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VISSCHERUBLAD
OCTOBER

1 V 11.02 23.24
2 z 11.42 —

3 z 0.04 12.21
4 M ' 0.42 12.59
5 D 1.22 13.38
6 W 2.02 14.16
7 D 2.43 14.56
8 V 3.29 15.42
9 Z 4.12 16.32

10 z 5.11 17.40
11 M 6.30 19.35
12 D 8.23 21.00
13 W 9.37 22.03
14 D 10.25 22.43
15 V 10.59 23.16
16 z 11.28 23.44
17 z 11.56 —

18 M 0.09 12.21
19 D 0.35 12.49
20 W 1.04 13.18
21 D 1.35 13.48
22 V 2.10 14.25
23 z 2.52 15.07
24 z 3.31 15.51
25 M 4.28 16.55
26 D 5.43 18.27
27 W 7.20 20.05
28 D 8.52 21.22
29 V 9.52 22.19
30 z 10.38 23.08
31 z 11.18 23.39
Berekend volgens
het officiële uur
van Greenwich.
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JCnoeie’djen z ijn  uit den fraze
EEN der eerste vragen, die zich 

bij de export van vis stelt, is hoe 
I de handelaar-exporteur z’n taak 

in dit kader moet uitoefenen.
Sommige exporteurs z iin  van oor- 

j deel, dat alleen gemeenschappelijk ex- 
l'porteren goede vruchten kan afwer

den. De voornaamste Zwitserse firm a’s 
wensen de rug toe te keren naar het 
product van Belgische herkomst. Z ij 
verkiezen de voorkeur te geven aan 
landen die doen aan gecentraliseerde 
export met uniform e prijzen. De 
m arkt wordt hierdoor n iet meer ont

pen. H ier hebben w ij het belang zo- w richt door aanbiedingen tegen prij-
wel van producenten als van hande
laren in  het oog. Anderen verkiezen 
; volledige vrijheid  en wensen ind ivi

dueel op te treden.
Herhaaldelijk hebben w ij de voor- 

en nadelen van de beide stelsels be- 
I licht en kwamen tot de conclusie, die 
I wel is w aar n iet algemeen wordt be
aamd, dat gecentraliseerde export, in 

I acht genomen de constructie op ver- I schillende buitenlandse markten, heel 
1 wat meer garanties oplevert, zowel 

ten aanziert van het productie als van 
j het handelsapparaat.

Wij hebben er de nadruk op gelegd,
[ dat bij gecentraliseerde uitvoer een 
stelsel moet en kan gevonden worden, 
dat niet schaadt aan het belang van 

I handelaars, die als dusdanig verdie- 
I nen te worden erkend.

Ons bereikten thans alarmerende be 
[richten met betrekking op de Belg i
sche visuitvoer naar Zwitserland. Van 
hieruit wordt n iet gecentraliseerd uit- 

[ gevoerd en wordt ook niet gecentrali- 
[ seerd aangekocht.

Uit deze berichten b lijkt, dat be.
I paalde vishandelsfirm a’s ontstemt zijn 
nopens de handelspraktijken, die door 
de Belgische exporteurs toegepast wor 
den en die zouden kunnen aanleiding 

I geven tot de uitschakeling van de B e l
gische visserijproducten op de Zw it
serse m arkt, wanneer alles in  het 
werk zou moeten gesteld worden om 
dit afzetgebied, dat w ij zo broodnodig 
hebben, n iet alleen te behouden, doch 
nog te verruim en, w at niet mogelijk I blijkt te zijn als er op de door sommi- 
; vishandelaars ingeslagen weg voort 

I gegaan wordt.

I WAT W O RDT ER  AA N G EW REVEN  
AAN DE VliSHANDEL ?

Vooraleer w ij op het euvel wijzen, 
[wensen w ij de aandacht er op te ves
tigen, dat de grote Zwitserse firm a’s 
hun tevredenheid hebben uitgedrukt 
over de wijze waarop het transport 
naar het land van W illem  Teil thans 
verzekerd wordt. De isothermische wa 

I gens, welke thans tot het vervoer van I Vis aangewend worden, geven een be- 
[vredigende uitslag.

Waarover met m inder lof gesproken I wordt en w at een grote belemmering I schijnt te zijn voor de transacties - de 
I instandhouding ervan, zowel als de I uitbreiding - is het fe it dat ta lrijke  
Zwitserse vishandelaren overrompeld 
worden vanwege Belgische confraters 

lmet aanbiedingen van alle aard en 
J aan de meest uiteenlopende prijzen. I Komen hiervoor in  aanm erking de 
kleinste visverkopers in  Zwitserland, 

[wier adres door een of ander toeval, 
I ontdekt wordt. ,

Afgezien van het kwaad, dat derge- I lijke concurrentie-geest aan de Be lg i- 
Ische productie kan berokkenen, geeft 
[dit aanleiding tot het fe it dat de grote 
I Zwitserse firm a’s, waarvan het groter 
jelang als afnemers van Belgische 

Iproducten niet kan genegeerd worden, 
[ineen zeer m oeilijke positie komen te 
staan, bij gebrek aan vaste prijzen.
De kleine vishandelaars waren en 

[zijn nog de voornaamste afnemers 
van de bedoelde grote firm a’s, bij wie 
■dagelijks 5 à 20 kgr vis haar gelang 

|de behoeften bestellen.
De inmenging van buitenlandse han 

lelaars oefent een storende invloed 
Bt op de vaste prijsvorm ing, met alle 
schadelijke gevolgen hieraan verbon- 
Iden. Immers de Belgische vishande- 
iars vinden geen basis van overeen- 

iomst ten aanzien van uniforme prij- 
jtn voor een bepaald tijdstip. Z ij tre- 

individueel op en geven er toe 
nleiding. dat de Zwitserse m arkt 
desorganiseerd is.

DE GEVO LGEN

I De gevolgen van deze praktijken 
nnen gemakkelijk overschouwd wor

zen die somtijds belachelijk laag zijn 
en die slechts als doel hebben ten kos
te van anderen zich een klienteel te 
verwerven.

Ten slotte komt men voor het feit 
te staan, dat van verzendingen van eni 
ge betekenis geen sprake kan zijn 
en dat de Zwitserse m arkt geleidelijk 
voor de Belgen verloren gaat. D it kan 
zeer ernstige gevolgen hebben in  het 
bijzonder voor onze m iddenslagvisse
rij.

Nu de export naar Zw itserland sterk 
dreigt terug, te lopen, zo n iet geheel 
weg te vallen, tengevolge van de vast
gestelde praktijken bestaat er voldoen 
de reden om tot een radicale koers
w ijziging over te gaan.

Het woord is aan de betrokken ex
porteurs. De productie mag zich noch
tans aan de kwestie n iet desinteresse- 
ren. Ook de medewerking en de even- 
tuële sancties van de Overheid is ver
eist, indien men tot geen akkoord 
komt, waardoor de belangen van het 
visserijbedrijf voldoende gevrijwaard 
zijn. Sn.

5)e nieuwe pahfuwzen 
te Oostende

V E E L  vishandelaars wachten on
geduldig naar de uitslag van de 
aanbesteding voor de nieuwe 

pakhuizen.
E r  zijn  meer aanvragen dan pak

huizen, In  deze omstandigheden werd 
beslist dat zij, welke in  de gestelde 
voorwaarden verkeren, p rio riteit zul
len hebben.

Deze week moet nog de volledige elec 
tric ite it en het telefoonnet gelegd 
worden, zodat de handelaars slechts 
tegen 1 November de nieuwe instellin 
gen zullen mogen betrekken.

De burelen van de spoorweg alsook 
de stadsdiensten zullen verhuizen naar 
het nieuw complex tot eenmaal de 
nieuwe vism ijn heropgebouwd zal 
worden.

Het zal voor d it jaa r n iet meer zijn. 
Daarmee stellen we vast hoe stief
m oederlijk Oostende in  dat opzicht 
behandeld wordt.

Ter gelegenheid van een jubileum
Een kwart-eeuw avondleergangen 

voor varende vissers
H

E T  beroepsonderwijs streeft er derheid der Vlaam se visserij toe aan 
naar, in alle vakken, het jonge het gebrek aan vakkennis en het ge

mis aan toewijding van de openbaregetslacht, met wetenschappelij
ke en practische kunde te wapenen, 
die toelaten zich aan de sleur te ont
trekken en de arbeid te verbeteren, 
om aldus het productie vermogen te 
verheffen.

D it is ook het doel der visserij scho 
len, die in  al de vissershavens werden 
opgericht. Het zijn allen lagere scho
len w ààr men slechts de eerste be
ginselen kan opdoen. W il de visser 
het diploma van kapitein ter kust
vaa rt verwerven, dan moet h ij naar 
de zeevaartschool. Zo schreef Lode De 
Raet in  1912 en wijdde o.m. de min-

belangrijke tussenkomst
van Hand in Hand Zeebrugge

HE T  is bekend, dat de m aritieme 
overheid in  de havens van hoger 
hand bevel gekregen had de 

schippers, die in  het bezit zijn van een 
vergunning om het bevel te voeren op

De achteruitgang van de 
visconsumptie

T O EN EM EN D E welstand heeft in  doch ook elders. Ook het verbruik van
het algemeen een verfijn ing  van gerookte bokking, dat voornam elijk
de smaak tengevolge, - zo schreef bij het brood werd gegeten nam af en

dnr H.A.H. Kranenburg in  z ijn  werk daardoor waren de kustvissers gedwon
«De Zeevisserij van Holland in  de tijd  gen, evenals de haringhandelaars, het
“  bii'ek». product verder 'van  huis bij volken

Alhoewel h ier een vervlogen tijdstip  met een m inder verfijnde smaak te
behandeld wordt, is het niettem in zeer plaatsen, doch dat alles gedoogde de
interessant er even te w illen  bij stil- houdbaarheid van  het artikel niet.
staan. De geschiedenis is een eeuwige 
herhaling.

De schrijver vervolgt in  zijn be
lang rijk  werk : De verfijn ing  van de 
smaak m aakt de vraag van de in d ivi
duele consument naar bepaalde le
vensmiddelen geringer.. Is  het con
sumptiegoed een voedingsmiddel, w aar 
van door alle lagen van de bevolking 
een aanm erkelijke hoeveelheid ver
bruikt wordt, dan betekent verfijn ing  
van de smaak een differentie in  het 
menu en achteruitgang van consump
tie van dat bepaalde goed over de ge
hele lijn . Haring behoorde tot de con- 
sumptie-artikelen, die iedereen nu t
tigde; het toenemende vleesverbruik 
daarna ging gedeeltelijk ten koste van 
het haringverbruik.

D it verschijnsel deed zich trouwens 
niet alleen bij de consumptie van  h a 
ring, doch bij het gehele visverbruik 
gevoelen. Het is dan ook geen wonder 
dat belanghebbenden in  de tijden  van 
verval de visconsumptie trachten te 
bevorderen door levering aan lie fda
dige instellingen. Daarom  verzochten 
de buisreders aan de Staten  van H ol
land een groter visverbruik aan de re
genten van Godshuizen en andere te 
recommanderen en die instellingen 
zoveel vis te doen eten, als gevoegelijk 
kon geschieden.

HET A A RD A PPEL  CONTRA 
H A R IN G V ER B R U IK

De belangrijkste veranderingen in 
het haringverbruik in  de loop van de 
achttiende eeuw moeten in  verband ge 
bracht worden met het verschijnen 
van een nieuw voedingsmiddel, de 
aardappel.

Het aardappelverbruik deed de con
sumptie van brood aanzienlijk  dalen 
en juist bij het brood werd vis en meer 
speciaal haring gegeten. Deze gewij
zigde voedingsgewoonte, samen met 
de verfijn ing  der smaak in  enkele ge
bieden, verk laart het verm inderde vis
verbruik niet alleen in  Nederl|nd,

Dientengevolge werd naar eçn middel 
gezocht om de vangsten langer te con
serveren en werd overgegaan tot het 
kaken van haring.

W at kan er nu gedaan worden om 
tegemoet te komen aan de verfijnde 
smaak, de groter kieskeurigheid van 
de afnem er van vis? Sn.

B e n e l u x

D e taak van 
bedrijfsleven

het

W;I J  w illen  nog even de nadruk 
leggen op een passage van de 
toespraak door de Nederlandse 

M inister van Economische Zaken Prof 
dr J.M . van den B rin k  gehouden ter 
gelegenheid van de Benelux-dag op de 
Utrechtse Jaarbeurs en w aarin h ij 
verklaarde : «De economische samen
werking tussen de drie landen België, 
Luxemburg en Nederland kan nooit 
slagen indien het uitsluitend de rege
ringen zijn, die de economische unie 
voorbereiden. Vooral het bedrijfsle
ven heeft tot taak de unie te bewerk
stelligen. Het is echter noodzakelijk 
dat men over en weer volledig op de 
hoogte is van  w at op economisch ge
bied geschiedt».

De M inister, tevens een van  Ne
derlands flinkste krachten, heeft in  
d it verband een veelbetekende w aar
heid gezegd, die men niet sterk ge
noeg kan realiseren.

W anneer komt de eerste rechtstreek 
se contactnam e tussen Nederlandse en 
Belgische bedrijfsgenoten u it de zee
visserij tot stand ?

Z ijn  wijl er ons wel voldoende van 
bewust w at Benelux voor het Belgische 
zeevisserijbedrijf kan betekenen?

D hr Sp ittel heeft onlangs de nadruk 
gelegd op de belangrijkheid en de 
draagkracht van de kwestie.

N iet ten onrechte menen w ij.

schepen tot 30 Ton, in  deze hoedanig
heid niet meer aan te monsteren op 
vaartuigen boven deze tonnemaat en 
het voorgeschreven reglement strict 
toe te passen.

Alhoewel deze maatregel van een be 
pa aid standpunt gezien, kan gerecht
vaardigd worden, betekent d it niette 
min een zware slag voor de kustvisse 
rij, verm its h ij aanleiding kan geven 
tot het verplicht stilleggen van ta l van 
vaartuigen, die d it bedrijf beoefenen.

H iervan bewust heeft Hand in  Hand 
Zeebrugge niet getalmd en onmiddel 
lijk  bij het Beheer van het Zeewezen 
aangedrongen, opdat er zou rekening 
gehouden worden met de verworven 
rechten.

’Naar verluidt heeft d it beheer aan 
de Heer W aterschout te Zeebrugge ge
vraagd te w illen de betrokken schip 
pers samen roepen en na te gaan 
of zij in  hun loopbaan het voorwerp 
geweest zijn van een tuchtstraf u it
gesproken door de Onderzoeksraad 
voor de Zeevaart en indien zij on
derscheidingen verworven hebben voor 
de een of andere daad, welke in  ver
band te brengen is met de uitoefening 
van hun beroep.

D it w ijst er op dat het Zeewezen be 
wust is van de ernst van de toestand 
en bereid is de oplossing te zoeken 
waarmede de belanghebbenden ge
noegen zullen kunnen nemen.

W ij tw ijfelen  er n iet aan dat de op 
lossing zal gevonden worden en dat 
het in itia tie f door Hand in  Hand Zee 
brugge genomen diensvolgens met 
succes zal bekroond worden.

SN.

fZ)c audjeó aan 
Çadtôcâaicâ nam  de 

O w m ió

D E  sympathieke bestuurder van 
de Fritu re Bruxelloise en zijn 
echtgenote brachten onlangs een 

bezoek aan het zeemanshuis Godt
schalck. Van deze gelegenheid m aak
ten zij gebruik om de oudjes u it te no
digen naar hun inrichting, die met de 
Oostendse foor opgericht is op de W a
penplaats.

Z ij gaven «rendez-vous» op Vrijdag 
8 Oktober aanst. in  de loop van de 
namiddag. De kostgangers van Godt
schalck zullen er onthaald worden op 
aperitif, hors d’oeuvre en wafels. Niets 
zal ontbreken om hen enige prettige 
uurtjes te bezorgen.

W at meer is, degenen die om een 
of ander reden de verplaatsing naar 
de Fritu re  Bruxelloise niet kunnen 
doen, zullen n iet vergeten worden en 
het lekkere thuisbesteld worden.

Deze mooie daa d vanwege de direc
tie verdient te worden op p rijs gesteld.

macht.
Het kan niet worden ontkend dat 

spijts de grote krachtinspanningen 
en de onbaatzuchtige toewijding van
wege het onderwijzend personeel van 
de visserijscholen, de gewenste u it
slagen niet bereikt werden en dat de 
genen, die het examen moesten a f
leggen in  de zeevaartschool, over het 
algemeen niet aan de gestelde voor
waarden voldeden. D it was aan vele 
omstandigheden te w ijten, waaron
der het gebrek aan een welomschre
ven onderwijsprogramma, een der 
voornaamste oorzaken was. Later is 
in  dit opzicht verbetering gekomen 
en is de kentering in  de gunstige zin 
dan ook n iet uitgebleven.

Hetl spreekt vanzelf dat de gewe
tensvolle leerkrachten met de toe
stand erg gewrongen zaten en naar 
de middelen hebben uitgezien om de 
vissers, eens dat zij de dagschool had 
den verlaten en het harde vissersoe- 
roep hadden gekozen, nog verder op 
te leiden en te bekwamen.

B ij Broeder Annobert, die les gaf 
en trouwens nog geeft in  de V rije  vis
sersschool te Oostende, rijp te het 
plan voor de varende vissers een a- 
vondschool in  te richten. Men schreef 
toen 1922 en wie de vissersm entaliteit 
kende, beschouwde deze avondschool 
w aar de lessen in  een of ander be
sloten lokaal zouden gegeven worden 
als een doodgeboren kind. In  een of 
ander herberg of stam inee zou dat 
ongetwijfeld veel meer succes hebben 
gehad.

De wereld is echter aan de durvers 
en het spreekt vanzelf dat Paster P ij 
pe, de grote vriend der vissers, die 
ver in  de toekomst zag, aan de zijde 
stond van Broeder Annobert .

Poolshoogte werd genomen in  vis- 
serskringen en na Pasen van 1923, 
kwamen enkele varende vissers b ij
een. Het leek nog niet op een school 
doch op een gezellig samenzijn, w aar 
allerhande gebeurtenissen besproken 
werden, natuurlijk  meestal in  ver
band met het bedrijf .
. Deze samenkomsten versterkte Br. 
Annobert in  zijn overtuiging dat de 
varende vissers rijp  konden gevonden 
worden voor een avondschool.

Op 1 Oktober 1923 - dus heden V r ij
dag v ijf en tw intig jaa r gele
den - stak h ij van wal. Paster Pijoe 
was in  de hoogste hemel, en verk laar
de onomwonden, dat de avond
school een der schoonste verwezelij- 
kingen geweest is, w aaraan h ij het 
grootste genoegen heeft beleefd. En  
nochtans heeft deze almoezenier ge
durende zijn welgevulde loopbaan er 
veel zien tot stand komen in  het be
laag der vissersbevolking en w aar
van h ij het grootste aandeel der ver_ 
diensten mag opeisen.

H ij bouwde op Broeder Annobert, 
die er wel voor zou zorgen dat eens 
de moeilijke taak begonnen h ij tot 
een goed einde zou worden gebracht. 
D at Paster Pijpe op geen drijfzand 
had gebouwd, zou blijken u it de loop 
der jaren, gedurende dewelke de a- 
vondlessen gegeven werden en nu 
nog ondervinden w ij de weldoende in 
vloed van het werk, dat meti voor
beeldige ijver een kw art eeuw gele
den begonnen is en nu nog steeds 
wordt voortgezet.

C ijfers vormen een droge opsom
ming. Ze zijn er nochtans somtijds 
nodig om de juistheid van een be
wering te staven; ze geven daaren
boven hier een beknopt en duidelijk 
beeld van het stijgend belang, dat de 
varende vissers aan de avondleergan 
gen van Broeder Annobert schonken.

Zie m aar : in 1923 waren er 41 vis 
sers, die de cursus volgden; in  1924 : 
60; 1925 : 72; 1926 : 56; 1927 : 43; 
1928 : 67. Tot d it jaa r inbegrepen ge
schiedde alles «pro-deo» t.t.z. zonder 
dat er enige tussenkomst van hoger 
hand voorzien of toegekend werd. In



1929 steeg het aantal tot 80; 1930 : 
94. Verder steeds crescendo tot in 
1939 met 187. Het spreekt van zelf 
dat de cijfers, tengevolge van de oor
logsgebeurtenissen fel terugliepen, 
toch waren er nog 72 varende vissers 
die in 1943 de avondlessen volgden.

Na de bevrijding werd het werk 
voortgezet : 1947 : 122; 1948 : 129.

In  totaal zijn er 2.629 insch rijv in 
gen geweest en werden 1069 diploma’s, 
getuigschriften en brevetten uitge
reikt aan degenen die slaagden in 
het examen, dat door de daartoe aan 
gestelde ju ry afgenomen werd.

De avondleergangen beleefden deze 
eigenaardigheid, dat ze dikw ijls ge
volgd werden door gehuwde vissers, 
zelfs werden gevallen aangestipt, 
waar vader en zoon op dezelfde 
schoolbanken tijdens dezelfde ies 
plaats genomen hadden.

M et de opkomst van de motor in 
de zeevisserij - een ganse omwente
ling - deed zich dg noodzakelijkheid 
gevoelen van eftementen, die op de 
hoogte waren van dit krachtwerk- 
tuig dat de spil geworden was, w aar
rond het ganse bedrijf toenadering 
zocht. Men stond voor een gans 
nieuw vraagstuk, dat voor velen on
oplosbaar zou zijn geweest. Broeder 
Annobert pakte de koe bij de horens 
en als Paster Pijpe hem vroeg ook 
te w illen onderricht geven in moto- 
renleer en alhoewel h ij hier stond 
voor een gans ander vak, gaf h ij in 
1925, de eerste lessen in motoren.

Welke krachtinspanningen dit ge
vergd heeft, hoeven w i; hier niet 
verder tie onderlijnen.

H at moet in  dik gc?/al zijn, dat 
Broeder Annobert goed zijn plan ge
trokken heeft, verm its zijn lessen 
weerklank gevonden hebben zelfs te 
Brussel. Een gekende Firm a die han
del dreef in  olie, bewust van het be
lang dat dergelijk onderricht kan op
leveren en waarmede ten slotte haar 
eigen belangen konden gediend wor
den, spaarde geen kosten om een 
speciale lesgever gedurende twee jaar 
naar Oostende te sturen en aldus Br. 
Annobert op degelijke wijze ter zijde 
te staan.

Ter gelegenheid van het jubileum 
van de inrichting der avondleergan
gen voor varende zeelieden, lijk t het 
n iet ten onpasse d it alles in herin
nering te brengen en te wijzen op 
de verdiensten van de pionier van d it 
schoon werk. Het is werkelijk nuttig 
geweest en heeft onze vissers tot een 
hoger trap van ontwikkeling gevoerd

W aarvoor w ij Broeder Annobert 
steeds dankbaar zullen zijn, en met 
ons de ganse vissersbevolking !

SN.

De 0.337 «Marjolène» die vorige week 'Donderdag haar proefreis heeft ge
daan. — Zoals reeds medegedeeld, was 0.337 oorspronkelijk een stoomdrif- 
ter, die tot traw ler herbouwd werd op de scheepswerf A. Seghers. Het vaar

tuig is voorzien van een motor Ruston en uitgerust met een vislier geleverd 
door de firm a A. Brusselle.

De prijzen van de vis en 
de dagbladen

Een kleinhandelaar in  vis, schreef 
het volgende aan «Sociaal Verweer» : 

Ik  als kleinhandelaar baat een vis- 
wihkeltje u it en moet naar Oostende 
om m ijn vis aan te kopen; natuurlijk  
moet ik m ijn vis afkopen van een 
groothandelaar, die niet verkoopt zon
der winst aan te rekenen, alhoewel ik 
ook graag zelf ter vism ijn zou w illen  
kopen, want het ware voor m ij een 
groot p ro fijt en ik  zou m ijn klanten  
goedkoper kunnen bedienen. Helaas, 
ik kan m aar 50 kilos gebruiken, terw ijl 
ter vism ijn met 10 x 50 kilos is 500 kgr 
ineens verkocht wordt, natuurlijk, dit 
moet om de verkoop te bespoedigen, 
m aar daarom is de kleinhandelaar de 
melkkoe, die, vooraleer h ij Oostende 
verlaat, veel onkosten heeft.

BRUNET & C i-X; ~ X

: x  ; = x  =

Eerst en vooral moet men een winst 
marge betalen die 1,50 fr. tot 2,00 fr. 
per kgr bedraagt; dan komt erbij 4,50 
t.h. taks; 20 fr. per 50 kgr ijs, 5 f r  per 
50 kgr vervoer ter vism ijn, telefoon, 
enz., enz., zodat een kleinhandelaar 
3,00 tot 3,50 fr  per kgr de vis duurder 
betaalt ter vism ijn dan de prijzen die 
dagelijks gegeven worden in  de dag
bladen.

Zou het niet mogelijk zijn en dit 
voor alle kleinhandelaars, dat de dag
bladen het volgende boven hun be
richtgeving aangaande de prijzen van 
de vis zouden plaatsen : «Groothan- 
delsprijzen met verkoop van m in
stens 500 kilos».

Ik  sou nog w illen vragen aan de in 
zender van deze groothandelsprijzen, 
sinds wanneer er m aar één prijs is 
voor iedere soort vis, het zou beter 
zijn de laagste en de hoogste prijs aan 
te geven. D it zou veel ju ister zijn !

Een K leinhandelaar.

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

GM
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

<T)e netelige havenkivestie 
te ‘Blankenberge

W I J  hebben reeds dikw ijls ge
wezen op de netelige kwestie 
van onze visserijhaven, die 

wel uitgebaggerd, m aar verder ver
waarloosd wordt. Ook de havengeul 
werd gebaggerd m aar om onze vissers 
toe !te laten in  geval van slecht we
der geen volledige tij te moetien wach 
ten om binnen te lopen zouden re-
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Zeevaartkundige instrumenten

Tteityadetitig, aan j de Jiuô iaiô  ôevô- 
3lede*c& te Mieutap,aa%t

A A N SLU IT IN G  B I J  HET VERBOND 
DER K U S T V IS S E R IJ  E EN PA R IG  

G O ED G EKEU RD

Z ZATERDAGAVO N D had op het 
Stadhui^ van Nieuwpoort, even
als de vorige week te Heist, een 

belangrijke algemene vergadering 
p laats van de Kustvissers-reders van 
Nieuwpoort.

Dhr. Vandenberghe deed er een, 
uiteenzetting omtrent; de nieuwe w ij
ziging aan de wet van VOZOR en 
wees op de onvoldoende gevolgen er 
van voor de geteisterde kustvissers- 
reders, die de grootste benadeelden 
zijn. H ij was overtuigd dat de M in is
ter van Verkeerswezen met zijn 
practische geest en zin voor werke
lijkheid , onvoldoende voorgelicht was 
om trent de gevolgen. H ij wees ook

Tenslotte wees h ij op de m ogelijk
heid van export en bracht hulde aan 
het werk van enkele exportfirm a’s. 
D at men er een monopolium zou 
van maken voor enkelen, was uitge
sloten, al trachtte men de kleinen 
voor het ijle-haringseizoen eens te 
meer te negeren, door het verbod 
aan de groten opgelegd binnen de 
drie-mijlzone te vissen niet in  voege 
te brengen, w aar d it nochtans ge
m akkelijk m ogelijk is 

Nadat het woord gevoerd werd door 
de hh. Frans Huysseune, Je f Ver 
banck en nog een paar reders be
sloot de vergadering eenparig, dat de 
verlopen maanden bewezen hadden 
dat de kleinen er alle belang bij 
hadden 'zich afzonderlijk sterk ge
groepeerd te houden in  eén kustvis

op h  et fei't da>, de visserijm iddens sers-redersverbond en slechts de an-

Toen w ij in  het bezit kwamen van 
het handig en typografisch goed ver
zorgd werk «Zeevaartkundige instru 
menten», waren w ij ten zeerste ver
rast over de degelijkheid van de in 
houd en de bevattelijke wijze waarop 
de uitgebreide stof behandeld wordt.

De schrijvers B r. Annobert en Br. 
Ezechiël van de V rije  Visserijschool te 
Oostende hebben een brochure tot 
stand gebracht, waarmede zij aan leer 
zuchtige vissers, zeelieden en naar- 
zee-voelenden onschatbare diensten 
zullen bewijzen.

thans aan boord van de moderne traw  
Iers opgesteld z ijn? Zij- worden nu met 
het grootste gemak in  de gelegenheid 
gesteld deze kwestie nader te bestude
ren.

W anneer men zich er aan zou ver
wachten, dat een dergelijk belangrijk 
werk veel geld moet kosten, dan is 
men van koers gemist. Het ligt binnen 
het bereik van iedereen verm its het 
kan aangeschaft worden aan de lage 
prijs van 25 fr. Het is te bekomen in 
de Visserij scholen of door storting op 
de postcheckrekening n r 4018.86 van

Een goede raad : laat niet na de 
brochure «Zeevaartkundige In stru 
menten» onm iddellijk te bestellen, 
w ant de voorraad is beperkt.

W ij wensen nog de aandacht er op 
te vestigen dat d it werk slechts het 
eerste nummer is van de scheepvaart 
en visserijreeks die door de schrijvers 
zal uitgegeven worden.

W ij wachten met ongeduld op de vol 
gende en n iet m in interessante bro
chures, die aangekondigd werden. Sn

n ie t geraadpleegd jwerden zoals al 
tijd , om trent de nieuwe tiekst en hoop 
te dat zulks tijd ig  zou ingezien wor
den.

H ij wees op de onbevoegdheid van 
het Verbond der Belgische Zeevisse
r ij welke alleen de belangen van en
kele reders behartigde en aan kliekjes 
politiek deed.

H ij legde in  d it verband de nadruk 
op het fe it dat, w aar tijdens de oor
log de kustvisserij de bijdragen aan 
de Gemeenschappelijke Kas voor Zee 
visserij afdroeg in de vorm van een 
procent, zij thans gedupeerd zou zijn 
door het terugbrengen van het stel
sel naar een vaste premie omdat en
kele grote rederijen, grote voor
delen er u it w illen halen ten nadele 
van de kleine reders .

H ij las de tekst voor van de nota 
door Het Verbond aan de m inister 
gestuurd waardoor de kustvisserij' fel 
zou benadeligd worden. Verder 
wees h ij op de noodzakelijkheid sa
men met de vissers te strijden voor 
een volledige w ijziging van het regi
me der RM Z, dat de kleine en midden 
slagreders zeer nadelig is.

E indelijk  had h ij het over de 
schulden aan de Regie, waarvoor 
door het Verbond nog niet de eerste 
stap gedaan werd, daar w aar alleen 
de kleinen en middenslagreders nog 
voor 14 milioen frank te betalen heb
ben.

dere groepen te raadplegen voor zo
ver d it nodig is.

Op verzoek van de algemene ver
gadering was men het eens toe te 
treden tot de stichting van het V e r
bond van Kustvissers-Reders en werd 
door de heer Verbanck met de in 
stemming van de ganse vergadering 
aangekondigd dat de heer Mee Le 
gein en h ij hun ontslag bij het V er
bond zouden indienen.

De vergadering besloot in  een en
thousiaste stemming voortaan én bij 
drage én vertegenwoordigers alleen 
tot het Kustvissersredersverbond te 
laten toetreden om er de m oeilijke 
vraagstukken de kustvisserij' aanbe
langend tot een goed einde te leiden.

Zoals dhr Carlier, Hoofdwaterschouf de st Petruskring Oostende, 
der Kust, in  zijn inleidend woord ver- — - -
k laart, zullen de candidaat-schippers 
en vooral zij die reeds de visserij
school verlaten hebben, groot nut heb
ben de klare beschrijving in  d it werk 
gegeven, te bestuderen, ten einde zich 
vertrouwd te maken met het doelma
tig gebruik van de door hen nog onbe
kende nautische instrum enten.

Meteen weten w ij waarover deze 
brochure handelt. Zo door onbe
kende nautische instrum enten hier 
voornam elijk bedoeld wordt : Gyro- 
kompas, goniometer, decca en radar, 
maken deze toestellen nochtans 
slechts een gedeelte u it van de ver
werkte stof. B r. Annobert en Br. Eze
chiël hebben het verder over kompas
sen, loggen, dieptemeters, spiegelin- 
strum enten, chronometers, enz. Alles 
is uitstekend verzorgd en het 
vergt geen grote inspanning om zich 
de stof eigen te maken. Vragen en ant
woorden zijn gevolgd door een grote 
reeks van toepassingen. Het werk is bo 
vendien ge-illustreerd door klare a f
beeldingen van de besproken zeevaart 
kundige instrum enten.

De brochure beantwoordt aan een 
behoefte. Hebben w ij n iet kunnen 
vaststellen tijdens de zittingen van de 
Onderzoeksraad voor de Zeevaart, dat 
vele schippers en leden van de be
m anning aan wie de w acht aan boord 
toevertrouwd wordt, n iet vertrouwd 
zijn met de navigatie-toestellen, die

R eders & Vishandelaars
r^ H E T  B E S T E

W ORDT G EL EV ER D  DOOR IJS
FROID INDUSTRIEL

(223) TEL. Ÿ17i1

Gelden worden goed 
besteed

Een groot gedeelte der gronden van 
de Koophandelskom te Brugge, wer
den door het stadsbestuur verkocht. 
Dhr. P. Vandamme schepen van Open 
bare werken, gaf tijdens de jongste 
zitting van de Brugse gemeenteraad 
mededeling van de werken die met 
het verwezenlijkt bedrag zullen u it
gevoerd worden, waaronder o.m. te 
Zeebrugge : Versterking van de be
staande vloer en verlichtingsinstal- 
laties ter vism ijn (880.000 fr.) uitbrei 
ding van de openbare verlichting 
(100.000 fr .); verlichting- van de zee
d ijk  W est en aanleggen van voetpa
den in  de H eiststraat (505.000 fr.) ?n 
bouwen van omheining en ingangs
poort van het kerkhof te Zeebrugge 
(200.000 fr.),

De sirene terug 
werking

in

Sinds veertien dagen wordt de ver 
koop ter vism ijn van Zeebrugge op
nieuw aangekondigd door de sirène.

De betrokken vishandelaars zijn hier 
jerver ten zeerste voldaan en danken 
het stadsbestuur van  Brugge, dat zo 
vlug gevolg gegeven heeft aan de 
vraag van VEVO.

gelmatig zuigingswerken in  de ha. 
vengeul moeten uitgevoerd worden.

W ij hebben reeds het geval gehad 
van het Hollands yacht daft, op de 
opnieuw gevormde zandbank vast 
kwam en dan op de peilers van 
afgebroken Westerstafketsel terecht 
kwam.

En  nochtans deden deze zomer in 
de vissersmiddens geruchten de ron
de dat onm iddellijk na de zomer een 
aanvang zou worden genomen met, de 
opschikkingsweren van de haven en 
de bouw van een der staketsels. Tot 
op heden b lijft alles in  en om de 
ven en het staketsel nog even k, 
en ziet men geen enkel voorbereiding 
maken tot het aanvatten der brood
nodige werken. Of w il men misschien 
toch onze haven doen verdwijnen ! 
W an t het is logisch dat de jongeren 
van de vissersfam ilies weinig voelen 
om het zware beroep, dat dit van on
ze vissers is, aan te leren, wanneer 
zij zien met welke moeilijkheden on
ze Blankenbergse vissers af te reke
nen hebben. Eerstens krijgen zij 
nog alhier weinig gelegenheid om 
vaart te vinden en zijn zij er niet 
voor te vinden hun geluk te Zeebrug- 
ge of Oostende te zoeken. En het is 
een vasstaand feit, dat moest onze 
haven volledig opgeschikt zijn en 
gelegenheid zijn, in  en uiti te varen 
kort na de ebbe, dai» verschillende 
Blankenbergse vissers, die nu op Zee 
brugge of Oostende varen, opnieuw 
onze haven als thuishaven zouden 
verkiezen. Im m ers bij thuiskomst 
midden in  de nacht, zouden zij dt 
morgen niet dienen af te wachten om 
naar huis te gaan en na acht of meer 
dagen op zee gezwalpti ïe  hebben 
verdiende rust in  hun bed te genie
ten. Ook zou dit voor hen een groot 
tijdverlies van wachten op trams 
sparen. Het va lt te hopen dat de be
voegde instanties de nodige spoed 
achter deze dringende werken zullen 
weten te zetten .

W an t n iet alleen voor onze vissers 
is het een noodwendigheid, ook tij
dens de zomermaanden, heeft onze 
vissershaven een grote aantrekkings
kracht op vele toeristen. Hiervan 
tuigde de grote belangstelling, dit 
steeds op de haven heerste toen vis 
werd gelost. De kade stond zwart van 
vreemde toeristen die met belangstel
ling onze zeebonken gadesloegen, 

En  ten slotte voor onze kunsltschil 
ders is de Blankenbergse haven steeds 
een rijke bron geweest van inspira
tie en werd reeds ontelbare malen op 
het doek vereeuwigd. 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

HERFST.... WINTER....

De seizoenen gaan voorbij, maar niets 
weerhoudt de

K O L O N I A L E  L O T E R l
die onvermoeid haar tocht door het 
land voortzet, en om de drie weken,

N IEU W E  M ILL IO N N A IRS  MAAKT
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Brlet uit Holland
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daa>t J-uieó, V,eme Ju n ia*
Een tafereel uit het jaar I9H

Op 23 September jl. was de N.711 
(schipper Aesaert Jos.) ter visvangst 
buiten de Middelkerkse Bank (Bin- 
nenkwinte). Rond 13 uur was het 
vaartuig gekomen op een halve m ijl 
ten N.O. van de wrakboei die aan het 
westereinde van de bank ligt. Plots 
oiïtstonden twee geweldige ontplof
fingen voortkomend van m ijnen in 
het schroefwater van het schip. Een 
geweldige waterm assa werd de lucht 
ingeslingerd en de achtersteven werd 
opgelicht en kwam met een snak 
terug op het water. Door de lucht
druk werd gans het schip ontzet, a l
les aan boord werd van zijn plaats 
gerukt of gebroken, en er werd vast
gesteld dat het water binnenstroom
de. De m otorist Aesaert Robert die 
op het ogenblik van de ontploffing 
juiat het visruim  verliet kreeg een 
slag van de korkabels die zich boven 
het visruim  bevonden in  het gezicht 
zodat zijn neusbeen gebroken werd.

De N.735 (schipper Verbanck JeD  
die zich in  de nabijheid bevond draai 
de onm iddellijk de kor op en kwam 
ter hulp gelopen. D aar de motor gans 
los op de motorblokken stond kon 
schipper Aesaert deze slechts lang
zaam doen draaien en h ij vroeg dan 
opgesleept te worden. Met, de hand
pomp werd het water immer m aar 
uit de N.711 gepompt en beide vaar
tuigen kwamen zonder verdere onge
vallen rond 14.30 u in  de haven van 
Nieuwpoort aan, w aar de N.711 op de 
kuisbank gezet werd. Op de plaats 
van het ongeval werd reeds meer dan 
honderd m aal gevist: en niéts lie t ver 
moeden dat daar zich nog m ijnen 
bevonden. W aarsch ijn lijk  waren deze 
door de aanhoudende Noorderwind 
terug bloot gekomen. Het zou voor 
de vissers een grote geruststeling zijn 
moesten de m ijnenvegers van de Zee 
macht die sector eens terug nazien.

De oefeningen der 
luchtmacht beloven

De m aat begint nu stilaan vol te 
geraken met de fantasierijke oefenin 
gen van de luchtm acht in  het Nieuw 
poortse. Vorige week kwam een bom 
terecht op de achterkeuken van de 
«café Simonne» te Lombardzijde en 
veroorzaakte er grote schade. Geluk
kig dat de bewoners zich in  de schenk 
zaal bevonden, anders zouden er wel 
slachtoffers gevallen zijn. De hove
niers in de omtrek van het dorp be
klagen er zich over dati zij vaak wor
den opgeschrikt en moeiten schuilen 
voor bommen en m itralleurkogels.

Vrijdag Jl. kwamen dan de vissers 
aan de beurt. Een groep gam aalsche 
pen van Nieuwpoort waren aan het 
vissen langs de kust tussen Nieuw
poort en Oostduinkerke. Plots daag
den weer de vliegtuigen van onze 
luchtmacht op, en enkele ogenblik
ken later ploften bommen tussen de 
vissersschepen op de laagw aterlijn 
van het strand en tegen de duinen.

Onze vissers (o.a. de N.707 - N.709
- N.715, enz) kwamen er gelukkig met 
de schrik vanaf m aar ze vragen zich 
terecht af w aar ze nog veilig hun 
beroep kunnen uitoefenen. De beste 
visgronden tot Middelkerke zijn on
bereikbaar en langs de andere zijde 
neemt men hun boten als m ikpunten 
voor het werpen van bommen. Daar 
reeds vissers P.V. opgelopen hebben 
voor het doorvaren van verboden zo
ne zouden ze wel w illen weten of zij 
nu hetzelfde zouden mogen doen te
genover de m ilitaire overheden.

M IJN  TE  LO M B A R D Z IJD E  
AA N G ESPO ELD

Op het strand te Lom bardsijde, bij 
de monding van de IJz e r, is een m ijn 
aangespoeld. Z ij werd door de diensten 
der m ijnopruim ing weggenomen.

AVERIJEN
De 0.324 werd wegens motordefect 

opgesleept naar de haven van Oost
ende door de 0.269 nadat het eerste 
vaartuig om bijstand verzocht had.

B ij het wegzetten geraakte de kor
re verward in  het schroef-van de Z.513 
D it vaartuig bereikte op eigen kracht 
de havendamkop, vanw aar het door 
de Z.54 naar de schuilhaven gesleept 
werd.

Bedanking
De Beheerraad, de D irecteur en| 

het personeel van de Ibis-school, 
ten zeerste getroffen door de b lij
ken van sym pathie tegenover de 
gevallen helden van de zee, bie
den hun oprechte en welgemeen
de dank aan, aan allen die op de 
plechtigheid van 23 September jl. 
tegenwoordig waren.

Het Bestuur van de Ibis-school.

A AN de kade. van de vishallen te 
Ijm u iden  wordt een aantal bo
ten gelost van het type «Haar

lem».
B ij nadere beschouwing zijn deze 

boten geen traw lers, m aar schepen 
met een groot laadvermogen, prach ti
ge koelinstallaties en moderne acco- 
modatie voor de opvarenden.

U it de ruim en komen uniforme, 
doorzichtige dozen, vervaardigd uit 
plastic, zodat men de inhoud kan aan 
schouwen. Ze bestaat u it visfilet.

V ia  een Jacobsladder en transport
band worden deze pakken vervoerd 
naar de vries- en koelruim en in  de 
vishallen. Vroegere pakhuizen zijn 
daartoe ingericht, een koelcentrale 
zorgt voor de benodigde koude.

Ook wordt een gedeelte van de la 
ding getransporteerd naar de, achter 
de halle gereed staande spoorwagens 
en vrachtauto’s; beide vervoerm idde
len speciaal ingericht met koelinstal
laties.

Even voorbij genoemde boten, los 
sen enige visserijschepen hun vang
sten verse haring. Ook d it lossen g> 
schiedt anders dan voorheen. Een ver
plaatsbare buigzame buis, meer een 
grote slang met een diam eter van c ir
ca 25 cM. wordt met het ene einde ge
p laatst in  het ruim  van het schip, het 
andere einde monduit in  de vishal. 
onder d it uiteinde worden de reeds 
lang in  gebruik zijnde alum inium  vis- 
kisten geplaatst. Een ventilator zorgt 
voor de flinke zuiging. De haring 
wordt dus door de buis gezogen en in 
kisten gedeponeerd. Automatisch 
wordt er steeds een lege kist onder het 
uiteinde geschoven, zodat de lossing 
ononderbroken doorgaat. In  een zeer 
korte tijd  is het schip gelost en kan 
weer zeeklaar gemaakt worden.

Verder rondkijkend va lt het op, dat 
aan de afwerking, betegeling, vloeren, 
beschildering van halle, pakhuizen, 
vervoerm iddelen de uiterste zorg is oe 
steed om de hoogste graad van hygië
ne te bereiken.

In  het ontspanningslokaal in  de vis
hal, w aar ons een geurig kop koffie ge 
serveerd wordt, maken we kennis met 
een van de bestuursleden van de afde
ling  handel. Deze nodigt ons vriende
lijk  u it op het kantoor van  de secreta
ris het gesprek voort te zetten, waar 
men belangstellenden gaarne de ge
wenste in lichtingen verstrekt.

N IEU W  VAARTUIIG  IN DE VAART
De 0.329 «Cor Jésu» toebehorende 

aan de reders Arthur en Achiel Chris 
tiaen kwam deze week in  de vaart.

Het schip is gebouwd op de werf 
van R. Panesi tie Oostende het is van 
houten constructie, meet 121,28 T. 
Bruto  en 40,06 T. Netto. De kielleng(':e 
is 27.86, breedte 6.76 m., diepte 3.37 m

Het vaartuig is voorzien van een 
mötor Ruston 324 PK , en een hulp- 
motor van 12 PK , alsook van een vis
lie r «Neptune» geleverd door de Fa  A. 
Brusselle.

Het schip werd op 4 September ’47 
te  water gelaten.

Ontploffingen en 
voorzichtigheid

Aan de werken op de kaai te Nieuw 
poort is men steeds bezig de oude 
grondvesten te doen springen. M aar 
daarbij wordt vergeten de elemen
tairste voorzorgsmaatregelen te ne
men. Verleden week kwamen vissers 
van de vlotkom langs de werken ais 
zo een ontploffing plaats had, op 
een andere dag waren personen be
zig hun stukje land te bewerken, tel-

60, Steenweg op Charleroi, Brussel. 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  

Te âaep óteUen aan tangen
De reders van Zeebrugge worden er 

nogmaals attent op gemaakt, dat zij 
er alle belang bij hebben het regle
m ent betreffende het te koop stellen 
van tongen zo stipt mogelijk toe te 
passen.

E r  wordt voorzien dat enkel hoeveel
heden van maximum 60 kgr in  één 
m and mogen verkocht worden.

Hoeveel kleine kopers geven som
tijds niet enkele franken per kgr meer 
als de hoeveelheid kleiner is dan het 
voormeld gewicht, daar ze soms zelfs 
met d it aantal kgr n iet weg kunnen?

Tevens wordt aangedrongen insge
lijk s  in  hun eigen belang, dat de re
ders beter hun tarbot zouden sorteren, 
bvb. b ii de grote tarbot er geen m id
denslag van 3 kgr tussen te mengen.

kens moesten de onkundige slachto: 
fers de vlucht nemen voor de neer- 1 Nuttige samenwerking 
vallende projectielen. Geluidsignalen 
en rode vlaggen zouden moeten ge
bruikt worden om de voorbijgangers 
te waarschuwen, dat er gevaar dreigt

De vis door de kust
visserij aangebracht 
is de B E S T E !

Z ijn  smaak en voe
dingskracht over
treft ver elk buiten
lands product.

De nieuwe 
vism ijn

TE  Z E E B R U G G E
E r mag gezegd dat Schepen P. Van 

Damme, alsook ondernemer dhr Van 
Eeghem werkelijk eer halen van hun 
werk. De nieuwe vism ijn neemt reeds 
e.iorme vormen aan. De grote toren 
links is b ijna volledig voltooid en 
r( chts, het laatst gebouwde gedeelte, 
begint ook vlug op te schieten.

Z ij die belang stellen in  de groei en 
de bloei van Zeebrugge, zijn hierover 
terecht fier, Z ij verklaren, dat Zeebrug 
ge de mooiste en modernste vism ijn 
van het vasteland zal hebben, zelfs 
Holland zal moeten het onderspit del
ven...

In  een onzer volgende nummers ho
pen w ij een volledige en nauwkeurige 
beschrijving van de nieuwe vism ijn te 
kunnen geven.

D at men te Zeebrugge schepen Van 
Damme voor d it groots werk dankt, 
spreekt van zelf.

O PSLEP IN G
De 0.121 van de reders Blondé, wel 

ke stuurloos rondzwalpte, werd door 
de 0.280 van de R ij. F landria, naar

i Oostende opgesleept.

De chef van het station Zeebrugge 
heeft aan het Bestuur van de Verenig
de Expediteuren-Groothandelaars in 
V is en Visserijprodukten van de Oost
kust gevraagd op de eerstvolgende ver 
gadering van het Bestuur te mogen 
aanwezig zijn om een uiteenzetting te 
geven nopens het transport van uit 
het ladingsstation van Zeebrugge-Vis- 
m ijn, alsook om enkele suggesties der 
leden te horen met het oog op moge
lijke  verbeteringen.

Het bestuur van VEVO  heeft hierop 
geantwoord, dat het deze contactname 
ten zeerste op p rijs stelt. Z ij zal reeds 
in  de eerstkomende vergadering tot 
stand komen en ongetwijfeld goede 
vruchten afwerpen.

Kan de maag een stukje vlees niet 
lijden, een hapje vis zal haar ver
blijden.

Een prettige ontvangst va lt ons ten 
deel. Het .privékantoor van de secreta
ris is een modern, m aar comfortabel 
vertrek, grenzende aan de ene zijde 
aan de afdeling kas en adm inistratie, 
aan de andere zijde bevindt zich een 
vergaderzaal. Men voelt onmiddellijk, 
dat er een prettige sfeer heerst, abso
luut niet streng am btelijk, daarom 
voelt men zich als outsider dan ook 

sSpoedig thuis onder deze all-round 
•vakmensen.

Onder het genot van een goede si
gaar en gezeten in  een gemakkelijke 
fauteuil vertellen de heren ons, dat de 
nu geloste schepen, die we zo ju ist za
gen, afkomstig zijn van de visserij gron 
den. Deze visserijgronden zijn ver van 
Ijm uiden  gelegen, in  tropische en 
subtropische wateren.

De Noordzee, die binnen een tiental 
jaren na de tweede wereldoorlog ra 
dicaal doodgevist was, noodzaakte 
naar andere visgronden uit te zien. 
Zelfs, hetgeen men toentertijd de 
«verre» visserij noemde, leverde bin
nen afzienbare tijd  niet voldoende 
meer op om het visserijbedrijf renda
bel te kunnen exploiteren.

Deze stervende visserij werd als een 
ramp beschouwd voor de toekomst 
van IJm u iden  en met bezorgd hart 
zag men de komende jaren tegemoet. 
M aar ook toen reeds waren er enke
lingen die verder keken en de proble
men durfden zien zoals ze waren. Z ij 
ontwierpen praktisch uitvoerbare plan 
nen. De nood was echter nog niet ge
noeg gestegen, dus werden deze plan
nenmakers veelal als fantasten beti
teld. Dadelijk echter komen we hierop 
nog nader terug.

Deze schepen nu, zo gaat onze ver
teller voort, vervullen de functie van 
de vroegere «Jagers». Z ij nam elijk ver 
voeren de vis vanaf de visgronden 
naar Nederland of andere landen. Op 
de visgronden bevinden’zich een drie
ta l grote zgn. Fabrieksschepen. Op de
ze fabrieksschepen wordt de vis, die 
door de, bij deze fabrieksschepen be
horende vangschepen, gevangen is en 
dagelijks aan de fabrieksschepen 
wordt overgegeven, onm iddellijk 
schoongemaakt, gefileerd, verpakt en 
diep- of snelingevroren. Vanzelfspre
kend geschiedt dit alles mechanisch.

De vissoorten'» die n iet voor filering 
in  aanm erking komen, worden ofwel 
in  originele vorm ingevroren, ofwel op 
andere wijze geconserveerd of tot pre
paraten, vismeel en dergelijke, ver
werkt.

Geneeskundige preparaten, gevita- 
miniseerde en gehormoniseerde pro
ducten, veevoeder, visleder, kortom a l
les wat wetenschap en praktijk  tot 
stand wisten te brengen op het gebied 
van vis, wordt vervaardigd.

Geen visafval wordt vernietigd, zo 
goed als alles wordt benut. « Ja  heren, 
als wé onze voorgangers hoorden of we 
lezen hoe de toestand jaren geleden 
was, nu dan kunnen we toch een grote 
vooruitgang constateren, n iet alleen 
w at vangst-, productie-, fâbricatie-, 
en vervoermiddelen betreft m aar ook 
in  economisch-, monetair-, sociaal-, en 
zelfs cultureel opzicht is er ontzagelijk 
veel veranderd en d it alleen door een 
hechte samenwerking, geboren uit de 
nood der omstandigheden, tussen alle 
belanghebbenden».

Onze zegsman gaat verder en vertelt 
dat er kort na de tweede wereldoorlog 
een jaa r of ander half, noodgedwon
gen, collectief door de vishandel ge
werkt moest worden. De resultaten wa 
ren ondanks een «starre» prijzenpoli
t ie k  of was het misschien : dank zij 
deze prijzenpolitiek?), zeer bevredi
gend.

Niet alleen de vishandel profiteerde 
hiervan, m aar ook voor de reders, op
varenden, verwerkers, lossers en an
dere werknemers waren de resultaten 
niet onbevredigend.

Toen reeds had men moeten kun
nen besluiten tot een hechte blijvende 
samenwerking om, de komende slechte
re jaren des te beter het hoofd te kun
nen bieden.

M aar ja, een Hollander is (of liever 
was) nu eenmaal een rasechte ’tidivi- 
dualist en men bad en smeekte om de 
«vrijhandel» met «vrije» prijsvorm ing. 
En fin  alles en allen moeten weer vrij 
zijn.

Na twee wereldoorlogen had men 
toen schijnbaar nog niet geleerd, dat 
de zo vurig verlangde vrijheid  in  het 
economisch bestel, a ltijd  over gaat in 
bandeloosheid, ongebreidelde concur
rentie, u iteindelijk in  zorg en kommer 
voor 90 t.h. van de mensheid. B ij 
steeds beter wordende productieme
thoden, sneller vervoer, dus kortere af 
standen, zal het nodig blijken te zijn 
steeds meer en beter regelend op te 
treden w il het hele economisch leven

Voor Nieuwbouw en Herstelling van 
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niet in het honderd lopen.
Succesievelijk werd aan die roep om 

vrijheid  in  handel en wandel door de 
Regering gehoor gegeven. Kwam  er 
een vissoort «vrij», dan ging er een 
gejuich op. Een ieder immers kreeg nu 
weer gelegenheid zijn eigen klanten te 
bedienen, zijn zaken op zijn eigen w ij
ze te doen. Het «zaken doen» werd nu 
weer als van ouds een echte «sport», 
waarin men zich uitleven kon. De 
«goede oude tijd» keerde weer ! Voor
waar een ideale toestand. Resultaat : 
scherpe concurrentie, in  plaats van  
een behoorlijke netto winst, een da
lend om zetcijfer en geringe winst, 
verhoogde exploitatiekosten, uiteen
vallen van groepen, die nog kort te 
voren hadden samengewerkt. Voor de 
kleintjes was helem aal geen plaats 
meer in  het bedrijf. Z ij immers had
den, door hun geringe toewijzing in  
de voorafgaande jaren van «gekne
velde en gebonden» handel wel een 
menswaardig bestaan gehad, m aar 
waren niet in  de gelegenheid, zoals de 
groten, om reserves te vormen en de 
reserves, die de groep vishandel nog in  
netto had, moesten, op verlangen van 
de leden, uitgekeerd worden volgens 
het geldende systeem, in  plaats, dat 
men er in  een of andere vorm ten ba
te van de aangeslotenen een collectie
ve verzekering sloot. Niets daarvan, 
Men huldigde immers het standpunt : 
Ieder voor zich, God voor ons allen.

Op een en ander dieper in  te gaan 
is niet doenlijk in  dit gesprek, men zou 
te veel in  details treden.

De toestand in  het visserijbedrijf 
werd jaar op jaa r slechter, zo slecht 
dat de reserves sneller opteerden. In  
die jaren werd er al wel veel geconfe- 
renceerd. Men kon er m aar n iet in 
slagen tot een fusie te komen van alle 
betrokkenen. W el gingen er enige re. 
derijen toe over eiders hun geluk te 
proberen. M aar iets groots gezamen
lijk  aanpakken deden ze niet.

Toch voelde eenieder, dat alleen 
door het gehele bedrijf gezamenlijk te 
exploiteren er iets groots tot stand 
zou kunnen komen. En  dàt alleen kan 
de redding zijn voor alle groepen.

B ij in tu itie begreep men, dat een 
dergelijke reddingspoging alleen door 
de groepen zelf moest ondernomen 
worden en met sanctie van de Rege
ring. De dreiging, dat grote en m achti 
ge concerns de zaak in  handen zouden 
nemen was een reden te meer om 
spoedig door te tasten. Zouden zij - 
de concerns - de m acht in  handen 
krijgen, dan zou dit funest zijn voor 
alle betrokkenen. Eerst dan zou men 
in feite zijn zelfstandigheid kw ijt zijn.

Toen eenmaal d it inzicht doorge
drongen was, was de grootste m oeilijk
heid overwonnen en met! w erkelijk  
vooruitziende blik werd de zaak aan
gepakt.

De rederij beheert en draagt de ver
antwoording voor het productie-appa- 
raat, de handel zorgt voor de distribu
tie in  binnen- en buitenland, de vis- 
conservenfabrikanten hebben de zorg 
voor de toepassing van de nieuwste 
methodes van conservering etc., de 
werknemers organisaties houden een 
nauw kontakt met genoemde groepen, 
de banken financieren het geheel, dat 
nu in  één groot concern verenigt is.

N atuurlijk  moesten aanvankelijk  
vele vooroordelen overwonnen worden, 
verscheidene details in  de uitvoering 
bleken niet te voldoen in  de p raktijk  
en werden gewijzigd of verder ver
waarloosd. In  het kort, het duurde eni 
ge jaren eer de kinderziekten over
wonnen waren, m aar nu loopt alles 
vlot.

De vrees, dat vaste prijzen, waarop 
het gehele gebouw is gebaseerd, vaste 
armoede zou betekenen, of de werk
lust van het individu, zou aantasten, 
bleek ongegrond, integendeel, nu wist 
men, dat er een vaste basis was en de
ze zekerheid bracht menig individu 
ertoe nieuwe plannen te ontwerpen 
om dit bedrijf in  de breedte en diepte 
u it te breiden. Moest men voorheen 
veelal redeneren : «Dat en dat zou ik 
gaarne ondernemen, m aar ja , voldoen 
de tijd  om de plannen serieus u it te 
werken heb ik  niet. M ijn  bedrijf eist 
me te veel op, het dagelijks, jaa r in  
jaa r u it vechten om een boterham te 
verdienen, vergt m ijn gehele energie. 
Alsook het geld voor proefnemingen 
kan ik  er niet afnemen», deze en der., 
gelijke redeneringen gaan n iet langer 
op. Eenieder, ongeacht de positie, die 
h ij in  het huidig concern inneem t is 
in  de gelegenheid zijn plannen uit te 
werken en een oordeelkundige com
missie staat klaar, deze plannen te be
studeren en op juiste waarde te schat
ten. Een premiestelsel zorgt voor de 
beloning, alsmede het recht op een 
permanente extra w instuitkering, in 
dien b lijkt, dat het naar voren ge
brachte idee de nettow inst doet s tij
gen.

Ook voor de jongerene is gezorgd, 
vakscholen maken hen bekwaam voor 
het bedrijf.

W el is waar zijn de uiteindelijke fi- 
nantiële voordelen per individu niet 
van dien aard dat zij aanleiding geven 
tot kapitaalvorm ing, m aar men ver
dient toch zoveel, dat men een be
hoorlijke levensstandaard kan voeren 
en de zekerheid heeft, dat door socia
le voorzieningen de toekomst is ge
waarborgd.

Tot zover een verslag van een on
derhoud in  de jare 19??.

W ie helpt d it alles verwezenlijken?



BU ITEN  LA N  D
./VWVVVH/WVVVVVVWVVVWVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVV*VWVVWVV»VVV»\VWVVVV*V»<VV»WVVVVVV»ft**VVW

Bij onze Noorderburen
Drijf- en trawlnetharingvisserij

Men weet dat onze Noorderburen 
meer en meer haring vangen met het 
traw lnet. De haring wordt nochtans 
meestal aan boord van de loggers ge
zouten. Deze evolutie in  de wijze van 
vissen, die de aandacht van de Belg i
sche reders moet gaande maken, ver
m its zij de drijfnetharingvisserij niet 
bedrijven, doch w ellicht met succes 
de haring zouden kunnen zouten aan 
boord van de tra-wlers, was een gun
stige gelegenheid voor dhr Sp ittel om 
de kosten te vergelijken welke 
voortspruiten uit de beide w ijzen van 
haringvangen.

B ij de drijfnetharingvisserij speelt 
de kostprijs van de vleet de hoofdrol. 
In  «De Visserijwereld» lezen w ij dat 
men n iet ontkent, dat de vleet op
vallend veel duurder in  explotatie is. 
Als men rekent op 75 nieuwe netten 
per jaa r à fl. 1.500 dan komt de in 
standhouding der vleet jaarlijk s op 
fl. 11,250. Het onderhoud van de vleet 
wordt geraamd op fl. 5,000. Hetzij in 
totaal fl. 16,250 voor de afschrijving 
en het onderhoud van de netten.

Als men haring met de traw l vangt, 
moeten per teelt zeker 6 traw lnetten 
gesteld worden. Dat kost fl. 7,500.

Daarbij komt echter het groter 
brandstof en olieverbruik van de log
gers vergeleken met de drijfnetvisser. 
W aaru it dhr Sp ittel besluit, dat de 
traw lnetharingvisserij per teelt zeker 
in  hogere kosten komt, dan de d rijf
netvisserij.

De traw l produceert daarentegen 
meer per zeedag dan het drijfnet. 
D aarb ij komt nog dat de techniek van 
het haringtraw len nog niet uitgeput is 
en het moet mogelijk zijn ook met lich 
tere motoren en met lich ter vistuig 
goede resultaten te bereiken, als ten 
minste voldoende snelheid gelopen kan 
worden. W an t de snelheid is veel bij 
de haring-traw lvisserij.

Zo voor onze Noorderburen, zóals 
dhr Sp ittel schrijft, de hele kwestie 
een m oeilijk p artijtje  is, sch ijn t ze 
voor ons eenvoudiger. W ij traw len ha- 
ring, zonder dat er aan drijfnetharing 
visserij gedaan wordt. Alleen dienen 
w ij na te gaan of het voordeliger is 
voor de Belgische producent de haring 
aan boord te zouten of voort ongewij
zigd in  verse toestand aan te voeren. 
W ij zijn er ons van bewust dat deze 
kwestie gepaard gaat met andere 
vraagstukken, zoals het inpakm ate
riaal, de ladingsruim te aan boord, 
groter aantal manschappen, enz. 
Doch het , loont o.i. wel de moeite dat 
de Belgische rederijen hieraan de no
dige aandacht wijden. Het gaat n iet op 
stelselm atig te verlangen, als ’t  slecht 
gaat, dat van overheidswege zou wor
den ingegrepen. Het behoort dat de 
n ijverheid  eerst zelf gaat onderzoe
ken, w at er nog in  eigen midden kan 
gedaan worden.

Hierop hebben w ij trouwens reeds 
nadruk gelegd.

Voor een degelijk technisch 
visserij onderzoek

Sp ijts  onze Noorderburen op gebied 
der haringvisserij veel verder gevor
derd zijn, beklagen zij zich er over dat 
er van een rationeel onderzoek in  Ne
derland geen spoor aanwezig is. D it 
bew ijst dat zij nog hoger op w illen. D it 
p le it zeker in  hun voordeel. Z ij wensen

een technisch visserij-onderzoek, dat 
bij de Belgen vrijw e l onbekend is en 
niet gewaardeerd wordt. W ij kunnen 
de mening van onze Noorderburen be
amen, dat het technisch visserij-on
derzoek centraal zou moeten gebeu
ren. Dat het mooi zou zijn als de re
derijen zelf een fonds zouden bijeen
brengen met het oog op rationele ex
perimenten. Doelstelling is, zoals dhr 
Sp ittel voorschrijft : hoe kan de vis
serij-productie opgevoerd worden, 
met zo m in m ogelijk verhoging van 
de kosten? M en kan natuurlijk  a ltijd  
wel meer paardekracht inzetten, m aar 
meer P .K .’s kosten steeds meer geld. 
Het doel van de m echanisatie is ju ist 
meer te produceren voor m inder geld.

Goede reclame
D at onze Noorderburen zin hebben 

voor reclame b lijk t o.m. u it het vo l
gende : de kleinhandel voert zelf voor 
eigen kosten reclam e voor de gefileer
de haring. E r  zijn pakjes lucifers 
in  omloop, die de klanten waarderen 
en waarop ze aan de kw aliteiten van 
haring als voedsel worden herinnerd.

Goed werk, ongetwijfeld, en een be
w ijs van vindingrijkheid.

Schrale garnalenvangsten
De Nederlandse garnalenvissers be

klagen zich over de schrale garnalen. 
vangsten. Ze zitten met de Belgische 
bedrijfsgenoten in  dezelfde put. W at 
m aakt dat de sm art gedeeld wordt, 
trouwens voor alle beproefden slechts 
een schrale troost.

Garnalenvissers van Arnem uiden en 
Vere gingen naar huis toe om bij de 
boeren te gaan werken.

Demagnetisering
Vissersvaartuigen moeten bij onze 

Noorderburen gedemagnetiseerd wor
den om het gevaar dat magnetische 
m ijnen nog zou kunnen opleveren tot 
het minimum te herleiden.

De algemene opinie onder de kust
visserij is nochtans, dat het ondergaan 
van de demagnetisering der vissers
vaartuigen tijdverlies betekent, w at 
kostbaarder nog is dan het tarie f wat 
daarvoor verschuldigd is, zo m eldt «De 
Kustvisser». H ieraan wordt toegevoegd 
dat de demagnetisering van zo weinig 
belang is, omdat de p raktijk  heeft u it
gewezen dat op alle mogelijke plaatsen 
in  de Noordzee door kustvissers het be
d rijf weM  uitgeoefend en van de 
werking van magnetische m ijnen in 
’t m inst geen hinder werd ondervon
den, terw ijl grotere schepen, als vracht 
vaarders en coasters op diezelfde p laat 
sen door zulke m ijnen werden getrof
fen. Bovendien ondervonden de vissers 
het grote nadeel van m iswijzingen van 
het kompas, dat ze heel wat gevaarlij
ker achtten dan de electrische m ijnen.

De Nederlandse Vissersbond drong 
bij de M inister van  M arine aan, opdat 
de verplichting van het demagnetise
ren van de vissersvaartuigen zou wor
den opgeheven.

D it verzoek' werd echter afgewezen, 
steunende op het feit, dat indien in 
de p raktijk  het gevaar voor n iet gede
magnetiseerde schepen op de Noordzee 
niet zo groot is als men wel beweert, 
dit gevaar niettem in nog in  zodanige 
mate aanwezig is, dat onmogelijk kan 
worden overgegaan tot het opheffen 

van het voorschrift tot demagnetise
ring.

Firma Jan Spaanderman l l
ZEEV ISG RO O T H A N D EL t t
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Gespecialiseerd in prima kwaliteit 
G EPELD E en O N G EPELD E GARNALEN ,

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

Zeelandse aanvoerhavens). (9)

Bij onze Zuiderburen
W at ttag. u it te aaexen i&

Ter gelegenheid van het aan het 
bewind komen van de nieuwe regering 
m aakten de Franse maritiem e kringen 
het b ilan op van hetgeen o.a. op zee
visserij gebied moet verwezenlijkt wor
den.

Nadruk wordt gelegd op :
1. de reorganisatie van de beroeps- 

in rich ting  : het wetsontwerp, dat in 
d it verband reeds geruime tijd  werd 
ingediend, moet met bekwame spoed 
besproken en aangenomen worden. 
Ech ter niet zonder dat vooraf de be- 
roepsmiddens hierover geraadpleegd 
werden.

2. Het vraagstuk der overbevissing: 
alle landen zijn het hierover eens, dat, 
w il men een ramp voorkomen, in g rij
pende veranderingen noodzakelijk
zijn.

De conferentie, die in  Londen in  de 
loop van 1946 plaats had, schreef wel 
ls w aar enkele verdienstelijke m aat
regelen voor, die nochtans als ontoe
reikend moeten beschouwd worden, 
des te meer dat slechts enkele landen 
ze hebben aangenomen. F ran k rijk  
heeft deze overeenkomst nog niet be

krachtigd. O nverw ijld  d ient te worden 
onderzocht of geen nieuwe bijeen
komst behoort te worden belegd, die 
de door de omstandigheden opgedron
gen m aatregelen zou voorschrijven, 
welke nadien door een wet zouden moe 
ten bekrachtigd worden. In  elk geval 
mag men n iet meer lijdzaam  toezien. 
Te grote belangen staan op het spel.

3. wat de vishandel betreft, moet ge 
streefd worden opdat alles in  handen 
zou berusten van een m inisterie, dat 
de verschillende vertakkingen vanaf 
de productie, in  zijn bevoegdheid heeft

aa&tóielCmy aan de 
aetâaapptijzen ̂ âif *de 

zeeai&cptaatAandeC
Vele Belgische zeevisgroothan- 

delaars zal het ongetw ijfeld interes
seren hoe hun Franse bedrijfsgeno
ten meestal te werk gaan met het oog 
op de vaststelling van de verkoopprijs 
van de vis die door hen in  openbare 
veiling aangekocht werd.

Als de zeevisgroothandelaar zich de

vis heeft aangeschaft ,moet h ij het 
product laten weghalen en naar zijn 
pakhuis overbrengen.

Sorteren, kuisen, met ijs  voorzien, 
inpakken, zijn  de voornaamste bewer
kingen die zohaast mogelijk moeten 
uitgevoerd worden. Door het kuisen 
wordt m eestal verstaan : het wassen 
en, indien de vis aan boord reeds ge
strip t werd, het ontkoppen van de gro
te soorten.

D it geeft natuu rlijk  aanleiding tot 
gewichtverlies. De afva l wordt ver
kocht aan lage prijzen.

De zeevisgroothandelaar moet ver
volgens zorgen voor het vervoer.

Zoals men kan opmerkten : w at ook 
de vissoort weze, berokkenen een aan
ta l bewerkingen dezelfde onkosten. 
Het kilogram  ijs  kost even duur als 
het aangewend wordt om een tong van 
ijs  te voorzien als om een w ijting. De 
prijs van het inpakm ateriaal stijgt 
slechts in  verhouding van de omvang. 
De handarbeid besteedt aan het ont
koppen van een kabeljauw  of een kool 
vis kost evenveel. De p rijs van het ver
voer schommelt n iet naar gelang h -  
product, dat vervoerd wordt.

Daarentegen zijn er bepaalde kosten 
die schommelen naar gelang de w aar
de van de vis, waaronder de over- 
drachttaks.

D it w il nochtans n iet beduiden dat 
de zeevisgroothandelaar een vaste 
verhoging van de de p rijs  zal toepas
sen, w at de kw aliteit en de soort ook 
weze. Daarentegen houdt h ij zich 
meestal vast aan de toepassing van 
een percentage voor elke soort. 
Rekening houdende met de vaste kos 

ten die wegen op a l zijn producten, 
w at ook de hoedanigheid en de soort 
weze en de kosten welke in  verhouding 
zijn  met de waarde, zal de zeevisgroor 
handelaar door de band een groter 
percent van verhoging toepassen op 
de gemene vissoorten dan op de cou
rante; op de courante hoger dan op 
de gezochte, op de gezochte hoger dan 
op de extra fijne  vis.

M en raam t dat in  de zeevisgroot
handel vóor de oorlog de volgende 
prijsverhogingen toegepast werden tus 
sen de prijs betaald aan de producent 
en de verkoopprijs van de zeevisgroot
handelaar : de gemene vis : 50 t.h.; 
courante vis 30 t.h.; gezochte vis io 
h. en de extra fijn e  vis 10 t.h.________

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

E N G E L A N D

W A A R B L I JF T  DE V IS  ?
Neen, het is n iet de eenvoudige 

man, noch de .visser, noch de huis
vrouw die de bijzonderste kritieke 
factor in  de B ritse  visnijverheid u it
maken. Het is de vis, de wegblijvende 
vis.

De besluiten die twee jaa r geleden 
op de London In ternationa l O verfish
ing Conference genomen werden, 
zijn in  Ju li 11. met de Royal Assent 
goedgekeurd geweest. Op deze confe
rentie waren de elf vertegenwoordig
de naties (G root Britltanië, België, 
Denemarken, F ran krijk , Ierland, I J s 
land, Noorwegen, Polen, Portugal, 
Span je en Zweden) het eens dat iets 
moest gedaan worden om te beletten 
dat de bestaande stocks op een ge
vaa rlijk  laag niveau zouden vallen. 
Ze konden het helaas n iet eens wor
den over de methode die moest toe- 
gepast worden.

W aar de Scandinavische naties ge
loofden in  het gebruik van grotere 
netmazen, zodat' de kleinere visjes 
kunnen ontsnappen en verder groei- 
ën tot, ze een commerciële grootte 
bereikt hebben, is Groot B rittan ië  
voorstander van het beperken van de 
vloot. D it laatste werd goedgekeurd 
in  Augustus door de W h ite  F ish  and 
Herring Industry Act.

T IEN  V ISSEN  VAN 5-000.000 E IE R E N
iHjeel w aarsch ijn lijk  zal de Britse 

Regering de m ogelijkheid onderzoe
ken de Noordzee op een kunstmatige 
m anier te stockeren. D it in  de hoop 
dat het de prolifieke kabeljauw  zal 
ten goede komen-, die ongeveer 5.000. 
000 eieren legt en w aarvan gemid
deld 10 vissen onder norm ale omstan 
digheden (zelden m eer) de commer
ciële grootte bereiken.

Zoals we vroeger van onze lezers 
gemeld hebben werd d it in  de Ooste
lijk e  wateren van de States met een 
bevredigend gevolg toegepast.

En  waarom  zou de wetenschap de 
natuur n iet w at helpen ?

DE TO EK O M ST  L IG T  IN DE 
W ET EN SC H A P

Het experimentele vissersvaartuig 
dat in  de wateren van Cornwall ter 
visvangst uitgevaren is, heeft de inte
resse van alle visserskringen van dit 
gedeelte van Engeland gaande gehou
den. Het vaartu ig  behoorde aan het 
M inisterie van V isserij toe en was er 
vooral op uitgezonden om het belang 
van de echosounder te beproeven. De 
kontrasten tussen de vangsten van ge
wone vissersvaartuigen en van de «O- 
noway» zijn zo groot, dat de meest con 
servatieve onder de vissers moeten 
overtuigd zijn van Ket nut van het 
apparaat, en w illens nillens moeten 
bekennen dat de toekomst van hun 
visserij in  de wetenschap schuilt.

De hoop wordt nu enkel uitgedrukt, 
dat de belangstelling die het M iniste
rie  voor de visserij daardoor getoond 
heeft, n iet zal eindigen en dat ook de 
problemen betreffende het m arkten in 
korte tüd zullen opgelost worden.

N IET  VOOR DE
V IS S E R IJ IN D U S T R IE  MAAR W EL  

VOOR DE AARD APPELO O GST
Een protest werd bij de Staatssecre

taris van Schotland neergelegd te
gen het fe it dat kinderen van 13 à 15 
jaa r niet mogen gebruikt worden ^ls 
boodschappers, m a a r  dat de 
staat de weg voor dezelfde kinderen 
open laat om aan de aardappeloogst 
mede te helpen.

Is  d it niet eerder de ouderdom om 
nog op de schoolbanken te zitten ?

EN DE GOLVEi'! SPO ELEN  OVER 
D EK

Een tragedie heeft zich aan boord 
van een Schots vissersvaartuig voorge
daan gedurende de reis die het naar 
de Faroë’s ondernam.

D aar het op een gegeven ogenblik 
in  zware zee vaarde, riep de schipper 
alle hens aan dek. Enkele m inuten la 
ter sloegen twee reusachtige golven 
over het schip aan beide zijden tege
lijk . A llen werden tegen dek geslagen 
en grepen naar w at te grijpen viel. 
Toen het water zich terugtrok had het 
twee man met zich meegesleept. De 
schipper werd op de brug dood gevon
den. De tweede motorist heeft het 
vaartuig behouden in  de thuishaven 
teruggebracht. Een der vele tragedies 
u it het vissersleven, tragedies die voor 
de grote menigte ongemerkt voorbij
gaan en hoogstens enkele lijn tjes ver
melding krijgen in  de bladen van ’s an 
derendaags morgens...

IN VO ERM A A TREG ELEN
De M inister van bevoorrading meldt 

dat de volgende schikkingen getroffen 
werden voor de invoer van vis in  de 
periode lopende van 3 Oktober tot 30 
Oktober 1948.

1) De maximum wekelijkse toegela
ten hoeveelheden b lijven als volgt : 
Denemarken 650 ton; Noorwegen 650

ton; Holland 50 ton; IJs lan d  40 
Zweden 10 ton; w at een totaal vai 
1400 ton uitm aakt.

2) Daarenboven werd invoer va 
Belgische vis op beperkte schaal wei 
toegelaten, dit met individuële vei 
gunningen. F irm a’s die een aanvraa 
tot het bekomen van een invoervergi Vrij 
ning deden werden op de hoogte gi D 
steld van de waarde van de aankopt doo 
die ze tot op 30 September mos heii 
doen.

Gelijksoortige schikkingen zulle 
genomen worden voor ’t kwartaal 
op 31 December eindigt.

De bepalingen betreffende variëtt ma 
en m aat van ingevoerde vis, hier» 
der gegeven zijn ook van toepassj 
voor België.

3) Als de maximum toegelaten M X'X 
veelheid voor een week niet in ij „ f  
week kan verzonden worden, mag ln 0,1 
saldo niet op de volgende weken vei 
schoven worden.

4) Volgens schikking met de Noon ® J 
autoriteiten, mag de in  te voeren vi 
u it dit land direct van Noorwegen me 
haar liners die regelm atig de ovei 
vaart doen, gebeuren.

5) De variëteiten die binst die peril 
de mogen verzonden worden, zijn ( 
volgende : tong, schar, tarbot, 
bot, heek, hondshaai (gevild en 
kopt) en kuit, rog en schaatvlerkt 
niet onder .1 Eng. pond iedere vieil 
kabeljauw niet onder 1 Eng. pom 
schelvis, p ladijs en tongschar, niet on 
der 3/4 Eng. pond.

Invoer van de hierboven a an ge ge v; 
soorten in  gefileerde vorm is niet toe 
gelaten. Kabeljauw  onder de 3 Eni 
pond moet de naam «codling» dragei

6) Als tijde lijke maatregel zal afge 
zien worden van de schikking die h 
zenden van hondshaai tot 10 t.h > 
kabeljauw en schelvis tot 25 t.h. va 
de zending beperkte.

BRIEF UIT YERSEKE
Yerseke, 25 Sept. 1948.

EEN  JU B IL E U M
Deze keer w illen en kunnen we be

ginnen met een jubileum  betreffende 
de heer J .  Verm aat, de laatste jaren 
controleur bij de Visserijen op de 
Zeeuwse stromen, ’t Zal op 1 Oktober 
a.s. 40 jaren geleden zijn, dat genoem
de heer in  dienst trad bij bovenge
noemd Bestuur. In  dienst getreden als 
schippersknecht op een der vaartu i
gen van de Visserij-politie, klom hij 
geleidelijk op tot z’n tegenwoordige 
rang. De heer Verm aat toonde zich 
een hum aan en correct ambtenaar, 
wat dan ook wel een van de redenen 
zal zijn, dat vrijw el alle vissers en han 
delaren hem gunstig gezind zijn. Na 
deze mededelingen is het eigenlijk 
overbodig de verwachting uit te spre
ken, dat het de jubilaris beslist niet 
aan blijken van belangstelling en mee 
leven zal ontbreken. Anderzijds van 
harte gelukgewenst, heer Verm aat.

BRANDSCHADE
We vervolgen met iets van heel an

dere aard. Verleden week Zaterdag 
ontstond .op de Ye.31 van Wed. J.P . 
Sinke, brand, veroorzaakt door weg
spattende vonken, ontvlogen aan een 
lasapparaat en die in  de kooigoederen 
terecht kwamen. Een geluk bij dit on
geluk was dat de modern uitgeruste 
«Beatrix» He.4 van Gebrs Koster op 
zij lag. De bemanning van de Ye.4 tast, 
te dadelijk het vuur aan met de brand 
slang met als gevolg, dat het vuur spoe 
dig was geblust en de schade tot een 
minimum beperkt bleef.

HET SCHOONMAKEN DER 
PER C ELEN

Het schoonmaken der percelen op de 
Boven-bank is stopgezet. We wilden 
b ijna schrijven, beëindigd. M aar dat 
zou zo kunnen worden opgevat, alsof 
nu w erkelijk alle percelen, die be
stemd waren om te worden schoonge- 
vist nu ook afgevist zouden zijn in  a f
doende zin. W at daarvan zij is niet 
precies te zeggen, w ant volgens «de 
krant» zouden nog «slechts enkele» 
aan de beurt dienen te komen, doch in 
tegenstelling daarmee, beweert «de 
man van de kaai» dat er nog veel meer 
te doen zou zijn. De «krant» komt tot 
de conclusie, dat de percelen zijn op
geknapt en (d at) de verwachting is, 
dat de besmettingshaard voor de 
schelpziekte is opgeruimd. «De som 
van fl. 70.000 is niet weggegooid» is 
de slotconclusie. W e zouden er ons over 
verheugen, als het werkelijk w aar zou 
blijken. M aar als men zo zeer a fw ij
kende meningen hoort ten beste ge
ven, w at moeten w ij er dan van den
ken? «W at is waarheid» vroeg heel 
lang geleden Pilatus zichzelf en het 
publiek af. W at vanzelf n iet w il zeg
gen, dat we niet vurig hopen, dat de 
optim isten gelijk zullen krijgen.

DE O ESTERV ERZEN D IN G
De oesterverzending geeft geen re

den tot klagen, integendeel, want er 
gaan, de tijd  van het seizoen in aan
m erking genomen, veel oesters weg.. 
Schreven we een vorige keer, dat de 
meerderheid der verzenders er voor 
was, ook aan aan te stellen agenten 
in  België korting toe te passen, zowel 
als aan de reeds bestaande groothan
delaars, nu vernamen we, dat d it niet 
doorgaat, ’t Bedrijfsschap w il het pro
visie toestaan alleen voorbehouden 
aan de reeds erkende en bekende groot 
handelaren. Hoe men daarmee ’t kor
ting geven op andere m anier meent te 
kunnen voorkomen, is ons als nog een 
raadsel. M aar w ellicht weet men in 
Den Haag meer af van dergelijke prak 
tische aangelegenheden. A lthans van 
de bevrijdingsm iddelen ervan. Hopen 

we dat succes er ’t gevolg van zij !

DE PANNENAANSLAG
In  de pannenaanslag in  het alge 

meen, komt naarm ate de tijd  voorl 
schrijdt, steeds meer tekening. 0o 
weer volgens de krant, zo ongeveer j 
procent zonder aanslag zijn geblevei 
(ofwel later afgestorven) zou 20 ti 
zeer matig, 20 t.h. m atig en 10 t.h (i 
geveer) goed te noemen zijn. Een n 
ver resultaat dus ! W at het beteken 
40 th. waardeloos, kan men zich allee 
voorstellen als men weet hoeveel wei 
en zorg en geld voor niets werd vei 
rich t en-of uitgegeven, ’t Is  te met 
een hard gelag, omdat veel pannen 
leggers geen kapitalisten te noemei 
zijn. W at evenwel niet inhoudt dat ta 
ter gesitueerden geen duw hebben 
kregen. Iem and hier deelde me meA 
65000 pannen te hebben aangekocl 
voor een hoge prijs (w at is niet duu: 
tegenwoordig?) al ’t werk er aan gt 
daan en laten doen en nu als uitsla 
op het grootste gedeelte niets en o 
een kleiner deel weinig aanslag We: 
mg bemoedigend, voorwaar.

DE K R EE FT E N
De invoer van kreeften uit Noorw 

gen, die om ons onbekende redene 
enige weken bijna geheel stil stond 
weer hervat. Om de achterstand in t 
voorraad zo spoedig mogelijk aan I 
vullen, kwamen de eerste partijen voi 
beide h ier gevestigde kreeften-firma 
per vliegtuig aan op het vliegveld va 
Woensdrecht. Vandaar haalden d 
betrokkenen ze af met hun camion 
en werden ze op Yerseke in  de parke 
uitgezet. Naar we hopen reeds spot 
dig ingepakt en verzonden, naar j 
amateurs. Vervoer door de lucht is w 
vlug, doch ook duur;' te duur om ht 
regelmatig te doen waarom dan ooki 
meeste per schip aankomen, ’t zij 
Antwerpen, ’t zij in Rotterdam. I 
concurrent voor de Noorse leveraï 
ciers presenteerde zich. Ierland 
m elijk biedt kreeften aan, naar mei 
zegt tegen lagere prijzen !

Schreven we een paar weken 6Ut| 
den, dat vanuit België vooral ’s Zon 
dags h ier nogal wat oesters en ooi 
wel kreeft wordt genuttigd, nu zij 
we een weinig beter ingelicht en ï 
wisten bijlange niet dat er ’s Zonda? 
zoveel auto’s u it België h ier komei 
Ooggetuigen deelden ons mee, dat vei 
leden Zondag alleen h ier op het plet 
achter de kerk 53 auto’s stonden ge 
parkeerd. Toen w ij ons maandagmoi 
gen aan de Belgisch-Hollandse grei 
bevonden was daar weeral een auto 
bus u it de omgeving van Willebroe! 
op weg naar ons oesterdorp.

di

DE M OSSELEN
Naar men u it Bruinisse meldt gin 

gen deze week 400 zakken mossels va 
50 kgr naar Engeland. Tw intig zakke 
m inder dus dan de voorgaande weel 
’t Is  n iet veel m aar misschien toch wt . 
genoeg om bij de betrokkenen de moei w
PT in  fü "hnnrlon rvîX vmm m»/.. ... ~
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er in  te houden. België nam weer 8„ 
woon af. Waarom  zou het ook niet 
Onze Belgen laten ons niet, neen nooi 
in  de steek en waarom zou men het 
doen, nu de mossels zo goed zijn en 
verzorging aanm erkelijk beter dan v„ 
rige jaren? Rest nog Frankrijk . Heet 
te het enige weken terug, dat 15 Sep, 
tember zou worden begonnen (doc 
w aar niets van kwam ) nu zou volgen 
«de krant» 3 Oktober de beslissent 
dag zijn Eigenaardig is dat reeds mos. 
selen werden gelost op de verwater 
plaatsen door Frankrijk-handelaai 
en dat een andere geregelde Frankrij 
firm a nog van niets weet, naar ee 
der firm aleden ons van morgen met 
deelde. W at er van zij ’t  spel kan niel 
te gauw beginnen, vooral voor hen 
nog steeds als gevolg van gemis 
mosselen van voldoende vis-gewichl 
zonder leverings.order bleven. En 
kwekers kunnen toch ook niet 
een houfje bijten, zo men ’t hier 
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3  Vrijdag 24 September
 ̂ De haring circa 500

3 g' 7per goede hoedanig-
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Vrijdag 1 October 1948. HET N I E U W  V IS S C H E R I J B L A D

M x vtà têew M en
1948.
bennen, welke

nige 
matige prijzen van

0.91 Kust 
0.88 Fladen 
0.31 K u st 
0.180 Kust 
0.182 Kust 
0.52 Kust 
0.19 Kust 
0.84 K u st 
0.14 K u st 
0.271 Kust 
0.32 Kust 
0.126 Kust 
0.125 Kust 
0.20 Kust 
0.260 K u st 
0.10 Kust 
0.261 Kust 
0.56 Kust

Kgr.
535

25604
615
306
247
544

1060
957
446
383
540
356
835
591
540
698
366
315

Fr.
3.670

145.385
4.060
2.570
1.830
4.620
7.950
6.700
3.990
3.800
5.420
4.270
3.970
4.540
4.550
7.850
2.840
2.600

Maandag 27 September
De gezamenlijke aanvoer beloopt 

tot circa 490.000 kgr. w aarvan onge
veer 277.000 kgr. haring. De haring  
wordt afgenomen aan prijzen schom
melende tussen 1.340 en 1.900 fr de 
lot van 10 bennen, d it naargelang 
hoedanigheid en grote. E r is een 
mooie verscheidenheid aan verse vis
soorten doch slechts zeer kleine par
tijen  platvis worden aangebracht. Rog 
wordt aan m iddelm atige afzetprijzen 
van de hand gedaan. De andere ver
se vissoorten worden doorgaans aan 
zeer goede prijzen en in  steeds s tij
gende lijn  aan de man gebracht. Te
gen het einde der verkoop wordt een 
lich te neiging toti daling der prijzen 
waargenomen. De Yslandse vissoorten 
worden zeer levendig opgekocht aan 
zeer goede prijzen .
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25 September 1948.Zaterdag
De aar. 

enkel tot zowat 40.000 kgr

ROOSE

belooptaanvoer van verse v is ^  ^

V ISM IJN , 5, O O STENDE 
INVOER — U IT V O EB  

T EL . 720.13 
713.13 (privé)

A LLE  SO O RTEN  Z EE V IS  
(539)twVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA/VVAAVVVVVVVVVVVVVVV\*

ais verscheidenheid en bestaat slechts 
uit w at p latvis, totten, tarbot, w ijting 
rog makreel, koolvis en zeer wemig 
knbeliauW en gul. Deze verse vissoor
ten boeken echter mooie afzetprijzen 
De haring ongeveer 3.400 bennen is 
doorgaans van goede hoedanigheid 
en wordt zeer levendig opgekocht 
aan prijzen gaande van 1.870 tot 3290 
frank de lo t van 10 bennen.

Z.519 W est 
N.797 Kust 
O.106 Kust 
0.144 Kust 
0.14 Kust 
N.780 Kust 
0.28 Kust 
0.315 Fladen 
SSO.297 Fladen 
SSO.293 Fladen 
0.68 Kust 
0.271 Kust

Kgr. Fr.
6302 69.730
461 3.975
229 2.250

1379 8.520
480 2.090
546 4.850
422 3.300

15.416 99.878
89012 562.933
95550 509.500

436 4.950
420 2.460

Z EE V IS GROOTHANDEL

Kgr. Fr.
0.250 Fladen 24155 183.Si3
SSO.148 Ysland 73834 792.135
0.46 W est 766 5.460
0.326 Noordzee 18597 213.470
0.269 Noordzee 9060 134.150
0.7 W est 5609 75.175
0.153 Noordzee 8379 124.120
0.278 Noordzee 4837 59.330
N.733 W est 5779 70.060
0,304 Fladen 61475 173.530
0.210 K anaa l 7744 121.4S0
N.739 Noordzee 50155 282.734
SS0.301 Fladen 101104 346.685
0.121 Kust 4669 68.010
0.126 Kust 699 5.890
0.81 Fladen 78417 282.283
SSO.158 Fladen 20539 56.010
0.125 Kust 607 4.900
0.260 Kust 1657 13.370
0.52 K u st 1505 16.030
0.261 Kust 1023 12.420
0.19 Kust 501 6.380
0.5 K ust 456 5.280
0.32 Kust 848 10.350
0.56 Kust 496 6.350
0.185 Kust 316 4.110
0.102 Oost 4360 94.500

sooften die heden on de m arkt voor
handen zijn, zijn aoorgaans zeer hoog 
en stijgen steeds van beurt tot beurt 
Ongeveer 8.000 kgr tongsortering voor 
handen en deze wordt evenals ta r
bot gretig opgekocht. Tegen het ein
de der m arkt is echter een neiging 
toit daling der prijzen w aar te nemen

Fr.
159.129 
142.544 
105.640 

6.390 
137.220 
92.330 
4.710 

11.490
8.090 

12.130 
66.610

269.165 
9.345 

11.570
7.090 

11.230 
54.460 
35.070 
98.086

185.825 
112.870 
307.0^4 
43.510
90.660 
91.830 
17.580

122.450 
80.770
5.090 
6.660

45.660

0.196 W est 2646 43.220 0.119 Oost 5160
0.135 Oost 2410 79.630 B.610 W est 4465
0.28 Kust 390 2.020 0.84 Kust 351
Z.428 Oost 5425 106.900 0.748 W est 3995
0.225 Oost 3665 72.140 0.260 Kust 643
0.128 Oost 6187 126.940
0.165 W itte  Bank 7359 104.915

88.340
64.440
2.350

43,880
3.810

SS0158 Fladen 65616
0.108 Fladen 57870
0.257 Oost 4423
0.280 Oost 290
0.132 K an aa l 8935
0.140 Oost 4673
0.14 K u st 563
0.106 K u st 1034
0.53 K u st 821
0.248 Kust 1241
N.728 W est 4989
SSO.92 Fladen 136365
0.100 K u st 858
0.68 K u st 961
0.10 K u st 568
0.84 Kust 938
N.820 W est 4364
0.78 W est 2479
0.241 Fladen 20268
0.86 Fladen 85168
0.193 Oost 5713
SS0.303 Fladen 96718
N.801 W est 3626
0.276 Oost 5680
0.176 Oost 4526
0.77 Oost 1295
0.198 K an aa l 9747
0.274 Oost 4523
N.797 K u st 594
N.780 K u st 638
N.737 W est 2.523

Woensdag 29 September 1948
Doorgaans alle gewenste varietei

ten zijn voorhanden. De totale aan- j 
voer beloopt tot circa 460.500 kgr. 
w aarvan ongeveer 346.000 kgr. haring 
Deze haring wordt zeer levendig en 
in  grote p artijen  opgekochll aan ta 
m elijk vaste prijzen lich t schomme
lende tussen 820 en 1000 fr, dit vol
gens kw aliteit en grote. De m arkt is 
heden onvoldoende gespijsd met ver
se vissoorten zodat de vraag het aan
bod overtreft Doorgaans alle aange
boden varieteiten worden aan zeer 
hoge prijzen betwist. Tegen het ein
de van de verkoop ondergaan zekere 
vissoorten een lich te daling in  p rijs 
Zeer grote belangstelling bijzonderlijk 
vanwege binnenlandse kopers.

Donderdag 30 September 1948
4.900 bennen haring en 1.400 bennen 

verse vis.
De having wordt in  dalende lijn  a f

genomen van 1290 tot; 400 fr. de lot 
van 10 bennen. E r  ls  m aar weinig ver 
scheidenheid aan vissoorten voorhan 
den en de vraag is reeds meer dan 
voldaan, zodat doorgaans alle aange 
boden varieteiten aan lagere prijzen 
worden af genomen dan gisteren. Zeer 
kleine belangstelling en weinig leven 
dige m arkt.

Kgr. Fr. 
4883 81.770 

76783 151.518 
1956 23.330 
389 3.810 
526 4.270 
467 4.370 
541 5.670 
941 7.350 
522 5.410 
874 8.250 
624 6.230 
998 10.100 
547 4.030 
753 8.250 

102075 205.400 
2871 45.840 
518 5.310 
319 2.370 

15850 189.675
87.650 189.675
78.650 112.956

0.122 Oost 
0.89 Noordzee 
0.194 West 
0.106 Kust 
0.100 Kust 
0.185 K u st 
0.126 Kust 
0.125 Kust 
0.32 Kust 
0.19 Kust 
0.261 Kust 
0.56 Kust 
0.91 K u st 
0.208 K u st 
SSO. 163 Fladen 
0.249 K an aa l 
0.5 Kust 
0.271 Kust 
0.204 Noordzee 
0.318 Noordzee 
0.318 Noordzee

Verwachtingen
V R IJD A G  1 O K TO BER  :

Van de Fladen : 0,299 (2000 ben 
nen haring); verder 0.242, 0,159.

ZATERD AG  2 O K T O BER  :
Van de Oost : 0.312; van het Noor 
den : 0,212, 0,239; van het K anaa l : 
0.310; verder : 0.83 (2000 bennen 
haring), 0,160.

M AANDAG 4 O K T Q BER  :
Van het Noorden : 0.237 0.266, 0.331 
0.319; van de Oost : 0.254, 0.223; 
verder : 0.285, 0.216, 0.25.

D IN SD AG  5 O K T O BER  :
Van ’t Noorden : 0.243, 0.231, 0.317, 
0.295; van de Oost : 0.227, 0.265; 
van het K anaal : 0.290.

M AANDAG 4 of D IN SD A G  5 O KT  :. 
0,333.

W O ENSD AG 6 O K T O BER  ;
Van de Oost : 0.105, 0.174, Z.446, 
0.192; van het K anaa l : 0.291.

Worden verder in  de loop der visweek 
verwacht :

0.158, 0.88 met haring.

GARNAALAANVOER
OOSTENDE

Datum
Kgr. Max. en Aantal Gemid. 

Opbrengst M in. p rijs vangsten prijs

Camille W I L L E M S
sedert 1887

IMPORT 
Tetefoon : 
Telegram:
O O S

EXPORT
720751/76 - 72318/19 
Wlllemaoo Oostende

T E N D E
(226)

Dinsdag 28 September 1948
Heden beloopt de aanvoer van ha

ring tot ongeveer 423.425 kgr.; deze 
van verse vis bedraagt circa 114.585 
kgr. E r is m aar weinig kabeljauw  en 
ronde vissoorten voOchanden, zodat 
deze dan ook aan zeer hoge prijzen 
worden betwist. Zeer grote belang
stelling en bijzonder grote vraag naar 
alle vissoorten. De prijzen der vis-

Kgr. Fr.
0.85 Fladen 80050 149.000
0.205 Noordzee 73525 131.600
0.183 K an aa l 5234 77.690
SSO.157 Noordzee F l. 107773 214.451
SSO .294 Noordzee 68585 230.200
0.218 Noordzee 9474 180.170
0.311 Noordzee 23290 157.330
N.776-West 3596 44.860
0.268 Noordzee 17418 254.080
0.226 Noordzee 25724 234.493
0.52 Kust 449 6.140
0.166 Oost 2025 83.420
0.232 Noordzee 13000 222.860
0.271 Kust 547 6.650
N.806 W est 2164 33.570

23-9
24-9
25-9
27-9
28-9 
29-9

1545
1296
1218
967
781
510

44.759
33.702
38.443
31.485
28.738
18.836

22-39
22-30
24-36
30-36
32-40
34-41

35
32
34
27
24
15

28
26
31
32
36
37

BLANKENBERGE
23-9

24-9
25-9
27-9
28-9
29-5

44
110

99
86
77
50

1.603
3,850
3.659
2,969
2.805
1.872

36-37
34-36
36-38
33-35
34-38
37-38

1
3
3
3
4 
2

36
35
37 
34
36
37

ZEEBRUGGE
23-9
24-9
25-9
27-9
28-9
29-9

3588
3905
4591
2653
4314
3825

142.430
155.487
137.960
94.995

138.948
116.734

34-45
32-44
25-37
30-43
25-40
25-39

60
60
61
31
46
52

39
39
30
39
32
30

Prijzen loegekend aan de verscheidene soorten Vis
9W ia accm déA au x  d iffétetU eA  &axte& de &aia&on

MINQUE D ’O ST E N D EVISMIJN O O STENDE
W E E K  VAN 24 tot 30 SEPT . 1948. SEM A IN E  DU  24 au 30 SEPT . 1948

Vrijdag
Vendredi

Zaterdag
Samedi

Maandag
Lundi

Dinsdag
M ardi

Woensdag
Mercredi

Soles —  Tongen, gr.................... •••
3/4 .............................  -
bloktongen ............ ........
v/kl. ...................................
kl. ............ ............. ............

Turbot —  Tarbot gr.......................
m idd.....................................
kl. '-.il .............  .............

Barbues — G riet, gr......................
midd. ..................  ............
kl. ........... . . .......................

Carrelets —  Plad ijs, gr. platen ...
gr. iek .............................
kl. iek .............................
iek 3e slag ........................
platjes ............................

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

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

Raies — Rog ... ... .......................
Rougets —u R o b aard .......................
Grondins —  Knorhaan ... .............
Cabillaud blanc — Kabeljauw  .. 

Gullen ... ••• ••• • •• ••• ••
Lottes —  Steert (zeeduivel) .......
Merlans — W ijt in g .......................
Limandès —  S c h a r ........ ........
Limandes soles — Tongschar.......
Emissoles — Zeehaai .................
Roussettes —  Zeehond ... ... .......
Vives _  Arend (Pieterm an) .......
Maquereaux —  M akreel ... .......
Poors .............  ••• ..• ••• ••• ••
Grondins rouges —  Rode knorh. ..
Raies —  Keilrog ... ... .................
Homards — Zeekreeft ........ ••• ••
Flottes —  Schaat .....................
Zeebaars ............ . .......................
Lom ................ . • .......................
Congres —  Zeepaling .................
Lingues —  Lengen •••••• ••
Soles d’Ecosse —  Schotse schol ..
Hareng —  H aring (volle) ............
Hareng guais —  U le  h a n n g .......
Latour . . ................ ......................
Tacauds —  Steenpost ........ ••
Flétan —  Heilbot .......................
Colin —  K o o lv is ............................
Esturgeons —  S te u r .......................
Zeewolf ........................ ............
V lasw ijting .................................
Zonnevis .......................................
K reeft jes ......................................
Koningsvis ................................

52.00
35.00 
26,50

40.60- 
57,20-
62.60-
62.50-
52.50- 
51,00. 
39,00-

.26,40-

53.20
63.40
66.20 
70,70
54.00
53.40
43.00
31.40

36.00-
53.80-
57.80-
57.00-
45.00- 
48,50-
35.00-
27.00-

50.00 
60,80
63.00 
63,50 
53,40 
■55,00
42.00
33.00

34.80-
53.80- 
57.40-
57.00-
48.00- 
45.00.
34.00- 
27,20-

44.00
55.80
58.80
59.00
54.00 
53,50
40.00
30.00

Donderdag
Jeudi

33.80-37,80
41.00-42.60 
43.40-43,60
41.20
36.20
37,50-42.00
28.00-32.00 
25.60-27,00

11,50-12,00 
7,00- 8,40

17,60

15,00 
7.20- 7,80

17,80-21,00 
20.10-25,20 
21,50-22.00 
16,40-18.90 
4,80- 4,20

7,80- 9,80

8,00- 9,00 7,00- 9,80

7,20

7,60"

6 i 60-""7,60

25,80 
5,00 

22,50 
6,80- 9,20

8,00

2",40-" 6,80

12|40-Ï2'80

10.60-15,00
6.60- 9.50 

28,40
13,50-15,40

6.60-11 *00
14.00
2,40- 3,40 

20,20-28,60 
* 7,00-17,20 
16,70-23,20 
7,00-11,00

13.00
16.60-17,50
7.50
7.50

11,80-16,00
29,60

2,80- 5.80

7,00-13.00
10,60-15,20

6,70-10.00 
15.50 
4,80

25.50- 
8 ,00 -

20.50- 
11,70-
6.50- 

20.00
7.50- 
7,50

49.00 
3,40- 7,40

8,06-’9,20
11.00-15.00

-32,60
-27,00
-25,20
-13,70

9,20

9.00

18.40- 
19.60- 
21,80-
17.40- 
7,40.

31.00
21.40-
7.80-

22.00
13.00
9.40 
7,20

19.00 
5,00

27.40- 
6,40-

20,00-
6.80- 
8.50

14,00-
5.00-
5.00- 

44,50
5.40

20,00
21,40
23.80
18.80 
8,60

25,80
17,20
•25,00
■19,00

-10,20

31,20
27,40
29.00
12.00

19,60
7.80
7,20

15.80-18.00
18.40
19.40 
15,20
5,00- 6,20

18.00-23.00 
5.80-14.00

19.00-23,50 
12.50-13,50

6,20- 7,60

4,00
24,40-
5.00- 

20,00-
6,60-
5,60

16,10-
3.00- 
3,00.

26.40 
15.80
24.40 
7,40

16,70
4.00
4.00

- 8,60 2,00- 7,60

6,80- 7,20 
10.00-14,60

13,00-13,80 13.20-15.00 10,30-14,60 10.00-11.00

5,20- 6,08 

2o!Ê>0.....

9,30

3,74-6,58

8,00-10,70 
8,20-11,50 

12,60-16,00 
2,68- 3,10

10,50-11,50
14.00
14.80-18,60 
1,64- 2,48

11,60
14.80-20.00 
13.00-15.40 
1,64- 2,00

6,50

11,80
0,80- 2,58

40.00-50.00
8,60-11,20

7,20
31,50-41,50
8,80-14,00

25.00-28.00 
9.20

41.00-47,50 
15.40-16,80

6,00
40.00-50,00
19.00-22,80

20,00
16,00
18,20

16,00

11,40'

VISMIJN YMUIDEN
W E EK  VAN 22 tôt 28 SEPT . 1948

Woensdag Donderdag Vrüdiag
4,35
4.15
3,65

3,75- 3,00

4,10
4,15
3.75- 3,60 
2,95- 2,75 
2,05
4.00- 3,85 
3,80

4,10- 3,80
4,25- 3,80
3.80- 3.50 
3,00- 2.80 
2,70- 2,15
3.80- 3,50

Zaterdag
4.15- 3,90 
4,10- 3,80 
3,75- 3,55 
2,85- 2,80
2.15- 1,65 
4,05- 3,75

0.55
0.55
0.65
0.45
0,45

0.55 0.55 0,55
0,55 0,55 0.55
0.65 0.65 0.65
0.45 0.45 0.45
0,45- 0,34 0,45 0.45
0,75
0,50
0,45

Maandag Dinsdag;
4,20- 3,80 3,95
4,30- 3,90 3,90
3,70- 3,35 3,40
3,05- 2,70 2,80
2,15 1.80
4,30- 3,60 4,05

1,80*

ïjèö'
>•••

1,30
0,55 0,55
0.55 0.55
0.65 0,65
0.45 0.45
0.45 0.45
0,75 0,75
0,50 0.50
0,45 0,45

0,20 0,28 0,25
0,40- 0,38 
0.60 
0,54

0,48-
0,60
0.54

0,340.60
0.54

0.60
0.54

0.60
0.54

o is ï"
0,45

0.31.....
0,45- 0,35 
0,64- 0,62 
0,64- 0,62

0.31.....
0,35- 0.45

o jà ï.....
0 ,35- 0,45

o;3ï
0,45
1,70-
0,70-

1,60
0,620,72- 0,66 0,74 0,70- 0,64

0,45-' 0,40 0,45-"Ö,40 0,45- 'Ö,40 0'45-" 0,40 
0,15

0,45-
0,21-

0,40
0,20

0,30 0,30 **'

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

4,00
0.31

4,05
0,31

-3,150.31 0.31 0,31

0,31

0,60
0.54

0,31
0,35- 0,45 
1,54- 1,50 
0,62

0,45- 0,40 

0,25.....

0,30- 0,20

4,00- 3,95 
0,31



H ARINGAANVO ER GARNAALAANVO ER
Kgr. Fr.
34938 220.615

210653 1.274.436
487588 3.167.975
538010 2.352.298
460881 2.567.279
314341 1.088.729

2046411 10.671.332

24 Sept. 1948
25 Sept. 1948
27 Sept. 1948
28 Sept. 1948
29 Sept. 1948
30 Sept. 1948

AANVOER EN O PBR EN G ST  P E R  
DAG

Vrijdag 24 Sept. 24.150 kgr 
Zaterdag 25 Sept. 171.350 kgr 
Maandag 27 Sept. 277.010 kgr 
Dinsdag 28 Sept. 423.425 kgr 
Woensdag 29 Sept. 346.815 kgr 
Donderdag 30 Sept 244.300 kgr 

1.487.050 kgr

22-9-48 81 kg
23-9-48 286 kg
24-9-48 294 kg
25-9-48 233 kg
27-9-48 30 kg
28-9-48 39 kg

19-36 fr 
24-29 fr 
26-33 fr 
28-39 fr 
45-49 fr 
38-39 fr

I J  M  U  I D  E N

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

(218) Zout voor da vlasers

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

In  de afgelopen week werden in  to
taa l 1421 kgr verse vis en 300 kgr gar
naal aangevoerd zijnde de opbrengst 
van 2 reizen en 8 reizen. De verkoop 
bracht respectievelijk 15.375 en 10.757

In  de week van 22 to t 28 September 
kwamen aan de rijksvishallen  27 
stoomtrawlers en 82 motors hun vang
sten verse vis en haring verkopen.

De totale aanvoer was groot 1.450 000 
kgr verse haring, 157,500 kgr m akre
len en 185.000 kgr verse vis.

De aanvoer van haring  was deze 
week, m inder groot dan vorige week, 
nogmaals aanzienlijk, doch doorgaans 
vele kleine haring en de grotera soor
ten zeer kuitziek. De prijzen van de 
haring waren tot M aandag steeds de 
m axim um-controlprijs, nadien een 
kleine daling, doch de prijzen waren 
toch zeer lonend.
De export van verse haring n aar Tje- 
cho-Slowakije was deze week groter. 
Binnenkort is export van verse haring 
te verwachten naar de Bizone, w at ze
ker de prijzen ten goede zal komen.

Verm elding verdient wederom de 
vangst van de stoom trawler IJM .9  ss 
Haarlem . In  een week tijd  werd buit
gemaakt 2500 kisten haring en 1500 
stuks w itte kabeljauw, waarvoor een 
besomming van 760.000 fr  werd ge
maakt.

De aanvoer van  verse vis b lijft ho
peloos Slechts 5 traw lers brachten wat 
ronde vis aan de m arkt, hun vangsten, 
hoewel betrekkelijk klein, m unten u it 
door hun verscheidenheid. De kustvis
sers hebben, na het onstuim ig weder- — _i------->4-

(Snd&iÆaeâMaad itaax Zeeuxuvit

D
E  Onderzoeksraad voor de Zee- gebruikt anders zou het vermoede-

—» ■« _ - v u :: _____J  ~ î v» n iin  iïq Vlijk  niet, meer na de dood, in  zijn zak 
gevonden geweest zijn.

G ER M A IN E  M ESTDAGH W O RDT 
ONDERVRAAGD

Deze getuige was toevallig aanwezig
„ „ _________  in  de drankgelegenheid, w aar G eryl

G ans de zitting was gewijd aan het Norbert een relaas gaf van de gebeur 
onderzoek der omstandigheden, w aar tenissen. Z ij interesseerde zich aan 
in  de scheepsjongen Vanderstraeten de feiten, daar zij bekend was met 
na de scheepsramp, de dood in  de de scheepsjongen. Z ij vernam, dat de 
golven heeft gevonden. leden der bemanning aaneengebon-

Geen getuigen werden ondervraagd den waren. G eryl heeft het touw 
’ * doorgesneden, waarmede h ij aan De

vriendt vastgem aakt was. H ij is voorti 
gezwommen samen met Frans Van

vaa rt kwam Woensdag jl. b ij
een onder h  et voorzitterschap 

van dhr. Po ll.
Rijkscom m issaris : dhr. Pluym ers

H ET  VERG A A N  VAN 0.138 
«S IM O N N E-M A RC ELLE

die de tragische gebeurtenissen be
leefd heibben, doch personen, die 
hierover, na de terugkom st der be
m anning hebben horen spreken in 
een of ander drankgelegenheid.

Zo kom t B R A C K X  JU L IE N  eerst 
aan de beurt, h ij is  kolenhandelaar

60, Stwg op Charleroi, Brussel.

dérstraeten; zij kwamen op de k lip 
pen terecht en vielen nadien in een 
put. Toen G eryl terug vaste grond 
op een klip had, stelde h ij vast, dat

fr  op.De prijzen schommelde tussen : be
ren 9; gul en kabeljauw 21; pieterm an sers ueuum , i.»  -------io on- mo ft-15: tarbot en goede vangsten schol gedaan, met be-- -L- . x.'"', Torhnt.I C H  i f )  g u x  v x i  —  ----- _ w  _ _  _37; p ladijs 18-20; rog 8-15; tarbot en goeae vaiigsbcu au »,. &------ -----
griet 30-55; tong 51-61; zeehaai en zee hoorlijke vangsten tongen. Tarbot
hond 5; garnaal 33-35 fr per kgr. b lijft zeer schaars. V rije  soorten wer-— -- rtTrono-o snnr—den zeer duur verkocht, overige soor 

ten deden de maximum-controlprij-
zen.

H im  Ranh H l lV C C P I f t I P  Enige kleine verzendingen van vis i v a p i l .  I I U j  3 S C U U C  hadden piaats naar F ran k rijk , Enge-
land en België.

Verwachting toekomende week 20 
traw lers met verse haring, 5 traw lers 
met ronde vis en een 100-tal kleinere 
kustvissersvaartuigen.

U lU X J. M .V  ■“ » ------V -----  .van beroep, h ij is verwonderd dat h ij <je scheepsjongen verdwenen was. Ge 
voor een rechtbank moest verschij- ry l heeft niet gezegd hoe zij ju ist los 
nen w aar door de band alleen vis- gekomen Zijn. H ij ontmoette nadien 
sers géhoord worden. H ij was toe- op de baan de andere leden der be
vallig  in  een drankgelegenheid aan- manning. N adat M ille in  kennis ge- 

l wezig w aar er over het vergaan van steld was van de verdwijning van 
de 0.138 geproken werd. Vanderstraeten, ging h ij terug óp

Het slachtoffer was voor hem geen zoek, echter te vergeefs. G ery l heeft 
onbekende, daarom interesseerde het bovendien verk laart dat h ij vermoedt 
hem, hoe het aan z ijn  tragisch einde dat Vanderstraeten van hem losge- 
gekomen is. E r  werd n iet gesproken komen is, door het w rijven van het 
over de wijze waarop de koord, w aar touw op de klippen . 
mede de leden der bemanning aan- Germ aine Mestdagh heeft d it alles 
eengebonden waren, losgekomen is. verteld aan de vader van het slacht- 
Alleen heeft h ij horen vertellen, dat offer.
schipper M ille, nadat h ij vernomen Deze kwestie sch ijn t door het on- 
had, dat de scheepsjongen op het ap- derhoajr der getuigen en geizien de 
pel ontbrak, terug op zoek gegaan is tegenstrijdigheid van sommige ver- 
naar de verm iste. De schipper vond klaringen nog n iet voldoende opge 
een vism and, doch van de scheeps
jongen geen spoor. t  

Enkel tijd  nadien heeft Ju lien  
Brackx  de vader van het slachtoffer 
in  zijn café op dg hoogte gesteld 
van hetgeen h ij tijdens deze toevalli
ge ontmoeting vernomen had, meer 
zou h ij aan Vanderstraeten Arthur 
n iet gezegd hebben.

IMPORT EXPORT
V IS  - GARNAAL 

Specialiteit gepelde garnaal
H. R. 2151 Tei. Privé 421.06 
(213) Vism ijn 511.41

l̂ VVVVVVVVVAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Z E E B R U G G E
Zaterdag 25 September 1948 
Grote tong 44; bloktong 53; fru it

tong 64; sch. kl. tong 68; tarbot 55; pie 
term an 42; griet 32; platen grote 17; 
midd. 20; kleine 21; keilrog 15; rog 8; 
zeehond 5; robaard 6 fr  per kgr.

M aandag 27 September 1948 
Grote tong 42; bloktong 49; fru it

tong 60; sch. kl. tong 64; tarbot 52; pie 
term an 40; griet 36; platen grote 16; 
midd. ,18; kleine 20; keilrog 15; rog 9; 
zeehond 4; robaard 12 fr  per kgr.

Dinsdag 28 September 1948 
Grote tong 43; bloktong 52; fru it

tong 58; sch. k l tong 62; tarbot. 51; pie 
term an 36; griet 25; kabeljauw 27; 
platen grote 19; midd 20; kleine 22; 
keilrog 15; rog 8; w ijting  10-13; zee
hond 5; robaard 15 fr  per kgr. z

Woensdag 29 September 1948 
Grote tong 44; bloktong 50; fru it

tong 53; sch. kl. tong 60; tarbot 52; 
pieterm an 38; griet 26; kabeljauw 32; 
platen grote 22; midd. 24; kleine 25-26 
keilrog 15; rog 9-10; w ijting  12; zee
hond 5; robaard 16 fr per kgr.

BK l gil • •• • (' ", - ; - -
Donderdag 30 September 1948 
Grote tong 34-35; bloktong 36-37; 

fru ittong 40-38; sch. kl. tong 42-40; 
tarbot 35-37; pieterm an 40; griet 28; 
kabeljauw 23; platen grote 17; midd. 
17-18; keilrog 11; rog 9-10; w ijting  4; 
robaard 4-7 fr  per kgr.

e nT e m p e r a t u u r  

v i s s e r i j

D E  tem peratuur van het zeewa
ter heeft een stellig effekt op

-  --------- ---------------^ -  T T ÏO _

helderdl
De Raad beslist diensvolgens Geryl 

te onder horen in  een volgende zitting
SN.

Huwelijken
te Zeebrugge

Ons wordt het huw elijk gemeld 
van Mej. G ilberte Gheyle, dochter 
van de heer Gheyle, eigenaar van 
het «Hotel du Port» te Zeebrugge, met 
de heer X avier Janassens, handelaar

Het huw elijk heeft p laats op 7 Oc
tober te Zeebrugge.

Aan het jonge paar en de gelukkige 
ouders onze hartelijke gelukwensen.
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W e vernemen dat Zaterdag a.s. te 
10 uur in  de parochiale kerk van 
Koksyde het huw elijk ingezegend 
wordt van M ejuffer Suzanne Hei- 
naert, dochter van reder Ju les Hei- 
naert met de heer A rthur De Vulder 
zoon van M ajoor De Vulder.

Aan het jonge echtpaar en de ge
lukkige ouders, biedt Het; Nieuw Vis
scherijblad zijn beste wensen aan.
Bij morgen- en namiddagmaal 

Het beste wat er is : GARNAAL

Leopold DEPAEPE
ln- en Uitvoer van 

Vis en Garnaal 
V IS M IJN  Z EE B R U G G r 

TM. Privé: Knokke I I  14 
(224) Zaebrugge 513.30

N I E U W P O O R T
Vrijdag 24 September 1948 
Tong ongeklasseerd 45; tarbot 40; 

platen grote 15; middelslag 12; kleine 
4; rog 6-7 fr  per kgr.

Zaterdag 25 September 1948 
Grote tong 45; bloktong 50; fru it

tong 52; sch kl. tong 42; tarbot 50; pla 
ten midd. 12; kleine 4; keilrog 12; rog 
3-8; w ijting  4; zeehond 4 fr per kgr.

M aandag 27 September 1948 
Tong ongeklasseerd 56; tarbot 50- 

56; platen grote 20; midd. 15; kleine 
1,50; keilrog 11-13; rog 3-8; w ijting  4; 
seehond 4 fr per kgr.

Dinsdag 28 September 1948 
Tong ongeklasseerd 55; tarbot 50; 

platen grote 20; midd. 14; kleine 4-7; 
teilrog 12-13; rog 4-9; w ijting  6; zee
hond 3,50-4 fr per kgr.

Woensdag 22 September 1948 
Tong ongeklasseerd 36; tarbot 34; 

jlaten  grote 18; midd. 13; kleine 3-4; 
ceilrog 13; rog 2-9; zeehond 4 fr per kg

.

Donderdag 23 September 1948 
Tong ongeklasseerd 35; tarbot 33; 

jlaten grote 21; midd. 14; kleine 3-7; 
•og 3-6; zeehond 4 fr per kgr.

UUi AlVVA.y ------------ t.
de kansen van leven van de vis- 

eieren. Dr. H ickling heeft daar een 
treffend voorbeeld van  gegeven w at 
betreft de mooie meiden : h u  heeft 
inderdaad aangetoond dat, v ijf jaa r 
na een warm  jaa r (tem peratuur re
gelm atig opgenomen door lich tsch ip ) 
de vangsten van mooie meiden in  
de wateren van Ierland  ta lrijke r zijn 
dan andere jaren. Als de gemiddelde 
tem peratuur integendeel beneden de 
12o gebleven is, zijn de vangsten van 
mooie meiden op voornoemde kusten 
na hetzelfde aan ta l jaren eerder 
schaars te noemen. De toestand van 
het m ilieu hebhen dus een invloed 
op de sam enstelling der stocks en 
dragen in  grote mate bij tlot het vor
men van goede of slechte aanwer- 
vingsklassen.

B ij de schelvis bereiken dg schom
melingen soms een ongelooflijke om
vang, zoals de heer Russell het in 
een studie van de overfishing aan
getoond heeft : de verhouding va r 
het belang der jaarlijkse scholen 
schelvis in  . de Noordzee schommelt 
in de betrekking van 1 tot 60 : de 
goede jaren tellen 60 m aal meer ge
boorten van jonge' visjes dan de 
slechte.

De opzoekingen op de Noorse h a 
ring door Dr. H jo rt doorgevoerd heb 
ben aangetoond dat een ongewoon r ij
ke school geboren in  1904, die voor 
de eerste m aal op de gronden ver
scheen in  1908, het grootste deel, u it
m aakte van de vangsten binst vele 
jaren, zo rijk  was de voortbrengst, 
dat in  1915, 7 jaa r later, deze ja a r
lijkse klasse nog meer dah de helft 
uitm aakte van de gevangen haring. 
In  1919 was ze nog a ltijd  de rijkste 
in opkomst.

Dus is het veschil in  vangsten van 
de verschillende soorten mooie mei
den sn schelvis n iet te w ijten  aan 
de intensiteit van de visserij, m aar 
vooral aan de kw antitatieve waarde 
der geboorten die zelf afhangig zijn 
van de voorwaarden van het m ilieu 

In  de periode na de grote oorlog 
ging het percent kleine mooie m ei
den en schelvis die gevangen w er
den in  stijgende lijn , te rw ijl deze van 
grote en middenslag in  dalende lijn  
giingen. D it wordt trouwens aange
toond door de volgende cijfers :

Grote en m iddenslag
1919-1922 1922-1927 1928-1934 

Mooie meid 65% 50% 30% 
Schelvis 40% 23% 17% 

(van  het gewicht van  de vangsten) 
Het is gem akkelijk te begrijpen 

dat, was het aan ta l volwassenen 
goed voor de voortplanting even 
groot gebleven als in  1919-1922, dan 
zou het aantal eieren n a  1925 gelegd 
ten m inste dubbel zo groot geweest 
zijn dan in  werkelijkheid het geval 
was, w at zou gelijk gestaan hebben 
met een groter aantal geboorten, en 
2 jaa r la te r voor de schelvis, 4 jaar 
later voor de mooie meid een groter 
aantal kleine vis in  de vangsten.

Om kort te wezen, kan, onder de 
werking van een voordelige tempe
ratuur binst het kuitschieten, de 
stock van een soort vlug bijgewerkt 
worden. Het is nochtans begrijpelijk 
dat een overdreven verwoesting onder

DE VADER VAN H ET  SLA C H TO FFER  
ON DERVRAAGD

Vervolgens versch ijnt voor de Raad 
als getuige V A N D ER ST R A ET EN  A R 
TH U R, vader van het ongelukkig 
slachtoffer.

De Woensdag na de ram p kwam 
Germ aine Mestagh, een vriendin van 
den huize, hem opzoeken. Laatstge
noemde was tegenwoordig toen Nor
bert G eryl, lichtm atroos een relaas 
gaf van de gebeurtenissen.

Vanderstraeten A rthu r beweert, 
dat Germ aine M estagh gezegd heeft, 
dat G ery l Norbert verklaarde dat de 
schipper en de lichtm atroos in  staat 
waren zich door het zwemmen tg ver
helpen. Bew ust van het gevaar heeft 
G eryl de koord doorgesneden op de 
p laats w aar h ij aan Devriendt ge
bonden was. G eryl was dus nog a l
leen vastgem aakt aan de scheepsjon
gen. G ery l zou gevraagd hebben door 
het slaan met de armen en benen 
mee te helpen om zich te redden. Ge
ry l heeft n iet gezegd hoe h ij van de 
scheepsjongen los gekomen is.

Na d it onderhoud met Germ aine 
M estdagh, had Vanderstraeten Ar
thur in  zijn café een samenspraak 
met de kolenhandelaar Ju lien  Brackx 
Laatstgenoemde zou te dier gelegen
heid verklaard hebben, dat Norbert 
G ery l gezegd heeft, dat wanneer h ij 
nog vastgebonden was aan de scheeps 
jongen, h ij n iet verder kon dan het 
slachtoffer van hem losmaken.

Getuige Brackx wordt hierop te
ruggeroepen. H ij bevestigt, dat Ge
ry l n iet gesproken heeft over de w ij
ze waarop de leden der bemanning 
losgekomen zijn, doch zijn spijt heeft 
uitgedrukt dat de schipper in  zijn 
poging om de scheepsjongen op te 
sporen n iet geslaagd is.

Vanderstraeten b lijft zijnerzijds, 
ook op zijn standpunt en bevestigt, 
dat niet Germ aine Mestagh, doch wel 
Brackx  gesproken heeft over het 
doorsnijden van de koord waarmede 
G eryl aan de scheepsjongen gebon
den was.

De raad  ste lt vervolgens de vraag 
aan Vanderstraeten A rthur of h ij 
niets vernomen heeft over de toe
stand w aarin  het sto ffelijk  overschot 
van het slachtoffer zich bevond, n a 
dat het aan w al gebracht werd.

De getuige verk laart, dat een lid 
van zijn fam ilie een bezoek gebracht 
heeft aan het dodenhuisje. Het lijk  
werd vrijw e l zender letsel aangetrof- 
fén.

Het slachtoffer was in  het bezit 
van een mes, dat in  ongeopende toe
stand terug bezorgd werd.

H et vermoeden schijnt gegrond, dat 
d it mes n iet door het slachtoffer werd

VISBENNEN (manden)
IN W ISSEN  EN RO TTING

levert U  tegen voordelige voorwaardon 
Vannerie - Osier - Rotin

G UST V E R C A U T E R E N
4/b Cauwenberg TEM SCH E
(Belg ië) Tel. 257 
Vraacr prijzen en monsters of bezoek 

_________________  (943)

Rechtbanken
C O RREC T IO N ELE  REC H TBA N K  VAN 

B R U G G E
- Luyckx Gérard m elkhandelaar te 
Knokke, niet aanplakken van verkoop 
prijzen en overdreven prijzen : 700fr
- Van Overschelde Fr., beenhouwer 
te Oostende, onwettigen handel in 
vlees : 2.800 fr; te hoge prijzen voor 
het vlees : 182 frank.
- Lam s Ju lien , handelaar in groenten 
te Oostende, woekerprijzen : 1.500 fr.
- Canepeel Cyr., opziener van verze
keringen, onwettig vervoer van bo
ter : 1000 fr.
- Van Massenhove Ju lien , kolenhan
delaar te Breedene, onwettige handel 
in  kolen : 7.000 fr.
_ Van Massenhove Angèle, huishoud 
stier te Breedene, onwettige handel 
in kolen : 700 frank.

!

Berichten aan 
Zeevarend en

Oostende-Dover
Uurtabel der overvaarten voor de
week van 3 tot 10 Okt. 1948.

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

Van Dover naar Oostende : afvaar
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 passagiersboten.

de voortbrengers aangebracht een 
stellige verm indering in  het voort
brengen der jongeren teweegbren
gen en bijgevolg in  de stocks der 
commerciële soorten. W an t w at w aar 
is voor de mooie meid en de schel
vis, is het ook voor de pladijs, de 
tong, enz... m et uitzondering noch
tans voor de kabeljauw  die heel vlug 
groeil, zich heel jong verm enigvul
digt, in  overgrote hoeveelheid en 
w aarvan de stock niet zo heel gauw 
dreigt te verdwijnen.

U it «Dagblad Scheepvaart»

N OO RDZEE

H AVEN  O O STEND E :
1. De zwarte stompe ton is defini

tief opgenomen.
2 Een w it baken met zwart recht

hoekig topteken, is geplaatst aan de 
Westzijde van het Hoofd van het 
WesterStaketsel.

Het merk van d it baken 208°, inéén 
met heti groen havenlicht, geeft le i
ding benoorden de puinen van het 
hoofd van het Oosterstaketsel.

Ligging van het baken : 51° 14’ 20” 
N. - 2» 55’ 01” E.

3 Groen havenlicht op het u itein
de van het Westerstaketsel.

De duistere sector, dekkende de pui 
nen van het zeewaartse deel van het- 
Oosterstaketsel, werd vergroot. Thans 
is het lich t verduisterd van 208° tot 
240°.
H AVEN  N IEU W PO O R T

1 H avenlicht : Een hu lp licht is in 
dienst gesteld op het hoofd van het 
Oosterstaketsel : K leur : rood; K a 
rakter : vast; Hoogte : 83 dm; Draag 
Wijdte : 6 M .; Ligging : 51° 09’ 28” N. 
2° 43’ 01”  E.

2. M istsirene : Een mistsirene is 
voorlopig geplaatst op de toren van 
het Loodsgebouw, gelegen op de zee
dijk, W estkant der havengeul.

Karakter : stoot : 12 sec.; stilte : 
108 sec. (2 m inuten); Ligging 51° 09’ 
10” N. 2° 43’ 18” E.
N.F. R O U T E : Lichtboei N.F. 9 draagt 
als topteken een rood dubbel rech t
staand kruis. De boei is voorzien van 
een bel.
O.D. R O U T E : De lichtboei O D . 2 is 
opgenomen en zal binnenkort en zon 
der verder bericht vervangen worden 
door een cylindrische lichtboei met 
Zw art W it V erticaal gestreepte ban
den, vertonend een w it schitterlicht 
met 1 schittering elke 20 sec.
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B U R G ER L IU K E  STAND
Afkondigingen : Im pens Gustaaf, fa 

briekwerker (Oordegem) en Bonny Ma 
rie-Louise (H eist);

Huwelijken : W intein  Ju les, iandbou 
wer (Oostkerke) en Barrem aeker Es
ther, landbouwster; Goossens Albrecht 
kleermaker (Brugge) met Vlietinck 
Paula; Neyts Edgard, bediende met 
Rappé M arguerite; Blanckaert Mau
rice, opsteller T.T. met Meseure Gode- 
lieve;

Geboorten : M alschaert Franciscus, 
Zeedijk 220; Vantorre Joseph, Oude 
Kerkstr 59; Deschrijver Maurice, Pan- 
neslag 135.

C O M PEN SA T IEG ELD
Vanaf volgende week Dinsdag wordt 

opnieuw het Compensatiegeld uitge
keerd. De bevolking wordt hierb ij uit
genodigd alleen te komen op datum 
vermeld op de uitnodiging welke ze 
zullen ontvangen.

De uitnodiging moet ook medege
bracht worden, evenals de eenzelvig- 
heidskaart. Ind ien zij het geld wensen 
te laten ontvangen door andere per
sonen (dus niet behorende tot het ge
zin) moet ook de eenzelvigheidskaart 
van deze personen voorgelegd worden.

DE G O ED KO PE W O N IN GEN
Deze week werd de lang verwachte 

eindbeslissing ontvangen. De aankoop 
grond werd goedgekeurd. De Nationa
le M aatschappij verleent de nodige 
kredieten tot het bouwen van 30 goed
kope woningen. De voetstappen te 
Brussel gedaan door de heer Burge
meester en Schepenen van  Openbare 
Werken, hebben dus de gewenste uit
slag bereikt. Het voorstel destijds in 
gediend door de Voorzitter van de C. 
O.O. om prioriteit te geven aan de be
dienden van Gemeente, Provincie en 
Staat en te Heist gedomicilieerd, vindt 
zijn steun bij de heer Voorzitter van 
«’t Heist best». Ook zal er meer gele
genheid gegeven worden opdat werk
man en bediende aan gunstige voor
waarden aan «’t Heist best» zullen 
kunnen kopen, om dan met de gelden 
van de verkoop nieuwe huizen te bou
wen. De Heren Schepenen zetelen we
kelijks om aan de bevolking de nodi
ge uitleg te geven.

B I J  EEN  V ER JA R IN G
De politieke gevangenen in  Duits

land verbannen, waren gelukkig toen 
zij op 21 Sept. 1944 vernam en dat het 
«Volksgericht» afgeschaft werd.

En  zo ontsnapten ook de heren J.B . 
de Gheldere en Georges Parez aan de 
dood, want hun fusillering stond reeds 
voor hun ogen.

Enige trouwe bewonderaars hebben 
dan ook deze datum niet onopgemerkt 
laten voorbij gaan en hebben onze wa 
re en voorbeeldige Vaderlanders in  de 
bloemen gezet.
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Si vous voulez une santé de fer, 
mangez plus souvent les produits de

(la mer.

B I J  DE LU S T IG E  R O K ER S
Op Zondag a.s. heeft de laatste kam 

ping plaats voor de radio in  het lokaal 
café «Ferrybank».

De rokers worden er eveneens van 
verw ittigd dat het jook-seizoen inge
zet wordt op Maandag 11 Oktober ’48.



■

De Belgische Koopvaardij
bezien van uit Nederland. HET M E U B E L P A L E I S

U urrooster der directe treinen Oostende-Brug-g-e-Gent-Brussel en terug- (vanaf 3 October)
W E E W ____ E E E W E  EOostende (K a a i) — -T- — — 6.25 — — 7,22 — 8.15 — —  11,27 12.06 — 13.30 14,32 —  15.41 16,06 16,25 16,35 17.40 —Brugge A. — -- — — 6.43 — — 7,40 — 8.33 — —  11.47 -12.24 — 13.48 14,50 —  15.59 16,24 16.42 16,52 17.58 —V. — 6.05 6.37 — 6,47 — — 7.43 7,55 8,36 — —  11,50 12.27 — 13.51 14.53 —  16,02 16,28 16,43 16.53 18.01 —Gent (S t Pieters) A. — 6.43 7,05 — 7,14 — — 8,10 8,22 9,03 — —  12.22 12.54 — 14.18 15,20 — 16,29 16,55 17.10 17,20 18.28 —

V. 5.20 6,48 7,08 7.08 7,17 7,50 8.05 8,15 8,26 9,08 10,02 12.05 12,25 12.57 13,40 14,22 15,23 16,06 f6.33 17,01 17,11 17,21 18.31 18,54
Brussel (Zu id ) A. 6.00 7,40 7.52 7,52 8,00 8,34 8,49 8.58 9,11' 9,51 10,38 12.43 13.13 13.40 14,26 15.03 16.06 — 17.17 17.44 —  —  18,14 19,38
Brussel (Noord) A. . — — — — — — — — — — — —  —  —  — —  — 17,18 —  —  17,55 18,50 — —W Z-E Z W E  E E  W  E
Brussel (Noord) V. — — — — — — — — — — — 12.00 12,15
Brussel (Zu id ) V. 3.37 — 6,37 7,30 8.00 8,10 8,24 8,45 9,52 11,05 11,45 — — 12.17 12,34 13.10 — 13,33 14,15 14,45 15.26 16,15 16,35 17.09
Gent (S t Pieters) A. 4,44 — 7.15 8,11 8,47 8,55 9.08 9.26 10.33 11,44 12.29 12.42 12,57 13.05 13.15 13,54 14.02 14,18 14.56 15.31 16.06 17,01 17.20 17.53

V. — 6,38 — 8,14 8.51 — 9,12 9.30 10,37 — — 12,43 12,58 13.08 13,18 —  14.05 14,22 14,59 15,34 16,09 17,04 17,25 17,58
Brugge A. — 7.06 — 8.42 9,19 — 9.40 9.58 11.05 — — 13.11 13.26 13,36 13,46 —  14.41 14,50 15,27 16,06 16.37 17,36 17,53 18,36
Oostende (K a a i) A. — — — 8.45 — — — 10.01 11.08 — — 13.12 13,27 13.39 13,49 —  — —  15,30 16,09 16,40 17,40 17.56 —

V. — — — 9.04 — — — 10.20 11,27 — — 13.31 13,46 13.59 14,08 —- — —  15.49 16,31 16.59 18,10 18.15 —
E : Enkel voor reizigers komende uit Engeland. — W  : rijd t n iet op Zon. en feestdagen. —  X  : rijd t n iet ’s Zond ags noch op Zon- en feestdagen. — N

Z Z-E Z-E
—  —  19,35 20,41 20,55 

—  19,54 21,01 21,13
18.55 19,25 19,58 21,04 21,16 
19,22 19,52 20,26 21,36 21,43 
19,26 19,57 20.30 21,44 21,46 
20,11 20.41 21,13 — 22,29
— —  — 23,11 — 

W  E

op Zon- en feestdagen.

17.22 17.50 18.15 18,25 19,45 21,47 22,45
18,05 18,42 18,58 19,06 20.26 22.26 23.29
—  — —  19.09 20.30 22,29 23,32
—  — — 19,37 20,59 22,57 24.00
— —  —  19.40 21.03 23.00 —
— —  — 19.59 21,22 23,19 —

: rijd t niet ’s Zaterdags. —  Z : rijd t

Oostende (Kaai) Brugge-Gent (St Pieters)
SEM I - D IR EC T E EN

W
O M N IBU ST R E  INEN

Oostende (K a a i)
Zandvoorde
Oudenburg
Jabbeke
Varsenare
Brugge

Gent (S t Pieters)

Gent (S t Pieters) 
Brugge

Varsenare 
Jabbeke 
Oudenburg 
Zandvoorde 
Oostende (K a a i)

A. _ _ _ _ _
V. — -- 5,27 6,05 7.03

-> — . -- 6.37
W

6,43 8,00

— 5.37 6.46 9,35 13.35
A. — 6,46 7,42 10,31 14,32
V. 5,20 6,51 7,45 10.41 14,36

5,28 7,00 7,53 10.49 14,44
5,33 7,06 7,58 10.54 14.49
5,40 7,16 8,05 11,01 14,56
5,44 7,21 8,09 11,05 15.00
5,50 7,28 8,15 11,11 15,06

Oostende-T orhout
W X W W W

7.03 8,29 10.26 14,37 17,16 19,44 21.00 Oostende (K a a i) 5,17 — — 7,36 10.56 12,53 — 17,14 18,20
7.09 8,35 10.33 14,43 17,24 19.50 21,06 Snaaskerke 5,24 — — 7,43 11,03 13,00 — 17,28 18,29
7,13 8,39 10.38 14,47 17,29 19,54 21,10 G istel 5,28 — — 7,49 11,07 13,04 — 17,34 18,35
7,20 8,46 10.47 14,54 17,37 20,01 21,17 Moere 5,3£ — — 7,53 11.11 13.08 — 17.40 18.41
7,24 8,50 10.5 14,58 17,42 20.05 21,21 Eernegem 5,36 — — 7,57 11.15 13.12 — 17.45 18.46
7,32 8.58 11,02 15,06 17,50 20,13 21.29 Ichtegem 5,41 — — 8,02 11.20 13.17 — 17.53 18,52
— 9.20 11.05 15,08 18,05 20.16 — W ijnendaele 5,47 — — 8,08 11,26 13,23 — 18,00 18.58
— 10.18 12,15 16,10 19.03 21,12 — Torhout A. 5,53 — — 8,14 11.32 13,29 — 18.08 19,06

X X N V. 6,11 6,41 — 8,21 11.42 13.33 — 18,13 19.07
14.05 16,40 17,04 17,58 18,03 19,39 21.48 W W
14,41 17,36 17,36 18,36 19,12 20,39 22.41 Torhout A 5,56 6.05 6,32 — 7,16 9,58 12,22 — 16,48
-— 17,40 17,40 — 19.56 — — V. 6,02 6,42 — — 7„17 10.07 12,31 — 16,57
— 17.48 17.48 — 20.03 .—. ,— W ijnendaele 6,11 6,51 — — 7.24 10.14 12.40 — 17.04
— 17,53 17.03 — 20.08 — — Ichtegem 6,17 6,57 — — 7.29 10,19 12,46 — 17.09
— 18,00 18,00 — 20.14 — — Eernegem 6,23 7,04 — — 7.34 10.24 12.52 — 17,14
— 18,04 18.04 — 20.17 — ,— Moere 6,28 7,09 — — 7.38 10,28 12.57 — 17,18
— 18,10 18,10 ___ 20,23 — — Gistel 6,34 7,15 — — 7,53 10,32 13.04 — 17.22

Snaaskerke 6,40 7.21 — — 7.58 10,37 13,10 — 17,27
Oostende (K a a i) 6,48 7,29 — — 8.05 10,44 13,18 — 17.34

20,30
20,43
20,47
20.51
21.55 
21,00 
21,06 
21,12 
21,13

18.37
19.39
19.46
19.51
19.56 
20.00 
20.04 
20,09 
20.16

U IT BR E ID IN G SPLA N N EN

O N ZE Zuiderburen hebben op 
m aritiem  gebied nimmer een 
vooraanstaande p laats ingeno

men . In  M ei 1940 bestond hun han
delsvloot u it rond 425.000 registerton 
bruto. Door oorlogshandeling ging 
350.000 ton of b ijna 85% verloren, zo
dat v ijf jaa r later met 75.000 ton op
nieuw moest worden begonnen als ba 
sis voor een nieuwe vloot. In  verhou
ding waren de verliezen dus nog 
zwaarder dan de onze. Des te opmer
kelijker is het, dat België nog in  de 
loop van d it jaar zijn oude plaats 
zal hebben hernomen, te rekenen a l
thans naar het tonnage-cijfer.

Eind 1947 was 356.000 ton bereikt, 
en de aanvullingen die reeds in  de 
loop van d it jaa r hebben p laats ge
vonden en nog zullen plaats vinden, 
waarborgen het bereiken van het 
vooroorlogse niveau. Daarmede heeft 
België zijn oorlogsverliezen aan sche
pen uitgewist. Deze snelle recon
structie is inderdaad een gelukwens 
waard, en geeft duidelijk b lijk  van 
het fe it dat België zijn taak in  het 
herstelproces uitnemend verstaat en 
ook verricht.

Met d it resultaat is het einddoel 
echter n iet bereikt. Ook België heeft 
grote plannen op m aritiem  gebied. 
Het w il zijn koopvaardijvloot bren
gen op 850.000 ton hetgeen dus een 
verdubbeling betekent van de voor
oorlogse tonnage. In  Belgische 
scheepsvaartkringen is men er stel
lig van overtuigd dat het bezit van 
een vloot van deze grootte volkomen 
verantwoord is zonder dat er van 
overtolligheid van scheepsruimte 
sprake zal zijn. Men la a t daarbij dui
delijk naar voren komen, dat ook 
schepen onder Belgische vlag op zijn 
minst, een klein deel zullen moeten 
doen van het werk dat voor de oor
log in  handen was van de Duitse 
handelsvloot, en het is begrijpelijk 
dat men deze wens koestert. In  hoe
verre de Belgische reders er in  zullen 
slagen om dit plan te verwezenlijken 
blijve hier buiten beschouwing. De 
kans lig t er uiteraard naarm ate het 
handelsverkeer in  omvang toeneemt. 
Er zijn echter meer landen die op de 
voormalige Duitse trades azen ,en ze 
reeds gedeeltelijk hebben veroverd, 
landen die m aritiem  heel w at ster
ker staan dan België, en die zodoen
de grotere krachten hebben.

Tweede doel van de voorgenomen 
expansie is om de Belgische vlag in 
's lands haven- en handelsverkeer

een groter aandeel te geven. D it aan
deel is op het ogenblik tot de Britse  
de Am erikaanse, de Nederlandse en 
de Noorse vlag die in  d it verkeer 
een dominerende p laats bezetten .

STEUN VAN DE R E G ER IN G
De plannen die er bestaan in  ver

band met de uitbreiding van de Be l
gische handelsvloot zijn n iet alleen 
afkomstig van de reders. Ook de re
gering houdt zich sinds geruime tijd  
bezig met de m ogelijkheid om de m a
ritiem e posities van het land te ver
beteren en daardoor de w elvaart te 
stimuleren. De Belgische regering 
heeft destijds aan het Parlem ent een 
rapport voorgelegd betreffende de toe
komstige ontw ikkeling van de koop
vaardijvloot, en in  d it rapport werd 
als uiteindelijk doel 850.000 ton ge
noemd, gebaseerd op het fe it dat de 
toenemende scheepvaartbehoefte van 
het land d it noodzakelijk maken. De 
regering is bereid voor d it doel een 
fonds te stichten w aaru it de verw er
kelijking van het groot p lan zal 
worden gefinanceerd. De bedoeling is 
de uitvoering fte 'verdelen over een 
periode van tien jaar. Een aanwas 
van 100% is voor een koopvaardij
vloot uniek. W ij zijn er echter van 
overtuigd dat onze zuiderburen, ge
zien de reeds door hen verrichte pre
staties, h ierin  zeker zullen slagen. Z ij 
zullen dan m inder afhankelijk  zijn 
van de scheepvaartdiensten hen 
door andere landen bewezen.

Deze laatste om standigheid zouden 
w ij w illen onderstrepen als het 
nadeel voor andere m aritiem e naties 
D it lig t er als het ware in  verankerd 
Van oudsher heeft ook de Nederland 
se koopvaardijvloot) aan België vele 
scheepvaartdiensten bewezen, en ook 
op het ogenblik is het Nederlandse 
aandeel in  het Belgische handelsver
keer n iet onbelangrijk. De economi
sche samenwerking met deze verdrags 
partner in  de Benelux voorziet ook 
in het verrichten van scheepvaart
diensten, die voor ons zonder tw ijfe l 
belangrijker zijn dan voor België. On 
ze koopvaardijvloot, die in  de toe
komst niet ver van de drie m illioen 
ton zal zijn, kan ook voor de ontw ik
keling van het Belg isch handelsver
keer een gewichtige factor zijn, en 
w ij vertrouwen dat onze tonnage in 
deze ontwikkeling een belangrijke rol 
zal b lijven spelen, niettegenstaande 
de voorgenomen drastische u itbrei
ding van de Belgische koopvaardij
vloot.

U it «Dagblad Scheepvaart*

CARELS
Diesel M otoren

AG EN TSC H AP :

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

O O S T E N D E (215)

U U R T A BEL  DER TRAM S T E  BEG IN N EN  M ET 1 O CTO BER 1948

Oostende-Vismijn (8)
Vertrekuren van Oostende-Kaai Vertrekuren van de V ism ijn

V. DEWULF-PASSCHYN
Zatfututóieemuey, 291 daaiende

beschikt over een 
N IEU W  MODEL 

VAN 
SLA A PKA M ER

galbé, ressortbak 
inbegrepen voor 

SLEC H T S

8.850 fr.
Ook een grote 
keus van Ee t
plaatsen, Keu 
kens, Bureau’s, 
Cosy-corner, Ze
tels, enz enz....
KO M T Z IEN  EN  

O O RD EELT ! !
___________ (934)

VM uiuwi-JO œ nieâ
S P I J  S K  A A R T

aaojc de gxinó,e iaeeâ

6.00 6,45 7,00 7,15 7,22 7,30 7,38 6,12 7.00 
7,45 7,52 8,00 8,07 8,15 8,30 8.45 8,00 8,07
9.00 9,15 9.30 9,45 10.00 10.15 10,30 9.15 9,30

7.15 7,30 7,37 7,45 7,53
8.15 8,22 8,30 8,45 9.00 
9,45 10,00 10,15 10,30 10,45

10,45 11.00 11,15 11.30 11.45 12.00 12.30 11,00 11,15 11,30 11,45 12,00 12,15 12,45 
13,00 13,30 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 13,15 13,45 14,15 14,45 15.15 15,45 16,15 
16,30 ’ 7.00 17.30 18.00 18.30 16,45 17.15 17.45 18.15 18.42

ZONDAG : Vissalade - rosbief - w it
loof - aardappelen - gebak. 

M AANDAG : Rest rosbief - spina
zie - aardappelen.

D IN SD AG  : m aatjesharing - gekook
te w itte bonen - bruine saus - aard 
appelen met de pel —  Vanille pud
ding.

W O EN SD AG  : Zurkelsoep - gebakken 
kalfslever - gesneden tomaten - ge
bakken aardappelen.

DONDERDAG : Vlaam se karbonaden 
- aardappelen.

V R IJD A G  : Gekookte makreel -aard
appelpuree - fru it.

ZATERD AG  : Tomatensoep _ kalfs- 
brrxnd - princesseboontjes - aard
appelen.

KA LFSBRO O D
Ik  weet n iet of u daarvoor enkel 

kalfsvlees neemt. Ik  vind het beter 
van smaak met de helft kalfsgehakt, 
de helft varkensgehakt.

Bereiding : Het gehakt in  een scho 
tel doen, en indien de beenhouwer dit 
nog n iet gedaan heeft, peper, zout 
en wat muskaatnoot bijvoegen. Aan 
de ander kant in  een schotel een 
beschuit of een dikke snede brood 
in melk weken. Het overtollige vocht 
eruit duwen en brood of beschuit en 
een kleine gesnipperde ajuin bij het 
gehakt voegen.

D it alles goed met vork verwer 
ken tot de massa aneen kleeft. Ze 
dan een ronde vorm geven en in  de 
bruine boter in  de braadpan leggen. 
Langs beide zijden een bruin korstje 
laten krijgen en dan met een lid op 
de pan laten gaar worden.
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l  V ER KO O P
i Schrijf- en Rekenmaehlnte
i  Onderhoud en herstelling ter
i plaatse
f A. VANDERNOOT
i ♦ Maria Theresiaetraat, 16 
% ♦ OOSTENDE — T»l. 78113
? 132
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W ilt  U goede en fijne vis ? 
Ceen buitenlandse, doch koop wat 

Belgisch is !

BA BY  H ER ST ELT  ZICH
Uw kindje is ziek geweest. Gelukkig 

is de lelijkste periode waarin u het 
ergste vreesde voorbij. De ziekte is ge
weken en Baby herstellend. H ij voelt 
zich zelf veel beter. Eigen lijk  voelt 
h ij zich zo goed dat h ij niet goed 
meer begrijpt waarom h ij niet dade
lijk  het bed u it mag en kan rondlo
pen en spelen zoals vroeger. H ij is er 
in  het diepst van zijn bewustzijn o- 
vertuigd van dat u met de dokter sa
menzweert om het hem onaangenaam 
te maken. Hoe zult u hem braafjes 
houden? Voor sommige moeders ver
tegenwoordigt dit een hele lastige pe 
riode. Andere daarentegen hebben er 
een handje van weg die tijd  én voor 
het kind én voor zichzelf een aange
name tijd  te maken.

In  feite ligt het grootste deel tot 
wellukken daarvan in uw geestelijke 
houding. Als u het alles aanziet als 
een werk dat moet gedaan worden, 
dan bestaan alle kansen dat het voor 
u inderdaad een last zal worden en 
allesbehalve opvoedend voor uw kind

Kom t u dit integendeel voor als 
een enige gelegenheid om samen op 
te groeien en een heerlijke in tim i
teit te delen, dan zullen de uren voor 
bijvliegen op een manier die u bei
den zal ten goede komen .

De eerste stap die u moet onder
nemen is met de dokter overeenko
men w at het kind mag en n iet mag. 
Zelfs de vrijgevigste dokter zal en
kele uurtjes per dag in bed bevelen. 
Hoe die uurtjes doorgebracht worden 
hangt ook af van de -ouderdom van 
de kleine zieke. Een heel kleintje zal 
meer van moeders tijd  vergen dan 
een grote. Aan een kleintlje kunnen 
verhaaltjes verteld of voorgelezen 
worden. Ik  verzeker u dat u dit ook 
prettig zult gaan vinden! M et gro
tere kan een spelletje, domino, gan
zenspel, kaarten, enz., gespeeld wor
den of ze kunnen zich alleen bezig
houden met een min of meer inge
wikkelde puzzle. Hele grote kunnen 
het nooit moe worden naar de radio 
te luisteren en vragen gewoonlijk 
niet meer dan dat u met een werkje

naast hun bed zit.
Enkel als de herstelperiode op ver

schillende maanden loopt zal de dok 
ter het maken van huiswerken in bed 
toelaten. In  algemene regel moet ge
zorgd worden dat, tot het kindje 
weer gans gezond is, het een geeste
lijke en emotionele rust kan genie

ten, want dit zijn twee factoren die 
het vlugst het licham elijk herstel zul 
len bewerkstelligen.

De mens wordt geboren 
met twee ogen en één tong 
D it opdat h ij tweem aal 
meer zou zien dan hij' 
zou zeggen.

K L E IN E  W E N K JE S

LED ER EN  Z ET ELS
Deze lijden heel vlug onder de hete 

zonnestralen : het boenwas wordt 
letterlijk  door de hitte van de stralen 
opgeslorpt en heti naakte leder kraakt 
W at de zaak nog erger m aakt bij ge
kleurd leder daar de kleur dan ook 
geheel of gedeeltelijk verdwijnt.

De beste behandeling voor leder is 
een fijne olie als b.v. olijfolie, die 
heel gesparig met een zacht doekje 
aangebracht moet worden. Als d it 
voldoende in het leder getrokken is, 
wordt er rijk e lijk  boenwas opge
smeerd, als dit opgedroogd is wordt 
flink opgewreven tot een mooie glans 
bekomen wordt. Indien mogelijk 
wordt aan de zetel een andere plaats 
gegven.

T A P IJT EN
Denk er om dat u van tijd  tot tijd  

uw tap ijt andersom gaat leggen, zo
dat niet altijd  op dezelfde plaatsen 
gelopen wordt ën hetzelfde hoekje 
aan de zonnestralen blootgesteld is.

Z ijn  de kleuren al wat dof gewor
den, die komen mooi weer bij met 
water en azijn (één deel azijn voor 
twee delen w ater). De vloeistof met 
een doek aanbrengen. Spoelen met 
een weinig lauw  water.

IN K T V LEK K EN
Inktvlekken op een tap ij tl worden 

direkt met koud water weggenomen, 
werkende van de buitenkanten naar 
binnen toe. Indien u de inkt laat 
drogen zal h ij op het tap ijt een vlek 
maken die vrijw el niet meer zal weg 
te nemen zijn. Chemische produkten 
die sterk genoeg zijn om de droge 
inktvlek weg te nemen, zijn het over 
bet algemeen ook om de overige kleur 
van het tap ijt rond de vlek weg te 
nemen. Daarom is het weinig geraad 
zaam voor eén amateur om de vlek 
te w illen wegnemen. Best wordt het 
tap ijt naar de nieuwwasserij gedaan.

Cinderella.
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D O K TER SD IEN ST
Op Zondag 3 October : Dr. Van- 

houtte, Van Iseghem laan, 96. Tel. : 
718.28.

A PO T H EEK D IEN ST
Op Zondag 3 October, alsook nacht 

dienst van 2 tlot 9 October : Apothe
ker Vandeweghe, Kapellestraat, 85.

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)

ZELFM O O RD PO G IN G
Vrijdagmorgen had Adrienne D., 

wonende Duivenhokstraat, haar wo
ning ongemerkt verlaten en bleef 
heel de dag afwezig. De geburen en 
fam ilie die sedert enkele dagen had
den vastgesteld dat de 49-jarige 
vrouw uiterm ate misittroostig was, 
waren bezorgd en stelden alles in  
’t  werk om de vrouw op te sporen, 
doch te vergeefs, ’s Avonds echter 
werd de vrouw door een voorbijgan
ger Vermeersch Gaston u it het water 
aan het Konijnenplein in  het Maria- 
Hendrikapark gered toen ze zich te 
watter had geworpen. Ze verkeert bui 
ten gevaar. Men neemt aan dat de 
vrouw weinig hoop had nog te kun
nen genezen van een slepende ziekte 
en deze gedachte haar tot uitvoering 
van deze wanhoopsdaad had gedreven

De Schepper heeft het wel geweten, 
daarom heeft hij geen vis vergeten.

ST IER EG EV EC H T EN  OF N IET  ?
Op bevel van de Procureur des Ko- 

nings werd Zaterdag aan de in rich 
ters van de corrida verbod op gelegd 
de sedert lang aangekondigde stie
rengevechten te laten doorgaan. Als 
reden zou zijn aangegeven : de heer
sende plaag van mond- ;en klauw 
zeer.

TE  BEG EV EN  PLA A TSEN
PlaaJtsen van één W etenschappelij

ke, één letterkundige, en een regen
tes in  de Germ aanse talen. W eddt 
volgens staatsbarem a. De aanvragen' 
met de afschriften der diploma's, 
alsook de bewijzen van burgerdeugd 
en goed zedelijk gedrag moeten inge
diend worden bij het, Schepencollege 
voor 20 October 1948.

Voor verdere in lichtingen zich wen 
den (tot de wd. Bestuurster der school 
M w De Keyser-Nierynck, Stockholm- 
straat, 6, Oostende.

H ET  3e EN 32e L IN IER EG IIM EN T  
HERDACHT

Zondag gingen te Oostende een 
reeks plechtigheden door ter gelegen
heid van de 30e verjaardag van de 
bijzonderste wapenfeiten van het 3e 
en 23 linieregim ent. Te 10 u. werd in  
de St. Jozefkerk een plechtige dienst 
gecelebreerd ter nagedachtenis van 
de gesneuvelden. D aarna werd een 
optocht gevormd w aarin  de delega
ties der Broederverenigingen u it het 
land opstapten. G eleid  door de m u
ziekkapel van de Zeem acht begaf 
zich de stoet naar het gedenkteken 
der gesneuvelden van het 3e en 23e 
Linieregim ent, w aar een dodenappel 
werd gehouden van de gesneuvelde 
en gestorven leden.

Dhr. Deeoster h ield  vn toespraak 
w aarin h ij de zegerijkste bladzijden 
van dit regim ent belichtte.

Het perkam ent met de roem rijke 
namen werd in  de urne bijgezet. Na 
de bloemenhulde werden dan twee 
vaandels overhandigd w aarna gene
raa l M oulin overging tot de u itre i
king van onderscheidingen. Een défi
lé besloot deze plechtigheid.

BURGERLIJKE STAND
GEBO O RTEN

18 Sept. 1948 —  M arc Volbrecht v. 
Armandus en Pau la Ghysel, Plakker- 
str 44; Noël Bossaer (Breedene) ; P ie r
re Dedecker.v. A lbert en M aria D i
rickx, Rogierl. 19; Jeannine Ygodt v 
M aurice en Henriette Lauwers, Capu- 
cijnenstr 22; Françoise Destercke 
(V orst); D iane Parm entier v. Firm in  
en Zulm a Rabaut, Pr. Clementinapl. 
14; Liliane Kum bruck v. W illem  en S i
monne Seys, Visserspl. 1;

19. —  Ju lien  Van Herreweghe (M id 
delkerke) ; Estella Becue (Eernegem ) ; 
Suzanne Droogenbroot v. Charles en 
Simonne Vandewalle, Ja n  D ierickxstr 
11; Rafaë l Devriendt (Leke);

20. r— Em iel Van Vooren (M iddel
kerke) ; Paulette Vigne v. Polydorus en 
Lyd ia  Depoorter, Kaaistr 47; Lydie 
Hubrechtsen v. Arthur en O liva Goor- 
m achtig, Visserskaai 12;

21. —  E rik  Dereeper (Oudenburg); 
François H intjes v. Theophilus en 
M arcellina Debeen, Nieuwpoortstwg 
246; M arcel Eerebout v. Petrus en I r 
ma Neirynck, Schietbaanl. 18; Robert 
L ing ier v. Carolus en Pau la Maes, K l. 
W eststr 3; V iviane en Liliane De G ra 
ve v. Andreas en Denise Van Land 
schoot, Torhoutstwg 85; Françoise du 
Bois v. Izaak en Mercédès Vanden- 
broucke, Prinsenlaan 5; Sonja Bonduel 
le v. Carolus en Georgette V ilain , St 
Franciscusstr 40; G inette Van Walle- 
ghem (Steene) ; Josiane Lauwereins v. 
Joseph en Ernestine Goormachtig. 
Schipper str 20;

22. —  Ronny Brackx v. M aurice en 
Jenn y Bossaer, Kairostr 70; Kristine 
Vandezande (Leke);

23. —  Erna Deschacht (S t Jo ris  aan 
IJz e r) ; José Desmet v. Prosper en M a 
rie  Vierstraete, Voorhavenl. 66;

24. —  Christiane Vandecasteele v. 
Andreas en Hélène Mecele, Noord Eede 
str 35; Rosita Vanhoucke v. Jozef en 
M aria  Ciroux, J .  Peurquaetstr 2; B e r
nard  Passchijn v. Cam iel en M aria 
Hollez, K l. W eststr 3; E liane Rooms 
v. Ju lien  en Yvonne Leroy, Passchijn- 
str lObis; M arc Van Neste (M iddelker
ke).

ST ER FG EV A LLEN
18. —  Georges G libert 48 jr, Spaar- 

, zaam heidstr 49;
21. —  Alfons Heym ans 64 jr, Amster 

' dam str 4; Dam ida Huysseune 61 jr,
Plantenstr 38; F lav ie  Jonckheere 56 j 
M ariakerkel 126; Albert Vandepitte 

i (Leisele) ;
22. •— Alida Crombez ,Ichtegem ) ;
23. —  Godelieve Vergote, Sportstr 39, 

1 Léo David, 47 jr  N ieuwlandstr 106; Ed
ward Naassens, 63 jr, Stuiverstr 185;

24. —  Leonia Deplae, 65 jr, Schip-

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

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

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

perstr 44; V ictorina Devisscher (Zand 
voorde) ; M aria Desmit 63 jr, P lan ten 
str 74.

Ter gelegenheid van de Oostendse 
kermis, zullen de burelen op het Stad 
huis gesloten zijn op M aandag 4 Ok
tober. Alleen het Bureau van de Bur- 
gelijke Stand, zal open zijn van 9 tot 
10 uur ’s morgens, voor de aangiften 
van geboorte en sterfgeval.

H U W E L IJK E N
Robert Capyo, electricien en Veerle 

Verhuist; M arcel Retif, geneesheer en 
Monique Farazyn; M arcel Gregoire, 
werkman en Ange Herm an, dienst
meid; Maurice Roose, staatsbediende 
en Marguerite Blondeel; Achille Van 
den Abeele, bediende en M arcelline 
Verm aut, bediende; August Ledegen, 
aannemer en Herm ania Bourgoignie, 
medisch assistente; Lucien Boury, 
electrieker en Raym onde Velter; R e 
né Desaeyer, autogeleider en Margda- 
lena Deschacht; A rthur Decorte, pas- 
werker en Delphine W illaert, ouvreu
se; Andreas David, lasser en M aria 
Vens; M arcel Hoffm an, werkm an en 
Raymonde Wenm aeckers, w inkelju f
fer; Maurice Depoorter, lasser en S i
monne Slosse, werkm eid; Eugenius 
Lauwereins, bediende en Sim onne Ki- 
noo; Raym ond Hermans, kok, en De
nise Vanblaere; André M yny, steen
bakker en F lo ra Van Coillie; Leo Bue- 
kenhoudt, draaier en M agdalena 
Schoonbaert.

H U W E L IJK SA FK O N D IG IN G E N
Clement Fernand, visser,. J .  Peu r

quaetstr 83 en Bals Sim onne, werk
ster, Fortu instr 1; Vanleke Jean , smid, 
Torhoutstwg 369 en Evers Elisa, Tor
houtstwg 369; Decraecke August, vis
ser, Langestr 106 en Ryckew aert M aria 
Langestr 104; Pierloot Em iel, werk
man (Steene) en Storm e Sidonie, 
Nieuwpoortstwg 735; Pennynck E tien 
ne, mekanieker (Dadizele) en Vanler- 
berghe Simonne, Rogierl. 60; Deram- 
melaere Rem i, autogeleider, Londenstr 
2 en Grünewald Jeanne, D r Verhaeghe 
str 32; Wynsberghe Constant, motorist 
S t Franciscusstr 41 en Barbaix  M ar
griet S t Fieterstr 1; Wynsberghe Con
stant, visser S t Franciscusstr 41 en 
Borrey Bertha, S t Franciscusstr 47; 
Van Wulpen Raym ond, meubelmaker, 
E  Beernaertstr 122 en Duyck Georget
te, Gerststr 119; D rijepondt Odon, pas 
werker H. Borgerstr 31 en Lanckriet 
Marie-José, M etserstr 4; Dutrieue Al- 
bertus, schilder (Breedene) en B lo n 
deel Yvonne, Torhoutstwg 256; Messe- 
lie r M arcel, bediende (Steene) en Mess 
mer M artha, C irkelstr 12; Verleye Ro 
brecht, onderwijzer (S t M ichiels) en 
Maenhout Fernande, Euphr. Beernaert 
str 73; Vandenbussche L iv in , werkman 
(Leffinge) en Dedeyster C lara, werk
ster, Spaarzaam heidstr 48.

AN D ERE G EM EEN TEN
C haffart Clément, ingenieur (Oost

ende) en Verm ersch Claudine (Lede- 
berg); V ileyn Georges, visser (Oost
ende) en Ram on Herm enia (M iddel
kerke); Van Sante Gustaaf. m akelaar 
(Oostende) en Verbist Adelaida (B o r
gerhout).

G EEN  Z ITD A G  DODELIUK ONGEVAL
Ter gelegenheid van de Oostendse In  de nachti van Zondag op Maan- 

foor, zal er op M aandag 4 Oktober e.k. dag heeft zich nabij de Blauwe Sluis 
geen zitdag van de Nationale Strijders het zoveelste dodelijk ongeval voor
bond gehouden worden. De eerstko- gedaan. Een auto, komendie u it de 
mende zitting van de secretaris N.S.B. richting van Brugge is door een on- 
Oostende, zal bijgevolg p laats hebben bekende oorzaak met geweld tegen 
op M aandag 11 Oktober a.s. van 16,30 een paal van de anti-tankversperring 
tot 18,30 uur in  het lokaal «Ambassa- aangebotst zodat de twee inzittenden 
dor», Langestr 46. tussen de motor en de zitting wer-

. den gedrukt Mevr. Jorsen, 60 jaar,
D R U K K E R S B A L  —  D R U K K E R SB A L  overleed kort na haar overbrenging

naar het ziekenhuis te Oostende. Dhr. 
g  Jorsen, haar echtgenoot, wonende te 
cj Groot - Bygaarden, werd beide be

nen gebroken en liep verder hoofd
en oppervlakkige wonden op.

kVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

WAARHEEN

?
Heden Zaterdag 2 Oct. 
in «Ons 8-Ur®nhuis

M 
»  
co 
Cd 
> r

D R U K K E R S B A L  —  D R U K K E R SB A L

DE OO STENDSE B EV O LK IN G  
H U LD IG D E  HAAR D EK EN  Z.E.H. 
KAN. J. D ESM ET

Zondag 11. werd aan Z.E.H. Kan. 
Desmet, pastoor-deken van de deke
n ij Oostende een onvergetelijke hul
de gebracht. In  de voormiddag werd 
in  de hoofdkerk een plechtige dank
mis gecelebreerd met pontificale as
sistentie waaxna in  de schouwburg 
een plechtige academische feestzit
ting p laats had welke door ta lrijke 
personaliteiten werd bijgewoond, ln  
de nam iddag trok een imponerende 
optocht door de stad en greep in  de 
A lbert H a ll een ware volkshulde 
p laats waarvoor circa 6.000 stadsge
noten samenstroomden.

«Het Nieuw Visscherijblad» brengt 
op zijn beurt hulde aan de grijze 
Deken die de vissers zeker een goed 
hart toedraagt en in  visserijm iddens 
zowel bij k lein als bij groot, een graag 
geziene persoonlijkheid en weldoener 
is.

Sam en met oud-minister Baels die 
de huldiging met, zijn tegenwoordig
heid kwam vereren, is Deken Desmet 
w ellich t een der meest representatie
ve figuren die hebben bijgedragen 
tot de lotsverbetering en de groeien
de nationale waardering van onze 
Vlaam se vissers •

W ij sluiten ons dan ook aan bij de 
ta lrijke  wensen die tijdens de even 
ta lrijke  toespraken naarvoor werden 
gebracht en die kort zijn samen te 
vatten in  deze woorden : «mocht De
ken Desmet nog lange jaren in ons 
midden bewaard blijven, tot welzijn 
van onze bevolking en vooral voor 
onze vissers».

DE BER U C H T E  EN SO R -SC H ILD ER IJ
De Ensor schilderij die de stad w il

de aankopen en dan plots niet meer 
wilde, omdat hefc; zogezegd geen ech- 
te Ensor was, heeft haar bestemming 

ö  gevonden. De schilderij die wel dege- 
§  lijk  een Ensor is, werd door de Heer 
X  Burgemeester Serruys aangekocht en 
jkj aan de stad ten geschenke gegeven.

S T E D E L I JK E  V IS SE R IJSC H O O L
Schipperstraat, 35 Oostende

De avondleergangen worden her 
nomen op D IN SD A G  5 O K TO BER  

De leergangen om vatten :
1 Afdeling Dek : leidend tot het 

examen van schipper 2e en le 
klas.

2 Afdeling M achines : leidend tot 
het examen van m otorist 100 P  
K  en 500 PK .

3 Afdeling Telegrafie : leidend tot 
het bijzonder getuigschrift van

radio-telegrafist ter visserij. 
Inschrijvingen worden dagelijks 

aanvaard.

T EN TO O N STELL IN G
FR A N S R EG O U D T  stelt zijn la a t

ste werken ten toon in  het Gemeen
te lijk  Casino van Oostende van 2 tot 
22 October 1948.

Aan alle liefhebbers warm  aanbe
volen.

K O EP O K IN EN T IN G
De kosteloze openbare zittingen 

voor koepokinenting zullen plaats 
hebben in  de hieronderverm elde loka
len op volgende data :

Dinsdag 5 Oct. K inderw elzijn Con- 
scienceschool, Stu iverstr., van 17 tot
17.30 uur. Woensdag 6 Oct., K inder
welzijn, Stockholm str., van 17 tot 38 
uur. Donderdag 7 Ooiober K inderw el
zijn Prinses Stephaniepl., 9 van 17 
tot 18 uur. V rijdag  8 Oct. Stadsschool 
Opex, Th. Van Loostr., van 17 tot 17. 
30 u.

Veertien dagen na voornoemde da
ta, wordt in  dezelfde lokalen, een con- 
trolezJltting gehouden, met het doel 
de uitslag vast te stellen van de in 
de eerste zitting gedane inentingen. 
Alleen wanneer d it resu ltaat positief 
is, wordt een regelm atig, ondertekend 
attest afgeleverd voor de kinderen 
tussen de 3e en 12e levensmaand. In  
het ander geval, moet de inenting op
nieuw gedaan worden .

Deze controle zitting heeft p laats: 
Dinsdag 19 Oct. K inderw elzijn Con- 
scienceschool, Stu iverstr van 17 tot
17.30 uur. Woensdag 20 Oct. K inder
welzijn Stockholm str van Ï7 tot 18 
uur. Donderdag 21 Oct. K inderw elzijn 
Prinses Stephaniepl. 9 van  17 tot 18 
u. V rijdag 22 Oct. Stadsschool On ex 
Th. V an  Loostraat van 17 Itotl 17.30 u.

De koepokinenting is verplichtend 
voer kinderen tussen de 3e en 12e le
vensmaand.

W ij maken er de ouders attent op 
dat zij moeten voorzien zijn van het 
«Pokinentlngsattest» dat werd afge
leverd door het Bureau van de Bu r • 
gerlijke stand, b ij de geboorteaangif- 
te, alsmede van hun trouwboekje .

[ i D I E S E L M O T Ö E E  NJf
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B R D S S E L

DE B E ST E  MOTOREN VOOR *
DE V IS S E R I J

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

Oostende Mijnplaats
C IR C U S SEM AY, de Circus 

zonder bluf, is terug naar de 
foor van O O STENDE gekomen, 
m aar ditm aal met een reuze 
programma, zodat mag beweerd 
worden dat, sedert C IRC U S SE
M AY naar O O STENDE komt, 
nog nooit een dergelijk pro
gramma vertoond werd. Het be
staat uit 20 boeiende Attractie- 
nummers waaronder R EY N A L
DO, de renner der dood, Ray
monde M ARCOUD, de sterkste 
trapéziste tot op heden gezien; 
onze kunstrijders en gedres
seerde paarden, enz. enz. en ten 
slotte onze fijngeestige Clowns.
In  een woord : iets kolossaal 
sedert jaren niet meer gezien.

Brengt allen een bezoek aan 
de best befaamde C IR C U S van 
België, die niet gewoon is over
dreven publiciteit te maken, 
zijn Openingsvoorstellingen op 
Zondag 3 Oktober te 15 en 20 
uur, zal de beste reclame zijn.

C IR C U S SEM A Y  zal in  Oost- f 
ende alle avonden te 20 uur zijn | 
grote vertoning geven vanaf | 
Zondag 3 tot en met Maandag ? 
18 Oktober. ?

W E L  O PG ELET  ! ! De dagver- ï  
toningen op Zondagen en Don- j 
derdagen telkens te 15 uur, gaan | 
eveneens door met volledig pro- > 
gramma. (947)

2
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Eet meer vis —  dan blijft ge 
G E Z O N D  
S L A N K
en F R I S

nSDoarheen deze w eek ?
O O S T E N D E

CINEM A 'S
PA LA C E : «AG EN T SEC R ET  X-9» 

met Lloyd Bridges.
Kind. toegelaten.

NOVA : «DOOR V U U R  EN  VLAM » 
met John  Wayne, M artha Scoltt en 
George Hayes.

K ind . toegelaten.
FO RU M  : «FEM M E OU M A IT R ESSE»  

«Daisy Kenyon» met Joan  Craw 
ford, Dana Andrews en H. Fonda.

R IA LT O  : «LE  PA H S DU D A U PH IN  
V ER T» «Green dolphin street» met 
LanaTurner, Van H eflin en Donna 
Rleed .

Kind, toegelaten
CORSO : «LA M A N T  SANS V ISA G E» 

«Nora Prentises» met Ann Sheridan 
K en t Sm ith en Bruce Bennett

CAM EO : «SCOTLAND YARD » met 
Nancy K e lly, Edmund Gwenn en J  
Loder.

R IO  : LA  B E T E  A U X  C INQ  D O IG TS» 
«The beast w ith  five fingers» met 
Peter Lorre, Robert Alda en An
drew King.

R O X Y  : «BU T  A BBO T T  E T  LOÜ 
C O STELLO  A HO LLYW O O D» met 
Frances R afferty  en Jean  Porter 

K ind , toegelaten. 
M I D D E L K E R K E  

VO ETBAL
Zondag te 15 u. : IV e  Spec. A 

S.V.N. - S,V. V EU RN E.

N IEU W P O O R T
CINEM A R ET H O R IK A

Deze week : «SUDAN» kleurfilm 
met M aria Montez, John  H a ll en Tra
il an Bey.

C IN EM A ’S
NOVA : van V rijdag tot Zondag : 

«K O R V ET T E K.225» met Randolph 
Scott en E lla  Raines.
Maandag en Dinsdag « IK  ZO EK  DE 
M ISD A D IG ER » met Hugh Williams' 
en G reta Gynt.

C EN TU RY  : van V rijdag to t Zondag: 
«OPSTAND AAN BOO RD» met A- 
lan Ladd, W illiam  Bendix en Bri
an Donlevy.
van Maandag tot Woensdag: «GE
B O E ID E  VRO UW EN » m et Anne Na 
gel en G a ll Patrick.
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B U R G E R L IJK E  STAND
Afkondigingen : M uijle Roger, han

delaar en Schiettekette Jeanne (Oost
duinkerke); V ileyn Georges, visser, 
(Oostende) en Ram on Herm enia;

Sterfgeval : Stevelinck Jerome, 69 jr  
echtg. Duchateau Dian».

G EM EEN TERA A D
De gemeenteraad kwam op Vrijdag 

24 Sept. bijeen. Kerkhofvergunnin. 
gen werden toegestaan aan de fam. 
Vancraeynest Cam. en Naeyaert-Wyn- 
dels. E r kan niet ingegaan worden op 
het voorstel van het gewestelijk bu
reel ten einde enkele werklozen te 
werk te stellen. De h. Gesquière en L. 
Proot werden door de Raad aangesteld 
om over te gaan tot de aankoop van 
een nieuwe paard. De hh. Henderiks 
en Vanryckegem, drongen er op aan 
dat de gemeentewerkelieden de com
pensatievergoeding zouden uitbetaald 
worden

In  geheime zitting werden volgende 
brandweermannen op proef in  vast 
verband genoemd : Belpaeme M aurits, 
Depoorter Robert, Vansteenkiste M ar
cel en Couvreur André. De wedde van 
de secretaris werd herzien en de wacht 
vergoeding van H. Deroover en V. Van 
denbussche aangepast. Voor nader on
derzoek werden hierop een drietal pun 
ten uitgesteld. Het laatste punt der 
dagorde bracht heel w at herrie te 
weeg. De h r Burgemeester stelde voor 
250.000 fr te verlenen aan de uitbater 
van de Casino-Kursaal. W at onze 
dorpsgenoten hierover denken, kan 
persoonlijk uitgem aakt worden. Nadat 
het voorstel met 6 tegen 5 stemmen 
werd goedgekeurd, ging de vergade
ring uiteen. g

S T ER FG EV A L
Zaterdag jl. overleed alhier schielijk 

de heer Stevelinck Jerom e in  de ouder 
dom van 69 jaar. Als vader van een 
ta lrijk  huisgezin, vervulde h ij jaren 
lang het ambt van secretaris der p laat 
selijke afdeling van de Bond der 
Krootsrijke Gezinneït, Bond waarvan 
h ij insgelijks m edestichter is geweest. 
De Kroostrijke Gezinnen zullen de 
weerbots van het heengaan van de h. 
Stevelinck gevoelen. Woensdag had de

u itvaart onder grote belangstelling, 
waaronder verscheidene Overheden^ 
plaats. Aan de weduwe en kinderen 
bieden w ii onze innige deelneming 
aan.
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A PO T H EEK D IEN ST
Voor Zondag 3 Oktober : Apotheek 

Stokkelinck. Open van 9 tojj 12 en 
van 16 tot 18 uur.

B U R G ER L IU K E  STAND
Huwelijksafk. : Bonjé Gustaaf, 

werkm an te Nieuwpoort en Ragaert 
Denise,, werkvrouw te Westende;Blom 
me Georges, mëtaalbew. te Nieuw
poort: en Dewulf Simonne, fabriek- 
werkster te Diksmuide.

H uw elijk : Deramoudt André, vis
ser en Devey Leonie, beiden te Nieuw 
poort.

GEVONDEN
Door de heer Brigon Pierre werd 

op Woensdag 22 September jl. aan de 
cinema Century, Langestraat, een 
gouden bracelet gevonden met de 
naam Simonne erin gegraveerd. De 
eerlijke vinder, die daarvoor alle ge
lukwensen verdient:, bracht het bra
celet naar het politiebureel waar het 
door de eigenaar kon afgehaald wor
den.

H ERO PEN IN G  d e r  s t e d e l i j k e
TEKEN SCH O O L

In  de loop der m aand September 
werden de gebouwen der tekenschool 
in  de Kokstraat hersteld. De werken 
zijn uitgevoerd door aannemer De 
W ispelaere u it Loppem. Eveneens 
werden de m aterialen en banken wel 
ke tijdens de oorlog vernield werden 
of verloren gingen vervangen.

E r is nu geen enkel beletsel meer 
datfi het heropenen der scholen ver
hindert-en binnenkort zullen de in
schrijvingen der leerlingen aangeno
men worden. Het is wel overbodig het 
nut der avondkursussen in  de teken-



school te onderlijnen. Elke vakm an 
kan er zijn kennisseen verhogen of 
vernieuwen en voor de jonge vakman 
nen is de scholing absoluut noodza
kelijk. Gedurende heit winterseizoen 
wordt een totaal van 250 lesuren ge
geven. W eldra zullen affiches nadere 
inlichtingen nopens het heropenen, 
der klassen verstrekken.

STORTBADEN TEN D IEN STE  DER 
BEVOLKING IN DE SCHOLEN
Een stortbadinrichting staande in 

de gebouwen der Espérance, hoek 
Lange- en Hoogstraat, werd door het 
stadsbestuur aangekocht met de be
doeling warme stortbaden in te rich 
ten voor de bevolking. De in sta lla 
tie is gans vernieuwd en de zaal to
taal opgeknapt en gereinigd. Binnen 
enkele weken zullen de stortbaden 
geopend worden,. De p rijs ervan zal 
niet hoger zijn dan de kosten van 
verwarming en personeel. W aarsch ijn  
lijk zullen verschillende scholen de 
installatie aan hun leerlingen laten 
ten goede komen. Nadere in lich tin 
gen worden verder gegeven zodra da
gen en prijzen der baden bekend zi.'n.

VERPACHTING DER HUIZEN  
GEBOUWD DOOR H ET M IN IS T ER IE  
VAN W ED ER O PBO U W
Zeker honderden personen hebben 

naar God en allem an geschreven om 
te weten wie uiteindelijk de nieuwe 
huizen in  de Theo Goedhuiswijk te 
Nieuwpoort zou verpachten. Deze wo 
ningen werden op grond der domei
nen door het M inisterie van Weder
opbouw opgericht met de bedoeling ze 
aan geteisterden te verkopen in  ru il 
met de oorlogsschade waarop ze recht 
hebben. Tot nu toe bleken er echter 
weinig liefhebbers te zijn voor derge
lijke ruiling. Thans blijkt; dat, het M i 
nisterie van Wederopbouw de wonin
gen met gronden en a l terug aan de 
domeinen zou overmaken en dat de
ze de huizen zullen verhuren of ver
kopen. In  elk geval de domeinen a l
leen zijn bevoegd om genoemde wo
ningen te verpachten en het is nut
teloos zich verder naar he,j\ m iniste
rie van wederopbouw te wenden. Ten 
slotte schijnt door de domeinen voor
keur gegeven te worden aan geteister) 
den bij het toezeggen der huizen. i

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

Brugge, Braam bergstraat, 25.
X X X

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

te Oostende, Léopoldlaan, 10 
xxx

Op D IN SD A G  5 O C TO BER  1948, 
te 15 u., in  het lokaal Prin s Boude-__  tt.., wi iiv/u iuivaal JTLlIIS DUUUt:-

Op D IN SD A G  5 O C TO BER  1948, w ijn , St. Sebastiaanstraat, 22 te Oost 
te 15 u „ in het lokaal Prin s Boude- ende 
w ijn , St. Sebastiaanstraat, 22 te Oost T O ESLA G  van
ende. STAD OOSTENDE

T O ESLA G  van Koop I

Schoon BURGERSHUIS Schoon Herenhuis
R O G IERLA A N , 58 te O O STEN D E met poort, serre, grote hof en boom- 
Oppervlakte 160 m2. gaard van ongeveer 150 fruitbomen,
G EN O T : met betaling van koop- Nieuwpoortsteenweg, 369. Oppervlak- 

p rijs en kosten. te 4.180 m2. Zeer gerievige inrichting.
B E Z O EK  : M aandag Donderdag en Geschikt voor allerhande onderne- 

Zaterdag van 10 tot 12 u. mingen. W ater - gas - electriciteit.
IN G EST ELD  : 530.000 FR. G EN O T - 1 m aand na toeslag. De 

Voor alle nadere in lichtingen zie hangende vruchten worden niet me- 
plakbrieven of zich te bevragen ter deverkocht.
studie. (940) B E Z O E K  : Dinsdag en V rijdag van

3 to t 5 u. m its vergunning te beko- 
men bij de Notaris.

IN G EST ELD  : 700000 Fr.
Koop I I

GRO TE
T E  K O O P  

B E L A N G R IJK E  P ER C ELEN

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

yvw i/vvw vw w vvvvvvvvvvvvvvvvtvw w vvvvvvvv*

L O O N K A A R T E N  ï
Ter Drukkerij van Het Nieuw g
Visscherijblad zijn loonkaar- |
ten verkrijgbaar aan 2,50 fr. |
per stuk door storting van ;
dit bedrag op postcheckreke ;
ning 41.89.87 van S. Bollinne |
H. Hartplein, 11 Oostende -

(630) I
/ w v w w w w w *  - w W W v w  w w w w w w w ^

One herring a day,
keeps the doctor away.

Bouwgrond en land
met ongeveer 18 m. façade aan de R a  
versijdestraat - Oppervlakte 9.460 
m2 - gelegen neven het huis van de 
heer M aurice M audens te Oostende.

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

IN G EST ELD  : 220.000 Fr.
Voor plan en alle nadere in lich tin 

gen zie p lakbrief of zich bevragen ter 
studie. (939

ÏC U B A .4

Diesel
Motoren
Agentschap :
H. & R. Boydens
4, Velodroomstr. 
40, Schioperstr. 

OO STENDE

MOTORS - V A A R T U IG E N --- EX PER T ISEN

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

Léopoldlaan ,10, Oostende •
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Op D IN SD A G  12 O C TO BER  1948, 
te 15 u. in  het lokaal Prin s Boude
w ijn , St. Sebastiaanstraat, 22 te 
Oostende.

TO ESLA G  VAN

Schoon BURGERSHUIS
O O STSTRAAT, 60 te O O STEND E

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

fr. per maand.
B E Z O E K  : D insdag en V rijdag  v. 

2 tot 5 uur .
IINGESTELD  : 210.000 FR.

A lle nadere in lichtingen te bekomen 
ter studie. (946)
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BURGERLIUKE STAND HULDE AAN DE O N T M IJN ER S
Geboorten : Maes V iviane v. Jozef Op Dinsdag 28 September, ter ge

en Stubbe Denise (Zeebrugge) ; The- legenheid van de derde verjaring  van 
linge Guy v. Pau l en Valente M arie, tragische m ijnontploffing op het 
Vrijhavenstr 26; Lagast W illy  v. An- Stationplein, tijdens dewelke in  bevo- 
dreas en Dewulf Ju lie tte  (U itkerke) ; len dienst verschillende ontm ijners de 
Vantorre Roland v. René en V lietinck dood vonden, werd door het gemeen- 
Lucienne (H e ist); Lonneville Franci- tebstuur en de Verbroedering der ont- 
ne v. Cyrille en Bassens Georgette (U it m ijners bloemen neergelegd op het ge

rienkteken a an hpt. K ta tinnkerke) ; denkteken aan het Station.
De heren Burgemeester en Schepe-Overlijdens : Dewulf Ju lie tte  20 jr, — ----------- ---------  — ----

,. -,----  --- (U itkerke); nen en een afvaardiging vân de Verechtg. Lagast Andreas lu itKerKe;; u iiaa iu igm g v an uv̂  v v_,x
Nuttens Alfons, 56 jr  echtg. De Broe broedering onder leiding van M ajoor
Alice, Van der Stichelenstr 45; Hacke Sam ijn, legde aan het gedenkteken

.vio 'in or»vitcr Tr*nr'Viiof>rf> T^nnVira . een krans neer.Alfons 77 jr  echtg Jonckheere Euphra
sia, De Nayerl 78.

Afkondigingen : Blom m aert Pierre 
met M aria De Ketelaere; W alter 
Claeys met M arie Content; Prosper 
Cuvelier (Varsenaere) met Eveline 
Kamoen; Robert Leclercq (Lu ik ) met 
Henriette De Ketelaere; Francois Vrie 
lynck (Assebroek) met Francine Fre- 
deryck; Leo Knockaert met Simonne 
Van Canneyt (Oedelem ); Pierre Pat- 
teeuw met Marie-Louise De Meule- 
naere (Nieuwm unster).

FONTENIERSDIENST
In de week van 2 tot 9 Oktober wordt 

de dienst van het drinkwater verze
kerd door fontenier Mengé Leander, 
Scharrebrugstr 95.

APOTHEEKDIENST
Zondag 2 Oktober word de apotheek 

dienst verzekerd door heer Vogels, 
Bakkerstr 29.

HET N.V.O.K. IN ROUW
Maandagvoormiddag werd onder 

grote toeloop van oud-krijgsgevange- 
nen en oudstrijders, de heer Alfons 
Nuttens, naar zijn laatste rustplaats 
gedragen. De aflijvige was ondervoor
zitter van het p laatseliik  verbond N. 
V.O.K., en stond steeds in  de bres 
waar het er op aan kwam de belan
gen van de oud-krijgsgevangenen te 
verdedigen.

Aan de weduwe en fam ilie bieden 
wij onze oprechte gevoelens van deel
neming aan.

s c h a d e l o o s s t e l l in g  v o o r
ACHTERSTALLIG LOON

De personen die tijdens de jaren 
1941 en 1942 door de bezetter verplicht 
werden te werken aan een beneden de 
normale loonstandaard bezoldigd werk 
kunnen een aanvraag tot schadeloos
stelling indienen aan bureel n r 2, ten 
stadhuize, u ite rlijk  tot 20 Oktober a.s.

Studie van Notaris 
Notaris J.  GHYOOT

St. Petersburgstraat, 47 Oostende 
Tel. 715.88 
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IN S T E L  met 0.50 %  prem ie :
Op W O EN SD A G  6 O C TO BER  1948, 

te 15 u. ter herberg Prin s Boudewijn 
St. Sebastiaanstraat, 22, te Oostende 
van :

W O O N H U IS
m et verdieping te Oostende, S T U I
V ER ST R A A T , 230 (nab ij St. Janskerk 
groot 93,94 m2.

Voorzien van  stadswater, gas, elec
triciteit.

Genot der huurpenningen op 1-2- 
1948.

V rij gebruik voor de koper 6 maan 
den na de no tificatie  van de aankoop 
(art. 6 wet 31-3-48).

Z ichtbaar : Dinsdag- en Donder
dagen van 2 to t 5 u. namiddag.

(Toew. op 20-10-48)

Studies van Notarissen J. GHYOOT 
te Oostende, Sb. Petersburgstraat, 47„ 
en A VAN DE W A L L L E  te Oudenburg

X X X
T O E W IJZ IN G  

Op D IN SD A G  5 O C TO BER 1948 
te 15 u., te Oostende, Vredegerecht 
(N ieuw Gerechtshof) van

CAFE - RESTA U RA N T
«AU NOUVEAU PH A RE»

gelegen te O O STEND E, V IS S E R S 
K A A I 32 - groot 78 m2 - Begrijpende 
Kelderingen, gelijkvloers, tussenver-

S P O R T
Onze vooruitzichten

A.S.O. - ST. K O R T R IJK  Ile  G EW EST EL IU K E  A
De wedstrijden tegen de Kortrijk-  I t ^ o r i^ S P ^ S V  K^pkplTrpgem 

se ploegen zijn er steeds geweest met CONCORDIA S P  E  Assebroek 
100% spanning en onzekerheid tot de g K  W ENDUIN® •_ 'Sy  Breedene

El ™ SBK : ss SffiS
SV  Diksmuide (bye).

van dTpoesreza ïez ijSeZOrSen ^  H ER M ES  _ S.V. BR EED EN E
Voor roodgroen komt het, er op aan ,..P e geelgroene zinnen thans natuur

de nederlaag te Harelbeke zo spoedig & Ŝin,S ïw aî
mogelijk u it te wissen. W e tippen 5 ? storj * ad
echter op een gelijk spel omdat ons ® n n ttS i * i e
vertrouwen nog niet gevestigd is. n  i  ]  \  doen betalen.

De ploeg van roodgroen was nog ïw orn tp rn  -!°ngells vf.ï1 Voor
n iet gekend daar men de eerste oe- t J 1, W]Uen ze
fening van Donderdag wilde afwach- ^  5n kopmannen en
ten. Ten slotte zou het ons niet ver- V0,01r- <J e P romotie
wonderen dat de opstelling ongewij- D u i e ° Ver’
zigd b lijft, tenzij Lenaers weer in de 11 ™ es. en
niaotc i™ " n „ A ™ . .  ~— <-----  na drie voetbalzondagen zullen uw

aanhangers zeker tevreden zijn met 
4 punten op 6.

Volgende elfta l werd verkozen : De 
Bruycker, Casteleyn, Govaert, Wyns, 
Dely, Geldhof, Deputter, Vermeersch, 
Dehaeve, Easton en Van Roose. 

Scheidsrechter : Vanhessche 
IV SPEC IA A L B

H ER M ES  - SV  Breedene 
FC  L IC H T ER V ELD E  - FC  Veldegem 
G S Leffinge - EX . Z ED ELG EM  
FL . Zedelgem - SK V  O O STENDE 
R A V ER SY D E  - SV  Koekelare 

SK . Torhout (bye)

Voor verder nieuwsi uit de streek 
zie blazdijde 6.

fiiiiiiiuiiiriiiiiniiiriiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiinii
Zoeklichtjes
lllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllillli
♦ T E  KOOP : V isservaaturig voor- dieDinV '3  verdieDinge”n ‘en zolder zien van een motor van 30/35 P.K ., ai®Pmg’.6 verdiepingen en zolder.
11 m. 30 k ie l met of zonder u itrus
ting, in  goede staat - In lich tingen : 
adrês bureel van het blad. (931)

_ „ -, . --- J — « W I JL1J
plaats van De Leener zou komen

Scheidsrechter : Somers.

B EV O R D ER IN G  B
AS Oostende - St. K o rtrijk  
FC  Capellen - Tubantia FC  
SC M EEN EN  - RC  Borgerhout 
RC  LO K ER EN  - R  Harelbeke ,
E  ST  N IK LA A S  - FC  Meulestede 
AV D EN D ERM O N D E - S t Moeskroen 
SV  W A R EG EM  - FC  Isegem 
Temsche - R  C Gent

A.A. M O ESKRO EN  - V.G.O.
Roodgeel, dat dit) uiterst lastig be

gin met succes is doorgeworsteld, 
k rijg t Zondag een der lastigste m aar 
dan ook een der laatste lastige ver
plaatsingen te ondernemen. Na Moes 
kroen zal een heelwati gem akkelijker 
reeks tegenstanders aangepakt wor
den zodat, indien de punten u it Moes 
kroen zullen meekomen, men op een 
verder zegevierende opmarsch zal mo
gen hopen.

De mannen van M elis zullen het 
van deze karwei wel goed vanaf bren 
gen, en we voorzien dan ook een 
nieuw roodgeel succes.

Voor de verplaatsing heeft de rood 
gele selectie ten slotte een zeer ster
ke form atie opgeroepen di© er wei 
zal in  slagen de kostbare buit naar 
de kust mee te brengen. De ploeg : 
Van Brussel, Aspeslagh, Dujardin, 
Vandenberghe, R . Coopman, Vanden 
berge L., Ghysels, Piepers, M elis en 
Cuypers.

Scheidsrechter : Kerkhof.

Ile  PRO V IN C IAAL
FC  PO PER IN G E  - W S leper 
AA Moeskroen - V G  O O STENDE 
B S  Avelgem - E  W E R V IK  
D E E R L IJK  S P  - Zwevegem Sp.
CS IE P E R  - SV  Wevelgem 
W S Oudenburg - D B LA N K EN BER G E  
W S Houthulst - FC  R O ESELA R E  
SVO Ingelm unster - K N O K K E  FC

S.K.V.O. - S.K. EER N EG EM
De af getekende zege op de in  alle 

lijnen mindere tegenstrever van bon
dag 11. mag thans geen aanleiding 
zijn tot overmoed en zelfoverschat
ting. Eernegem komt SK VO  in  eigen 
veld bekampen met gelijkte kansen 
en het is pas na de wedstrijd dat 
groenwit zal mogen juichen, indien 
de puntjes hier blijven. E r zal meer 
vreugde zijn om een m o îilijk  bevech
ten zege tegen Eernegem dan om die 
verwachte verplettering van SV  Bree
dene. De spelers wezen d it indachtig.

De selectieheren zijn van oordeel 
dat de form atie best kan behouden 
zodat we tegen Eernegem  volgende 
elf zullen aantreffen : Ferrier, Poppe 
Labiau, Fr. Deschacht, Serru, L. Van 
S'eger, Osterwindt, Janssens, Dedulle 
Van Halm e en Ch. Deschacht.

Scheidsrechter Maes E.

S,.V,. AUeuuipaa%t-S,.JC. 
Steenfacugye 0-2

Beide ploegen zijn aan elkaar ge
waagd a l vertoont Steenbrugge een 
meer gebonden spel. De laatste tien 
m inuten voor de rust dringt Nieuw
poort geweldig aan, m aar tot doelen 
komt het niet. Stand 0-0. Na de her
neming trekt geel-zwart ten aanval 
Als aan de 49e m inuut de keeper der 
bezoekers gepasseerd is geeft B illiau  
op de doelpaal en de terugbotsende 
bal vliegt in de doelwachters handen.

Aan de 50e m inuut gaat de bal over 
de doellijn, onze verdediging denkt 
dat het leder u it is en stopt m aar de 
scheidsrechter la a t doorspelen en De 
velter zendt in eigen netten. B ij de 
gastheren is daardoor plots de ka
dans gebroken en Steenbrugge a l
thans fe l in  de aanval. Onze jongens 
gaan nu ongeordend en met verre 
hoge voorzetten te werk wat tegen 
de grotere en stevige verdedigers der 
withemden de verkeerde taktiek is.

Het laatste kwartuur is Nieuwpoort 
overdonderend de meerdere en de 
hoekschoppen volgen elkaar op. Aan 
de 80e m inuut op een der sporadische 
tegenaanvallen lukken de bezoekers 
een tweede doepunt, hoe Nieuw
poort zich ook inspant de stand zal 
niet meer veranderen. Verdiende o- 
verw inning m aar overdreven cijfers.

Goede leiding in  de eerste helft, 
minder goed na de rust. Onze ploeg 
speelde over het algemeen een goede 
wedstrijd met de verdediging als bes
te deel. In  de voorlijn mangelde het 
aan samenhang en schotvaardigheid 
Reserve Ferdinande had eerst w at 
plankenkoorts en werd dan weinig 
bediend. Tegen het einde kwam h ij 
er door en bewees een tweede proef 
waardig te zijn. De reserven liepen 
bij' F.C. Brugge een 5-1 nederlaag op.

Zdndag a.s. gaat de eerste pioeg 
naar S.V. Jabbake w aar zij het kun
nen halen. De reserven ontvangen S. 
V. Veurne en de juniors trekken naar 
Knokke. Voor beide elftlaler is het 
een zware opgave.

♦ TE  KOOP - Vissersvaartuig m eten
de 19 Ton bruto. Voorzien van een 
motor van 50 P.K .

Nadere in lichtingen 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 GRO ND T E  
KOOP, Voorhavenlaan - O PEX

Zich wenden : Fortu instraat, 10 
Hazegras - Oostende. (913)
♦ T E  KO OP : drie kassen: een was
machine met motor.

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

Voorzien van regen- en stadswater, 
gas en electriciteit.

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

Z ichtbaar m its toelatingsbew ijs van 
voornoemde notarissen op Woensdag 
en Vrijdagen van 14-17 u.

Nadere in lichtingen ten kantore 
van voornoemde notarissen.

IN G EST ELD  : 630.000 Fr 
(938)

Uit ter hand te
k o o p

OOSTENDE - O PEX  .
a) Perceel bouwgrond, Congolaan, 

6 meter breedte - oppervlakte 132 m2
b) Blankenberghestraat - 6 meter 

breedte - oppervlakte 130 m2 
BR E E D E N E

Bouwgrond Driftweg (N ab ij Espe-
----------------------------------- rance) Huis : Keerweg no 27 _ 5 Pl.♦Wenst te kopen vissersschepen voor en zolder.
zien van een motor van 40 à 60 P .K  Alle in lichtingen ter studie van No-
Schrijven met prijsopgave aan het taris LA C O U RT A. K a re l Janssens-
bureel van het blad._____________ (886) iaan, 31 te Oostende • (945)

Goede mekanieker en chauffeur + OUD P A P IE R  T E  KO O P P E R  KG.
vraagt plaats. In  het bezit van een Zich wenden ter D rukkerij van
internationaal rijbew ijs. «Het N ieuw Visscherijblad» Nieuw- 

Adres bureel van het blad (941) poortsteenweg, 44 Tel. 72.523.

Vierde zeg# aan QaCd Sta%
M et 2-0 werden de Haantjes op het Zondag a.s. wordt het te Blanken- 

Gold Star-veld geslagen. Eens te meer berge gewis een echte gala-match, 
is het gebleken dat de gesternden over zulks ter gelegenheid der ontmoeting 
een heel sterke verdediging beschik- onzer iongens met de plaatselijke 
ken. Gedurende de eerste helft kon Sport Vereniging. Voor deze kamp is 
groen-wit gelijke tred houden, m aar het heel m oeilijk een overwinnaar aan  
na de koffie domineerde G S op gewei- te duiden en het zou ons in  het geheel 
dige wijze zodat het tenslotte een Qver niet verwonderen moest de taart broe- 
verdiende zege voor de thuisclub werd. derlijk gedeeld worden. De verplaat- 
Naert de doelman van S K  Den Haan, sing kan worden medegemaakt tegen 
was gewis in een buitengewone dag de prijs van 30 fr. Inschrijving  Garage 
en dank zij hem werd het geen ver- Central. Onze reserven, fel gehandi- 
plettering. Ontelbare schoten w ist de- capeerd door de afwezigheid van meer 
ze speler onschadeli.jk te maken, al- dere titularissen deden het bij VGO 
hoewel h ij toch mits een beetje door- ver van slecht. Met 6-2 cijfers werd 
zicht het eerste doel had kunnen ver- verloren m aar de opstelling van een 
hinderen. Den H aan zal d it jaa r nog gelegenheidsdoelwachter heeft grote 
menigmaal voor de verrassing zorgen schuld eraan dat de nederlaag zo af
want niet ieder Zondag zullen de getekend werd. Zondag komt S K  Den 
groen-witten te strijden hebben tegen Haan en w ij zijn ervan overtuigd dat 
een elftal met geestdrift en wils- onze invallers een prachtige overwin- 
kracht bezield zoals het bij Gold S tar ning zullen behalen, 
het geval was. Onze boys vormen he
den een homogeen geheel met inzon- 
derhêid een sterke verdediging die 
w aarlijk  paraat staat ten einde met 
succes de tite lstrijd  tegen FC Torhout,
SV  Biankenberge en S K  Steenbrugge 
te kunnen aanbinden. En  ziehier hoe 
de doelen ter wereld kwamen :

57e min. : Een dieptepas van D ie
rendonck belandt b ij R ijckew aert die 
d it kansje n iet onbenut laat om een 
weinig aarzelende Naert het nakijken 
te geven.

77e min. : Dewulf Luc. ontw ijkt heel 
behendig twee tegenstrevers, geeft een 
prachtige pas voor de doelmond en 
met flinke kopstoot weet Berteloot de
ze prachtige spelphase te besluiten.

C.S. LES  A IL E S  RA VERSYD E
De komst van SV  Breedene werd dus 

een gelegenheid voor de rood-witte 
nieuwelingen om een eerste overwin
ning te behalen. Na bijna gans de wed 
strijd  in de meerderheid te zijn ge
weest was het slechts aan de 77e min. 
dat Corveleyn de stand opende. V ijf 
min. later slaagde Dousselaere er in 
een tweede m aal te doelen, stand die 
tot het einde toe werd behouden. Zon
dag wordt de verplaatsing naar Moere 
ondernomen en op voorwaarde dat ge
speeld wordt zoàls vorige Zondag dur
ven w ij het aan een nipte zege der 
rood-witten te voorspellen.



Vrijdag 1 October 1948.
— ■— a

Jan  Laroye heeft d it wieler- 
seizoen succesvol w illen beslui
ten en kwam te Nederboelare 
als eerste over de meet. Jan , 
die door het noodlot hardnek
kig werd achtervolgd, heeft het 
dit jaar puik vanaf gebracht, 
en bezette ta lrijke  ereplaatsen, 
zelfs bij de profs.
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Slaadg-ele Actwe machine
gesmeerd
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Het moest eens gebeuren

We melden verleden week dat 
Ja n  Rotsaert van VGO zijn o- 
vergang had bekomen naar S 
K V  O. De sportmannen zullen 
wel onm iddellijk gevafc hebben 
dat hier een vergissing in het 
spel was. Het betreftt immers 
Louis Rotsaert van ASO aie 
aan SK VO  moest worden afge
staan. Ja n  Rotsaert van VGO 
speelt bij D  Blankenberge.

V.G.O. heeft tegen C.S. îeper de 
enige goede tactiek welke in  haar af 
deling kan worden toegepast met 
succes beproefd. Een daverend offen
sief tijdens de eerste speeltijd zodat 
m et een respectabele voorsprong de 
rusit kon worden ingegaan. Wanneer 
de bordjes 4-0 wezen en inrukken 
werd gefloten mocht men inderdaad 
de zaken optim istisch beschouwen 
om dat vodr de tweede speeltijd alle 
factoren in  de kaart van roodgeel
moeten spelen.

H et is dan ook vooral te danken 
aan d it daverend begin dat VGO  het 
n iet bijster lastig had met de Ieper- 
lingen en dat de toeschouwers dan 
ook een aantrekkelijk en bemoedigend 
vertoon werden voorgeschoteld. In 
dien steeds op dergelijke wijze kan 
worden van w al gestoken zal een ne
derlaag nog lang uitblijven. Een start 
à  la  Pe llisier moet een roodgele spe
c ia lite it worden....

D it vlugge succes is gepaard ge
gaan met een mooi voetbaldemon- 
stratie waarvan het strategisch werk 
van  M elis zeker n iet vreemd was. Me 
lis, nu volledig ingespeeld en beschik 
kend over 2 m aal 45 m inuten adem, 
was de grote anim ator van de rood
gele form atie. De m iddenlijn kwam 
h ij onverpoosd ter hulp, -zodat h ij de 
ideale verbindingsm an bleek. Doch 
daarom was h ij niet minder actief 
in  de aanval. De drie doelpunten 
door hem aangetekend leveren daar
van trouwens het beste bewijs. P ie 
ters greep deze keer de hem geboden 
kansen en nam  de drie overige doel
punten voor z ijn  actief.

Over de overige acteurs va lt trou
wens niets dan goed te vertellen. De 
verdediging speelde een sobere doch 
trapvaste p artij en vooral Van Brus
sel scheen w at meer het spreekwoord 
indachtig te zijn «denk aleer ge doen 
de zijt....» D ujardin faa lt nog dik
w ijls  bij het ontzetten doch snelde 
zich zeer zeker aan b ij zijn tussen
komsten. Hetzelfde mag gezegd van 
Aspeslagh. In  de m iddenlijn moest 
M estdagh iniet onderdoen voor zijn 
medespelers.

Zo is de wedstrijd tegen leper een 
voorsm aakje geweest van w at ande
re  zwakke elftallen  als Ingelm unster 
Oudenburg, Wevelgem enz. te wach
ten staat. H et was een puike voetbal- 
dem onstratie van een elfta l dat zich 
inspanlt, niet alleen de puntjes in  de 
w acht te slepen, doch tevens om de 
toeschouwers iets aantrekkelijks te 
laten  genieten. Zo vinden de roodgele 
aanhangers het goed. Mochten we

nog ta lrijke dergelijke wedstrijden op 
Arm enonville bijwonen.

Volgend e lfta l werd opgesteld : 
Van Brussel, Aspeslagh, D ujardin, 
Mestdagh, Coopman, Vandenberghe 
R., Cuypers, Swinberge, Pieters, M elis 
en Vandenberghe L.

Mexmeó uwdiende fretw
De eerste uitw edstrijd  is voor Her

mes niet zo prettig  verlopen dan aan 
vankelijk  werd gehoopt. U it de zw a
re 6.2 cijfers mag echter n iet worden 
opgemaakt datl de groengelen te Ze- 
delgém een davering kregen en er 
zich toe moesten bepalen te grende
len en te verdedigen voor zover het 
enigzins m ogelijk was. De cijfers ge
ven helem aal ’ geen ju is t beeld van 
het verloop van deze harde, fa ir be
tw iste en gelijkopgaande p artij. Aan 
de rust leidde Flan d ria  m et 3-0 dank 
zij een lich t veldoverwicht op het ein 
de van deze speeltime en een penal
ty  die onhoudbaar in  de m uit van De 
Bruyker verdween. N a de rust kwam 
Hermes met nog slechts 10 man op 
het veld daar M ylle ongesteld was. 
Niettegenstaande d it handicap nam 
Hermes kordaat de teugels in  handen 
en de bordjes wezen weldra 3-2. Het 
zag er benard u it voor de lokalen, 
die, aan een zware inzinking ten 
prooi, de 10 Hermessers lieten beuken 
op hun verdediging. Een sporadische 
u itva l werd echter m et succes be
kroond en wanneer aldus Zedelgem 
weer met 4-2 leidde was meteen aan 
het ha lf uur nadrukkelijk Oostends 
overwicht een einde gekomen. Het 
laatste kw artier speelde Hermes als 
een verloren ploeg verder en F lan d ria  
door m eeval geholpen, b racht de 
stand op 6-2.

U it d it zeer beknopt verslag b lijk t 
voldoende dat Hermes op een flinke 
p artij mag terugblikken. Z ij die zou
den menen dat de eerste overw in
ning op Raversyde slechts stroovuur 
was zullen in  de naaste toekomst 
aan den lijve  ondervinden dat Her
mes in  haar afdeling een hoofdrol 
w il spelen.

De Herm es-Form atie die te Zedel
gem ging spelen leverde een faire- 
sportieve repliek en komt m et eer u it 
de ongelijke strijd . Namen dienen 
op de1 dagorde niet vermeld, we fe li
citeren gans de ploeg die, reeds veel 
homogener, b lijk  heeft gegeven van 
groeiende verstandhouding en spel- 
standing.

Een potig doch machteloos Breedene...

Het is m ogelijk dat de nederlaag 
van ASO  te Harelbeke ten slotte wei
nig verwondering heeft gewekt. E r 
zijn w elisw aar van die eeuwige op
tim isten die denken dat alle Zonda
gen triom fdagen zullen worden en 
dat er aan het meésterschap van A. 
S.O. n iet zal te tornen vallen, vooral 
niet door een «ploegje» als Harelbeke 
M aar er zijn ook mensen die de za
ken anders zien, die zich n iet laten 
op hol brengen door drie opeenvol
gende overwinningen, en die zich 
afvragen «Zal ASO d it jaar 
zijn  spelpeil zodanig kunnen opvoe
ren, en vooral zijn productiviteit, dat 
het fwerkelijk zijn bnmiddfelijke r i
valen er zal kunnen onder houden?»

En  we menen dat die mensen «ot 
op heden onkennend op die vraag 
hiebben moeten antwoorden. De za
ken zijn gebleven zoals ze waren t ij
dens de ongelukscompetitle 1947-48, 
toen Doornik er in  slaagde, spijts een 
mager b ilan van 11 drawns kam pi
oen te spelen en ASO  zich nog de 
m indere moest bekennen van deze 
W aa ltjes  die thans in  Eerste Afdeling 
m aar pover figuur slaan. E r  is bij 
ASO  weinig veranderd. Ameloot is ge 
kwetst, en men w acht meti spanning 
naar zijn heroptreden om te zien of 
h ij w erkelijk  de reddend*; engel zal 
zijn. M aar buiten die k l?itie  hoop die 
in  Ameloot lig t weggelegd, w at b lijft 
er ?

E r  werd veel verw acht van de vleu
gel M ichel-Vandierendonck. Heli kan 
nu geschreven dat 50% van de ver
wachtingen reeds werden de kop in 
gedrukt en dat we van deze beide 
elementen slechts sporadisch opval
lende verrichtingen moeten verwach
ten. De Cuman-Monteny aan <;e lin 
kerzijde eindigden de vorige voetbal
com petitie zeer sterk. Thans is van 
d it alles ook niets meer terug te v in 
den. De Cum an b lijft «de» opportu
nist, Monteny, een w isselvallige en 
vlug uitgespeelde «M aithews».

En  voor de rest is er veel goede w il 
doch het geheel geeft Zondag op Zon 
dag steeds dezelfde indruk : dat deze 
v ijf spelers nog niet op elkaar zijn 
ingespeeld. Hoeisng het nog ?al du
ren voorale?r ze eindelijK ^etvs zui
len u itfiJ ik :ü  n.i't een tv'jischc’ ASO 
combinatie... dat vragen zich zcvelen 
af. ASO  is a l zijn tegenspelers tech
nisch de caas. D it bh-ek eens te meer 
te Harelbeke. Niettegenstaande dit 
slaagde ASO  er n iet in  z ijn  w il op te 
dringen. E r werd eens tie meer uitge
p akt m et kort passenspel dat voor 
de toeschouwers w ellicht een zekere 
aangenaam heid bood, doch ander
zijds de lokale spelers alle tijd  voor 
plaatsing toeliet. Reeds meer dan 
eens werd geschreven dat de tijd  van 
kantlwerk en getierelatijnen voorbij 
is. Het was verleden jaa r met direct 
spel dat ASO  zich gevaarlijkst aan-

stelde. W anneer gaat men d ifin itief 
die weg opgaan ?

De besten te Harelbeke waren G er
naey, Legon, Sabbe en Vandieren
donck. Zoals hoger gezegd was A.S.O. 
technisch sterker dan zijn tegenstre
ver doch door oneindig getreuzel met 
de bal in  het, middenveld en voorhoe 
de slaagde Harelbeke, dat vier in va l
lers opstelde, erin steeds een gevaar
lijk e  repliek te bezorgen die met een 
doelpunt, het winnende, werd be 
kroond.

Aldus verkeek ASO  de kans alleen 
aan de leiding te komen. Hopen we 
dat, nu de hardste ontmoetingen voor 
de deur staan, roodgroen enkele spre 
kende overwinningen zal boeken .

Volgende e lfta l verloor te Harelbeke 
Gernaey, Sabbe, J .  Deschacht, Holle
meesch, Legon, C. Deschacht, Vandïe 
réndonck, M ichel De Leener, Monte
ny en De Cuman.

H et enige doelpunt1 van de p artij 
werd genet aan de 43e m inuut doo 
Velghe.

SsHêT
R . 'Braet in liet 

huwelijksbootje
Zaterdag 11. had te Steene de hu

welijksinzegening p laats van Mej. 
M arguerite Meyer met Rob. Braet, de 
gekende oud-speler van Cercle Brug
ge.

Mevr. Rob. B rae t is de nicht van 
dhr. Edebau, schepen te Oostende.

Aan de jonggehuwden en familie, 
biedt «Het Nieuw Visscherijblad» ziin 
oprechte gelukwensen .

SPO R T JO U R N A LIST  AAN DE EER
Onze confrater Fél. M arkey heeft 

zich als een w aar kampioen in het 
bakspel ontpopt door m et een worp 
van 60 p. de wedstrijd te winnen die 
in  het lokaal van SK V O  ten voordele 
van de getroffen speler Pauwels was 
ingericht. Door het aangename aan 
het liefdadige te paren heefti h ij an
derm aal bewezen een door en door 
sportieve kerel te zijn. Proficiat, Féli
cien.

Bu iten enkele brutaliteiten, welke 
in  ’t  vervolg best zouden achterwege 
b lijven en die gelukkig door de arbi
ter werden opgemerkt en gestraft, en 
een zevental doelpunten valt) er over 
deze wedstrijd niet veel na te ver
tellen. SK V O  was Breedene werkelijk 
te sterk. En  nu we d it ploegje eens 
aan ’t werk (? )  hebben gezien kun
nen we niet anders dan ons met 
angst afvragen met welk doelgemid- 
delde het de competitie zal sluiten. 
W e  spreken n iet van punten winnen 
want er zal wel geen enkele Breede- 
naar aan tw ijfelen dat er van een 
puntenoogst b itter weinig spraak zal 
zijn.

SK V O  daartegenover, zet rustig 
zijn opmarch verder. In  de schaduw 
van  Concordia b lijft groenwit als een 
gevaarlijke aanspraakm aker het goe
de pad bewandelen. Het is best mo
gelijk dat belde rivalen tot het einde 
van  de heenronde de leiding behou-

Het hoekje van depiondenliefhebk
DE SPRONG OVER DE GRACHT 

M ET DE HAAG

den en dat pas b ij deze laatste wed
strijd, die hen tegenover elkaar 
zal plaatsen, de halve beslissing zal 
vallen en S K  het roer van de Brugge
lingen zal overnemen. Tot zover onze 
zeer wankelbare voorspelling.

De ‘scoremachine van Voorwaarts 
d raait thans op volle toeren. Dedulle 
(5) en Van Halm e (2) namen de Bree 
dene-kooi duchtig en succesvol onder 
vuur en stelden daarnaast voldoende 
hun medespelers aan het werk om te 
besluiten dat het geheel in  beste con 
ditie verkeert. M iddenlijn en verde
diging kwamen er n iet veel b ij te pas 
H ét was meestal een tw eestrijd op 
één doel. Breedene poogde m et unfai 
re middelen het tij te doen keren 
m aar lukte er n iet in. Een lokale 
speler diende zelf van het veld ver
wezen.

En  zo is de derby achter de rug. 
De volgende zal al even weinig aan- 
aantrekkelijk zijn.

Corporatief Verbond
U IT SLA G EN

Béliard  (B ) - IJsberen  0-8
Stad  - U .C.B. (B ) 3-0
Crop’s - Bé liard  (A ) 1-8 
U.C.B. (A ) - L itto  Nieuwpoort .5-1
E l. du L itto ra l _ Po litie  0-2
Zeewezen - Tram  4-2 

Bruggen en Wegen (bye).

M ATCHEN VOOR ZATERD AG

U.C.B. (b ) - Bé lia rd  (b ) ( t. U .C .B.) 
IJsberen  - E l L itto ra l (VG O  Opex) 
Bé liard  (a ) - Stad  (t. Bé liard )
L itto  Nieuwp. - Crop’s (t. S.V. Nieuwp 
Po litie  - U C B  (a ) (t. Stad )
T ram  - Bruggen en Wegen (t. Tram ) 

Zeewezen (bye)

D it is een vierkante kuil van 1.50 
m. met aan heti uiteinde een haag 
vervaardigd met hetzelfde m ateriaal 
als de vaste haag. In  tegenstelling 
met de vaste haag moet deze haag 
tulmelbewegingen kunnen maken, zo
dat deze op haar geheel moet kunnen 
worden weggenomen. Ook moeten de 
steunpalen voorzien zijn van haken 
om de haag op de gewenste hoogte 
te kunnen plaatsen. De hond most 
deze hindernis kunnen overschrijden 
zonder de haag te raken en om dit 
te bereiken gaat men als volgt te 
werk. Verw ijder in  het begin de haag 
zodat de hond eerst de ku il moet le
ren overschrijden. L ijn  uw hond voor 
deze oefening aan een koord van c ir
ca 4 a 5 meter, afstand van de kuil 
en neem zelf plaats aan de voet van 
de kuil. Houd echter de koord n iet 
gespannen w ant anders dwingt U  lw  
hond vooruit te komen. W acht een 5- 
ta l sekonden en beveel dan «X  over» 
terw ijl U  een lich t rukje aan de koord 
geeft. O verschrijdt uw hond bij het 
eerste bevel de kuil, roep hem dan bij 
U  met de woorden «X  kom hier» of 
«X  aan de voet» m aar verm ijd dat 
uw hond een terugsprong uitvoert 
of door de kuil loopt. W anneer uw 
hond dus terug bijji U  komt streel 
hem dan en zeg hem «braaf zo»

H erhaal deze oefening doch laat 
het lich t rukje aan de koord achter
wege. W eigert de hond echter de kuil 
te overschrijden of b lijft h ij plotse
ling voor de ku il staan, iets w at zeer 
goed kan gebeuren bij deze oefening 
behoud dan uw kalm te en herbegin.

W eigert h ij bij de volgende poging 
nogmaals, leg dan een paar planken 
kruiswaarts over de kuil. p laats de 
hond wederom op 2 a 5 meter af
stand v a n , de k u il en herbegin de 
oefening zorg dragend deze m aal zelf 
achter de kuil p laats te nemen. Houd 
de koord lich tjes gespannen, beveel 
«X  over». Zo h ij de sprong waagt, 
kunt U  gerust beginnen met een der 
planken te verw ijderen en de1 sprong 
te laten herbeginnen. Wanneer U  dus 
na enkele pogingen erin gelukt uw 
hond over de ku il te doen springen 
zonder dat er planken over deze kuil 
liggen dan kunt U  gerust! de sprong 
over de kuil met de haag aanvangen 
w ant uw hond die reeds over een vas 
te haag sprong en nu zijn angst voor 
de % u il heeflt overwonnen zial zeer

spoedig deze sprong uitvoeren. Om nu 
deze haag met kuil te doen overschrij 
den door uw hond geven w ij in het 
volgend nummer verder alle nodige 
uitleg. V.R.H.

(vervolgt)

HONDENSPORT

Grote prijs van 
Ingelmunster

Onder zeer grote belangstelling 
werd Zondag 11. te Ingelmunster, op 
het terrein van «De Politiehond», de 
Grote P rijs  van Ingelm unster betwist

Slechts v ijf liefhebbers der kust
streek namen aan deze wedstrijd 
deel, doch allen wisten zich bijzon
der te onderscheiden. Deze wedstrijd 
welke doorging onder de reglementen 
van de A.V.V. werd betwist in  kate 
goriën en kende een overgroot suis
ses. Ex-kampioen «Marusl>, toebeho
rende aan de heer Anseeuw Henri, v, 
de St. M ichielse Waakhondenclub, 
w ist n ip t doch zeer verdiend te zege
vieren in  Ie  kategorie, m et 370 pun
ten voor onze streekgenoot de heer 
Fa ic t Emmery, met zijn hond «Relia 
de la  Fraternité» Kam pioen van Bel
gië met 368 punten. In  H e kategorie 
w ist de lokale beloftë «Tarzan van 
’t Hofstedeken» toebehorende aan de 
heer Velthof René, van V rij en Vrank 
Oostende, eindelijk zijn  wedstrijd te 
winnen en zegevierde prachtig  met 
343 punten voor «Diana» toebehoren 
de aan de heer Van M arcke Amedée, 
van K o rtrijk , die vorige week 2e ein
digde in  het Kam pioenschap van Bel 
gië Ile  kategorie. In  dezelfde katego
rie wisten «Tarzan de Gouthof» toe
behorende aan de heer Valckeneers 
Hubert van De Getrouwe Waakhond 
Steene en «Uber de la  Brigade» toe
behorende aan de heer Dauw Léon, 
van De Zeehond Klem skerke zich bij 
zonder te onderscheiden door zich 
respectievelijk 4e en 6e te rangschik
ken met onderscheidelijk 300,5 en 28S 
punten. In  IV e  kategorie w ist «Rouw 
die» toebehorende aan de heer Mal- 
faison Frans, van de hondenclub 
«M ijn Vertrouwen Opex-Oostende» 
de 2e p laats te veroveren, met 153,5 
punten w at voor zijn eerste' wedstrijd 
een mooie prestatie vertegenwoordigd

Uitslagen en Rangschikking
BEVO RD ER IN G  B

Tubantia _ Exc. St. N iklaas 
SU. Moeskroen - RC  G ent 
Meulestede - Kapellen 
R C  Harelbèke - A S Oostende 
St. K o rtrijk  - Waregem 
Dendermonde - Meenen SC  
R C  Borgerhout _ Temsche 
Izegem - Lokeren

R A N G SC H IK K IN G
1 RC  Gent
2 Denderm.
3 Oostende
4 St. N iklaas
5 Moeskroen
6 Izegem
7 Meenen
8 Waregem
9 Borgerhout

10 St. K o rtrijk
11 Harelbeke
12 Temsche
13 Tubantia
14 Kapellen
15 Meulestede
16 Lokeren

Ile  P R O V IN C IA A L
2-3 V G  Oostende- C S leper
0-0 DC Blankenberge - FC  Knokke
0-3 SV  Wevelgem - AA Moeskroen
1-0 Zwevegem Sp. _ FC  Poperinge 
0-2 W S leper - W S  Houthulst 
0-0 W S  Oudenburg - B S  Avelgem 
0-2 F. W ervik - SVO  Ingelm unster 
5-2 FC  Roeselare - D eerlijk  Sp.

R A N G S C H IK K IN G
0 1

Ile  G E W E S T E L IJK E  A
6-2 M iddelkerke - Den H aan
1-1 Beernem  - G istel
1-2 St. K ru is  - SV  Blankenberge
2-2 FC  Torhout - SC  Jabbeke 
1-1 Nieuwpoort _ Steenbrugge 
1-1 FC  H eist - SV  Veurne 
9-2 FC  Syseele - De Panne 
6-1 Koksijde - S K  Torhout

11Ie A FD EL IN G  A
2-0 Koekelare - Gevaerts
2-1 Zwevezele - Adinkerke 
0-3 Oedelem _ St. Jo ris
6-1 Breedene - S K  Voorwaarts 
0-2 Eernegem - Diksmuide
3-2 Zerkegem - Concordia 
0-4 Assebrouck - Lissewege
4-1

V IER D E  SPEC IA A L  B
5_1 Koekelare - F l. Zedelgem
2-2 Exc. Zedelgem _ Hermes
2-2 Les Ailes - Breedene
0 -7  Veldegem - Moene 
6-2  Voorwaarts - Leffinge
1-3 S K  Torhout - Lichtervelde 
1-3

5-7
6-2 
1-3 
0-5 
7-0 
6-1

R A N G SC H IK K IN G

4 3 0 1 10 1 7 1 Houthulst 4 3
4 3 0 1 9 2 7 2 V G  Oostende 4 3
4 3 1 0 7 3 6 3 FC  Roeselare 4 3
4 3 0 1 10 6 6 4 W ervik 4 3
4 2 1 1 10 5 5 5 Knokke 4 2
4 2 1 1 8 4 5 6 Zwlevegjem 4 1
4 1 1 2 5 5 4 7 Avelgem 4 1
4 2 2 0 11 8 2 8 D Blankennb. 4 1
4 2 2 0 7 9 4 9 A Moeskroen 4 2
4 1 ,2 1 5 6 3 10 C leper 4 1
4 1 2 1 5 8 3 11 Ingelm . 4 1
4 1 2 1 4 10 3 12 W S  leper 4 1
4 0 2 2 5 8 2 13 Deerlijk 4 1
4 1 3 0 5 8 2 14 Wevelgem 4 1
4 1 3 0 3 13 2 15 Oudenburg 4 0
4 0 3 1 4 11 1 16 Poperinge 4 0

R A N G S C H IK K IN G
0

R A N G SC H IK K IN G

1 0 
1 1

14 3 7 1 M iddelkerke 4 4 0
10 3 7 2 Blankenb. 4 4 0
13 4 7 3 Torhout FC 4 4 0
16 6 6 4 Steenbrugge 4 3 0
8 6 6 5 Beernem 4 3 1
7 6 4 6 Den H aan 4 2 2
8 7 4 9 Koksijde 4 2 2
3 5 4 7 St. K ru is 4 2 2
6 8 4 8 De Panne 4 2 2
8 10 3 10 Nieuwpoort 4 1 3
5 12 3 11 S K  Torhout 4 1 3
8 8 3 11 Veurne 4 1 3
6 14 2 13 G istel 4 1 3
6 13 2 14 FC  Heist 4 1 3
4 9 2 15 Jabbeke 4 0 3
4 13 1 16 Sijsele 4 0 4

11
14
15 
11 
10 
10
7 10 
9 7 

10 10 
7 9 
7 9 
7 11 
7 13 
6’ 14 
5 12 
2 18

8
8
8
7
6
4
,-}
4
4
2
2
2
2
2
1
0

Concordia 4 
SV  Koekelare 3 

3
3
4 
4 
4 
4 
4 
4
3
4

SK VO
S t Jo ris
Lissewege
Adinkerke
Diksmuide
Oedelem
Zwevezele
Eernegem
Wenduine
Gevaerts
Assebrouck
Zerkegem
Breedene

3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
0 

41 
4 0 
4 0

0 1 14 
0 0 9 

1 12 
1 5
1 13 
1 10 
0 12
2 9 
1 9 
1 11
1 4
2 6
0 3
1 7 
0 3

5 2 
0 8 6 2 
0 4 7 2

7 2 
7 2

1 SK V O  2 2 0 0 14 2 4
7 2 E  Zedelgem 2 2 0 0 14 4 i  
6 3 F l Zedelgem 2 1 1 0  9 
6 4 Lichtervelde 2 1 1  
5 5 Raversyde 2 1 1

6 Leffinge 2 1 1
7 S K  Torhout 2 1 1
8 FC  Moere 2 1 1
9 Hermes 2 1 1  

6 3 10 SV  Koekelare 2 1 1
10 3 11 SV  Breedene 2 0 2 
4 3 12 Veldegem 2 0 2
4 2
5 2 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ♦
6 1 Verantw. O pst. S. BO LLIN N E 

21 0 H. Hartplein, t l ,  Oostende
P.C.R. 4189.87 H.R.O. 14.275

5
5
4
4

0 7 10 2
0 4 7 2
0 5 11 2
0 3 10 0
0 0 10 0


