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edactie en Beheer Nieuwpoortsteenweg, 44 
Oostende —  P.C.R. S. B O LL iN N E  41 89.87

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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A B O N N EM EN T EN : Binnenland: 1 jaar: 100 fr. 
TEL. Nr. 725.23 Nederland: 12 gulden.
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Yog iets over het werk van de “IBIS”

Wie âeûnne’tt zich nag de âaatôman
Jef Verbanck ?

VE L E  jaren vóór de eerste wereld
oorlog, toen De Panne nog geen 
badstad, m aar een klein vissers

dorpje was, weggestoken in  de woeste 
duinen, was Prins Albert een regel
matig bezoeker bij «Madame Teir- 
linck», die te dien tijde een klein châ- 
letje uitbate en aan de weinige vreem 
delingen die de streek kwamen bezoe
ken, eten en slaapgelegenheid bezorg
de.

Jef Verbanck - in De Panne spreekt 
men van «Chef» - die, zoals zovele an 
dere ook enige reizen op IJs lan d  ge
daan had, vond toch de middelen om 
een boot op zijn eigen te krijgen. H ij 
had het hoegenaamd niet gemakke
lijk om met zijn kroostrijk gezin van 
tien kinderen de twee eindjes aan 
malkander te knopen.

t Was gedurende het drijfnetha- 
ring-seizoen, visserij die dan fel bedre 
yen werd, dat Madame Teirlinck, hem 
eens de raad gaf zes en tw intig volle 
haringen op te sturen naar H. K . H. 
Prins Albert en Prinses Elisabeth.

Groot was de verwondering van de 
brave man, wanneer h ij kortelings 
nadien een brief van dank ontving uit 
Brussel, samen met een zilveren hor- 

>, waarin van binnen het portret 
van Prins Albert en Prinses Elisabeth 
ingewerkt was. Daarbij was de som 
van 150 frank gevoegd, die te dien 
tijde een reusachtig bedrag was voor 
een werkersgezin. Dat die zes en 
twintig haringen fel besproken wer
den, hoeft wel geen verder betoog.

Op zekere dag in  het jaa r 1905, 
kwam Madame Teirlinck, Je f van z’n 
boot afhalen, die zoals h ij u it zee 
kwam, zwart als de stoof en op zijn 
zware kloefen, tot zijn grote verwon
dering bij de Prins gebracht werd, 
die voor de zoveelste m aal in  De Pan 
ne verbleef.

De Prins stelde aan Je f de vraag of 
hij geen leraar had w illen worden in 
splissen, breien, enz. op een boot, c 
zou ingericht worden als school voor 
weesjongens. Onze man was aan
stonds akkoord. H ij kreeg een brief 
mede, trok naar Oostende bij Com. 
Bultinck om orders, Enige dagen la 
ter vertrok h ij met de maalboot naar 
Engeland, om als enige Belg toezicht 
te houden over het reisvaardig maken 
van een oud schip, dat dienst moest 
doen voor het werk, dat in  de loop 
der jaren een grote ontwikkeling 
heeft genomen.
Toen het vaartuig na 43 dagen k laar 
was, werd het met een Oostendse tui- 
boot naar de haven gesleept en op 
zijn vaste plaats gelegd bij de brug 
van Sas-Slijkens.
Toen begon het gewoon leven, dat 

latuurlijk voor Je f  Verbanck, die de 
(bootsman» genoemd werd, een hele

verandering betekende. H ij die ge
woon was aan het harde vissersleven, 
het op het strand steken van zijn 
boot, het naar beneden doen, wan
neer deze bij stormweder tot tegen de 
duinen geworpen was, het in  het wa
ter lopen tot aan de hals, zowel ’s zo
mers, als ’s winters, d it alles was voor
bij. E r werd hem toen gevraagd aan 
de jongens alle handwerk verbonden 
aan de zeemanstiel aan te leren.

D at d it in  het begin geen gemakke
lijke karwei was, hoeft n iet te worden 
gezegd. W anneer men bedenkt, dat te 
dien tijde, a ltijd  veertig tot tachtig 
jongens aan boord waren. Vele van 
zijn oud-leerlingen zullen nog wel we
ten te vertellen dat zij met de boots
man erg bevriend waren en vele uren 
genoeglijk doorbrachten. B in st er ge
breid, gesplitst, zeilen hersteld, enz. 
enz. gedaan werd, kon de bootsman 
hun vertellen van het strandleven 
aan De Panne, van de drijfnetvisserij 
of van zijn reizen naar IJs lan d  met 
de Franse zeilschepen.

Gezag had h ij, w ant niem and dacht 
er een ogenblik aan binst de uren, de 
goede gang van de les te storen, want 
in  aanraking komen met die «vissers- 
poten» van de 1 m. 95 metende grote 
man. dat ware een n iet te vergeten 
avontuur geweest.

Toen brak de oorlog 1914-18 uit en 
werd aan de bootsman de zorg toe
vertrouwd voor het behoud van het 
schip, terw ijl alle weesjes uitgeweken 
waren met vissersschepen uit Oosten
de. Gans de oorlog verbleef Je f V er
banck met vrouw en kinderen in  zijn 
klein huisje, ongeveer op de plaats, 
w aar nu het prachtig schoolgebouw 
van de «Ibis» zich bevindt. H ij droeg 
goede zorg voor het schip, dat in  de 
vaart lag, tot h ij er van weggejaagd 
werd door de bezetter. Zoals alle men
sen, die de bezetting van 1914-18 te 
Oostende medegemaakt hebben, zag 
ook de bootsman met zijn gezin zwar
te sneeuw, bij zover dat na de bevrij
ding, wanneer zijn oudste zoon Alex, 
die gans de oorlog in  F ran k rijk  ge
varen had te Oostende met zijn schip 
aankwam, vader en zoon elkaar voor
bij stapten aan de Tilbury-kaai, zon
der elkander te herkennen, toch eens 
omkeken, en dan, ja  dan toch elkaar 
herkenden. Van 105 kgr. van vóór de 
oorlog, was de bootsman gezakt tot op 
63 kgr.

Gelukkig brak er weldra een betere 
tijd  aan. Het schip van de «Ibis» werd 
terug opgekalfaterd en in  een nieuw 
kleed gestoken. Weer deed het dienst 
als schoolschip en vast verb lijf voor 
de weesjongens. La ter werd het school 
gebouw opgetrokken en werd het de 
grote verhuis voor allen.

Dan sliepen de jongens niet meer 
aan boord en werden de lessen in  het 
schoolgebouw gegeven : alleen de les
sen yan de bootsman hadden nog op 
het schip plaats.

Je f Verbanck vervulde zijn p licht 
tot aan de ouderdom van 65 jaar. Z ijn  
welverdiende rust was echter van be
trekkelijke korte duur. Na een kort
stondige ziekte overleed h ij op 73- 
jarige ouderdom.

Negen en tw intig jaar heeft h ij 
dienst gedaan. De weesjongens, die 
soms al jaren aan hun lot overgelaten 
waren, vooral in  de stichtingsjaren 
van het Kon ink lijk  W erk «Ibis», von
den in hem een tweede vader, hoor
den in zijn raadgevingen niet de 
schoolmeester m aar de man van de 
zee, die ook die zee getrotseerd had, 
net zoals hun eigen vaders die er het 
leven gelaten hadden.

Velen hebben van de bootsman Je f 
Verbanck nog een aangename herin 
nering bewaard. E L IJO S .

Wetenschap - Nijverheid - Handel
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De schietoefeningen langs de
W e s tk u s t

ON Z E  vissers van de Westkust 
hadden bij monde van de burge
meester geprotesteerd tegen de 

schietoefeningen in  de W estelijke vis- 
zone en gevraagd dat deze slechts ’s 
namiddags zouden plaats hebben.

Na een tussenkomst van hoofdwater 
schout C arlier bij de bevoegde over
heid, werd voor d it jaa r bekomen dat 
tijdens de maanden November en De
cember 1948 niet geschoten wordt in 
de grote sector. Nochtans zal al de 
werkdagen in  de kleine sector, Zater
dag inbegrepen, geschoten worden 
van 8 tot 12 en van 14 tot 18 uur.

In  die omstandigheden, is de kleine 
sector van geen belang voor de vis
serij, w ant tussen 12 en 14 uur zal 
n iet geschoten worden om hen toe 
te laten de haven binnen te varen.

Voor wat de lopende maand betreft 
zal van M aandag tot Zaterdag inbe
grepen van 8 tot 12 en van 14 tot 18 
uur in  de grote sector geoefend wor
den.

Z ij die zich aan de Oostkant van de 
haven bevinden zullen van 12 tot 14 
uur gem akkelijk de haven kunnen 
aandoen.

Op ogenblikken dat er niet gescho
ten wordt, zoals deze week, zal d it be
kend gemaakt worden door een be
rich t op het Waterschoutsam bt en in 
de plaatselijke vism ijnen.

Volgens het Berich t aan Zeevaren

den welke deze week in  ons blad ver
schijnt, is het opvallend dat de signa
len van verbod tot varen in de secto
ren beter zijn aangeduid.

Inderdaad, bedoelde signalen wor
den vertoond op een mast aange
bracht boven aan de watertoren van 
Lom bartsijde

W anneer er geschoten wordt in de 
kleine sector, wordt zulks aangeduid 
door een rode vlag waarvan de zijde 
2 m. bedraagt met EEN  bolvormig sig
naal er BOVEN.

W anneer de schietoefeningen in  de 
grote sector worden gegeven, dan 
wordt dezelfde rode vlag gehesen met 
er BO VEN  T W EE  bolvormige signalen.

W anneer geen signaal wordt bijge
zet, dan hebben er geen schietoefenin 
gen plaats.

W e geloven dat dit aan duidelijk
heid n iet ontbreekt en dat de kreet 
van onze vissers toch verhoord werd.

Ons
Zeewetenschappelijk

Instituut
D E Z E  nuttige instelling zou met 

1 Oktober van de plaats w aar ze 
thans niet thuis hoort, naar 

het bestuursgebouw van de nieuwe vis 
m ijn te Oostende verhuisd worden.

Thans zijn opnieuw moeilijkheden 
opgerezen omdat de burelen van de 
stadsdiensten met 1 November naar 
de nieuwe gebouwen in de haringhaL 
le over gebr acht worden en het in- 
richten van de verwarm ing in  de oude 
gebouwen een grote uitgave vergt.

W ij menen, dat dergelijke kleinig
heden niet opwegen tegen het groot 
belang ons Zeewetenschappelijk In 
stituut en de burelen van de visserij
dienst ter plaatse te zien onderbren
gen.

Als ' ï  visverbruik vergroot,
kent de visser geen nood !

SxAiâftingen aam het ijle -
âwdnçfôœizaen

O P  het Hoofdbestuur van het Zee
wezen wordt heden Vrijdag te 
14,30 uur een vergadering gehou

den, w aaraan de diensten van het B e 
stuur van het Zeewezen en betrokken 
redersgroeperingen deelnemen met 
het oog op het nemen van schikkin
gen voor toepassing van de Belgisch- 
Franse overeenkomst, welke vermoe- 
delijk  op 18 Oktober te Brussel zal 
besproken worden tussen de afvaard i
gingen van beide landen.

W e hopen dat in  ’t bijzonder reke
ning zal gehouden worden met de be
langen der kustvissers, welke het niet 
breed hebben.

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

doch in de K W A L IT E IT

5)e gxvcnaat te duwc 
gœâacfït?

O N ZE lezers weten dat er twee 
jaa r lang m axim um prijzen voor 
de aankoop van garnaal waren 

vastgesteld. De handelaars mochten 
eerst aan niet meer dan 24 fr kopen 
in  de m ijn. Door tussenkomst van 
het Verbond der Kustvissersreders 
werd toegelaten d it op 28 fr te 
brengen en te Zeebrugge mocht men 
boven de 34 fr n iet kopen. Daar der
gelijke regeling bij v rij verkoop niet 
kon gevolgd worden, was het te be
grijpen dat bij schaarse aanvoer de 
prijzen hoger noteerden met als ge
volg dat te Zeebrugge, Blankenberge 
en Nieuwpoort processen-verbaal w er
den opgesteld.

Te Brugge werden de handelaars 
Debra, Huysseune, van Zeebrugge, 
Swoboda van Brussel en Waeghe van 
Wenduine welke aan te hoge prijzen 
hadden gekocht, vrijgesproken.

De prokureur tekende hiertegen be
roep aan, zodat de zaak vorige week 
voor het beroepshof werd gebracht, 
w aar de beschuldigden opnieuw w er
den vrijgesproken, nadat vaststond, 
dat het h ier officiële aankopen gold 
door de officiële diensten geleid en 
van onregelmatigheden geen sprake 
kon zijn, gezien de garnaal, naar ge
lang de aanvoer, goedkoop of duur is.

Daarmede is d it «groot» drama 
afgelopen, niet zonder dat enkelen 
duizenden franken onkosten hadden 
en de vissers er toen duizenden fran 
ken mee verloren hebben.

Een gevaarlijke vangst 
van de Z.441

A AN het wrak van de Nippon over 
Blankenberge, dacht schipper 
Van Waes Alfred een reuzevis in 

zijn net te hebben, m aar het was een 
magnetische m ijn. De bemanning 
hakte het net n iet af, w at gewoonlijk 
u it schrik gedaan wordt, m aar haalde 
de m ijn aan boord, stopte zijn vis
vangst en snelde met zijn doodsge
vaarlijk  tuig naar Zeebrugge. Daar 
gekomen mocht h ij de haven niet bin

nenvaren zolang de m ijn niet ontla
den was. Resultaat : deze vangst kost
te hem 4000 fr schade aan netten en 
verlies van de visvangst. W ie zal deze 
stille helden vergoeden ? Voor de oor
log kregen zij 500 fr als premie als 
er een m ijn opgehaald werd, en van 
een onderscheiding is er geen sprake, 
nochtans worden velen voor minder 
gedekoreerd.

Vier dappere vis
sers, schipper Var 
Waes Alfred, mo 
torist Van Wae: 
André en de m a
trozen Compernol- 
le en R ijs  Arthur.

Stille; helden
Luitenant Pesch van de Belgische 

Zeemacht (onder 2e links) heeft de 
m ijn ontladen, honderden sprintui- 
gen uit zee werden reeds door , hem 
onschadelijk gemaakt. H ij bekende 
ons dat de m ijn elk ogenblik kon ont

ploffen en dat d it niet gebeurd is 
door een klein defekt aan het speciaal 
uurwerk. Het is een Duitse m agneti
sche. akoustieke m ijn van 1 Ton (1000 
kgr) en zeer gevaarlijk voor ijzeren 
schepen.

W aterschout Luy 
ens van Zeebrug-m 
Luitenant Pesch m 
en de matrozenm 
der Ontm ijning s- f  
dienst.



Jwdchting. aan het examen aaox het getuig^^fuâft aan

Met het oog op het inrichten van 
het examen dat leidt tot het getuig
schrift van scheepsjongen, overeen
komstig de nieuwe reglementering, 
werd, op / in itia tie f van de heer C al
lant, D irecteur van de Rijksvisserij- 
school te, Heist, een bijeenkomst te 
Oostende belegd. W aren er vertegen
woordigd : De R ijksvisserij school van 
Heist door de heer Callant; De Ste- 
delijke Visserijschool van Oostende 
door de heer Boels; De V rije  V isserij
school van Oostende door E.H. Broe- 
fler Annobert; Het Kon inklijk  W erk 
'bis.

De besprekingen te Oostende ge
voerd, werden op het Hoofdbestuur 
hernomen in  aanwezigheid van de 
heren : Biron, Siaens, Pluym ers en 
Callant.

1. Algemeen wordt de wens uitge
drukt en de noodzakelijkheid inge
zien om, in  Ju n i e.k. het examen te 
doen doorgaan.

2. Het examen loopt over gans het 
examenprogramma dat in de «herin
richting» werd voorzien. Het omvat 
een schriftelijke schiftingsproef en 
een mondelinge proef.

Worden tot de mondelinge proef 
toegelaten : de candidaten die voor 
de schriftelijke proef ten minste de 
0,6 van de punten (126) behaald heb
ben.

Worden afgewezen : de candidaten 
met één cijfer nul, twee cijfers m in
der dan de 0,4 van de punten, één 
c ijfe r m inder dan de 0,6 der punten 
in  een der volgende vakken : zee- 
vaartrekenen, zeeregeling.

Z ijn  geslaagd : de candidaten die 
voor het ganse examen, ten minste 
de 0,6 van de punten behalen (210).

Is  niet geslaagd : de candidaat die 
m inder dan de 0.6 der punten be
haald in  : zeekaart, zeemanschap, 
matrozenwerk.

3 Indeling der vakken :
Sch rifte lijk  : zeevaartrekenen 60 p. 

rekenkunde 30 p.; zeeregeling 30 p.; 
het vissersvaartuig 10 p.; zeevisserij 
30 p.; weer- en zeekunde 20 p.; mo
toren 10 p.: gezondheidsleer 20 p.: ta 
len 20 p. Totaal 210 p.

Mondeling : instrum enten 20 p.; 
zeekaart 30 p.; zeemanschap 30 p.; 
matrozenwerk 60 p.: totaal 140 punten 
Algemeen totaal 350 punten.

4. Aan de geslaagde candidaten 
wordt : a) het getuigschrift van de be 
kwaamheid tot scheepsjongen afgele
verd; b) een leerpremie toegekend; 
c) wordt toegang verleend tot het 3e 
■\eer jaa r dat leidt tot het getuigschrift 
ran «Aspirant-schipper».

5. Leerprem iën :
Een éénvormige premie ter waarde 

?an 250 fr. wordt aan al de geslaagde 
ïandidaten verleend.

Deze premie, onder de vorm van 
ien bon. wordt slechts ter hand ge

steld bij de aanmonstering voor de 
scheepsjongens die na het 2de leer
jaa r inschepen of op het einde van 
het 3de leerjaar aan de scheepsjon
gens; die de cursus van Aspirant- 
Schipper gevolgd hebben. Deze bon is 
alleen geldig voor de aankoop van zee 
goed.

Aan de leerjongens die minstens de 
0,8 van de punten behalen, zullen 
daarenteggen leerboeken of ander 
leergerief toegekend worden als b ij
zondere aanmoedigingspremie.

6. Exam en-zittijden :
Het examen wordt te Oostende a f

genomen 14 dagen vóór het examen 
van Schipper le  en 2e klasse, dus in 
Ju n i. Een tweede zittijd  zal plaats heb 
ben op het einde van September voor t 
de candidaten die niet slaagden en ’n 
herkansing wensen, alsook voor de

SCHEEPSJONGEN
candidaten «Aspirant-Schipper», die 
niet in  het bezit zijn van het getuig
schrift van scheepsjongen.

7. De Ju ry  wordt als volgt samen
gesteld : Voorzitter : De Inspecteur 
over het V isserij onderwijs (Hoofdwa
terschout C arlier) ; Leden : 1 vertegen 
woordiger van  de R ijksvisserij school 
van Heist, van  de Stedelijke V isserij
school van Oostende, van de V rije  Vis 
serijschool van Oostende, van het, K o 
n ink lijk  W erk Ib is  en van de V rije  
Visserijschool van Nieuwpoort.

Voor matrozenwerk, dat veel tijd  
zal opeisen, moeten 2 ondervragers 
fungeren die samen de punten toe
kennen. Te Oostende beschikt men 
over 2 geschikte vakleraars, Lusyne 
en Verbiest die met jongens om kun
nen en op de hoogte zijn van de mo
derne visserij techniek. Het gaat n iet 
meer op daartoe een «oud visser» aarv

te stellen hetgeen a ltijd  op een m is
lukking neerkomt.

6. Inschrijvingen der candidaten : 
Deze zullen overgem aakt worden 

aan de Secretaris m instens een paar 
weken voor elke zittijd.

Voorwaarden : m instens 14 jaar 
oud z ijn  in  de loop van het jaar, hoog 
stens 18 jaar.
- 7. Verplaatsing der candidaten van 
Oost- en Westhoek :

Voor deze candidaten zullen voet
stappen aangewend worden bij de 
M aatschappij van Buurtspoorwegen 
om een verm indering op de vervoer- 
prijs te bekomen. De verplaatsing 
moet in  groep en onder bewaking ‘ge
beuren.

8. M ateriaa l Matrozenwerk :
Om de beurt zullen de betrokken 

scholen het vereiste m ateriaal ,ter 
hand stellen.

dnde’czaeâôxaad aaa* Zemawd
D E  O N D ERZO EKSRA A D  voor de 

Zeevaart kwam Dinsdag nam id
dag bijeen onder het voorzitter

schap van dhr J .  Po ll. D hr Pluym ers 
vervult het ambt van rijkscom m is
saris.

U IT G ES T ELD E  ZAKEN
H et onderzoek in  zake 0.65 wordt 

uitgesteld voor onbepaalde datum 
daar Belpaeme Robert in  zee is.

W at het vergaan van 0.275 betreft 
worden de debatten gesloten. De u it
spraak zal op 27 Oktober aanst. ver
leend worden.

DE AANVARING  TU SSEN  0 241 EN
DE NOORSE M O TO RTRA W LER  

«HAVBRANT»
De feiten vielen voor op 20 Septem 

ber 1947. De schipper van 0.241 La- 
force G. is ter zitting n iet aanwezig.

De zaak werd voor de eerste m aal 
uitgesteld op 15 September 1948 daar 
de Raad nog n iet in  het bezit was van 
het verslag van  de Noorse schipper. 
D it kwam ondertussen in  regel.

Vooraleer de raad overgaat tot het 
onderhoor van de getuige M A ERTEN  
Henri, stuurm an aan boord van 0.241 
wordt in  diens afwezigheid lezing ge
geven van het verslag van schipper 
Laforce en van de Noorse bevelheb
ber.

Onm iddellijk va lt op dat beide ver
slagen op voorname punten tegen
strijdig zijn.

Schipper Laforce verk laart dat de 
«Havbrant» met grote vaa rt op de 
0.241 af kwam. Het Noors vaartuig 
gaf geen m istsignalen, de 0.241 daar
entegen wel, Toen, het vreemd vaar
tuig aan bakboordzijde waargeno
men werd in  de mist, was de aanva
ring niet meer te verm ijden. Het roer 
werd hard bakboord overgetrokken. 
De «Havbrant» kwam met volle ge
weld in  aanvaring met 0.241 ter hoog 
te yan de achterste bakboordgalg. De 
verschansing werd ingedrukt en de 
galg gebroken. H et Noors vaartuig 
verdween met grote vlucht.

De schipper van het Noors vaartuig 
beweert daarentegen dat zijn vaar
tuig aan de korre lag en geen snelheid 
had. Het zou signalen hebben gegeven 
die door 0.241 moesten opgemerkt 
geweest zijn,. Gemeld wordt dat dit 
laatste vaartuig met grote snelheid 
liep.

Hierop gaat de raad over tot het

Belgische im- en export
Mogen wij op verbetering hopen?

D H R  J.  VAN TH ILLO , algemeen 
secretaris van de Nationale Fe 
deratie van het Visserijbedrijf, 

schreef in «De Visserijwereld», dat 
België in het Europese reconstructie 
programma de mogelijkheid ziet om 
zijn export van vis weer op gang te 
brengen. Te Pa rijs  verklaarde ons 
land zich bereid 83 t.h. vàn de ons 
toegekende Marshall-credieten te stor 
ten in  het gemeenschappelijk Euro
pees fonds, dat zal worden aangewend 
om de vastgelopen in tra Europese 
handelsbeweging te deblokkeren. U it 
d it fonds zullen de Europese landen 
kunnen putten als ze behoefte heb
ben aan betrekkelijk harde Europese 
deviezen, zoals de Belgische frank. 
D it fonds zal dus bvb. aan Nederland 
Belgische franks kunnen voorschieten 
en deze deviezen aan België in  dol
lars betalen, waarmede w ij dan onze 
aankopen in  de Verenigde Staten zul 
len financieren. Ind ien ons land als 
crediteur-staat geen rechtstreeks voor 
deel haalt u it het fonds, zal het ech
ter zijn export naar Europa weer op 
gang kunnen brengen. Als voorwaar
de van Belgische zijde werd echter ge 
steld dat onze leveringen zullen ge
schieden overeenkomstig de program
m a’s van onze handelsverdragen. E r 
bleek nml. dat onze Europese debi
teurs hun aankopen in  ons land w il
den blijven beperken tot grondstoffen 
en ha lf afgewerkte produkten, zodat 
de export-crisis in  onze produktie van 
afgewerkte en consumptie-artikelen 
zou blijven aanzieken. Op deze voor
waarde werd ingegaan. E r  d ient dus, 
w at onze visserij betreft, van nu af 
een grote inspanning te worden ge

daan om de positie, die zij in  de twee 
afgelopen jaren in  de verschillende 
handelsverdragen heeft weten in  te 
nemen - doch welke in  verband met 
de financieringsm oeilijkheden slechts 
zeer gedeeltelijk konden worden ge
ëxploiteerd - te consolideren en ver
der u it te breiden. H ierin  wordt de 
mogelijkheid gezien de oplossing van 
het netelig probleem van de invoer te 
vergem akkelijken.

Thuisproblemen
In  1947 werd in  Canada 209.5 m il

lioen pond vis in  Canada verbruikt. 
D it cijfer vertegenwoordigt enkel 30 
t.h. van de totale produktie. De ove
rige 70 t.h wordt uitgevoerd of moet 
uitgevoerd worden en stelt een der 
grootste problemen van de industrie.

De Canadezen zelf zijn de mening 
toegedaan dat er enkel één uitkom st 
aan dit vraagstuk bestaat en deze is, 
de thuisprodukten opvoeren.

Gezien de grote oppervlakte van het 
land, en een andere toestand eigen 
aan deze streek' nm l. de in  evenredig
heid kleine bevolking over die grote 
oppervlakte verspreid,, bevolking die 
geen grote viseters zijn is d it een reu
ze taak.

De belachelijk kleine consumptie : 
11 Eng. pond vis per persoon en per 
jaar, is in  dergelijke mate in  omge
keerde proportie met de bevolking dat 
een resultaat n iet kan u itb lijven en 
de consumptie met goed gevolg meer 
de hoogte' zal ingedreven worden.

onderhoor van de stuurm an M A ER 
T EN  H EN R I. H ij verk laart, dat h ij 
zich nog goed de feiten herinnert. 
Vooraleer h ij de w acht optrok, stelde 
h ij terloops vast dat het m istig was. 
Toen h ij nog beneden was, hoorde hij 
de 0.241 regelm atig blazen. Eens van 
wacht, is h ij overtuigd dat zijn vaar
tuig in  de m ist langzaam liep en dat 
om de twee m inuten een lange stoot 
op de flu it gegeven werd.

Op het ogenblik dat h ij de wacht 
optrok, stond de lichtm atroos aan het 
roer te zamen met de schipper. H ij 
nam het roer over van de lichtm a
troos en toen de schipper u it de brug 
vertrokken was naar de kaartenka
mer, stond de matroos M artinsen op 
de u itk ijk.

De Raad m erkt op, dat de stuurman 
fout bedreven heeft door het roer te 
houden en de belangrijkste post, deze 
van de u itk ijk , toevertrouwd werd 
aan de matroos, wanneer de schipper 
u it de brug verdwenen was.

De stuurm an had op d it ogenblik 
als voorname taak, zelf de u itk ijk  te 
verzekeren en hét roer toe te vertrou
wen in  de handen van de matroos.

Ongeveer v ijf en tw intig  m inuten 
na het aflossen van de wacht, werd op 
circa drie scheepslengten of 100 1 
meer voorlijker dan dwars aan de 
bakboordzijde een «monpe» waarge
nomen. Dé w acht heeft n iet horen 
blazen. 0.241 lag Noord over op het 
kompas en bleef zijn koers lopen. Aan 
de snelheid van 0.241 werd niets ver
anderd, w at n iet nodig geacht werd.

De stuurm an verw ittigde de schip
per dat er «iets» aan bakboordzijde 
van 0.241 waargenomen werd. De 
schipper kwam dadelijk op de brug 
en gaf bevel het roer hard bakboord 
over te halen, manoeuver dat h ij 
zelf h ielp  uitvoeren. De flu it is aan de 
stuurboordzijde opgesteld. Zo stuur
man en schipper door het manoeuver 
ingenomen waren, was de matroos ze
ker in  staat ze in  werking te stellen. 
D at er nog geen twee m inuten verlo
pen waren sinds het laatste signaal, 
is geen reden, verm its het reglement 
voorziet dat m instens alle 2 m inuten 
moet geblazen worden, d it tijdbestek 
mag echfer verm inderd worden en 
zonder onderbreking m istsignalen ge
ven. is n iet verboden.

Schipper Laforce gaf, na de aanva
ring het bevel 0.241 stil te leggen en 
gaf signaal van stilliggend vaartuig.

Stuurm an M aerten verklaart, dat 
er geen m inuut verlopen is tussen het 
opmerken van de gedaante, die na
dien het Noors vaartu ig  bleek te zijn 
en de aanvaring. Getuige heeft niet 
opgemerkt of de «Havbrant» aan de 
korre lag. De schipper gaf bevel Noord 
te sturen w at gedaan werd.

Toen de «monpe» ontwaard werd, 
heeft de stuurm an er n iet aan ge
dacht te stoppen, doch is b lijven lo
pen. De stuurm an steunt zich hiervoor 
op het fe it dat h ij tot stoppen geen 
bevel gekregen had. De Raad merkt 
h ier nochtans op, dat deze handel
w ijze van een stuurm an, n iet goed te 
praten is en h ij de manoeuvers op 
eigen in itia tie f en als verantwoorde
lijke  van de w acht moet uitvoeren die 
geboden z ijn  door de omstandigheden.

M aerten H enri verk laart verder 
dat h ij de mening toegedaan was zich 
steunend op peilingen, dat h ii mis zou 
lopen van de «Havbrant».

H ij k rijg t vervolgens een gulden 
raad, die hem nog van pas kan ko
men wanneer dezelfde gebeurtenissen 
zich voordoen, w at herhaaldelijk  op 
zee m ogelijk is. Deze raad luidt, w an
neer het vaartu ig  n iet aan de korre is 
en op korte afstand een ander vaar
tuig aan bakboordzijde waargenomen 
wordt dan moet het roer hard over 
naar stuurboord getrokken worden, 
te rw ijl het vaartu ig  full-speed voor
u it loopt. M et d it manoeuver komt 
men vast en zeker van alles vrij. Alles 
moet in  m oeilijke omstandigheden ge 
daan worden om de aanvaring te voor 
komen, zelfs als de bevelhebber moet 
ingaan tegen sommige bepalingen van 
het reglem ent tot voorkoming van 
aanvaring. De stuurm an verk laart 
dat het z ijn  inzicht geweest was, dit 
manoeuver te doen, doch dat h ij het 
bevel van de schipper heeft gevolgd.

Hierop wordt de zitting geheven. Ze 
was zeer interessant. W ij kunnen 
slechts betreuren dat zij niet meer 
door vissers en de leerlingen der vis
serijscholen bijgewoond worden. Sn.

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

V&Ufond de* Jiuôtaiôw iô  - Jtedmó

Z ONDAGM ORGEN vergaderde de 
Kustvissers-redersvereniging van 
Hand in  Hand Oostende en werd 

de huidige toestand besproken der 
Kustvissers-reders, met het oog op de 
betalingen aan de Regie, VOZOR, de 
Gemeenschappelijke Kas voor Zee
visserij en de Rijksm aatschappelijke 
Zekerheid.

Eensgezind werd aangenomen dat 
al de m oeilijkheden welke de kleine 
reders te doorspartelen hebben, te ge 
m akkelijk over het hoofd gezien w or
den en aan deze vraagstukken niet 
de aandacht verleend wordt, welke zij 
verdienen.

W aar voor de grote- en m idden
slagreders schikkingen bereikt wer
den met het oog op het regelen van

de haringaanvoer, kan hetzelfde niel 
gezegd worden voor de kustvisseri 
welke zelfs nog niet de instemmii 
konden bekomen, dat alleen bij d 
of nachtvisserij zou mogen gevist woi 
den door de vaartuigen binnen de 1 
ritoriale wateren.

D it noopt en doejtl inzien dat de| 
belangen van de kleine reder ; 
met eigen middelen en in  eigen mi.| 
lieu kunnen verdedigd worden.

Daarom  besloten de aanwezigei 
eenparig tot het Verbond der Kust
visserij toe te treden en duidden l, 
twee afgevaardigden aan, welke hunl 
belangen zouden hoeven te verdedi-f 
gen.

Beslist werd in  die zin te handelen! 
zodat thans definitief van wal kan | 
gestoken worden.

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

OOSTENDE

- MOTORS - V A A R T U IG EN EX PERT ISEN

Op de scheepswerf Jos Boel en Zoon
Atieum apnemltiQóuua>ctuity te tuatei

tyeCaten
M AANDAGnam iddag werd op de 

scheepswerf van Jos. Boel en 
zonen te Temsche het nieuw op 

nem ingsvaartuig te water gelaten, 
gebouwd voor rekening van het M i
nisterie van Verkeerswezen - Beheer 
van het Zeewezen.

Het vaartuig is bestemd voor de hy
drografische dienst in  de Noordzee. 
Het is van uitstekende constructie; 
heeft een lengte van 41 m. 10, een 
breedte van 7 m. 70 en een gemiddelde 
diepgang van 2 m. 70. De waterver-

plaatsing bedraagt ongeveer 370 m3.
De traditionele plechtigheid der te 

water lating werd bij gewoond door 
dhr Van Acker, M inister van Verkeers 
wezen, dhr Van den Bogaerde en De
clerck, wederzijds gouverneur van 
Oost-Vlaanderen en Antwerpen en 
dhr H. Devos, directeur-generaal bij 
het Beheer van het Zeewezen.

Het vaartuig werd gedoopt met de 
naam van zijn illustere voorganger : 
«Paster Pype». Mevr. Van Acker nam 
het meterschap waar.

De «Panter Pype» op 
onderzoekingstocht 

langsheen de Belg i
sche kust (1939).

Een weinig- geschiedenis
Het nut van de hydrografische dienst 
is algemeen bekend en door alle zee
varenden gewaardeerd. Deze dienst 
staat sinds ettelijke jaren onder de 
bevoegde leiding van dhr J .  Lauwers. 
In  1939 lie t zich de behoefte gevoelen 
van een degelijk uitgerust opnemings 
vaartuig en de «Victoire» werd ver
vangen door de «Paster Pype» spe
ciaal ontworpen voor hydrografische 
operaties en uitgerust met de meest 
moderne meettoestellen.

In  de Mei-dagen van 1940 kreeg 
dhr Lauwers als leider van de hydro
grafische dienst, bevel om de «Paster 
Pype» naar Dieppe te evacueren. H er
haaldelijk werd gepoogd de natte 
grens over te steken naar Engeland, 
zonder dat men er echter in  lukte dit 
plan ten uitvoer te brengen.

W ie de gebeurtenissen te Dieppe 
heeft meegemaakt en waarover w ij 
w ilen heenstappen, is hierover n iet 
verwonderd.

De «Paster Pype» kwam diensvol
gens in  handen van de bezetter te
recht. Dhr. Lauwers slaagde er noch. 
tans in belangrijk m ateriaal en waar 
devolle archieven te redden en in vei 
ligheid te brengen.

Over het verder lot van de «Paster 
Pype» is weinig gekend. Door de Duit
se m arine in  beslag genomen, deed 
het verm oedelijk dienst als wacht
schip en ging tenslotte in een Neder
landse haven verloren.

Na de bevrijding werden de hydro
grafische opnemingen aan boord van 
een m ijnenveger terug aangevat. Dé 
bouw van een nieuwe peilboot werd 
toevertrouwd aan de scheepswerf van 
Boel en zonen te Temsche.

Het vaartuig werd, zoals gemeld, 
Maandag jl. te water gelaten.

Aldus worden de oorlogswonden ge
leidelijk hersteld. De veiligheid vaa 
de zeevaart kan er slechts bij gebaat 
zijn. Sn.

D hr Lauwers, bevel
hebber en leider van  

de hydrografische 
dienst aan boord van 
de «Paster Pype».
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VALCKE Gebr. Oostende

Maritieme 
nieuwsjes

AVERIJEN
—  De Z.532 werd met gebroken 
schroef opgesleept door de Z.512.
—  De Z.439 werd met korre in  het 
schroef opgesleept door de Z.512.
—  De Z.512 werd in  de schuilhaven 
van Zeebrugge aangevaren door de 
Z.449, daardoor werd de B.B.-ver
schansing over een lengte van 3 m. 
vernield en 3 stutten afgebroken.
—  De Z.402 liep schade op in de 
schuilhaven te Zeebrugge door een on 
bekend vaartuig, daardoor werd de 
verschansing aan S.B.-zijde over 3 
m. ingedrukt alsook de verbindings- 
klam p gebroken.
—  De B.611 werd met korre in  het 
schroef opgeleept door de Z.465.
—  Tengevolge van een onbekende 
oorzaak brak de Z.499 het schroef, 
docht kon op eigen krachten de ha
ven van Zeebrugge bereiken.

DE 0.81
De 0.81 «Comte de Hainaut» heeft 

na een eerste reis reeds met een ern
stige schade af te rekenen.

De «foyer» zou doorgezakt zijn, zo
dat zich de de vraag stelt tussen ex- 
perten, w at de eigenlijke oorzaak hier 
van mag zijn.

DE 0-85 «PA STEU R
is met motordefect (d rijfstang  gebro
ken) opgesleept door de 0.88 «Curie» 
van dezelfde rederij van op 317 m ijl 
ten N. van Oostende, naar deze haven.

0.312

G EN EESH EER  TE Z EE B R U G G E  V E IL IG H E ID  B I J  DE
VOOR V IS S E R S  LU C H T H O EFEN IN G EN  TE

Sedert enkele weken is de heer K O K S IJD E
Aerts R., geneesheer, gevestigd Tijdok P e veiligheidszone op zee, nabij het _________
straat 46 waar de vissers hem voor m ilita ir kamp te Lom bartsijde, w aar had zijn ankerketting uitgezet om bij
alle kwetsuren en ziektegevallen kun. oefeningen van het luchtdoelgeschut te liggen tijdens de storm. Na 12 uur
nen raadplegen. Tel. 511.83. van de m ilitaire basis van Koksijde bijliggen fungeerde de waterpomp

M iciiuse AAMWIMCTCM worden gehouden is afgebakend door n iet me^r. Het anke|\ketting werd
J  o - f  de m ilitaire autoriteiten in  samenwer als drijvend anker over'boord gegooid

D e  n e e r  Fieter vnetincK geteiste - king met de bevoegde m arinediensten. en de motor stilgelegd. Het vaartuig
de reder, welke vanaf het begin va Twee snelboten van de zeemacht be- ging op d rift, daar de ankerketting
de oorlog zijn vaartuig door de bezet- vinden zich ter plaatse tijdens de afgebroken was.
ter werd afgenomen en t nooit meer schietoefeningen om de gevaarlijke m « M jn in in c  c n r e n
terug zag, is overgegaan tot de aan- zone af te bakenen te rw iil een ander  ̂ Z *. «M AURIO E-RO GER
koop van de 0.251 «Bobby» toebeho- sneiboot die rechtstreeks a f h S  werd schade berokkend door de N.
rende aan reder Gust. Monteyne. * an d e luchtm acht i n I  buurt S  809’ dle met grote vaart ten gevolge
Hetzelfde is gebeurd met de heer Een officier-w tarnem er van de een ^an motordefect te§en ^  stilliggende

Alberic Cattoor die de 0.199 «Pax» ge- heid die de oefeningen doet is voort- v-',788 a1anb° t®te’ waardoor betrekke-
toeht heeft aan de reders H. Reyn- a u re n ü iT  vevTndUig  S e t  de vheg- veel schade aangencht werd.

Berichten aan zeevarenden
N ED ERLA N D

Lichtschip Goere tijde lijk  vervangen 
door lichtbrulboei 

Het lichtschip Goeree is heden bin
nengehaald en vervangen door een 
rode lichtbrulboei tonende een w it on 
derbroken licht, elke 3 sec, helder 4 
sec.

Deze vervanging zal enige dagen 
duren, nader bericht volgt.

opgenomen en vervangen door de 
zwarte stompe ton n r 9;

De zwarte stompe ton n r 8 verlegd.
B E L G IE  

NOORDZEE 
Het bericht aan  zeevarenden Nr, 

277, jaa rta l 1948, is nietig verklaard 
en vervangen door het huidig bericht

K U ST  : Lombardsijde, ZEEW A A R T SE  
SC H IETO EFEN IN G EN . VERBO D EN  
ZONE, SC H IETSEC TO REN . BEN A 
M ING EN BEG R EN Z IN G  VAN DE 

SC H IETSEC TO REN

A. K L E IN E  SCH IETSECTO R
Onder kleine schietsector dient ver

Lichtschip Texel. Positie wordt nader 
bepaald. Vervangende lichtboei (ge

doofd) nog aanwezig.
De juiste positie van het wederom 

uitgelegde lichtschip Texel zal nog 
nader worden bepaald en bekend ge- 
ms.s.kt

De vervangende rode lichtbrulboei fe ^ ^ c to / m ïï^ e e 'm iü  s t^ a a f in ^  
met w itte band is nog niet opgenomen ^  ® d , t igU lngen 106° en W6» De boei is gedoofd, ligt plm. 500 m be ü° or+ peilingen 1 ^  en 196
w  HpVi+cr.Vnrv pn hü minstiop va,n ae waierroren van iaomoarüsijce

gelegen op 51° 09’ 24”  N. en 2° 44’ 30" 
E.

B. GRO TE SC H IETSEC TO R
Onder grote schietsector dient ver

staan de verboden zone begrepen in

W  het lichtschip en zal bij gunstige 
gelegenheid worden weggenomen. N a
der bericht volgt.

Lichtschip Texel. Waaktonnen 
vervangen.

De voormalige waaktonnen van het „ „ „  K i /0 - * >
lichtschip Texel (rood, met w itte 5̂ 5 ® ? “ lJI en, £ raa lband) ziin vervangen d00rsD arb 0e - ‘“ gesloten door de peilingen 106» en band) zijn vervangen door sparboei 196o van de watertoren van Lombard

sijde gelegen op 51° 09’ 24”  N. en 2°

ders en H. Calcoen.
HOLLANDSE GARNAAL VOOR 

FRA N KRK JK
Tussen Holland en Fran krijk  is 

opnieuw een verdrag afgesloten, waar 
bij 500 ton, dus vijfhonderd duizend 
kgr garnaal naar F rankrijk  mag u it
gevoerd worden.
Alhoewel de garnaalaanvoer voor 

het ogenblik ver van het kwantum 
bereikt van d it vorig jaar gevangen, 
dient opgemerkt dat d it verdrag voor 
onze Noorderburen een goede zaak is 
en is het noodzakelijk er eens te 
meer op te w ijzen dat het een grove 
Tergissing ware onze beschermings
maatregelen voor de garnaalvisserij 
thans in  voege op te geven.

B I J  H ET  AFBRANDEN
Tan de vriesinstallaties te Amstardam 
is het bekend dat ongeveer 750 Ton 
vis welke niet verzekerd schijnt, in
de brand betrokken was. . .. wppr„ pv„n

Een groot gedeelte kon nochtans a weergeven.

tuigen en doet het vuren ophouden 
zodra een schip al te d icht de veilig 
heidszone nadert.

Vakboeken
voor de visserij en 

zeevaart

Z O ALS we vroeger meedeelden 
beschikt de stadsbibliotheek van 
Oostende thans over een prach

tige reeks van vakboeken de zeevis
serij aanbelangend.

D it alles geschiedt met de mede
werking van het provinciaal bestuur.

Onze lezers doen best de hiernavol- 
ende lijs t u it te knippen en te bewa
ren. Elke week zullen we, naar ge
lang de beschikbare plaatsruim te een 
reeks van werken, welke er beschik -

De ganse voortbrengst van de zée, 
mag worden geproefd,

in dorp en steê. •

en (Duits model), met w it geschilder
de bovenbouw, met zwarte letters T X , 
ligging ten opzichte van het lich t
schip 600 m N E lijk  en 450 m S-lijk. 
De hoogte boven w ater van deze spar 
boeien is 3.90 m.

Hollandsch Diep. Lichtboeien vervan
gen. Positie tonnen.

In  het Hollandsch Diep is de RZH S 
lichtboei DK-M G voorgoed opgeno-

44’ 30’ E.

I. SCH IETO EFEN ilNGH EN  U IT  V L IEG  
TU IG EN  OP V A STE S C H IET S C H IJF  
AAN W AL OF G EA N K ERD
zullen p laats hebben in  de streek van 
Lombardsijde van 1 Oktober tot 31 
Dceember 1948.

De schietoefeningen zullen uitge
voerd worden IN  D E  K L E IN E  SC H IET

? ienT ? S ^ angf IÏl dSSr ,de* R Z 5 S1,b0-' SEC TO R op de werkdagen, van de ton DK-M G met duhbel staand kruis Maandag tot de Zaterdag inbegrepen 
als topteken (aan alle zijden te pas- van qs.OO uur tot 12 00 5uur e* £an

14.00 uur tot 18.00 p laatselijke tijdseren) ;
De zwarte lichtboei n r 9 voorgoed

DROGE BATTERIJEN

60, Steenweg op Charleroi, Brussel.

gered worden.

700 TON HOLLANDSE V IS  NAAR 
F R A N K R IJK

Vanaf heden mag opnieuw 700 dui- 
ænd kgr vis naar F ran k rijk  worden 
uitgevoerd. Het grootste gedeelte is 
rerse makreel en koolvis omdat de 
ïloot nog steeds de haringvisserij be 
drijft. Deze vis wordt vooraf u it de 
markt genomen zonder dat men er 
zich om bekommert of er weinig of 
Teel vis voor de binnenlandse m arkt 
Toorhanden is.

HET LA ATSTE VA A R TU IG  U IT  
ENGELAND

Vorige week Zaterdag is de H.34 
«Mariette René» toebehorende aan 
Fr. Vantorre van Heist na meer dan

I. —  A L G E M E E N H E D E N  
W O O R D E N B O E K E N  

T I J D S C H R I F T E N  
M arine; M aandblad v.d. Belg. Zee- 

vaartbond 1940 —  Nautilus; Tolk v.h. 
Kon. Belg. Zeemanscollegie 1933, 34, 
35, 38. —  W andelaer et Su r l’Eau 1933, 
34, 36, 39. —  Alm anac, The am erican 
ephemeris and nautical alm anac 1946 
1947 — AN STED  A. - A d ictionary of 
sea terms 1944 —  B L Y  F. - V erk la
rende vakwoordenlijst van de zee- 
visscherij 1931 —• D ELBO S L. - N auti
cal terms (E-F  and F- E ) 1902 —  LA  
BLA N C H ER E H. (de) - L a  pêche et 
les poissons; dictionnaire général des 
pêches 1926 —  Lichtbaken; orgaan 
van den vlaam schen scheeptvaart- 
bond 1938, 1940 —  M arine; Belg. ge- 
illustr. maandblad. London. Aug. 1941

acht jaa r afwezigheid van Engeland Febr. 1945. —  PA LM  J.  - Het boek van
de zee — Sea-Scout, De. Jan . 1946 - 
Sept. 1946 —  Verslagen le  Nationaal 
Congres van de zee 1938 —  Verslagen 
le  In tern . Congres van de zee 1937 — 
Verslagen I l le  In tern . Congres van de 
zee 1947 — Revue de la  Ligue m ariti
me belge 1932-1939 —  W andelaer et 
Sur l’eau 1945, 46, 47 —  W im pel (de 
blauwe) 1946, 47 —  Revue de la Ligue 
M aritim e Belge 1932-1939 vervangen 
door 7 delen 1932, 33, 34, 36, 37, 38, 39 
— D ELBO S L. - N autical Z.D29 ver
vangen door Z.D295 — M arine; Belg. 
geill. wordt gevoegd bij rubriek Ter 
consultatie in  de Stadsbiliotheek.

Ter consultatie in  de Stadsbïblio-

terug gekeerd. Het vaartu ig  was er op 
geëist en in  gebruik genomen door de 
Navy. N aar het schijnt werd er on
dertussen een nieuwe motor Lister 
van 65 pk in  geplaatst.

Thans wordt het onderworpen aan 
een onderzoek vooraleer het de eige
naars terug geschonken wordt.

VERKOCHT AAN DE V REEM D E
Meer en meer wordt de vernieuwing 

van onze visserijvloot een werkelijk
heid. N iet alleen de ' regering, m aar 
ook de rederijen dragen hier zorg 
voor. In  de maand September kwa
men niet m inder dan 7 nieuwe vaar
tuigen in  de vloot, waaronder twee theek :
voor de N.V. M otorvisserij een voor G RO EN EN  L. - Geillustreerde scheep- 
de Pêcheries à Vapeur en een voor de vaart encyclopedie; Eng. Fr., Nederl. 
Oostendse rederij. 1930 —  Journal, Le, de la  m arine (pa-

Anderzijds is de N.V. Motorvisserij ra.it tous les 3 mois) —  Visscherijblad, 
overgegaan tot de verkoop van twee Het nieuw (weekblad) —  Visserijwe- 
oude vaartuigen heti ene de 0.296 reld, De (weekblad) —  W andelaer et 
«Van Oost» dezen w inter aa Polen en Sur l ’eau (revue mensuelle) —  Wim- 
verder nog een eenheid aan Faroë. pel, De blauwe (m aandblad) —  PH I-  
Anderzijds waren voor dezelfde maat- L IP  G. - Im perial atlas of the world 
schappij twee vaartuigen in  aanbouw 1890 — Zeewacht, De (weekblad)
op de Engelse werven Cook, W el ton — ----------------------------------
en Gemmell Ltd  in  Engeland.

Deze vaartuigen zullen niet naar 
Oostende komen en zullen onder E n 
gelse vlag varen, daar naar het 
schijnt aldaar een Belgisch-Engelse 
maatschappij werd gevormd.

Ve%ande>cUig£n aan de 
idôôesdfuCaat

O O S T E N D E  NIEUWPOORT
Nieuw vaartuig : Verandering van meetbrief :
0.333 «Monty» (verzekerd bij Ass. N.717 «Gabrielle» nummer meetbrief

M arit. M utuelle), eigendom : Belgi- 3269 af geleverd te Oostende op 24 Sep
sche Staat; reder : Oostendse Rederij tember 1948; lengte 10,01 m.; breedte
V aartstraat 6, Oostende; Geb. in  staal 3,55 m; holte 1,55 m; brutto tonne-
te Oostende, werf Béliard, Crighton m aat 10,78 T; netto tonnemaat 3,44 T.
and Cy in  1948; B.T. 543.12; N.T. 178.54 Verandering van adres van mede-
Stoom vaartuig 750 P K ; In  de vaart eigenaar :
op 16-9-1948; O.P.M.T. N.709 «Sacré coeur de Jésus» Weer-

0.304 «Laermans» (verzekerd bij broeck Leopold, Santhovenstraat 20,
Ass. M arit. M ut.) eigendom : N.V. Mo- Lombardsijde.
torvisserij Oostende; geb. in  staal te Terug in  de vaart
Oostende, werf Béliard, Crighton and 
Cie in  1948; motor Sulzer 400 P K  (1133 
Lloyds) 25063-68, 1947; B.T. 154.45; 
N.T. 60.60; In  de vaart op 8-9-1948.

0.81 «Comte de Hainaut» (verze
kerd bij Ass. M arit. M ut.) eigendom

N.722 «Angele Aline» in  de vaart te 
Zeebrugge op 25-8-48, eigenaar Schoo 
laert Gérard, Hoogstraat 25 te Nieuw
poort.

Verandering van motor :
N.702 «Angele Louis» ligt op te Oost

Belgische Staat; Reder : Pêcheries à ende voor het plaatsen van nieuwe
motor; eigenaar Poitier Frans, Schip- 
straat 17.

Vapeur, Rederijkaai, Oostende; geb. 
in  staal te Oostende; werf Béliard,
Crighton and Cie in  1948; B.T. 543.12;
N.T. 178.54; Stoom vaartuig P K  750;
In  de vaart op 6-9-1948.

0.332 «Jean  Pierre» (verzekerd bij 
Hulp in  Nood) eigendom : Flandria 
p.v.b.a. Aartshertogstraat 332, Oosten
de; geb. te Nieuwpoort in  1948; B.T.
106.42; N.T. 31.95; motor AW A (68,5 ... , TT . . .
Lloyds) 240 PK , n r 2181 (1948); in  de Nieuwpoort._yaartm gJoegekom en#i te

Z E E B R U G G E
Vissersvaartuigen komende uit de 

vreemde welke opnieuw de visserij uit 
oefenen :

N.722 «Angele Aline» eigendom van 
Schoolaert Ger., Hoogstraat 24 te

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

Voor Nieuwbouw en Herstelling van
S C H E P A N

N.Ï. BEL1ARD-CRIGHT0N «I C°
(214)

lÉUM ÉXl

vaart op 14-9-1948.
0.337 «Marjolene» (verzekerd bij 

Hulp in  Nood) eigendom Arts Jozef, 
Rom estraat 22, Oostende; ombouwd 
op werf Seghers; B.T. 99.72; N.T. 42. 
98; Motor Ruston; 270 P K ; n r 256,203 
1948; in  de vaart op 22-6-1948.

0.305 «François Musin» (verzekerd 
bij Ass. M arit. M ut.) eigendom N.V.

pqprt op 20-8- 
en kustvisserij

M otorvisserij Oostende; meetbrief nr Ze| ^ ugge-

Zeebrugge van Nieuwpi 
48. De garnaalvisserij e: 
wordt ermede uitgevoerd sinds 25-8- 
1948.

Verandering van eigenaar :
Z.411 «Kam iel» vroegere eigenaars: 

Serie Ja n  en Frans, D istelstraat 16 te 
Zeebrugge. Eigenaar geworden op 21- 
9-48 Serie Frans, Evendijk Oost 39 te

3256 afg. op 3 Ju li 1948; geb. op werf 
Béliard, Crighton and Cie, Oostende 
in  staal; Motor Sulzer 400 P K  (114,3 
Lloyds) 25069-74, 1947. In  de vaart op 
22-9-1948.

0.329 «Cor Jesu» (verzekerd bij 
Hulp in  Nood), eigenaars Christiaen 
Achiel en Arthur, Amsterdamstr 7 
Oostende; B.T . 121,28; N.T. 40.06; geb. 
op werf Panesi 1948, in  hout; motor 
Ruston 324 P K  nr 266.244, 1948; In  de 
de vaart op 29 Sept. 1948.

Verandering eigenaars en tonne
m aat :

0.103 «Denise» (verzekerd bij Hulp 
in  Nood), eigendom geworden van 
Vercruysse Louis, 46, Nieuwstraat, Sas 
Slijkens-Breedene op 20 Sept. 1948.; 
B.T. 14.06; N.T. 4.10.

Verandering van naam  :
0.283 «Suzanne» (verzekerd bij 

Hulp in  Nood) wordt «M aria Yvonne» 
op 13-8-48.

Verbetering officiële lijs t :
0.68 «St Jean» (verzekerd bij Hulp 

in  Nood) eigenares is wwe Dequick 
Henri, Schipperstr 50, Oostende en 
N IE T  Wwe Dobbelaere Fr. 

Verandering tonnem aat :
0 187 « Jan  Denye» (verzekerd bij 

Hulp in  Nood) N.T. 28.85; B.T. 84.49.

k«

Kan de maag een stukje vlees niet 
lijden, een hapje vis xal haar ver-

uapfijq

Z ijn  in  herstelling in  het binnen
land :

Z.507 «Jacom ina» Ackx Frans. Voor 
motornazicht op 23-8-48 naar Ant
werpen vertrokken.

Z.459 «Brabo» Red. Westkust. Voor 
motornazicht op 24-8-48 naar Ant
werpen vertrokken.

Z.480 «Marcel André» ligt op te Ant
werpen sinds de bevrijding.

Z.429 «Gustaaf» in  herstelling te 
Oostende.

Z.186 «Noordzee» op 21-9-48 ver
trokken naar Gent voor motornazicht.

0.251 op 22-9-48 vertrokken naar 
Brugge voor nazicht electriciteitsin- 
stellingen.

Z.425 op 28-9-48 vertrokken naar 
Antwerpen voor herstelling motor.

Z.469 ligt op te Brugge om hersteld 
te worden.

Z ijn  in  herstelling te Zeebrugge :
Z.404 met motordefect.
Z.518 nazicht motor.
Z.93 voor motornazicht.
Vaartuigen die opliggen :
Z.464 moet hersteld worden om ver

kocht te worden.
Z.427 geen bemanning.
Z.468 om verkocht te worden.
Z.495 geschrapt sinds 7-7-47.
Bou.9 geen bemanning.
Bou.22 geen bemanning.
Verandering van tonnemaat :
Z.411 Serie Frans, vroeger 19.98 Bt. 

en 8.59 Nt. Nu : 19.98 en 7.51 Nt.

III. SC H IETO EFEN IN G EN  OP SC H IET  
SC H IJV EN  DOOR V L IEG T U IG EN  
V O O RT G ESLEEPT
zullen plaats hebben în de streek van 
Lombardsijde van 1 tot 31 Oktober 
1948. Zulke schietoefeningen zullen 
niet plaats grijpen van 1 November 
tot 31 December 1948.

De schietoefeningen zullen uitge
voerd worden IN  DE G R O T E SC H IET  
SECTO R op de werkdagen van de 
Maandag tot de Zaterdag inbegrepen 
van 08.00 uur tot 12.00 uur en van 
14.00 uur tot 18.00 uur.

II I .  SIIGNALEN
Voor de schietoefeningen welke uit 

gevoerd worden :

a) IN DE K L E IN E  SC H IETSECTO R
Een vierkante rode vlag, waarvan 

de zijde 2 meter bedraagt, m et 1 bol
vormig signaal er BO VEN  gehesen aan 
de top van een mast, geplaatst op de 
watertoren van Lombardsijde.

b) IN DE G RO TE SC H IETSECTO R
Een vierkante rode vlag, waarvan 

de zijde 2 meter bedraagt, met 2 bol
vormige signalen er BO VEN , gehesen 
aan de top van een mast, geplaatst 
op de watertoren van Lombardsijde.

Deze signalen zullen gedurende de 
onderbrekingen en op het einde van 
het schieten neergehaald worden.
IV. BEWAKÜNG VAN DE SC H IETSEC  
TOREN

De bewaking van de schietsecto- 
ren zal beurtelings verzekerd worden 
door de Zeemacht en het M ilita ir 
Vliegwezen.

Aan boord van heti schip van de 
Zeemacht, zullen de signalen vermeld 
onder paragraaf I I I ,  gehesen worden 
gedurende de schieturen en d it vo l
gens de soort van de schietoefening 
welke uitgevoerd wordt; -

Deze signalen zullen gedurende de 
onderbrekingen en op het einde van 
het schieten neergehaald worden.

V. VERBOD T E  VAREN
De schietzones, ingesloten door- de 

grotte en kleine schietsectoren, zullen 
ten strengste verboden zijn aan de 
zeevaart zolang de hierboven besehre 
ven signalen getoond worden.

VI. PER IO D E  VAN ONDERREK1NG 
DER SC H IETO EFEN IN G EN

Periodes van onderbreking der 
schietoefeningen die verschillende op- 
eenvolende dagen kunnen bedragen, 
zullen aangekondigd worden in de lo 
kalen der vism ijnen en in  het water
schoutsambt van elke haven.

Brussel, 30 September 1948.

W ATERSCH O UTSAM BTEN  DER 
KU STHAVEN S

De Hoofdwaterschout der K u st ver 
biedt aan zeevarenden in ’t algemeen 
en aan de vissers in  ’t bijzonder, te 
varen in  de verboden zone vermeld 
in  het hierbovenstaand bericht op de 
er in aangeduide dagen en uren.

Het schip belast met het toezicht 
in  de schietstreek, zal aan ieder vaar 
tuig dat de schietzone gevaarlijk na
dert, order geven, m et lichtsignalen, 
klanksignalen of vlagsignalen van de 
internationale code, onm iddellijk van 
koers te veranderen. De overtredingen 
aan d it vlerbod degelijk vastgesteld 
door de officier, die over het schip, 
welke het toezicht uitoefent, bevel 
voert, zullen ter kennis gebracht wor 
den van de Hoofdwaterschout der 
Kust.

Deze overtredingen zijn aan de door 
art. 55 van het Tucht- en Strafw et
boek (W et van 5 Ju n i 1928, uitgevaar 
digde straffen onderhevig en zullen 
aan de Procureur des Konings aan 
geklaagd worden.

De 30 September 1948 
De Hoofdwaterschout der Kust.

C A R L IER .
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Bij onze Noorderburen
Nederlands export van 

vis
Een gemengde commissie bracht 

een bezoek aan de West Duitse zone, 
w aar onderhandeld werd met de Cen
trale Amerikaanse inkoopinstantie.

Voorlopig zou er vanwege de J.E .LA . 
alleen belangstelling zijn voor verse 
en gezoutten haring 3,250.000 kg. zou
den verkocht geweest zijn tegen een 
p rijs die bevrediging geeft. De leve
ring hoeft te geschieden vóór 1 Ja 
nuari, losgestort, franco grens. De Ne
derlandse visserij kringen beschou
wen dit order, samen met dit van 
Tjecho-Slowakije en de post in hst 
handelsverdrag met Frankrijk , als 
stevige balken onder de markt. Ook 
zoute haring is verkocht en verder is 
nog een partij pekelharing naar de 
Russische .zone van Duitsland ver
kocht.

De positie van de 
Benelux partner

In  «De Visserijwereld onderzoekt 
dhr Van Thillo, algemeen secretaris 
van de Belgische Nationale Federatie, 
de Belgische im port en export van zee 
vis. Na de maatregelen te. hebben na
gegaan die genomen werden tot be
scherming van het productie-appa
raat, sch rijft dhr Van Thillo, dat van 
Nederlandse officiële zijde aangevoerd 
werd, dat de Benelux-partner mede 
de gebroken potten moet betalen voor 
de excessen van de Deense consigna- 
tie-invoer. Schrijver is van oordeel, 
dat d it verw ijt niet ernstig kan op
genomen worden. Het is immers u it
gemaakt, dat de Nederlandse aan
voer van zeevis onvoldoende is voor 
uitvoer.

Deze bewering wordt aldus ge
staafd : in het eerste h a lfjaar 1948 le
verde Nederland aan België 532 Ton 
zeevis, ongeveer één derde van wat 
het leverde in  1938. toen de Belgische 
invoer op drastische wijze gecontin- 
genteerd was, en meer dan tienm aal 
m inder dan de Denen aan België in 
het eerste h a lfjaar .1948 leverden. 
Toen in M ei jl. de Belgische visserij to 
taa l stillag, leverde Nederland niet 
meer dan 254 Ton, de Denen 1,608 
Ton. Ook het opnieuw in zwang ge
brachte verbod van invoer van vis 
onder de 40 cm. kan dus uiteraard 
weinig weerslag hebben op de Neder
landse leveringen, temeer omdat de
ze leveringen hoofdzakelijk bestaan, 
enerzijds u it rondvis van grote afm e
tingen, anderzijds u it zoetwatervis 
waarop het verbod niet toepasselijk is.

De toestand is echter een beetje an
ders, wat de garnaalleveringen van 
Nederland aan België betreft. H ier 
kan Nederland wel degelijk exporte
ren en heeft dit trouwens tijdens het 
lock-out bewezen. A l wat nochtans ge 
vraagd wordt, is deze leveringen te 
houden binnen de grenzen van wat 
in  het Belgiseh-Nederlands handels
verdrag voorzien werd. Men moge 
van Nederlandse zijde niet uit het 
oog verliezen, dat de traditionele ex
port van België naar Frankrijk  sinds 
de bevrijding totaal u it de statistiek 
verdwenen is en dat dit verlies bete
kent voor de rentab ilite it van de B e l
gische kleine visserij.

De verwezenlijking van 
Benelux

Door de band kan vastgesteld wor
den, dat van Nederlandse zijde veel 
aandacht geschonken wordt aan de 
verwezenlijking van Benelux, meer dan 
langs de kant van België. A lthans wat 
de visserijkwestie betreft.

Geen week gaat voorbij of dhr Sp it
tel komt op de Benelux-kwestie terug.

Vorige week wees h ij er op in  «De 
Visserijwereld» dat algemeen als een 
leemte gevoeld wordt, dat de Neder
landse Regering nog geen nadere me
dedeling gedaan heeft over de wijze 
waarop Nederland en België op één 
niveau zullen gebracht worden. Ieder
een kan begrijpen, dat België zal moe 
ten d-fleren en Nederland moeten in 
fleren, met als gevolg dat in België 
m inder frankskes en in Nederland 
meer guldens voor een artikel gege
ven moeten worden, als ten minste 
het Benelux.niveau door een algeme
ne verlaging van wereldprijzen niet 
helpt. Bovendien helpt zeker het s tij
gend ptroductie-vermogen, waardoor 
de productie-kosten per eenheid zul
len dalen.

D hr Sp ittel trekt de conclusie, dat 
het in  het algemeen uiterst m oeilijk 
te zeggen is a) w aar het Benelux- 
prijspeil zal komen te liggen; b) hoe
veel België zal moeten defleren; c) 
hoeveel Nederland zal moeten in fle 
ren en ten slotte, hoe de verhouding 
zal zijn van het Benelux-prijspeil tot 
de Nederlandse en tot de Belgische 
loonpeilen.

Weer op gang
Vroeger hebben w ij niet w illen ge

wagen over het vergiftigingszaakje 
dat zich bij het eten van bokking 
heeft voorgedaan. Het was onnodig 
h ier aan groter ruchtbaarheid te ge
ven, dan het wel verdient, w at ten 
slotte schadelijker had kunnen zijn

voor de productie en handel. Onze 
Noorderburen voeren een harde 
strijd  om de vis- en haringconsum ptie 
te verhogen en het is ons doel n iet de
ze strijd  door d it m iddeltje dat ons 
toevallig ter hand wordt gesteld te 
dwarsbomen. De strijd  kan op andere 
terreinen uitgevochten worden, des 
te meer dat overdreven belang hech
ten en nadruk leggen op deze zeldza
me en uitzonderlijke vergiftigingsge- 
vallen ten slotte het Belgisch haring- 
bedrijf had kunnen schaden.

Nadat het rampzalig bericht over 
de bokking-vergiftiging de p rijs plot 
seling met een slag kelderde, w aar
door de haring b ijna waardeloos werd 
en onoverkomelijke verliezen geleden 
werden, bereikten de prijzen opnieuw 
het maximum. W ij kunnen er ons 
slechts in  verheugen dat onze Noor
derburen zo vlug over d it incident 
heengestapt zijn, waardoor het dram a 
van een catastrophale ineenstorting 
met een b lij geluid eindigt.

«De IJm u id e r Courant» weet h ier
over nog te vertellen, dat d it vergif- 
tigingsgeval voor Ijm u iden  weinig ge 
heimzinnigs meer heeft. Het gold hier 
een hyper-vuil-bedrijfje, w aar de ha
ring bij voorkeur in  de sloot «ge
spoeld» werd en w aar tot overm aat 
van ramp een bacillendrager de bok
king in handen kreeg. Het is heel be
grijpelijk, dat de klanten de schrik 
danig in de benen sloeg en dat er ver
scheidene onder hen waren die p lech
tig beloofden nooit van hun leven 
meer een vis aan te kijken. Ze hadden 
echter moeten denken dat zoiets ook 
in een slagerij kan voorkomen.

Zoals reeds gezegd, is de tij geluk
kig gekeerd. Voormeld blad is echter 
van oordeel, dat desondanks u it deze 
gebeurtenis een les te trekken is en 
vraagt de algemene keuring van het 
personeel in  de hele voedselvoorzie
ning. De sanering of desnoods totale 
afbraak van de tw ijfelachtige bed rijf
jes moet liever vandaag dan morgen 
gebeuren.

W at w ij ten slotte kunnen beamen, 
als voorname afnem er van Nederland 
se haringproducten.

ZUID-AFRIKA

Albumine uit vis
Album ine werd voor de eerste keer 

u it vis getrokken door de Duitsers in  
1934. De form ule van de uitvinding 
werd geheimgehouden tot na de in 
eenstorting van het Reich als de In 
telligence Service er de hand op legde.

Deze albumine u it vis getrokken is 
een vervangingsm iddel van eiw it en 
is van grote waarde : één pond van 
het produkt staat gelijk (in  geklopte 
vorm ) met het w it van 250 eieren. De 
Duitse productie bracht honderden 
ton op in  één fabriek (300 ton in  een 
m aand) w at gelijk staat met 15 m il 
eieren. De voedende waarde van 1 
pond is dat van het w it van 125 eieren 
De «Vitam inen Oils Ltd» in  Cape 
Town is een dergelijke fabriek aan 
het oprichten die de voorloper kan 
zijn van een produktie op grote 
schaal.

Een veelvuldig gebruik
Vis-album ine heeft een grote ge

bruiksm ogelijkheid op voedend en 
technisch gebied; heeft een hoge voe 
dende waarde en kan m et alle doel
einden gebruikt worden daar waar ei
w it aangewend wordt. In  sommige om 
standigheden wordt het zelfs supe
rieur aan eiw it geacht bvb sterker 
klopkracht, weerstand aan stolver- 
mogen bij h itte. Het heeft verschillen 
de gebruiksmogelijkheden b ij bakken, 
suikerwarenvervaardiging, mayon
naise, kreempjes, ijskreem , pharma- 
ceutische produkten, lederindustrie, 
lakken, schuimblussen, de wasindus- 
trie, enz.

Ongeveer 14 t.h. eiw it wordt beko
men van een gegeven gewicht verse 
vis, 50 t.h. van gedroogde vis, 75 t.h 
van zekere zeedieren, zoals bvb. gar
naal.

E r werd reeds ontdekt dat Zuid A fri 
kaanse stokvis een bijzonder geschikt 
produkt is voor de productie van ei
w it. H et zou dus n iet noodzakelijk 
zijn vis opzettelijk voor het vervaar
digen van d it produkt te vangen, 
daar de ondermaatse stokvis door de

traw lers gevist, tot d it doel zou kun
nen dienen evenwel als de vele ande
re varieteiten die door de vissers als 
vuil bestempeld worden.

De m anier van werken, in  grote 
trekken, is dat fillets van de vis met 
chemische producten behandeld wor
den om alle vloeibare onzuiverheden 
te verwijderen. Daarna worden alle 
vetten weggenomen. Daarna wordt 
het product behandeld om oplosbaar 
te maken in  water, en eindelijk ge
droogd tot een fijn  poeder, lichtjes 
crème gekleurd, dat, als het in  water 
geklopt wordt een mooi effen merin- 
gue-achtig mengsel geeft, v rij van 
alle geur.

De eerste fabriek die «Vitam in Oil» 
aan het oprichten is, zal .10 à 12 
pond eiw it per dag voortbrengen. E r 
werd uitgerekend dat een fabriek die 
zou in  staat zijn 1,50 ton per dag 
voort te brengen 60.000 pond zou kos
ten. «Fishing News»

NOORWEGEN
DE P O P U LA R IT E IT  VAN DE 

ECHOSOUNDER

Voor het ogenblik zijn ongeveer 70] 
echo-sounders in  gebruik in de Noor
se vloot, tegen 10 à 15 vóór de oorlog 
Op de lijs t der ingeschrevenen die nog 
wachten zijn er nog 200 meer ver
meld. Een nieuwtje in  de speciaal ge. 
bouwde sounder voor de kleine cano’s 
L ich t en eenvoudig van constructie 
kan h ij om in  het even welke kano 
aan boord genomen worden. Met een 
vlotter buiten de boot is h ij volledig 
en gereed om gebruikt te worden

W ilt  U goede en fijne vis ? 
Ceen buitenlandse, doch koop wal 

Belgisch is !

t l  
t t  ♦ ♦ ♦ ♦ 
♦ ♦

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

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

Gespecialiseerd in prima kwaliteit
G EP ELD E  en O N G EPELD E  G A R N A LEN , 

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

Zeelandse aanvoerhavens). »

FRANKRIJK

Nieuws in ’t kort
— Ten einde in  het tekort aan ijs 
gedeeltelijk te kunnen te' gemoet ko
men, zal er te Grevelingen overge
gaan worden tot de oprichting van 
een ijsfabriek. D it tekort laat zich 
steeds scherper gevoelen tengevolge 
van het feit dat de haringvisserij in 
tensief bedreven wordt en steeds kor 
tere reizen gedaan worden.
— U it een recente telling b lijk t dat 
er 53 stoomvaartuigen ingeschreven 
zijn te Boulogne en van u it deze h a 
ven het bedrijf uitoefenen. 92 motor
vaartuigen werden opgetekend. B ij 
gevolg een totaal van 145 eenheden. 
E r zijn ongeveer 3.600 vissers inge
scheept. Vook de oorlog waren er 3.200 
vissers, niettegenstaande een groter 
aantal vaartuigen, doch van kleiner 
tonnemaat.
—• Het Franse Parlem ent heeft in  
een wettekst aangenomen waardoor 
geen scheepsjongens beneden de 15 
jaar mogen ingescheept worden aan 
boord van vaartuigen, die de verre 
visserij op New-Foundland, IJs la n d  en 
Groenland bedrijven.

ENGELAND  

M awt andere tûôôe-djgxatiden
We hebben vroeger aan onze lezers 

gemeld dat, gezien de povere op
brengst van sommige drukbezochte 
visserijgronden, sommige vissers naar 
andere gronden uitzagen.

We vernemen thans dat, gezien de 
rijke vangsten in  de wateren van 
Groenland door sommige Engelse vis
sers verwezenlijkt, meerdere traw lers 
van Grim sby het inzicht koesteren 
ook naar die wateren een reis te m a
ken. Een schipper die onlangs van die 
streken terugkwam zei : «De schepen 
die naar ginder gaan, zullen terugke
ren met een boordenvolle lading ka
beljauw die op de m arkten met open 
armen zal ontvangen worden».

JVag. de aiôÂiôien
Tegenover de grote populariteit 

van de alum inium  kisten in  Engeland, 
werd voorgesteld voor vervoer deze 
kisten een buitenbekleding van hout 
te geven, waardoor ze meer «tegen 
een duwtje» zouden kunnen. D it zou 
inderdaad deuken onmogelijk maken

en als de bekleding u it hout van p ri
ma kw aliteit zou zijn, w at mogelijk 
kan gemaakt worden, zou d it enkel de 
levensduur van de kisten ten goede 
komen.

Een xadat fumen
Een facsim ili van de eerste radar- 

haven van de wereld die ju ist in  Dou
glas (Is le  of M an ) geopend werd. kon 
op de B rit. Indusitr. F a ir  die te Olym 
pia Londen doorgaat, gezien worden.v 
Vanu it een controlekam er aan land 
kan de havenm eester met radar
scherm een volledig beeld zien van de 
haven en haar toegangswegen, inbe
grepen alle schepen die zich daar zou 
den bevinden. B ij m iddel van de radio 
phoon (een super, megaphoon die op
2 m ijl hoorbaar is) kan h ij berichten 
doorsturen naar alle kapiteinen of p i
loten die in  de m ist verdwaald zijn, 
hen toelatend het schip veilig  binnen 
te loodsen.

Andere Britse havens plannen der
gelijke inrichtingen. Zo is de radar- 
haven voor Liverpool thans op proef 
in  de Londense fabriek w aar ze ver
vaardigd werd.

dm  de uitaaex te 
u&tçemaMe£ijâen

De toelating om alle soorten vis <in 
blikjes uitgezonderd) uit te voerer. en 
die volgens de Board of Trade tot April
1948 liep, is verlengd tot M aart 1949.

Bijgevolg is het elke Engelse vishan
delaar toegelaten om het even welke 
soort vis naar om het even welke be
stemming te zenden in  onbeperkte 
.hoeveelheid. *

SCHOTLAND
ER  W O RD T  G EH O O PT OP GRO TE 

H A R IN G V A N G STEN

Als het haringseizoen (dat einde 
deze week opent) een aanvang zal 
nemen zullen ongeveer 4500 vissers er 
deel aan nemen. D aarvan bestaat het 
grootste deel (3500) u it Schotlanders.

E r  wordt opgemerkt dat het groot
ste deel der deelnemende traw lers va 
ren zonder kolen w at heel zeker e.on 
grote economische verbetering is en 
een verm indering in  onkosten. Verle
den jaa r was het seizoen een vooruit
gang op dat van 1946. D it jaa r wordt 
op een vangst van 500 m illioen vissen 
of meer gerekend of beter gehoopt.

BRIEF UIT YERSEKE
Yerseke, 2-10-’48. wachten is het enige, m aar dat dit 

een niet belanghebbende gemakke-
HET W ACHTEN VALT LANG va lt dan een geïnteresseerde,duidelijk.

In  het mooie en overbekende boek 
«Max Havelaar» van M ultatu li laat de 
schrijver Saidjah, die na enige jaren 
van scheiding zijn geliefde Adinda op 
wacht op de afgesproken plaats, her
haalde malen zeggen, als h ij nog a l
tijd  tevergeefs de weg afzoekt met 
zijn speurend oog : «Nog was er nie
mand op het pad». De veelvuldige her 
haling van deze woorden toont duide
lijk , dat het wachten hem lang viel 
Ditzelfde zal, ons bedunkens, het ge
val zijn bij de nog steeds wachtende 
mosselkwekers en -handelaars. Nog 
steeds geen verzending naar Parijs. 
W as eerst 15 September als beginda
tum genoemd, later zou 2 Oktober de 
uitkomst brengen. Edoch, terw ijl we 
d it stukje schrijven, is er nog steeds 
niets in  het zicht al wordt wel gemom 
peld en vanzelf nog vuriger gehoopt 
dat 6 of 7 Oktober van wal zal worden 
gestoken. W at er van te denken? Af-

Marine in dienst 
der wetenschap

O CEAN O GRAFISCH E EN 
B IO LO G ISC H  ON DERZO EK

Hr. Ms radar-instructieschip Soem- 
ba heeft in  de afgelopen week, van 27 
tot 30 Sept., van Rotterdam  uit een 
kruistocht door de Noordzee gemaakt 
om het K.N .M .I. en een adviseur der 
visserij in  staat te stellen, bijzondere 
waarnemingen te verrichten. Het gold 
hier resp. physisch oceanografisch en 
biologisch onderzoek in verschillende 
lagen tot op de zeebodem. Het on
derzoek werd tezelfdertijd gehouden 
door Engeland, Zweden, Noorwegen, 
Denemarken en Nederland. De resul
taten worden verwerkt door een in 
ternationale organisatie, die jaarlijks 
te Kopenhagen bijeenkomt.

Voor het K.N .M .I. verschenen dr P. 
Groen en drie assistenten aan boord 
van de Soemba; voor het biologisch 
onderzoek t.b.v. de visserij compareer 
de de heer F. van Veen. Het K.N.M .I.. 
heeft tijdens de reis, die zich uitstrek 
te van Rotterdam  over de lichtsbhe- 
pen Goeree, Gallopper, Sm ith Knoll, 
Texel en terug, tevens nieuwe meetin 
strumenten ter bepaling van tempera 
tuur en zoutgehalte van het zeewater 
beproefd.

Ondanks het ongunstige weer zijn 
de opnemingen volkomen geslaagd. 
Terw ijl men verwachtte, dat de instru 
menten het slechts hielden tot w ind
kracht 4, functioneerden deze nog bij 
w indkracht 6. M et het onderzoek is 
men des nachts doorgegaan, althans 
bij het oversteken heen en terug. De 
terugreis gebeurde door niet geveegd 
gebied.
Ook de bemanning van Hr. Ms. Soem
ba toonde belangstelling in  het we
tenschappelijk werk. D it bleek toen 
dr Groen in  het verb lijf een causerie 
ging houden.

Tot de beproefde instrum enten be
hoorde o.m een thermograaf.

Dagblad «Scheepvaart»

De
kabeljaumvisserij

NOORSE E X P E D IT IE  ONTDEKT 
GRO TE SCHOLEN VOOR DE K U ST  

VAN W EST-GRO EN LAND
De h. F in n  Devoid, lid  van de we

tenschappelijke staf van het Noorse 
rijksbureel voor de visserij is van een 
onderzoekingstocht teruggekeerd die 
aan boord van het motorschip «Uran» 
in  de omgeving van Spitsbergen en 
West Groenland plaats had.

H ij meldde geweldige grote scholen 
kabeljauw langs de banken van West- 
Groenland.

Tijdens de onderzoekingstocht^ ble
ken de wateren bij het Beeren-eiland 
en Spitsbergen ongewoon koud en wei
nig rijk  van kabeljauw te zijn. B ij 
West-Groenland echter bleken gewel
dige scholen ran  deze vis zich op te 
houden tussen Ju lianehaab en Disko 
tot zelfs op 69 graden noorderbreedte.

Peilingen wezen uit, dat er kabel
jauw  voorkwam op banken van 900 
km, lengte en 100 zeemijlen breedte. 
Proeven met lijnen  die bij Disko op 
een diepte van 60 tot 120 vadem waren 
uitgëworpen, gaven schitterende u it
slagen te zien.

M OSSELEN  NAAR B E L G IE  EN 
ENGELAND

Naar België werd weer flink  verzon 
den, hoewel voor deze tijd  van het. 
jaar het weer wel w at te warm was 
hetgeen de afname niet in  gunstige 
zin beïnvloedde. N iettem in b lijft het 
te verwachten, dat het hoogtepunt 
zoals niet bereikt, zeer spoedig zal 
zijn gepasseerd. W an t er is geen enke 
le reden om te verwachten dat het nu 
niet zal gaan zoals het steeds ging 
Naar Engeland gingen vanuit Brui 
nisse 370 T. Indien dit tonnen zijn van 
100 kgr, (en waarom zou dit niet 
zo z ijn ?) dan is er vooruitgang te be
speuren, want de hoogste opgave was, 
als we ons niet vergissen, 400 zakken 
van 50 kgr. Nu zou het dan 740 ge. 
weest zijn. Dat de stijging voortga ! 
De verzending van ingelegde of ge
zuurde mosselen neemt, (althans naar 
België) steeds toe. W aren het voor
heen enkele proeforders nu komen de 
orders los uit België en Luxemburg 
H ier stuiten we op iets dat, meer voor 
kwam en komt, nam elijk dat «de 
krant» het anders voorstelt dan de 
betrokkenen zelf meedelen. W ant ver. 
leden week stond een Yerseks hande
laar aan de grens met zijn product 
die ons meedeelde dat het steeds moei 
lijker ging om orders te krijgen, om
dat België en ook Luxemburg «vol» 
zou zitten. W at er van zij, een ding 
staat vast, dat de verzenders moei
lijkheden hebben met hun verpak, 
m ateriaal, vooral als het glazen pot
jes betreft. Om reden de prijs van die 
dingen in België hoger is dan de Ne
derlandse verzender mag factureren, 
komt vrijw el geen enkel leeg potje 
naar hier (’t zal een gemak zijn als 
de «Benelux» er is !)

W AT  ANDERS...

De mosselzaad-banken, die kortge
leden werden opengesteld, leveren 
niet veel op en men hoort er dan ook 
niets van. Kreeften zi.in nogal flink 
gevraagd en ook een m inder luxueus 
artikel, nam elijk kreukels, wordt in 
niet geringe mate verzonden. Iemand, 
die reden heeft het te kunnen weten, 
schatte de week-verzending op ruim 
vier duizend kilos. Jam m er is althans 
voor de Yersekse vissers, dat ’t meren 
deel n iet afkomstig is u it de Zeeuwse 
Stromen, doch van uit de Waddenzee, 
voornam elijk u it W ieringer wordt aan 
gevoerd om van h ieruit naar België 
te worden verzonden. Het is wel jam
mer, aldus onze zegsman voor de 
Zeeuwse vissers, want om die partij te 
vissen per week zou 35 tot 40 man in 
touw moeten zijn. ’t Is  echter niet te 
verwonderen, dat de handelaars zich 
voorzien van Waddenzee.kreukels, 
want de mooiste van hier zijn amper 
zo mooi. als de minste van ginder. Dat 
er hier zo weinig grote gladde kreu
kels ziin, schreef onze man toe aan 
het gebrek aan voedsel, dat in niet 
geringer mate zou bestaan uit zee- 
groensel. Het wemelt van de kleine 
kreukels m aar ze groeien om boven
genoemde reden zeer slecht. Was er 
volop voedsel, dan zouden de nu nog 
zo kleine, na een jaar flinke grote zijn 
De oesterverzending gaat lang niet 
slecht. Iedere week gaan ongeveer 50 
duizend naar Engeland, terw ijl de af
zet naar Nederland, doch in  sterkere 
mate naar België flink  toeneemt. Is 
de vraag dus goed, minder goed is de 
kwaliteit. Niet zozeer van de vis, maar 
de schelpziekte speelt ’n geduchte rol 
ten detrimente van de handelaar en 
kweker. De grootste soorten zijn het 
m inst aangetast, m aar daar van is 
de voorraad uiteraard niet groot. De 
kleinere soorten zijn aanmerkelijk 
meer aangetast en groot is het aantal 
zogenaamde «scheve» oesters, die hoe 
schadelijk en nadelig het ook moge 
zijn, onverbiddelijk dienen te worden 
uitgeschoten, w il men goede vrienden 
blijven met zijn afnemer en op nieu
we orders kunnen rekenen. Vooral 
Engeland stelt zware eisen en naar we 
vernamen werden reeds enkele voor
lopig uitgeschakeld als deelnemer aan 
de verzending. L ig t dus die zaak zo, 
dat een zeer goede vraag kan worden 
verwacht, daartegenover, dient bene 
vens de schelpenziekte-schade, de ui 
terst slechte groei der oesters, als gi 
volg van  de koude zomer gesteld. Al 
les in  aanmerking genomen zou het 
ons inziens niet te gewaagd zijn te 
veronderstellen dat straks zal blijken 
dat seizoen 1948-49 niet tot het gun
stigste zal kunnen worden gerekend.



Mxvtâtâ&ricâteu
Vrijdag 1 Oktober 1948 

De aanvoer verse vis is heden onbe
duidend, bedraagt amper 100 bennen 
en omvat enkel w at w ijting, koolvis, 
tot, kabeljauw, makreel, bot en kleine 
platjes. De prijzen van deze weinige 
varieteiten zijn doorgaans middelma
tig te noemen al z ijn  deze toch ge
daald in  vergelijking met de vorige 
marktdagen. Ongeveer 6500 bennen 
haring, het merendeels kuitziek, wor
den aangevoerd en verkocht aan p rij
zen schommelende tussen 470 en 1190 
frank de lot van 10 bennen, naarge
lang grote en kw aliteit. W einig belang 
stelling en spoedige afloop van de ver

SSO.299 Noordzee 
SS0.159 Noordzee 
0.242 Noordzee 
0.28 Kust 
N.780 Kust 
O.101 Kust 
0.100 Kust

0.59 Kust 821 4.810
0.208 Kust 884 5.070
SSO. 160 Fladen 55925 103.700
0.285 Noordzee 43303 128795
0.77 Kust 1571 12.100
0.84 Kust 196 910
0.185 Kust 276 1.200
012 Kust 181 1.330
0.319 Noordzee 15639 258.380

Kgr. Fr.
167467 290.940
122568 130.774
29470 85.540

255 1.900
1049 6.115
681 4.380
539 3,040

Z EE V IS  GRO O THANDEL

Camille W I L L E M S
------- sedert 1887 -------
IM PO RT  EXPO RT
Telefoon: 72075/76 - 72318/10 
Telegram: Willemsco Oostende
O O S T E N D E

_______________■ (226)

voorhanden de keus beperkt zich en 
kei tot ronde- en gutvis, 6000 kgr. 
tongschar, roodbaard, staartvis, heil
bot en haai. De belangstelling is b ij
zonder groot, de m arkt zeer levendig 
en de prijzen over het algemeen goed 
en lonend voor de aanbrenger. Van 
beurt tot beurt worden de weinige vis 
soorten die op de m arkt vertegenwoor 
digd zijn in  steeds stijgende lijn  be
tw ist. Slechts 1.600 bennen, door
gaans kuitzieke haring, ter markt. De 
ze wordt gretig en in  opgaande lijn  
afgezet aan prijzen gaande van 1000 
tot 1.840 fr. de lot van 10 bennen.

Kgr. Fr. 
30467 308.180

4793 75.750
7720 111.410
4875 73.890

16686 288.960
4612 63.790
4252 47.830
6265 70.060
7579 123.140
4388 45.530
164 1.720

Zaterdag 2 Oktober 1948 
5500 bennen haring en ongeveer 

1700 bennen verse vissoorten worden 
heden ter m arkt aangevoerd door 28 
vaartuigen. De haring, welke voor 
wat betreft kw aliteit veel te wensen 
overlaat, vindt af zet aan prijzen gaan 
de van 530 tot 1140 frank de koop van 
10 bennen dit volgens soort en hoe
danigheid. E r  is een mooie verschei
denheid aan vissoorten voorhanden 
en de afzetprijzen zijn over het a l
gemeen middelmatig en tam elijk vast 
te noemen met een lichte neiging tot 
daling tegen het einde der m arkt. De

Kqr. Fr.
0.254 Oost 5140 80.760
0.48 West 3296 43.860
0.109 Oost 5432 84.420
0.312 Oost 4779 68.470
0,286 Noordzee 17845 151.822
0.247 Noordzee 20323 93.758
SS0.83 Noordzee 89929 147.968
0.260 Kust 874 3.980
SSCT302 Fladen 85282 178.425
0.106 Kust 331 1.490
0.271 Kust 625 4.610
0.10 Kust 1130 6.670
0.91 Kust 1050 5.910
N.797 Kust 1604 7.530
N.780 Kust 586 3.610
0.125 Kust 806 3.990
0.19 Kust 908 4.850
0.5 Kust 978 5.070
0.68 Kust 811 4.430
£AVVWVVVV\WWVVVVVVVVVVVVV\VVVVVVVVVVVV\'VV'

(Mxiatme R 0 0 SE j
V ISM IJN , 5, OOSTENDE 
INVOER — U ITVO ER 

TEL. 720.13 
713.13 (privé)

A LLE  SOORTEN Z EEV IS  
} (539) >
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Maandag 4 Oktober 1948 
Heden zijn een groot aantal vaar

tuigen ter m arkt samen zowat 6000 
bennen haring en ongeveer 2800 ben
nen verse vissoorten. De haring, wel
ke doorgaans kuitziek is wordt ver
kocht aan prijzen gaande van 500 tot 
800 frank  de koop van 10 bennen. E r 
is wederom een mooie keus van ver
se vissoorten voorhanden en met u it
zondering van tong en tarbot worden 
alle aangeboden varieteiten aan ho
gere prijzen van de hand gedaan dan 
deze welke Zaterdag te koop werden 
aangeboden. De belangstelling is b ij
zonder groot en de m arkt over het a l
gemeen zeer vast.

Kgr. Fr. 
0.144 K ust 686 4.410
0.126 Kust 300 2.300
0.88 Noordzee 62500 71.452
0.152 W est 8340 84.290
0.266 Noordzee 17490 251.840
0.212 Noordzee 17.143 176.830
0.46 W est 1188 8.030
0.215 Noordzee 17530 231.100
0.239 Noordzee 16302 217.560
0.131 Oost 5176 68.840
0.243 Oost 6263 107.250
0.227 Oost 4508 69.540
0.154 W est 9579 73.050
0.25 Oost 7121 89.010
0.223 Oost 9040 69.300
0.330 West 8378 99.680
SSO.333 Noordzee 98850 120.645
SSO.297 Noordzee 145840 178.426
0.261 K u st 823 5.400
0.56 Kust 849 7.960
0.104 W est 1815 19.060
•B.601 West 664 6.240
0.310 K an aa l 8172 107.070

Dinsdag 5 Oktober 1948 
De verse visaanvoer die geleverd 

wordt door 18 vaartuigen, bedraagt 
slechts 135.000 kgr. en vo lstaat niet 
om aan de levendige vraag te voldoen 

5 E r  is m aar weinig verscheidenheid

0.331 Noordzee
0(,237 N oordse 15390
0.105 Oost 5737
0.283 Oost 6183
0.156 Oost 5818
0.317 Noordzee 13493
0.59 Kust 326
0.267 W est 3806
0.245 W est 3595
SSO.293 Noordzee 78810
0.271 Kust 569
N.801 W est 5360
0.52 K u st 668
0.217 Noordxee 12463
0.192 Oost 4107
0.332 Noordzee 11678
0.256 Oost 3482
0.170 Noordzee 12046
0 .61  Kust 50

321.740
102.540
97.230 

109.220 
206.420

3.090
104.090
47.230 

221.012
5.290

71.530
5.850

160.860
53.050

149.930
63.170

181.490
460

0.137 Oost 
0.65 K an aa l 
0.279 Oost 
0.94 Noordzee 
0.200 Oost 
0.7 West 
0.291 W est 
0.229 K anaa l 
0.201 W est 
0.61  Kust 
Donderdag 7 Oktober 1948 

12 vaartuigen waaronder een groot 
aantal kustvaarder, zijn heden ter 
markt, met samen 2.200 bennen ha
ring en 340 bennen vis. De haring 
wordt verkocht, deze van goede hoe
danigheid van 1.470 tot 1.990 fr de 
koop van 10 bennen, de kuitzieke van 
990 tot 1.380 fr. de koop. W einig verse 
vis voorhanden; deze wordt levendig 
opgekocht aan prijzen die iets m in
der zijn dan gisteren met uitzonde
ring van kabeljauw dien in  prijs ge
stegen is.

HARINGAANVOER
Vrijdag 1 Okt. 
Zaterdag 2 Okt 
Maandag 4 Okt 
Dinsdag 5 Okt. 
Woensdag 6 Okt 
Donderdag 7 Okt

316,820 kg 
275.625 kg 
306.650 kg 
79.800 kg 
38,850 kg 

110.450 kg 
1.128.195 kg

Woensdag 6 Oktober 1948
25 vaartuigen lossen heden samen 

38.000 kgr. haring en 160.000 kg ver
se vissoorten. Het hoofdbestanddeel 
van de aanvoer van verse vis bestaat 
uit ronde- en gutvis, benevens een 
mooie verscheidenheid aan vissoorten 
echter in  kleine hoeveelheden. Tong 
en tarbot, alhoewel aan redelijke p rij 
zen verkocht, z ijn  m erkelijk in  prijs 
gpdaald vergeleken met deze der vo
rige marktdagen. Plad ijs, rog en w ij
ting vinden afzet aan prijzen die on
geveer overeenstemmen met deze van 
daags voordien. De ronde vissoorten 
daarentegen zijn  in  p rijs gestegen.

De m arkt is heden voor de verse 
vissoorten tam elijk  vast met echter 
een lichte neiging to t daling in  prijs 
tegen ’t einde van de verkoop. Gezien 
de geringe aanvoer van haring wordt 
deze zeer levendig opgekocht aan goe 
de prijzen gaande in  snelstijende lijn  
van 2.300 tot 3.700 fr. de lot; van 10 
bennen. De belangstelling is heden 
zeer groot en in  het bijzonder vanwe
ge de binnenlandse kopers.

Kgr.

SSO.158 Noordzee 
0.30i4 Noordzee 
0.66 Oost 
0.185 Kust 
0.248 Kust 
0.10 Kust 
0.271 Kust 
0.59 Kust 
0.56 Kust 
0.5 Kust 
0.208 Kust 
O.103 Kust

Kgr. Fr.
67128 189.052
46020 140.248

9289 139.580
446 5.120

1034 12.890
753 6.950
294 2.990
410 3.440
748 5.960
808 6.730
397 5.680
179 2.700

Vrijdag 1 Okt 
Zaterdag 2 Okt. 
Maandag 4 Okt. 
Dinsdag 5 Okt. 
Woensdag 6 Okt. 
Donderdag 7 Okt.

0.295 Noordzee 14426
0.175 Oost 4699
N.806 W est 4308
0.112 Oost 2607
0.214 Oost 6432
0.155 K an aa l 7730
Z.446 Oost 5502
0.124 Noordzee 15852
0.191 Noordzee 8314
0.305 Noordzee 38100
B.605 W est 1641
0.231 Noordzee 17220
0.174 Noordzee 5107
0.91 Kust 474
0.101 Kust 580

Fr.
186.620
82.190
55.990
25.580
85.160

122.810
88.530

183.830
116.070
252.200
19.330

279.105
61.570
5.370
7.000

DAG
322.029
360.720
448.556
214.048
198.813
127.506

1.671.672

522.659,—
1.418.008,—
2.069,883,—
2.212,450,—
2.473.525,—

530.340,—
9.226,865,—

Vervachtingeo
V R IJD A G  8 O K T O BER  :

Van de Fladen : 0.301 (300 b. ma 
kreel, .1.800 b. haring); 0.86 

ZATERD AG  9 O K T O BER  :
Van het Kanaal : 0.290 ; 0.265.
Van de Noordzee : 0.179, 0.300.
Van de Fladen : 0.205, N.739, 0.92, 0.115.

M AANDAG 11 O K T O BER  ;
Van de Noordzee 0.292, 0.236, 
0.235, 0.289, 0.241, 0.221, 0.187, 
0,226
Van IJs lan d  : 0,80 (20 bakken 
waaronder 350 kabeljauw, 1700 kool 
vis, 1700 lengen, 700 bennen bonen. 
Van het Kanaal : 0.246.
Van de Oost : 0.281, 0.344, 0.196 
Van de Fladen 0.318 

D IN SD A G  .12 O K T O BER  :
Van de Noordzee 0.282, 0.250, 
0,269, 0.82
Van de Oost : 0,127, N.748, 0.210 

W O ENSDAG 13 O K T O BER  :
Van de Noordzee : 0.108, 0.326, 
0.280
Van het Kanaa l : 0.153 
Van de Oost : 0.132, 0.274 

Worden verder verwacht :
Van de West : N.806, 0.166, N.819

GARNAALAANVOER
___________ - OOSTENDE

Kgr.
30-9
1-10
2-10
4-10
5-10
6-10

546
852
713
630
974

1.259

_  . x Max. en Aantal Gemid 
Opbrengst M in, prijs vangsten prijs
21.533
30.197
24.781
23.887
32.770
40.910

36-42
32-39
32-37
35-41
31-36
31-35

17
25 
22 
15 
22
26

40
35
34
38
33
32'

1-10
2-10
4-10
5-10
6-10

BLANKENBERGE
60

160
54
88
73

2.063
3.570
2.014
2.927
2.252

34-35
33-34
36-38
30-35
30-31

2
3
2
2
2

34
33
37
33
30

ZEEBRUGGE
30-9
1-9

4432 145.350
3880 124.0482-10 3145 87.9774-10 2937 103.4335-10 2606 92.9346-10 2738 79.231

23-42
21-41
24-39
25-43 
29-41
22-39

54
56
56
51
50
45

32
32
28
35
35
29

Prifzen toegekend aan
Z Z F 7 Ï  JW io t acco x d é&  a u x

VISMIJN OO STENDE - 1V.INQUE

de verscheidene
diffé*ente& Aoxtea. de . JtaióAon

D ’O ST E N D E

soorten Vis

W E E K  VAN 1 TOT 6 O K T O BER  1948 SEM A IN E  DU 1 AU 6 O CTO BRE 1948
Vrijdag
Vendredi

Soles — Tongen, gr....................
3/4 ...........................
bloktongen ...........  ...
v/kl................................
k l..........  .......................

Turbot — Tarbot gr.................
midd. ... ....... •..............
kl.........................  ........

Barbues — G riet, gr................
midd..............................
k l...................................

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

Eglefins — Schelvis, gr...........
midd..............................
k l...................................

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

Raies — Rog ... .......................
Rougets — Robaard .................
Grondins — K no rhaan ............
Cabillaud blanc — Kabeljauw

Gullen ......................
Lottes — Steert (zeeduivel) ...
Merlans — W ijtin g ..................
Limandes — S c h a r.................  ,
Limandes soles — Tongschar ... ,
Emissoles — Zeehaai ...............
Roussettes — Zeehond...............
Vives — Arend (Pieterm an) ... .
Maquereaux — Makreel ..........
Poors .......  ........... ..................
Grondins rouges — Rode knorh. .
Raies — Keilrog ..........................
Homards — Zeekreeft ... '..........
Flottes — Schaat ....................
Zeebaars ...................................
Lom ........................................
Congres — Zeepaling ...............
Lingues — Lengen ....................
Soles d’Ecosse — Schotse schol .
Hareng — Haring (vo lle) ..........
Hareng guais — IJle  haring ... .
Latour .......................................
Tacauds — Steenpost ...............
Flétan — Heilbot ....................
Colin — Koolvis .........................
Esturgeons — S te u r....................
Zeewolf
Vlaswijting ..............................
Zonnevis ....................................
Kreeftjes ...................................
Koningsvis ..............................

6,80

5.80- 7̂ 80

Zaterdag
Samedi

34.60-37,60 
42,40-47,40 
41,80-48,00
41.60-46,40 
38.00-41,00

30.ÓÖ-35!00
25,80

15,50-16,60
15,80-17,80
16.40-16,50
12.40-13,60 
3,60

21,00
12,20-16,70
6,40-11,00

Maandag
Lundi

Dinsdag
Mardi Woensdag Donderdag 

M ercredi Jeudi

32.40- 
37,20.
40.00-
35.40-
36.40-
39.00-
29.00- 
26,60-

■37,40
.44,00
45,20
44.00
42.00
44.00
30.00
27.00

32.60- 
41.40.
43.60-
41.80-
36.80-
44.00-
30.00-
25.60-

■38,60
42,80
46,60
46.00 
38,40
51.00
34.00
29.00

31.00-
36.60-
37.80-
36.60-
31.60- 
43,50.
30.00-
25.80-

-34.80
■39.40
40,60
39.40
34.40
47.00 
35,80
27.00

33,40-35,80
43.00

45.00
27,90-29.00
26.00

15,30-
17,00-
17.60- 
13.80-
3,20-

16.60- 
11,60-
7,40-

•17,00
18,80
■18,70
15,70
6,80

19.80
13.80
10.80

15,50-
17,40-
19.00-
15.00- 
3,80.

23.00- 
13,80-
6 , 00-

20.00-

17.60
19.40
20.60
16.40 
5,40

25.00 
21,20
12.00 
25,00

20.50-23,80

7,00-7,20

6,00- 8,40
10.00-11,50

17,80-21,80
3.00-16,60 

18.00-23.00
6,80- 8,00

16.40-18.00 
5.00- 6,00 
4.00

6,20
15.50
1,70

18,00
6,00

22.80
7,60
7.00- 

15.00-
3.00-

8.00
16.00

22.40
15.60
24.60
10.40 
11,00 
16,80
6,00

6,40
17.00 
1,90

22,40
7,60

21.00 
7,00 
6,80

16,60
5,50-

-11,40
•19.00

3,20
■26,40
19,40
26,50
9,60
7,50

17,90
-6,50

1,25- 7,80 1.50. 7,40 1,80- 7,40 5,00- 940

15.50
17.40
19.40 
16,20
5.00 

21,00 
13,80
7,20

20,60
15.00 
8,40
7.00

14.00 
1,80

23.40
5.60 

27,00-
6,60-
6 ,00-

15,80-
6.50 
7,00-

49.00
7.60

17,40 
-19,00 
-21,60 
-17,60 
• 7.00 
-25,00 
-20,80 
-10.80 
-28,80 
-19,00 
-10,20 
-10,90 
-17,00
- 4,60 
-27,80 
-21,80 
.28,70
- 9,40 
•14,00 
.17,40- 
-9,00

- 8,00

10,20

16,40 0.55
18,80 0.55
21,20 0.65
18,40 0.45
7,00 , 0.45

0,75
0.50
0.45

Woensdag

3,95
4.05- 3,70 
3,65- 3,30 
2,85- 2,80

4.ij>-' 3/75

VISMIJN YMUIDEN
W E E K  VAN 29 Sept, tôt 5 Okt. 1948

Donderdag Vrijdag Zaterdag Maandag

4.10- 3,95 4.05- 3,70 3.45- 3,30 3,50- 3,30 
4.05- 3,75 3,90- 3,60 3,40- 3,10 3,35- 3,05 
3,45- 3,30 3,35- 3,20 3,00- 2,75 2,95- 2,75
2,70- 2,45 ................. 2,50- 2,30 2,60- 2,30
1,90 ................. 1,80- 1,70 1,85- 1,70
4.10- 3,75......... 4,00- 3,55 3,85- 3,65 3,80- 3,15 
3,25 ......... ........3,10 3,50- 3,45
.......... .......... 2.40- 2,25 2,65- 2,10

Dinsdag

3,25....

3,50- 3,3a 
2,95.
2,65/

7,00

29,40-30,60
7.00-21,20

8 ,2 0 ......
10,00-11,00

7.00- 7,50

1,25
0.55
0.55
0.65
0.45
0.45
0,75
0,50
0.45

0.55
0.55
0.65
0.45
0.45
0,75
0.50
0.45

1,05- 0,80
0.55
0.55
0.65
0.45
0.45
0.75
0.50
0.45

1,30-
0,55
0,55
0.65
0,45
0.45
0.75
0,50
0.45

1,15
0,55
0,55
0,65

0.45
0.45
0,75
0,50
0.45
1,60
1,60- 1,50

0.60
0.54

0,58- 0,50 
0,60 
0.54

0.94- 2,38

8,00- 9,20

9.80-10.40

11,60-12,80

1,06-2,28

25.00-41,50
11.00-12.80

7̂ 80.....

2,20- 7,40 
11,60-13.60

ll'6Ö-Ï2*60
9.00-10,00 

16,00-17,20 
12.40.13.60

1.00- 1*60 

4,80- éjôO

31.80-44,00
12.80-14,20

11,20-14,60

9,60-14,00

15,70-18,40

2,00-3^68

34,00-52,50
15,60-19,40

9,20-10,40
9,40-14,80

11,60-13,80

11,00-15,00 
17,40-18,20 
14,70-19,00 
4,60- 7,40

7,40
37.00-52,50 
20,80-23,20

14,80.....

20.00-26,00

6,20
9,00-12,00

0,31
0,45- 0,35

1,98- 3,98

19,50

N  .......... 18.00

0,70- 0,62 

0,45-0,40

0,31
0,45- 0,44
1,56- 1,50
0,66- 0,64

0,45- 0,40

046 0,32
0,60 0.60
0.54 0.54

°>3Ï 0,28......
0,45- 0,35 0.40- 0,34
0,64-o's6

0,45- 0,46 0.45- 0.40 
.......... ....... 0.07

1.36- 1,35 
0,72- 0,38 
0.60 
0.54

0,25.....
0.45- 0,32

0.46- 0,36 
0.60 
0,54 
1,40 
0,31 
0.45- 
1,75-

0.35 
1,65 

0,56- 0.50

0,45- 0,40 0.41- 0.40

0,30- 0,23

3/75.....
0,31

0,45

o’.ëó...
O’, 30-0,22

3,65- 3,55 
0,31

0,21. 0,17 
0,36.....

0,26- 0,18 o;26l"ö,13 O^ö- 0,12

0,35

0,36- 0,17

3,85
0,31 0.31 0.31 3,60- 3,40 

0.31



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 6911 kgr verse vis en 379 kgr gar 
naai zijnde de aanvoer van 9 tot 14 
reizen, verkocht en bracht respectie
ve lijk  80.490 en 13.279 fr  op. De totale 
cijfers voor de maand September be
droegen 32.451 kgr verse vis voor 33 
reizen en 381.736 fr  en 1665 kgr gar
naal voor 43 reizen tegen 55.182 fr.

De maximale prijzen schommelden 
tussen : beren 8 fr; gul en kabeljauw 
24 fr; rog 8-11 fr; robaard 10 fr; ta r
bot en griet 26-38 fr; tong 35-42 fr; 
zeehaai en zeehond 4 fr; garnaal 32- 
35 fr.

VISSERIJNIEUWS
Van de W estk u st

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

Telefoon H e is t :  513.80 
EXPO RT  - IM PO RT  

(218) Zout voor de vlesera

N I E U W P O O R T
Vrijdag 1 Oktober 1948 
Tong ongeklasseerd 42; tarbot 43; 

platen grote 17; midd. 14; kleine 3-4; 
keilrog 11; rog 2-7; zeehond 3 fr per 
kgr.

Zaterdag 2 Oktober ,1948 
Grote tong 35; bloktong 40; fru it

tong 44; sch. kl. tong 36; tarbot 44; 
platen grote 17; midd. 13; kleine 4; 
keilrog 11; rog 3-6; zeehond 3 fr  p. kg.

Maandag 4 Oktober 1948 
Tong ongeklasseerd 44; tarbot 40; 

keilrog 11; rog 3-8; w ijting  4; zeehond 
3 fr per kgr.

Dinsdag 28 September ,1948 
Tong ongeklasseerd 43; tarbot 39; 

platen grote 16-17; midd. 14-15; kleine 
4; keilrog 11; rog 2-8; w ijting  4; zee
hond 4 fr per kgr.

Woensdag 29 September 1948 
Grote tong 35; bloktong 41; fru it

tong 48; sch k l tong 37; tarbot 43; 
platen grote 17; midd 15; kleine 3-4; 
keilrog .12-13; rog 4-8; w ljtn ig  3-6; 
zeehond 4 fr  per kgr.

Donderdag 30 September 1948 
Grote tong 36; bloktong 42; fru it

tong 46; sch kl. tong 38; tarbot 45; 
platen grote 18; midd. 14-16; kleine 
3-5; keilrog 11-13; rog 3-8; zeehond 4 
fr per kgr.

GARNAALAANVOER

29 Sept 1948
30 Sept 1948

1 Okt 1948
2 Okt 1948 
4 Okt 1948

39 kg 
24 kg 

245 kg 
281 kg 
226 kg

38-39 fr 
38 fr 
21-25 fr 
20-27 fr 
24-28 fr

Leopold DEPAEPE
ln- en Uitvoer van 

Vis en G arnaal 
V ISM IJN  ZEEBRUG G * 

Tal. Privé: Knokke i l  14 
(224) Zeebrugge 613.30

V ISSER SBO O T  G EZO N KEN

De N.717 lag voor herstelling aan 
de Noordelijkste steiger van de vlot- 
kom. Toen de eigenaar A. Vanhove ’s 
morgens van 30 September jl. b ij zijn 
vaartu ig  kwam stelde h ij vast dat het 
wegens onbekende oorzaak gedurende 
de nacht gezonken was. Onm iddellijk 
werd de brandweer van Nieuwpoort 
verw ittigd en met de hulp van de N. 
789 en de N.790 slaagde men er ten 
slotte in  het schip boven te brengen 
en ledig te pompen De weggedreven 
stukken van het vaartuig, zoals luiken 
en houten stuurhuis konden eveneens 
terug opgepikt worden.

BO TSIN G  W EG EN S  M O TO RD EFECT
De N.809 (reder J .  H ennaert) was 

in  de loop van verleden week na een 
h a lf uur verp licht terug u it zee te 
komen met warm  gelopen motor. T ij
dens het m anoeuvreren weigerde de 
motor plots achteruit te slaan zodat 
het vaartuig tegen het achtereinde 
van de N.788 (reder A. Jungb luth ) 
botste waardoor de achterregeling en 
achterspiegel van d it laatste schip 
afgerukt werd.

V E R W IT T IG  DE
V ER Z E K E R IN G S M A A T S C H A P P IJ !
W e maken er de reders-vissers van 

Nieuwpoort nogmaals attent op dat 
het n iet voldoende is wanneer ze ave
rij oplopen van een rapport neer te 
leggen in  het Waterschoutsam bt 
m aar dat ook onm iddellijk de verze
keringsm aatschappij dient verw it
tigd te worden. Volgens de polis moet 
d it binnen de 24 uur geschieden daar 
anders de verzekeringsm aatschappij 
het recht heeft alle vergoedingen te 
weigeren. Men mag ook de burelen 
van «Hulp in Nood» verw ittigen onder 
nr 716.89 te Oostende.

NOG DE SC H IET O EFEN IN G EN  T E  
LO M B A R T Z IJD E

Door het Waterschoutsam bt te 
Nieuwpoort zal dagelijks medegedeeld 
worden of er de volgende dag a l dan 
niet geschoten zal worden en tevens 
in  welke sector t.t.z. de kleine sector 
tot 2 m ijl afstand van de kust, ofwel

Huis Raph. Huysseune

de grote sector tot 5 m ijl in  zee. Het 
is dus nuttig  dat de vissers op het 
bord in  de vism ijn zouden nagaan 
wanneer en w aar er zal geschoten 
worden. D it zal vooral de garnaalvis
sers veel tijd  besparen, zo ze weten of 
ze in  het Oosten de ganse dag v rij 
mogen vissen of niet.

R E IN H E ID  OP DE KA A I
H et gebeurt dat sommige schepen 

die lossen in  de haven van Nieuwpoort 
vergeten het vu il ijs en de afval weg 
te ruim en. Het ware voor de helpers 
(visrapers) een klein werkje het afval 
en het ijs  met een schop in  de kaai te 
gooien. H et ijs  is na enkele uren wel 
gesmolten m aar laat veelal een vuile 
kleverige massa na die geen te beste 
indruk laa t w at betreft de reinheid 
van onze vissers.

BOM M EN O PG EBA G G ER D
De kleine baggermolen heeft de 

jongste tijd  de vaargeul die naar de 
vlotkom voert uitgediept. Verleden 
week werden daar twee vliegtuigbom
men opgebaggerd w aarvan een van 
50 kgr en een van 150 kgr. De ont
m ijningsdienst werd gewaarschuwd 
en deze dienst kwam  de bommen on
schadelijk m aken en weghalen. Men 
vermoedt dat de bommen indertijd  
bestemd waren om het vroeger be
staande sluis van de vlotkom  te blok
keren.

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

B R U G G E
—  Vandecasteele Marceline, werk
ster te Oostende, slagen aan de politie 
smaad en dronkenschap : 2 maanden 
en 1650 fr.
— Duchesnet Theodoor, werkm an te 
Oostende, slagen aan zijn echtgenote 
en zijn schoonvader : 15 dagen en 182 
fr  (vw .)

DE ZAAK M ELA N IE  CLOET 
BESLEC H T

M aandag werd voor de Boetstraffe 
lijk e  Rechtbank te Brugge de zaak 
opgeroepen van het geheimzinnig 
overlijden van M elanie Cloet w aarin 
haar echtgenote Van Hove David, 30 
jaar, visser als beschuldigde ver
scheen.

Als verdedigers van Van Hove tra 
den op M ter Piers van Oostende en 
M ter Ancot u it Brugge.

ïn  een gemotiveerd vonnis wordt 
Van Hove tot 10 maanden gevangenis 
s,traf voorwaardelijk gedurende 3 j. 
veroordeeld. D it vonis bepaalt de 
verantwoordelijkheid van het slacht- , 
offer op 50 t. h. zodat de eisen van ! 
de burgerlijke partij, de ouders van 
Cloet, op de helft worden terugge
bracht. De eis van de zuster van het 
slachtoffer werd afgewezen.

Van Hove, die nog steeds aangehoü 
den was werd nog dezelfde dag ge
zien zijn voorwaardelijke straf, in 
vrijheid  gesteld.

(IN G EZO N D EN )

Betreuringswaardig geval

IM PO RT EXPO RT
V IS  - GARNAAL

Specialiteit gepelde garnaal
H. R. 2151 Tel. Privé 421.08
(213) Vismijn 513.41

yVVVVVVVVVVt'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

IJMUIDEN
In  de week van 30 September tot 5 

Oktober kwamen 32 stoomtrawlers en 
107 grote en kleine motors hun vang
sten verse vis en haring verkopen. De 
totale aanvoer was 1.980.000 kgr ver
se haring, 150.000 kgr m akreel en 275 
duizend kg noordzeevis.

De verse haringaanvoer I?  dage
lijks belangrijk, de haring is échter 
klein van stuk en ook de aangevoerde 
kw aliteit lie t te wensen. over. On
danks de kleine haring en de m inde
re kw aliteit waren de ganse week de 
verkoopprijzen zeer lonend vanwege 
de grote export naar Tjecho-Slowa- 
kije. Slechts 5 stoomtrawlers bevoor
raden de m arkt met ronde vis. Hun 
vangsten zijn rijk  aan verscheiden
heid, doch de vissers krijgen vanwege 
het slechte weder om de Noord, wei
nig gelegenheid flinke vangsten te 
doen.

De motors komende van de visgron
den van de WeStf hadden zeer schone 
vangsten tongen en schol. De tongen 
kenden een daling in  p rijs vanwege de 
grotere aanvoer, tarbot b lijft zeer 
duur en overige soorten deden de ma- 
ximum-controlprijzen.
K leine export-verzendingen van verse 
vis hadden plaats naar Engeland, B e l
gië en Zwitserland.

Verwachting toekomende week 25 
stoomtrawlers, waarvan het meren
deel komende van de haringgronden, 
doch de laatste berichten vermelden 
afnemende vangsten. Verders een 10- 
ta l grote en kleine motors met p lat
vissoorten.

BRUNET & C
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Tel. 71311 — Telegr. « Compas a

Fins vaartuig te 
Oostende

Sedert Woensdag ligt in  het tweede 
handelsdok een Finse zeilkotter, zeer 
ste r?-gebouwd en met aan boord 16 
zielen, w aarvan verscheidene kleine 
kinderen. De stoere kerels komen van 
Fin land, H elsinki en hebben achter
eenvolgens Zweden en Denem arken 
aangedaan.

Thans is het vaartu ig  Oostende 
binnen gelopen met als bestemming 
de Verenigde Staten.

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

fBeûcât aan de ftexeti
VIS UITVOERDERS

naar Engeland
Het «M inistry of Food» m aakt be

kend dat, gedurende de periode van 
3 tot 30 Oktober 1948, volgende vis
soorten in  Engeland mogen ingevoerd 
worden : 1) tong; 2) griet; 3) tarbot; 
4) heilbot; 5) p ladijs (n iet m inder 
wegend dan 3/4 lb .); 6) tongschar 
(idem ); 7) kabeljauw (n iet m inder 
dan 1 lb .); 8) schelvis (n iet m inder 
d a n 3/4 lb ); 9) heek; 10) rog en vleet- 
vlerken (n iet m inder dan 1 lb. per 
v lerk ); 11. zeehond (gestroopt en ge
kopt) 12) kuit.

De invoer van hogergenoemde soor
ten in  filetvorm  ,is n iet toegelaten.

Kabeljauw  m inder dan 3 lbs wegend 
moet aangegeven worden als «cod
ling».

Oostende, 29 September 1948.
De Hoofdwaterschout der kust, 

E, C A R L IER .

Heer Bestuurder,
Vorige week kreeg een vaartuig 

toebehorende aan een weduwe, mo- 
torbreuk en moest in  N ew lijn binnen 
gesleept worden, w aar het n iet kon 
hersteld worden.

Op verzoek van de eigenares, het 
vaartu ig  naar Oostende te laten sle
pen, door een vaartu ig  welke die weg 
opging, werd door de verzekerings
m aatschappij n iet ingaan.

H et vaartu ig  moest er tot genoegen 
van die heren beheerders m instens 
8 dagen b lijven liggen, totdat er een 
vaartu ig  van dezelfde verzekering 
verplicht, werd de opsleping te doen.

Sedert wanneer mag men iemand 
vtejrplïcH£!en te wachten totdat men 
een schip zendt, w aar ook m et ande
ren deeelfde iovereenkomst kan ge
sloten worden ?

W ie zal de schade welke de traw 
ler daardoor ondergaat vergoeden ?

Hêeft men het recht een vaartuig 
aan te duiden om tegen w il en dank 
d it vaartu ig  af te halen ?

Een lezer-reder. 
NOTA DER R ED A C T IE  :

De polis verplicht, U  n iet te wach
ten tot een aangeduid vaartuig U 
kom# halen om naar de haven ge
sleept te worden. Zo het bewezen is, 
dat de opgelopen schade ter plaatse 
niet kan hersteld worden, dan staat 
het U  v rij U  te laten slepen door om 
het even wie, van het ogenblik dat 
deze het tarie f n iet overschrijdt in 
de polis verfeld.

Zo d it het geval is, dan is uw ver
zekeringsm aatschappij' slechte gehou

den de 3/4 uit te betalen, met als m i
nimum, het maximum tarief door de 
de polis vermeld.

V B . - Neem aan dat het tarief van 
de polis voor de duur van die sleep, 
honderd duizend frank voorziet, en 
dat! de vreemde sleper U  150 duizend 
frank vraagt, dan is uw verzekering 
slechts verplicht, zo gij die sleep voor 
150 duizend frank aanvaardt daarvan 
de drie vierden of 112.500 fr te ver
goeden de rest is door u te betalen.

Is  het U  mogelijk U  te laten opsle
pen door om het even welk vaartuig 
buiten uw verzekering of, voor het 
tarief in  de polis vermeld, en is zulks 
bewezen, dan heeft uw m aatschappij 
H ET  R EC H T  N IET , U  te verplichten 
6 a 8 dagen te laten wachten.

G ij kunt haar hiervoor verantwoor 
delijk stellen en uw polis op grond 
van het niet nakomen van haar ver
plichtingen, verbreken.

In  dergelijk geval doet gij best bij 
het terugkeren van uw vaartuig dit 
vast. te laten leggen in  een zeever
slag en ook te laten vaststellen dat 
de opgelopen breuk m oeilijk of niet 
herstelbaar was in  de haven w aar U 
het aanvankelijk gebracht had .

O V ER L IJD EN
Te Oostende overleed in  de ouder

dom van 67 jaa r Mevrouw Angèla La 
thouwer, weduwe van dhr. Honoré 
Boels en moeder van dhr. Boels, le 
raa r aan de Stedelijke V isserij school 

«Het; Nieuw Visscherijblad» biedt 
aan de beproefde fam ilie zijn innige 
deelneming aan.________

BU IT EN G EW O N E  
P R IJS V E R M IN D E R IN G  OP

Extra rieten visbennen
N IJV E R H E ID S M A N D E N M A K E R IJ

G U ST  V E R C A U T E R E N  
16, C A U W EN BU RG  _ TEM SCH E

Tel. 257
Vraag bezoek vertegenwoordiger

D e invoer van garnaal

Voor zenuwzieken is vis, gewis, het 
beste wat er is !

l  ....

■ Zeevisgroothandel

WxvuLen de gxenó^xMtm o-p&ng&zet ?

H E T  zou ons niett verwonderen 
dat, op het ogenblik dat deze 
regelen verschijnen, alle grens

posten opengezet zijn voor de invoer 
van garnaal.

Inderdaad, naar we u it welingelich 
te bron vernemen, zou blijken dat het 
M inisterie van Buitenlandse Handel, 
zinnens is toe t)e geven aan enkele

nog mag ingevoerd worden in  acht 
nemend dat einde Ju li reeds 300 dui
zend kg was ingevoerd op de 400 dui 
zend welke toegekend werd.

Anderzijds weet elkeen dat) de klach 
ten van de invoerders n iet gegrond 
zijn, verm its er zowel in Nederland 
als in België een tekort is aan gar
naal, tengevolge van de zeer karige

invoerders om te laten invoeren langs vangsten en de lage tem peratuur wel 
alle grensposten omdat deze beweren ke we deze zomer gekend hebben,

SPEC IA LIT EIT EN  
VERSE, GEZOUTEN en BEVRO REN  HARING

aan de kust n iet a ltijd  gepelde gar 
n aa i genoeg te vinden, w aar ze bewe 
ren in  Holland er zoveel te kunnen 
krijgen als ze w illen tegen veel goed 
koper prijzen.

De w aarheid is, dat wanneer de 
grensposten allen opengesteld wor
den, men veel gem akkelijker zal kun 
nen smokkelen, de kontrole m oeilij
ker wordt en sommige invoerders om 
meer geld te kunnen verdienen na
tuu rlijk  goedkoper zullen kunnen in 
voeren. ,

PR O T EST

W e vernemen bij het ter jjers gaan 
dat door het Verbond der Kustvissers 
(-reders onm iddellijk igeprotesteerd 
werd bij de bevoegde diensten, daar 
niet dient u it het oog verloren dat 
het te danken is aan het huidig in 
gevoerd stelsel, dat de prijzen ren- 
deriend b lijven voor de visser en alle 
andere m aatregelen geen praktische 
waarde hebben.

De vraag stelt zich verder, hoeveel 
garnaal volgens het handélsverdrag,

zonder te rekenen meti het feit, dat 
het aanwezig zijn van ganse massa’s 
kleine w ijting, m illloenen garnalen 
heeft verdelgd.

W ij hopen dat de Hogere Overheid 
nu zij ’n gezonde maatregel genomen 
heeft om de kleine reders wat te be
schermen, geen gehoor zal vèrlenen 
aan het verzoek van enkele mensen 
welke niet heti bedrijf, m aar alleen 
winstbejag voor ogeri hebben

Reders & Vishandelaars
m m *

'^ H E T  B I S T E

IvJS
FROID INDUSTRIEL

W ORDT Q H JV S R D  DOOR

(228)
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60, Stwg op Charleroi, Brussel.
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Afkondigingen : Demuynck Roger 
beenhouwer en Van Belleghem  Irène-’ 
Cromheecke Carolus, landbouwarbei- 
der en Verburg Germ aine; Impanis 
Marcel, bakker te Berg en Helsmoortel 
M artha; Deconinck Chariot, brood
bakker en Lannoo Lisette, Brugge; De 
Ceuninck Alfons, plafonneerder" te 
Knokke en De Waele Antoinette; Van 
develde Leon, wagenmaker te Rams- 
kapelle en Roose Erne; Vander Lin  
de Adriaan, bakker te Knokke en 
Cordenier M aria;

Huw elijk : Lam eire Cyriel, stuur
man ter kustvaart en Lagage Therese

Geboorten Vantorre Roland, Ku r
saalstr 88; Vanhalew ijn Daniel, Vla- 
mingstr. 66.

N IE U W E  V ELD W A CH TER

B ij besluit van de heer Gouverneur 
werd de heer Paridaen Omer be
noemd tot veldwachter alhier. De 
heer Paridaen was reeds sinds 1946 in 
dienst als tijd e lijk  politieagent.

DE R E IN IG IN G SD IEN ST
Voor de w interm aanden werd de 

reinigingsdienst als volgt geregeld : 
Te Noorden van de Spoorlijn  worden 
de vuilnisbakken afgehaald elke Dins 
dag, Donderdag en Zaterdag. Beneden 
de spoorweg elke Maandag, Woensdag 
Vrijdag en Zaterdag.

Het gemeentebestuur is ook van 
plan om tegen volgend ja a r de reini
gingsdienst op een moderner wijze in 
te richten. Het is wel iedereen bekend 
dat bij het gemeentebestuur veel 
klachten binnen komen, en vooral tij
dens de zomermaanden, aangaande 
de huidige reinigingsdienst, die dik
w ijls veel te wensen overlaat. E r  zal 
heel w aarsch ijn lijk  overgegaan wor
den tot de aankoop van twee auto- 
camions speciaal ingericht voor het 
weghalen van de vuilnis. M en hoopt 
hiermede reeds een eerste stap te 
doen naar de goede oplossing in de2e 
kwestie.

DE EV A C U A T IEVERG O ED IN G
Vanaf Dinsdag a.s. kunnen op het 

bureel van de bevoorradingsdienst de 
form ulieren bekomen worden, welke 
dienen ingevuld te worden voor het 
verkrijgen van de evacuatievergoe
ding. De data werden vastgesteld 
op 25 September 1944 voor de evacua
tie en 7 November voor de terugkeer. 
Op het form ulier dient de toestand 
van het gezin te komen zoals het be
stond op 25 September 1944.
De vergoeding beloopt 70 fr  per week 

voor het gezinshoofd en 35 fr  per week 
voor de personen ten laste.

De ingevulde form ulieren moeten 
terug gebracht worden op het bureel 
van de bevoorradingsdienst voor 28 
November 1948. Trouwboekje en Pas
poort van het Gezinshoofd moeten 
voorglegd worden.

NAAR HET VOEDIiNGSSALON
Gelegenheid wordt gegeven aan de 

bevolking om op Donderdag 14 Okto
ber een bezoek te brengen aan het 
Voedingssalon te Brussel. De reis gaat 
per autocar tegen de prijs van 100 fr. 
Zich dringend laten inschrijven bij 
Ju l. Verhelst, bakker, Vlam ingstr. 
Heist.

G EM EEN TERAA D
Dinsdagavond kwam de gemeente

raad bijeen onder voorzitterschap 
van Burgemeester de Gheldere. De 
dagorde bevatte slechts acht punten, 
welke allen werden goedgekeurd. Het 
betrof de lastenboeken en plans voor 
de wegeniswerken, en het waterbede- 
lingsnet rond de nieuwe woningen 
voor geteisterden, een aanvraag om 
een lening voor het boren van twee 
filterputten. De aankoop van twee 
autocamions voor de reinigingsdienst, 
m achtiging voor rechtsvordering en 
een wedderegeling in  de adm inistra
tieve diensten en van de veldwachter.
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Oostende-Dover
Uurtabel der overvaarten voor de
week van 10 tot .16 Oktober 1948.

Van Oostende naar Dover : af
vaart te 14 uur 30.

Van Dover naar Oostende : afvaart 
te 11 uur 20.

Vertrek u it Londen : 9 u. en 14.30 u. 
De auto’s worden vervoerd met de 

gewone passa giersboten.
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CARELS
Diesel M otoren

AGENTSCHAP :

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

O O S T E N D E  (215)

Matiana£e Shed&iaüe aan het Vi&óm ij&edtiff 
de Vi&ftandel en de Viónijv&dteid

S T A T IS T IE K  VAN D E AANVO ER IN  
A U G U STU S 1948 en 1938

Soorten Hoeveelheid in  kgr. Waarde in  Frs.
1948 1938 1948 1938

IJslandse
Kabeljauw

46.280 158.535groot 14.800 40.500
middelsoort 1.900 38.075 3.340 83.585
klein 1.350 33.250 1.478 58.799
totaal 18.050 111.825 51.098 300.919

Andere
Kabeljauw

6.046.059 234.202groot 425.066 40.306
middelsoort 95.156 42.635 833.585 131.824
klein 57.237 64.397 206.215 86.916
totaal 577.459 147.338 7.085.859 452.942

IJslandse -
Schelvis 132.177groot 6.150 29.225 38.800
middelsoort 10.000 16.675 44.400 50.991
klein 9.100 57.600 22.940 63.062
totaal 25.250 . 103.500 106.140 246.230

Andere
Schelvis 29.620groot 5.777 6.250 86.630
middelsoort 10.462 30.230 109.090 100.995
klein 94.905 83.240 259.627 128.767
totaal 111.144 119.720 455.347 259.382

Pladijs 456.652 307.184 3.405.668 876.341
Rog 285.931 205.156 1.489.949 471.153
Tarbot 81.761 79.158 2.331.847 890.821
Tong 146.567 183.149 7.297.779 3.165.859
Wijting 251.522 158.160 562,346 162.193
Tot. voorn. 6.825.840soorten , 1.954.336 1.415.170 22.786.033
Haring (volle) 2.596.499 1.003.750 10.888.762 796.751
Garnaal 210.479 269.376 7.158.938 1.897.336
Diversen 1.220.513 882.685 8.798.405 2.084.300

Totaal : 
Waarvan 

IJslandse

5.981.827

82.980

3.570.981

422.230

49.632.138

205.950

11.604.227

854.001

V E R G E L IJK E N D E  S T A T IS T IE K  D ER  
G EM ID D ELD E P R IJZ E N  IN  

A U G U STU S 1938, 1947 en 1948 M ET  
C O EFF IC IEN T  VAN V ER H O G IN G

SA M EN VA TT IN G  VOOR 
A U G U STU S 1938, 1947 en 1948

Totale aanvoer :
1948 : 5.981.827 kg voor 49.632.138 F r = 8,29 fr per kgr
1947 : 4.682.557 kg voor 34.286.238 F r - 7,32 fr per kgr
1938 : 3.570.981 kg voor 11.604.227 Fr = 3,25 fr per kgr

waarvan
A. Haring

1948 : 2.596.499 kg voor 10.888.762 F r = 4,19 fr per kgr
1947 : 1.834.062 kg voor 5.069.890 F r = 2,76 fr per kgr
1938 : 1.003.750 kg voor 796.751 F r = 0,79 fr per kgr

B. G arnaal V

1948 : 210.479 kg voor 7.158.938 F r = 34,— fr per kgr
1947 : 255.045 kg voor 6.369.334 F r = 24.97 fr  per kgr
1938 : 269.376 kg voor 1.897.336 F r = 7,08 fr per kgr

C. Diepzwemmende vis
1948 : 3.135.320 kg voor 31.128.095 F r = 9,91 fr per kgr
1947 : 2.576.478 kg voor 22.590.324 F r = 8,76 fr  per kgr
1938 : 2.205.636 kg voor 8.615.869 F r = 3,91 fr per kgr

Handelsberichten
C EL ID O R  —  C E C IL  H O T EL — S.A. te 

B LA N K E N B E R G E  
B ilan  op 31-12-1947 :
Debet : (

Algemene onkosten en 
verscheidene 1.373.582,88
Afschrijvingen 344.387,00
Solde bénéficiaire 48.236,02

Kred iet :
W inst overdracht 4.446,63
Exploitatie en verscheidene 1.761.759,27

1.766.205,90

CASANOVA S.A. Langestraat 37, 
Oostende.

Debet :
Uitbatingskosten 1.421.791,40

Kred iet :
U itbating 
Resultaat

1.156.378.75
265.412,65

1.421.791,40

H A N D ELSV ER EN IG IN G  H. V. O.
N.V. Rederijkaai, Oostende 

B ilan  op 31-12-47 
Debet :

Verscheidene rekeningen 19.843,560,20 
W instsaldo 674.3386,25

Kred iet :
Bruto  opbrengst 20.517.946,45

W instverdeling :
a ) 5 th. w ettelijke reserve 33.719,30
b) Aan kapitaalsaandelen

(netto) 130.246.40
c) College beheerders en 

commissarissen 101.157,90
d) Overdracht volgend 

boekjaar 674.386,25
674.386,25

«M A JEST IC  PA LA C E O STEN DE» S.A. 
Louisastr. 8, Oostende.

B ilan  31-12-47 
Debet :

Alg onkosten - verscheidene 220.892,95 
K red iet :

Vorig saldo 33.566,27
Bruto w inst 50.961,67
Verlies 136.375,01

220.892.95

Vxauiaen-JOainieâ

«D U IN PA RK -BA IN S» 
Oostduinkerke 

B ilan  30-6-48 
Debet :

Vorig saldo 
Alg. onkosten

K red iet :
Saldo

N.V.

26.153,66
48.904,61
75.058.27

75.058.27

S P I J  S K  A A R  T
« m w  d e  w e e k

ZONDAG : Gevulde tomaten — 
Kalfsgebraad — Bloemkool —  W itte 
saus —  Aardappelen —  Gebak.

M AANDAG : Koud kalfsvlees — 
Mayonnaise —  Salade —  Frites.

D IN SD A G  : Kabelj auwstaart in  de 
oven —  Aardappelpuree —  Appelbeig
nets.

W O EN SD AG  : Tapiocaconsommé — 
Eiernestjes — Tomatensaus — Aard
appelen.

DONDERDAG : Biefstukjes —  W it- 
loofsalade —  Frites.

V R IJD A G  : Tongfilets —  Jo in ville
—  Aardappelen —  Fru ittaart 

ZATERD AG  : Preisoep — Soepvlees
—  W orteltjes — Aardappelen.

W Jtfoafiixdade
Enkel om u er aàn te herinneren 

hoe lekker het is een eetappel in die 
salade fijn  te snipperen en er ook een 
snuifje suiker aan toe te voegen.

y {UevMótjea,
Benodigdheden : Eieren en gehakt. 
Bereiding  : De eieren hard koken, 

(er wordt gewoonlijk 1 ei per persoon 
gerekend). Ze u it het water halen en 
direkt in  koud water dompelen. Ze 
daarna pellen.

Aan de andere kant het gehakt ge
reed maken zoals verleden week aan
geduid werd voor het kalfsbrood. Het 
gehakt dan in  zoveel deeltjes delen 
als er eieren zijn en ieder ei rondom
V W Y Y Y A /W Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y \ lY Y Y Y Y Y Y Y  V W  YYYVYY  YYY  Y '

VERKO O P 
Schrijf-* en Rekenmachines
Onderhoud en herstelling; ter

plaatse
A. VANDERNOOT
♦ Maria Theresiaatraat, 16
♦ OOSTENDE — Tel. 7S1I1
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cTentoonstelling
in het Qemeentetijâ (Uiôüia

Soorten Coefficient
1948 1947 1938 ’48-’38

IJslandse
Kabeljauw

3,91 0,79groot 3.12 4,29
middelsoort 1,75 3,70 2,19 0,79
klein 1.09 2.60 1,76 0,61
totaal 2,82 3,83 2,69 1,04

Andere
Kabeljauw

2,44groot 14,20 8,70 5,81
middelsoort 8,76 5,87 3,09 2,83
klein 3,60 5.01 3,07 3,99
totaal 12,27 7,79 1,35 2,66

IJslandse
Schelvis

6,30groot 6,13 4,52 1,39
middelsoort 4.44 4,91 3,05 1,45
klein 2,52 4,57 1,09 « 2,31
totaal 4,20 5.46 2,38 1,76

Andere
Schelvis
groot 14.99 10.57 4,74 3,16
middelsoort 10.41 10.27 3,34 3,11
klein 2,73 3,45 1,54 1,77
totaal 4.09 3,91 2,16 1,84

Pladijs 7,45 5,71 2,85 2,62
Kog 5,21 5,83 2,29 2,27
Tarbot 28,52 28.42 11,25 2,53
Tong 49,79 48.47 17,28 2,88
Wijting 2,23 2,73 1.02 2,18
Garnaal 34,00 24.97 7,08 4,80
Haring 4,19 2,76 0,79 5,30
Diversen 7,20 6,28 2,36 3,05

EV O LU T IE  VAN D E M A A N D EL IJK SE  AANVO ER VAN D IEPZ W EM M EN D E
V IS  IN  1938, 1947 EN  1948 (in  kilos)

1938 1947 1948
Januari 2 444 337 2 870 359 3 275 746

Februari 2.163.228 2 658 023 2 898 116
Maart 3 300 423 6 269 617 4 942 708
April 2 427 216 3 960 203 4 071153
Mei 2 168 123 3 946 394 150 141
Juni 2 093 166 3 414 900 2 106 696
Ju li 2 121 773 3.104.813 3.646.855
Augustus 2 297 855 2.593.420 3.174.848
September 2 265 953 2 313 434
Oktober 2 616 001 2 714 106
November 3 201 361 2 736 468
December “2 399 953 

29 508 389
3.709.593 

40 291 430

no

\ OT 22 Oktober stelt Frans Re- 
goudt zijn jongste werken ten 
toon in  het Gem eentelijk Casi-

De sym pathieke, bescheiden ver
schijning, de leraar aan het Konink
lijk  Atheneum, m aar vooral de schil
der hoeven we niet meer aan het Oost 
ends publiek voor te stellen.

Trouwens werden vroeger door

eer guustig umu«<u u cg u i.
Frans Regoudt m unt u it in  drie

e genres v u ia u h ic ii uczau.
De tentoonstelling die voor het ogen

(XcXSS. U i i g ,  U  U i  C1JL v - v - i l

De zee heeft Regoudt in  haar meest

gevoeld en weergegeven. Het geheel 
van de schilderijen vormt een aan 
trekkelijke eenheid.

Homogeen zou men het noemen en 
nochtans weer heel verschillend. 
Naast een paar woelige gekwelde luch 
ten, vinden we doeken met rustige se
rene hemels waar lichtblauw, w it, ro
ze, grijs en heldergroen een aangrij
pende harmonie vormen. Z ijn  er ook 
werken waarvan de kleuren aange
durfd schijnen, toch smelten die over
al onmerkbaar samen.

De tonaliteiten zijn treffend, heb
ben charme. A l wie gevoelig is voor 
kleurenharm onie, komt bij het bezoe
ken van zijn tentoonstelling onder de 
boeiende aantrekkelijkheid van zijn 
schilderijen.

De enige visserskop die er bij de in 
gang opgehangen is, getuigt van zijn 
meesterschap in  het portretschilde
ren. Ook zien we uit naar de volgen
de tentoonstelling die over n aak tfi
guren en portretten zal gaan. S.V.

Walvisvlees
B I J  de w alvisvaart denkt men on

m iddellijk aan w alvistraan, een 
belangrijke grondstof voor onze 

m argarine en zeepindustrie. Behalve 
traan zou de w alvisvaart ook leveran
cier van walvisvlees kunnen zijn. 
Voor de Japanners is het walvisvlees 
zelfs aanzienlijker van betekenis dan 
de traan. In  het vorige seizoen produ
ceerden de twee Japanse expedities 
niet m inder dan 27.796.000 kgr gezou
ten en 9.335.000 kgr bevroren w alvis
vlees voor m enselijke consumptie. Van 
de Europese fabrieksschepen ziin er 
slechts enkele, waarop het walvisvlees 
tot vleesmeel, een uitstekend veevoe
der, wordt verwerkt. Veelal wordt het 
walvisvlees overboord gegooid, w aar
door jaarlijk s  ongeveer 150 à 200 m il
lioen kgr vjees verloren gaat, dat zeer 
geschikt is voor m enselijke consump
tie.

In  Engeland, dat elk ja a r aanzien
lijke  bedragen aan vreemde valuta

moet uitgeven om rundsvlees te im 
porteren, is een toenemende belang
stelling ontstaan voor het vlees van 
de w alvis om de invoer van rundsvlees 
zo mogelijk te kunnen beperken. G e
durende het vorige seizoen hebben 
de «United W halers» te Londen niet 
m inder dan 4 m illioen kgr walvisvlees 
naar Engeland gebracht met het koel 
schip «Ketos». Thans zijn plannen in 
overweging om gedurende het seizoen 
met kqelschepen het walvisvlees van 
de fabriekschepen naar Kaapstad te 
brengen en daar tijde lijk  op te slaan 
in  koelhuizen. Na afloop van het wal 
visvaartseizoen zou dan het w alvis
vlees van Kaapstad naar Engeland en 
elders kunnen worden vervoerd voor 
m enselijke consumptie. Het w alvis
vlees zou op deze wijze een waardevol 
bijproduct kunnen worden, hetgeen 
de rentab ilite it van de w alvisvaart 
zeer ten gunste zou komen.

U it «Dagblad Scheepvaart».

met het voorbereide gehakt bekleden. 
In  lich t geslagen eiw it draaien en in  
paneermeel wentelen, op een schotel 
leggen. Als alle eieren zo gereedge
m aakt zijn, worden ze in  het kokend 
vet gedompeld. Als het korstje knap
pend is worden ze u it het vet gehaald 
en op een zuivere handdoek gelegd. 
In  de schotel w aarin het gerecht zal 
opgediend worden, de warme aange
dikte tomatensaus gieten. De eieren 
in  gehakt middendoor snijden en zo 
in  de saus schikken dat-het halve ei 
zichtbaar is.

Lekker en heel aantrekkelijk van 
uitzicht.

CLziÿt (vet middeC voa% aides
Iedere huisvrouw heeft in  haar keu

kenkast azijn, m aar iedere huisvrouw 
denkt er daarom niet aan dat ze daar 
een huishoudelijke kostbaarheid be
zit. H ier volgen enkele tipjes w aar
voor azijn al kan gebruikt worden.

H U ISH O U D E L IJK E  M ED EC IJN

—  Een huisgenoot va lt in  bezwij
ming : azijn doen inademen, pols en 
slapen van de persoon met azijn in 
w rijven.
— Jeuking voortkomende van insek- 
tensteek (mug, spin, wesp, enz.) com- 
pres met azijn op ontstoken gedeelte 
leggen.

IN H ET HUISHO UDEN

—  U draagt een met rubber-beklede 
regenjas, die met slijk  volgespat werd. 
De vlekken worden verwijderd met 
een zuiver doekje en alcohol azijn het 
zij met een mengsel van 1/2 water, 
1/2 azijn.
— U hebt zijden of wollen kleding
stukken gewassen en de kleuren zijn 
wat dof? Spoel ze nog eens na in  lauw 
water w aarin 1/4 glas azijn per lite r 
water gevoegd werd.
— Ik  heb enkele weken geleden aan
geduid dat kleuren van een wollen 
vloerkle.ed ook mooi weer bijkomen 
als ze eventjes met een doekje ge
drenkt met water en azijn opgewre
ven worden. Het mag ook met dit 
mengsel (1 glas per liter water) ge
borsteld worden. E r echter voor zor
gen het vloerkleed niet te nat te m a
ken.
—  Een tip je om ruiten en spiegels 
eens echt te doen glanzen ? M aak een 
mengsel van azijn, water (1 glas per 
lite r water) en Spaans k rijt. Met d it 
mengsel inw rijven en dan met droge 
doeken wegwrijven.

ffitieuetiduA
Z ijn  het de eerste herfstdagen die 

de lezeressen aan hun schrijftafe l ge
lokt hebben? Het stapeltje brieven 
was deze week indrukwekkend. W at 
m ij tevens plezier doet, daar d it be
w ijst dat de interesse voor de rubriek 
levendig is, en ook omdat ik, zoals 
ieder gewoon sterveling graag brie
ven ontvang... H ier gaan we dus :

JO N G E  M O ED ER  —  Uw artikeltjes 
over de kleine kindjes vind ik  heel in 
teressant. Komen er niet wat meer? 
M ijn  kindje is geen goede eter. Ze 
morst in haar bordje. Het vriendelijk  
aanmoedigen, kwaad worden of drei
gen, niets helpt. Ze schijnt anders ge
zond.

Hebt u al geprobeerd haar m anier 
van handelen te negeren en als ieder
een met eten k laar is, zonder com
m entaar ook haar bord weg te nemen 
en er wel voor te zorgen dat ze tussen 
de m aaltijden niets krijg t?

Ik  zag onlangs een jonge Hollandse 
moeder diezelfde m oeilijkheid met 
een spelletje oplossen. Daarbij komt 
een versje te pas :

1) Tingeling, *
2) Deurtje open
3) Deurtje toe
4) Trappetje af
5) Voetjès vegen
6) Kam ertje in.

Tegelijk doet u met uw linker hand 
1) oortje trekken, 2) oogje open, 3) 
oogje toedrukken, 4) langs het neusje 
met de vingers als iemand die het 
trippelen nadoet, 5) op het bovenlipje 
w rijven, 6) in  het mondje gaan. Het 
kind vond het spelletje gauw leuk en 
telkens het mondje geopend werd, 
ging het lepeltje binnen. M isschien 
hebt u daar ook succes mee.

G aat niets van dit alles dan raad 
ik u aan naar de dokter te gaan, daar 
het heel goed mogelijk is dat, alhoe
wel uw kindje er gezond uit ziet, iets 
niet in  de haak is met de voeding die 
u haar geeft. Daarvoor moet u hem 
nauwkeurig vertellen wat het kindje 
in  één dag inneemt. H ij zal u verder 
raad geven.

EM C E  — W at moet ik doen om a l
tijd  een mooie huid te behouden en 
vooral om er zolang mogelijk jong uit 
te zien. Donkere huid, droog, ben 18 
jaar.

Op uw ouderdom dient niets meer 
gedaan dan uw huid volkomen zui
ver te houden en een lichte klop- 
massage met de vingertoppen toe te 
passen om de bloedsomloop levendig 
te houden. Het is niet nodig iets in 
gewikkelds toe te passen. Doe regel
matig uwe gymnastiek, eet veel fru it 
en rauwe groenten. Geen alcohol, wei
nig gekruide gerechten in  één woord 
leef gezond en u zult een mooie huid 
hebben die, als u regelmatig, a ltijd  op 
die m anier zult leven, a ltijd  jong zal 
blijven.

Cinderella.
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D O K T ER SD IEN ST

Op Zondag 10 October a.s. Dr. Van 
Wassenhovei, Torhoutsteenweg', 168, 
Tel. 722.20.

A PO T H EEK D IEN ST

Op Zondag 10 October a.s. alsook 
nachtdienst van 9 tot 16 October a.s. 
Apoth. Caenen, Torhoutsteenweg, 52.

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 aMe apotheken —

(325)

AAN ESTED IN G

Op Vrijdag 15 Oktober 1948 te 11 u. 
zal in  het Bijzonder Comm issariaat 
der Kust, H. Serruyslaan, 64, te Oost
ende overgegaan worden tot de her- 
besteding met ongewijzigd lastenboek, 
betreffende het aanleggen van een 
wisselstroomverdeelkabel en van een 
installatie van openbare verlichting 
rondom de «Nationale W erf» op de 
W ijk «Opex».

De aangetekende aanbiedingen 
moeten ter post besteld worden ten 
laatste op 13 Oktober 1948.

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

Het lastenboek met plannen zijn te 
bekomen in  het bureau van Openbare 
Werken, 54 H. Serruyslaan te Oosten
de, tegen betaling van 100 fr  of m its 
Storting vooraf van d it bedrag op 
postrekenng nr 5006 van dhr stads
ontvanger.

G E V A A R L IJK E  AU TO RIT

Twee jonge snaken Raspoet Jean , 
■wonende Longcham plaan, en Meeus 
Georges, Christinastraat, hadden in 
een langs de zeedijk geparkeerde au
to plaats genomen en deze van de 
zeedijk de helling afgestuurd. Geluk 
kig voor hen konden ze ongedeerd de 
Van Iseghem laan overrijden. Aan de 
Langestraat viel de auto stil. De po
litie  kwam er dan bij te pas en beide 
deugnieten liepen een strenge beris
ping op. Het proces-verbaal zou later 
volgen.

V R EEM D EL IN G  AANGEHOUDEN
Lam belain Ju lien , Frans onderdaan 

geboren in  1923 werd door de politie 
aangehouden wegens verbreken van 
zijn werkcontract. H ij was werkzaam 
op de autoskoter welke op de Octo
berfoor staat en werd aan de vreemde 
lingenpolitie overgeleverd.

D IEFST A L  OP DE FOOR
Door de foorreiziger Lits , u it Den

derleeuw, werd k lach t neergelegd we 
gens inbraak en diefstal in zijn ma- 
tëriaalwagen.

Z IN S V E R B IJS T E R IN G
Op de W apenplaats werd door de 

politie een persoon opgemerkt die lij 
dend scheen aan zinsverbijstering. De 
m an Tim m erm ans Benjam in werd 
naar Brugge overgebracht.

D IAMANTEN B R U ILO FT
Zaterdagvoorm iddag om 11 u. w er

den de echtelingen V ictor Rotsaert- 
V irgin ie Vandenbussche officieel ten 
stadhuize ontvangen in  het cabinet 
van burgemeester Serruys. De beide 
oudjes werden er vergast op een fi;n  
glasje en een prachtige ru iker ter ge
legenheid van hun 60-jarig huwelijks 
feest. V ictor werd te Zandvoorde ge
boren op 30-6-1965, terw ijl V irg in ie te 
Jabbeke het levenslicht zag op 9-12- 
1959. Ze traden op 3 Oct. 1888 te O u
denburg in  hei huwelijk. H et paar ge 
n iet nog een uitstekende gezondheid 
en woont in  de Euphr. Beernaertstr.

SCHOOL VOOR 
BEST U U R SW ET EN SC H A PPEN

De Bestuurscom missie tier school 
voor bestuurswetenschappen m aakt 
hierbij bekend dat de lessen voor het 
2e en 3e jaa r (Adm inistratieve afde
ling ) aanvangen op Dinsdag 19 Oc
tober a.s. van 18 tot. 20 uur. Ze gaan 
verder door elke Dinsdag en Donder 
dag.

De lessen van het 2e en 3e jaa r (Po 
litieleergangen) vangen aan op 
Woensdag 20 October a.s. van 18 tot 
20 uur, en gaan door elke Woensdag 
en Vrijdag.

A lle lessen worden gegeven in de 
Leopoldschool, Ieperstraat, alhier.

Het lesgeld bedraagt 150 fr. per leer 
jaar. Inschrijvingen ten Stadhuize, le  
afdeling Bureau B . bij de secretaris 
der school of een ha lf uur voor de 
eerste les in  de Leopoldschool.

W at het le  jaa r betreft, op aan
vraag van verscheidene candidaten 
die tijdens de w interm aanden belet 
zijn de lessen te volgen, besliste voor 
noemde Commissie de lessen eerst te 
laten aanvangen einde M aart 1949, 
ingsgelijks van 18 tot 20 uur, op la 
ter te bepalen werkdagen.

Men kan echter ook nu reeds in 
schrijven voor de cursus van het le  
jaar.

BURGERLIJKE STAND
GEBO O RTEN

24 Sept. —  Roger Lam breght v. Hen 
r i en M aria Maes ,St Antoniusstr 20;
. 25. —  Ja n  Reyngoudt (Breedene) ; 
Fem and Rosseel (G iste l); Frank  De
poorter v. Dominicus en Irena Van 
Kerckhove, Torhoutstwg 25; Robert 
Delanghe (N ieuwpoort); Pau l Caenen 
v. Hubert en Germ aine Pire, Nieuw
poortstwg 52;

26. —  Robert Vandeputte v. Albert 
en Odette Hanno, J .  Peurquaetstr 15; 
Lau re tta  Borgoo*v. André en Ju lienne 
Deprez, N ieuwlandstr 29; Jenn y Deck- 
m ijn v. A lbert en Yvonne Van den 
Broek, Langestr 108; M aurice Dewulf 
v. A lbert en Gabrielle Vanderbregt, 
Ieperstr 70;

27. — Pierre Deley v. André en Jo 
hanna Jacoby, Dorpstr 2; C lairette 
Caroen v. Ludovicus en M arie S i
moens, Schapenstr 31; Raym ond Ri- 
dey v. Roger en Rachel Pieters, Plat- 
form str 2; R ita  Claeys (Steene); Pau l 
Logghe v. M aurice en Ju lian a  Van- 
massenhove, E. Beernaertstr 1 ; Rafaël 
Doom (G iste l); F rank lin  Poublon 
(Steene);

28. —  Nadine Vercarre v. Ju lianus 
en Berth a  Bourgoignie, Plantenstr 21; 
R ita  Claeys (Nieuwpoort) ; Odette Cor 
n illie  v. Roger en Nora Storme, Blauw  
Kasteelstr 37; Colette Deconinck v. 
André en Jacqueline Rouzée, Wezen- 
huisstr 15;

29 - V iviane Boeyg van Arthur en 
Denise Pollen, Torhoutstwg 297;

30. —  Yves Moreau v. Charles en Mo 
nique De Kesel, Kapellestr 3-; M ire il
le Huys v. Carolus en Honorina Vlae- 
m inck, Velodroomstr 59.

ST ER FG EV A LLEN
25. —  Stephania V lerick (Breedene)
26 — Em iel Pieren 70 jr, Ed. Lapon- 

str.; Josephine Sp iritus (Groot B i j 
gaard) ;

27. —  Raym ond Ridey 1 dag, Plat- 
form str 2;

28. —  Germ ana Schaut 28 jr Ed. Ca 
vellstr 15; Gaston Fraipont (K o ksij
d e);

*  *'* *  BR EU K * EN V u  IK  B AN*De'n *  ̂
Kunstbenen

Orthopedische Apparaten 
V E R D O N C K - M I N N E j  
7 H. Serruyslaan O O S T E N D E  
t i iü iA a É I IA É A É I I É A t É t l l iA É A t

DE CO RR ID A  V IE L  N IE T  IN DE 
SM AAK

De stieregevechten die alh ier heel
w at in kt deden vloeien hebben niet 
het verwachte succes behaald. Zater
dag. waren am per 200 toeschouwers 
rond de arena te vinden. Zondag was 
het iets beter, doch Maandag moest 
van een laatste voorstelling worden 
afgezien bij gebrek aan belangstel
ling.

De corriadors z ijn  thans naar H a
relbeke vertrokken met hoop op gro
ter belangstelling.

D RO EV IG  EIINDE
In  de Aartshertogstraat 78, werd A. 

Janssens verhangen gevonden .
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R ED ER S , V IS S E R S  voor 
STO VEN-GASVUREN  EN

IJZ ER W A R E N
wendt U  in  volle vertrouwen tot 

H ET  H U IS

Jack
DELANGHE

29. —  Ju lien  Deck 50 jr. K . Jan s 
senslaan 16; Louis Bu ltin ck  (Pervy- 
se); Georges B a rra t 86 j C hristina
str 1;

30. —  Sabina Defever (Breedene);
1 Oktober. —  Petrus Rouzee 83 jr, 

Kongolaan (G odtschalck) ; August 
Janssens 40 jr, Aartshertogstr 78;

2. —  Anne Benard 68 jr, M aria The- 
resiastr 12.

__

H U W E L IJK E N
Constantius Denys, bediende en A n 

na Herteleer; W illy  De Coninck, in 
genieur en M echtilde Markues, ver
pleegster; Raphaël Pauwels, borstel
maker en Helene Denys, w inkelju ffer; 
V ictor Becquevort, m écanicien en M a
ria  Borret; Roger Lammens, trambe- 
diende en Simonne Rossenue; Guldo 
Foutry, leraar en Jeanne Debussche,. 
dactylo; Lodew ijck Boudolf, paswer
ker en M arcelle A lla ry; W illiam  De- 
crop, hulpschipper en Georgette Mae- 
ckelberghe, bediende; Roland Dehille 
werkm an en Blanche Hubrechsen; Ju  
les Deschacht, technicien en Blanche 
Dorchain, bediende; François M akel - 
berghe, m ecanicien en Yvonne Dries- 
sens; Adalbert M ichiels, opsteller en 
M aria Simoens; Ferdinand Vanslem- 
brouck, werkm an en A lida Van  Lan- 
genhove, werkster.

H U W E L IJK SA FK O N D IG IN G E N
Clement André, technieker, Rogier- 

laan 44 en Verm eire Simonne, bedien
de, Fr. Orbanstr 48; Vanden Eynden 
François, beroepsm ilitair, Kazerne G. 
M ahieu en Gheers Helena Elisabeth
laan 348; Corveleyn Josephus, spelbe- 
diende, S t Franciscusstr 6 en Corneau 
M arcella St Franciscusstr 6; Balcaen 
Marcel, handelaar (K o rtrijk ) en Loo
nes M ary, Prinsenlaan 25; Devreese 
Armand, tekenaar (Steene) en Snau- 
waert Georgette, Zwaluwenstr 113; 
Coene Cam ille, werkm an (Leffinge) 
en Roels Jeannette, werkster, Leeuwe 
rikkenstr 63; Som m eryn Frédéric, 
electrieker (Elsene) en Lefebvre H en
riette, W apenplaats 6; Sleuyter F e r
nand, beroepsm ilitair, Cadzandstr 8 
en Decerf Blanche S t Franciscusstr 
41; Pylyser Georges, handelaar, V laan 
derenstr 46 en Van W ittenberghe Lu 
cie, Boekareststr 6;

AN D ERE G EM EEN T EN
Bonte André, koloniaal am btenaar 

en Kregersm an Jan ine , scoiale assis
tente (G en t); Jon iaux ean, onderof
fic ie r Zeem acht en Lam blot Irène, 
handelsbediende (U k k e l).

Nieuwpoortstwg, 72 Oostende 
Telef. 713.98 

G R O T E  K E U S  j
(954) M A T IG E  P R IJZ E N  |
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b o u w t o e l a t in g e n
Eerw. Zusters van de H. Jozef Zil-

S raval 2° . BrUgge’ herb°uw en huis; rheo Van Eessen, N ieuw landstr 105 
verbouwen huis, N ieuw landstr 105; De 
m ulder R . Edm . Laponstr 19, verbou
wen voorgevel, Edm . Laponstr 19' 
Blonde Georges, Thomas Van Loostr 
7, bouwen huis, Thom as Van Loostr ■ 
Neuville Hector, Thom as Van Loostr 
7 bouwen huis, Thomas Van Loostr; 
Brahy-Legrand, La  Louvière, verbou
wen hotel, hoek H erthelling 17 en 
A lbert I  W andeling; M ortier Lucien, 
Torhoutstwg 26, bouwen garage, Tor- 
houtstwg 1; Soenen W illem , Kemmel- 
bergstr 10, verbouwen huis, A lf P ie 
terslaan 24; Mev. Wed. Provoost, L ijn  
d raaierstr 46, herbouwen huis N iiver- 
heidstr 62.

T R A G IS C H E  A U T O R IT  E IS T  T W EE  
SLA C H T O FFER S

Dinsdagavond om 21 uur werden 
ta lrijke  herbergzoekers van de beide 
sas-bruggen tussen Oostende en Opex 
opgeschrikt door een geweldige slag. 
Op de brug welke alleen voor het ver
keer openstaat, stond een auto die 
verm oedelijk in  botsing was gekomen 
met een andere wagen. De bestuurder 
van  deze wagen verklaarde dat de po
litie  moest bijgeroepen worden daar 
h ij net een auto in  de vaart had 
zien vliegen. Tussen beide bruggen 
hing een autowrak aan een der aan- 
legpalen te rw ijl de lich ten nog stil 
brandden en in  de duisternis het 
zacht gekerm opsteeg van een slacht
offer. De politie verscheen spoedig 
ter plaatse. Een bootje werd bijgeroeid 
en aldus kon men een eerste slacht
offer u it het w rak helpen. H et was 
Haverm aet Alice, echtgenote W illaert 
Charles, bekend ijzerhandelaar uit 
Breedene. Z ij kreunde : «we z ijn  met 
twee, m ijn  m an lig t in  het slijk». 
Daarop begon men te dreggen en kon 
na 20 m inuten de m an gevonden wor
den die met z ijn  hoofd in  het slijk  
was gezonken en verstikt..

H et b lijk t dat W illae rt z ijn  auto in  
vliegende vaart stuurde langs de Con
golaan naar Oostende toe, de uiterste 
linker zijde van de laan  houdend. Ge
tuigen welke van op de tram  Blanken- 
berge-Oostende de wilde rit konden 
beleven, verklaarden achteraf dat 
z ijn  snelheid zeker meer dan 100 km 
in  het uur bedroeg. Aan de twee brug
gen moest dan ook fa taa l een onge
va l gebeuren. In  razende vaart is de 
cam ionnette een kleine bunker welke 
tussen beide bruggen ligt, opgespron
gen en vandaar de vaa rt in  gevlogen. 
Een ingeheide paal heeft de vlucht 
van de wagen gestremd en deed hem 
zijdelings in  het w ater tuim elen met 
het gekende gevolg. Woensdagmor
gen is ook Haverm aet Allee in het 
ziekenhuis overleden zodat de beide 
kinderen van het echtpaar plots wees
jes z ijn  geworden.

EEN  B EZ O EK  AAN C IR K U S  SEM AY
Zoals ieder ja a r heeft «Het, Nieuw 

Visscherijblad» zijn bezoekje ge
bracht aan C irkus SEM A Y . En  w ij 
hebben moeten vaststellen dat de leu 
ze van de Sem ay’s «Steeds Hoger en 
Beter» geen ijd e l woord is. Cirkus 
SEM A Y  mag er trots op zijn, w ant zij 
heeft w aarlijk  een buitengewone pro
grammatte, en is  zekerlijk voor het 
ogenblik de grootste cirkus van B e l
gië. U it de 21 nummers is het zeker 
m oeilijk een selectie te maken, want 
alle numers zijn sensationeel. M ist 
Rose-Rèsy, de bevallige koordanseres 
en M iss Raym onde Marcoux brengen 
ons veel gratie en durf aan de dag

In  de rijku n st der Ricono’s, de dub 
bele jockey zijn als een pareltje  van 
kunst en handigheid. M iss Be tty  met 
hare origineel paard en M r Pierre Se 
m ay Ju n io r m et zijn gedresseerde 
paarden tonen ons enige prachtige 
staaltjes van afgerichte dieren die 
tellen onder de schoonste specimen

Reynaldo, de w ielrenner der dood, 
grootste sensatie- 

s men hem te werk ziet 
dan houdt gans het cirkus zijn adem
in  en terw ijl h ij.... neen, het overige
zullen w ij U  n iet vertellen, dat zult
kus gaat f  alS U  naar het c ir-

V ® « onIngen alle dagen om 20 uur.
to n ?n ^ m nis  derdag' nam iddagver- tonmg om 15 uur. (957)

HET G EBA K K R A A M  W A N TELS 
51 MAAL OP DE OCTOBERFOO R

Zaterdag werd dhr. W an 'els, zijn 
echtigenote en fam ilieleden, door het 
Oostends stadsbestuur ontvangen ter 
gelegenheid van het 51e jaa r dat zij 
deel nemen aan de Octoberfoor. We 
schreven 1890 toen dhr. W antels voor 
het eerst met zijn thans overgekend 
«DeLfs gebakkraam» op de foor ver
scheen. Het was schepen Edebau die 
de jubilarissen in  naam  van het ge
meentebestuur feliciteerde en aan de 
heer W antels een herlnneringsm edail 
le overhandigde. Dhr. W antels ant
woordde dankbaar de aanspraak van 
dhr. Schepen, herinnerde aan de 
storm die in  1911 de Oosendse foor 
teisterde en wegblies en overhandig
de aan het gemeentebestuur een om
slag waarvan de Inhoud zal ten goe
de komen aan de goede werken.

LA ST IG E  KLANT

K O L O N I A L E  L O T E R I ]
Men meldt van nu af dat) het su

per groot lot van twee en een half 
m illioen, het groot lo t van een mil
lioen en de twee grote loten van «en 
kwart m illioen werden gewonnen door 
biljetten verdeeld in  tienden. Binnen 
enkele dagen zal men kunnen zeggen 
waar de meeste dezer loten werden 
gewonnen.

Anderzijds heeft zich een uiterst 
zeldzaam feit voorgedaan : voor de 
b il’stten die 2.500 fr. wonnen, heeft 
het toeval tweemaal, met weinig tus 
senruimte, het nummer 2282 doen uit 
komen - Aan de 30 biljetten met dit 
nummer worden dus door cumul twee 
m aal 2.500 fr., hetzij 5.000 fr. toege
kend. M aar verm its deze biljetten 
reeds 200 fr. hadden gewonnen met 
de finale' 2, bedraagt alzo het bedrag 
dat hen toekomt 5.200 fr. (hetzij 520 
fr. voor de tienden). (949)

De Schepper heeft het wel geweten,

Decorte Gustaaf, taxichauffeur, 
reed met een dronken k lan t naar het 
politiebureel. Toen deze weigerde te
betalen aldaar, kwam Vandenb. Joz . -
tot betere inzichten en betaalde braaf daarom heeft hij geen vis vergeten 
jes het rijgeld.
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C IN EM A ’S
FO RU M  . ____ _____________ __

met G lenn Ford en Evelyn Keyes
Kind. toegelaten.

Durbin en Tom Drake. 
Maandag en Dinsdagxvxiiu. b u e g e ic iiu ii. . wx/c o c /  a y -

R IA LT O  : «Douce - Amère» met keer van de vampier» met Bela Lugosi
J  « v »  --------- T 7 I J  f " 1 T ^T V T H T T T O  V  • Trnn 4- A f 7 ___Jeannette Mac Donald en Nelson Ed 

dy. (technicolor).
C EN T U R Y  : van V rijdag tot Zon- 

........ , dag ; «Het eiland der verloren man
k ind . toegelaten. nem ’ kieurenfiim  met Dorothy La- 

«Mon coeur bat pour Be- mour en Eddie Bracken.
van Maandag tot Woensdag : «Ziin 

laatste vlucht» met Humphrey Bogart 
en Id a Lupino.

CORSO . ___________
lita» met Belita , Kenny Baker en- P a 
tric ia  Morrison.

Kind, toegelaten 
CAM EO : «Ombres sur Sanghai» 

met Jam es Dunn, Ralph. Morgan en 
Robert Barrat.

K ind, toegelatenK jna. toegelaten 
R IO  : «La  charge fantastique» met SVN -SK  Torhout.

« V l  / ~ \ 1 „  J  „  T T ____ î l l ______ t  ^  A M /lA / lA A A /l r t r tA A A r t /»  A /»/».

VO ETBAL
Zondag te 10 uur : Jun iors : SVN- 

AS Oostende. Te 15 uur ; Ile  Gew. :

Erro l F lynn  en O livia de Havilland.
Kind, toegelaten 

R O X Y  : «La pluie qui chante» met 
June Allison, Lucille Brem er en Judy 

Kind, toegelaten. 
Garland. (technicolor).

PA LA C E : «Un flic» met Lucien 
Goedel en Suzy Carrier.

NOVA : «De meester der Sm elt
ovens» met Hélène Perdrière en Jean  
Chevier.

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

CINEM A R ET H O R IK A
Deze week : «DE SC H U IM ERS» meti 

M arlène D ietrich, Randolph Scott en 
John  Wayne.
W ie  spreekt uit ervaring,

misprijst nooit een haring, i leioze aeemame aan de tombola.
Â/VVVVVVV\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\\tyVVVVVVVV\/lVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\/VVVVVVV;

k/V V V V V 'V l/V \/V W 'W 'V V W V \ W V W V V V *  .V  V u  » t  \ \  « l / W \  w

j M iddM & tâe \
v w v w w w y y v w w w y w w w w w w w v w w y y 'vyV

B U R G ER L IU K E  STAND
Ovêrlijdens : Coopman Maria-Lu- 

dovica, 95 jaar, weduwe Raecke Hen- 
ricus, overleden te Oostende.

GROOT BAL
Zondag te 19 uur wordt in  de feest

zaal van het Hôtel du Casino, Kerk
straat een prachtig  dansfeest inge
rich t door de Spaardersmaatschappij 
«Slu isw ijk Voorwaarts». Gedurende 
het feest zal worden overgegaan tot 
de trekking van een grote tombola 
met als hoofdprijs een prachtig  nieuw 
dam esrijwiel. Ingang 15 fr. met kos
teloze deelname aan de tombola.

! NIEUWPOORT
/V 'V Y Y Y Y Y Y W V Y 'V Y 'Y Y Y 'W Y Y Y Y V W V Y Y Y Y Y Y 'W V Y /W W W V W V Y Y Y  Y Y Y /V Y Y Y Y Y Y Y Y A Y Y  Y Y Y V Y Y 'Y Y Y 'V Y Y Y 'Y Y Y /W V Y Y Y

A PO T H EEK D IEN ST
Voor Zondag 10 Oktober : Apotheek 

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

B U R G ER L IU K E  STAND
Geboorten : Devos Robert van Gas

pard en Radem an Ju lienne; Delanghe 
Robert van K a re l en Calcoen M agda
lena.

CONSULTATIEVEE C O M M ISS IE
Politieke gevangenen en rechtheb

benden die in lichtingen, zowel alge
mene als voor het opmaken van dos
siers voor het M inisterie van W eder
opbouw, wensen te bekomen, kunnen 
deze verkrijgen bij de secretaresse 
van de consultatieve commissie te 
Nieupoort : wed Louis Symoens, De- 
roolaan 36, elke dag van 13 tot 14,30 
uur, de Dinsdag en Woensdag uitge
zonderd.

SCHAKEN
De schaakkring «De Tempeliers» 

hield Zondag jl. in  het lokaal Hotel 
Belle Vue een algemene vergadering. 
E r werd besloten gelelde schaakoefe- 
ningen in  te richten elke Woensdag 
van 19 tot 20 uur in  het lokaal. De 
schaaklessen zijn kosteloos en worden 
gegeven door voorzitter Bu ltinck  G. 
De personen die wensen deze oefenin
gen te volgen kunnen zich aanmelden 
bij : Bu ltinck  Gaston, OL Vrouwstr. 
9 of Van Craeynest Pierre, O L Vrouw
straat 16.

U N IE  DER B E Z E T T IN G S LE G E R S
A l de oudgedienden van de bezet

tingslegers van 1918-’29, de leden van 
de burgerlijke bezettingsdiensten en 
alle m ilitairen  die thans aan de be
zetting deelnemen of genomen heb
ben van Nieuwpoort en omgeving wor
den dringend verzocht zich kenbaar 
te maken bij de hh. Pau let Gaston, 
Deroolaan 94, De Vooght Carlos, Hoog 
straat 65 of bij Kiekens Jos café du 
Phare te Nieuwpoort-Baden, teneinde 
een lokale afdeling te vormen van de 
Nationale Unie der Oudgedienden van 
de Bezettingslegers.

H ER B ER G  IERSBO N D
Op 30 September jl. hield de Beroeps 

vereniging van Herbergiers, Hoteliers 
en Restauratiehouders een volksver
gadering in  de cinema Nova. Na een 
inleiding nam de h. A. Dossaer het 
woord en handelde over de onderlin
ge kas voor sterfgevallen, de herzie
ning van het alcoholregime, het na
tionaal verzoekschrift inzake ope
ningstaks en de auteursrechten.

N IEU W PO O R T
CINEM A'S

NOVA : van Vrijdag tot Zondag : 
Une femme sans amour» «M ijn hartje roept u» met Deanna„ _ -3 __ TTT__ 1__ -TT____ Fïn fV*-} V* /-»•*-* nPrtw T"''*T,ke

«De terug-

PO G IN G  TO T ZELFM O O RD
De 'genaamde Rathé C. wonend in 

de Goedhuiswijk heeft in  de loop van 
verleden week gepoogd door verhan
ging een einde aan zijn leven te stel
len. D aar h ij tijd ig  ontdekt werd is 
hij er niet in geslaagd zijn voornemen 
ten uitvoer te brengen. H ij werd over
gebracht naar de klin iek te Oostende. 
Men tast volledig in  het duister betref 
fende de aanleiding tot deze wan
hoopsdaad.

TEKEN SCH O O L
De lessen in  de Tekenschool zullen 

aanvangen op M aandag 13 Oktober.
Deze lessen zijn kosteloos. Degenen 

die ze wensen te volgen kunnen zich 
laten inschrijven bij bestuurder Hin- 
neman, O.L. Vrouwstraat 7.

V ER G A D ER IN G
D U IVEN M A A TSC H A PP IJ

Op Zondag 10 Oktober e.k. te 10 uur 
stipt houdt de duivenmaatschappij 
«Eerlijk  moet Vooruit» een algemene 
vergadering bij Borret V ictor, Lange
straat. D aar er belangrijke beslissin
gen te nemen zijn, worden de duiven, 
melkers verzocht zo ta lr ijk  mogelijk 
tegenwoordig te zijn.

ffiCatiâenâeigie
V W W V W W W V W W W W Y / V W W W W W W W W V Y a Y V  '

B U R G ER L IU K E  STAND
Geboorten : Claeys Carlos v. Louis 

en Kerckhove A lida (Vlissegem ); Cal
coen Rosette v. Franciscus en Lefe- 
vre Simonne (H e ist); Vantorre Deni
se v, Raym ond en Schoutteeten Maria 
(U itkerke) ; Vercruysse Ronny v. Gus
taaf en Cocquyt M arguerite (Zeebrug 
ge) ; Bentein Annie v. Roger en Sabbe 
Lydie, K leine W eststr 11; Christiaens 
Monique v. August en Rom baut Julia. 
Diksm uidestr 19; Dejonghe Johan v. 
M arcel en Opsomer Jacqueline, Mani- 
tobaplein 1; Vanhoenacker Jean  v. 
Cam ille en Sandelé Elisabeth, Vissers 
str 6; Verburgh W illy  v. Eduard en 
Deschepper M artha, (Zuienkerke) ; 
Snauwaert Hubert v. Louis en Malle- 
feydt Clementine (H e ist); Desmedt 
M ireille v. Achiel en Savels Adrienne 
(H eist);

Overlijdens : Blommaert Marie, 69 
jr, wwe Van Schoor Pierre, Manitoba- 
plein 4; Vanden Auweele Edgard 63 
jr  echtg. Lauwagie Esther, Onderwijs 
str 14;

. Huwelijken : W auters Joannes met 
Trantesaux Lilian e; V lasschaert Ma-



nus met Louwage Joanna; De Vlie- I 
gher Ju lien  met Huge Marie-Louise; | 
Vancoillie Franciscus met Stroobandt 
Jeanne; Broeckaert Jacobus met Van 
Weert Gabrielle.

Afkondigingen : Albert Cuyle met 
Una De Rycker; K a re l Goeminne 
met Thérèse Ponjaert; André Bossuyt 
met Fernande De Nys; Ju lien  Sneppe 
(St M ichiels) met Jeanne Verstraete; 
Léon Buysse (Zeebrugge) met M agda
lena Waeghe; Ju lien  Van Pa rijs  met 
Agnes Bonny; Adolf Sandele met 
Laura Lam ont (G en t); August V an 
develde met Adriana Strag ier (U it
kerke); Lucien Van Eeckhoudt met 
Georgette Vandepitte (Knokke).

a p o t h e e k d ie n s t
Zondag 10 Oktober wordt de apo- 

itheekdienst verzekerd door de heer 
iMonset, Grote M arkt. .14.

FONTENIERSDIENST
In de week van 9 tot 16 Oktober 

wordt de dienst van het drinkwater 
verzekerd door fontenier Vandenbus- 
sche Charles, K a re l Deswertlaan 87.

I f f ^ E L M O  T O REN"
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M A U R IC E Q U A G H EBEU R  
te Oostende, Leopoldlaan, 10 
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Op D O NDERDAG 21 O C TO BER  ’48 

te 15 u. in  het lokaal Prin s Boude
w ijn, St. Sebastiaanstraat, 22. te Oost 
ende.

TO ESLA G  van
STA D  O O STEN D E

Koop I

Studie van Notaris 
Notaris J .  GHYOOT

St. Petersburgstraat, 47 Oostende 
Tel. 715.88
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T O E W IJZ IN G

Op W O EN SD A G  20 O C TO BER  ’48 
te 15 u. ter herberg Prin s Boudewijn 
St. Sebastiaanstraat, 22, te Oostende

W OO NH UIS
H o r o n  h  11 i  c  met verdieping te Oostende, STU I-  

O L I l U U I l  1 ICI G l l l l U i o  V ER ST R A A T , 230 (nab ij St. Janskerk
groot 93 94 m 2 1

met poort, serre, grote hof en boom- voorzien van' «stadcwatpr e-ns gaard van ongeveer 150 fruitbomen, tricite^t stadswater, gas, elec-
Nieuwpoortse steenweg 369. Opper- — :
vlakte 4.180 m2. Zeer gerievige in 
richting  - geschikt voor allerhande 
ondernemingen - water, gas, e le ctri
citeit.

G EN O T  : 1 M ei 1949 - De hangen-

iv/luviu,
Genot der huurpenningen op 1-2- 

1948.
V rij gebruik voor de koper 6 maan 

den na de notificatie van de aankonp 
(a rt. 6 wet 31-3-48).

Zichtbaar : Dinsdag- en Donder-

r ü s s e l

DE B EST E  MOTOREN VOOR j
DE V IS S E R I J

Algemene Vertegenwoordiger 
ooor de Visserij :
L. A. A S P E S L A G H j
Poststraat, 12 - Oostende < 
Tel.: 71.498. (87) '

[ ❖❖♦♦♦♦>♦#♦<>«♦♦♦♦♦
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de vruchten worden n iet medever- t o tT u  nam iddag
IN G EST ELD  • nn.ni220.000 FR.

(947)
kocht.

B E Z O EK  i Dinsdag en V rijdag  van 
3 to t 5 u. m its vergunning te beko
men bij de Notaris.

IN G EST ELD  : 785.000 FR.
Koop I I

G R O T E
Bouwgrond en Land

met ongeveer 18 m façade aan de R a  
versijdestraat _ Oppervlakte 9.460 m2 
- gelgen nevens het huis van de heer 
M aurice Maudens te Oostende.

Gebruikt zonder pacht 'm its  2.000 
fr. ’s jaars.

IN G EST ELD  : 335.000 FR.
Voor plan en alle nadere inlichtin- _____________________„  ,

en zie plakbrief of zich bevragen ter rance) Huis : Keerweg no 27 _ 5 Pl. 
studie. (953) en zolder.

Uit ter hand te 
koop

OOSTENDE - O PEX
a) Perceel bouwgrond, Congolaan, 

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

breedtie - oppervlakte 130 m2 
BR EED EN E

Bouwgrond Driftweg (Nabij Espe

S P O R T
Onze vooruitzichten

R BO RGERH O UT - A.S.O. worden om de volgende Zondag met 
De 4-2 overwinning van Borgerhout meer zelfvertrouwen naar Houthulst 

tp Meenen was zeker het meest op- te reizen.
hefmakende resultaat in Bevordering Z ijn  er bij VGO  nieuwe wijzigingen
B  na de laatste voetbalzondag. D at te verwachten? Het is niet uitgeslo-
dè verplaatsing naar de Signorenstad ten dat Mestdagh zijn plaats her-
derhalve met verdubbelde waakzaam neemt terw ijl verder zoals we reeds
heid zal dienen ondernomen, spreekt vroeger meldden,’ Dasseville duchtig
vanzelf Hard spel is hierbij n iet uit- aan het oefenen is en w ellicht ook
b lo t e n  HoDen we ech te r d a t de b in n en k o rt zijn h erop tred en  zal doen
roodgroene spelers zich van alle bru- B ij V.G.O. moet men zich aan wei-
ta lite it  zu llen  w eten  te onthouden  m i m g w ijz ig in g en  aan  h e t d e fensie !
met des te meer eer u it het strijd- ploeggedeelte verwachten. De vraag
perk zullen treden. stelt zich of Van Pottelberghe weer

Het elftal van A.S.O zal ongewij- zal kunnen optreden. Alsdan zou Cuy
7ied bli'ven Van een heroptreden pers de plaats moeten ruimen.
van Ameloot is dus nog geen spraak Scheidrechter : dhr. Everaert.
terw iü anderzijds M ichel weer van de VG  OO STEND E - B S  Avelgem
narti zal zijn waaruit b lijk t dat de DC BLA N K EN BER G E  - CS leper
gevolgen van de ongelukkige botsing SV  W EV ELG EM  - SVO  Ingelmunster
tiidens de wedstrijd met Stade niet Zwevegem Sp. - W S Houthulst ujaens ue wcu^ ju  , w s  JE P E R  - Deerlijk Sp.

KN O KkE FC  - AA Moeskroen 
E  W E R V IK  - FC  Poperinge 
FC  R O ESELA R E  - W S Oudenburg

E. ASSEBRO U C K ■ SKVO
Zal Assebrouck het volgende slacht 

offer worden van de wraakzuchtige 
groenwitten ? We zijn van mening 
dat het klasverschil hier eveneens 
sterk voor de dag zal treden en dat 
er voor Assebrouck weinig hoop op 
succesvol verweer is weggelegd. S K V  
draait momenteel op volle toeren

zo erg zijn als werd gevreesd. 
Scheidsrechter : dhr. Van Hoof.

T U BA N T IA  FC  - SC  Meenen 
ST  M O ESKRO EN  - Exc. St. Niklaas 
FC  M EU LEST ED E  - Temsche 
RC  Harelbeke - SV  Waregem 
ST. K O R T R IJK  - RC  Lokeren 
RC  G EN T  - FC  Capellen 
RC  Borgerhout _ AS Oostende 
FC  IZ EG EM  - AV Dendermonnde

VGO - BS AVELGEM
bezoekers, m erkelijk zwakker

Studie van Notaris 
Maurice Q U A G H EBEU R

Léopoldlaan 10 te Oostende
XXXX

Op D O NDERDAG 21 O C TO BER  '48

1 £ I U X U V X  .
Alle in lichtingen ter studie van No

taris LA C O U RT A „ K a re l Janssens
laan, 31 te Oostende • (945)
♦ OUD P A P IE R  T E  KO OP PER  KG.

Op JJOINun,iiuiw jr z i u v iu d ™ , m  Zich wenden ter D rukkerij van 
te 15 u. in  het lokaal Prin s Boudew ijn «Hjet Nieuw Visscherijblad» Nieuw-

poortsteenweg, Ad Tel. 72.523.
L O O N K A A R T E N
Ter Drukkerij van Het Nieuw
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) |
W  V W  W W  W W  V V V  V W  W W  W W  W W V  V V V W V  V W V

Handelsbericht
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

“PESCATOR”
I  Maatschappelijke zetel 35 Rederijkaai 

te Oostende 
Handelsregister Oostende Nr. 175

De algemene vergadering zal plaats 
hebben op Zaterdag 30 Oktober 1948 j 
om 11 uur te Oostende, 35 Rederij- i

DAGORDE : 1) Verslag van de Be
heer- en Toezichtraden; 2) Goedkeu 
ring bilan en der winst en verliesre
kening over het boekjaar 1947-1948; 
3)Ontlasting te verlenen aan de Be
heerders en Toezich. ers; 4) Statu ta i 
re benoemingen.

Titels neer te leggen (A rt.' 33) 5 
volle dagen voor de vergadering op 
35, Rederijkaai, Oostende of op de 
Bank van Brussel, W apenplaats te 
Oostende. (956)

Zoeklichtjes
OOST EN DE-^^OP E X  Vinger! !

34, uit de hand te koop volledig vrij 
op 15 November 1S48, een welinge-

■ U C  X t J  U ,  l i l  i i v / u  i W t t i v m  — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  . . _
St. Sebastiaanstraat, 22 te Oostende 

IN S T E L  met 1/2% prem ie van 
STAD  O O STEND E

iGerievig- W oonhuis
M ET POORT, G A RA G E EN PA K H U IS

LE FF IN G EST R A A T , 245 
Oppervlakte 119.70 m2 façade 6.30 
Verhuurd zonder pacht aan 680 fr. 

pér maand.
B EZ O EK  : Iedere Dinsdag en V r ij

dag van 14 to t 17 uur.
Alle nadere in lichtingen te beko

men ter studie. (948
Studie van de Notaris 

Maurice Q U A G H EBEU R ,
Leopoldlaan ,10, Oostende .

xxx
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 ESLAG  VAN

Schoon BURGERSHUIS
O O STSTRAAT, 60 te O O STEN D E 

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

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

2 tot 5 uur .
IN G EST ELD  : 210.000 FR. 

A lle nadere in lichtingen te bekomen 
ter studie. (946)

Studie van Notaris 
J.-B DE G H B LD ER E

O.L. Vrouwstraat, 23, H eist aan Zee 
xxx

IN S T EL  M ET  P R E M IE
Op M AANDAG 25 O C TO BER  1948 

om 16 uur te Heist in  het «Café des 
Brasseurs» Herm ans Liebaertstraat, 
van :

BAD STAD  H EIST-A A N -ZEE

Groot BURGERSHUIS
NovemDer ly'to, een w c m e t  E R V E

richt BU R G ER SH U IS , bestlaande u it Hoek der St. Joseph en S t  Antonius I aan vaiiuio ov • ——----
----  — straten. - groot 250 m2 - geschikt i hoede ten slotte w aarin  Ghysels naar

— * • -------- i -i - j---w i i ^ omTrnnrr»! o <3t.c

Puntenwinst meer 
niet Hernies !

Verdere opgang van V.G.O.
gestuit

De verplaatsing van V.G.O. naar zal d it best verstaan, en wie de wed- 
Moeskroen werd door alle bladen als strijd  V.G.O. - Moeskroen zal kunnen 
een harde dobber voorspeld. D it is bij wonen zal dan kunnen vaststellen 
m aar a l te w aar gebleken, doch on- dat, sp ijt het overw icht in  alle lijnen 
m iddellijk  moeten we doen opmerken het nog niet steeds een uitgemaakte 
dat} het vertoonde spel in  aanmerking zaak is dat deze overheersende ploeg 
genomen, overduidelijk is gebleken de puntjes op zak kan steken.
dat de weerbaarheid van de l o k a l e n ! ----------------------
niet gelegen was in  hun technische*' 
kw aliteiten, doch wel in  hun vurig en 
b ijna wanhopig verdedigingsspel dat 
Zondag naar m ate de wedstrijd vor- ! 
derde, verbetener werd zodat uitein
delijk nog slechts op een doel werd 
gespeeld en met een tik je  meeval de 
zege aan Oostende n ie t kon ontsnap 
pen. W anneer we nu schrijven dat 
een kanjer van M elis op schier onge
looflijke wijze door de Moeskroen-por 
tier werd gered en daarop een pracht 
shot van Pieters h aarfijn  naast vloog 
dan is meteen duidelijk geworden dat 
d it tik je meeval afwezig was met het 
logisch gevolg dat de muur verdedi
gers, welke Moeskroen voor zijn muit 
had opgesteld ten slo-te een puntje 
aan de grens hielden.

Puntenverlies dus, doch daarom 
geen reden totl misnoegdheid. E r  werd 
gespeeld op een veel te klein terrein- 
tje dat daarenboven zeer hobbelig 
lag. Van  spel opentrekken was hier 
geen spraak. Van Brussel kreeg geen 
enkele bal te stoppen. Tochwel, een 
balletje dat ongeveer een meter naast 
vloog doch hetwelk Van Brussel toch 
meende te moeten stoppen, Languit 
duikelend scheerde h ij de doelpaal 
waardoor h ij aan _ zijn b il deerlijk 
werd geschramd. Ivlaar ’t  was toch
schoon geweest....

De verdediging kwam  er verder ook 
n iet bij te pas. E r  ging van de lokale 
aanvallers geen gevaar uit. De voor

De ueziucjvcj.a, " "  — * ■ ----- ~z~~ ~r ~r ' V  .
dan CS leper zullen aan de kust ze- en zal zich dor Assebrouck de weg 
ker geen potten komen breken. Nor- naar de tite l n iet laten versperren, 
m aal moeten ze zonder veel omslag In  het spoor van Concordia blijven 
door roodgeel worden ingem aakt. Het betekent de tite l in  zijn bereik hou- 
zal voor VGO  een ernstige training den

S.K.V.O. zal denkeli;k in  de vervan
----------~ " . .  i f ging van Rickiere voorzien en Jans-Si vous voulez une santé ae , seng weer ln  jjjn stellen. Voor de rest 
mangez plus souvent les produits de b lijft alles zoals het was.

(la mer. Scheidrechter ; dhr. Vierstraete

SV  Koekelare - CONCORDIA SP .
SV  Z W EV EZ ELE  _ FC  Gevaerts 
BC  Oedelem - FC  Lissewege 
SV  Breedene - SV  D IK SM U ID E  
S K  Eernegem - S K  W EN D U IN E 
W S Adinkerke - ST  JO R IS  S P  
E  Assebroeck - S K V  O O STENDE 

FC  Zerkegem (bye.

S.K.V.O. - H ERM ES
Een derby in  het klein die zeker 

hardnekkig zal betwist worden. Daar 
Hermes hier de kans k rijg t de le i
ders te vervoegen mogen we ons voor 
al van deze zijde aan een uiterst 
knap verweer verwachten. Aan de 
suprematie van SK VO  zal echter wel 
m oeilijk kunnen getornd worden, 
daarvoor is Hermes teveel neo-com- 
petitieploeg. M aar de Voorwaartsen 
zullen denkelijk een knappe Debruy- 
cker voor zich vinden en... d it kan 
soms wel de doorslag geven. We tip
pen op een gelijk spel.
Scheidrechter : dhr. Devisch 

Volgende elf treden op : 
Debruycker, Casteleyn, Govaert, 

Geldhof, Dely, Rtilh, Van Roose Eas
ton, Dehaese, Vermeersch en Deput- 
ter.

twee voorname appartementen. Voor ^ 7 “ fam ifi^pënsioen ; beschikbaar
inlichtingen en bezoek zich wenden hptnlino-
*  V£ Ï D^ E ' Zeelaa? c i °  Ten verzoeke van de Dienst van het
ie Koksijde, Tel. 211.23. (9o2) Sequester. (950)

TE KO O P : CAMION DEUTZ met studies van M ster DONVAL, procu- 
gesloten stalen kabine, tevens ge- reur te Lorient, van M ter LOHARD, 
schikt voor vistransport - goede staat notaris te Port-Louis van' M ter LE----------- ----------Ii S C I l l ^ v  V U U l  V  i w u o .  - - -  w
- zich wenden K a re l Van de Woesty- 
nestraat, 42, Oostende.___________ (955)
♦ TE KO OP : Vissersvaartuig voor
zien van een motor van 30/35 P .K . 
11 m. 30 k ie l met of zonder u itrus
ting, in  goede staat - in lichtingen : 
adres bureel van het blad. (931)

♦ TE KO OP - Vissersvaartuig meten
de 19 Ton bruto. Voorzien van een 
motor van 50 P.K .

Nadere inlichtingen bureel van het 
blad. (934)
♦ TE KO OP : mooi Handelshuis met 
alle meubels gelegen K aa i, Nieuw
poort, twee verdiepingen, circa 200 
m2. Voorwaarden en adres: S ch rij
ven bureel van het blad onder nr 935
♦ W ELG ELEG EN  BOUW GROND T E  
KOOP, Voorhavenlaan - O PEX

Zich wenden : Fortu instraat, 10 
Hazegras - Oostende. (913)
♦ TE 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)

I Goede mekanieker en chauffeur
vraagt plaats. In  het bezit van een 
internationaal rijbew ijs.

Adres bureel van het blad (941)

QUEM ER, commissaris - schatter te 
Lorient en van M ters DURAN en MUL 
LER  curators te Lorient (M orbihan) 

F ran k rijk  
O PEN BA RE G E R E C H T E L IJK E  

V ER K O O P 
op 13 O C TO BER  1948 om 15 u., te 

Port-Louis, studie van M ter LO H A RD  
van handelsfonds der «Chantiers de 
Constructions Navales de Pen-Mane» 

op de rede van Lorient 
behelzende : 2 aflaathellingen voor 
4 trawlers, slip, lossteiger, ateliers 
voor mecaniek, smeden, droogovens, 
burelen, vlottend en rollend m ateriaal 

moderne ontillering, belangrijke 
stock stukgoederen, recht op huur 

pacht
IN ST EL  : 6.000.000 (Franse Fr)

plus stukgoederen, ontillering, m ateri 
aal en stock volgens expertise.

Volledige aanvullende inlchtingen 
per briefwisseling. (951)

I l U C U C  U C l l  o n / i r i / v ,  Y ,  - - - - - - - - - -
het einde toe op de m iddenvoorplaats 
ging spelen beukte tevergeefs op de 
Moeskroense verdediging. Tot doelen 
is het sp ijt al d it overw icht n iet ge
komen.

Beslu iten we dat deze 0-0 uitslag 
dus n iet zo verrassend moet klinken 

W ie he; veld van Moeskroen kent

Wanneer w ij het respectabel aan 
ta l doelpunten door de Hermes-voor- 
lijn  gescoord ond«r ogen nemen dan 
zou men geneigd zijn zich te laten 
verleiden tot een zeker gevoel van 
zelfvoldoening. G e lukk i" was er na de 
m atch geen een van de groen-gelen 
die daartoe bereid scheen.

In  de kleedkamers was er wel vreu ' 
de om de overwinning m aar de spe
lers waren m inder te spreken over 
het vertoonde spel. De Hermesploeg 
kan als verzachtende omstaijdighp- 
den inrQepen, dat ze in  de vervan
ging vàn M ilh  en Van Roose 
diende te voorzien ien dat ze op een 
bepaald ogenblik drie gekwetste spe
lers op het veld had staan. D at zijn 
inderdaad geen ideale omstandighe
den om het spelgehalte op te voeren.

M aar veel meer dan in  die tegen
slagen, is de diepere oorzaak te zoe
ken bij spil Dely die, gedurende de 
2e helft vooral alle stevigheid verloor 
M et hem mogen ook de beide insides 
vernoemd, die, noch in  verdediging, 
noch in  offensief, voldoening schon
ken. Een geluk voor Hermes dat de 
verdediging meö Dep utter bijzondter 
kranig van zich afbeet.

De doelpunten :
11e m inuut Jo rd i; 23e min. Ver 

meersch; 32e min. Coeyles; 67e min: 
Deputter ; 75e m inuut Govaert; 78e 
min. Vermeersch.

De overwinnende ploeg : Debruyker 
Casteleyn, Govaert, Geldhof, Dely.

, SV  Breedene - R A V E R S IJD E  
EXC . Z ED ELG EM  - FC  Lichtervelde 

1 SV  K O EK E LA R E  - G S Leffinge 
SK V  Oostende - Hermes 
S K  Torhout - F l. Zedelgem 

FC  Veldegem (bye).

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

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

SCHAKEN
Nu de zomermaanden voorbij zijn, 

is het lokaal van de schaakclub toe
gankelijk de zondagnamiddag van 2 
tot 8 uur. De eerste ronde van het 
Kampioenschap van Oostende wordt 
gespeeld op Zaterdag 16 Oktober : 
heel wat inschrijvingen werden reeds 
geboekt en laatkomers kunnen nog 
inschrijven tot en met Zaterdag 9 
Oktober; de ronden worden uitge
trokken Dinsdag 12 dezer te 9 uur 
’s avonds.

OTT 19 September greep er te Am ster 
dam een internationale P.T.T. schaak 
m atch plaats tussen Nederland en 
België. Een. naif uur voor het einde 
van de strijd  scheen het of België met 
5,5 tegen 4,5 zou winnen; ongelukkig
lijk  lieten enkele van onze mannenCastlelevn Govaert, ueianoi, • r ' ,

M yns Jo rd i, Easfcon, Dehaese^ V e r - i  ach  door hun sterkere buren m doek-
ivAjrxia, uvAvi , ipc wmripn pn vprlnrpn t.pnslnt.tp mpt,meersch en Deput er

S.V. Jabbeke S.V. - Nieuwpoort 2-1

B i; Nieuwpoort werd nu ook Devos zijnde is er weinig kans meer en de
vervangen. W anneer het drie uur was stand zal dan ook niet meer verande
waren er slechts zes spelers van Jab- ren.
bekf! ? p terrein, de scheidsrechter H  t weinig interessante wed
wachtte tot de  ̂ploeg volledig was. strijd  met een zeer8fiauwe leiding. Zo
a a n va fe n  fs g e d u ^ n d ^ h e t eem e werd zelfs een paar m inuten vroeger
k w a r t i e r  d o o r l o n e n d  m d e  m e e r d S  afgeblazen. Onze jongen^ verdienden
S  a., ,f  \ h ier wel een gelijk spel m aar onkansheid Aan de 14e m inuut op lich t en 00l5 wel onkuncje bezorgden ons
e e n ° g r a s z od e neemt °e  en ̂ fn der 6° r ic h een nieuwe nederlaag- Daarmede ver
tine en keenW ^ n d e n a b e e ll heeft huizen w ij naar het staartpeleton vande reeks zodat er weldra verandering
het nakijkem  Nieuwpoort brengt dan moet ]j0men w illen w ij geen te pover
w at evenwicht in  het spel. Aan de 4e laan De reserven moesten
m m uut ontstaat een schermutseling nipt onderdoen voor SV  Veurne (4-5)
t T 0£  ^ °H el en de juniors kregen te Knokke eenLegem  zend in  eigen netten. Aan ae , n H 1  t ^rust is de stand 2-0, stand die wel e- 61 nederlaag te incasseren.
nigszins verdiend is. Na de rust gaât Zondag a.s. komt S K  Torhout op
Nieuwpoort ten aanval en na her- bezoek en norm aal moet SV  deze wed
haald  opzetten kan B illia u  aan de strijd  winnen. Nu de verdediging nog

I 55e m inuut de achterstand verm inde m aals verzwakt is met het' uitvallen
I ren. De geel-zwarten dringen nu hef- van Vandenabeele voorzien w ij een
tig  aan m aar tot doelen komt het gelijk spel. De. reserven trekken naar
niet. Keeper Vandenabeele wordt dan SV  Blankenberge w aar zij niet veel
aan het hoofd gekwetst bij het red- zullen in  te brengen hebben. De ju-
den van een bal en moet het terrein niors ontvangen A S Oostende waarte
verlaten. Num eriek in  de m inderheid gen zij weinig kans hebben.

5 £11. U U U i  U U U  ù l / C i & C l C  U  U A  C A I  J L i .1 U U C & ”
j jes winden en verloren tenslotte met 
j 2,5 tegen 7,5. Van de Oostendenaars 
1 Hayman, Dehondt en Degryse bracht 
i alleen de tweede zijn puntje mee.

De Zondag daarop speelden P.T.T. te 
Brussel tegen SPO O R op 50 borden. 
De beker geschonken door de heer 
M inister van Verkeerswezen werd 
door de Spoormannen nipt gewon
nen met 25,5 tegen 24,5. De mededin
gende Oostendenaars gedroegen zich 
fïink. Dhr Tytgat bezorgde een punt ‘ 
voor het spoor, de heren Dehondt, De
gryse en Janssoone een vol en dhr 
Haym an een ha lf punt voor P.T.T.

Op een van de laatste spelldagen 
kwam de gekende Brusselse speler Le- 
maire het lokaal van de Oostendse 
Club binnen. W el was h ij de kust ko
men opzoeken om wat u it te rusten 
na de inspanningen van het jongste 
Kampioenschap van België, m aar 
toch had de schaakduivel hem niet 
losgelaten en uitte h ij de wens zich 
te oefenen in  het simultaanspel. D a
delijk waren tw aalf spelers bereid 
zich aan hem te meten en werd een 
piste van tw aalf speeltafels gevormd, 
w aarin de simultaanspeler in  record- 
tempo rondliep. Na anderhalf uur 
spel luidde de uitslag : 10 partijen ge
wonnen door de simultaanspeler, een 

, remise tegen heer Deknuydt en een 
! verloren tegen heer Schollaert.



M et vreugde stellen we vast 
dat de voetbalwedstrijden van 
het Corporatief Groupement bij 
onze sportliefhebbers een stij
gend succes genieten. Reeds 
meer en meer voetbalenthousi- 
a$#en volgen dezie kompetitie.

De grote schok U C B (A ) te
gen Béliard  (A ) zal Zaterdag 
zeker de massa lokken.

VWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVWVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVW»*VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVV

SPORTNIEUWS
M>V\\VVVVVVVVVVVVVVWVVVWWWV»W|VWlWI!||tWW>»»WVWVW>i»»V^^

Slade’a oaavkaede in een aff-da#
Ten slotte is de uitslag van deze terrein hebben verlaten. Gelukkig 

hardnekkig betwistte wedstrijd ASO- hield scheidsrechter Somers de teu- 
Stade-Kortrijk het logisch gevolg ge gels strak genoeg om alle ontaarding
weest van de door de bezoekers ge
volgde tactiek die van aard was om 
het de locale achterhoede te gemak
kelijk  te maken. Im m ers negentig 
m inuten lang tiok  Stade uitsluitend 
langs het m iddentrio ten aanval. 
Door de flagrante verwaarlozing van 
haar beide vleugelspelers ging van 
deze strategie weinig of geen gevaar 

w at Legon zoal in

van het spel te verm ijden. W e kun 
nen hem er n iet dankbaar genoeg 
voor zijn.

Vernoemen w ij tot slot b ij A.S.O. 
Sabbe en Legon en bij Stade ha lf Van 
Cleemput die zeker de beste speler op 
het veld was, doch waarop de Stade- 
spelers tieveel hun spel concentreer
den.

De doelpunten kwamen beide van 
de voet van Lenaers aan de 30e en

u it en wie weet, --------  , ,
het middenveldspel waard is zal ook 
vlug hebben ingezien dat de ASO-ver 86e minuut, 
dediging de toestand moest meester Volgende ploeg trad in  lijn  : 
blijven. D it is dan ook zo uitgeval- Gernaey, Sabbe, J. Deschacht, Hol
len De Stàde-voorhoede sukkelde en lemeesch, Legon, C. Deschacht, Van- 
krasselde en aan de andere zijde ver- dierendonck, M ichel, Lenaers, Monte- 
deelde men beter het spel zodat Van ny, Decuman.
T rich t ten slotte tweem aal zich zou 
moeten gewonnen geven.

Of een der beide elftallen er is in 
géslaagd een bepaald overwicht te 
laten gelden zouden we niet voor 
w aar durven aannemen. E r werd wel 
meer dan eens gedurende een bepaal 
de tijd  gestuwd doch verder dan de 
backs liepen de aanvallen niet. D it 
was het duidelijkste bewijs dat er 
aan weerszijde geen degelijk spel 
werd vertoond en dat op dit punt de 
wedstrijd weinig voldoening heeft 
gegeven. W at we verleden week schre 
ven bleek nog steeds even w aar : de 
roodgroene aanvallers spelen nog 
steeds alsof het de eerste wedstrijd 
van  het seizoen ware, er zit geen sa
menhang in, geen verstandhouding, 
geen gecombineerde variaties die spe 
cifiek ASO-spel zijn. In  de h a lflijn  
nog stleeds hetzelfde en eeuwige d rij
ven met de bal, het eindeloos gepas 
waaraan zelf Je r. Deschacht dapper 
meedoet. W at een verschil met de 
steeds even vinnige en directe Sabbe 
die, ver van alle fantaisie- of tribune 
spel, met forse trappen zijn kamp 
ontzat. Het publiek heeft trouwens 
zijn toejuichingen voor Sabbe niet ge 
spaard w aaru it is gebleken dat het 
trage en onproductieve balopbrengen 
beu is.

Brach t de wedstrijd geen mooi spel 
dan bracht h ij toch hard spel en 
soms wel w at te hard. Eerlijkheids
halve moeten we echter toegeven dal 
bepaalde röodgroene spelers niet met 
een aureooltje van sportiviteit het

Na goed te zijn van wal 
stoken horen we plots niets 
meer van onze Flandria Boxing 
Club. Voor wanneer de volgen
de meeting, vragen de boksliei 
hebbers? Voor .wanneer Odon 
en Knockaert en Mombert en' 
de andere jonge beloften V

Corporatief Verbond
U IT SLA G EN

U C B  (b ) - Béliard  (b ) 6-0
IJsberen  - E l L itto ra l 2-5
Béliard  (a ) - Stad  2-0
L itto  Nieuwpoort - U C B  (a ) 1-6
Tram  - Bruggen en Wegen 1-2 

•

R A N G S C H IK K IN G

HOE GAAT H ET M IC H EL?

Even na de rust kwam  M ichel van 
ASO in botsing met een Stade-speler 
D it gebeurde terw ijl beide de bal w il
den koppen. M ichel bleef liggen en 
moest ten slotte voor een 25-tal m i
nuten het speï verlaten. Naar ver
lu id t had h ij een lichte hersenschud 
ding opgelopen en w ist h ij n iet goed 
meer w at h ij deed. Het is dan ook 
ver van zeker dat h ij' Zondag zal 
kunnen optreden. Voorwaar een zwa
re handicap voor ASO.

1 Bé liard  (b) 2 2 0 0 10 1 4
2 U C B (a ) 2 2 0 0 11 2 4
3 Bruggen en Weg. 1 1 0 0 2 1 2
4 Zeewezen 1 1 0 0 4 2 2
5 Stad 2 1 1 0 3 2 2
6 U C B (b) 2 1 1 0 6 3 2
7 E l. L itto ra l 2 1 1 0 5 4 2
8 IJsberen 2 1 1 0 10 5 2
9 L itto  Nieuwpoort 2 1 1 0 6 6 2

10 Po litie 2 1 1 0 3 6 2
11 Tram 2 0 2 0 3 6 0
12 Crop’s 2 0 2 0 2 13 0
13 Béliard  (b ) 2 0 2 0 0 14 0

Een waarheid als een koe
In  «Belgique Sports» trekt onze e- 

minente confrater A .B.W . van leer 
tegen de ta lrijke  organisators van 
w ielerwedstrijden in  de Provincie en 
vooral in  de kuststreek, die zonder de 
m inste scrupules of sportieve bekom
mering de renners wegen opstu
ren die op hun minste martelaarswe- 
gen, mogen genoemd. Heti is niet de 
eerste m aal dat A.B.W . zich hierover 
u itlaat en des te aanvaardbaarder is 
zijn pleidooi voor een degelijke voor
afgaandelijke controle op de wieler- 
wegen en de te volgen parcours daar 
h ij persoonlijk de meeste van deze

koersen uit het gewest zelf bijwoont 
en volgt. W e wensen hem meti dezt 
campagne geluk. Zeker heeft h ij alk 
rennersl, nieuwelingen, liefhebbers 
enz... aan zijn zijde en ook ta l van 
confraters d{e de handelswijze van 
de officielen van de B.W .B. niet ziil 
len helpen goedpraten.

W e bevelen het artikel in, kwestii 
ten zeerste aan bij hen die er bt 
betrokken worden, en wensen dat zij 
er het nodige gevolg zouden aangever, 
bij het hervatten van de wielerbedn 
vigheid in  1949.

Het hoekje yan de hondenliefMk iedï
}ost

MATCHEN VOOR ZATERD AG

Béliard  (b ) - Po litie (Bé lia rd )
Crop’s _ IJsberen  (Tram )
Stad  - L itto  Nieuwpoort (Stad )
E l. L itto ra l - U C B  (b ) (VGO-Opex)
U C B (a ) - Bé liard  (a ) (U C B )
Brugg. en Weg. - Zeewezen 

Tram  (bye)
(Hosp.)

S.K.V.O. vindt smaak in hoge cijfers
In  aansluiting m et heti daverend 

succes te Breedene hebben de groen
w itten Eernegem van hetzelfde laken 
een broek gepast. Aldus komen ze tot 
een m erkwaardig doelgemiddelde van 
17-0 in  twee weken w at zeker reeds 
duidelijke taa l beginti te spreken.

Ongetw ijfeld hebben zij die SKVO  
ajjs titelcand idaat hebben aangewe
zen op het goede paard gewed. E r 
steekt in  de ploeg een heilig vuur dat 
steeds hoger oplaait en de honger 
naar grote successen wakker houdt

Steeds blijven de jongens van dhr. 
David in  het zog van Concordia dat 
als baanbreker fungeert tot de dag 
dat S K  d it baantje van de Bruggelin 
gen zal overnemen. Die dag zal wel-

Qold Star overtreft zich
Gold S ta r heeft zich w aarlijk  over 

troffen, want SV  Biankenberge voor 
eigen publiek een 0-4 verplettering 
toedienen zal n iet zo spoedig worden 
ragedaan. Geen enkel toeschouwer 
ia l durven beweren dat de overwin
ning n iet ten zeerste verdiend te 
noemen is, Dank zij hun snelheid, 
betere p laatsing en in  het bijzonder 
hun uithoudingsvermogen, wisten on 
ze jongens gedurende de tweede helft 
SV B  te overrompelen. De doelen ble 
ven niet u it en m its een greintje ge
luk had de eindstand nog hoger be
lopen. Gold S ta r kende een succes
r ijk  begin want na 2 min. schoot 
Schaecken van op 40 meter naar doel 
en de slecht opgestelde keeper kreeg 
dan ook het nakijken. Tot aan de rust 
ging het spel verdeeld verder m aar 
toch dient worden aangestipt dat 
rood-wit tijdens de laatste tien min. 
geweldig aandrong, m aar D ’Everlan- 
ge en Bourgoignie, m achtig op dreef 
wisten alle onheil te voorkomen.

Na de hervatting was SV B  uitge
speeld. Bestendig was G S ten aanval 
R ijckew aert verkeek een prachtkans 
Aan de 60e min. lokte Berteloot, die 
intussen met Dierendonck had ge- 
permutteerd, de doelman uit zijn kooi 
gaf gepast aan Eerebout die m aar in 
te leggen had. Berteloot zou zich ver
volgens nog onderscheiden, want nog

tweem aal kon h ij de netten doen 
trillen, zulks aan de 79e en 81e min. 
De oud-eerste klassers van Bianken
berge hebben er dus ook aan moeten 
geloven dat Gold S ta r d it jaa r hoge 
verwachtingen koestert. Neen, w ij ge
loven niet dat het gevaar van S.V.B. 
zal komen.

Het kampioenschap is echter nog 
zeer lang. Over de mogelijke kansen 
zullen w ij het later hebben. Zondag 
a.s. krijgen onze jongens nogmaals 
een lastige k lant te bestrijden. De 
groen-gelen uit Veurne vallen nog 
steeds niet te onderschatten, m aar 
gezien Gold S ta r wind in de zeilen 
heeft en dat aan huis wordt opgetre 
den zal niets aan het toeval worden 
overgelaten ten einde de prachtpres- 
tatie van vorige Zondag voor eigen 
publiek te herhalen.

De reserven behaalden hun tweede 
overwinning van het jaar. M et 6-3 
cijfers werden de jongens u it Den 
Haan geslagen. Hef zag er aan de 
rust voor de onzen niet rooskleurig 
uit want de stand luidde o-2 in  hun 
nadeel. Na de rust waren de bezoe
kers uitgespeeld en heti werd een 
doeltjeskermis. Zondag wordt het ge 
vaarlijke Steenbrugge bezocht en een 
puntenverdeling zou reeds een bemoe 
digend resultaat betekenen.

lich t deze zijn waarop Concordia bye 
zal zijn. Voor de beslissing zal die
nen gewacht tjot de laatste dag van 
de com petitie waarop beide elftallen 
tegenover elkaar zullen geplaatst 
worden.

Over de laatste wedstrijd tegen 
Eernegem b lijft weinig na te praten 
Aan de rust luidde de stand 6-0. 
Geen wonder dat de eindstand 10-0 
werd. In  alle lijnen  de meerdere; de 
voorhoede flink  bij schot, Van Halme 
die tientallen  aanvallen inzette en 
door anderen succesvol deed beslui
ten: zo was het van de eerste tot de 
laatste m inuut. Slechts een ploeg op 
het veld, de andere speelde de wei
nig interessante rol van muis. Hoe 
graag we het ook anders zouden zien, 
het was nu eenm aal werkelijkheid.

D at S.K.V.O . een klas stlerker is 
dan veel van zijn tegenstrevers zal I 
nu voor velen wel duidelijk zijn, nu ' 
vooral de ploeg is ingespeeld. Bestuur 
en Selectie mogen gerust de komen
de ontmoetingen afwachten, S.K.V.O. 
staat sterk.

De trofee der doelpunten werd ais 
volgt verdeeld :

R. Van Steeger 4, Dedulle 3, Oster
w indt 1, Deschacht Ch. 1. Een verde
diger van Eernegem doelde tegen ei
gen ploeg.

DE SPRONG OVER DE GRACHT 
M ET DE HAAG

Uw hond springt dus over de gracht 
of kuil op bevel en zonder de minste 
aarzeling. U  kunt dus aanvangen met 
de haag te plaatsen op het einde van 
de ku il en het gaat er thans op aan 
uw hond de kuil of gracht te doen 
overschrijden terw ijl deze haag aan 
het uiteinde is geplaatst. Om deze 
oefening te doen uitvoeren door uw 
hond gaat men als volgt te werk.

P laats de haag op een hoogte van 
circa 30 à 40 centim eter in  het. mid
den over de kuil en beleg het achter
ste gedeelte van de kuil met planken 
zodat de hond wanneer h ij de sprong 
2 à 5 meter van de kuil en geef hem 
uitvoert niet in de kuil terecht komt. 
P laats de hond op een afstand van 
het bevel ter p laats te blijven zitten. 
Neem nu zelf plaats aan de kuil met 
de voet voor de kuil en geef uw hond 
het bevel «X  over.». W aagt h ij de 
sprong, iets wat meer dan w aarschijn 
lijk  is, bega dan nieti de flater de 
haag te verhogen doch vergroot in 
tegendeel geleidelijk de opening der 
kuil door de haag ietswat achteruit 
te plaatsen. Eens dat U  zover z ijt dat 
de hond de kuil van 1.50 meter met 
haag overschrijdt en zonder de m in
ste hinder de sprong uitvoert kunt U 
geleidelijk de haag met enkele centi
meter verhogen. W il de hond nu ech
ter van in het begin de kuil met 
gracht niet overschrijden dan zai

men hem aan een koord aanlijnen en 
te werk gaan zoals met de gewoiii 
sprong over de haag, zorg dragendt 
dat h ij nooit de terugsprong uitvoer! 
want zulks kan voor de hond en ook 
voor de liefhebber onaangename ge- 
volgen met zich medebrengen. Ver 
geet in het bijzonder nieti uw hond tt 
belonen met de woorden «Braaf zo? 
of «Brave hond» wanneer h ij de ge
vraagde sprong uitvoert hoe klein de. 
ze sproog ook moge zijn.

V.R.H
(vervolgt

Df

HONDENSPORT

Grote prijs van 
St. M ichiels

Vandenbos geslagen 
te Hanley

De Antwerpse vlieggewicht Vanden 
bos komt in  Engeland te Hanley te 
verliezen tegen Teddy Gardner, over 
w innaar van Bun ty Doran. Bun ty Do 
ran, gekwetst aan een rib, moest im 
mers fo rfa it verklaren. Het werd ten 
slöttte een spannende kamp w aarin 
Vandenbos u iteindelijk  n ip t moest 
het onderspit delven. De herkansing 
Vandebos-Doran zal in  December 
doorgaan. B ij d it alles vragen we ons 
af wanneer Mombert zijn kans zal 
mogen gaan tegen internationale klep 
pers. Na zijn overtuigende zege op 
Vandenbos zou h ij met recht en re
den op het voorplan moeten treden.

DE «SPORT» W O RDT DUUR 
BETAALD

Het contract voor 1949 van Coppi 
bij «Bianchi» werd getekend voor 10 
m illioen lire hetzij één m illioen 
Belg. Frs. D it is de hoogstie renners- 
wedde welke ooit werd uitbetaald.

Geen wonder dat ook Im panis voor 
«Bianchi» hoopt te mogen rijden.

QaetftaCô antgaacâeCde te 
Clntuieip^n

De aanvang van het winterseizoen 
heeft Oscar Goethals ertoe verplicht 
zijn kansen in»het binnenland te 
gaan verdedigen en zo sagen we Kar- 
ke aan de trok te Antwerpen tijdens 
de eerste herfstm eeting in het Sport 
paleis. Het is voorwaar geen gezond- 
heidswandeling geworden, want t ij
dens de eerste reeks werden twre 
plaatselijke records neergehaald. T ij
dens de 50-km reeks vertoonde de 
Breedenaar verder weinig strijd lust 
en bepaalde zich tot een hardnek
kig verweer hetgeen toch n iet belet
te dat h ij in Stobbeleire zijn mees
ter moest herkennen. Antwerpen is 
Oostende niet en zware brommers 
zijn geen lichte. Dat zal Oscar nog 
dikw ijls ondervinden. Toch wensen 
we hem meer succes bij een volgende 
treffen. H ier volgt de uitslag van het 
stayersnummer :

1. Gust M eulem an'3 p.; 2. M. C lau
tier 4 p.; 3. W illy  M ichaux 5 p.; 4. De 
Stobbeleire en Goethals 9 p

B ij mooi weder en onder zeer grote 
belangstelling had Zondag laatst te 
St. M ichiels bij Brugge, op het ter
rein van De St. M ichielsche Waakhcn 
denclub, de jaarlijkse grote P rijs  van 
St. M ichiels voor afgerichte honden 
plaats. Aan deze wedstrijd welke door 
ging onder de 'reglementen van de V.
A.V. en slechts voorbehouden was aan 
honden van le  en 2e kategorie namer. 
niet minder dan 22 honden deel.

«Tiepe van de Slachter», Duitse 
herder toebehorende aan de heer 
Maertens van De Hondenafrichtings- 
club Pittem , Zwevezele, Koolskamp, 
welke over een paar maanden nog in 
2e kategorie speelde, w ist thans in  le 
kategorie prachtig te zegevieren mei 
het mooi puntenaantal van 355 voor 
«Relia de la  Fraternité», kampioen 
van België 1948, toebehorende aan de 
heer Fa ic t Emmery, van De Zeehond 
Klem skerke met 348,5 punten. «Ma
rusi» die gedurende zes jaa r kampi
oen van België was en toebehoort 
aan de heer Anseeuw H enri van St. 
M ichiels, speelde zijn laatste officië
le wedstrijd en werd 4e met; 345 pun
ten en eindigde zodoende prachtig, on 
tw aalfjarige ouderdom, zijn welgévnl 
de loopbaan. In  2e kategorie behaal
de «Urlopin», toebehorende aan de 
heer Requier M aurice van de honden 
africhtingsclub «SI. M artinus» Sijse
le de overwining met 346 punten voor 
«Diana» aan de heer Van M arcke A- 
medée van Ko rtrijk . In  deze katego
rie namen v ijf streekgenoten deel aaiiC1' "r 
de wedstrijd doch ontgoochelden eerf" B 
der en klasseerden zich als volgt : 0 

6e «Uciala» aan Bruynseraerde Ra
phaël van Biankenberge met 297 pun 
ten; 8e «Tarzan de Gouthof» aan Val 
ckeneers Hubert van Steene met 289 
5 p.; 10e Tarzan van ’ti Hofstedeken;;

Velthof René van Oostende met
274.5 p.; 15e «Thames de Ghistelles» 
onPcSteen Georges van G istel met
222.5 p.; 16e «Thann de Ghistelles!, 
aan Leyts Edmond van G istel met
184.5 punten.
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BEVO RD ER IN G  B

A S Oostende - St. K o rtrijk  2-0
Kapellen - Tubantia 5-1
SC Meenen - R. Borgerhout 2-4
R. Lokeren - Harelbeke 5-2
Exc. St. N iklaas - Meulestede 2-1
Dendermonde - St. Moeskroen 3-0
S V  Waregem - FC  Izegem 2-2
Temsche SV  - Rac. Gent! 2-1

R A N G SC H IK K IN G

Ile  P R O V IN C IA A L
FC Poperinge - W S  leper 
A. Moeskroen - V G  Oostende 
B S  Avelgem - E  W ervik 
Deerlijk Sp. - Zwevegem Sp. 
CS leper - SV  Wevelgem 
Oudenburg - D. Biankenberge 
W S Houthulst - FC  Roeselare 
Ingelm unster - Knokke F.C.

R A N G S C H IK K IN G

2-1
0-0
0-4
2-4 
2-1
3-4 
2-1 
2-1

1 Denderm. 5 4 0 1 12 2 9 1 Houthulst 5 4 0 1 16 4 9 1 Middelkerke
2 tAS Oostende
3 St. N iklaas

5 4 1 0 9 3 8 2 V.G. Oostende 5 3 0 2 10 3 8 2 Torhout
5 4 1 0 12 7 8 3 E. W ervik 5 4 1 1 10 7 7 3 Blankenb.

4 R . Gent 5 3 1 1 11 3 7 4 FC  Roesel. 5 3 1 1 15 5 7 4 Steenbrugge
5 FC  Izegem 5 2 1 2 10 6 6 5 Knokke 5 3 1 1 10 7 7 5 Beernem
6 Borgerhout 5 3 2 0 11 11 6 6 Zwevegem 5 2 1 2 11 8 6 6 Ste K ru is
7 SV  Wareg. 5 2 2 1 13 10 5 7 D. Blankenb. 5 2 1 2 11 8 6 7 De Panne
8 St. Moeskr. 5 2 2 1 10 8 5 8 CS leper 5 2 2 1 9 10 5 8 Koksijde
9 Temsche 5 2 2 1 6 11 5 9 Moeskroen 5 2 2 1 5 7 5 9 Veurne

10 Meenen 5 1 2 2 7 9 4 10 Avelgem 5 1 2 2 8 11 4 10 Den Haan
11 Kapellen 5 2 3 0 10 9 4 11 W S leper 5 1 3 1 9 7 3 11 Jabbeke
12 St. Kortr. 5 1 3 1 5 8 3 12 Ingelm . 5 1 3 1 6 14 3 12 FC  Heist
13 Harelbeke 5 1 3 1 7 13 3 13 Poperinge 51 3 1 6 15 3 13 Nieuwpoort
14 R . Lokeren 5 1 3 1 9 14 3 14 Oudenburg 5 0 3 2 -7 13 2 14 Torhout
15 Tubantia 5 0 3 2 6 13 2 15 Wevelgem 5 1 4 0 7 15 2 15 G istel
16 Meulestede 5 1 4 0 4 15 2 16 Deerlijk Sp. 5 1 4 0 8 18 2 16 Sysele

Ile  G E W E S T E L IJK E  A
Jabbeke - SV  Nieuwpoort 
SV  Biankenberge - M iddelkerke 
SV  Veurne - FC  Sijsele 
S K  Torhout - FC  Torhout 
S K  Den H aan - Ste-Kruis 
FC  H eist - Beernem  
Steenbrugge - Koksijde 
De Panne - E G  G istel

R A N G S C H IK K IN G
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5

2-1
0-4 
6-0
1-3
0-4
1-1 
1-2 
5-1

I l le  A FD EL IN G  A
S.K.V. Oostende - Eernegem 10-0
St. Jo ris  - Koekelare 1-2
C. Brugge - Assebrouck 6-0
Wenduine - Breedene 3-0
G EV  Beernem  - Oedelem 3-2
Zerkegem - Zwevezele 2-2
Lissewege - Adinkerke 3-0

5 0 0 15 1 10 1 Concordia 5 4 0 1 20 6 95 0 0 18 7 10 2 Koekelare 4 4 0 0 11 3 84 1 0 14 6 8 3 SK V O 4 3 0 1 22 3 73 1 1 12 2 7 4 Lissewege 5 3 1 1 16 7 73 1 1 11 8 7 5 Wenduine 4 2 1 1 7 4 53 2 0 13 7 6 6 St. Jo ris 4 2 1 1 6 5 53 2 1 15 11 6 7 Adinkerke 5 2 2 1 10 12 53 2 0 9 11 6 8 Gevaerts 5 1 2 2 9 6 42 3 0 13 11 4 9 Zwevezele 5 1 2 2 11 8 42 3 0 10 11 4 10 Diksmuide 4 2 2 0 12 10 41 3 1 7 13 3 11 Oedelem 5 1 2 2 11 12 41 3 1 7 15 3 12 Eernegem 5 1 3 1 11 20 31 4 0 8 11 2 13 Zerkegem 5 0 3 2 9 8 21 4 0 8 14 2 14 Assebrouck 5 1 4 0 3 11 21 4 0 8 18 2 15 Breedene 5 0 5 0 3 24 00 5 0 2 24 0

2-1
5-1
0-2
1-3
1-4

V IER D E  SPEC IA A L
Koekelare - S K  Torhout 
Hermes - Breedene 
Leffinge - Zedelgem 
F l. Zedelgem - V  Oostende 
Moere - Raversijde

R A N G SC H IK K IN G
1 S.K.V.O.
2 E. Zedelgem
3 Hermes
4 Raversijde
5 SV  Koekel.
6 Lichtervelde
7 Fl. Zedelg.
8 S K  Torhout
9 Leffinge

10 Moere
11 Breedene
12 Veldegem

Verantw. Opst S. BO LL IN N E 
H. Hartplein, 11, Oostende 

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

3 3 0 0 17 3 6
3 3 0 0 12 5 4
3 2 1 0 9 8 4
3 2 1 0 8 8 4
3 2 1 0 7 11 4
2 1 1 0 8 6 ?
3 1 2 0 10 8 2
3 1 2 0 7 9 2
3 1 2 0 8 14 2
3 1 2 0 8 14 2
3 0 3 0 4 15 0
2 0 2 0 0 10 0

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
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