  au™ «i-
moet n iet meer betoogd worden, dat iand bevat, zoals vroeger gemeld, een groot en middel, Ook de kustvissers brachten hun ten en burgerij op de kustvisserij te
een redelijk en verantwoord prijspeil post vis ter waarde van 7.950.000 gul- n iet gestript 85 ct; gestript 90 ct; aandeel bij opdat de visserijstand in vestigen en belangstelling te wekken
vrvrvr qIIp txplpHincrpn van V»pf. HoHriif  rfûn T îf +- ---- -1- ---- -- --------l-on de tentnonstel 1 inff t.e fïrnninp-pri ppn voor air, v.n nttermoto ----------------------- -- ----- --- 1uc viöüciilüu'anu m ' ' ' “ "‘6“ * uciaiigsteinng te wekken..... via uci waarae van (.aou.uuu gui- m et gestript 85 ct; gestript au co; ^ ten to o n ste llin g  te Groningen een voor dit zo uiterm ate Vaderlandse envoör^alie geledingen van het bedrijf den. D it wordt om te beginnen als een gestript zonder kop 105 ct; aan moten ZQn ziin  interessante bedrijf, dat die belang.
noodzakelijk zijn en niet alleen voor mooie post beschouwd, al is het ver- 165 ct. stelling ten volle waard is en verdient.
i w * .aiiv v CArXj. ucii. L/lli WU1UU Ulli Ltï KJegXXlXl.eXl .3ilS 66X1 geST)I"lJj -r -- — — » w/** i
noodzakelijk zijn en niet alleen voor mooie post beschouwd, a l is het ver- 165 ct; succes zou zijn.
de producenten. N atuurlijk  is het pro- drag natuurlijk  n iet veel vergeleken K le in  : Deze visserijstand schijnt de weer-
ducentenbelang bij een redelijke bij de Nederlandse uitvoer van lang N iet gestript 80 ct; gestript 75 ct; spiegeling te zijn van hetgeen w ij te
p rijs  het duidelijkst te zien. Iedereen voor de oorlog. «De Visserijwereld» gestript zonder kop 90 ct; aan moten Heist hebben kunnen bewonderen :
moet nochtans kunnen begrijpen, dat m aakt melding van het feit, dat er 145 c t. een zee-aquarium met levende vissen
een redelijke inkoopprijs van de vis, reeds onderhandelingen zouden ge- De m axim a-pïijzen voor schelvis e.n andere zeebewoners; tentoonstel-
gegeven een bepaalde omzet, gemak- voerd geweest zijn over haring en aan moten is voor de kleinhandel ge- ^ng van het visserij m ateriaal, alsme-
kelijker de verkoopkosten dragen verse vis. De p rijs  van de pekelha- wijzigd in  1,75 gulden (groot), 1,50 de de producten van de visserij. De
kan dan een goedkoop artikel. Prijs- ring schijnt te gaan, m aar de verse gulden (m iddel) en 1,35 gulden (k l.). aandacht wordt gevestigd op de an-
vorm ing is een ingewikkeld verschijn- vis moet zo laae staan, dat, na nft.rpk dere beroepen die belang hebben op

illl6  o viiiju i uc gacui, m aai ue verse 
vorm ing is een ingewikkeld verschijn- vis moet zo laag staan, dat na aftrek
sel en netto-wmst is mede afhankelijk  van de kosten ppn rprtp^nrüc o c r 'c i w » » .  ̂ - — - --<= —----------- -------  .
van  de omzet. Daarom is het - vooral b lijft, die op de Noordzee niet ln ' £ EG EL IN G  V A N DE A A N V O ER  °f .  ng van de visserij als
bij de vis - m oeilijk om een goede nend geacht wordt als het rondvis h- ^ v, Y a^ ?roep <<Detailhandel» heeft scheepstimmerwerven, touw- en net
winstm arge te berekenen. Een ding zijn moet Hoeveelheden nriizen pn h Bed rij f schap .aangedrongen, tenfabrieken. motorenfahneken levp
moet men goed voor ogen houden : onderhandelingen ziin nog geheim r6der? Z0U worden voor.
per bedrijf zal het m oeilijker zijn om De zaak moet eerst'volledig  in  krui- fon «  • relZen op haring te-de omzet van thans te handhaven,— ------------- --------  ------  gen een reis op verse vis te doen. Met
om van verdere vergroting nog n ie t1u m  V CXLi YC1UC.1V W iö iu u iiio  ixvg
dadelijk te spreken. Die vergroting 
van afzet zal met re latief hogere kos
ten gepaard gaan van meer service, 
betere verpakking en reclame, in d ivi
dueel voor de eigen zaak en collectief 
voor het artikel vis en haring.

DE N O O D Z A K K EL IJK K H E ID  V A N  
EEN BEH O O RLIJK E  PR IJS

D hr Sp ittel betoogt verder : Het 
staat vast, dat men in  de kleinhandel, 
m aar ook in  de groothandel en zelfs 
in  de rederij, voor hogere onkosten zal 
komen te staan en die onkosten zul
len alleen gedragen kunnen worden 
op een artikel, dat een behoorlijke 
p rijs heeft. Het is van elke venter, van 
elke w inkelier, van elke groothande
laar eigenbelang als h ij meehelpt het 
algemeen prijspeil van zijn artikel te 
handhaven op een redelijk niveau. 
Voor de oorlog heeft men m aar al te 
duidelijk  gezien w aar het bedrijfsle
ven terecht komt, als door onderlinge 
concurrentie in  prijzen geprobeerd 
wordt omzet te behouden. W e moeten 
allem aal een behoorlijke omzet heb
ben en dat kunnen we hebben als we 
respect hebben voor een redelijke ver
antwoorde winstmarge.

Niet voor niets verplichten fabrican 
ten van verpakte m erkartikelen hun 
w inkeliers om de verkoopprijs te hand 
haven. M aar in  de vis zal het u iter
m ate m oeilijk zijn om een systeem te 
vinden, dat de enkeling weerhoudt om 
een redelijke p rijs en vooral een rede
lijk e  winstm arge te gaan'verknoeien 
en d it geldt nationaal en in ternatio 
naal. Voorlopig is er geen ander mid
del, dan zij die inzien van welk ind i
vidueel belang een .collectief gehand
haafd prijsniveau is, zich onderling te 
verbinden.

H ET  N U T  V A N  DE C O LLEC T IEVE  
REC LA M E

De vishandel staat nog aan het a l
lereerste begin van debietvergroting 
door propaganda en reclame De A f
deling Vis van de Voedingsraad, in sa
m enwerking met ’t Bedrijfschap, zet 
de haringcam pagne voort, nu voor de 
verse haring met een kleine m aar pak 
kende serie advertenties in  een gedeel 
te  van de dagbladen. De Bond van de 
Haringhandelaren gaat weer met een 
stand naar Brussel. De Visconserven- 
fabrikanten zijn - met mate - even
eens in. H ier en daar adverteert een 
w inkelier - en niet zonder succes. De 
binnenlandse groothandel heeft «De 
Visserijwereld» om de kleinhandel te 
bereiken. Overal is het begin. M aar 
het moet veel verder uitgewerkt wor
den. In  binnen- en buitenland moet 
de vraag die er is, verder worden op
gekweekt, o.a. door propaganda en 
reclame.

Deze collectieve reclame - aldus dhr 
Sp itte l - is het enige middel om te 
voorkomen dat de noodzakelijke jacht 
op omzet gevoerd gaat worden ten 
koste van de bedrijfsgenoten, dat is 
van het bedrijf, dat is van ons aller 
bron van inkomsten .

Als het Nationale B ed rijf de inner
lijk e  kracht had een eigen centrale te 
onderhouden, dan zou de voornaam 
ste taak van die Centrale zijn de fond 
sen te vergaren - perm anent - voor

BRIEF UIT YERSEKE
Teiug ap gang

Zo zijn dan de feesten in Holland

Yerseke, 11 Sept. 1948. agenten, zou m isschien weer kunnen 
leiden tot het geven van korting aan 
iedere afnem er, w at nu ju ist n iet aan 
te bevelen werd geacht. N a een stem
m ing tussen deze twee verlangens,

----  — ------ bleek dat zij die het aanstellen van
achter de rug. D it b lijk t niet alleen agenten voorstonden in  de meerder- 
hieruit, dat erebogen en ander soort heid waren. Van deze uitslag zal ken- 
eïraatversierm g vrijw e l geheel zijn nis worden gegeven aan ’t Bedrijf- 
verdwenen, nia,ar ook m erkt men het schap (W aarom  ? Als de meerderheid 
aan de velerlei berichten op het za- voor die regeling is, waarom  moet het 
ken-gebied, dat men terug ging naar „ iin  nPUS daar nog in
de onderbroken bezigheden.. Het ge- S f f ^ v r T g t ^ m e n  zfch onwille- 
wone gangetje wordt weer gegaan, ftese ii . » s yeesenschao
V ,n  hetgeen o»s terrein betreft, trok wa' „ ^ “ ld f ïe  S S  e ,Z
het eerste de aandacht een opgave weg .> ™ aa vertegenwoordigers
van de Verzonden oesters in  de verlo- nomie» .> i jw j  J L  besDrekin-
pen (halve) Augustusmaand. W an t van ^ e x p o r te u ^  werde^ ^sprekm ^

5,------- ------ w ijl Engeland

tenfabrieken, motorenfabrieken, leve 
ranciers van stook- en smeerolie en 
andere scheepsbenodigdheden, m an
den- en kistenm akerijen, enz.

In  een folder wordt uiteengezet, dat 
de betekenis van de kustvisserij over 
het algemeen weinig bekend is. Op 
1 Jan u ari 1947 waren er nochtans een 
aantal van 354 kustvissersvaartuigen 
aanwezig, w aarbij nog niet geteld zijn 
de sloepen en andere kleine vaartu i
gen. De kustvissers vormen een groep 
van kleine zelfstandigen, die op eigen

De goede smaak van de vis
zit niet in z ’n grootte

doch in de K W A L IT E IT

zoals bekend, werd ’t seizoen gecpend 
op 15 Augustus. N aar Nederian 
gen 29.258, naar Belg ië 28.160, naar
op 15 Augustus. N aar Nederland*gjfn- Engelse im porteurs. . . . j .  —  ------

zelf veel kieinere soorten heeft voor 
1---  (door aankoopDuîtsîand°6.000alenD naar andeve "an- het n ïju v e jê te ö ™  — — £ ^ 7 ,  

den samen 1500 stuks. In  totaal 64.918 ™  , d prijzen der twee en
stuks. Geeft men anders vrijw e l altijd  a^ ulmte hoog W at hierover beslo- 
't verzonden x aantal van dezelfde nu i i het bericht niet

v a n  v e e i  z a a iu e s t e r s  m  r  
achtte men de prijzen der twee en
i • i i - 1________TTT„  4-

maand in  ’t vorige jaar, nu ontbreekt *5 “  wem 
dit. W at ook n iet anders kan, omdat W el verm eldt het, dat men per 1 O
verleden jaa r ’t  seizoen pas oegon tober m et de verzending beginnen w il
per 1 September. Nederland slaat als De Engelsen w ilden een afnam e van
afnem er geen slecht figuur. Als het ^59'999 stuks garanderen tegen slechts

: :

! !
! !

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

I J M U I D E N  •  H O L L A N D  
Telegramadres Ja n  Spaanderman - IJmuiden,
Telefoon IJmuiden 5683 Telefoon Santpoort 8228 (dea avonds) 

Gespecialiseerd in prima kwaliteit 
G EPELD E en O N G EPELD E GARNALEN .

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

Zeelandse aanvoerhavens). (t )

500.000 vo rig ° jaar. Niettegenstaande 
gie zou het totaal na het seizoen wel dat verleden jaa r 1.929.000 naar Groot 
verschil te zien geven ! Zoals we eer- B rittan n ië  verzonden werden. Hopen 
der schreven, zijn voor een deel de we da  ̂ ’t  nu weer zo gaan moge . Het 
grote vraag uit Holland in  verband schoonmaken van de bovenpercelen 
te brengen met de gevierde feesten, gaat steeds door. Een der dagen van 
M aar ook en zeker n iet in  geringe ma de afgelopen week waren 44 schepen 
te, is het van belang te weten, dat te tellen. Dertig percelen zijn  reeds 
veel zeer veel Belgen vooral en ook schoon verklaard, m aar niettem in zal 
wel andere buitenlanders, h ier in  Ne- volgens sommiger m ening de 70.000 fl. 
derland komen en enige dozijnen oes- (gulden) bestemd voor het werk niet 
ters verorberen. Als alle door de Bel- voldoende z ijn  om alle percelen 
gen hier gegeten oesters, bij ’t voor schoon te krijgen. Hoe het dan zal 
België opgegeven aantal werden ge- gaan ? 
voegd en dus in  m indering kwam op
het als naar Holland verzonden aan- ltiaA&eCó£Ct(Vt
tal, zouden de cijfers zeer stijgen ten ®
gunste van België en verm inderen in  .
het nadeel van Nederland. W a t gaat er om in  de mossel-sector

W at er ook van zij de eerste weken en w at is er over mede te delen ? Het 
van het seizoen z ijn  n iet slecht té heet dat per 1-5 September de export 
noemen, w at ook voor een deel wel van mosselen naar Pa rijs  zou begm- 
een gevolg zal z ijn  van de goede kwa- nen. V ast sch ijn t ’t  evenwel nog niet 
lite it der oesters. Nu zijn evenwel n iet te staan, m aar zeer te pas zou het wel 
met die (zo vroege) goede kw aliteit, komen. E r  zijn nogal w at mosselen 
alle kwekers even b lij en ingenomen naar België voornam elijk en ook nog 
Een oude kweker zei me, bezorgd te al w at naar Noord F ra n k rijk  gegaan, 
z ijn  erover omdat h ij zo’n goede kwa- maar die twee terreinen kunnen de 
lite it (althans zo heel vroeg) nooit ruime voorraad n iet geheel afnemen, 
bestendigd zag. H ij vreest dus ook nu ’t W achten is dus op P a rijs  en om
weer dat straks de kw aliteit zal af- geving. N iet alleen die kwekers, die 
vallen. W ij kunnen n iet u it ervaring nu toe nog n iet konden leveren, 
spreken en w illen er ons toe bepalen zou de komst in  de ring (van  Pa rijs ) 
te hopen, dat ’s mans sombere vrees zeer gewenst zijn. W aarom  konden 
vrees zal blijven. Dinsdag, 7 Septem- die kwekers n iet leveren, vraagt de 
ber vergaderden de oester-exporteurs lezer w ellicht. Alle kwekers hebben, 
onder voorzitterschap van M r Vla- hetgeen duidelijk is, n iet dezelfde 
ming. Verslag werd uitgebracht bij mosselen w at grootte en vis-gewicht 
monde van M r V lam ing door de com- betreft. De beste en mooiste gaan 
missie, die in  Brussel besprekingen naar de kokerijen (zoals we reeds eer 
voerde met de Nationale Federatie. der mededeelden). En  de daarop vol 
Overeengekomen werd, dat aan de gende soorten gaan naar België, doch 
Belgische groothandelaren een provi- d? soort die beneden een bepaalde 
sie van 7 t.h. zal worden toegestaan, vis-gewicht b lijft is bestemd voor 
De vraag werd besproken of er ook Parijs . Geen wonder, dat zij die nog 
agenten mogen worden aangesteld, niets leverden, te rw ijl hun gelukki- 
dan wel of alles aan de nu bekende ^er. c°Hega s reeds 40 t.h. van hun le- 
groothandelaren zou mogen worden veringscijfer weg deden, op hete ko- 
geleverd. D it, nml. het aanstellen van  len staan (Op deze kwestie hopen we

nog eens terüg te komen). De open-
_______________________ stelling van die nog onverpachte

gronden w aar mosselzaad pleegt te 
vallen, zal d it ja a r plaats vinden op 
21 September. De gronden bevinden 
zich in  de Ooster- en Wester-Schelde 
en de Grevelingen (b ij Bru in isse). 
«De mossel-industrie breidt zich uit» 
m eldt men u it Tholen. E r  wordt een. 
grote loods bij gebouwd voor de f ir 
ma Stoffels; de werkplaats van Ber- 
revoets wordt belangrijk vergroot, 
zodat er 100 personen in  kunnen wer
ken. En  wie waagde het nu onlangs 
in  ons blad de verw achting u it te spre 
ken dat straks als eens alles weer nor
m aal zal zijn geen plaats zal blijven 
voor alle mossel-conservenfabrieken?

IERLA N D
IN V A S IE  V A N  M ONSTERS

Het is alom bekend dat in  de *a- 
cantiem aanden de reporters het veel 
lastiger hebben dan in  om het even 
welk ander deel van het jaar: immers 
dan is er weinig of geen nieuws en 
dan moet m aar een beetje gefanta
seerd worden om de lezers stof te ge
ven. W erden ook niet. in  dergelijke 
tijdperken het monster van Loch- 
Ness (Schotland) en andere geboren !

D it jaa r heeft aan de gewoonte 
geen uitzondering gebracht. Waarin 
de uitzondering echter bestaat is dat 
ze d it ja a r niet u it de lucht gegrepen 
waren en in  de wateren van Ierland 
gevangen werden.^

Onder die serie vermelden we een 
haai van 21 voet lang, overgrote kreef 
ten en een vis van 12 ihches met een 
haardos op zijn kop en die gedurende 
enkele dagen in  leven gehouden werd 
in  een v ijver met zeewater in  Donegal 
en w aar de kijklustigen het monster 
onder alle zijden konden bezichtigen.

D e  N o o r s e  v is s e r i j

M assale
haringaanvoer

stemd worden, de hoeveelheden die 
zullen worden ge-exporteerd of ver. 
werkt in  de conservenfabrieken.

Het is de co-operatieve die het varen 
reglementeert. Per radio of per tele-

D E  haringvisserij in Noorwegen foon worden de schippers vexwittigd 
begint in  de eerste dagen van w aar zij de vangsten moeten lossen. 
Jan u ari en is ha lf M aart afge- Deze uitgebreide organisatie werkt 

lopen. Deze visserij heeft plaats langs uitstekend en geeft in  de eerste plaats 
de driehonderd kilom eter lange West- aan de vissers bevrediging, waarvan 
, kust, vanaf Alsund in het Noorden, tot de verdiensten over de drie maanden 
aan Baknfjord  in  het Zuiden, w aar de van het seizoen tot 4.000 Kronen be- 
laatste vangsten lenteharing buit ge- reikt hebben, ïjetzij 43.000 fr. m aakt worden.

De aankomst van de eerste scholen 
verwekt in  het land grote feeststem
ming. De Nationale Radio-omroep kon 
digt de positie er van aan en volgt het 
verm oedelijk verloop der visserij, h ier
over ingelicht door de Dienst voor de
Zeevisserij te Bergen uv/i1 utigcujiv ic^uiuaau en m de eer-

Duizenden vaartuigen van alle groot f te Plaats de stab iliteit der prijzen niet 
te en bouw varen ter plaatse. Een tegenstaande de overproductie, zou 
koortsachtige bedrijvigheid wordt aan zeker niet kunnen bereikt worden, in
de dag gelegd, verandering van tem- d*en de vervaardiging van haringolis 
peratuur of van zoutgehalte is immers n iet zou toelaten een om zo te zeggen 
voldoende opdat de haring zich van de onbeperkte hoeveelheid van de pela- 
kust zou verwijderen. In  d it geval zal psche vis u it de m arkt te nemen. De 
de «snurp» een type vaartuig dat spe- toegepaste methodes werden aanzien- 
ciaal voor de haringvisserij ontworpen A verbeterd door Noorse technici. De 
werd, de haring kunnen vervolgen. De °  Jf.- vervaardigd wordt, en die vol. 
«snurp» is van hout vervaardigd, heeft  ̂ g zonder geur is, laat de fabricatie 
een grootte van 15 à 20 m. De romp er- to e ™ n conserven en van margarme. 
van is afgerond. 1948 is een recordjaar , J f.ar werd 55 t.h. van de haring- 
geweest, w at de vangsten betreft. 950 Productie naar de oliefabrieken ge- 
duizend ton werden aangevoerd, het- stuurd tegen 17 t.h naar de zouterijen, 
zij het dubbel gewicht van een nor- 13 th . was bestemd voor de^uitvoMa 
m aal jaar.

Het groot belang 
van de haringolie

Een dergelijk resultaat en in  de eer
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De reglementering 
van de visserij

_ ------------ -----------  V*XUT W V l CU

enkel 0.9 t.h. werd in  het binnenland 
in  verse toestand verbruikt.

De meeste oliefabrieken z ijn  privaat 
bezit. De vissers co-opératieve ging 
nochtans over tot de oprichting van 
een instelling die 10 t.h. opslorpt van 
de totale olie-productie.

Deze oliefabriekjs gelegen aan boord
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H et spreekt vanzelf, dat de vangst uuwauueb. is geiegen aan boord
van zulk een indrukwekkend gewicht, van de Fjord  te Bergen. Z ij beschikt 
dat gedurende het korte tijdstip  van over een moderne uitrusting. De ha- 
drie maanden aan w al gebracht Wordt, ring wordt u it het scheepsruim gezo- 
een degelijke reglementering noodza- gen en komt terecht op het eerste ver- 
kelijk  maakt, alsook voorafgaande diep van de werkplaats, waar h ij auto- 
overeenkomsten tussen producent en matisch gewogen wordt. De haring 
afnemer. Een desorganisatie, zelfs van wordt vervolgens naar de reservoirs 
zeer korte duur, ware voldoende om de gevoerd en komt dan in  ketels terecht, 
m arkt te ontwrichten, waardoor het w aar h ij bij middel van stoom gekookt 
een wezenlijke ramp zou worden. De wordt. Hierop wordt de haring dooi 
vissers hebben dit vóór de oorlog tot de cylinders geperst en vormt alduslum: 
hun nadeel ondervonden en opdat der- een deeg. De olie en het water wordenlfini: 
gelijke rampen zich n iet meer zouden verwijderd, waarna beide vloeistoffen 
voordoen, gingen zij over tot de stich- van elkaar gescheiden worden. De lou.|vive, 
ting van een syndicaat der haring- tering van de olie gebeurt vervolgenslMaq 
vissers. D at getracht wordt, dat zo weinig]

D it syndicaat, dat alle vissers zonder mogelijk zou verloren gaan blijkt uit 
uitzondering groepeert, beschikt over het feit, dat Noorse chimisten thans 
het monopolium van de haringvisse- de mogelijkheid onderzoeken om de 
rij en de vertegenoordigers ervan stel- proteine te recupereren die nog in het 
len in  gemeenzaam overleg met de af- water voorhanden is. 
gevaardigde der Regering,_de prijzen W at de haringdeeg betreft, zij wordt 
van de haring vast, die het volgend bij middel van warme lucht gedroogd, 
seizoen zullen toegepast worden. gemalen en vindt als voeding van de

De prijzen voor 1948 bedroegen 16 dieren een gemakkelijke afzet. 
kronen per hectoliter, hetzij ongeveer Gezien de haringolie kan worden ge- 
3,5 fr  per kgr voor de haring bij de stockeerd, is d it product de regelaar»Hare 
kust gevangen en 30 kronen voor de geworden van de Noorse visserij en te- Kjtoi 
haring, die gedurende de zomer op de vens een nationale rijkdom . Si! 
Fladen buitgemaakt wordt.

Het syndicaat ging tot de stichting
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O O S T E N D E
Vrijdag 10 September 1948.

De aanvoer van heden beloopt tot 
circa 5.700 bennen en 660 bennen ver
se vissoorten. De haring is van zeer 
goede kw aliteit en wordt verkocht 
aan prijzen gaande in  lich t dalende 
lijn van 1.480 tot 1.380 fr. de koop 
van 10 bennen. De weinige vissoorten 
welke heden voorhanden zijn vinden 
afzet aan goede prijzen, die echter
wat lager zijn dan 
marktdagen.

deze der vorige

Kgr. Fr.
0.175 Oost 5801 70.451
0.84 Kust 1083 3.630
SS0.302 Fladen 92098 289.340
0.182 Kust 595 2.310
0.208 Kust 773 2.760
0.144 Kust 1259 2.730
0.68 Kust 638 4.460
0.28 Kust 399 1.660
0.14 Kust 1507 5.200
0.56 Kust 1101 3.530
0.91 Kust 665 3.140
SS0.160 Fladen 68026 211.918
0.89 Fladen 65841' 197.040
0.242 Fladen 42430 121.594
0.125 Ktist 1326 5.050
0.126 Kust 745 3.110

0.19 Kust 1790 8.740
0.20 K ust 517 2.690
0.185 Kust 384 1.730
0.180 Kust 1204 5.440
0.59 Kust 573 2.560
0.125 K u st 780 2.940
0.46 Kust 650 3.570
0.5 Kust 1830 8.370
0.100 Kust 711 3.460
0.162 Kust 1330 7.250
0.330 Kust 3092 47.890
kVWWÎ /vywvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwwv'..
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Zaterdag 11 September 1948
Vandaag bedraagt de gezamenlijke 

aanvoer ongeveer 280.000 kgr., w aar
van 190.000 kgr. haring. Grote p a rtij
en haring laten w at betreft kw aliteit 
veel te wensen over. De prijzen schom 
melen tussen 1.000 en 1.580 fr. de koop 
Tan 10 bennen, naargelang hoedanig
heid en grote. E r is m aar weinig ver
scheidenheid aan vissoorten op de 
markt voorhanden. De prijzen der 

i vissoorten zijn over het algemeen 
I te noemen a l zijn deze dan ook 

fager dan deze der vorige marktda-
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Maandag 13 September 1948.
De aanvoer beloopt? to t c irca  6.500 

bennen haring en 2.700 bennen verse 
vissoorten. De haring  is doorgaans 
van m inderwaardige hoedanigheid en 
wordt verkocht aan prijzen gaande 
bennen. De verse vissoorten worden 
van 1.140 tot 1.520 fr. de koop van 10 
over het algemeen aan goede prijzen 
van de hand gedaan.

gfcil.
Kgr. Fr.

0.128 Noordzee 12985 137.150
0.268 Noordzee 8446 184.062
SS0.299 Fladen 150498 462.740
0.318 Noordzee 59148 172.977
0.193 W itte Bank 6406 94.755
0,102 W itte Bank 8275 90.010
0.121 Noordzee 13701 113.405
0.53 Kust 903 4.055
0.106 Kust 646 3200
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Kgr. Fr.
0.232 Noordzee-Flad. 10636 95.320
0.245 W itte  Bank • 7283 66.375
0.276 W itte  Bank 6021 73.475
N.801 W est 2918 38.710
0.225 K anaa l 11400 104.725

SSO.297 Fladen 158988 427.738
0.166 Oost 7.172 63.960
0.257 Oost 5302 94.280
0.226 Noordzee 20091 253.580
N.797 Kust 393 2.810
0 .208  Kust 669 6.340
N.819 W est 3469 66.950
0.247 Noordzee F l. 27111 230.562
0.77 W est 1578 15.310
N.806 W est 3821 47.190
0.220 K an aa l 5218 56.280
0.261 Kust 612 4.100
0.59 Kust 685 5.180
0.14 Kust 695 4.350
0.31 Kust 1122 8.770
SSO. 159 Fladen 91841 281.622
0.182 Kust 831 6.620
0.126 Kust 1063 7.610
0.144 Kust 1544 7.680
0.88 Fladen 68646 201.359
0.56 Kust 642 6.010
0.260 Kust 762 5.040
0.61 Kust 511 2.400
0.91 Kust 921 7.400
0.84 Kust 979 7.140
0.68 Kust 866 7.630
0.194 W est 2326 24.600
0.176 W itte Bank 10348 121.355

rige dag. In  to taa l worden ongeveer 
4.350 bennen haring en 2.800 bennen 
verse vissoorten aangevoerd. De p rij
zen van haring schommelen tussen 1. 
060 en 1.740 fr. de koop van 10 ben
nen d it naargelang de grote of kw a
lite it. Tong wordt aan goede prijzen 
verkocht echter iets m inder dan giste
ren en tegen het einde van de ver
koop ondergaat deze vissoort een lich  
te daling in  prijs. W ein ig pladijs 
voorhanden. Deze wordt aan goede 
en zeer vaste prijzen gemijnd. Over 
het algemeen zijn de prijzen der an
dere vissoorten met uitzondering van 
pladijs, totten, leng, koolvis en heil
bot, iets m inder, doch worden niet- 
tenm in goed betwist. Zeer levendige 
m arkt met bijzonder vaste prijzen.

Kgr. ; Fr. 
0.248 W est 562 12.660
0.311 Fladen -Noordz. 38486 160.160 
0.119 W est 6488 67.070
Z.428 Oost 7365 120.720
0.135 W est 5996 83.720
0.128 W itte  Bank  7375 98,090
0.106 K u st 467 3.710
0.204 K an aa l 10440 103.310
0.199 W est 5575 46.990
0.288 Noordzee 8236 107.760
B .610 W est 856 11.290
0.266 Noordzee 18559 223.235
0.100 K u st 422 3.010
0.7 W est 3932 72.440
SS0.301 Fladen 126950 428.510 
0.212 Noordzee 14271 163.850
0.331 Noordzee 22418 258.500
SS0.80 Fladen 70523 220.049
0.185 K u st 175 1.830
0.20 K u st 307 2.770
0.19 K u st 266 2.710
0.5 K u st 323 2.830
0.254 W itte  Ban k  6052 83.840 
0.152 W itte  Ban k  4115 74.040

Woensdag 15 September 1948.
De aanvoer van vandaag is zowel 

w at betreft haring  of verse vis iets 
groter dan deze van gisteren. H ij be
loopt tot ongeveer 5.500 bennen ha
ring en 3.000 bennen verse vissoorten 
De haring wordt doorgaans aan zeer 
vaste afzetprijzen betw ist gaande van 
1.300 tot 1.650 fr. de koop van 10 ben
nen naargelang de grote en kw alite it 
De tongaanvoer bedraagt zowat 6.000 
kgr.; deze wordt aan schommelende 
prijzen die iets lager zijn dan de vo
rige m arktdagen, van de hand ge
daan. Over het algemeen worden alle 
andere varieteiten aan goede prijzen 
betwist. De m arkt is voor sommige

vissoorten zeer vast m et een lichte 
neiging tob dalen tegen het einde van 
de verjcoop, Zeer grote beiangsceUmg, 
bijzonderlijk van binnenlandse ko
pers.

Kgr. Fr.
SSO.158 Fladen 75910 225,476
0.122 Oost 4526 46.360
0.215 Noordzee 14762 162.210
0.109 W itte  Bank 6732 78.910
0.312 Noordzee 9070 113.690
0.286 Noordzee Fl. 13468 107.665
0.165 W itte  Bank 8117 90.750
0.239 Noordzee 22214 227.762
0.127 W est 8571 86.130
Z.171 Oost 5713 105.200
0.237 Noordzee 28815 254.980
0.25 W itte  Bank 8894 87.7S0
Z.528 Oost 4912 75.990
0.85 Fladen 77775 233.750
0.91 K u st 533 4.450
0.261 Kust 605 4.810
0.14 Kust 984 6.360
0.28 Kust 239 1.930
0.271 K u st 355 2.930
0.46 Kust 508 4.620
0.100 K u st 422 3.460
SSO.293 Fladen 86101 259.452
0.78 W est 2231 23.730
0.31 Kust 797 5.360
0.56 Kust 1200 7.830
0.243 W itte  Bank 6658 73.040
0.285 Fladen 40221 159.929

Ooaderdag 16 September 1948
Vandaag zijn  een groot aan tal vaar 

tui|gen aan de \afslag tegenwoordig 
waaronder veel kleine kustvaarders. 
De aanvoer beloopt tot circa 3.400 
bennen haring en 850 bennen verse 
vissoorten. De haring wordt lévendig 
afgenomen aan prijzen schommelende 
tussen 1.260 en 1.670 fr. de koop van 
10 bennen d it volgens grote en kwa
liteit. E r  is m aar weinig verscheiden
heid aan vissoorten voorhanden. De

vraafe is echter meer dan voldaan 
zodat doorgaans alle aangeboden va 
rieteiten aan mindere prijzen dan de 
vorige m arktdagen worden afgeno
men.

N.780 K u st 
N.797 Kust 
0.182 Kust 
0.106 K u st 
0.61 Kust 
0.126 Kust 
0.249 K an aa l 
0.208 Kust 
0.206 Kust 
0.180 Kust 
0.52 K u st 
0.317 Noordzee 
0.68 Kust 
SSO.81 Fladen 
0.108 Fladen 
0.227 Noordzee 
0.53 Kust 
0.621 Kust 
0.77 Kust 
0.144 Kust 
N.733 W est

AANVOER EN O PBR EN G ST  P E R  
DAG

10 Sept. 284.287 kg. 927.923 fr.
11 Sept. 283.869 kg 1.356.994 fr.
13 Sept. 463.461 kg. 2.352.336 fr.
14 Sept. 358.159 kg. 2.353.094 fr.
15 Sept. 431.333 kg 2.454.554 fr.
16 Sept. 212.024 kg 916.495 fr.

2.033.133 kg. 10.361.396 fr.

HARINGAANVO ER
Vrijdag 10 Sept. 251.150 kg 
Zaterdag 11 Sept. 192.100 kg 
Maandag 13 Sept. 327.150 kg 
Dinsdag 14 Sept. 218.600 kg 
Woensdag 15 Sept. 277.650 kg 
Donderdag 16 Sept. 168.100 kg 

1.434.750 kg

Kgr. Fr.
650 2.695
489 2.750
475 3.990
241 1.960
533 2.270
670 4.350

7740 81.310
589 5.560
446 3.660
387 3.430
956 5.695

16925 108.598
635 6.080

123.724 390.007
44399 167.440
9015 86.240
320 2.300
203 1.660
417 5.230
212 890

3218 31.380

an

VISMIJN OOSTENDE

het!

Dinsdag 14 September 1948.
De aan voer verse vis is  daarom 

trent evengroot als gisteren te rw ijl de 
haringaanvoer m inder is dan de vo-

V IS IN L EG G ER  I J  reeds meer 
dan dertig jaa r bestaan, in
gevoerd b ij een tw aa lfta l gros
siers in  voedingswaren der Zui 
derkempen, en zelfs w inkels be 
zoekende, zou depot wensen 
van ernstige visconservenfa
brieken voor de verkoop harer 
producten.
Schrijven  aan bureel van blad, 
onder letters A.B. 107, dat door 

zendt. (933)

G ARN A AL A AN V OER
OOSTENDE

Datum Max. en Aantal Gemid. 
_________________ Kgr- Opbrengst M in. prijs vangsten prijs
9-9

10-9
11-9
14-9
15-9

1653
1.722
1104
779

1053

48.439
43.447
37.046
28.237
37.146

26-35
21-31
28-37
34-40
32-38

37
34
29 
18
30

29
25
33
36
35

BLANKENBERGE
9-9 95 2.560 26-29

10-9 30 1.020 32-35
11-9 69 2.135 29-33
14-9 164 5.721 33-36
15-9 153 4.560 28-32

3
1
2
3
3

27
34
30
34
30

ZEEBRUGGE
9-9

10-9
11-9
13-9
14-9
15-9

5012
5417
4349
1362
5261
4438

126.138
135.138 
121.370
50.964

155.313
151.480

22-30
22-30
21-32
32-43
24-36
27-37

51
60
55
17
54
58

25
24
27
37
29
34

Prijzen loegekend aan d e  verscheidene
OWix accaxdé& aucc dififéxenteó Aoxtea, de JioiaAon^

MINQUE D ’O ST E N D E

soorten Vis

W E EK  VAN 10 TOT 16 SEPT . 1948 SEM A IN E  DU 10 AU 16 SEPT . 1948

Turbot

>rdt|10/1 t

Soles,,;if- Tongen,' g t.............. .’ ........
' 3/4 ............... J l .  ...

bloktongèh ............ ...
v/kl. ../V;............... . ... ...
k l......... . ...................  ........
—  Tarbot gr...........
midd. ................ . ... ...
k l........... Lÿ .w . • «, ̂ .4 '» ••

[Barbues —  G rie t; gr. ... .............
midd......................................
k l. ... ........ ...' ...

Carrelets — Plad ijs, gr. platen ... 
gr. iek 1 ... :.i 
kl. iek i ... ■... ... ...
iek 3e slag ........................
platjès ........... ...

Eglefins -i- Schelvis, gr...........  ...
m idd.....................................
kl. '-33 ; ... ... ... ... ... 

Merluches Mooie Meiden, gr. ...
midd.'1 .u ... .............. ........
kl. ... ... ........ ... .............

Raies — Roè ... •••....... . ............
Rougets —  Robaard .i................ ..
Grondins — K n o rh a a n ...................
Cabillaud blanc —  Kabeljauw  ...

Gullen ... ... .................
L o tte s S te e r t (zeeduivel) ........
Merlans — W ijting  ........................
Limandes —  Schar ..................  ...
Limandes sóies — Tongschar........

lEmissoles —  Zéehaai ...................
poussettes —  Zeehond ................ ./
Vives — Arènd (Pieterm an) ........
Maquereaux — M akreel ... ... ... 
joors . .. . . .  ... ... ... ... ... ...
Brondins rouges — Rode knorh. ...

ipaies — Keilrog ... ........ ... ... ...
Homards — Zeekreeft ..................
Flottes s- Schaat ........................
pbaars ...................................j ig
lom

Vrijdag
Vendredi

34.00-38,60
43.20-43.60
42.00-43,60 
48,20
38.00
37.00 
29.40
25.20-25,60

Zaterdag
Samedi

32,80-35.00
39.40-40,40
42,60-44.00
47,60
39.00
36.50.39.00 
26,00-32,00 
25.30-26,00

Maandag
Lundi

Dinsdag
M ardi

Woensdag
Mercredi

32.60- 
42,60.
46.60-
43.00-
38.00-
30.00-
28.00- 
25,20-

39.20
45.60 
49,40
49.60 
41,50
36.00
29.00 
26,80

31.40-
39.80- 
45.20-
45.80-
35.40-
31.40-
27.00-
25.00-

38.00 
42,80
47.00 
47,40 
40,60
34.00
30.00
26.00

32.60
36.40
39.00
41.40
34.00
32.00
25.60 
25,20

35.80
41,40
46,50
43.60 
■36,40
39.60 
30.00 
26,20

Donderdag
Jeud i

33,20-35.80
41,80
46,20
44.00 
35.40
35.00-40.00
29.00
25.00

8.20 
1,60- 2,60

16,20
17,20
15.20-15.40 
7.00-11,60 
1,60- 2,20

15.00-17,70
16.00-18,00 
17,00-18.00
8.80-14,40 
0,80- 2,60

17.40-18.00
18.00-19.40
18.30-18,80
12.30-13.00 
3,20- 3,40

4,20- 6,80 
18,00 
13,20

1,50- 7,20 
19,70-20,90 
10,00-16,70

6,50- 8,00 
2,00- 6,80

17.00-21,20
11.00-15,20

15.40-16,40 

3,40- 4̂ 80 

4,00-5,50 

8.8Ö-ÏÓ,00

5.50- 7,80 
12,00-13,50

11,20-15.00 
2,40-10.60 

15.60-17,50 
2,60- 4,40

5.20.11,60,
13.50

15.00-18,40
4.80-14.40

15.00-20.00 
4,00- 6,80
5.80- 6,60

11,60
3,20-

17,60-
11.50- 
6.40 
5.60-

14.00-
3.00

14,40-
4.80.

17.50- 
3,40-

10.40 
18,20
15.40

9,80
17.00

18.00 
12,00 
19.60
6.20

4,50- 5,00 

2;èÖ- 8,20

3,70- 6,50
4,00- 4,50 

34,00
5.40- 7,80

17,00-17,50
5.00- 6,50
5.00- 5,50 

33,50-35.40
7,40- 8,60

ICongres — Zeepaling ......../.:. ...
ligues — Lengen ,.. .................
joies d’Ecosse —  Schotse schol ..
Eleng — Haring (volle) ............

aat[Hareng guais —- IJ le  haring  ...,..
*e-|Latour ......  ..................... . .......

Tjçauds —t Steenpost........., ... ..
iFlétan — Heilbot ... . ............
Colin v r K o o lv is ........................  ..
Bturgeons -r- S te u r ............. .......
fewolf ............................ . .......

ting ... . . r ...........i. ... ..
nevis .......................................
efties ........... ;........................

9,00-11,40

11,60-17,00

8,40-12,60

16,00

11,60-13.60

6,70

2,76-’ 2̂ 96

6.00- 6,80 

2*00- 3,16

7,30
6,50- 9,00 

17,20-21,60
2,20- 3,40

8.00-10.00 
8,20 -9.60 

13,20-17,20 
2,12- 3,48

30.00-35,00 
5.20- 6.00

28.00-32.00 
5,20- 6.40

7.00

26.00-33.00 
7.00- 9.80

9.ÓÖ.....

25.00-38.00
8.80-10,60

16,50.....

15,80-17,40 17.00
17.40-19,00
17,80-20,40
12.40-13,60 11,70
2.20- 6,00

18.00-24,40
9.00-16,60 12,00
3,20-11,20 3,00. 8,80

18,00-20.00 17.00
12,40.15.70 13.00

6,40-11,60 6,40- 8.60
14.00.17.00
2.50- 6,00

12.00-17.00 11.00--14.40
4.80-11,50 4,40- 9.00

14.60-18,80 12.00-14.00
3,20- 5.00 4,20- 5.00
5.40- 9,00 6,40- 7,00

16,00-17.70 16,00
4.00- 6,00 4,20

40.50
6,60- 8.80 4.00- 8,20

8,00
11.00-16.40 8.00- 9,40

7,40-14,40 7,80

6,60- 9.60 6,40- 7.00
9.00-13,60 11,50-14.00
2.60- 3,30 2,52- 3,34

28.00-36,00 28.00-36.00
7.40-10.00 6,40- 7.00

io!ó*6..... 11,40

VISMIJN YMUIDEN
W E EK  VAN 8 TOT 14 SEP T EM B E R  ’48 

Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Maandag Dinsdag

4.25- 4.05 
3,85- 3.50
3.25- 2,90 
2.05
3.30- 3.10 
3.60- 3.50 
3.00- 2,70

4,20- 4,55 
4.05- 4,55 
3,60- 
3.35- 
2,10- 2,25 
3.70- 3.30

4.05
2,90

4.10- 
4.00-
3.60- 
2,85- 
2,25-
3.60- 
3,50- 3.40 
2,10

3.75
3.80
3.30
2.70
1.95
3.25

4.05- 3,85
4.00- 3,75
3,40- 3.05
2.75- 2,65 
1.70- 1.45
3.75- 3,40

3,85- 3,70 
3.90- 3,60 
3.35- 3,05 
2,65- 2,45 
1.80- 1.40 
3.60- 3,25

3,70
3,20- 3,10 
2,70- 2.50 
2.05 
3.35 
3.40

0.55
0.55
0.65
0.45

0.75
0.50
0.45

0.80 0.90
0.55 0.55 0.55 0.55
0,55 0,55 0.55 0,55
0.65 0.65 0.45 0.45
0.45 0.45 0.65 0.65
0.75 0,75 0,75 0,’75"
0.50 0.50 0.50 0,50
0.45 0.45 0.45 0.45

0.55
0,55
0.45
0,65

0,75"
0,50
0.45

0,25

0.60
0.54

0,31
0.35- 0.45

0.25

0,21.....
0.60
0.54
1,14
0,31
0.35- 0.45

0,15 0.21

0.21- 0,16 0.20- 0.24
0.60
0.54

0.60
0.54

0,31
0,35- 0.45 0,35- 0.45 
1.52 ........

0,31
0,35- 
1.52
0,50- 0,48

0.25

0.42-"*Ó]21
0,60
0,54
1,40
0,31
0,45- 0,35 
1,60
0,62- 0.54

0.25

0,60
0.54

0,31
0,35- 0,45

0,40- 0.45 0,40- 0,45 0,40- 0.45 0.46- 0,45 0.40- 0.45

0.40

0.40- 0.45 

0*31.....

0.60

0.30 0,28- 0.15 0,30- 0,13 0,24- 0,11 0,29- 0,12 0,26- Ó.’l9

3.35
0.31

3,40- 3,35 3.45- 3.15 3.60- 3.25 
0,31 0.31 0,31



Verwachtingen
V R IJD A G  17 SE P T EM B E R  :

Van de Fladen : 0.163, 0.86 (1400 b.) 
0.303 (2500 b.)..

ZA TERD A G  18 S E P T EM B E R  1948 : 
Van de Fladen : 0.92 (1600 b.), 0.205 
en 0.157;
Van het K anaa l : 0.229, 0.65, 0.325, 
0,2907
Van de Noordzee : 0.300, 0.241, 0.319 

M AANDAG 20 SEP T EM B E R  1948 : 
Van de Fladen : 0.83 (2000 b.)
Van de Noordzee : 0.231, 0.228, 0.217 
Van de Oost : 0.279, 0.105, 0.246; 
Van de W itte  Bank  : 0.155;
Van het K anaa l : 0.291;

D IN SD A G  21 S E P T EM B E R  1948 :
Van de Fladen : 0.89, 0.160;
Van de Noorden : 0.94, 0.179, 0.295; 
Van de Oost : 0.281, 0.256, Z.413; 
Verder : O..170.

W O ENSD AG 22 SE P T EM B E R  1948 : 
Van het K anaa l : 0.154, 0.183;
Van de Oost : 0.132, 0.214;
Van de Noord : 0.235, 0.236, 0.280, 
0.282, 0.324, 0.292 
Van de W itte Bank  : 0.191. 

DONDERDAG 23 SE P T EM B E R  1948 : 
Van de Oost : 0.115; 0.244 

Worden verder in  de loop der week 
verw acht :

Van het K anaa l : 0.310.
Van de Fladen : 0.318, 0.242 
Van de W itte  Bank  : Z.446 
Van de Noord : N.739 
Verder : 0.196, 0.200, 0.748, N.806.

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

In  de afgelopen week werden in  de 
stedelijke vism ijn 4.759 kgr verse vis 
en 589 kgr garnaal aangevoerd. Deze 
aanvoer is de opbrengst van 5 reizen 
voor vis en 14 voor garnaal. De ver
koop bracht respectievelijk 49.950 en 
18.488 fr op.

De prijzen schommelden tussen : 
gul en kabeljauw 10-20; pieterm an 35; 
p lad ijs 15-16,50; rog 6-14; schar 12; 
tarbot en griet 24-35; tong 40-48; w ij
ting 5; zeehond en zeehaai 4; garnaal 
35-39 fr  per kgr.

VISSERIJNIEUWS
AVERIJEN

Leopold DEPAEPE
ln- en Uitvoer van 

Vis en G arnaal 
V IS M IJN  Z EEB R U G G t 

Tal. Privé: Knokke >1 J« 
(224) Zeebrugge 518.38

Z E E B R U G G E
Zaterdag .11 September 1948 
Grote tong 35; bloktong 44; fru it

tong 48; sch. kl .tong 50; tarbot 40; 
pieterm an 38; griet 26; platen grote 
16; midd. 18; rog 6,50; zeehond 4; ro
baard 14 fr  per kgr.

N I E U W P O O R T

Woensdag 8 September 1948
G r. tong, blokt, fru itt, sch. kl. tong 

(ongekl. 50; tar.bot 35; platen gr. 18- 
20; mid. 9-10; kl. 3-4; rog 8.

Donderdag 9 Septemeber 1948
G r. tong, blokt, fru itt, sch. kl. tong 

(ongekl) 50; tarbot 40; p laten gr. 20; 
midd. 10; kl. 3; rog 7-9; zeehond 3.

V rijdag 10 Septemeber 1948
Gr. tong, blokt., fru itt., sch. k l tong 

(ong.) 50; tarbot 40; p laten 15-18; 
midd. 10-11; kl. 2-4; rog 5-10.

Zaterdag 11 September 1948
G r. tong 30; blokt. 37; fru itt. 46; 

sch. kl. tong 40; tarbot 38; p laten gr 
1617; midd. 10; kl. 2; keilrog 13-14; 
rog 3-9; zeehond 3.

M aandag 13 Septem eber 1948
G r. tong 32; blokt. 40; fru it. 44; 

sch. kl. tong 35; tarbot 38; p laten gr. 
16-17;midd. 10; kl. 2; keilrog 13-14; 
rog 7-8; zeehond 3.

Dinsdag 14 September 1948.
Gr. tong 31; blokt. 44; fru it. 48; 

sch. kl. tong 42; tarbot 35; kabeljauw  
20; keilrog 15; rog 6-9; zeehond 3,

GARNAALAANVO ER

8-9-48
9-9-48 

10-9-48 
14-9-48

436 kg 
312 kg 

96 kg 
69 kg

34 - 40 fr. 
25 - 34 fr. 
34 - 43 fr 
39 - 45 fr

Firma H. Debra
GROOTHANDEL IN V I8  
: :  en Garnaal
Telefoon H e is t :  513.80 
EXPO RT  - IM PO RT 

(218) Zout voor de vlmen^

Maandag 13 September 1948 
Grote tong 32; bloktong 36; fru it

tong 42; sch. kl. tong 45; tarbot 32; 
pieterm an 35; griet 25; kabeljauw 15; 
platen grote 15; midd. 16; kleine 17; 
keilrog 14; rog 6; w ijting  4; zeehond 
3; robaard 13 fr  per kgr.

Dinsdag 14 September 1948 
Grote tong 33; bloktong 38; fru it

tong 44; sch. kl. tong 46; tarbot 40; 
pieterm an 36; griet 26; kabeljauw 16; 
platen grote 16; midd. 17; kleine 18; 
keilrog 14; rog 7,50; w ijting  5; zeehond 
3; robaard 15 fr per kgr.

Woensdag 15 September 1948 
G rote tong 35; bloktong 40; fru it

tong 46; sch. kl. tong 48; tarbot 40; 
pieterm an 38; griet 25; kabeljauw 17; 
p laten grote 17; midd. 20; kleine 22; 
keilrog 14; rog 8; w ijting  6; zeehond 
3,50; robaard 15 fr per kgr.

IM PO RT EXPO RT
V IS  - GARNAAL

Specia lite it gepelde garnaal
H. R. 2151 Te». Privé 421.08
(213) Vism ijn 513.41
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Donderdag 16 September 1948 
Grote tong 33; bloktong 36; fru it

tong 43; sch. kl. tong 45; tarbot 42; 
pieterm an 31; griet 23; platen grote 15 
midd. 16; kleine 15; rog 6; w ijting  5; 
zeehond 3,50; robaard 13 fr per kgr.

Bij morgen- en namiddagmaal
Het beste wat er is : C A R N A A L

IJMUIDEN
In  de week van 8 tot 14 September 

kwamen aan de rijksvishallen  28 
stoomtrawlers en 140 grote en kleine 
motors him  vangsten verse vis en h a 
ring. verkopen. De totale aanvoer was 
245.000 kg verse vis en 1.900.000 kg. 
verse haring. De haring, welke dage
lijks in enorme hoeveelheden wordt 
aangevoerd, la a t w at betreft de kw a
lite it, niets te wensen over, de p rij
zen zijn vanwege de verm inderende 
vraag zeer teruggelopen, zodat alleen 
de grote traw lers met geweldige vang
sten nog lonende besomming kunnen 
maken. De aanvoer van verse vis is 
hopeloos, slechts een 3-tal traw lers 
brachten w at schelvis en kabeljauw 
ter m arkt, de motors brengen groter 
hoeveelheden tongen ter m arkt, de 
tarbot b lijft echter zeer schaars en 
ten slotte de kustvissers hadden over 
het geheel genomen slechts kleine 
vangsten kleine schol en schar.

De vrije  soorten waren zeer duur, 
de overige soorten kenden allen de 
maximum controlprijs. Enige export 
had p laats naar F ran krijk , Engeland 
en België, de verzendingen van verse 
haring naar Tjecho-Slowaijke b lij
ven gering. W a t betreft de prijzen 
van wittte kabeljauw  het volgende : 
de aangevoerde kabeljauw  met kop 
doet nu 60 et. de kilo, te rw ijl de ka
beljauw zonder kop een p rijs  van 75 
et. de kilo moet kosten, d it betekent 
voor kabeljauw  m et kop een p rijsver
hoging van 10 ct. en van kabeljauw  
zonder kop een verlaging van 10 ct. 
per kilo, zodat het koppen van kabel
jauw  door de rederijen in  de vism arkt 
nu geen prijsvoordeel meer geeft.

Buitenlandse aanvoer 1 motor van 
Zweden met een vangst schelvis.

Verwachting toekomende week 25 
stoomtrawlers en 100 grote en kleine 
motors.

One hering a day,
keeps the doctor away. 

M É IIÉ M M É M É M k M É I

O PSLEP IN G EN
—  Dinsdag 14 September is N.814 van 
Calcoen August te Lowestoft binnen- 
gesleept geworden door een Engels 
lichtschip. Het vissersvaartuig had mo 
tordefect en daarbij twee ankers ver
loren. A ls opslepingsgeld werd door 
de Engelse instanties een som van 350 
pond gevraagd, zoniet zou het schip 
aldaar worden aan de ketting gelegd.
—  De Z.433 «Le M arseillais» heeft de 
Z.448 vorige week met een warm loper 
de haven van  Zeebrugge moeten b in
nentuien.
—  De Z.430 werd m et motordefect 
door de B.609 naar de haven van  Zee
brugge gesleept, nadat de Z.430 ge
poogd had de haven m et de zeilen te 
bereiken. ,
—  De N.703 (schipper Blondeel M ar
cel) werd op 14-9-48 opgesleept naar 
de haven van  Nieuwpoort door de N. 
702 (schipper Po itie r F rans) met de 
kor in  de schroef.
—  De Z.611 werd door de Z.431 opge
sleept met motordefect.
— De Z.411 liep schade op aan zijn 
voorsteven in  de schuilhaven van  Zee
brugge.
—  De N.739 berokkende schade aan 
een p laat van de Tankage et Trans
port.
—  De 0.61 werd met korre in  het 
schroef opgesleept door 0.14
—  De N.451 werd met korre in  schroef 
opgesleept door de N.810.
—  De Z.448 werd met motordefect op
gesleept door de Z.433.

SC H A D EG EVA LLEN
—  T erw ijl de Z..186 op de visvangst 
was, sloeg het vistu ig vast. B ij het 
m anoeuvreren om los te geraken, werd 
de stuurboord achtergalg u it dek ge
rukt, de achterm ast lich t geplooid en 
de bakboord achtergalg ontzet. Het 
vistuig ging gans verloren.

Van Oostende
IN H ET  KON. W E R K  « IB IS »

Zoals w ij op het eerste blad melden, 
heeft op 23 Septem ber as. in  de school 
van het K . W . Ib is een plechtigheid 
plaats ter gelegenheid van de in hu l
diging van een gedenkteken ter nage
dachtenis van de vier en dertig oud
leerlingen op zee omgekomen gedu
rende de beide wereldoorlogen.

Een plechtige dienst zal te 9 uur 30 
te hunner nagedachtenis worden gece
lebreerd in  de parochiekerk van Sas- 
Slijkens; te 10 uur 30 gevolgd door de 
inhuldiging en w ijd ing van het me
m oriaal opgericht aan de ingang der 
school.

A lle oud-leerlingen, fam ilies en 
vrienden worden op deze plechtigheid 
uitgenodigd.

V ER H U R IN G  D ER PA K H U IZ EN  
VAN DE C O -O PERA T IEF

Vorige week meldden we dat deze 
pakhuizen voor de n iet leden voor 350 
frank verhuurd werden. D it b lijk t een 
vergissing te zijn daar alle pakhuizen 
aan de reders worden ter hand gesteld 
voor de huurprijs van 300 fr per 
maand.

Havenbeweging te 
Oostende

6-9 : M S Topaze, SS  Saph ir met stuk 
goederen naar Tilbury. - Eng. Y. Torts 
ledig naar zee.

7-9 : Belg. Y . Goéland, Eng. Y. Ru-

Voor Nieuwbouw eti Herstelling van 
S C H B P B N

N.Y. BELIARD-CRIGHTON
(214)

Clnde^zaeâôMaad aaax Zemaa^t
W aarsch ijn lijk  om de verjaring te 

stuiten, werd Woensdag j l voor de On
derzoeksraad voor de Scheepvaart, on
der het Voorzitterschap van dhr Poll, 
de zaak opgeroepen van de aanvaring 
tussen het vissersvaartuig 0.241 «Irè- 
ne-Raphaël» en de Noorse m otortraw
le r «Havbrant».

De feiten vielen voor op 20 Septem
ber 1947 op de Fladengronden. 0.241 
liep zware averij op.

D hr Pluym ers, Rijkscom missaris, 
verzocht de Raad een onderzoek te w il 
len  instellen naar de oorzaken der aan

varing en na te gaan of er tegen La- 
force G., schipper van  0.241, geen
tuchtm aatregelen moeten toegepast 
worden.

De zaak moest echter verdaagd wor
den, gezien de betrokken schipper en 
twee getuigen in  zee waren.

Alleen getuige M aerten was aanwe
zig. Het verhoor werd verschoven tot 
5 Oktober a.s.

De Raad zal op 29 September a.s. 
bijeenkomen voor het verder onder
zoek in  verband met het vergaan van 
0.138.

thra ledig naar zee.
8-9 : Eng. Y. Nino ledig van zee - 

Eng. M V Norrix ledig van Antwerpen - 
SS  Saph ir met stukgoederen van Tilbu
ry.

9-9 : Belg. Y-s Moonglouw, West 
W ind, Sp indrift, Goéland, W indkliever 
en Boeil. BarcoGk ledig van zee - Holl. 
SS  Capella ledig van Duinkerke.

10-9 : Eng. Y. Hummono ledig van 
zee; - SS  Saph ir met stukgoederen van 
Tilbury.

11-9 : Eng. M Y  Elisba ledig van zee - 
M S Topaze ledig van Antwerpen.

12-9 : Holl. M ZY  K inkajou en Belg. 
Z Y  Starlena ledig van zee - Eng. M Y 
Starlena ledig van Antwerpen - Eng. 
M ZY  Buscador ledig van Ramsgate.

Uitgevaren :
6-9 : Eng. Y  Starlena, Holl. Y. Ju p i

ter en Snelb. Vliegw. V.O .I. ledig naar 
zee.

7-9 : Belg. Y. Goéland en Hummono 
ledig naar zee. - Holl. M V Angeja naar 
Be lfast met dakpannen

8-9 : Eng. Y  Moonglow ledig naar 
zee - M S Topaze met stukgoederen 
naar Tilbury.

9-9 : Belg. Y-s Goéland. West W ind 
en Holl. Y  Oceana ledig.naar zee - SS 
Saph ir met stukgoederen naar T ilbu
ry.

10-9 : Eng. Y  Leonine ledig naar Do
ver - Eng. Y  Mona Vana ledig naar 
Calais - Eng Y  Nino I I  ledig naar zee - 
Fins SS  A iristo ledig naar Im m ingham

11-9 : Belg M ZY  W indkliever en 
Moonglouw ledig naar Terneuzen - - 
Eng. M Z Segudo met dakpannen naar 
Londen.

12-9 : Belg. M ZY  erox, Belg Z Y  Goé
land ledig naar zee - Holl. M S Capella 
met dakpannen naar B ly th  - SS  Sa 
phir, Eng. SS  Norrix met stukgoede
ren naar Tilbury. 
a5si?grAdezkdr8MeQeuG auH Iâr

Van de Oostkust
EEN  G ET EM D E ZEEHOND IN EEN 

V ISH A N D EL T E  K N O K K E
Op 12 Ju n i 11. spoelden tijdens een 

verschrikkelijke zeestorm een grote 
moederzeehond met twee jongen aan 
op het strand te Knokke. Het nieuws 
liep voort als een stroovuurtje en het 
grootste deel der bevolking zag voor 
de eerste m aal op onze kust drie van 
deze beestjes. De moederzeehond 
stierf na enkele uren alsmede het ene 
jong. Het andere was nog in  leven, 
m aar zelfs het inm iddels opgebelde 
beheer van de dierentuin weigerde 
het af te halen, daar men vreesde dat 
het ondertussen ook zou gestorven 
zijn.

De Heer Pauw aert René, vishande
laar, Dum ortierlaan 62, alhier deed 
het beestje mee naar huis. Het zee
hondje nog zeer jong, had nog geen 
tanden, woog amper 8 kgr (nu reeds 
het dubbel : 16 kgr) moest als een 
kindje opgevoed worden met de zuig 
fles, die het kreeg 4 tot 5 m aal daags.

Op het einde van Ju n i toen Bam bi, 
zo werd het gedoopt, op een nacht 
honger had, moest de heer Pauwaert 
zijn slaap laten, net als h ij vroeger 
moest doen voor zijn twee kinderen!

De voeding van Bam bi bestaat uit 
enkele kilos rauwe w ijting, kleine ka
beljauw en schelvis. Iedere dag rond 
18 uur laat h ij het beestje in  de w in 
kel komen en van heinde en verre 
komt men Bam bi begroeten. Het is 
zeer tam , kan goedgezind en kwaad 
zijn, net als een hond, heft alleen de 
kop op als men Bam bi zegt en gehoor 
zaamt enkel zijn meester en dezen die 
hem dagelijks voeden.

Op 12 September ontving de heer 
Pauwaert een telegram u it Nederbra-

kel vragend of Bam bi te koop was 
voor een rondreizend circus. Daar de 
eigenaar reeds zo aan het beest ge
hecht is was het antwoord natuurlijk 
negatief. Onze dierenvriend plukt de 
vruchten van zijn zorgzaam oppassen 
van  destijds en de ta lrijke  slapeloze 
nachten die h ij beleefde.

O PRO EP AAN DE V IS S E R S
De leden van VEV O  dringen er op 

aan dat gezien het Winterseizoen 
voor de deur staat en na de intens 
gevoerde propaganda tot meer vis
verbruik, ook de Vissers het hunne 
zullen bij brengen, dat ze daarom : 
1) hun vis goed verzorgen; 2) goed te 
gutten; 3) genoeg ijs mede doen; en 
ten laatste, bijzonderlijk n iet te lang 
in  zee blijven.

De toekomst van Zeebrugge’s zee
visserijbedrijf lig t in  de kwaliteitsvis, 
dus uiterst vers moet de leuze zijn ! !

TA R IEVEN -V ERZEN  D ING VAN VIS
... Tarieven voor bijzonderste stati
ons van België voor het verzenden 
van verse zeevis vanaf vism ijnstatie 
Zeebrugge

Legende : (1) : Gew icht per kgr.
(2) : prijs. Charleroi-sud R.A.D.
(3) : prijs, Leuven R . A. D.
(4) prijs, Liège G u ill. R. A. D. _

(1) (2) (3) (4)10 18,50 16,50 18,50
20 22,- 20,-- 22,-
30 24,50 23,50 26,»
40 32,- 30,— 34,-.
50 39,— 36,— 42,—
60 46,— 43,- 49,~
70 53,— 49,— 57,-.
80 60,- 56,— 64,-
90 67,- 62,-- 72,.-

100 73,- 68,— 79,-
110 80— 75,- 87..-
120 87— 81.-- 94.-130 94.— 88— 102—140 101— 94.-. 109 —150 108— 100— 117..-200 142— 132.— 154.-250 177— 164— 192..-300 211— 196.-- 229.-350 246— 228— 267..-400 280— 260.— 304.--
(1) : Gew icht in  kgr —  (2) : Mons R 
A.D. —  (3) : Nam ur R.A.D. — (4) 
Verviers R.A.D.
(1) (2) (3) (4)10 16,50 18,50 18,5020 20 22 22
30 23 26 28.40 30 32 3650 37 39 4360 43 46 5170 50 53 59
80 56 60 67
90 63 67 75100 69 74, 82110 76 81 90

120 82 88 98
130 89 95 106140 95 102 114
150 102 109 121
200 134 144 160
250 167 179 199 i
300 199 214 238
350 232 249 277
400 264 284 316

De wensen van hel Verbond
H ET b lijk t dat het Verbond der 

Belgische Zeevisserij een nota 
heeft overgem aakt aan dhr 

Roch, kabinetschef van het M inisterie 
van het Verkeerswezen. De bedoelde 
nota bevat enkele wensen met het 
oog op de sanering van het bedrijf.

Als men deze desiderata in  ogen
schouw neemt, 'b lijkt het dadelijk, 
dat men n iet op de hoogte sch ijnt te 
zijn van hetgeen zich vóór de oor
log in  de zeevisserij heeft .afgespeeld.

In  deze nota wordt er o.a. op gewe
zen, dat vóór de oorlog een taks van 
0.50 fr per kgr vis geheven werd en 
dat deze taks moest dienen tot het 
spijzen van een fonds dat aangewend 
moest worden tot het dragen der so
ciale lasten van  de visserij.

Deze verw ijzing is, enerzijds, onvol
ledig en strookt, anderzijds n iet met 
de werkelijkheid.

Ze is onvolledig. : De vergunnings- 
taks kwam in  1933 voor de eerste m aal 
op het programm a der bedrijfseisen 
te voorschijn. Het ja a r 1934 bezegelde 
haar inw illig ing. Deze taks bedroeg 
0,50 fr  per kgr voor de gewone en 
BO V EN D IEN  2 fr per kgr VOOR D E 
F IJN E  V ISSSO O RTEN .

De bewering komt niet met de wer
kelijkheid  overeen, gezien de op
brengst van deze vergunningstaks in 
de Staatskas terecht kwam, ZO NDER 
DAT Z E  EEN  B EPA A LD E  B E ST E M 
M IN G  K R E E G . Nooit kon verkregen 
worden, dat de opbrengst ervan recht 
streeks of onrechtstreeks zou ten goe
de komen van de visserij hetzij voor 
sociale of economische doeleinden. A l
le pogingen die m et d it doel aange
wend werden leverden geen resultaat 
op.

Nu er veel jaren voorbij gegaan 
zijn, is het geen reden de waarheid 
geweld aan te doen en wensen voor 
werkelijkheid te nemen.

STA A TSTU SSEN KO M ST  IN  DE 
P R IJZ E N  D ER  BRA N D STO F

Deze eis vanwege het Verbond is 
niet nieuw. Ze werd meermaals naar 
voren gebracht.

Vóór de oorlog ter gelegenheid der 
depressie in  1937 werd de aandacht 
op twee voorname punten gevestigd : 
de verm indering der uitbatingskosten 
en de middelen om de prijzen in 
stand te houden. W at het eerste punt 
betreft, werd op staatstussenkomst 
aangestuurd : toekenning van een 
premie per reis en dag aanmonstering 
toelage van 25 tot 30 fr aan boord ge
leverde ton steenkolen, toelage van 
80 tot 90 fr. per ton gasolie. Verder 
werd aangedrongen op de beperking 
van de scheepsbouw, op een premie 
voor de inbouw van nieuwe motoren, 
afschaffing van de kosten van 
scheepskeuring, verm indering der 
premiën voor de verzekering der vaar 
tuigen en beroepsongevallen : dit 
voor het merendeel met behulp van 
de opbrengst van de taks op de in 
voervergunningen.

De bevoegde instanties stelden echi 
ter onm iddellijk de vraag : wat kan 
de zeevisserij zelf doen om de trust 
der leveranciers tegenover een andere 
m acht te stellen. Op grote bestellin
gen zou w ellicht een prijsverminde
ring kunnen bekomen worden en een 
aankoop-centrale zou d it kunnen ver
gemakkelijken. De Natie moet wel is 
w aar de visserij in  stand houden, 
vooraleer echter beroep kan gedaan 
worden op haar tussenkomst, moeten 
alle middelen ter beschikking van de 
nijverheid volledig uitgeput zijn.

Van Staatshulp kwam niets in huis. 
De vaststelling die in  ’37 gedaan werd 
is echter van zeer groot belang en het 
heeft geen zin er aan te twijfelen, dat 
de Staat niet opnieuw met dezelfde 
redenering zou voor de dag komen en 
niet aan het bedrijf zou vragen of 
het alles gedaan heeft w at in  zijn be 
reik is.

En  inderdaad, het bedrijf zelf be
schikt nog over mogelijkheden die 
niet voldoende worden uitgebaat.

MOTORS - V A A R T U IG EN  -

la.si.e.1
Diesel 
Motoren

, Agentschap :
H. & R. Boydcns 
4, Velodroomstr. 

» 40, Schipperstr. 
OOSTENDE
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Zomersport of de geschiedenis van de
«Tjemenismenschen»

(vervolg)
Na enkele proefreis.ies was het ge

bleken, dat het yacht gelukkiglijk tal 
van fouten had die konden verbetercf 
worden. Gelukkiglijk, want het uitden 
ien, overwegen, uitvoeren en beproe
ven dier verbeteringen m aakt een 
groot deel u it van de genoegens die 
het «mooschen in  booten» oplevert. 
Het vaartuig werd in  de derde bassin 
op het droge getrokken, recht voor de 
oude gazeketel en Specke, de bootma
ker, spijkerde een plank van een voet 
breed aan de kiel om het afdrijven te 
beletten. Het roer kreeg ook een stuk 
aan zijn kraag, vier zakjes keien w er
den aangeschaft om als ballast te die
nen en een groot stuk steen van de 
afgebrande S t Pieters en Pauluskerk, 
zou voorlopig - dat w il zeggen voor 
altijd - als anker dienst doen..

Ook het zeil onderging een opzien
bare verbetering. De boot stak gedu
rig door de wind en dan moest n iet a l
leen telkens het zeil gezakt worden en 
de ra langs de andere zijde aan de 
travelare vast gemaakt worden, maar 
moest ook in  de boeg gesprongen 
worden om het zeil u it te pikken. D it 
in de boeg springen betekende ge
woonlijk een collectie blauwe schenen, 
want over de dochten lopen, zoals de 
garnaalvissers met zoveel gemak de
den. betekende in  die ranke boot b ij
na onverm ijdelijk gans gekleed over 
boord gaan. Na veel schetsen en te
keningen door Achiel opgemaakt die 
er een handje van had, werd dus be
sloten het zeil onder tot boven te 
vlekken, ter hoogte van de mast. Een 
gewillige zeilmaker werd gevonden 
om dit karw eitje voor een prijsje te 
doen, m aar alhoewel het werk netjes 
uitgevoerd was, scheen h ij er niet erg 
fier over te zijn, want h ij zegde : «Ge 
moet soms aan niemand zeggen dat ik

de zeedijk defileren : vissersboten, 
reddingsboten, loodsboten, sleepboten 
en maalboten tot zelfs oorlogsboten. 
Toen, w ij schreven 1904, was de «Tje-

zwommen geweest om de bal te ver. 
overen, als d it h ier gedaan werd om 
de vluchtende boot te kapen en tot 
stand te brengen, w aarin men einde
lijk  gelukte.

Ademloos en sprakeloos werden de 
zwembroeken tegen het zondagpak 
verwisseld en werd er besloten liever 
aan niem and over d it pseudo-drama 
te spreken, Nu het 44 ja a r geleden is, 
kan het geen kwaad meer, de gram-

menismenschen» het enige vaartu ig  schap der ouders is lang n iet meer te 
dat van u it zee de plechtigheid bij- vrezen.
woonde; folkloristen neemt nota ! De liefhebberij was daarom bij onze 

Een wankelbaar briesje had het drie w aterratten n iet gesmoord; het 
bootje tot op twee, driehonderd zou ons te ver leiden al de wedervaar- 
ter in  zee tot voor de Kapellestraat digheden te vertellen, die ze nog be- 
gebracht, toen een volledige wind- leefd hebben en de «Tjemenismen- 
siilte  intrad, ’t W as ietw at na hoog- schen» had hun zeker nog veel jaren 
water, bij ’t keren van de t ij zodat genoegen verschaft, zo ze n iet de vol
er vloed noch ebbe liep; een buitenge
wone gunstige omstandigheid om het 
voorgenomen plan u it te voeren : be
m anning en in vité ’s hadden hun 
zwembroek aangetrokken en wanneer 
de kanoniers van de garde civique van 
op het Oosterhoofd b^t gebruikelijk 
signaal zouden geven, zouden ze allen 
tezamen over boord springen in  ’t ge
w ijde zeewater.

Zo gezegd zo gedaan : boem ! ploef !
Heerlijk, overheerlijk, zo’n bad in 

die gladde, kalme zee. M aar de pret

gende w inter aan een geheimzinnig 
einde gekomen ware.

Ze lag ’s w inters in  de achterhaven 
veilig  gemeerd aan een dier duc d’Al- 
bes die als «but de promenade» dien
de wanneer onze W aterratten, in  de 
haven zwommen. Louis, de overzet- 
ter, een goede k lant van «’t W ater
huis» w aar men ook andere drank 
bestelde, zou er een waakzaam oog op 
houden. M aar zekere dag w ist h ij te 
vertellen dat de boot verdwenen was. 
Losgeraakt en naar zee gedreven ?

duurde niet lang, niem and had er- Onmogelijk, d it zou zeker door ie-
aan gedacht het zeil te zakken, ’t was mand opgemerkt 'geweest zijn : bui-
immers niet nodig, het hing levens- ten de kreeftenbark «Progrès» met
loos aan de mast, er was geen spier zijn ronde achtersteven was zij de eni-
wind. Doch onopgemerkt was ’n zuch- ge w itte boot in  gans de haven.
tje opgekomen. ’t was ditm aal wel de
gelijk een landbries, die 'nauw elijks 
de waterspiegel rimpelde, m aar die de 
«Tjemenismenschen», die zonder man 
of muis aan boord als een grote kaats
bal op het water lag te slapen, al met 
eens leven inblies en op de vlucht 
dreef, het zeegat in  !

W at nu gedaan, de bemanning zou

«Die Hollandse tja lk , die hier met 
zinkrijs voor de havenwerken was, is 
onlangs buitengevaren», w ist Louis de 
overzetter op te merken, «Misschien 
heeft iem and uw boot daaraan ver- 
sjachterd !»

’t Is  w aarsch ijn lijk  zo gebeurd, 
m aar wie die iem and geweest is, is 
steeds een geheim gebleven. De w ater

desnoods wel naar de w al kunnen ratten hadden wel eenparige vermoe- 
zwemmen, m aar de in vité ’s waren dens m aar ze hadden geen yacht meer
daar niet toe in  staat. De vluchtende 
boot achterhalen ? D aar v ie l niet aan 
te denken, m aar w at steeds b ij haar 
een gebrek geweest was zou nu een

dat gedaan heb», ’t W as in  zijn ogen zeer goede hoedanigheid blijken te
een soort heiligschennis, m aar niet zijn. De «Tjemenismenschen» kon
alleen in  ziin ogen. want toen de wa- geen koers houden, na een honderd
terratten de vo'gende zondagvoormid- meters met een los roer noordwaarts
dag bij het uitvaren de binnenkomen- te hebben gezeild, stak ze door de
de garnaalvissers in de haven kruisten wind en liep Oost uit, om vervolgens
riep er een uit al zijn macht «Moord!» naar ’t Westen te keren. Nooit is er in
en wees naar het gevlekte zeil.

Onze drie yachtsmen, overtuigd van 
hunne technische meerderheid, gaven 
er geen zier om. Alle drie schipper 
aan boord hadden ze beurtelings het 
onuitsprekelijk genot het roer te mo
gen houden, de schoot te mogen vie
ren en aanhalen ofwel onder in  de 
boot uitgestrekt naar de voorbijvlie
gende wolken te liggen turen, ’t Ge
beurde ook wel dat Berten, wanneer 
er wat zee stond, over de verschan
sing leunend een soort intieme sa
menspraak met de golven aanging, 
maar zijn scheepsmaats waren te wel 
opeevoed om die uitboezemingen te 
bemerken.

Wie geen ondervinding van die ge-
t c i i ___ _: — öi

een waterpolomatch zo woedend ge

en «sic transit gloria munüi.ï
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U IT  HET O FF IC IEEL  V ERSLA G  
DAGORDE

Dhr Voorzitter verk laart de verga
dering geopend te 9 u. 40. Alvorens 
de dagorde aan te vatten, deelt h ij 
mede dat dhr Neyts door het V.B.Z. 
werd voorgesteld om in  de schoot van 
de Beheerraad de kustvisserij te ver-

—  „ ---- - . tegenwoordigen. W ordt de candida-
noegens heeft, kan zich met voorstel tuur aanv,aardt ? Algemene instem- 
len hoezeer ze, laat ons m aar zeggen, , mjng j^ r  voorzitter wenst dhr Neyts 
het gemoed verlichten en de eetlust gejU]j me  ̂ zjjn benoeming, 
opwekken. Aan aperitief hadden on-  ̂ Goedkeuring van het verslag van  
ze drie w aterratten geen behoefte, ot- , vergadering van 4-8-48 :
schoon ze soms ferm  overstuur waren 
bij het middagmaal.

B ij Tjeppen, die tot een kroostrijk 
gezin behoorde, viel dat laatkomen

Aangaande d it verslag werden door 
dhr A. VAN DEN A B E E L E  volgende be 
merkingen gemaakt :

Maatregelen tegen de consignatie
volstrekt n iet in  de smaak, waarop de ; mjjn tussenkomst in  deze kwestie
laatkomer enigszins hooghartig deed 
opmerken, dat zij, landmensen, daar 
geen begrip van hadden, dat een 
yacht geen driew ielkar is en dat men 
op zee met wind en stroom heeft af 
t6 rekenen.

Maar het gebeurde eens dat op een 
schone zomerdag, Tieppen’s moeder 
met een zijner zusters, na de hoog
mis op het hoofd gaan wandelen wa-

werd verkeerd opgevat.
Op de invoervergunning toegekend 

voor im port van zoetwatervis staat 
vermeld «vergunning alleen geldig 
m its voorlegging van de aankoopfac- 
tuur».

De factuur moet dus niet vooraf
gaandelijk bij de aanvraag der ver
gunning gevoegd worden, wat meestal 
onmogelijk is, doch dient wel de goe-

Punt IV  - M aatregelen tegen vreem 
de consignatie - De aanvang van het 
verslag is m ijn insziens onjuist opge
steld. Het voorstel dat ik  op de verga
dering in  lezing gaf is hetzelfde als 
d it welke ik  voorgedragen heb op'de 
tweede zitting van de gemengde com
missie. Het voorstel door m ij gedaan 
steunt zich niet op de voorstellen van 
het lid  Lam brechts, voorstellen welke 
ik niet eens in  detail ken. Hoe het 
verslag er toe komt te zeggen dat ik 
de voorstellen door dhr Lam brechts 
gedaan als de m ijne aanzie, is een 
raadsel.

Eet ge veel vis, dan loopt het voor 
de dokter mis !

ren ^liefhebbers ̂ ^arfze'i- deren te vergezellen en voorgelegd sa-merdagen die de liefhebbers van zei ^  ^  invoervergunning aan de
len naar de duivel wensen : geen lo 
vertje wind ! De garnaalvissers kwa
men reeds van de banken terug en 
roeiden dat het zweet langs hun len
den liep om met hun ongekookte gar
naal de eerste aan de trap te zijn. On
ze drie w aterratten wilden u it eergie
righeid n iet roeien; waren ze geen 
yachtsmen en de uitgaande tij zou 
ze wel stillekens nâar de zee meesle-

P0Zo lagen ze nog tussen ’t hoofd te 
dobberen met hun vermoord zeil lam 
lendig tegen de mast geplakt, toen 
Tjeppen’s zuster hem in  de gaten 
kreeg: «Zie moeder, daar is h ij in ’t 
schip». «W aar, welk schip, daar in 
dat klein bootje ? Tjemenismenschen, 
is dat dàt yacht, h ij zal zeker weer 
thuis komen als w ij reeds allen ge
daan hebben met eten ?»

Welke exciisie Tjeppen die dag u it
gevonden heeft is ons niet bekend, h ij 
zal zeker niet_van wind en weer ge- 
sproken hebben.

«Tjemenismenschen» wat een eigen 
aardige naam  voor een aardig yachtje 
dacht Berten en h ij stelde voor hem 
op de spiegel te scnilderen, m aar toen 
Achiel er enige schetsen van gemaakt 
had, kwam men tot de vaststelling 
dat het woord te lang was en dat de 
letters te klein zouden zijn om lees
baar te zijn.

Dan m aar zonder naam  voortgeva
ren; hadden ze n iet een mooie w im 
pel met hun drie naam letters :G. V. T. 
prachtig dooreengevlochten in  ’t w it 
op rode grond ? Afgunstige kwaad
sprekers beweerden wel dat d it niets 
anders was dan een bedekte vissers- 
vloek, m aar die kwaadaardigen ga
ven allen b lijk  van hun slecht karak
ter en van hun onbekendheid met de 
Vlaamse taal.

’t Is  dat mooie wim peltje dat vro lijk 
wapperde aan de mast van de Tjem e
nismenschen toen zij op een schone 
zondagvoormiddag zee koos met haar 
volle bemanning en twee invités aan 
boord; ’t  was een soort galareis.

Thans ziet men ter gelegenheid een 
ganse vloot allerhande schepen voor

Pun t V - Fo rfa ita ire  taxatie aan de 
bron - W il ik doen opmerken dat het 
voorstel n iet uitgaat van de groepe
ring verzenders. Van wie is m ij niet 
bekend, daar ik op het ogenblik dat 
deze aangelegenheid te Oostende be
sproken werd wel weet dat dhr W il
lems tegen d it voorstel was gekant.

Voor het overige werd het verslag 
goedgekeurd.

I I .  Vertegenwoordiging van de kust
visserij in  de schoot der Nationale Fe
deratie - Positie van dhr Pr. Vanden-

tol bij de invoer.
M ijn  tussenkomst beoogde ook zelf

de m aatregel te zien toepassen voor 
de invoer van verse vis, teneinde de 
consignatie te bem oeilijken en opdat berghe tegenover het V.B.Z. 
de juiste waarde der goederen zou ge- De vertegenwoordigers van het V. 
kend zijn. B.Z. achten deze kwestie geregeld

Forfaitaire taxatie aan de bron : al- door de aanstelling van dhr. Neyts
hoewel ik het niet u itdrukkelijk  zeg
de, ware het insgelijks vandoen dat 
vrijstelling  van taks zou toegestaan 
worden in geval van uitvoer gezouten, 
gerookte of anders bewerkte haring, 
sprot, makreel en vis. Dus niet u itslu i
tend voor verse of geconserveerde vis, 
waarvan alleen sprake in  het verslag.

Tussenkc^nst dhr Lam brechts ; het 
is inderdaad zo dat de goederen bij 
invoer rechtstreeks op naam  van een 
tweede koper (ink laring  op borderel) 
kunnen geklaard worden, doch het is 
verkeerd te zeggen dat het een ont
duiking is. Deze wijze van handelen is 
toegelaten door de tol en zegeldien- 
sten. Het is een voorrecht voor de in 
gevoerde vis, en dus een nadeel voor 
de nationale vis. Met het nieuw voor
gesteld regime zal zulks wegvallen en 
dan eenieder op gelijke voet stellen.

Anderzijds, werden door dhr CRE- 
K IL L IE  volgende bemerkingen gefor
muleerd :

Punt I I I  - U itvoer naar Engeland 
en Frankrijk  - Op de vergadering heb 
ik aan dhr Voorzitter kennis gegeven 
dat er geruchten de ronde deden als- 
zou er een bepaalde hoeveelheid be- 

! vroren vis naar F ran k rijk  uitgevoerd 
worden. Ik  had verzocht voetstappen 
gebeurlijk aan te wenden om de be- 
vrozen vis door verse te doen vervan
gen. Dhr Voorzitter deelde m ij mede, 
dat gezien de Franse regering geen 
deviezen beschikbaar had er zelfs 
geen uitvoer voor verse zeevis moge
lijk  was.

NOTA der RED . : Naar het sch ijnt 
zou inderdaad de heer Decrop in  
Fran krijk  voetstappen aangewend 
hebben om te bekomen dat van u it 
België vervroren vis zou mogen uitge
voerd worden.

als vertegenwoordiger der kustvisse
rij in  de schoot der Nationale Fede
ratie.

I I I .  U itvoer naar Engeland - ver
houding tussen «landed» en «boxed 
fish»

Besloten wordt de verhouding van 
1/3 en 2/3 voor de volgende kwartalen 
van het verdrag met Engeland te 
handhaven. Door het algemeen secre
tariaa t zal deze resolutie aan het De
partem ent van Buitenlandse Handel 
worden medegedeeld.

W at de 25 t.h. betreft welke worden 
afgetrokken ten gunste van de recht
streekse landingen, deelt dhr Voorzit
ter mede dat h ij alsnog persoonlijk 
contact heeft opgenomen met de B e l
gische Ambassade te Londen om de 
45 t.h. welke door het V .B.Z. als nodig 
worden beschouwd te bekomen. De 
betrokken Britse  Diensten blijven tot 
nu toe op hun standpunt staan. Dhr 
Voorzitter verk laart zich bereid deze 
aangelegenheid verder persoonlijk te 
b lijven benaarstigen.
Dhr B iron  deelt anderzijds mede dat. 
gezien de Britse  invoerders in  het be
zit werden gesteld van hun vergunnin 
gen, het Zeewezen heden gunstig ad
vies gaf voor het verstrekken der B e l
gische exportvergunningen, alhoewel 
het nog niet werd ingelicht over be
paalde m odaliteiten, zoals het toege
laten gewicht en de toegelaten soor
ten.

(vervolg toekomende week)

Kan de maag een stukje vlees niet 
liiden, een hapje vis zal haar ver
blijden.
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ZONDAG : Gevulde tomaten — 
Gebraden kalfsvlees — Bloemkool - 
Aardappelen — Gebak —  Koffie

MAANDAG : Koud kalfsvlees — 
Salade — Mayonnaise —  Gebakken 
aardappelen.

D IN SD A G  : Tong meunière — F r i
tes — Fru ittaart —  Koffie

W O ENSD AG : Kalfssoezels met 
champignons —  Aardappelpuree.

DQ NDERDAG : Varkenskotelletten 
— W orteltjes — Aardappelen.

V R IJD A G  : Karnem elkpap — Ge
kookte zonnevis —  Botersaus — Aard
appelen —  Vanillepudding.

ZATERD AG  : Soepvlees —  Prin- 
cesseboontjes —  Aardappelen.

M et deetiijfle awuuuzija
Heb ik deze week niet in  een maga

zine gelezen dat de wereld de mannen 
toebehoort ? En  of ik verontwaardigd 
was ! In  werkelijkheid is dit een le
gende natuurlijk  door een man uitge
vonden en luide aan het mensdom 
verkondigd daarin bijgestaan door 
het koor van de overige, natuurlijk  
begeesterde m annelijke bewoners van 
onze goede planeet. En  om iedereen 
van die waarheid te overtuigen, wordt 
ze van tijd  tot tijd  herhaald.

W ij weten beter en glim lachten w ij
selijk en superieur.

Inderdaad wie zou ons kunnen be
letten te doen wat een man doet, ge
steld dat we daar lust toe hadden ? 
Moest ik willen, zou ik niet kunnen 
zoveel tijd  besteden en niet minder 
geld als me paste om in oververwarm 
de met rook behangen café’s bier te 
zitten drinken. Inderdaad, zou me dat 
na een tijd je de prijs van een kleine 
bontmantel gekost hebben. Ik  zou 
kunnen heel gewichtig doen en thuis 
een ongewone drukte aan de dag leg
gen met papieren frommelen, op klei
ne boekjes nota’s neerschrijven en op 
de meest -^onverwachte ogenblikken 
(liefst midden een gesprek of een eet
m aal) met haast naar de telefoon lo
pen voor een «dringend» gesprek. Ik  
zou kunnen enkel ogen en gedachten 
hebben voor m ijn auto.

Ik  zou me in één seizoen kunnen 
grijze haren bezorgen door het zoe
ken naar welk paard vlugger zal lopen 
dan welk ander paar.

En  doe ik dat allem aal ? Hemel 
neen! Ik  bezit immers een goede dosis 
gezond verstand.

Denk eens aan alles wat moeder u 
leerde dat voor een dame eenvoudig 
niet .mocht en denk even na wat er 
zou gebeuren moest u die dingen toch 
eens doen. Niets natuurlijk.

En  denk ook eens aan alle dingen 
die, moest u een man zijn u niet 
zoudt kunnen doen !

Tracht u voor te stellen dat u smoor 
lijk  verliefd bent en u kunt niet eens 
een nieuw bloesje aantrekken of een 
nieuw hoedje kopen of een paar nieu
we bloemen op uw oude hoed naaien!

Hoe akelig zou het niet, zijn moest 
U zich nooit of nooit eens kunnen u it
wenen.

M aar mannen hebben, er een hand
je van weg overal het beste u it te 
pikken, zegt u. Natuurlijk, en laat ons 
het enkel over m aaltijden hebben bv. 
Dialoog die bij m ij thuis plaats 
neemt :

Ik  : Ben je morgen middag thuis 
om te eten ?

EEN N IE U W E  EEN H EID  
TER V ER V A N G IN G  V A N  DE 

«LO ND EN  - ISTA M BO EL»
Op de werven Cockerill te Hoboken 

wordt de laatste hand gelegd aan een 
nieuwe eenheid voor de lijn  Oostende- 
Dover.

Het betreft hier de «Auto-Carrier», 
een schip dat in  het bijzonder voor 
het vervoer van auto’s bestemd is en 
dat de «Londen-Istamboel» zal ver
vangen.

Laatstgenoemd schip werd in  1913 
onder de naam  «Prince de Liège» ge
bouwd. Het werd omstreeks 1930 tot 
transportschip voor auto’s verbouwd 
en het deed tijdens de laatste oorlog 
dienst als begeleidingsschip voor een 
flotielje mijnenvegers.

De «Londen-Istamboel» verzekert 
thans nog een overvaart per week. 
Het schip kan echter een te beperkt 
aantal auto’s vervoeren.

De nieuwe eenheid, de «Auto-ca- 
rier» zal een groter snelheid dan de 
«Londen-Istamboel» ontwikkelen en 
zal tevens meer auto’s kunnen vervoe
ren.
Vernomen wordt, dat het schip w aar
sch ijn lijk  in  de loop van aanstaande 
week zal te w ater gelaten worden.

Zodra de «Auto-Carier» in  dienst 
zal genomen worden, zal de «Londen- 
Istamboel» uit de vaart genomen en 
wellicht verkocht worden.

M ’n man : W at eten we ?
Ik  : Wel, w aarsch ijn lijk  gebakken 

vis anders m acaroni met kaas en 
hesp.

M ’n man : Ja  zie je : M r X., komt 
morgen uit Brussel, ik zal m aar met 
hem naar het restaurant gaan, dan 
kan meteen nog een en ander bespro
ken worden.

W aar w ij, dat moet ik toegeven, als. 
onze man trek heeft in  iets dat w ij 
niet lusten, de keus hebben tussen 2 
schotels gereed te maken of met te
genzin ook zijn liefste noenmaal mee 
te eten.

N atuurlijk  moeten we ook veel lo
pen voor onze boodschappen en dik
w ijls lang staan wachten op onze 
beurt in  de winkels, al was d it enkel 
om een haring. M aar denk even dat 
zij moeten lopen om te mogen staan 
in  trams, trem en of autobussen. En  
ik vraag wat verkieslijker is : staan 
om een haring te krijgen of staan om 
als een haring geperst te worden ? 
Denk aan de vieruurtjes, aan die lek
kere kopjes koffie of thee, en wie 
m aakt die beter dan u en ik ?

Denk aan het begin van iedere 
maand...

Denk aan die heerlijke ogenblikjes 
die u in het eenzame bed kent als uw 
man ’s morgens heel vroeg voor zaken 
op reis moet !

Denk aan de lange winteravonden. 
De arme man leest het dagblad en 
m aakt zich zorgen of leest niet en 
maakt zich toch zorgen. Waarom  
denkt u dat mannen meer zweren aan 
de maag hebber} dan vrouwen ? Om
dat hun werk nen die geeft of omdat 
ze naar een bezigheid verlangen w aar 
door ze die ongetwijfeld zouden k rij
gen.

U  integendeel kunt naaien, breien, 
haken en w aarsch ijn lijk  nog veel 
meer, zonder te gewagen van het ko
ken. D it ziin allem aal kleine artistie
ke bezigheden. W ie weet zoudt u geen 
schitterende loopbaan gekend heb
ben in  een van uw specialiteiten, had 
u zich niet over die man van u ont
fermd om er mede te trouwen ?

N atuurlijk  is een vrouw nooit k laar 
met haar werk, m aar u kunt even 
goed eens alles naar de vaantjes 
ren als u daar lust toe hebt en dit 
vrouwelijke in tu itie noemen. Uw  
man kan u wel kwade blikken toe
werpen, m aar h ij kan u de bons niet 
geven.

En  denk aan uw tehuis ! Dat hebt u 
zelf gemaakt, en daar leeft u in ; te r
w ijl uw man er enkel logeert. Geen 
enkele man weet wat thuis eigenlijk 
is voor de vrouwen. H ii is er immers 
nooit als het zijn mooiste aanblik 
heeft, als de zon er feestelijk binnen
schijnt, h ij is er nooit om de cake te 
rieken die in de oven bakt, of om van 
de appetiiteliike geur te genieten als 
u soep kookt.

Neen geen man weet wUv'tnuis voor 
een vrouw is : dat weet men enkel als 
men er in  geleefd en geslaafd heeft, 
’s morgens, ’s middags en ’s avonds.

En  het mooiste en grootste van al : 
een kindje hebben, dat valt ons ook te 
beurt.

Hebt u wel al eens gedacht hoe uw 
man zich moet voelen, als h ij de twee 
dierbaarste wezens die h ij op aarde 
bezit zo nauw verbonden .ziet als de 
moeder het kindje voedt en h ij daar 
eenvoudig uitgesloten is ?

Naar wie steekt de kleine baby de 
armpjes uit. naar wie lacht het eerst? 
Hoe moet die arme man, inderdaad, 
zich gevoelen als h ij zijn rakKêr van 
een zoon die zopas een gat in zijn knie 
viel hem ziet voorbijlopen naar u om 
kussen, troostwoorden en verzorging? 
En  als dan eindelijk zijn hulp aoor u 
ingeroepen wordt, dan is h ij in  zijn 
verlangen om goed te doen nog on
handig.

Neen, de gelukkigen ik zeg het u, 
zijn w ij : de vrouwen.

Cinderella.
DE SN ELH E ID  V A N  DE 

M A A LBO TEN

Gedurende de vorige week heeft de 
maalboot «Prince Philippe» de n a tst 
in  dienst genomen eenheid van de lijn  
Oostende-Dover, snelheidsproeven ge
daan in  de beide richtingen tussen 
Oostende en Dover. Het doel /an deze 
proefnemingen was de duur van de 
overvaart tussen Oostende eri Lover 
te verminderen.

De duur van de overvaart bedroeg 
voor de oorlog ongeveer 3 uur. Thans 
wordt van 3 u. 30 tot 3 u. 40 gevaren 
om de overtocht van Oostende naar 
Dover te verwezenlijken.

De dienst van het Zeewezen w il ech 
ter weer de vooroorlogse snelheid be
reiken en met d it doel werd de proef
neming met de «Prince Philippe» ge
daan. Deze proefneming heeft gun
stige uitslagen opgeleverd en er wordt 
in  bevoegde kringen verzekerd, dat 
de overvaart Oostende-Dover binnen
kort nog slechts 3 u. en enkele m inu
ten zal in beslag nemen.
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D O K TER SD IEN ST

Op Zondag 19 September a.s. Dr. 
Stevens, Christinastraat, 130. Telef. : 
722.27.

A PO T H EEK D IEN ST

Op Zondag 19 September alsook de 
nachtdienst : Apotheker Vynck, Tor
houtsteenweg, 230.

Het onfeilbaar geneesmiddel
VOOR STEK - SN IJ-  en BRAND  
W ONDEN alsook VOOR SPEEN  
EN ECZEM A

W O N D E R Z A L F

INDIANA
— Te koop in alle apotheken —

(325)

BO UW TO ELAT IN G EN

Reynders Eug., W archaustr., 14 : 
bouw huis, Stenenstr.; Vynck Em iel, 
N ijverheidstr., 76: verbouw, huis, 29, 
Hennepstr.; Gëkiere Louis, Prinsenl., 
17: veranderingsw. Prinsenl., 17; De- 
wiele Henri, M arktstr., 41 Isegem : 
verbouw, hotel, Van Iseghem l.; W a l
ter Snick, Ooststr., 21. Loo: bouwen 
huis, Tarwestr., 92; Maertens Fern., 
N ijverheidstr., 65: bouwen huis M a
riakerkelaan; Van die Pas Joseph, 
Plantenstraat, 82: bouw. huis, Maria- 
kerkel.; Devriendt Henri, Kaaistr., 49 
verbouw, huis, Slachthuisstr.,5; Ge
rard  Opsomer, Fr. Orbanstr., 344: ver 
bouw. annexe, Nieuwpoortstwg., 695 ; 
Claeys André, K leine Straat, 1 Moes
kroen: wijzigingen, Kapellestr., 32 ;
O. Verbeke, O.L.V. College, Vindicti- 
vel.: aanbrengen poort, Molenstr. ; 
Sanders Victor, Nieuwpoortstwg, 40: 
verbouwingsw. Nieuwportstwg., 40 ; 
Demey Felix, Sportstr., 59: bouw. huis 
G erststr.; Thoné Jules, Torhoutstwg 
80; bouw. huis, Plantenstr., hoek Fr. 
Orbanstr.,; Ed. Daems-Linden Euphr. 
Beernaertstr., 117: heropbouw, huis, 
Kapellestr., 64.

O PEN BARE A A N BESTED IN G
Op Donderdag 30 September 1948, 

te 11 u. zal in  het kabinet van dhr. 
Burgemeester overgegaan worden tot 
de openbare aanbesteding voor het 
ter plaatse afhalen u it de Pompiers- 
kazerne, Velodroöm straat van oud 
materieel, oude metalen, zeildoeken, 
rubberslangen, enz., en u it de Stede
lijke Werkhuizen, G istelstwg, 2 van 
ëen p artij oud ijzer.

De aangetekende aanbiedingen zul
len ter post besteld worden ten la a t
ste op Dinsdag 28 September 1948. De 
offertes mogen ook ter zitting van de 
opening afgegeven worden.

Het borderel met de aangeduide hoe 
veelheden is verkrijgbaar in  het Bu 
reau van Gezondheid en Beheren, H. 
Serruyslaan, 54b.

«VLAAMS CO M ITE T ER
V U LG A R IE SA T IE  VAN DE FRA N SE
TAAL»

Op Zondag 26 dezer te 9 u. worden 
de lessen in  de Franse ta a l hervat in 
de school Leopold, Ieperstraat, 35.

De inschrijvingen gebeuren in  de 
school Leopold op Zondag 19 dezer 
van 10 tot 11 u. Op Donderdag 23, en 
Zaterdag 25 van 5 tot 6 u. Inschrij- 
vingsrecht : 30 fr.

De cursus is toegankelijk voor :
1. Volwassenen, zo m annen als vrou

wen.
2 Schoolgaande meisjes en jongens, 

die minstens de lessen van het 6e 
leerjaar der lagere school volgen. 
De lessen worden elke Zondag ge

geven van 9 tot 11 u.
De cursus om vat 7 klassen w aar de 

leerlingen worden geschikt naar ouder 
dom en ontwikkeligsgraad.

GRO TE B ELA N G ST ELL IN G  VOOR 
DE SLU IT IN G  VAN H ET 
BEST EN D IG  F EST IV A L  T E  
OOSTENDE

T A L R IJK E  M U ZIEKM A A TSöH A P-  
P I JE N  O N D ERSCH EID EN

Zondagvoormiddag werden ten 
Stadhuize Oostende de w innaars van 
het 48e Bestendig Festiva l officieel 
ontvangen. Dhr. Vroome, le  schepen 
verving de heer Burgem eester Ser
ruys en was vergezeld van andere 
gemeenteraadsleden Het vo ltallig  co
m ité van het Oostends Festiva l was 
eveneens aanwezig.

Het was dhr. Patfoort, de sympha- 
tieke secretaris van het Bestendig

BURGERLIJKE STAND
G EBO O RTEN

4 Sept. 1948 —  Guido Lust v. Pierre 
en Magdalena Engelbrecht, Mole- 
naarstr 14;

5..— Diane Beadie v. M urray en Pio 
Ion. Stu iverstr .197;

6. —  José Corveleyn v. Robert en 
M arie M artinsen, Stwg op Torhout 319 
Josiane Cattellion v. M aurice en G er
maine B illiau , Aartshertoginnestr 36; 
Ronny Verbrugge (Antwerpen) ; V io
lette Snauwaert v. Ja n  en Laura Deck 
myn, Rentenierstr 24; M ichel Kemp v. 
André en Yolande Fontaine, Welling- 
tonstr 70; Anita Declerck v. Henri en 
M aria Vandeputte, Bonenstr 7;

7. — Anne M arie Verpoucke v. W illy  
en Nelly Vanhee, V rijhavenstr 22; 
Fernanda OOcOkeOtOOOOO a 
Fernanda Ocket v. Ju lien  en Hélène 
Vanremoortele, A. Liebaertstr 13; Car
lo Rubben v. François en Anna Lants- 
hoght, A. Pieterslaan 10; Chantai Bon 
nevie v. Jacques en M arie W ilm et, 
Mac Leodplein 2; Philippe Durand v. 
André en Berthe Schnepp E. Beer
naertstr 74; M uriel Storet v. Jean  en 
Ariette Couche, Van Iseghem laan 40;

8. •— Daniël Peere v. Hendrik en No
ël Boussy, S t Franciscusstr 33; Nicole 
Rasschaert v. Ju les en Georgette Heù 
vinck, V indictivelaan 3; M arie Mazeu- 
re (Oostduinkerke);

10. — Lena Declerck (Eernegem ); 
M arie Louise Vanmassenhove v. A l
fred en Yvonne V ilain , Kongolaan 107 
Frank  Ba illieu l v. André en Denise 
Lauwereins, Gerststr 37; Ja n  Vanhe- 
vel (M oere); Daniël Labbeke v. Adolf 
en M arie Mattheeuws, A. Pieterslaan 
62; Freddy Dobbelaere (Steene);

U . —  Francine Defoer (Lom bartsij- 
de); Pau l Sanders v. M aurits en 
Amanda Coucke, Nieuwlandstr 33.

ST ER FG EV A LLEN
5. —  Joseph De Groote 78 jr, S t Pe- 

tersburgstr 83; Alfons Verpoucke 52 
jr, Rom estr 54.

6. —  Catherine Bingen 88 jr, Klap- 
rozenlaan 26;

7. —  Sylvia Maseman 1 mnd, D r Ver 
haeghestr 154; Alois Merlevede 78 jr, 
J .  Peurquaetstr 74; Joseph Nys 52 jr. 
Northlaan 4;

8. —  Charles Nizez 49 jr, Kerkstr 5; 
Leon Lam ot (Antwerpen) ;

9. —  Henri Van Acker 63 jr, Ed  Ca- 
vellstr 1; Florida Lootvoet 71 jr  (Kok 
sijde); H enri Cordier (M oere);

10. — Alice Gevaert, 38 jr, Water- 
werkstr 11; Christiaan Folens 18 dg 
Van iseghem laan 19; Pierre Bauwens 
(Steene).

H U W E L IJK E N
Charles Heilm an, handelaar en G il

berte Devriendt, handelaarster; Au
guste Van  Hollebeke, vleeshouwer en 
Yvonne Vandevelde, hulpverpleegster; 
Honoré Boydens, onderluitenant en 
Johanna Verschooren; Valère Jacques 
timm erm an en M aria Verstraete, gou

vernante; Oscar Tratsaert, matroos 
en Simonne Carton, meid; Lodew ijk 
Im brechts, werkm an en M arie José 
Moerkerke, werkster; Roger Vercno- 
cke, bedien., en Lucienne De Schacht 
bediende; Herm an Gyselen, ingenieur, 
en Else Vanhoutte; Roger Verhiest, 
paswerker, en Blanche Vanhove, be
diende; Renatus Dupon, meubelma
ker en A lbertina Corveleyn; C yrille 
Vanderbeke, schrijnwerker, en M ar
cella Serneels;

H U W EL IJK SA FK O N D IG IN G EN
Gregoire Marcel, werkm an, Stu iver

str 353 en Herm an Ange, dienstmeid, 
Fr. Orbanstr 458; Pouillon Alfred, han 
delaar (G istel) en Derycke G ilberte, 
H. H artllan  17; Ledegem August, aan
nemer (S t Jans Molenbeek) en Bour- 
goignie "Hermania, medische, Stu iver 
str 187; M yny André, steenbakker, 
(Eernegem ) en Van Coillie Flora, Oes 
terbankstr 4; Decaesstecker Paul, be
diende (Schaarbeek), en Dury M arie, 

Gelijkheidstr 139; Lam bein Albert, 
bediende (W estende) en Feys Fernan 
de, Nieuwpoortstwg 1; Carette Remi- 
sius (Diksm uide) en Cools Regina, 
Koningstr 10; David Andreas, lasser. 
Tarwestr. 95 en Vens M arie Fregat- 
str., 7; Boudolf Lodew. paswerk. Velo 
droomstr 7 en A llary  M arcelle, Vereni 
gingstr 136; Lammens Roger, trambe- 
diende, D r Verhaeghestr 88 en Rosse- 
nue Simonne, E. Feyspl. 11; Beyts Ro- 
geçr, spoorwegbediende, N ijverheid 
str 89 en Deroo Jen n y Gerststr 106; 
Depoorter Maurice, electriek lasser, 
Torhoutstwg 301 en Slosse Simonne, 
meid, W apenplaats 2; Neirynck Gus
taaf, visser. J.  Besagestr 44 en Van- 
derputte Denise, Polderstr 6; Decorte 
Arthur, paswerker, A. Liebaertstr 65 
en W illaert Delphine, ouvreuse S t Se
bastiaanstr 45; Deconinck W illy , inge
nieur (Biankenberge) en Marques 
Mechtilde, verpleegster, Koninginne 
laan 70;

AN DERE G EM EEN TEN
Vanblaere M aurits, paswerker (S t 

K ru is) en De B lieck  C lara, fabriek- 
werkster (Oostende); Eyland  Frans. 
mekanieker (Oostende) en Vanden
berghe Dora (H e ist); Greve Henry, 
m achinist (Ham burg) en Junque De- 
nisa (Brussel); Schoonbaert Fernand 
electrieker (Antwerpen) en Schafer 
Christine, naaister (Keulen Bieken- 
dorf) •

B R E U K  EN B U IK BA N D EN  g
Kunstbenen

Orthopedische Apparatpn 
V E R D O N C K - M I N N E
7 H. P«?rrnvslaan O O S T E N D E

Festival, die als eerste spreker, de ba
lans van ’t jaa r 1948 opmiek. Sp ijts 
de m erkelijke achteruitgang op toe
ristisch  gebied is het Bestendig Fes
tiv a l er n iet alleen in  geslaagd het 
getal deelnemers van 1947 te behou
den doch met 20% te verhogen. D it 
jaa r heeft Oostende 186 m uziekm aat 
schappijen ontvangen, waaronder 
een van het verre W interslag.

Na een korte toespraak van dhr. 
Vroome namens het stadsbestuur, 
w aarin  h ij de ju ry  gelukwenst alsook 
de deelnemers dankt om hun mede
werking aan de herleving van de 
stad, wordt overgegaan tot de u it
reiking der prachtige bekers en di
plom a’s.

A ls eerste komt u it de wakkere K.. 
Fanfare Concordia, T isselt (Antw .) 
w aarvan de voorzitter een pracht van 
een beker in  ontvangst neemt. Z ij be
haalde 89,64 punten. Volgen dan; K . 
Harm onie, Tervuren (B rab an t) met 
87,78 punten, Kon. Fan fare  St. Cae- 
cilia, Leffinge (W . V laander.) met 
86,97 punten, Philharm onie G r. Duc 
M unicipale van Ettelbruck met 86,07 
punten, Fan fare  Royal l ’Union van 
Deux-Acren (Henegouw.) met 79,38 p.

A l deze m aatschapijen wordt een 
beker overhandigd. Volgen dan nog 
een reeks m aatschappijen die een 
ere-prijs en diplom a ontvangen.

Na de prijsu itreik ing  stellen zich de 
genodigden op op de trapen van het 
stadhuis alw aar ze enkele flinke mar 
chen van aanwezige m uziekverenigin 
gen aanhoren. Aan v ijf veteranen der 
St. C aecilia fanfare u it Leffinge wor
den nog onderscheidingen uitgereikt.

Het zijn M arcel Despodt, Arthur 
Simon, Désiré Pruvoost, Georges 
Couttenier en Séraphin Opstaele. De 
muzieken trekken na deze korte plech 
tigheid spelend de stad in. H et jong
ste Oostends Bestendig Festiva l heeft 
weerom een schitterende bekroning 
gekend.

B IJZ E G E L S  AAN W E R K L IE D E N  EN 
BED IEN D EN

De werkgevers worden verzocht de 
bijzondere zegels van het type F, 
voor de periode van 23 Augustus 48 
tot 21 December 1948, af te halen op 
volgende dagen :

Voor de werkgevers w aarvan de 
familie- or firm anaam  begint met de 
letter *
A-B op M aandag 20 September 1948; 
B-C op Dinsdag 21 September 1948; 
D op Woensdag 22 September 1948; 
E-F-G-H-I-J- op Donderdag 23 Sept. 
K -L  op V rijdag  24 September 1948; 
M-N op Zaterdag 25 September 1948;
O-P-Q-R op M aandag 27 September; 
S-T-U op Dinsdag 28 September ’48;
V  op Woensdag 29 September 1948; 
W-Z op Donderdag 30 September 1948;

De werkgeleiders die op de vastge
stelde dagen de zegels n iet kunnen 
afhalen, mogen zich aanbieden vanaf 
de 16e dag van iedere maand. De re- 
ders-werkgevers kunnen de bijrant^ 
soenzegels voor de ganse beman
ning bekomen en d it iedere maand 
vanaf de le  tot de 15e dag.

O PEN BA R E  A A N BEST ED IN G
Op Donderdag 7 Oktober 1948 te 11

u., zal in  het kabinet van dhr. B u r
gemeester, ten stadhuize, overgegaan 
worden tot de openbare aanbesteding 
betreffende de levering van waterme 
tcrs.

De aangetekende aanbiedingen moe 
ten ter post besteld worden, ten laat
ste op Dinsdag 5 October 1948.

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

Het lastenboek is verkrijgbaar in  het 
bureau van Gezondheid en Beheren 
H. Serruyslaan, 54b.. tegen de prijs 
van 100 fr.

O PEN BA R E  V ER K O P IN G  VAN 
Z IL V E R W E R K

E r wordt de belanghebbenden ter 
kennis gebracht dat het Stadsbestuur 
op 30 September 1948, te 15 u. in  de 
Gem eenteraadszaal, een openbare 
verkoping, per opbod, zal houden van 
zilverwerk voortkomende u it het Ther 
menhotel.

Het bewuste zilverwerk is te be
zichtigen op het Stadhuis (Gerechts
hof) le  vedieping, w aar het zal ten
toongesteld worden op M aandag, 27- 
9-48, Dinsdag 28-9-48, Woensdag 29- 
9-48, ’s nam iddags tussen 15 en 17 u.

Verdere in lichtingen te bevragen 
bij dhr. Stadsconducteur, H. Serruys
laan, 54b.

GARN IZO ENCO N CERTEN
Hét laatste garnizoenconcert (sei

zoen 1948) uitgevoerd door ’t  muziek 
korps der Zeemacht, zal op Donder
dag 23 September te 21 uur, plaats 
hebben op de kiosk van de W apen
plaats.

Een wandelconcert door de Stad 
zal ’t concert voorafgaan.

Vertrek u it de Generaal Mahieu- 
Kazerne te 20 uur.

Te volgen weg: de Sm et de Naeyer- 
laan, Ernest Feysplein, V indictivekaai 
Visserskaai, Van Iseghem laan, Leo
pold 1 plaats, Torhoutsteenweg, Pe 
tit Paris, Alf. Pieterslaan, H. Serruys
laan, M arie-Joséplaats, Adolf Buyl- 
straat, Wapenplaats.

M iddM exAe
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B U R G ER L IU K E  STAND
Geboorten : Terken Jean  v. Jacques 

en Sibenaler Nathalie;
Atkondigingen : Coulier Georges, 

ijzerdraaier en W olf Margot, haar- 
kapster, (Keulen ).

R A V IT A IL L ER  IN G SD IEN ST
E r wordt ter kennis gebracht dat 

van heden af de burelen der ravitail- 
leringsdienst toegankelijk zullen ge
steld worden voor het publiek ieder 
Maandag, Woensdag en Vrijdag-voor- 
middag van 9 tot 12 uur.
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A PO T H EEK D IEN ST
Voor Zondag 19 Septemeber: Apo

theek Amery, Kerkstraat. Open van
9 tot 12 en van 16 tot 18 uur.

B U R G E R L IJK E  STAND
Geboorten: Wybo Ingrid  van René 

en Beyens Romanie.
Huwelijksafkondig. Deramoudt An

dré. visser en Devey Leona te Nieuw
poort; Arnoys Polydore visser te 
Nieuwpoort en V erfaillie  Pau la te 
Woumen.
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B U R G E R L IJK E  STAND
Geboorten : Coppejans Yolande v. 

Robert en Derudder M arie (H eist); 
Verm ael Nelly v. Hendrik en Steenkis- 
te Aldegondis (Zeebrugge) ; Vonck Ro- 
seline v M arcel en Boom Serafina (Zee 
brugge) ; Declerck R ita  v. M aurits en 
Van Eeghem Andrea (U itkerke) ; Ghey 
le Johanna v. Johannes en Vanauden- 
aerde Gabrielle (Zeebrugge); Verbeke 
Frank  v Gerard en Popelier Rachel

I (H eist) ; Paeye Monique v. Polydoor en 
De Graeve Germ aine (H eist).

Overlijdens : Roels Victor, 72 jr  echt 
Brunée Jud . (Vorst);

Huwelijken : Tavernier Fernand 
met Cousement E lisa; Ruysschaert 
Leonard met Schouteeten Yvonne; 
Jeanne Ferdinand met Henrard G a
brielle.

Afkondigingen : Ba ilu y Georges en 
Delanghe Yvonne (Breedene).

FO N T EN IER SD IEN ST  __
In  de week van 18 tot 25 September 

wordt de dienst van het drinkwater 
verzekerd door fontenier W ittevron- 
gel A., Sergeant De Bruynestr. 31.

A PO TH EEK D IEN ST
De bevolking wordt er op attent ge

m aakt dat van 20 September tot 25 
September ter gelegenheid van het 
jaarlijk s  verlof slechts volgende apo
theken zullen open zijn : Monset A l
bert, Grote M arkt 13; Balem ard Paul, 
Kerkstr 49; Segaert Juste, Visserstraat 
1; Vogels Octaaf, Bakkerstraat 31.

NOTA VAN DE D IEN ST  VAN HET 
V R EEM D EL IN G EN V ER K EER

De dienst voor vreem delingenver
keer m aakt de hotelhouders en ver
huurders van appartementen en ge- 
meubleerde v illa ’s er op attent, dat de 
fichen voor de statistiek van het toe

risme moeten ingeleverd worden op 
het politiecomm issariaat, iedere 5e dag 
van de maand. De aandacht der be
langhebbenden wordt er op gevestigd 
dat, indien zij verzuimen deze fichen 
in  te dienen zij zich blootstellen aan 
rechterlijke vervolgingen. W ie tot op 
heden verzuimde deze fichen binnen 
te brengen moet zich dringend in 
regel stellen.

DE V U ILN ISD IEN ST
E r wordt ter kennis gebracht dat 

vanaf 12 September de zomerregeling 
voor het weghalen van de huisafval 
wordt afgeschaft. Vanaf deze datum 
wordt het vu il slechts driem aal in de 
week weggehaald en wel volgens vol. 
gende schikkingen : W esterkwartier op 
Maandag, Woensdag en Vrijdag; Oost- 
kw artier Dinsdag, Donderdag en Za
terdag.
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nSOaarheen deze voeek ?
O O S T E N D E

C IN EM A ’S
NOVA: «STO RY  O F G .I. JO E»  met 

Burgess M eredith.
PA LA C E: «L’A SSA SSIN » met M ade

le in e  StologneC Serg'e Reggiani en 
Pau l Meurisse.

FO RU M  : «Dr. C YC LO PS» met Albert 
Dekker, Jan ice  Logan en Thomas 
Coley.

R IA LT O  «LES T R O IS  C A BA LERO S» 
«The three Cabaleros» m et Aurora 
M iranda, Carm en M olina en Dora 
luz.

K ind , toegelaten.
CO RSO : «LE M O RT ACCUSE» «Night 

Boat» met Anne Crawford, M ax
well Reed en Ronald  Howard.

CAM EO : «MON P R O P R E  BO U R R EA U  
«Mine own executioner» m et B u r
ges M eredith, K ieron  Moore en Dul- 
cie G ray.

R IO : «LE  C O U RA G E D E  LA SS IE »  
met Elisabeth Taylor, Fran k  M or
gan en Tom Drake.

K ind , toeeelaten.
R O X Y : «LE  CO EUR SEC R ET » «Se
cret heart» met C laudette Colbert, 

W alter Pidgeon en June Allison.

M I D D E L K E R K E
CINEM A R ET H O R IK A

Van 17 tôt 19-9 : «Liefde melodie» 
met Ann Sheridan en Dennis Morgan.

Van 20 tot 23-9 : «Harde levens» met 
M arleine D ietrich, Edw. G. Robinson 
en Georges Raft.

N IEU W P O O R T

C INEM A’S
NOVA : van V rijdag tot Zondag : 
«Cartacalha» met V iviane Romance 
en Georges Flam annt.

M aandag en Dinsdag: «Backstreet» 
met Charles Boyer en M argaret Sul- 
lavan.
C EN T U R Y : van V rijdag tot Zondag: 
«Trekt het U  n iet aan» m et Stan  Lau 
rel en O liver Hardy. B ijfilm  «De dui
velse diam ant».

Van M aandag tot Woensdag «Boks 
en liefde» met Betty  G rab le John  Pay 
ne en V ictor M ature.

VO ETBA L
Zondag te 15 u. : n ie  Spec. A 

V N . - S K  Steenbrugge.
S.

^t/wwwvwwwvwwwvwww/w/vvvvvvwvvvvv£

B U R G ER L IU K E  STAND
Afkondigingen : Oppalfens Maurice, 

bediende en Vanwehaeghe M arie; Hee 
ne Bertrand, beheerder van Vennoot 
schappen (Brugge) en De Pestel Joan
na; Eyland Frans, m ekanieker (Oost
ende) en Vandenberghe Dora;

Huwelijken : Demunter Ju lien , zee- 
vissers-stuurman met Neyts Jeanne;

Geboorten : Desmidt Roland, IJzer
straat 2; Vantorre Annie, Mengélaan 1.

W ILLEM SFO N D S
Het bestuur van de plaatselijke af

deling van het «Willemsfonds» maakt 
h ierbij bekend dat de bibliotheek op
nieuw heel wat is uitgebreid. Het le
denaantal is m erkelijk gestegen.

De boekerij Ju les Stroobandt is nog 
steeds gevestigd in  de Knokkestraat 
en is open de Donderdag van 19 tot 21 
uur en de Zondag van 10 tot 12 uur.

De nieuwe lidkaarten worden bin
nen kort aangeboden. De leden kun
nen zich laten inschrijven in  de bi
bliotheek.

TEN VO O RD ELE VAN H ET  K IN D
Tengevolge van de oorlog, verkeren 

ta l van kinderen van alle nationaliteit 
in  zeer tragische toestand. Om alle 
leed van deze onschuldige slachtoffers 
te verzachten, heeft de Organisatie der 
Verenigde Naties het op zich genomen, 
alle pogingen tot hulpverlening te ver
enigen. M et d it doel werd er besloten 
een A rtistic zegel te koop aan te bie
den tegen de prijs van één frank.

B ij de eerstkomende uitreiking van 
de ravitailleringszegels zullen deze 
kunstzegels aan het publiek aangebo
den worden op bureel 15, stadhuis.

Z EG ELU IT R E IK IIN G
In  de loop van volgende week zullen 

de zegels voor de maand Oktober uit
gereikt worden. De juiste data zal 
langs de bel medegedeeld worden.

IN DE VAKSCHOOL
M aandag 11. kwam de beheerraad van 
de Vak- en Handelsschool bijeen. Op 
de dagorde stond onder meer het voor
dragen van leraars om bij de eerstko
mende Gemeenteraadszitting benoemd 
te worden.

De heren onderwijzers Leliaert, Me- 
seure Carlos en W algrave zullen als 
kandidaten voorgedragen worden. 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
KANDIDAAT M IILLIONNAIR

G ij z ijt het van  het ogenblik dat gij 
deelneemt aan de

K O L O N I A L E  L O T E R I J
die U  aanbiedt

T W E E  G RO TE LOTEN

een van EEN  M ILL IO E N  en van
T W EE  EN  EEN  H A LF  M ILL IO EN  

met bovendien 
34.424 loten van 200 fr. tot 500.000'fr 
T R E K K IN G  O P ZA TERD A G  25 
SE P T EM B E R  T E  A A RLEN

(932>

Voor de 
mosselkwekers

De in  België w ettelijk  gevestigde 
verenigingen van vissers, dTe voldoen 
aan de bepalingen van het K .B . van
1-9-32, en begeren een perceel of meer 
percelen voor het trekken van mos
selzaad te verkrijgen, moeten een aan
vraag doen bij het Bestuur van Brug. 
gen en Wegen, Bijzondere Dienst der 
Kust, 69, Langestraat te Oostende en 
dit voor 20 September 1948.

Stocks in koelruimen
De stock vis en schaaldieren in de 

koelhuizen van New-York stad be
stond in  het begin van Augustus uit
8.958.000 Eng. Pond. D it is 11 t.h. meer 
dan de stock in Ju li en 31 t.h. min dan 
de bestaande stock in  Augustus van 
het vorig jaar. De bijzonderste verte- 
gewoordigde soorten zijn : zalm, ma
kreel, heilbot, kabeljauw en schelvis, 
filets. Ze vertegenwoordigen 63 t.h. 
van alle zoutwater soorten. De enige 
belangrijke soorten die een verhoging 
op de cijfers van vorig jaar aangeven 

zijn : makreel en schelvisfilets.



CARELS
Diesel M otoren

AG EN TSCH AP:

R. Bauwens & C°
R E D E R IJK A A I, 35

O O S T E N D E  (215)

Sociale Kroniek
ttangifte aan a ’t&eich&ng&aai

Het gebeurt wel eens dat slachtof
fers van arbeidsongevallen komen 
aandraven dat zij, niettegenstaande 
zij sinds geruime tijd  niet meer varen 
en onder doktersbehandeling zijn, 
geen vergoeding van de Gemeen
schappelijke Kas voor de Zeevisserij 
ontvangen. Doorgaans ligt de schuld 
bij de rechthebbenden zelf, alhoewel 
zij het n iet eens vermoeden. Laat ons 
nu eens de reden opzoeken en we zul
len zien dat mits een beetje meer 
nauwgezetheid van de vissers zelf, 
slachtoffers van een arbeidsongeval, 
zij niet in  hun rechten kunnen ge
schaad worden.

Ten behoeve van de reders en inzon 
derheid van de slachtoffers van een 
arbeidsongeval geven w ij hierna de 
modaliteiten weer welke bij art. 2̂  
van de Besluitw et van 23 Oktober ’46 
van toepassing zijn op de aangifte 
van arbeidsongevallen overkomen aan 
zeelieden.

Een visser, die het slachtoffer wordt 
van een arbeidsongeval, hetzij aan 
boord, hetzij zelfs buiten boord in  de 
loop van een door de dienst van het 
schip ondernomen .taak, of hetzii op 
-weg naar het werk voor zover het.be
wijs kan geleverd worden dat het r i
sico eigen is aan de af te leggen weg, 
moet onm iddellijk zijn reder daarvan 
op de hoogte stellen. De getroffene of 
een ander lid  van de bemanning heeft 
bovendien in  zee het recht of monde
ling of schrifte lijk  aan de kapitein of 
schipper aangifte te doen van het 
ongeval. Melding hiervan wordt ge
maakt in  het «logboek».

De reder is verplicht aangifte te 
doen binnen de drie dagen na het on
geval of na de aankomst van het 
schip in  de eerste aanleghaven ofwel 
binnen de drie dagen na de tijding 
van het ongeval, indien het schip is 
vergaan. Deze aangifte wordt schrif
telijk gedaan aan de Waterschout van 
de haven waar het schip zich bevindt. 
De opstelling van de aangifte ge
schiedt in het dubbel, de vereiste fo r
mulieren kunnen op het Waterschouts 
ambt of in  de Gemeenschappelijke 
Ka« voor de Zeevisserij bekomen wor
den. Beroepsverenigingen en grote 
rederijen, zijn eveneens 'in het bezit 
van dergelijke formulieren.

Op te merken va lt dat aan deze aan 
gifte een medisch getuigschrift ge
hecht is, en dat door de behandelende 
geneesheer moet ingevuld worden, 
vooraleer deze aangifte aan de W ater
schout over te maken.

Nadat de beide exemplaren van de 
aangifte door de W aterschout gevi
seerd werden, wordt een afschrift aan 
het Vredegerecht medegedeeld, ter
wijl het andere" naar de Gemeen
schappelijke Kas voor de Zeevisserij 
toegestuürd wordt. E r kan niet genoeg 
gesteund worden op de wijze waarop 
het formulier van aangifte moet inge
vuld worden, vooral wat betreft de 
omstandigheden w aarin het ongeval 
zich heeft- voorgedaan Onvolledige 
aangiften hebben steeds een vertra
ging voor gevolg in  de samenstelling 
van het dossier en de eventuele toe
kenning van een vergoeding voor t ij 
delijke arbeidsonbekwaamheid.

Ontvangstbewijs van de aangifte 
wordt door het Vredegerecht aan de 
aangever (meestal de Rederij of Be 
roepsvereniging) gezonden. Waarom 
wordt door de Gemeenschappelijke 
Kas voor de Zeevisserij geen bevesti
ging van ontvangst medegedeeld aan 
het slachtoffer zelf ? D it zou een ge
ruststelling geven aan de belangheb
bende dat de Kas op de hoogte ge
bracht werd van zijn geval, want in 
de eerste plaats heeft het slachtoffer 
alle belang bij steeds zijn toestand te
genover deze sociale instelling te ken
nen. Het zou zeker de eerste m aal niet 
meer zijn dat een visser, slachtoffer 
van een arbeidsongeval, tot de vast
stelling komt dat de Gemeenschap
pelijke Kas voor de Zeevisserij, niet 
in kennis werd gesteld van zijn onge
val, niettegenstaande er op het Wa- 
terschoutsambt wel aangifte gedaan 
werd. W ij schuiven die nalatigheid nu 
niet op de ongevallenkas, noch op het 
Waterschoutsambt, m aar ze kan m is
schien wel vermeden worden moest 
de gewoonte ingang vinden dat het 
slachtoffer van een arbeidsongeval 
ontvangstbewijs van zijn aangifte 
krijgt, daar w aar nu ieder slachtof
fer dat aangifte van ongeval op het 
Waterschoutsambt indient in  de waan 
verkeert, dat ook de Kas mededeling 
krijgt van deze aangifte.

Aan de griffie van de Gemeen
schappelijke Kas in  de toekomst der
gelijke gevallen te voorkomen.

Notariële Aankondigingen

uit arbeidsongevallen overüomen aan 
zeelieden die hetzij geen, hetzij tijd e 
lijke of bestendige arbeidsonbekwaam 
heid voor gevolg hebben. De behan
delende dokter oordeelt of de gekwet
ste werkonbekwaam is of n iet en ieder 
slachtoffer van arbeidsongeval is ver
p licht zich te laten afm onsteren w il 
h ij voor zijn arbeidsonbekwaamheid 
vergoeding genieten.

Art. 8 van hogergenoemd besluit 
bepaalt dat de vergoeding wegens t ij 
delijke arbeidsonbekwaamheid om de
14 dagen betaalbaar is. W il het slacht 
offer nu na verloop van dit tijdstip  
uitbetaald worden dan moet h ij bij de 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zee
visserij een medisch getuigschrift in 
dienen afgeleverd door zijn behande
lende geneesheer, w aaru it b lijk t da* 
h ij nog steeds werkonbekwaam is. Het 
is begrijpelijk dat de Kas n iet tot de 
uitbetaling van de vergoeding kan 
overgaan zonder d it getuigschrift dat 
de voortzetting of het einde van de 
tijde lijke arbeidsongeschiktheid vast- 
'ètelt. De getroffene heeft daarenbo
ven krachtens art. 4 recht op de uit 
hoofde van het ongeval nodige ge- 
neeskuundige, heelkundige en phar- 
maceutische zorgen, alsmede op de 
toestellen voor kunstm atige vervan
ging van lichaam sdelen en orthopedi
sche -toestellen, waarvan het gebruik 
noodzsfkelijk is erkend.

De Gemeenschappelijke Kas voor 
de Zeevisserij is slechts gehouden de 
kosten daarvan te dragen tot beloop 
van het bedrag dat door het Regents- 
besluit van 6 M aart 1948 is vastgesteld

H ierna geven w ii het bedrag der 
vergoeding per categorie vaartuig en . 
per hoedanigheid van ieder man- j 
schap zoals ze thans uitgekeerd wordt j 
voor gevallen met tijde liike  arbeids
onbekwaamheid.
A. Kust- en diepzeevisserij.
1) Stoomvissersvaartuigen en vaar
tuigen met motor van meer dan 100
H.P.
A : Oorlogsrisico —  B  : Gewoon risico

Vergoeding 
per dag

Studie van Notaris 
Maurice Q U A G H EBEU R

Léopoldlaan 10 te Oostende 
xxxx

Op DO ND ERD AG  23 S E P T EM B E R  
1948 te 15 uur in  het lokaal Prin s Bou 
dewi’n, St. Sebastiaanstraat, 22 te 
Oostende.

TO ESLAG  van
VAN SCHOON

Burg-ershuis
M A R IA K ER K ELA A N , 118 

O O STEN D E 
met 175.88 m2 erve - gelijksvloers -

2 verdiepen en verdere gerieven.
B EZ O EK  : M aandag en Donderdag 

van 14 tot 16 uur.
IN G EST ELD  : 188.000 FR.

A lle nadere in lichtingen te beko
men ter studie. (921)

B

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

te Oostende, Leopoldlaan, 10
X X X

Op D IN SD A G  21 S E P T E M B E R  1948 
te 15 u., in  het lokaal Prins Boude
w ijn, St. Sebastiaanstraat, 22 te Oost 
ende

IN S T E L  met 0.50 %  prem ie :
STAD OOSTENDE

Koop I

Schoon Herenhuis
met poort, serre, grote hof en boom
gaard van ongeveer 150 fruitbomen, 
Nieuwpoortsteenweg, 369. Oppervlak
te 4.180 m2. Zeer gerievige inrichting. 
Geschikt voor allerhande onderne
mingen. W ater - gas - electriciteit.

G EN O T - 1 m aand na toeslag. De 
hangende vruchten worden n iet me- 
deverkocht.

B E Z O E K  : D insdag en V rijdag  van
3 tot 5 u. m its vergunning te beko
men bij de Notaris.

Koop II
G RO TE

Bouwgrond en land
met ongeveer 18 m. façade aan de R a  
versijdestraat - Oppervlakte 3.460 
m2 - gelegen neven het huis van de 
heer M aurice Maudens te Oostende.

G ebruikt zonder pacht m its 2.000 
fr. ’s jaars.

Voor plan en alle nadere in lich tin 
gen zie p lakbrief of zich bevragen ter 
studie. (930)

le
2e

131,50 j

91,50
47,20

131.50
78,80
30,50

73.30
66.30 
63,— 
44,— 
26,60

V & ù g a e d in #

Art. 1, 2, 3 en 4 van de besluitwet 
van 23 Oktober 1946 regelen de ver
goedingen der schade voortspruitende

Hoedanigheid :
- Kapitein, schipper, 
motorist, stuurman, 
motor., matroos, smeer
der, marconist, kok, sto
ker .............................  164,40
- Lichtm atroos, trem- 
mer .............................  114,40
- Jongen ..................  59,—
2) Gedekte vissersvaartuigen met mo 
tor van 36 tot 100 H P  inbegrepen :
- Schipper, motorist,
matroos .......................  164,40 131,501
- Lichtm atroos ........ 114,80 91,801
- Jongen .. v ................  59.40 47,50
3) Gedekte vissersvaartuigen met mo 
tor van m in dan 36 H P  :
- Schipper, motorist, 
matroos ........................  164.40
- Lichtm atroos ............ 98,20
- Jongen .................... . 38,10
4) Open of halfgedekte boten
- Schipper ..................  91,60
- Motorist ................... 82,90
. Matroos ..................  78,80
- Lichtm atroos ............ 55.40
- Jongen ......................  36,10
B. Scheldevisserij : ,
1) Vissersvaartuigen met motor van  
11 H P en meer :
- Schipper ................... 33.80 27,—
- Motorist, matroos ... 26.50 21.20
- Jongen ......................  7.80 6,20
2) Vissersvaartuigen met motor van  
m in dasn 11 HP., roei- en zeilboten :

Schipper ..................  28,90 23,10
- Motorist, matroos ... 21,50 17.20
- Jongen ......................  6,50 5,20

iiniininiiiiiiiiiiiiiiiiiirniniiiiiiii—
Zoeklichtjes
♦ TE  KOOP : V isservaaturig voor
zien van een motor van 30/35 P.K .,
11 m. 30 kiel met of zonder u itrus
ting, in  goede staat - In lich tingen : 
adres bureel van het blad. (931)
♦ TE KOOP - V issersvaartuig meten
de 19 Ton bruto. Voorzien van een 
motor van 50 P.K .

Nadere inlichtingen bureel van het 
blad. (934)
♦ TE KOOP : mooi Handelshuis met 
alle meubels gelegen K aa i, N ieuw
poort, twee verdiepingen, circa 200 
m2. Voorwaarden en adres: S ch rij
ven bureel van het blad onder n r 935
♦ W ELG EL EG EN  BO UW G RO ND  TE  
KOOP, Voorhavenlaan - O PEX

Zich wenden : Fortu instraat, 10 
Hazegras - Oostende. (913)
♦ T E  KOOP : drie kassen: een was
m achine met motor.

Alles in  goede staat van onderhoud 
Voordelige Voorwaarden. Adres : B u 
reel van het blad (846)

Studie van de Notaris 
Maurice Q U A G H EBEU R ,

LeopoMlaan ,10, Oostende ■
xxx

Op D IN SD A G  28 S E P T EM B E R  '48 
te 15 u. in  het lokaal Prin s Boude
w ijn , St. Sebastiaanstraat, 22 te 
Oostende.

IN S T E L  met 1/2% prem ie van :

Schao*! BURGF RSHU!S
O O STRAAT, 60 te O O STEND E

M et 95 m2 erve.
Verhuurd zonder pacht m its 1050 

fr. per maand.
B E Z O EK  : Dinsdag en V rijdag v.

2 tot 5 uur .
Alle nadere in lichtingen te bekomen 

ter studie. (999)

Studie van Notaris 
Notaris J. GHYOOT

St. Petersburgstraat, 47 Oostende 
Tel. 715.88

XXX

Uit de hand te koop
1. W O O N H U IS met verdiep CO NTER 

DAM  - ST EEN E , Steenovenstr., 75 
groot 307 m2, 5 pl. Regen- en put
water. Zichtbaar op betam elijke 
uren. Bevragen aldaar of bij No
taris  Ghyoot.

2. BO UW GRO NDEN  O O STEN D E in 
de G ER ST ST R . (tussen No 99 en 
167) 433 m2, breed 18 m. x 24. B e 
vragen Notaris Ghyoot.

3. BO UW GRO ND O O STEN D E (O- 
pex) Zd. Oostel. hoek Aimé Lie- 
baertstr. (breed 16.20 m ) en Jac. 
Besagestr. (breed 4.97 m ) groot 
81 m2. Bevragen bij Notaris G hy
oot.

4. V IL LA  (La  Roseraie) te Leffinge 
2000 m2. P lan  en toegangsbewijs 
b ij Notaris Ghyoot.

5. W OO N HUIS, O O STEND E, Nieuw- 
landstraat 7; gelijkvl en 2e verd. 
vrij. Bevragen aldaar of bij Nota
ris Ghyoot.

6. W IN K E L  en O PBR EN G ST H U IS  
O O STENDE, Koningstr.. 52. Ver
huurd. In lichtingen b if  Notaris 
Ghyoot.

7. W OO N HUIS, W EST EN D E, G raa f 
Janstr. 53. 118 m2. V rij. In lich tin 
gen bij Notaris Ghyoot.

8. Prach tig  W OONHUIS, O O STEN 
DE, Frère Orbanstr., centr. Ver
warm ing, serre, hof, 435 m2. Ge
not volgens akkoord. In lich tihg  
bij Notaris Ghyoot.

9. BOUW GROND Oostende - M aria 
kerke, M adeliefjeslaan 182 m2 
(6.50 x 28). p lan en in licht, bij 
Notaris Ghyoot.

10. BO UW GRO ND Oostende, E lisa 
bethlaan. 251 m2 (breed 6 m ) x 
500 fr. per m2. Bevragen bij No 
taris Ghyoot.

(927)

Studies van notarissen Maurice QUA
G H EBEU R  te Oostende, Leopoldlaan,
10, Arthur D EPU YD T te Brugge Oost- 
endestraat, 22 en Gabriël FR A EY S  te 

Brugge, Braam bergstraat, 25.
XXX

Op D IN SD A G  21 S E P T EM B E R  1948 
fe 15 u., in het lokaal Prins Boude
w ijn, St. Sebastiaanstraat, 22 te Oost 
ende.

IN S T EL  M ET  1/2% P R E M IE  VAN

Schoon BURGERSHUIS
RO G IERLA A N , 58 te O O STENDE 
Oppervlakte 160 m2.
G EN O T : met betaling van koop

p rijs en kosten.
B E Z O EK  : M aandag Donderdag en 

Zaterdag van 10 tot 12 u.
Voor alle nadere in lichtingen zie 

plakbrieven of zich te bevragen ter 
studie. (929)
Studies van Notarissen J. GHYOOT 
te Oostende, St. Petersburgstraat, 47„ 
en A VAN DE W A LLLE  te Oudenburg

XXX
IN ST EL  met 0.50%premie 

Op D IN SD A G  21 S E P T EM B E R  1948 
te 15 u., te Oostende, Vredegerecht 
(Nieuw Gerechtshof) van

C A FE  - RESTAU RAN T
«AU NOUVEAU PHARE»

gelegen te OO STENDE, V IS S E R S 
K A A I 32 - groot 78 m2 - Begrijpende 
Kelderingen, gelijkvloers, tussenver- 
dieping, 3 verdiepingen en zolder.

Voorzien van regen- en stadswater, 
gas en electriciteit.

GEN O T : met 1-11-1948 en vrij be
schikbaar 5-1-1949.

Zichtbaar m its toelatingsbewijs van 
voornoemde notarissen op Woensdag 
en Vrijdagen van 14-17 u.

Nadere inlichtingen ten kantore 
van voornoemde notarissen.

(Toew. op 5-10-48)
(928)

Studie van Meester 
P IE R R E  DEN IS

doctor in de rechten, notaris te 
Nieuwpoort

X X X X

Op W O ENSDAG 29 SEP T EM B E R  
1948, om 3 uur ’s namiddags ter her
berg «La Liberté» bij de heer Charles 
Demeyere, Grote M arkt te Nieuw
poort,

TO ESLA G  van •
STAD  N IEU W PO O RT

Z EER  GOED W ER K M A N SH U IS
Schipstraat, 40 groot 55 ca.

Slechts ingesteld : 10.000 fr. 
Z EER  GOED W ER K M A N SH U IS  

hoek Schip- en Ankerstraat, gr. 80 ca 
Slechts ingesteld : 45. 000 fr. 

Z EER  GOED W ER K M A N SH U IS  
Ankerstraat, 11 groot 45 ca

Slechts ingesteld : 10.000 fr 
Z EER  GOED W ER K M A N SH U IS  

Ankerstraat, 13 groot 45 ca
Slechts ingesteld : 10.000 fr 

Z EER  GOED W ER K M A N SH U IS  
Ankerstraat, 21 groot 50 ca

Slechts ingesteld : 45. 000 fr 
Z EER  GOED W ER K M A N SH U IS  

Ankerstraat, 23 gr0ot 50 ca
Slechts ingesteld : 30.000 fr.

Gewone voorwaarden.
Voor alle Verdere inlichtingen zich 

wenden ter studie van voornoemden 
notaris P. D EN IS. Kokstraat 9

(937)

T E K O O P  
B E L A N G R IJK E  PER C ELEN

B O U W G R O N D
gelegen te DE HAAN A. Z EE
Voor verdere inlichtingen zich 
wenden of schrijven Bureel v. 
het blad________ (809)

♦ OUD P A P IER  TE  KOOP PER  KG.
Zich wenden ter Drukkerij van 

«Het Nieuw Visscherijblad» Nieuw
poortsteenweg, 44 Tfel. 72.523

♦Wenst te kopen vissersschepen voor 
zien van een motor van 40 à 60 P .K  
Schri.iven met prijsopgave aan het 
bureel van het blad. (886)

S.V N IEU W PO O RT  - !S(V. V EU RN E 
3 - 2

In  de eerste helft van deze wed
strijd  had Veurne meestal de boven
hand, daarin wel enigszins geholpen 
door het windvoordeel. Aan de 31e 
m inuut op penalty, lichtzinnig toege
kend voor onvrijw illig  handspel, aan 
de 35e minuut kon Veurne voorsprong 
nemen. Na de rust was Nieuwpoort 
fel in de meerderheid m aar onze voor 
lijn  was weinig schotvaardig. bewijs 
daarvan de ontelbare ballen die 
over en naast het Veurnse doel vlo
gen. In  die periode werden de doel
punten voor Nieuwpoort aangetekend 
doqr Rammeloo op pas van Devos 
(48 m in.), door bezoekende verdedi
ger op shot van B illiau  (64e m in.) 
en door Rammeloo (68e m in).

Verdiende overwinning en zeer 
faire wedstrijd Het spelpeil is verbe
terd sedert vorige Zondag. Onze bei
de backs waren, en vooral in  de eer
ste helft, niet schitterend, de ha lflijn  
speelde goed met Vandenabeele in 
geen te beste dag, de voorlijn miste 
schotvaardigheid, zonietl waren de 
cijfers veel hoger geweest.

De reserven verloren van E.G . G is
tel met 4-1.

ZJondjag a.st trekt de eerste ploeg 
naar SV  Blankenberge w at ons een 
tweede nederlaag zal brengen. De re
serven spelen thuis tegen S.K . Steen 
brugge w at hen wel een puntje kan 
bezorgen.

West-vlaamse 
interclubkampioenschap
S.V. D E E R L IJK  BEH A ALD E EEN 

D U B B ELE  ZEG E
Het West-Vlaam s Interclubkam pi

oenschap te Deerlijk werd zoals ieder 
jaar een m achtig succes. Aan het. 
meesterschap in de le  en 2e Catego
rie door S.V. Deerlijk aan de dag ge
legd va lt niet te tornen. Ostend S ta 
dion moest zich bij de grote bazen 
met de derde plaats tevreden stellen 
in evenwel een schitterende tijd  van 
1 u. 01 min. 53 sc. S.V. D eerii'k  p laa t
ste zich eerste in 1 u. 00 min. 14 3/5.

In  de Ile  categorie stelde zich onze 
Oostendse Zeemeeuw in vedette door 
een prachtige tweede plaats weg te 
kapen. F raa i succes waarmede we 
dhr. Van Belleghem, de symphatieke 
voorzitter, alsook de renners Laroye, 
Tommeleyn, Deschacht M., en Pau 
wels Ja n  feliciteren. De ploeg van 
Ostend Stadion moest zich hier nog
maals met een 3e p laats contenteren. 
Pe  ploeg was als volgt samengesteld 
Van Hove, Blomme, Monteyne en Van 
de Casteele.

B ij de nieuwelingen ten slotte kwam 
het tot een hardnekkige strijd  tussen 
beide Oostendse clubs om de 4e en 5e 
plaats. Ten slotte zou Ostend S ta 
dion de bovenhand halen met Stoo- 
bants, Desmedt, Vuylsteke en Dusoir 
tegen De Zeemeeuw met Dumaret, 
Van Overbeke, De Ketelaere en Rot- 
saert.

Deze wedstrijden hebben ons gele
genheid gegeven de respectievelijke 
waarde van beide wielerclubs na te 
gaan. Buitten de beroepsrenners mag 
gezegd dat De Zeemeeuw een even 
flink  lot jonge beloften te lt die hun 
voët mogen zetten naast die van Os
tend Stadion. We wensen tot slot bei 
de clubbesturen geluk met de behaal
de successen in het sportieve Deer
lijk .

SHâamuidz een ktat, zwaâHe%
Zoals verwacht heeft S.K.V. Oosten 

de van het bezoek van de boterman- 
nen dankbaar gebruik gemaakt om 
een eerste overwinning in  de wacht te 
slepen. M oeilijk is het n iet geweest 
van na tien minuten was reeds te 
zien hoe hulpeloos het gekrassel der 
bezoekers afstak tegen het homoge
ner en gebondener spel der groenwit- 
ten. SK V  Oostende stielde, hoe verder * 
de p artij vorderde, zi.;n wetten en 
heerste onbedreigd .De stand aan de 
rust (2-1) noch de eindstand (3-1) 
geven de juiste spelverhouding weer. 
Het tegendoel kwam ter wereld dank 
zij een spijtig m isverstand tussen de 
locale verdedigers. Anderzijds kon ce 
score m erkelijk hoger geweest zijn 
daar de groenwitte aanvallers werke
lijk  weinig geluk kenden voor doel en 
er overigens een zeer opportunistische 
keeper vonden.

Ondertussen kunnen we toch schrij 
ven w at we reeds verleden week had
den w illen doen : dat SK V  Oostende 
de meeste zijner tegenstrevers door 
een duidelijk klasverschil moet kun
nen achter zich laten. Te Lissewege 
werd jamm er een punt verspeeld D it 
zelfde Lissewege k rijg t er te Zweve
zele rustig van langs, zodat wat we 
m ons vorig nummer schreven be
treffende Lissewege wel de waarheid 
bleek te zijn. SKVO  is de stevigste 
Ploeg uit de reeks. We zien slechts 
een mogelijke rivaa l : Concordia.

M aar laa t ons de verdere gebeurte
nissen afwachten. Zondag is SK V  
Oostende bye. D it zal hen de gelegen 
heid geven de toestand eens te over
schouwen en er de nodige conclusies 
uit te trekken.

Gold Star op dreef
Na Sysele beeft ook Koksüde er aan 

moeten geloven dat Gold S tar titel- 
! ambities koestert. Het is immers met 
j dezelfde 3-0 cijfers zoals vorige Zon 
: dag dat de jongens van de Hoge Blek- 
ker m het zand moesten biiten. Gold 

, fetar was steeds de aanvallende par
tij en heel zelden werd Boergoignie 
ernstig on de proef gesteld. Het trio 

; Boussy - Deboutte - Luc. Dewulf vorm 
de een zeer sterke ruggegraat zodat 
w ij het gerust durven neerpennen dat 
geen enkele ploeg der gewesteliike 
reeks op zo een krachtige h a lflijn  bo-

I gen kan. Ook ons backpaar va lt 'steeds 
. niet te onderschatten en w ij menen 
dan ook dat Gold S tar dit jaa r weinig 

; doelen te inkasseren zal krijgen. Onze 
aanvalslijn  vergt steeds zorgen. B in 
nen een tweetal weken zal Schaecken 
kunnen optreden en de vleugel dat h ij 

j met Eerebout zal vormen, zal gewis er 
veel bij toedragen ten einde meer stuw 
kracht in  de aanval te geven. De drie 
doelen werden aangetekend geduren
de de eerste 15 minuten van de twee
de helft langs Petit, Eerebout en nog
maals Petit. Na twee Zondagen p rijk t 
Gold Star aan de leiding in gezel
schap van SV  Blankenberge en FC  
Torhout. Het, heeft er de schijn van 
dat deze elftallen als «de drie groten» 
zullen fungeren. Gold S ta r gaat Zon
dag bij S K  Torhout op bezoek en n iet
tegenstaande dit e lftal gevoelig ver
sterkt werd, o.a. met de oud VG-speler 
Neirinck, geloven w ij niet dat onze ze- 
gemarsch zal worden gestuit.



De voetballiefhebbers die 
wensen de eerste wedstrijd van 
de jonge dynamische Oostendse 
ploeg H ER M ES  bij te wonen we 
zen er aan herinnerd dat deze 
w edstrijd doorgaat op het prach 
tig  veld van U.C. Zandvoorde 
om 15 u. tegen Les Ailes Raver - 
syde.
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SPORTNIEUWS
Dinsdag 21 Sept, zal onze le 

klas lichtgew icht Stappers te 
Antwerpen in  het Rubenspaleis 
de handschoenen kruisen met 
de Europese lichtgewichtkam- 
pioen der liefhebbers Jos. Vis
sers. D it beroepsdebut tegen 
Stappers wekt overal levendige 
belangstelling.

Er viel negentig minuten*

te spelen.
Inderdaad, de onverkwikkelijke in 

zinking w aaraan enkele roodgroene 
spelers na de rust ten prooi zijn ge
weest heeft onbetwistbaar haar stem 
pel gedrukt op het verloop deze har 
de doch fa ire p artij. Zoniet zou A.S.
O. de ta lrijke  voetballiefhebers die 
voor deze wedstrijd waren opgeko
men, ter dege bewezen hebben reeds 
te zijn ingespeeld en in  de eersko- 
mende wedstrijden n iet veel puntjes 
te zullen kwijtspelen. B rach t de ge
voelige verslapping van een C. De
schacht, een Monteny, een Holle
meesch de overwinning van de loca
len zeer in  gevaar, het moet ander
zijds bekend dat de eerste speeltijd 
werkelijk algehele voldoening had 
geschonken en roodgroen tijdens de
ze 45 m inuten onbetwistbaar W are
gem de baas was. N a de rust kwa 
men de bezoekers gevaarlijk  opzetten 
en met hun jeugdige dynamisme en 
geweldig uithoudingsvermogen oefen 
den ze en zulkdanige druk uit dat 
velen het uur van A.S.O. geslagen 
dachten. Zover is heti echter niet ge
komen. Daarvoor zorgden een Legon 
en ieen M ichel. Eerstgenoemde was 
zoals steeds de rots waartegen alles 
te p letter liep, de tweede speelde stuk 
ken beter dan te Temsche en was ze
ker de beste u it de voorhoede.

En  de overigen? Gernaey heel ste
vig, Sabbe solieder dan J .  Deschacht 
die absoluut nog geen vertrouwen in  
boesemt, steviger moet leren degage- 
ren en W ets n iet kan doen vergeten. 
Hollemeesch en C. Deschacht, de 
zwoegers van het eerste uur, betaal
den achteraf de door hen geleverde 
inspanningen. Legon zoals gezegd : 
de rots der verdediging. Vandieren
donck niet effectief genoeg en bang 
om een aanval zelf te besluiten. M i
chel schiep ta lrijke  doelkansen doch 
is nog niet volledig b ij shot. Lenaers 
zeer actief doch soms toch nog heel 
onbeholpen en radeloos. Monteny 
ontgoochelde volledig na zijn goede 
verrichting tegen Temsche. De Cu
m an ten slotte moet nog steeds zijn 
voorzetten beter verzorgen, zoniet 

, zal steeds de vrucht van zijn in 
spanningen verloren gaan.

N a deze revue kunnen we besluiten 
dat we nog meer dergelijke ontmoe 
tingen op het ASO terrein wensen te 
zien. De tijde lijke desorganisatie van 
het locale team tijdens die tweede 
he lft kan er ons n iet toe doen be
sluiten dat deze wedstrijd n iet aan 
de verwachtingen heeft beantwoord.

De factor spanning, die voor een 
verzet-zoekend publiek wel de voor
naam ste is, was zeker n iet afwezig. 
De factor «spel» was niet steeds aan 
wezig doch toch in voldoende mate 
om iedereen te bevredigen. Dati rood
groen ten slotte Waregem ijlhands 
naar huis stuurde opent goede voor
uitzichten voor de eerstkomende ont 
moetingen. Gezien er uiteraard geen 
lastige wedstrijden voor de boeg lig 
gen voor de onm idellijke toekomst 
mag men aannemen dat aan het e in 
de van die heenrfand^, (wanneer r’e 
zwaarste tegenstanders zullen dienen 
aangepakt, roodgroen tijd  genoeg ?a l 
hebben gehad om zich gans in  te 
speleaïl en dan ook meti a l zijn be
schikbare wapenen - en hopen we te 
vens : met een op volle toeren d raai
ende M ichel - in  de beslissende strijd  
te werpen.

De doelpunten van deze p artij kwa 
men langs Vandierendonck, 25e min. 
Lenaers 30e min. Damman, 55 min. 
M ichel 82 min. en Van Hauwere 84e 
minuut.

Doelwachter Van  Eecke vertolkte 
een prachtige p a rtii en had heelwat 
gevaarlijker werk op te knappen dan

Gernaey. Sam en m et Goethals en Du 
jard in  mag h ij b ij Waregem  verm eld 
worden.

De leiding van dhr. Annicart was 
erg «petieterig». De faTrheid der spe
lers m aakte hem echter de taak  ge
m akkelijker.

Wanneer we er tot slot nog eens de 
inadruk hebben op gelegd dat alle 
spelers 90 m inuten in  hun benen moe 
ten kunnen krijgen vooraleer dave
rende uitslagen zullen bereikt worden 
menen we tevens gewezen te hebben 
op het enig euvel w aaraan ASO  mo
menteel nog lijd t. Eens d it bereikt 
zal A.S.O. met W ets en Am eloot op 
zijn sterkst staan.

Wedstrijd
op het

bakspel
De w edstrijd  in  het! bakspel die 

Donderdag 11. in  het Café Monico bij 
de sym phatieke SKVO -secretaris Dan 
Quintens moest a an vangen, werd een 
week verdaagd. Aldus zijn  op Don
derdag 16 September de teerlingen 
aan ’t rollen gegaan. W e herineren 
eraan dat de totale opbrengst van de
ze w edstrijd waartoe alle supporters 
van groenwit worden uitgenodigd 
zal, gaan naar de gekwetste speler 
Pauwels.

cU.(f.Cl*-ó£eute£ paóte niet ap, de 
tyiendel dex Sladenâachzaaen

Onze vooruitzichten
A.S.O. - F.C. IZ EG EM

Roodgroen mag Zondag weer aan 
huis spelien. De komst van Izegem 
kan weinig wantrouwen verwekken 
voor w at een gunstige u itslag betreft 
N atuurlijk  kan men voorbehoud m a
ken, aandringen op het afleggen van 
alle zelfoverschatting, het versje over 
de beer en zijn vel reciteren, enz.

Ind ien A.S.O. echter w il, en dat is 
zo, dan moeten ook deze keer de punt 
jes in  Oostende blijven. Voor een ge
beurlijke nederlaag zullen geen ver 
ontschuldigingen kunnen ingebracht. 
En  omdat we overtuigd zijn dat W a 
regem m instens zo sterk is als Izeg'em 
zijn er we nog zekerder van dat rood 
groen de volle inzet zal wegkapen.

Scheidsrechter A.S.O. : Lecocq

Een nieuw 
Vaandel

Zondagvoormiddag was het zeker 
een heuglijk moment voor de trouwe 
A.S.O. aanhangers, aangesloten b ij de 
supportersclub «W illen  is Kunnen» 
toen ze u it de handen van de eerste 
schepen Vroome het nieuwe prachtig 
vaandel met de roodgroene kleuren 
mochten ontvangen. Deze officiele 
ontvangst verliep trouwens in  de bes 
te stemming.. Na door dhr. Vroome 
te zijn gehuldigd om hun gehecht
heid aan de sportgedachte en de kleu 
ren van een der Oostendse voetbal
clubs wterd djoor de Voorzitter van 
«W illen is Kunnen», dhr. Vanderiviè- 
re het stadsbestuur bedankt om deze 
blijken van sym pathie. Na het d rin 
ken van de erew ijn trokken de aan 
wezige supporters, het nieuw  vaandel 
in  top en met m uzikale begeleiding 
door het muziek van M ariakerke, naar 
het monument der gesneuvelden a l
waar bloemen werden neergelegd.

Het schoonste en ontroerendste 
ogenblik van de voormiddag was ech 
ter de bloemenhulde op het graf van 
de diepbetreurde en onverg'etelijke 
A lbeit Hendrickx. D aar 'hebben de 
mannen van «W illen is Kunnen» be
wezen «echte» Assisten te zijn. Z ij 
vergeten dezen n iet die hebben b ij
gedragen tot de roem van roodgroen 
en tevens dappere vaderlanders ble
ken te zijn. Om te sluiten kunnen 
we slechts wensen datl het nieuw 
vaandel tijdens d it eerste ja a r van 
zijn bestaan, Zondag op Zondag zou 
mogen wapperen en de overwinning 
verkondigen, zoals het op deze heug
lijk e  Zondag is geweest.

AS O O STEN D E - FC  Izegem.
FC  K A P E L L E N  - St. K o rtrijk  
S.C. Meenen - St. Moeskroen 
Rac. Lokeren - TC JBAN TIA  
Ex. St. N ik laas - R . BO R G ER H O U T  
Rac. G ent - Meulestede 
Waregem  - Dendermonde 
Temsche - H A R E L B E K E

D E E R L I JK  SPO R T  V.G, O.
Roodgeel daarentegen mag twee

m aal naeen reizen. Na Roeselare gaat 
het thans naar D eerlijk  alw aar ver
leden ja a r eerder kansrijk  werd ge
wonnen. D eerlijk  is ook d it ja a r flink  
van w al gestoken zodat VG O  daar 
zeker geen gem akkelijke k lan t zal 
aantreffen. Aldus b lijk t dat de aan
vang der com petitie voor VG O  geen 
lo lletje zal worden w ant na Deerlijk 
komen C.S. leper, AA. Moeskroen aan 
de beurt. Eens deze gevaarlijke k lip 
pen omzeild zal men van een succes
volle inzet mogen gewagen.

Scheidsrechter V.G.O. : Debeuf

FC  Poperinge - FC  R O E SE LA R E  
AA M O ESK R O EN  - W S  leper 
B S  A V ELG EM  - Blankenberge 
D eerlijk  Sport V G  O O STEN D E 
CS leper - E. W E R V IK  
K N O K K E  FC  - SV  Wevelgem  
W S H O U TH U LST  - SV  Oudenburg 
SVO  IN G ELM U N ST ER  - Zwevegem

11Ie A FD EL IN G  A
S.K.V.O . bye.
ST  JO R IS  - Eernegem 
CO NCO RD IA - Zwevezele 
W EN D U IN E  - Koekelare 
G EV A ER T S  - Assebroeck 
Adinkerke - Oedelem 
Diksm uide Zerkegem 
L IS S E W E G E  - Breedene

IV SPECIAAL. B
De nieuwste Oostendse voetbalclub 

Hermes zet Zondag eveneens zijn eer 
ste beentjes in  de com petitie. Onge
tw ijfeld  ziet men in  alle sportmiddens 
nieuwsgierig u it naar de verrich tin 
gen van deze jeugdige elf die zich te 
recht w ellicht, de vaandeldragers van 
de zuivere sportgedachte noemen:.

Moet er van  d it eerste optreden veel 
worden verw acht? W e menen dat Her 
mes heelw at zal gehandicapeerd wor
den door physieke factoren als ge
w ich t en stootkracht doch d at snel
heid en technisch overleg ten slotte 
toch de bovenhand zullen halen en 
de eerste puntjes in  het Hermeskamp 
zullen blijven.

Scheidsrechter Van den Driessen.

SV  Breedene - V O O RW A A RTS 
Hermes - Raversyde 
L IC H T E R V E LD E  - Koekelare 
Leffinge - Torhout 
FL . Z ED ELG EM  - Veldegem 
FC  Moere - EX C . Z ED ELG EM

Het is wel het meest opzienbare 
feit van de tweede competitiedag in 
n e  Provinciaal geweest dat het b ijna 
ontembare v ijfta l u it de roodgele 
voorhoede te Roeselare toch werd ge
breideld en er n iet in  slaagde ook 
m aar één doelpunt aan te tekenen.

Een 2-2 score zou ons n iet zo heb
ben verwonderd doch d it nul cijfer 
van roodgele zijde stemt ons n iet te
vreden. We hebben er onm iddellijk 
u it besloten dat de verdediging der 
localen zich even sterk moet hebben 
getoond om tot een dergelijk resul
taat te kunnen komen.

Inderdaad speelden David en Co een 
geweldige p artij en vooral heji la a t
ste kw artier moesten ze aan een of
fensief in  regel het hoofd bieden. Dat 
ze daarbij door het lot wel w at wer
den ter zijde gestaan, kunnen we toe
geven. Welke zegevierende ploeg, 
welke speler kan zich immers zonder 
opportuniteit in  vedette stellen ? In 
dien roodgeel er dan n iet in  geslaagd 
is die grendel te forceren, mag dit 
verder nog toegeschreven aan het 
verkijken van enkele prachtkansen, 
die om zo te zeggen gescoorde doel
punten waren. Ten gevolge van deze 
flaters b lijk t het wel mogelijk dat er 
zich veranderingen in  de ploeg zullen 
voordoen.

W e schreven reeds na de m atch te
gen Union dat Pieters, in  een derge
lijke  voorhoede, zoveel scorekansen 
zou krijgen dat h ij iedere Zondag rus 
tig  zijn twee à drie doeltjes zou kun
nen maken. Het fe it dat h ij er te 
Roeselare, spijts de mooiste kansen 
niet in  slaagde het heiligdom  van 
David te schenden, zal hem begrij
pelijke wijze een zeker discrediet cp 
de hals halen.

Enthousiasm e en strijd lust zijn bij 
Pieters nog zoek. Voor hun beider a f
wezigheid zal h ij zeker nog veel 
moeten boeten.

Doch buiten Pieters, was daar ook 
nog een Ghysels, een M elis (die op 
het einde m iddenhalf ging spelen), 
een Swinberge en een Van  Pottelber
ghe,, die er ook niet veel van terecht 
brachten, geen enkel u it d it viertal 
slaagde er in  te doelen. Zullen de op 
t il zijnde hervorm ing in  het aanvals- 
quintet hieraan verandering brengen?

W e hopen het van harte daar het 
u itb lijven van daverende verrich tin 
gen wel het vertrouwen bij veel aan
hangers zou kunnen schokken, al is

het gewaagd na de twee sterkste ont 
moetingen reeds allerlei verwijten i 
sturen naar de spelers.

M et d it gelijk spel is echter geen 
ongeluk gebeurd. Integendeel, het 
puntje dat u it Roeselare werd mege- 
nomen kan van onschatbare waarde 
worden. M aar die 0-0 score wierp ze
ker een schaduw op d it puntensuc- 
ces. Roodgeel moet met dergelijke e- 
lementen sleutels kunnen smeden die 
ook bij een verdediging, die als 
van Roeselare er een is, een toegang 
kunnen forceren.

Hondensport

Nationale 
Kampioenschappen 

van België 
der V.A.V.

Zondag 19 Septemeber a.s. worden 
te K o rtrijk  de Nationale Kampioen
schappen van België der V.A.V. voor 
afgerichte honden van le  en 2e Ka
tegorie betwist. Enkele streekgenoten 
zullen aan deze kampioenschappen 
deelnemen. In  le  kategorie vernoemen 
w ij «Relia de la  Fraternité» aan dhr. 
Fa ic t Em m ery van de Zeehond Den 
Haan, die een kans heeft op de titel 
te behalen. In  Ile  kategorie zal de 
strijd  eveneens spannend zijn en ais 
deelnemende streekgenoten vernoe
men w ij «Tarzan van ’t  Hofstedeken» 
aan dhr. Velthof René van De Hon- 
denliefhebbersvereniging «Vrij r-n 
Vrank» Oostende, «Uciala» aan dhr. 
Bruynseraerde Raphaël van De Har
de B ijte r, Blankenberge. «Tony de 
Ghisteles» aan dhr. L ijcke Ju les en 
«Thames de Ghistelles» aan dhr 0. 
Steen, beiden van de G istelse Politie
hond en «Tarzan de Gouthof» aan dhr 
Valckeneers Hubert van de Getrouwe 
W aakhond Steene. W ij wensen deze 
sltreekgenoten hét beste en durven 
verhopen dat zij zich in  deze Natio
nale Kampioenschappen puik zullen 
weten te onderscheiden en zich goed 
zullen weten te rangschikken bij de 
eindstand .

Het hoekje van de handenliefhebber
DE SPRO N G  OVER DE VASTE 

HAAG

De vaste haag is een kunstm atige 
haag vervaardigd u it strooi of dunne 
biezen. Deze wordt bij middel van 
haken aan twee rechtstaande steun
palen op de gewenste hoogte gehecht 
Deze haag mag echter geen tuimel- 
bewegingen kunnen maken doch 
moet vast zijn zodat deze b ij het aan
raken niet kan bewegen vandaar dan 
ook de benaming vaste haag.

Hecht de haag op een hoogte van 
ongeveer 40 cmj. van de grond en 
p laatst uw hond op zowat twee me
ter afstand van deze haag in  zitten
de houding, waarna U  vervolgens 
plaats neemt b ij de haag met uw voet 
langs de buitenkant van een der 
steunpilaren, w acht enkele seconden 
en beveel dan «X  over» terw ijl U  uw 
hond met beide handen de richting 
aangeeft waarover h ij dient te sprin
gen. Van zodra uw hond de hindernis

Uitslagen en
b e v o r d e r in g  6

A. S. Oostende - Waregem 3-2
St. Moeskroen - Temsche 6-0
F  C. Meulestede Rac. Lokeren 2--1
F . C. Harelbeke ■- Rac. Gent U-2
S t K o rtrijk  - S C Meenen 2-2
Dendermonde - Exc. S t N ik laas 2--u
R ac Borgerhout - Kapellen 3-2
Izegem - Tubantia 0-0

K LA SSEM EN T
1 Dendermonde 2 2 0 0 6 0 4
2 R  C Gent 2 2 0 0 4 1 4
3 A  S  Oostende 2 2 0 0 5 2 4
4 Borgerhout 2 2 0 0 7 4 4
5 Izegem 2 1 0 1 3 0 3
6 Meenen 2 1 0 1 5 3 3
7 S t Moeskroen 2 1 1 0 8 5 2
8 Waregem 2 1 1 0 7 5 2
9 S t N iklaas 2 1 1 0 4 4 2

10 Meulestede 2 1 1 0 3 4 2
11 S t K o rtrijk 2 0 1 1 3 4 1
12 Tubantia 2 0 1 1 2 4 1
13 Harelbeke 2 0 2 0 2 6 0
14 Kapellen 2 0 2 0 2 6 0
15 Temsche 2 0 2 0 0 8 0
16 Lokeren 2 0 2 0 1 6 0

Ile PROVINCIAAL
D Blankenberge - Ingelm unster 
Wevelgem - D eerlijk  
Zwevegem - Knokke 
Poperinge - Houthulst 
W  S  leper - Avelgem 
Oudenburg - C S  leper 
W ervik  - Moeskroen 
F  C Roeselare - V  G  Oostende

K LA SSEM EN T
1 Houthulst 2 2 0 0 10
2 C S  leper 2 1 0  1
3 V  G  Oostende 2 1
4 FC  Roeselare 2 1
5 W ervik 2 1
6 D eerlijk  2 1
7 Avelgem 2 1
8 W  S  leper 2 1
9 Ingelm . 2 1

10 Zwevegem 2 1
11 D  Blankenb 2 1
12 Knokke 2 1
13 Wevelgem 2 \1
14 Oudenburg 2 O
15 Moeskrotfn 2 0
16 Poperinge 2 0

I I Ie  A FD EL IN G  A
1-0 S  K  Voorwaarts - Diksmuide
3-1 S  V  Zwevezele - F C  Lissewege
4-0 B  C Oedelgem - S  K  W enduine
0-6 S V  Breedene - W  S  Adinkerke 
4-1 S  K  Eernegem - Concordia Sp
1-1 F  C Zerkegem - F C  Gevaerts 
3-0 E  Assebroek - S t Jo ris  Sport 
0-0

Ile GEW ESTELIJKE A
3-1 SV  Jabbeke - S  K  Steenbrugge 0-0
4-1 S  C Beernem  - R  C De Panne 5-1
1-1 S  K  S t K ru is - S  K  Torhout 2-1
2-4 F  C Torhout - E G  G istel 4-1
3-3 S  V  Nieuwpoort - S  V  Veurne 3-2 
0-0 F  C Heyst - S  K  Den H aan 1-2 
0-1 F C  Sysele - S  V  Blankenberge 1-4

V  V  Coxyde - G S  Middelkerke 0-3

0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

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

1 Adinkerke
2 Wenduine
3 Gevaerts
4 Concordia
5 S K  Oostenc
6 S t Jo ris
7 Koekelare
8 Diksm uide
9 Zwevezele

10 Eernegem
11 Oedelem
12 Lissewege
13 Zerkegem
14 Breedene

ric
2

i  n
0 0 7 3 4 1 M iddelkerke 2 2 0 0 6 0 4

1 0 1 3 1 3 2 SV  Blankenb 2 2 0 0 8 1 4
1 0 1 3 1 3 3 FC  Yorhout 2 2 0 0 7 2 4
1 0 1 8 5 3 4 Steenbrugge 2 1 0 1 3 0 3
1 0 1 5 3 3 5 Jabbeke 2 1 0 1 3 2 3
1 0 0 1 0 2 6 S K  Torhout 2 1 1 0 5 4 2
1 0 0 1 0 2 7 St. K ru is 2 1 1 0 3 3 2
1 1 0 4 3 2 9 Nieuwpoort 2 1 1 0 5 5 2
1 1 0 4 4 2 9 SV  Veurne 2 1 1 0 4 4 2
0 1 1 4 6 1 10 Den Haan 2 1 1 0 3 4 2
0 1 1 4 6 1 11 Beernem 2 1 1 0 5 4 2
0 1 1 3 6 1 12 Heist 2 0 2 0 3 5 0
0 1 1 0 2 1 13 De Panne 2 0 2 0 3 8 0
0 2 0 3 7 0 14 Sysele 2 0 2 0 1 7 0
0 2 0 0 2 0 15 Koksyde 2 0 2 0 0 7 0

overschrijdt beveel dan ogenblikke
lijk  «Halt of zit» zonder dat U  echter 
van houding of p laats verandert.

G eeft uw hond gevolg aan dit be
vel, wacht dan enkele seconden 
w aarna U  hem het bevel to t de te
rugsprong geeft met de woorden «X 
over» Heeft h ij nu de terugsprong uit 
gevoerd roep dan aanstonds uw hond 
bij U  met de woorden «X  kom hier - 
braaf zo», of «X  aan de voet - braaf 
zo» .

W eigert de hond nu echter de hin
dernis te overschrijden ga dan niet 
brutaal te werk en jaag  hem niet de 
minste schrik aan w ant dan zal hij 
meer dan w aarsch ijn lijk  in  het ver
volg steeds weigeren gevoi - te geven 
aan uw bevel tot het overschrijden 
van een hindernis. L ijn  uw hond aan 
bij middel van een koord van 3 a 4 
meter welke U  aan zijn halsband 
vastm aakt. Zet uw hond terug op de
zelfde p laats achter de haag en be
veel «X  over» terw ijl U  met het uit
einde van de koord in  uw hand een 
paar stappen achterwaarts doet zo
dat de koord lich tjes gespannen blijft

Zodra h ij nu de sprong heeft uit
gevoerd beveel «Zit» en neem plaats 
aan de voet van een der steunpalen 
echter zorgdragende dat de koord 
geen hinder weze voor de hond en 
beveel «X  over». W anneer de hond 
twee a driem aal deze oefening zowel 
heen en terug heeft uitgevoerd zal 
het U  niet m oeilijk vallen hem deze 
oefetn^ng te laten lütvdpren zonder 
dat h ij aangelijnd is. Wees echter 
voorzichtig bij de oefening en bega 
niet de fout de haag te vroeg te ver
hogen w ant dan zult U  weldra 
vaststellen dat Uw  hond blj het sprin 
gen steun zal trachten te zoeken op 
de haag w at een grote handicap is 
bij het africhten. G a dus langzaam 
te werk en verhoog slechts geleidelijk 
de haag van enkele centimeters en 
slechts dan wanneer uw hond op on
berispelijke wijze de gevraagde oe
fening uitvoert . (vervolgt)

V.R.H.

Verantw. Opat. S. BO LLINNE 
H. Hartplein, 11, Oostende 
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