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VISSCHERUBLAD
OCTOBER

1 V 11.02 23.24
2 z 11.42 —

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

10 z 5.11 17.40
11 M 6.30 19.35
12 D 8.23 21.00
13 W 9.37 22.03
14 D 10.25 22.43
15 V 10.59 23.1(1
16 z 11.28 23.44
17 z 11.56 —

18 M 0.09 ' 12.21
19 D 0.35 12.4S
20 W 1.04 13.13
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

— WWVVVWV̂ WVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVWWWkA/WVVVVVVVWWVVVVWVVVVV
tedactie en Beheer : Nieuwpoortsteenweg, 44

jlllOostende —  PC.R S BOLL INNE 41 89.87

van Greenwich.
- ■> * - v V v v v v w v w v v v \  V W W W W t W V H V V ‘VVWVV1f<VVVVVV*VVX1VVVVVWl>1{VVVVVVVI<VVVVI)i VW VVVVVVVVVV\V>VV'\^,l̂ '1li'l)A'''i ̂  't

Wetenschap - Nijverheid - Handel ABONNEMENTEN: Binnenland: 1 jaar: 100 fr. 
TEL. Nr. 725.23 Nederland: 12 gulden.j I1 £ J  ■ Kka I™ ■ I lAvIlAU ■ CP

j I MWVVVVWVV*VV\*>W>̂ WVVVVVV%*>WVVWVVVVVVVVVV*VV»*%V*\̂ »V*V»V%>VV»V»VVVV»%»****ft**V v V V tV V A / V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V X  V V \  VVVVV\VVVVO/VV̂ VVVVVV\\\'V V V V V V V V A - V V \/V A a^ V V V ,V V V V V V V V V V V V V V V V V V A A a / V ,V V V V V V V V 'V V V V 'V V V 'V V V V \ V V \ \ \ V  V V vw

De schulden der reders aan de regie
Reders tekent geen 

verplichtingen ?
Een grove vergissing

DOOR hét Verbond der Belgische heeït gemeend, naar aanleiding van 
Visserij wordt een wekelijks het stilleggen van d it vaartu ig  voor 
bulletijn uitgegeven, waarin dit- n iet betaling, deze zaak voor de

maal de reders aangewakkerd worden 
individueel hun aangelegenheid in 

de regie aan d it organisme over 
e maken. Het Verbond deelt daaren- 
loven mede dat er niet mag voortge- 
;aan worden op al hetgeen er verteld 
fordt inzake de Regie. De reders wor-

rechtbank aanhangig te moeten ma 
ken.

De debatten in  deze zaak hebben 
ons veel geleerd, m aar d it vooral, dat 
de reders een grove vergissing begaan, 
zlj het onder dwang, op het w ater
schoutsambt, de schriftelijke verp lich 

len individueel aangeraden hun dos- ting te tekenen hun schuld te erken- 
lier aan het Verbond over te maken nen en af te korten in de vorm van 
‘n het Verbond beweert DAT EEN  een afhouding op de bruto-opbrengst 
ILGEM ENE SC H IK K IN G  N IE T  KA N  van de verkoop.
ïETRO FFEN  W O RD EN  DAAR D E We komen hierop terug en raden 
1FZO N D ERLIJKE G EV A LLEN  T E  alle reders, welke vermeende betalin-
ffiEL VAN ELK A A R  V ER SC H ILLEN . 
De reders worden aangemaand, 

liet 10 procent te storten op hun 
rato besomming, welke te hoog ge- 
loemd wordt, m aar voorschotten te 
itorten welke dus hierop neerkomen, 
at ze op de duur toch alles zouden 
etaald hebben.
Zonder in  deze kolommen te willen 

litwijden over de eigenlijke ró l wel- 
;e het Verbond der reders te vervul- 
>n heeft in  deze aangelegenheid, daar 
lit organisme zich niet bvzig te hou- 
en heeft met individuële gevallen, 
naar met het principe zelf der af- 
loudingen, noemen we het een grove 
'ergissing van het Verbond, de reders 
ian te sporen te betalen, waar de 
ol van het Verbond in  deze aangele- 
ïenheid een gans andere weg aan- 
ffijst.
Dit is spijtig te noemen omdat het 
'erbond daardoor meer en meer a f
wijkt van de verdediging der werke- 
Jke belangen van de middenslag en 
leine reders welke zogezegde schul- 
en hebben aan de Staat.
In dat opzicht werd reeds voor de 

middenslagreders veel nuttiger werk 
erricht door de heer G. Bourgeois, 
icretaris van de middenslagreders 
n door het Verbond der Kustvisserij, 
raar men aanstuurt opjftet tranche- 
en der zaak op w ettelijk  gebied, daar 
dj beweren dat de reders geen schui
len hebben aan de regie.
Ofwel laat het secretariaat van het 
'erbond zich meer en meer leiden of- 
rel komt zijn grote onbevoegdheid 
neer en meer aan het licht.
Na de onaannem elijke daad de hui- 
ige afhoudingen voor de Gemeensch. 
as te wijzigen, schijnt men er niets 
p gevonden te hebben om de kust- 
sserij te helpen inzake het ijle  ha- 
ngseizoen en vraagt men nu aan de 

10 kleine reders welke ongeveer 14 
lillioen frank schuld hebben aan de 
igie afkortingen te doen zonder de 
tond van de zaak aan te raken. D it 
innen we met de beste bedoelingen 
izield, als weinig aanmoedigend 
oor de reders aanzien en als ’t op die 
ijze is dat men de m oeilijke vraag- 
ukken meer te moeten oplossen, dan 
het niet te verwonderen dat de kust 

1 Isserij gemeend heeft haar belangen
1 [enhandig te moeten behartigen.
2 Dat zulks spijtig is kan mogelijk
3 n.

Maar voor ons tellen alleen de fei- 
en met de oneindige lofartikels 

ilke wekelijks in  bepaalde politieke 
aden gelanceerd worden, w aaruit 

5 voor de nuchtere mens onmiddel- 
{ jk duidelijk wordt, dat w at niet door 
j voegdheid, verkregen wordt, door 
! {el bombast moet gekamoefleerd wor 

n. M aar daarme gaan de zaken niet 
oruit !

E BETA LIN G EN  AAN DE R E G IE

In een ander artikel, wordt gewezen 
het fe it dat thans voor de recht- 

uik een zaak aanhangig'Ts van een 
der welke door de regie verplicht 
erd de schriftelijke verbintenis aan 
gaan af te korten, indien h ij een 
der schip w il uitbaten.
Het Verbond der Kustvissersreders

gen te doen hebben aan de regie, zich 
stipt te houden aan de onderrichtin
gen welke hen door het Verbond der 
Kustvisersreders, zetelplaats V ind ic
tivelaan 20, Oostende, zullen gegeven 
worden.

Tot

WATERSCHOUT
D

b e n o e m d
E  H EE R  W ilfried  Hendryckx, 
sedert 1935 in dienst van het 
W aterschoutsam bt te Oostende 

werd benoemd tot waterschout derde 
klasse te Oostende.

De heer Hendryckx is door alle re
ders en vissers gekend als een zeer 
gedienstige bediende en deze benoe
m ing zal alle visserijm iddens verheu
gen.

De heer Hendryckx is ook een u it
stekend sportman en won deze zo
mer het kampioenschap van België 
voor seniors in  v ier zonder stuurm an. 
W ij zijn overtuigd dat h ij als w ater
schout nog zeer grote diensten zal be
wijzen.

Reeds sprotinvoer
De kustvisserij erg 

benadeeld

OP  H ET  ogenblik dat vorige week 
een Oostends blad met veel bom
bast een lang artike l lie t ver

schijnen dat d it jaar, dank zij het
Verbond vóór 15 November geen 

sprot zou mogen ingevoerd worden, 
hebben sommige visinvoerders dui
zenden kgr sprot ofwel frauduleus of
wel met het medeweten van de be
trokken m inisteries ingevoerd.

Onze lezers weten hoe in  het ver
leden en naar aanleiding van wat vo
rig ja a r gebeurd is, toen door dhr 
Vandenberghe in  de schoot van de 
Nationale Federatie geprotesteerd 
werd tegen deze vroegtijdige invoer 
welke zeer schadelijk was voor onze 
kustvisserij omdat deze ingevoerde 
sprot n iet van goede kw aliteit is, de 
prim eur aan onze vissers n iet gelaten 
wordt- en deze sprot eerder een slech
te dan een goede reklam e is voor de 
verkoop van sprot bij het reeds zo 
m oeilijk geworden Belgische klienteel.

Toen werd in  de schoot van de Na
tionale Federatie in  akkoord met ro
kers en visconservenfabnek de grie
ven door de heer Vandenberghe inge
bracht voor de kustvisserij, ingew il
ligd en werd voorgesteld in  alle han- 
delsakoorden het verbod van sprot in  
te voeren voor 15 November op te ne
men. D it werd ook gedaan. W aar de 
rokers en inleggers zich aan d it ver
bod gehouden hebben, hebben op
nieuw firm a’s welke niets met het 
sprotverwerken te zien hebben, onver 
wachts duizenden kgr verse sprot in 
gevoerd.

Ofwel geldt het h ier «fraude» of
wel nalatigheid van de adm inistratie 
te Brussel of wel aan de grens.

Sprot is verm eld onder het cijfer 
196 in  de lijs t verse vis van het tol
tarief. De rubriek verse vis is onder
verdeeld in  19A : zoetwatervis - 19B : 
zeevis.

Op z ijn  beurt is 19B verdeeld in  
a) haring; b) sprot; c) verse vis.

W aaraan lig t deze ongemotiveerde 
invoer te w ijte ji ?

De toekomst zal het ons bewijzen. 
W at we weten, is dat door het Ver
bond der Kustvisserij krachtdadig 
protest werd aangetekend.

Vaax fiet ijte- âœcing^ôelzaen

rW at gedaan voor onze 
kustvissers ?

ZO ALS elk jaar, zal binnenkort 
h e t'ijle  haringseizoen aanvangen 
en werd er thans bekomen dat 

ongeveer 4 m illioen kgr ijle  haring 
naar Duitsland zal kunnen uitge
voerd worden.

Tijdens de oorlog w ist onze kust
visserij de aanvoer op te voeren tot 
50 m illioen kgr per jaar.

Sedertdien was dit in  :
1945-46 25.946.798 kg
1946-47 21.935.483 kg
1947-48 6.759.074 kg

Vrijdag had op het Bestuur van het
Zeewezen onder voorzitterschap van 
dhr Byron een vergadering plaats 
waarop de hh. G ilis, laboratorium lei- 
der; Carlier, hoofdwaterschout; en 
voor de reders de hh. Ghielens, Mee 
Legein en Decreton tegenwoordig w a
ren.

Door de heer Mee Legein, reder te 
Nieuwpoort werd op krachtdadige w ij 
ze het standpunt van de kustvisserij 
verdedigd, waarbij h ij vroeg dat er 
volstrekt iets zou gedaan worden voor 
de kustvissers en dat het aan elk 
vaartuig boven de 50 B.T.. zou ver
boden b lijven de visserij binnen de 
driemijlszone te bevissen. Tevens zou 
de nachtvisserij dienen afgeschaft om 
de ijle  haring toe te laten zich te  groe 
peren en niet gedurig opgejaagd te 
worden.

De heer G ilis trachtte te bewijzen 
dat zulks geen resultaat zou opleve

ren. De E.H. Ghielens, welke de fak 
van de kustvisserij vertegenwoordigde 
sloot zich hierbij aan.

ONS STANDPUNT
W ij kunnen het standpunt van dhl 

Legein slechts beamen en w il men 
voor de kleine kustvisserreder ietl 
doen, dan is het zeker mogelijk in 
akkoord met de Franse autoriteiten 
de driemijlszone aan alle vaartuigen 
van meer dan 50 B.T. te verbieden als 
ook de nachtvisserij.

D it is een kwestie van goede wil, wel 
ke door een m inisterieel besluit en 
mits het akkoord van beide landen 
in  beider territoriale wateren kan ge-

Waarom  hebben w ij een Zeem acht? 
regeld worden.
W are het geen goede oefening voor 
onze'm arine ?

Mocht die proef niets opleveren, iets 
w aarvan we niet overtuigd zijn, dan 
zal men toch een bewijs van goede 
w il getoond hebben ten opzichte van 
die categorie mensen, welke tijdens 
de oorlog tussen grote gevaren in, 
onze bevolking van een degelijk voed
sel hebben voorzien.

Daar deze vergadering slechts als 
een voorafgaand.e contactname werd 
aanzien in  afwachting van de be
sprekingen in  de Frans-Belgische 
commissie, menen we dat het laatste 
woord h ierin  nog niet werd gezegd.

U ITVO ER  VAN I J L E  H ARING  
NAAR DUITSLAND

Zal er dan nooit 
verstandhouding komen ?

DE K W E S T IE  VAN DE R E G IE

Sie latu fiijfie  kwestie uem  
de xecfitâanh

A 4.N tientallen reders, die tijdens 
de oorlog vaartuigen in  Engeland 
hadden, worden thans nog door 

het beheer van Zeewezen belangrijke 
bedragen ten tite l van achterstallige 
verzekeringspremiën (gewoon en oor
logsrisico voor de vaartuigen en be
m anning) opgevorderd.

Het is te onzer kennis dat tot h ie r
toe het M inisterie van Verkeerswe
zen 2 reders vóór de koophandels- 
rechtbank te Oostende heeft gedag
vaard om betaling te bekomen van  de 
bedragen welke d it beheer beweert te 
goed te hebben.

Deze twee processen b lijven echter

Een dergelijke reder die ér aldus toe 
gedwongen werd een zogezegde schuld 
te erkennen, zag onlangs zijn schip 
de u itvaart u it de haven van Oosten
de verboden worden omdat h ij wei
gerde voort a f te betalen.

Daarop werd door deze reder on
m iddellijk de Staa t - M inisterie van 
Verkeerswezen vóór de Voorzitter van 
de burgerlijke rechtbant te Brugge - 
zetelende in  spoedeisende gevallen - 
gedagvaard om te horen bevelen dat 
zijn vaartu ig  zou mogen v rij in- en 
u itvaren en de door de S taa t genomen 
m aatregel als onwettig te horen be
stempelen.

M aandag 11. werd deze belangrijke
aanslepen en het M inisterie sch ijn t betwisting behandeld voor de recht-
niet haastig om een vonnis te zien 
tussenkomen.

M isschien vreest de Staa t wel enigs
zins de eventuele uitspraak van  de

bank. Het was M er Six  van Oost
ende, welke de zaak inleidde. Voor het 
ophouden van een vaartu ig  in  de ha
ven, steunt de S taa t zich op een oude

rechtbank en laat ze daarom de zaak wet van 1842, welke aan de water-
liever onaangeroerd.

Nochtans trach t het M inisterie van 
Verkeerswezen op andere onrecht
streekse m anieren de sommen te be
komen welke het opvordert en zo wor
den vaak de w ettelijk  n iet meer be
staande vergunningen voor scheeps-

schouten toelaat een schip op te hou 
den wanneer de rederij een schuld 
ten voordele van de Staa t heeft.

E r  werden ter zitting meerdere 
rechtsm iddelen aan beide zijden op
geworpen.

De uitspraak van d it belangrijk
bouw of kopers en verkopers slechts proces, dat als princiepskwestie zal 
afgeleverd indien de reder er in  toe- dienen voor al de reders die zich in 
stemt eerst .zijn zo gezegde schulden betreffend geval bevinden, zal zeker 
af te betalen of m instens deze schuld m,et belangstelling tegemoet gezien 
schriftelijke erkent en afkort. worden.

Een onzer medewerkers schrijft :

SED ER T  geruime tijd  werd in  het 
vooruitzicht gesteld dat «ijle ha
ring» naar Duitsland zou kunnen 

geleverd worden, die, zoals men weet 
hiervan steeds onze grootste afnemer 
is geweest.

Gezien daarvoor prijzen en voor
waarden moesten onderworpen wor
den aan de M ilita ire  Overheid van de 
bezette gebieden, was het natuurlijk  
gewenst dat zulks door een organisme 
zou gedaan worden, zoals dit trouwens 
ook voor de Engelsen, Noren en H ol
landers gebeurt, ten einde schadende

M et dbdjf.net 
fiwdn^óeizaen ftegaimen

He t  d r ijf n e t h a r in s e iz o e n
is begonnen. De enige vissers 
welke het nog beoefenen zijn de 

vissers van de Westkust. H et begin 
mag niet schitterend genoemd wor
den a l dient gezegd, dat de uitrusting 
van zo’n vaartuig geweldig duur kost. 
Hopen we voor onze moedige jongens 
van de Westkust, dat het verdere sei
zoen rijk  zou mogen verlopen en dat 
D E NAAR H U IS  varende korders zou
den w illen indachtig zijn dat zij de 
dure drijfnetten van hun makkers 
niet zouden beschadigen.

De signalen welke door drijfnet- 
vissers gehesen worden zijn : ,

B I J  NACHT : twee w itte lampen. 
De laagste lamp langs de kant van 
het net.

B I J  DAG : boeien waarop een vlag 
op de laatste boei.

De stuurlui moeten trompen, wan
neer ze bij dage een schip zien nade
ren.

Ze mogen ’s nachts ook altijd  een 
fakkel aansteken om de aandacht op 
zich te vestigen in  acht nemenff de te 
plaatsen signalen.

concurrentie onder onze eigen u itvoer 
ders te voorkomen. Het Beheer van 
het Zeewezen heeft ten andere a ltijd  
deze wijze van handelen voorgeschre
ven, omdat het de enige is die de be
langen van onze visserij dient.

In  d it vooruitzicht had de Bond der 
Groothandelaars-uitvoerders contact 
genomen met het Verbond der Reders 
en prijzen en voorwaarden, welke 
beide voldoening gaven, werden vast
gesteld en de nodige offerten doorge
geven.

Alles bleek dus norm aal te ziTïlen 
verlopen, toen opeens het gerucht de 
ronde deed, dat buiten de officiële be
trekkingen om, zekere personen recht 
streeks contact hadden genomen met 
de M ilita ire  Overheid en contracten 
hadden kunnen afsluiten, omdat ze 
eenvoudig lagere prijzen hadden voor 
gesteld en dus eens te meer hadden 
gespeculeerd op de rug van de visser. 
D it spelletje zal wederom ënfge hon
derd duizenden franken, zoniet mil- 
lioenen schade kosten aan* onze vis
serij. E r wordt dus gespeculeerd en 
goederen aangeboden, die nog niet 
eens beschikbaar zijn.

N iet alleen onze visers zijn in  huidig 
geval het slachtoffer, doch ook de 
groothandelaars-uitvoerders, '  die te 
goeder trouw gehandeld hadden en er 
zich n iet aan konden verwachten, 
dat er buiten hen om gekonkelfoesd 
zou worden.

W erd er in  huidig geval door som
migen geen gebruik of mis
bruik gemaakt van, de door hen te • 
goeder trouwe voorgestelde prijzen om 
lager te gaan aanbieden ?

W aren de bevoegde diensten niet 
van een en ander ingelicht, zo ja, 
waarom lieten zij begaan ? Is  het 
laatste woord in  deze zaak gezegd en 
kan bvb. de uitvoervergunning niet 
geweigerd worden aan diegenen dié 
onder de prijzen, tussen reders en u it
voerders vastgesteld, gingen gaan 
aanbieden ?

De zaak kwam vóór tijdens de ver-



gadering der Federatie, welke V r ij
dag laatst plaats greep. Volgens w ij 
vernamen, bracht d it weinig ophelde 
ring in de kwestie. De vertegenwoor
digers van het Verbond der Zeevisse
rij moesten bekennen dat het gebrek
kig optreden aan V isserij 1 à 2 m il
lioen zal kosten, doch verder ging men 
op de zaak niet in. Men zocht alleen 
de schuld te leggen op de Bond der 
Uitvoerders, die zogezegd tekort zou 
gebleven zijn zich daarvoor te organi
seren. M aar waarom onderhandelde 
het Verbond der Zeevisserij dan met 
de Bpnd der Uitvoerders ?

D it alles is niet k laar en laat veel 
veronderstellen. Men heeft de indruk 
dat sommigen geen klare toestanden 
verlangen.
In  huidig geval echter b lijkt de Bond 

der Uitvoerders geen verw ijt te kun
nen treffen en heeft deze zich in  het 
algemeen belang ingespannen.

W ij weten dat onze vishandelaars 
en uitvoerders ook wel geen voldoen
de verstandhouding aan de dag leg
gen en dat het altijd  het overdreven 
eigenbelang is, dat prim eert. Het ' is 
m oeilijk eenieder te bevredigen, doch 
w aar het algemeen belang op het spel 
staat, moet het eigen belang onder
doen.

W aar men te doen heeft men één 
enkele koper, zoals dit het geval is 
voor Duitsland of Frankrijk , is het

ook vandoen dat er m aar één ver
koper optreedt. Het is te begrijpen 
dat deze het Verbond der Uitvoerders 
weze, die zich voorafgaandelijk moet 
verstaan met het Verbond der R e 
ders.

W ij menen ten andere te weten dat 
de onderhandelingen voor de export 
van verse haring u it Holland naar de 
bi-zone, door de Groep der Uitvóer- 
ders afgesloten werd, wat toegelaten 
heeft m erkelijk betere prijzen te k r ij
gen en de onderlinge concurrentie uit 
te schakelen.

E r zal in  het vervolg deze weg moe
ten opgegaan worden om de gekke 
concurrentie, die zich bij elke onder- 
handeling voor het afsluiten van een 
contract met zekere landen voor doet, 
voor goed ongedaan te maken.

V rij handel ls zeer goed en wel, als 
het land er het slachtoffer n iet van 
wordt.

£  D I E S E L M O T O R E N ^

R D S S E L

VOORDE B E S T E  MOTOREN
DE V IS S E R I J

Algemene Vertegenwoordiger 
voor de Visserij :

L . A. A S P E S L A G H j
IV ststraat, 12 - Oostende1
Tel.: 71.498. (87)

f  Voor Nieuwbouw en Herstelling van
S O H E P E X

N.V, BELI ARD CRIGHTON & CO
♦

0214' . 
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Dertig jubilarissen bij de
Froid Industriel
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INDRUKKEN
uit DENIMARKEN

De jubilarissen, 
de directie van  
de Froid Indus
trie l, samen ge
kiekt op de koer 

van de ijs fa 
briek.

H3T G RO O T aantal belangstel
lenden, asook de versierde bo
venzaal hebben Zaterdagnam id

dag het feest bij de Froid Industriel te 
Oostefc.de luister bii gezet. Een feest 
dat een dertigtal leden van het per
soneel betrof vanwege hun gouden of 
zilveren jubileum.

Toen dhr John  Bauwens het woord 
nam, was het volledig personeel aan
wezig in de geinproviseerde feest
zaal, die h ii kort voordien met zijn 
steeds jeugdig hart, had helpen op
schikken. H ij richtte zich eerst tot 
de jubilarissen zelf en wees op hun 
grote verdiensten, ten blijke van waar 
dering zij door de Regering onder
scheiden werden. Hun verdienstelijke 
en aanhoudende arbeid dient als 
voorbeeld te worden gesteld van de 
jongeren.

Dhr Bauwens wenst verder dhr De- 
kersmaecker geluk voor diens knappe 
leiding. H ij drukt zijn spijt u it dat 
de vroegere D irecteur van de Froid 
I '  âsstriel dhr G. Vandenberghe, on
der wiens gezag de jubilarissen ge
werkt hebben, door ziekte weerhouden 
is het feest bij te wonen. H ij stelt voor 
dat. in naam van de jubilarissen een 
telegram  aan dhr Vandenberghe zou 
worden gestuurd w aarin zou worden 
gewezen op de verkleefdheid van het 
personeel aan hun oud-directeur. 
H ierop nam dhr H. Baels, als voorzit
ter van de Beheerraad van de Froid 
Industriel het woord. In  een schitte
rende im provisatie w ijst h ij er op, dat 
een oprechte feeststemming bij de 
«Froid Industriel» heerst. Dertig m an
nen worden gevierd, die een ruime 
tijd  van hun leven gewerkt hebben in 
dienst van de ijsfabriek. Het n ijver
heidsereteken is een der schoonste on 
derscheidingenr welke kan toegekend 
worden omdat het gesteund is op on
betwistbare verdiensten. De jub ilaris
sen worden uit dien hoofde door de 
raad van beheer van de Froid Indus
trie l geluk gewenst. Het is een grote 
vreugde de arbeid te kunnen huld i
gen, omdat h ij de bron is van wel
vaart en tevens een der voornaamste 
factoren tot het welslagen van een 
onderneming. Benevens de arbeid, 
dient de verkleefdheid, getrouwheid 
én de genegenheid van de jub ilaris
sen te worden onderstreept. Tussen 
directie en personeel bestaan de meest 
hartelijke betrekkingen. M et deze fa 
miliegeest is men in  staat tot grote 
prestaties. Deze werden door de Froid 
Industriel sinds haar stichting in  1910 
geleverd. Dhr Baels w ijst verder op 
het groot economisch belang van de 
Fro id  Industriel voor de stad Oosten
de. Z ij is de onmisbare schakel tussen 
producent en consument. H ij legt ver 
der de nadruk op de grote verdiensten

die door de Fro id  Industrie l aan vis
serij en vishandel bewezen worden. 
Bewust van haar sociale rol heeft de 
ijsfabriek nooit misDruik gemaakt 
van het monopolie dat ze bezit. Ten 
blijke van het welk jaarlijk s  aanzien
lijke teruggaven gegeven worden aan 
degenen, die door hun aankopen van 
ijs vertrouwen stellen in  de Froid In 
dustriel. D it is slechts mogelijk dank 
zij de belangrijke medewerking van 
het personeel, dat aldus een zeer voor 
name dienst bewijst.

Dhr Baels besluit met een verdien
de hulde te brengen aan dhr John  
Bauwens, die sinds de stichting van de 
Froid Industriel in  de bres staat. Zo 
dit thans een bloeiende m aatschappij 
is, waarvan de economische betekenis 
niet kan worden geloochend is dit 
grotendeels aan dhr Bauwens te dan
ken, die hiervoor ons aller erkentelijk 
heid verdient ,

Hierop wordt overgegaan tot de u it
reiking van het ereteken aan de der
tig leden van het personeel w ier na
men hieronder volgen :
Vande W alle Charles; Cattrysse Os
car; Vande Kerckhove Ju les; Declerck 
Louis; G illes Leon; Sam yn Arthur; 
Lateste Georges; Backer Baudew ijn; 
Pincket Charles; Lateste Edmond; 
Lambersy Charles; Beuren A rthur; 
Ballière Pieter; Deknaep Hector;

D ’H iedt Gustave; Van Volsem Antoon, 
Rouzee Oscar; Pannecoucke Hippo- 
lie t; Zonnekeyn Ju lien ; Vanden B e r
ghe Ju lien ; Everaert Joseph; Huyghe 
baert M aurice; Maes Joach im ; Bel- 
paeme Edm ond; Reynaert Lucien; De 
ketelaere Oscar; D ’H ulst Gustave; 
Gunst Charles; Hoste Georges; Bel- 
paeme Fernand.

Vervolgens werd aan alle belangstel 
lenden het traditioneel glas schuim- 
w ijn  aangeboden, dat natuurlijk  op 
de gezondheid van de jubilarissen ge
ledigd werd.

Als slot dankte dhr. Raem acker, 
namens het personeel, de directie van 
de ijsfabriek. H ij w ijst er op, dat zo 
de jubilarissen zo lang gewerkt heb
ben in  dienst der m aatschappij, 
d it grotendeels te danken is aan het 
bestuur zelf, dat het sprekend bewijs 
levert van goede behandeling. De in 
nige wens van het personeel is dat het 
huidig bestuur nog jarenlang aan het 
hoofd van de firm a zou mogen staan.

W ij kunnen besluiten met de jub - 
larissen en de Fro id  Industrie l op on
ze beurt h a rte lijk  geluk te wensen. 
Het feest dat w ij hebben bij gewoond 
kan niet anders dan de vriendschaps
banden die tussen werkgever en werk 
nemer bestaan, nauwer toehalen. Het 
ganse visserijbedrijf is hierbij ge
baat. Sn,

EEn .onzer medewerkers bracht 
onlangs een bezoek aan Dene
marken. De indrukken, die h ij in 

dat land heeft opgedaan, zijn zeer in 
teressant. W ij geven ze hierna voor 
onze lezers weer.

DE VOORNAAM STE V IISSER IJH A VËN  
VAN D EN EM A RKEN

Esbjerg is de grootste visserijhaven 
van Denemarken. De visserijvloot be
staat uit ongeveer 700 vaartuigen. Zo
als door de Belgische m iddenslagvis
serij worden van uit deze haven re i
zen gedaan van acht tot v ijftien  da
gen. E r wordt vooral in de Noordzee 
gevist. Aan boord van ieder vaartuig 
bevinden zich vier man. Als w ij aan 
ta lrijke  vissers en vishandelaars de 
vraag stelden, hoe zij kunnen verkla
ren dat de vis er schijnbaar zeer vers 
uitziet, is de uitleg die zij hierover 
wisten te verstrekken als volgt samen 
te vatten : Ten eerste wordt er dub
bel zoveel ijs  naar zee medegenomen, 

, als in  België. Ten tweede wordt de vis 
onm iddellijk na het bovenhalen ge
spoeld en daarop in  het ijs gedaan. 
De slepen duren slechts ongeveer één 
uur en half. Aan boord van de vaartu i 
gen is 'alles kraaknet, zoals trouwens 
overal in  Denemarken.

DE SA M EN ST ÉLL IN G  DER 
VANGSTEN  »

In  Denemarken wordt voornam elijk 
op kabeljauw gevist. Het kabelj auw- 
seizoen vangt aan rond 20 Oktober. 
Nu worden er vooral pladijs, schar, 
steenschar, steert, tarbotjes, vloot 
(zwarte rog), tong en kleine kabel- 
jauw tjes gevangen. E r zijn ook enke
le kleine Baltische havens, waar zelfs 
garnalen gevangen worden. De rug 
van de verschillende soorten vis is 
donkerder getint als deze die in  de 
Noordzeehavens binnengebracht wor
den.

DE W I JZ E  VAN VERKO O P
In  Denemarken wordt de vis ter 

vism ijn getaacht in  bakken van 35 
kgr inhoud of minder. Deze bakken 
staan opgestapeld per twee à drie 
stuks. De vism ijn is een lange h a ll van 
circa 1.200 m. Z ij strekt zich u it ne
vens de».aanlegkaai. E r z ijn  schuif
deuren langs de beide zijden van de 
hall. In  het midden is er een weg voor 
het gerij.

Elke koper draagt houten klompen, 
onderaan bekleed met twee dwarslig
gende houtjes. Zo rust ,het platte van 
de klomp niet rechtstreeks op de 
grond. Kwestie van de klompen zo 
lang mogelijk te kunnen dragen. In  
Denemarken wordt alles immers met 
bonnen aangeschaft. Het brood, het 
vlees, eieren, boter, textielwaren, a l
les is nog op de rantsoenkaart. Bo- 
nen-koffie is er nog niet te vinden, 
alléén een surrogaat. Uitheemse 
vruchten vindt men er alleen rond 
Kerstdag. D it alles terloops gezegd, 
om te doen uitschijnen, dat w ij ons 
gelukkig mogen achten dat die mise
rie in  België van de baan is !

De eigenlijke verkoop van de par
tijen  vis gebeurt per opbod, dus niet 
per afslag, zoals in  België. De roeper 
stelt een soort vis in, bvb. aan één 
kroon 50 (15 frank). De kopers heb
ben rond de afroeper plaats genomen. 
Men m erkt onm iddellijk deze eigen
aardigheid op, dat zij niet roepen 
noch spreken. De Denen zijn zeer 
ernstige mensen, wat daarom niet w il 
beduiden, dat omdat er in  onze vis
m ijnen geroepen wordt, onze vishan- 
handelaars daarom niet minder ernstig 
zijn. De Deense kopers maken een 
lichte beweging met de hand, de ogen 
of het hoofd. Deze beweging betekent 
dat de koper er één «ore» bijdoet. Zo 
gaat het spelletje door tot aan het 
hoogste opbod. De afroeper klopt dan 
met een koper ham ertje op een eiken 
houten plankje en de koop wordt toe
gewezen aan de koper, die het hoog
ste bod heeft gedaan. Deze zegt hoe
veel kisten van 35 kgr h ij nodig heeft 
en de opschrijver, die de afroeper

zeer stipt volgt, doet de handtekenin 
op een staat. De koper klauwert ve 
volgens op de bakken, merkt he 
flegmatiek zijn aantal kisten met 
papiertje met firm anaam  en gaat 
m iddellijk weer in de nabijheid 
de roeper staan, die w aarlijk  (. 
vóór en achter moet hebben ten einc 
alle bewegingen, knikken en gebare 
op te vangen, die aanleiding geven t( 
de stijging van de prijzen.

Zo gaat het a ltijd  m aar door tot 
ganse partij verkocht is. Op het een 
zicht zou men kunnen van meni 
zijn, dat de verkoop op dergelijke 
nier uren duurt. Het tegendeel is 
ter waar. W ij waren ooggetuige 
de verkoop der vangsten van drfV- 
vaartuigen. Het totaal gewicht b*. 
droeg 6,100 kgr en de ganse part 
werd verkocht in  19 m inuten tijd. ( Jf l

Als de hoeveelheden verkocht zij F ’ 
komen de sjouwers van de kopers I r t , 
met haken. Niemand kan zich alfli \/, 
bevuilen. De kisten worden getrokkf V , 
tot aan de middenweg, w aar een ® * ‘ 
gen staat, getrokken door een paar [L i 
De kisten worden op de wagen geli ° _ 
tfien en de lading wordt vervoerd nai u . 
één der 140 pakhuizen.

ïen c
KLACHTEN  re in

Thans wordt er in  Denemarken «| ,oor 
nig vis aangevoerd. E r wordt er o«aan.' 
terecht geklaagd, dat de tijden last 
zijn voor de visser. Ook de opkopa aoetf 
zijn n iet tevreden. Zelfs de uitro ¥en 
naar Engeland, België en Duitslai laar 
laat veel te wensen over, zo bewet w!gei 
men ten minste. In  Engeland zijn 'Ü d 
maximumprijzen ver beneden dt ïj*nc 
welke over het algemeen in de Deei ™e. 
vism ijn genoteerd worden. De grens oorl( 
van België voor Deense vis, zoudi ,ord< 
praktisch gesloten zijn. De uitvo f®er 
naar Duitsland veroorzaakt veel o ;(“ ,ra 
kosten, ten aanzien van het reinig* Es*‘a 
het verpakken en het diepvriezen, r !

M en beweert dat de lonen om 
doende zijn, alhoewel ze het dubbi cïiê  
van deze welke in  België uitbetas . 
worden, bedragen. De werknemers g 
nieten geen voordelen van de socia 
wetgeving, zoals in ons land. Het i 
sel van de m aatschappelijke zekle; 
heid is in  Denemarken niet gekend

Eer 
:e

lelde 
is 

rerd 
eeft 
Elk

Te veel wijting-... 
te W EINIG B L lf

ieer
ank<
Moi

irorde
'eldi;
irlec

■: :[:y.

De Ijsfab riek  «Froid Industriel»

Klachten over onze 
uitvoer naar 

Engeland
M ijnheer de Bestuurder,

Nu onze uitvoer naar Engeland 
weer p laats heeft, hebben locale han
delaars niets beters gevonden dan 
naar de Engelse kontrooldiensten 
klachten over mede- Belgen te sturen 
om trent vermeend ontduiken van be
palingen op invoer in ’t land, aldus 
trachtend diskrediet te brengen op 
die firm a’s en mogelijks onze uit voer 
benadelend.

K an  tegen zulke herriestokers niet 
opgetreden worden ?

Nota der Redactie : Alhoewel der
gelijke m iddeltjes weinig fa ir zijn en 
alleen een gevolg van afgunst, kan te
gen deze praktijken niets verricht, al 
zijn ze schadelijk voor onze prestige 
in  het buitenland omdat daardoor a l
daar een zeker wantrouwen gescha
pen wordt.

Zo sommige handelaars de voor
schriften n iet volgen, dan is het de 
taak van de Hogere Overheid alhier 
zelf maatregelen te tr.effen, m aar 
n iet aan onze handelaars vreemden 
per brief, soms naamloos in  te 
lichten. Dat kan slechts te betreuren 
vallen.

H E T  IS  een vaststaand feit 1 ■ 
de garnaalvisserij op het og! 
blik een hachelijk  ogenb 

doormaakt, daar de vangsten zt 
gering zijn en dus dé opbrengst! 
niettegenstaande de hoge prijzen i ■ 
van lonend zijn. Do,

De reden is volgens de vissers.vo ebe 
al gelegen in  het overgroot getal i >erfc< 
ting welke op de kust voorhanden uit 
waardoor m illioenen garnalen vei an ’ 
berd worden door hun grotere baze ian 
de w ijtingen. D it is bijgevolg voor 'en i 
garnaalstand zeer schadelijk. iej s 

De w ijting  beneden de m aat van jjn \ 
cm mag door de reders niet aam Lat. 
voerd worden. jntw

Thans werd door het Verbond 11 ^  
Kustvissersreders voorgesteld metl ror(j 
oog op de verbetering van de garni faar 
stand aan onze kust, ook tijdelijk ï ;arj  
ting beneden de m aat te mogen t J,eü 
nenbrengen en wel voor de perii in 
November-Maart. De rokerijen zou aar 
een proef doen om deze lékkere vi 
vis te roken of te stomen. De inl e vv 
fabrieken om ze in  te leggen al sta en ̂  
onze konservenfabrieken opnie I ffa 
voor 'de grote m oeilijkheid dat ri lVer 
maals al ons blik aan Portugal t ;e st 
geleverd om hen toe te laten mill -erm 
nen sardienen naar ons land test ;ng 
ren en er dus onze eigen nijverheid erst, 
bestrijden. ’ en ]

Nu er weinig sardienen zijn, i jtrei 
sprot in  dozen sukses hebben, 
vraag stelt zich echter ot wijting 1 jje] 
zelfde sukses zou hebben, daar vi ;eI1 
gesteld wordt dat, eens de sprot ,etrc 
sardienen er zijn, de verkoop ; œe{je 
haring in  dozen veel vermindert Ln  

Ons Belgisch publiek wordt te ; ^  
eisend en lust bvb geen haring i ,jer0j 
tomatensaus al is die zeer lekker t f00r 
bereid door onze konservenfabriei êi 

H ier ligt voor de huishoudelijke je z, 
deling van onze propagandacomt fusti; 
sie een enorm arbeidsveld.

M aar voor dit alles is geld en inl r—  
tief en mensen van goede w il nodi f

Herstelling van < m
Mercator%“ %Vi ”  Æ

aan
De Mercator, die thans op en 1 

Gentse werf hersteld wordt op ko lepej 
van het Engels m inisterie van Tn theei 
port, dat het schip gedurende dei ie K 
logsjaren gebruikt heeft, zal aanl ïen < 
stellingen ongeveer 13 millioen fi jnde 
kosten. 1er I

Na de herstelling zal, zoals voort irak 
commandant Van de Sande heti ' 
over het Belgische opleidingss CC 
voeren.

Daar van het zeiltuig niets is o De 
gebleven zal door de zeilmaker vai *n l 
Comte de Sm et de Nayer, die an ■ 
de ondergang van het eerste Belgi ouw 
schoolschip ontsnapte, een nieuw ttate 
vervaardigd worden. 6.50'
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i Onze garnaalinvoer
T 7 tV 1» r

ANW EGE een binnenlandse fir- 
ma kregen we deze week een 

** v schrijven haar standpunt uiteen 
w rttend inzake invoer en pïëitend
31 ioor haar persoonlijk geval. D it schrij 

gel1 yen werd reeds vorige week naar an_ 
nai dere bladen gestuurd en waar de an- 

jere invoerders van garnaal aanleu
nen op een invoer volgens de vroege- 
:e invoer, komt deze invoerder op 

„ Ivoor een invoer volgens de aankopen
8 aan de kust.
”  Wij menen hieropasfe

V A i C K E  O -e ta r .  O o s t e n d e

3
?fS

T

Een wetenschappelijke
onderzoekingstocht
naar de Tristan da Cunha Archipel

niet meer te
„janneten, terugkeren en verwijzen de 

render naar de bevoegde overheid, 
slïïaar elkeen het standpunt inneem t 

—
jij de zaak

* itandpunt wensen te zien behandelen 
“ Te veel firm a’s komen ons stelsel 

™ oorleggen, welke alleen gedicteerd 
lorden volgens het eigen belang, 

t leer nog, we stellen vast dat, van 
™ odra ze de gelegenheid hebben de

olgens het eigenbelang dicteert en 
---- 1- slechts van nationaal

«staande regeling te ontduiken, om 
.jflelf onregelmatigheden te plegen, ze
nv(
M 
:taa

lmeteens vergeten dat er een Belgi- 
ehe visserij bestaat.
Een mooier voorbeeld dan de hui- 

. “tige invoer van verse sprot, van ge- 
lelde garnaal in  vaatjes, kan er niet. 

«t tos standpunt inzake garnaalinvoer
1  erd vastgelegd. Het huidig stelsel 
r r  eeft zeer nuttige gevolgen.

Elk jaar dient het aangepast en 
jeer en meer geschroeid volgens de 
lankopen aan de kust.
Moest zulks voor de vis ook bereikt 
lorden, dan zouden de huidige ge-

feldige prijsschommelingen tot het 
irleden behoren.

O P G E S L E E P T
—  De 0.183 moest met een korre in 
het schroef opgesleept worden naar 
Lowestoft door de N.819 Persévérance.

Dank zij de Belgische consul Catch- 
pole kon de 0.183 de volgende morgen 
reeds op de slip gaan.

Jit de begroting van 
Verkeerswezen

en]
21

gstl 
n i

Door de diensten van de Kam er is 
vc je begroting van het département van
I 1 Verkeerswezen rondgedeeld.
len Uit dit stuk b lijk t dat de M inister 
ver (aI1 verkeerswezen gemachtigd wordt 
ize ,an de Belgische Zeevaartverenigin- 
)or |en het beheer toe te vertrouwen van 

iet schoolschip «Mercator» en van 
'ar. jijn uitrusting, evenals van het inter- 
.ar:; m t der Hogers Zeevaartschool te 

Antwerpen.
d i Aan het bestuur van het Zeewezen 
et i ifordt een lange uiteenzetting gewijd, 
ra. raarin vermeld staat dat de nieuwe 
k ? Car-Ferry tegen het aanstaande sei-
I I ioen in de vaart zal gebracht worden. 
eri< in het begin van het aanstaande 
m tor zullen twee lichtschepen gele- 
1 yerd worden, welke w aarsch ijn lijk  in  
inl: je Wielingen of in  dezer nabijheid zul 
sta en kunnen geankerd worden.

m» Na een overzicht te hebben gegeven 
: » iver het overwogen programma voor 
1 ï Ie staatsvloot en de koopvaardijvloot, 
i® fermeldt de uiteenzetting de inschrij- 
;e sl ring op de gewone begroting van een 
leij Ærste dotatie van 300 m illioen frank 

ten bate van het «Fonds» voor het 
», streden en het aanbouwen van zee
ft- tchepen.
g t Een crediet van 25 m illioen fran- 
‘ ten is op de begroting van 1949 uit- 
•rot letrokken ten bate van de VO ZO R als 
P ; mede een eerste crediet van 15 m il-'1 
srt |0en frank als toelage aan de stad 
te ; Antwerpen, in  de kosten voor de we- 

: deropbouw van het officieel 
er: T00r Zeelieden, 
rie! Ten slotte w ijd t het verslag u it over 
ito Ie zeemacht en de toeristische uit- 
M  nsting.

‘Uitaaei aan ijte flatting, 
naai ShiitsCand

H ET  STAAT thans vast dat een 
eerste zending van 300 duizend 
dollar ijle  haring naar D uits

land zal kunnen verzonden worden. 
D it is het werk van ons Zeewezen en 
enkele intitatiefhebende firm a’s, die 
dank zij hun relaties er toe gekomen 
zijn dit resultaat te bereiken.

Tengevolge van het gebrek aan sa
menwerking, is eens te meer het be
dingen van een voordeliger p rijs niet 
m ogelijk geweest. Zo we ons niet be
driegen, zal van het toegekend kw an
tum 9 t.h. uitgevoerd worden door de 
firm a Gekiere, 27,50 t.h. door de f ir 
ma Vimex, 62,50 t.h. door de Ver. 
Sprot- en Haringuitvoerders van voor 
de oorlog.

De Vereniging voor U itvoer welke 
een jaar geleden ingericht werd, 
heeft hiertegen krachtdadig protest 
aangetekend.

Deze haring zal uitgevoerd worden 
franco grens à 75 dollar per 1000 kgr 
hetzij aan 3,25 frank.

D aaruit spruit voort dat de p rijs 
aan de visser ongeveer 1,75 fr  per 
kgr zou kunnen betaald worden zo
dat ongeveer 4 m illioen kgr zouden 
kunnen uitgevoerd worden, wat wel 
is w aar op de totale aanvoer van ijle  
haring, geen groot kwantum  is, m aar 
toch een middel zou z ijn  om vooral de 
kleine reders wat te helpen. Deze ha
ring zou vóór één Jan u a ri dienen u it
gevoerd, w at als onmogelijk dient be
schouwd. Het ware best dat men h ier
mede rekening houde. Anderzijds 
wordt de m ogelijkheid overwogen een 
tweede sch ijf van 300 duizend dollar 
u it te voeren na één Jan u ari 1948.

R IST A N  da Cunha is een arch i
pel in  het zuidelijk gedeelte van 
de Atlantische * Oceaan gelegen 

op 2.850 km van de Kaap  de Goede 
Hoop en op 4.000 km van de R io de la 
P lata.

Deze bergachtige en vulkanische 
archipel w aarvan de hoogste top 2.300 
m. diepe wateren van 3.000 à 4.000 m. 
beheerst is voor de fokkerij geschikt.

Het bijzonderste eiland, dat zijn 
naam  te danken heeft aan de Portu 
gese zeevaarder die het in  1506 ont
dekte, deelt deze naam  met de gan
se eilandengroep die de archipel u it
maken. H et heeft ongeveer 200 m2 op
pervlakte en een dertigtal km omtrek 
Tot op heden werden z iin  kusten als 
ontoegankelijk beschouwd, uitgeno
men in  ’t  Noordwesten w aar zich aan 
de voet van de vulkaan een nauwe 
vlakte ontw ikkelt w aar een rijke  flora 
bloeit.
H et eiland wordt bewoond door 150 à 
200 afstam m elingen van Engelse en 
Am erikaanse zeevaarders die er 
schipbreuk leden.

De eilanden Nightingale en Diego A l
varez een weinig meer naar het Zu i
den toe zijn enkel bewoond door a l
batrossen, pinguins en zeehonden. 
Mensen komen er enkel jagen.

Deze archipel staat sedert 1816 on
der Engelse heerschappij.

Een wetenschappelijk en technische 
onderzoekingstocht naar het verlaten 
eiland Tristan da Cunha werd in  het 
begin van dit jaa r onder het peter- 
schap van 5 Zuid Afrikaanse visserij - 

•maatschappijen en onder de directie 
van E.P. Lawrence aan boord van de 
«Pequena» ondernomen.

De expeditie die op 29 Jan u ari Ca
petown verlaten heeft, had verder 3 
biologen, een physioloog, een chim ist, 
een dokter in  de bacteriologie, een ci
neast, een gespecialiseerd ingenieur, 
een visserijmeester, een radio-opera- 
tor, de commandant van het schip en 
de bemanning. Op 14 M aart liep het 
schip weer Capetown binnen, haar 
zending volledig volbracht.

Reeds lang geleden werden plannen 
gekoesterd om op d it eiland de visse-

De Noorse visserij
Ecanomfache en mciate paóitie 

aan de aiMe%

De Schepper heeft het wel geweten, 
daarom heeft hij geen vis vergeten.
Wie spreekt uit ervaring,

misprijst nooit een haring.

D E  co-operatieve geest is een der 
bijzonderste kenmerken van de 
Noorse visserij. Terw ijl in  ande

re landen de vissers meestal ind ividu
alisten zijn, nam  in  Noorwegen het 
syndicalism e sinds jaren  een hoge 
vlucht.

Het syndicaat, in  de meeste landen 
een orgaan van strijd , is in  Noorwegen 
een opbouwende factor geworden, die 
tot uiting komt door de oprichting van 
co-operatieven, waarvan w ij melding 
gemaakt hebben ter gelegenheid van 
de bespreking van de Noorse haring
visserij.

Deze co-operatieve heeft haar bij- 
huizen over de ganse kust, Z ij be
schikt over een uigebreide m acht : be
slist over de prijzen te betalen aan de 
producent, controleert deze toegepast 
b ij de uitvoer, geeft rich tlijn en  betref
fende de afzet in  het binnenland.

De co-operatieve beschikt over een 
be- en verwerkende nijverheid  en 
trach t zelf het recht te verwerven om 
rechtstreeks de vis aan het buitenland 
te verzenden. H ier stu it zij echter op 
het belang van de private onderne
mingen, die er alles op stellen de 
laatste secteur te verdedigen die nog 
aan de co-operatieve ontsnapt.

Het syndicaat der vissers werd in 
1932 gesticht. Het is een m acht gewor
den waarmede de regering verplicht 
is rekening te houden. In  de huidige 
conjonctuur is ’t syndicaat echter een 
steun voor de overheid.

De uitvoer van vis brengt immers 
een w inst op voor de Staat. H ij wordt 
door de hogere instanties geregeld en 
een deel van het p ro fijt komt recht
streeks ten goede aan de vissers onder 
vorm van  ondersteuning en door de 
stichting van organismes geschikt om

Tehuis

|inl
tod:

ffietyen (men
m d & ù 'z e e â o x j- tê e ô tû jd in ^

Aan boord van Hr. Ms. Zeearend, 
jachtschip van de Onderzeedienst, 
aan de W aalhaven te Rotterdam , is 

P f ren Belgische m arine-officier met een 
ta «perkt aantal schepelingen gedeta- 
Tii :heerd. Z ij hebben daar als gast van 
dei ie Koninklijke Nederlandse M arine 
mt *n opleiding gevolgd in  het vak van 
i fr mderzeebootbestrijding. De opleiding 

ier Belgische schepelingen is thans 
)orl iraktisch voltooid.
;tb «Dagblad Scheepvaart».
gss C O C K ER ILL  B O U W T  SC H EP EN  

VO O R D E  U.S.A. 
is o De vennootschap Cockerill heeft 
vai en bestelling toegekregen ter waarde 

lie : m 400 m illioen frank behelzende dè 11 
îlÿ «uw voor rekening van de Verenigde 
uw! itaten van drie tankschepen van 

500 Ton ieder.

SCHEEPSMOTOREN

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

GM
DIESEL
POWER

de producenten bij te staan. Aldus 
werd een bankinstelling opgericht, die 
de vissers in  staat stelt fondsen te be
komen tegen zeer lage interest ten 
einde een vaartuig te kunnen aanko
pen.

Het syndicaat had het geluk bi’ de 
aanvang van zijn werking op zijn weg 
geen sterke rederij-vennootschappen 
te ontmoeten. De scheepseigendom is 
in  Noorwegen geweldig verdeeld. G e
vallen, waarbij een onderneming over 
meer dan vier schepen beschikt zijn 
zeer zeldzaam. De lonen van de vissers 
als aandeel in  de opbrengst bedragen 
meestal 52 t.h. De belangen van de on
derneming zijn gelijklopend met deze 
van de vissers, die door het syndik:i«,t 
verdedigd worden.

De levensstandaard van de Noorse 
bevolking is m in of meer vast. De 
prijzen van de vis ondergaan weinig 
schommelingen.

Gesteund door een machtige co-ope
ratieve, draagt het syndicaat der vis
sers een belangrijk aandeel bij tot de 
heropbeuring van het land, dat zwaar 
door de oorlog beproefd werd.

H ET  SO C IA A L  V R A A G S T U K
De kwestie stelt zich nochtans, wel

ke weg de Noorse visserij ten slotte zal 
opgaan. Zal binnen afzienbare tijd  ins 
gelijks de intensieve traw lvisserij wor
den beoefend?

Om de ondergang te voorkomen 
van duizende kleine vissers, heeft de 
regering in  1935 het in  bedrijf stellen 
van nieuwe traw lers verboden, die een 
overproductie hadden kunnen veroor
zaken met de nadelige gevolgen eraan 
verbonden. Deze maatregel, die een 
voorlopige geldigheidsduur had, was 
gevolgd in  1939 door een andere, w aar
door het traw len in  de Noorse wate
ren verboden werd en de vaartuigen 
geen verse vis mochten aanvoeren. De 
verplichting werd opgelegd de vis aan 
boord te zouten of te verwerken. Deze 
maatregelen van sociale draagkracht 
hebben voor gevolg, dat er thans 
slechts een tien tal traw lers in Noor
wegen in  het bedrijf zijn.

De toestand is sindsdien gewijzigd. 
Het gevaar van overproductie is voor 
lange tijd  van de baan en de econo
misten houden er aan nadruk te leg
gen op het feit, dat Noorwegen behoort 
te beschikken over een vloot samen
gesteld uit trawlers, die minstens kun
nen wedijveren-m et deze van andere 
landen, gelegen in  het Westen en die 
bedrijvig zijn dicht bij de Noorse ter
ritoriale wateren. In  de ontwikkeling 
van de traw lervloot schuilt nochtans 
een bedreiging voor de klein-visserij 
Om het gebeurlijk kwaad te voorko
men, wordt door sommigen voorge
steld de be- en verwerkende nijverheid 
stelselmatig u it te breiden, ten einde 
een groot percentage van de m aritie
me bevolking te kunnen te werk stel
len en van zodra het risico van werk
loosheid u it de weg geruimd is, een 
ultra-moderne vloot te bouwen, die in 
staat zou zijn de nieuwe fabrieken te 
bevoorraden.

Het voorstel is verleidelijk. Nochtans 
hoeft men rekening te houden met de 
verarm ing van de visgronden. Zullen 
nieuwe afzetgebieden kunnen gevon
den worden?

D E V IS S E R I J  IN D IE N S T  VAN H ET  
LAND

Men kan niets anders dan bewonde
ring koesteren voor de grote verwezen
lijkingen der Noorse visserij. Afge
zonderd ten Noorden van Europa, ver
armd door ’t oorlogsgeweld, waardoor 
een gedeelte van de koopvaardijvloot 
vernietigd werd, heeft de Noorse be
volking een standing, die hoger is, dan 
in  veel andere landen.

D it moet in  grote mate toegeschre
ven worden aan de grote werkdadig- 
heid van de visserijbevolking, w aar
van de sociale evolutie zich voltrokken 
heeft, zonder dat ooit de economische 
structuur van het land in  gevaar ge
bracht werd. Sn.

rij te gaan ontwikkelen m aar het 
slechte weer in  die streken schijnt het 
niet toe te laten. In  werkelijkheid 
kan een schip dat in  een baai, beschut 
tegen de wind aan anker ligt, kleine 
scheepjes voor de visserij laten u itva
ren.

In  de wateren van het eiland Tris
tan en van de nabijgelegen eilanden 
Rossignol en Inaccessible bestaan een 
tw intigtal soorten vissen waarvan 8 
in de Zuid Afrikaanse wateren, 4 in 
de Zuid Amerikaanse, 5 in de Austra
lische en 4 in  de wateren van het ei
land St Pau l gevist worden. V ijf van 
deze soorten komen in voldoende hoe
veelheid voor om op commerciële 
schaai uitgebuit te worden en als voe
ding voor de bewoners te kunnen die
nen.

Als het aantal soorten vissen be
perkt is, is dit niet het geval voor de 
vogels die per tienduizendtallen in 
die eilanden aangetroffen worden en 
het grootste deel van de voeding der 
inwoners uitm aakt samen met de ei
eren van de vogels, een weinig vis en 
wat aardappelen.

Het zeewier dat samen met jonge 
kreeftjes tot voedsel van de vissen 
dient is zo weelderig in  groei en zo 
ta lrijk  in  aantal dat het noordelijk 
plateau dat het eiland begrenst aan 
een zeejungle lijk t. D it herbarium  
strekt zich uit tot op een diepte van
25 m.

V IS S E R I J  EN B E V R IE Z E N  VAN  
Z E E K R E E F T JE S

De zeekreeftjes werden in grote hoe 
veelheid gevonden, niet alleen rond 
het eiland Tristan da Cunha, m aar 
ook in  de wateren van Rossignol, In 
accessible en Coughise (op 230 m ijl 
ten Z-ZO van Tristan. Ze houden zich 
schuil op een rotsachtige grond tot 
op 110 m. diepte. De visserijgrond 
strekt zich u it op ongeveer 45 m ijl 
lang op 2 m ijl breed.

De voortbrengingscapaciteit der 
westelijke visserij gronden van Zuid- 
A frika werd op 120.000 kisten bevro- 
zen kreeftjes geschat voor een sector 
van 40 m ijl. Iedere kist wegende 20 
pond. Mag men van de visserijgron- 
den van Tristan hetzelfde verwach
ten? De onregelmatigheid in  de aard 
van de bodem, het weelderige wieren- 
gewas, de zeldzaamheid der vissoor
ten op deze gronden, zijn zovele argu
menten ten voordele van een rijke be
volking. Daarentegen p leit de schaars 
te aan plankton in tegenovergestelde 
zin.

Men rekent dus tegenwoordig op 
een eventuële voortbrengst van 50.000 
kisten per jaa r die de bestaande stock 
n iet te veel zou ontvolken.

Herinneren we er terloops aan dat 
d it kreeftje van de zelfde fam ilie is 
als dit welke op de Zuid Afrikaanse 
kusten gevangen wordt : Jasus la- 
lan ii; zijn staart is evenwel w at bre
der dan de Arfrikaanse soort. De w ijf
jes dragen hun eitjes in  September. 
Het verliezen van de oude schaal 
heeft plaats in  Februari en de nieuwe 
moet hard genoeg zijn binst de zomer 
maanden. De expeditie van de «Pe
quena» heeft opgemerkt dat de voel
horens langer en dikker worden naar
mate de kreeftjes dieper leven. De 
meest praktische m anier van vissen 
schijnt het bezigen te zijn van boot
jes van 4,30 m met een tien ta l geladen 
voor een vaartuig van 23 m. lang, 
voortbewogen door een Dieselmotor. 
Het bijzonderste vaartuig voor een 
tijd  van 11 maanden in  het eiland 
aan gelegd b lijft aan anker binst het 
vissen met de netten, beschermt de 
kleine bootjes, ontlast ze van hun vis
vangst in geval van slecht weder, en 
zou ze ook indien nodig naar een an
dere omgeving brengen al naar ge
lang de weersomstandigheden en om 
te beletten dat één zelfde grond te in 
tensief zou bevist worden.

De weersomstandigheden geduren
de 5 jaar bestudeerd, laten toe 200 vis- 
bare dagen te voorzien en te hopen. 
Zo denkt men met 10 bootjes afhan- 
gig van het vaartuig en 5 bootjes die 
aan de kust zouden aanleggen, een 
Voldoende hoeveelheid kfcfceftjes te 
kunnen vangen.

Het vraagstuk bestaat echter niet 
alleen in het feit de visserij te kun
nen uitoefenen, m aar tevens deze 
vangst te kunnen landen, verhande
len en vervoeren.

Bevriezingsfabrieken zijn voorzien, 
de ene in  Sandy-Point op de N-O kust 
die alhoewel onbewoond, toch van de 
hevigste winden beschut schijnt te 
zijn; de andere op de huidige neder
zetting van Tristan. De landingen 
zouden om de beurt te Tristan en te 
Sandy-Point gebeuren. De fabrieken 
zullen heel w aarsch ijn lijk  te Cape
town geprefabrikeerd worden; de ene 
zal 100 ton kunnen bergen, de andere 
200 ton; export zal twee m aal in  het 
jaa r plaats vinden.

E r zal ook moeten in  woonstgele- 
genheid voor het varend en fabrieks- 
personeel moeten voorzien worden, de 
inboorlingen onderwijzen, verm ijden 
de besmettelijke ziekten binnen te 
voeren, de kuituur opvoeren, alsook 
de opbrengst van de bodem rijker 
trachten te maken, d it laatste om de 
fokkerij aan te moedigen en de vogels 
te beschermen.

Op die m anier mag gehoopt worden 
de wereldopbrengst van schaaldieren 
die zeer beperkt is, op een Internatio
nale schaal te kunnen uitbreiden.

«South African Shipping News»
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Bij onze Noorderburen
«De Visserijwereld» meldt dat de maanden, de verse vis schaars is, ko- 

aanvoer van garnalen bijzonder men vele huisvrouwen er toe, ze eens 
slecht is in  de Zeeuwse wateren even te kopen en k laar te maken. Het Voor 
als in de Belgische. De oorzaak van lichtingsbureau vervolgt in  d it ver
d it verschijnsel in  een seizoen, waar- band, dat de bevroren vis in  kw aliteit 
in  naar de ervaring van vele jaren, voor de verse vis n iet moet onder doen 
ju ist veel garnalen te vangen moes- De voedingswaarde en de verteerbaar 
ten zijn, kan niet worden aangeduid, heid zijn even groot.
Zelfs zeer oude vissers kunnen zich zo Verder volgen enkele recepten met
een schrale tijd  niet herinneren. het oog op de bereiding van bevroren

Gesproken wordt ovep de w ijting, vis met als algemene 'richtlijnen :
die de gam alenstand in  het voorjaar, men geve deze vis bij voorkeur met
toen er zeer veel wijtingbroed was, Saus bij aardappelen en groenten. In
veel schade zou hebben aangedaan, het voorjaar sm aakt ze uitstekend bij
Doch deze poging tot verklaring gaat spinazie, sla, worteltjes; in  de w inter
n iet geheel op, omdat in  vroegere ja- bij bieten, winterpeen, appelmoes en
ren, toen ook wel eens veel w ijting  ro(je j^od 
werd gesignaleerd, de gam alenstand
nim m er zo slecht is geweest als thans, h s rin fr«De Visserijwereld» schrijft in  dit «unzieKe naring ooizaaK van
verband verder : M erkwaardigerwijs 
was de gam alenstand in  de eerste 
he lft van d it jaar bijzonder gunstig,

mooie bijvangsten
. -  ̂ i  , j  * „ „v  Zoals in  België vangen onze Noor-
ju ist in  het tijdvak dat er weimg ga - derburen thans veel kuitzieke haring,
nalen hadden moeten zijn, a Op de vangplaatsen m aakt de vis ge-
volgens de ervaring. weldig jach t op de kuit. D it geeft aan

De vissers pogen nu wat te - <jat verscheidene vaartuigen
nen met de kustvisserij. E r woi  ̂ die de haringvisserij bedrijven, zowel
veel bot gevangen buitenjaat^,____^ met verse vis als haring binnenkwa

men. Gemeld wordt dat nogal w atmerendeels goede prijzen opbrengt.

One herring a day,
keeps the doctor away.

. . ----- ...------- . ___________ » «.„.(„Htr+oi u e m e iu  w u ru t uau  u u g a i wav
Van Veere zijn echter een t g «spawnschelvis» - de grote liefhebber 
garnalenvissers reeds geruime tud yan hari kuit voorhanden is . 
vertrokken naar Scheveningen. An
deren hebben tijd e lijk  arbeid g e vo n - ___________________________________
den op het land met aardappel rooien.

De pellerijen vooral klagen steen 
en been over de stilstand van hunne 
bedrijven en nog meer over de moei
lijkheden met de klanten.

Visstand in de Noordzee baart 
zorg

In  de toelichting van de Begroting 
van het M inisterie van Landbouw,
Visserij en Voedselvoorziening werd 
er op gewezen, dat duidelijk een te
ruggang in  hoeveelheid van de Noord- 
zeevangsten te constateren is, voor 
het eerste h a lfjaar .1948 in  vergelij
king met hetzelfde tijdvak van 1947 
beloopt die teruggang niet minder 
dan ongeveer 9 procent.

De landen, die voor hun visserij ge
heel of voor een groot deel op de 
Noordzeevisserij zijn aangewezen, zul
len  zich derhalve moeten bezinnen op 
m aatregelen om de visstand în  de 
Noordzee op peil te houden. Aldus, 
zoals gezegd, de toelichting van de 
voormelde begroting.

A iie  landen die aan de Noordzee pa
len zijn het met Nederland roerend 
eens, zonder dat nochtans doeltref
fende maatregelen genomen worden 
om het kwaad te voorkomen.

Voorlichting en onderzoek
In  de hoger vermelde toelichting 

-wordt nog aangestipt dat de Neder
landse overheid voortgaat met het 
verbeteren van  onderzoek en een voor 
lichting. Zo hoopt zij in  de loop van 
het jaar het nieuwe onderzoekings- 
vaartuig «Anthonie van Leeuwen
hoek» in  dienst te stellen en door de 
uitg ifte van een visserijblad de voor
lich ting  steeds te verbeteren en te sti
muleren.

Hoge vispüjzen van 
voorbijgaande aard

Niettegenstaande het fe it dat de 
Nederlandse aanvoer van vis kleiner 
is dan in  1947, is de totale opbrengst 
thans aanzienlijk hoger. D it wordt 
toegeschreven aan de koele weersge
steldheid, welke stimulerend op het 
verbruik werkt, en eveneens aan het 
vervallen van de maximumprijzen 
voor de fijnere vissoorten.

Onze Noorderburen zijn overtuigd 
dat van zodra de vleesvoorziening 
ruim er wordt, de prijsdaling van de 
vis zal intreden. ,

De Nederlandse Overheid werkt aan 
een plan voor de reconstructie van de 
vissersvloot, w aaraan dringend be
hoefte bestaat. Men verwacht dat 
binnen afzienbare tijd  ëën oplossing 
zal gevonden worden.

Klachten over de kwaliteit van 
de brandstof

De Nederlandse reders beklagen 
zich over de kw aliteit van de trawler- 
kolen. E r b ijk t thans dat deze k lach
ten gehoor hebben gevonden en een 
verbetering binnenkort te verwachten 
is. De mélange is door het Rijksko- 
lenbureau veranderd. Voortaan zul
len  er geen Am erikaanse kolen meer 
bij gemengd worden, m aar twee-der- 
den deel van de bunker voorraad zal 
bestaan uit Nederlandse, en een-derde 
u it Poolse.

Net als in  België hebben de Ame
rikaanse kolen bij onze Noorderburen 
weinig succes .

Bevroren vis is goede vis
H et Nederands Voorlichtingsbureau 

van de Voedingsraad legde er onlangs 
de nadruk op, dat bevroren vis, goede 
vis is, als men m aar de bereidingswij- 
ze weet.

Bevroren vis heeft in Nederland de 
laatste jaren grote bekendheid gekre. 
gen. Men ziet dikw ijls in  de viswin 
kels en vooral wanneer in  de winter-

JAPAN

Walvisvaart
Volgens een Reuterbericht u it To

kio, zal Jap an  d it seizoen aan de W a l
visvaart deelnemen met twee fabriek- 
schepen, die begin November u it J a 
pan zullen vertrekken, met dertien 
jagers, enige koelschepen en een tan 
ker.

ENGELAND

De visserij moet gehoipei
worden

Industrie stilaan aan het 
uitsterven

mittes een Royal Commission zouden 
oprichten om de toestand in  de 
serijn ijverheid te onderzoeken, wer
den op een meeting te Newton Abbot 
geformuleerd door M.T. Heelas binst 
een discussie gaande over de opvce- 

Onder die titels verscheen in «Fish- ding van de vissers, 
ing News» een artikel dat zulke tref- De visserij, zei spreker, is een van 
fende waarheden niet alleen voor En- onze belangrijkste industriën, en ze 
geland m aar ook voor België bevat, is langzaam aan het weg sterven. Een 
dat we h ier de integrale vertaling la- commissie moest ais taak krijgen
ten volgen :
«Suggesties dat de Sea Fisheries Com

Firma Jan Spaanderman l l
Z E E V IS G R O O T H A N D E L  t t

I J M U I D E N  • H O L L A N D  H
Telegram adres Ja n  Spaanderm an - IJm u iden . t t  
Telefoon IJm u id en  5683 Telefoon Santpoort 8228 (des avonds) 

Gespecialiseerd in prim a kw alite it
G EP E L D E  en O N G EPELD E G A RN A LEN ,

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

Zeelandse aanvoerhavens).
de

B3IEF UIT YERSEKE

FRANKRIJK

5)e aÏAuang-ôt met de 
«£atnpcvta»

Door een m inisterieel besluit werd 
de visvangst met de «lam paro» op 
sommige plaatsen van de Middelandse 
zee weer toegelaten. D it w il zeggen 
dat de lamparo die op de lijs t van 
verboden vistuig stond, nu van die 
lijs t geschrapt werd.

W at is een lam paro? D it is eigenlijk 
een vistuig dat u it Ita lië  in  F ran k rijk  
ingevoerd werd. Het bestaat u it een 
groot net dat de vorm van een zak 
heeft en eindigt in  twee grote vleu
gels. Als die 2 vleugels gesloten zijn 
doet het net zich voor als een grote 
kom w aarin de vis gevangen zit. E r 
is geen enkel aas nodig. De vis wordt 
aangetrokken door de klaarte die 
voortkomt van een lam p met sterk 
lich t en die de vissers tot op een zeke
re diepte in  het water zakken. Het 
net wordt opengehouden door kleine 
stukjes lood aan de onderzijde en 
kurk aan de bovenste zijde. Als de vis 
door het hel lich t in  het net aange
trokken wordt, halen de vissers het 
toe en het alles wordt aan boord ge
hesen.

M et het toelaten van die visserij 
zijn in  F ran k rijk  allerlei m oeilijkhe
den ontstaan die er niet naar uitzien 
vlug een einde te zullen nemen. In d er
daad d it vistuig is kostelijk en de 
schepen moeten er speciaal voor uit- 
gerust zijn. Deze visvangst zal dus 
een voorrecht der meest begoederden 
zijn. Het hoeft ook geen betoog d&t 
met die netten veel gevangen wordt, 
zodat zij met hele grote visvangsten 
op de m arkt komen w aar de kleintjes 
met lede ogen staan te kijken op de 
storingen die dit aan de m arkt te 
weeg brengt. D it alles zou wel kunnen 
aan de bron liggen van vele m oeilijk
heden en ruzies die onder de vissers 
langs de M iddellandse kust ontstaan 
zijn.
Genoodzaakt in  te grijpen, heeft het 

beheer van het Zeewezen besloten in 
ieder verschillend geval de kustbewo
ners zich te laten uitdrukken of het 
al of n iet geschikt lijk t de visvangst 
met de lam paro te laten uitoefenen. 
Zó zullen de wensen van de bijzonder 
ste geinteresseerden : de vissers, ge. 
ërbiedigd worden.

Yerseke, 9 Oktober 1948. 

E IN D E L I J K ....

«Zo is eindelijk de dag dan geko-

week overging vernamen we niets. A l
les bijeen geteld en afgetrokken ko
men we tot de ontdekking, dat per 31 
Augustus een achterstand was tegen 
verleden jaa r van b ijna 4000 ton. Zou

stiger verloop belooft, w illen we n iet
tem in de moed niet laten zakken.

D E M O SSELEN  VAN M IIN D ERE  
K W A L IT E IT

Indertijd  beloofden we, naar aan
leiding van hetgeen we toen schreven

men» zo lu id t de eerste regel van een nog worden achterhaald ? Of zou 
der laatste vooroorlogse «Schlagers». de verzending naar F rankrijk  weer 
Hoewel deze regel'op een andere dag *^et veel moeite gepaard gaan met als 
doelde, kan ook het zelfde gezegd gevol§ daarvan stilstand in  de leve- 
worden van verlopen Maandag. Toen ring enz- ? Hoewel de toestand in 
begon de mossel-verzending naar k r i j weinig h^op op een gun- 
Fran k rijk . W isten we verleden week, 
toen we ons briefje in  een zetten, nog 
niets, even na Het ter post brengen 
ervan, vernam en we dat kon worden 
begonnen. En  men begon flink  ! We 
vernam en dat 38 cam ions moesten
laden ! O f d it getal ju ist is weten we , , .. . , . . ,
niet, w ant d it na te lopen of u it te Pver de kwestie van het niet kunnen 
zoeken was uitgesloten W el weten we leveren van meerderen wegens te ge- 
dat a a n ’t  grenskantoor Pu tte een on- rm ge viskw aliteit, daarop nog wel 
gewone, enorme drukte heerste. W an t ee£s te zullen terugkomen, 
een lange sliert vrachtwagens gro- . n ,we zuhen allereerst zeggen dat 
tendeels geladen met mosselen, was deze kwestie niet gemakkelijk is op 
reeds aan de grens toen w ii er Kwa- lossen. W ant er zit veel en velerlei 
men. Verscheidenén waren reeds ver- vast. Eenvoudigweg zeggen tot de 
trokken en nog a ltijd  kwam en ande- betrokkenen : «Je  mosselen deugen 
ren de lange rii verlengen. De gang n.iet> dus niet leveren» gaat onzes in 
zit er dus weer 'tA. w at n iet w il zeg- zien? n l?t °P- ? e betrokken kwekers 
gen dat alles op ro llettjes liep en loopt zou dan er terecht op zeggen kun- 
W aren er in  het begin m oeilijkheden f1611 ; ® werPt 3e op als Aan- en Ver 
om over de grens te komen in  Frank- koopkantoor van mosselen, dus dan 
rijk , zo iu ist vernem en we dat een dien je niet alleen de goede doch ook 
met mosselen geladen cam ion terug de m inder goede te verkopen. Zie je 
is van de Franse grens. De reden van daar geen kans op en kun je enkel de 
die verschillende strubbelingen ? W e g°ede m aar weg krijgen, dan ben je 
kennen ze n ie t.'W e î hopen we dat al ® handelen». Waarm ee m et is bewe- 
w at n iet meewerkt aan een vlot ver- dlg- Geef ons dus de vrijheid  om zelf 
loop der operaties ten spoedigste zal als Verkoopkantoor vrijw el overbo- 
zijn opgeruimd. Zo zuTTen dan nu ook 5fn dat ook hiermee alles is gezegd, 
zij aan de sl,ag kunnen, die wegens *-*e mossel is nu eenma,al een artikel 
geringe viskw aliteit van het leveren w aarvan in  normale tijden altijd  een 
van mosselen verstoken bleven. W at overschot is dus meei^aanbod dan 
weer een zorg m inder betekent voor vraag Vanzelfsprekend w illen de bes- 
het Aan- en Verkoopkantoor van te a ltijd  het gemakkehjkst weggaan, 
mosselen. N iet alleen dit, m aar het t Zou dus uiteindelijk hierop neerko- 
was ook nodig, dat F ran k rijk  ging men, dat de kwekers met de slechte 
afnemen ("althans Pa riis  en omge- m inder goede mosselen bleven zit- 
ving ) w ant er was in  de Augustus- ten. Nu w il het geval, dat d it vrijw el 
maand een n iet geringe achterstand a ltijd  dezelfde mensen zijn. Hoe dat 
tegenover Augustus van verleden jaar. komt . Veelal door gebrek aan geschik 
G ingen toen 7857 ton naar F ran k rijk  te grond deels door het uitzaaien van 
nu werden in  Augustus slechts 2231 m inderwaardig zaad en misschien 
ton verzonden. Voor België lig t de (doch dan slechts voor een heel klein 
zaak ju ist andersom. D at land (m et gedeelte) door het verwaarlozen van 
Luxem burg) nam nu af 28.281 ton te- de te verrichten werkzaamheden, 
gen 26.444 verleden jaar. En  om de rij Daar komt nog bij tte kwestie der Wad 
te sluiten (ovër het verbruik in  Ne- denzee-mosselen D it is een kwestie 
derland zelf vernam en we nim m er die reeds jaren sleept en waarvoor nog 
iets). Engeland nam  verleden jaa r nim m er een afdoende noch billijke
66 ton en nu 222 ton af. Dus 
hier verbetering. In  verband met de

regeling werd getroffen. W at is de 
kwestie ? In  de Waddenzee van nu en

onderzoeken hoe slechte toestanden 
en bestaande onwetendheid kunnen 
overwonnen worden.

De toestand
Het vraagstuk van de opvoeding 

van de vissers werd n iet op een bred: 
basis aangevat. In  voedsel-opbrengst 
komt de visserij op de tweede plaats 
na de landbouw, maar, als het waai 
is dat alle mogelijke moeite gedaan 
wordt om aan het platteland leer
lingen landm annen te bezorgen, wer
den de zaken nooit onder een derge. 
lijk  plan voor de visserij aangevat.

Als men w il verm ijden dat'de vis
serij u itsterft bij gebrek aan jonge 
krachten, dan moet onwetendheid 
het onbekende van het vak ervan i 
genomen worden door de opvoeding 
en het onderwijs en de slechte toe
standen moeten rechtgetrokken wor
den.

Een eigenaardige gelijkenis schijnt 
te bestaan tussen Het in  de mijnen 
werken en de visserij. Beide beroepen 
zijn gevaarlijk en in  meer dan 
opzicht onprettig. Z ij kunnen enkel 
aangegaan worden door lieden, die 
een zekere zin naar avontuur bezit
ten. De m ijnenindustrie werd tijdig 
verzorgd, m aar de vissers kregen wei
nig of niets.

Ongeloofliike positie

In  een gewestelijk rapport over het 
onderwijs, was D r E. Vanstone eerdei 
verwonderd vast te stellen dat het 
gedeelte dat betrekking had op de 
visserij, slechts één zin in beslag nam

E r bestaat een geweldig oneven- 
w icht tussen het landbouwonderwiji 
en dat voor zeemanschap, en hij 
dacht dat geen navragen door jonge
lingen voor het laatste ooit zouden 
binnenkomen als ze niet verwekt wer 
den door een soort stimulans en dooi 
het aanduiden van de loopbanen die 
open stonden.
Mr. H.M. Smardon, meldde dat in 
Brixham  Evening Institute avond, 
cursussen over zee- en visserij onder
werpen ingeschakeld werden alsook 
het trainen van ^second hands voor 
dienst op de visserij schepen.

M r H.M. Easten was eveneens 
oordeel dat alles" w at de toekomst 
de visserij aanbelangt in  de handen 
van de jeugd lag, en zolang het zee
manschap niet in  het onderwijs op
genomen werd, zou er van wederop- 
staan geen sprake kunnen zijn.

M r C.H. Townsend, Plym outh stel
de voor dat_een programma zoii op
gemaakt en âan de Bevoegde autori. 
teiten zou voorgelegd worden.

Ontwerp van onderwijs

E r werd besloten dat een medede
ling aan het Devon Education Com
mittee zou gezonden worden, voor
stellend dat enkele vakken zouden 
ingevoerd worden in  de voorbereiden
de middelbare en technische scholen 
evenals in avondscholen waaronder 
zeevaartkunde, getijen, zeemanschap 
signalering, soorten vistuig, het ma
ken en verm aken van netten, touw
werk, vismethodes, beginselen 
machines met inwendige verbranding, 
het leven van de vissen en het hygié-

verzending naar Engeland kan wor- m nog sterkere mate in  de Zuiderzee
den meegedeeld dat een handelaar van voor de indijking bevinden zich -----  ------------- „
van Yerseke, die reeds voor de oorlog vrijw el grote hoeveelheden m het niSCh behandelen van de vangst,
zaken deed op Engeland, weer van de f w lld* gegroeide mosselen, die wat de j eindelijk het gebruik van bijproduk.
p artij is. Iedere week zou van h ier kw aliteit aangaat voor de Zeeuwse, ten.
ruim  honderd ton (van 100 kg) te die gekweekt en bewerkt zijn met be-
voegen zijn  b ij hetgeen vanu it Brui- hoeven onder te doen, ja  die zelfs
nisse wordt verzonden. O f en zo ja, niet zeIden overtreffen Vroeger (nog
hoeveel van daaru it de Noordzee deze voor de afsluiting van t grootste mos-

sel-gebied) was de visserij op de Zui

Varen met radar bij mist

D E  N ED ER LA N D SE Raad voor dat de jongste vooruitgang in  radar
de Scheepvaart stelde onlangs en electrische navigatie-m iddelen
een onderzoek in  naar de oor- van grote dienst is voor de scheep-

zaak van de aanvaring tussen een Ne vaart, is niettem in van oordeel dat de
derlands koopvaardijvaartuig en een aanwezigheid aan boord van zulke in-
Franse m otortrawler. richtingen in  geen enkel opzicht de

De aanvaring had bij m istig weer kapitein ontheft van zijn p licht de
plaats. voorschriften ter voorkoming van

De gezagvoerder van het koopvaar- aanvaring op zee, in  het bijzonder de
d ijvaartu ig  deelde tijdens het onder- bepalingen van artikelen 15 en 16 na
zoek mede reeds anderhalf jaar met te leven.
radar te varen en meent op de Atlan- H ieru it b lijk t dat radar als een 
tische Oceaan bij slecht zicht volle hulpm iddel bij de navigatie moet be- 
kracht te kunnen b lijven doorlopen schouwd worden en de aangehaalde 
als de radar b ijstaat. Onder de kust artikelen nog steeds gelden, 
of in  het Engels kanaal is het w at an- In  deze artikelen wordt voorzien 
ders. Ook in het overhavig geval zou dat bij m istig weder, enz., elk vaar- 
h ij vaart hebben geminderd indien tuig slechts een matige vaa rt moet’ lo- 
het steeds dik van m ist was geweest, pen en nauw letten op de bestaande 
echter niet met m istvlagen. omstandigheden en toestanden. Ver- 

De Hoofdinspecteur voor de Scheep- der dat elk stoomvaartuig, dat ver
vaart wees te d ier gelegenheid op het meent voorliiker te zijn dan dwars 
fe it dat op de Internationale Confe- te horen van een vaartuig, w aarvan 
rentie voor de veiligheid ter zee reso- de positie n iet met zekerheid bekend 
luties aangenomen zijn, w aarvan eni- is, voor zover de omstandigheden d it 
ge betrekking hebben op radar, zo toelaten, de m achines moeten stoppen 
lu id t art. 19 : en voorzichtig m anoeuvreren tot het 

De Conferentie, hoewel erkennende gevaar van aanvaring geweken is.

derzee ’t gehele jaar toegestaan en 
’t vissen van zaad halfwas of consump 
tie-mosselen vrij. D it had op de duur 
zulke schadelijke gevolgen voor de 
Zeeuwse kwekers, dat van hogerhand 
het vissen anders dan mosselzaad van 
een bepaalde m aat in de Zuiderzee 
werd verboden. W at tot verschillende 
onaangename botsingen tussen Zeeuw 
se vissers (n iet kwekers) en de Visse
rij-politie aanleiding gaf. M aar het 
bleek h ier «vechten tegen de bier
kaai» en de grote en halfwas mosse
len bleven op de Zuiderzeegronden. 
Toen bleek dat dit nog niet hielp om 
de overproductie van mosselen in  Zee
land te voorkomen, werd de visserij 
op zaad zodanig beknot dat de laa t
ste jaren het reeds zo veel kleiner ge
worden Zuiderzeedeel slechts zeer 
kort voor de Zeeuwen is opengesteld. 
Als gezegd de halfwas en grote mos
selen kwamen niet naar Zeeland m aar 
waren daarmee niet van de baan. Ze 
hielden te sterker en aangenomen 
mag worden dat vrijw el a ltijd  een 
grote hoeveelheid prim a consumptie- 
mossels wegens gebrek aan afzet-'ge- 
bied uiteindelijk wegsterft. W at na
tuu rlijk  weer niet naar de zin is van 
de W ieringer- en Harlinger-visjers. 
W at die w illen en wensen en reeds 
verkregen? Daarover w ellicht een 
volgende keer !

De voorzitter deed opmerken, dat ze 
zodoende wilden doen inziendat er 
degelijk iets schuilt in het leven 
zee».
Dat men het niet zo ver hoeft te bren 
gen in  niet-'visserijscholen, nemen 
aan. Echter zou in  ons land  buiten de 
visserijscholen ook veel meer aan 
kennis van de zee, de visserij en 
m aritiem e gedachte moeten gewiji 
worden.

Om ons slechts bij Oostende te hon
den, w aar de helft van de bevolking 
rechtstreeks of onrechtstreeks van di 
zee leeft, dient aangestipt, dat bijna 
geen enkel onderwijzer zich de moeite 
doet om onze visserij beter aan de 
leerlingen te doen kennen. Bezoeken 
aan de vishalle en onze visserij-instel
lingen zijn zeldzaam. Besprekingen 
in  de klas over vissersvaartuigen, hun 
uitrusting, de visserij-industrie en de 
aanverwante vakken, zijn een zeld
zaamheid, al behoren ze tot het pro. 
gramma.

Het onderwijzend personeel zelf, 
weet er weinig of niets van af en is 
veel gebonden aan de oude sleur, 2 
dat veel nog zal hoeven gedaan ( 
ons volk een meer maritiem e geest 
te prenten. En  nochtans is onze in
dustrie zo rijk  en leerzaam voor al vrie 
er van genieten wil.

Bij morgen- en namiddagmaal 
Het beste wat er is : GARNAA
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M wiâtêe^icfUen
Vrijdag 8 Oktober 1948 

De aanvoer van vandaag omvat in 
hoofdzake haring (2270 bennen) met 
betrekkelijk weinig verse vis (570 ben 
nen) voornamelijk bestaande uit m a
kreel, w ijting, koolvis en kabeljauw.
De prijzen der weinige vissoorten 
voorhanden, zijn over het algemeen 
middelmatig te noemen. De haring, 
waarvan ’n groot gedeelte bestaat u it 
kuitzieke haring, wordt afgenomen 
aan prijzen die steeds in  opgaande 
lijn gaan van 1300 tot 1920 fr de lot 
van 10 bennen.

0.86 Noordzee 
SS0.301 Fladen 
0.52 Kust 
0.28 Kust 
0.84 Kust 
0.261 Kust 
0.271 Kust 
0.61 Kust

Zaterdag 9 Oktober 1948 
Vandaag z ijn  er 18 vaartuigen ter 

markt w aarvan 8 van de kustzeevisse
rij. De aanvoer beloopt tot zowat 5000 
bennen verse vissoorten omvattende 
tong, tarbot, w ijting, weinig pladijs, 
totten, schelvis, weinig heek, rog, ka
beljauw, m akreel en koolvis. De ha- N.733 West 
ring wordt afgezet aan prijzen schom 0.5 Kust 
melende tussen 1000 en 1590 fr. de SS0.80 IJs lan d  
koop van 10 bennen «aa r gelang de 0.205 Noordzee 
kwaliteit en soort. De fijne vissoorten N.805 West 
worden gretig opgekocht in  opgaande 0.289 Noordzee 
lijn aan prijzen die tam elijk goed zijn 0.244 Oost 
te noemen. De aangeboden vangsten 0.300 Noordzee 
worden over het algemeen aan goede 0.292 Noordzee 
afzetprijzen verkocht. " ---

Kgr. Fr.
47200 122.522
92300 384.992

952 4.330
309 2.890
433 3.730
573 3,270
298 • 2.470
200 2.080

Maandag 11 Oktober 1948
Heden beloopt de aanvoer tot 2500 

bennen Noordzee- en Fladenharing 
en 3500 bennen verse vissoorten w aar
van ongeveer 1600 bennen IJslandse. 
De haring wordt bijzonder levendig 
afgenomen aan goede prijzen gaande 
in  opgaande lijn  van 1600 tot 2540 fr 
de lot van 10 bennen. De IJslandse 
vissoorten worden aan goede prijzen 
van de hand gedaan niettegenstaande 
de kw aliteit veel te wensen laat. De 
fijne  vissoorten worden betwist in  
stijgende lijn  aan goede afzetprijzen 
Over het algemeen is de m arkt zeer 
goed te noemen voor de aanbrenger.

zeer

178.275
354.320
133.050
90.740

281.810
264,817
65.000

134.990

Z E E V IS  - G R O O T H A N D EL

Camille WI L L E MS
------------  s e d e r t  1 8 8 7  ------------
IM PORT EXPO RT
Telefoon: 7207K/76 - 72318/19 
Telegram : W lllem soo Oostende 
O O S T E N D E

(226)

dien. De m arkt is heden echter 
levendig en bijzonder vast.
0.127 Oost 5938
0.187 Noordzee 14716
0.228 Noordzee 11933 
SSO.299 Flad. (N-zee) 98630
0.280 Noordzee 12662
N.819 W est 6490
0.236 Noordzee 21823 
SSO .163 Flad . (N-zee) 62225
0.748 W est 4918
0.89 Noordzee 39265
0.68 Kust 735
0.250 Noordzee 12659
0.194 Oost 2324
0.144 Kust 714 
0.106 Kust '  1137 8.750
0.101 Kust 1215 14.680
N.797 Kust 959 8.650
0.91 Kust 1796 14.770
N.780 Kust 1390 10.020
0.59 Kust 837 7.950
0.152 W ést 11271 90.400
N.776 K u st 2192 26.080
0.235 Noordzee 15438 196.320
0.153 K an aa l 9808 136.050

gen aan de afslag tegenwoordig w aar
van het merendeel kleine kustvaar - 

89.505 ders z ijn  met onbeduidende vangsten. 
159̂ 960 De aanvoer haring beloopt tot circa 

1500 bennen en wordt verkocht aan 
prijzen gaande van 1090 tot 1700 fr  de 
koop van 10 bennen in  dalende lijn . 
E r worden ongeveer 640 bennen verse 
vissoorten aangebracht omvattende 
weinig tong en tarbot, zeer weinig 
ronde vissoorten, makreel, w ijting, 

„.„ou rog en ongeguttet pladijs. De vraag 
7.710 is echter zeer klein en weinig levendig 

159̂ 440 zodat doorgaans alle aangeboden vis- 
27.170s°o rten  m erkelijk in  p rijs dalen 
5.870

N.739 Fladen 
0.210 K anaa l 
SSO.157 Fladen 
0.56 Kust

0.290 Kanaal 
0.115 Oost 
0.179 Noordzee 
0.281 Oost 
0.106 Kust 
SS0.92 Noordzee 
N.730 West 
N.780 Kust 
0.59 Kust 
0.14 Kust 
0.28 Kust 
0.101 Kust 
0.61 Kust 
0.222 Noordzee 
SS0.303 Noordzee 
'0.325 Noordzee 
0.208 Kust 
0.104 Kust

Kgr.
13487
7186

16346
5072
736

80743
3840
584
441
311
145
760
310

15405
187170

3269
1223
1396

SSO.294 Noordzee 
Ft 0.318 Fladen 

126.135 0.274 West 
96.300 0.621 Kust 

173 620 0.103 Kust 
81490 0.52 Kust 

0.28 Kust 
0.261 Kust 
0.10 Kust 
0.56 Kust 
0.271 Kust 
0.14 Kust 
0.46 Kust

4.660 
285.390
37.980 
4.850 
4.140 
3,120 
1.880 
6.800
2.740

156.980 
314.727
41.090
9.350
2.740

Kgr.
6179
530

79281
45109
5075

12181
6473

16074
12678
46277
51.532

5937
900
854
819
370
801
813
652

1324
558
804

Fr.
56.390
5.980

669.050
179.499
49.330

183.510
120.550
248.230
149.720
219.945
255.800
94.100
8.450
9.160
7.700
5.130
6.550
8.880
7.340

13.170
5.350
6.950

Woensdag 13 Oktober 1948 
M inder haring doch meer verse vis 

dan gisteren. De totale aanvoer be
loopt tot circa 300.000 kgr waarvan 
ongeveer 125.000 kgr haring. Deze h a 
ring  wordt aan tam elijk vaste prijzen 
afgenomen, gaande van 1610 tot 1780 
fr  de koop van 10 bennen naar ge
lang kw alite it en grote. E r  is m aar wei 
nig verscheidenheid aan verse vis
soorten voorhanden. De belangstel
ling  is bijzonder levendig doch de 
vraag m inder groot dan de vorige 
m arktdagen. In  vergelijking met de 
vorige verkoopdagen zijn, m et uitzon
dering van  pladijs, doorgaans alle an
dere vissoorten m erkelijk in  prijs ge
daald, alhoewel deze dan toch nog aan , 
redelijke afzetprijzen aan de man wor 
den gebracht. Tegen het einde der 
verkoop is en lich te stijging in  prijs 
w aar te nemen.

Kgr. Fr.
45240 101.114
6243 77.645

39943 93.740
O «91 tt,, * 695 5.880o  f  1233 5.360
052 K u sï 988 5 180
O 59 K  1188 6’280
O.106 Kust 542 2 310
g ‘°  143? S
0261 K m t 565 5-9700  14 £  Î  1002 3.3200.14 Kust one o qqn
N.780 Kust 382 '

g "* *  669 ! SK llS t 524 9 740
0.91 Kust • 1190 H ™
O 248 wlW6 Bank  5476 87:5400.248 West 1X72 8 150

H A R IN G A A N V O E R
—— . . j  Kgr.
Vrijdag 8 Oktober 
Zaterdag 9 Oktober 
Maandag 11 Okt 
Dinsdag 12 Okt.
Woensdag 13 Okt.
Donderdag 14 Okt.

113.650
249.400 
124.125
181.400 
124.520
78,250

871.345

V erw achtingen
ZATERD AG  .10 O K T O BER

Van de Oost : 0.166, 0.122;
Van de Fladen : 0.160, 0.88;
Van het K anaa l : 0.132;
Van de Noordzee : 0.140; 

M AANDAG 18 O K T O BER  
Van het K anaa l : 0.246, 0.265;
Van de Noordzee : 0.226, 0.232, 
0.268, 0.337, 0.204;
Van de Oost : 0.102, 0.128;
Van de W est : 0.201, N.806;
Van IJs la n d  : 0.148;
Verder ; 0.286;

D IN SD A G  19 O K T O BER  
Van het K anaa l ; 0.119;
Van de Oost : 0.109, 0.254;
Van de Fladen : 0.86, 0.311;
Van de Noord : 0.218, 0.239, 0.227, 
0.241;

W O ENSDAG 20 O K T O BER  
Van de Noordzee : 0.329, 0.121, 
0.212, 0.237;
Van de W est : 0,131;
Van de Oost : 0.165, 0.243;
Van het K anaa l : 0.198;
Verder : 0.92 (haring ), 0.25;

DONDERDAG 21 O K T O BER  
Van de Fladen : 0.158;
Verder : 0.283, 0.200, 0.156, 0.247, 
0.332;

Worden verder verw acht zonder be
paalde dag :

Van de West : 0.192, 0.291, N.805; 
Van de Noord : 0.188, 0.319;
Van de Oost : Z.446

Dinsdag 12 Oktober 1948 
In  totaal worden heden 3600 bennen 

haring en 3200 bennen verse vissoor
ten gelost door 24 vaartuigen w aaron
der veel kleine kustvaarders. De h a 
ring ter m arkt wordt verkocht aan 
prijzen gaande van 1390 tot 1970 fr  de

ivwwwvvwvvvwvwvvwivvvwwww lot van 10 bennen. E r  is m aar weinig
* verscheidenheid aan verse vissoorten 

voorhanden en de aanvoer bestaat in  
hoofdzaak u it ronde- en gustvissoor- 
ten. De fijne vissoorten boeken mooie 
afzetprizen lich tjes hoger dan deze 
van gisteren. W ein ig  p lad ijs voor
handen die dan ook aan goede prijzen 
wordt af genomen. Over het algemeen 
z ijn  de prijzen lich tjes gedaald in

Clïxiatine R 0 0 SE
VISM IJN, 5, OOSTENDE 
INVOER — UITVOER 

TEL. 720.13 
713.13 (privé) 

ALLE SOORTEN ZEEVIS 
(539)

Kgr.
0.108 Noordzee 17088
0.315 Noordzee 11834
0.282 Noordzee 17178
SSO.159 Noordzee 60231
0.48 W est 3180
0.326 Noordzee 20589
Z.504 W est 6940
0.269 Noordzee 16254
0.276 W itte  Bank  5259
SSO.83 Noordzee 29150
SS0.302 Noordzee 63583
N.801 W est 4293
0.176 Oost 11.352
0.245 W est 4533
0.82 Noordzee 9212
0.5 Kust 1459
0.271 K u st 450
0.28 Kust 575
0.208 Kust 1635
0.330 W est 5840
0.33 W est #084
Z.428 W est 5500
N.728 W est 3802
B.610 W est 3098
0.14 Kust 802

Fr.
173.830
101.630
150.710
262.127
40.760

155.215
85.890 

174.320
82.890 

104.809 
261.063
42.580

103,255
39.780
80.500
10.510
3.870
6.340 

16.120 
47.490 
95.835 
91.280 
31,420 
50.810
6.340

GARNAALAANVO ER
OOSTENDE

Datum* Kgr. Max. en Aantal Gemid. 
Opbrengst M in. p rijs vangsten prijs

7-10 885 24.219 24-328-10 955 27.816 24-34
9-10 975 30.786 26-3611-10 930 30.210 30-36

12-10 600 22.620 34-11
13-10 989 33.763 30-38

24
24
27
25 
16
28

27
29
31
32 
38 
34

BLANKENBERGE
7-10
8-10
9-10

11-10
12-10
13-10

2423
2354
2513
2565
2739
2206

73.510
61.855
76.389
78.670
89.707
74.433

24-42
25-37 
27-35
25-36
26-40 
26-42

43
39
40 
39 
36 
42

30
26
30
30
32
33

S .^ ^ v v v v v v v v ^ v v * *^ ^  met deze Van daagS V00r-
Donderdag 14 Oktober 1948 

Heden z ijn  een groot aantal vaartu i

ZEEBRUGGE
7-10 56 1593 27-30 28-10 27 863 31-33 29-10 23 782 34 1

11-10 64 1878 29-30 3
12-10 21 693 33 1
13-10 48 1590 32-35 2

24
27 
34
28 
33 
3T

P r t f x e i i  l o e g e k e n d  a a n  d e  v e r s c h e id e n e  s o o r te n  V is
accvute* aux difféwnteA ö^UeA de

VISMIJN YM U ID EN
W EEK  VAN 6 TOT 12 OKTOBER 1948

VISMIJN O O S T E N D E  - M IN Q U E  D ’O S T E N D E
W EEK  VAN 8 TOT 14 O KTO BER 1948 SEM A IN E DU 8 AU 14 OCTOBRE 1948

Vrijdag
Vendredi

Zaterdag
Samedi

Maandag
Lundi

Dinsdag
Mardi

Woensdag
Mercredi

Donderdag
Jeudi

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

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

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

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

Eglefins —  Schelvis, gr...........
m idd................... ..............
k l......................................

Merluches —  Mboie Meiden, gr.
midd......... . ...................

k l........... ......................
Raies —  Rog ... ........................
Rougets — R o b a a rd ........ ........
Grondins —  Knorhaan ..............
Cabillaud blanc —  Kabeljauw

Gullen ......................
Lottes — Steert (zeeduivel) ...
Merlans —  W ijt in g .............. ...
Limandes —  S c h a r ...................
Limandes soles — Tongschar ...
Emissoles —  Zeehaai .............
Roussettes — Zeehond .............
Vives' — Arend (Pieterm an) ... 
Maquereaux — M akreel ........
Poors ......................................
Grondins rouges —  Rode knorh.
Raies —  Keilrog ........................
Homards —  Zeekreeft ... ... ...
Flottes —  Schaat ... ..............
Zeebaars ............ * ... ... ... ...
Lom ........................................
Congres —  Zeepaling .............
Lingues —  Lengen ........ ........
Soles d’Ecosse —  Schotse schol
Hareng —  H aring (vo lle) ........
Hareng guais —  IJ le  haring ...
Latour .................. ....................
Tacauds —  Steenpost ............ .
Flétan —  Heilbot ... .............
Colin —  K o o lv is ........................
Esturgeons — S te u r ...................
Zeewolf
Vlasw ijting ................ .......... .
Zonnevis ..............................  ...
Kreeftjes ........  ........  ........
Koningsris .......

30,60.
34,40-
36,20-
36.00 
33,60-
43.00
28.00 
26,00

36,20
43.00 
44,40
47.00 
37,80
47.00 
31,50 

-27,00

35.40
47.80
49.80 
51,20
41.40 
46j00
31.00
26.00

43,20
48.40
51.40
52.00
42.40
51.00
38.00
28.00

33,00-
45.80
50.80
51.00 
42,60
40.00
30.00
26.00

44.40
49.40
53.40 
53,20 
44.60
52.00
32.00
27.00

33.00
38.20 
40,60
43.00
33.20
44.00
31.00 
25,70

39.40
43.40 
47,80
47.00 
39,20 
46,50
35.00
29.00

33,40
35,60-
39,60
40.00 
32,20
37.00
29.00
26.00

■33.80
•38,80
•43,40
■41,40
■32,80

■32,00
-27.00

12,50

21,40-21,80

7,60- 9,00

6,00

1,45- 9.00

16.00-16,40 
16,20^17,20 
14,60-17,00 
13,80
5.20- 7,20

9.00-17,00 
5,80- 8,60

18,80-21,00
13,40-14,50

6.40-7,60
10.00-13,00 
1,70

18.20-21,80
3.40-14,80 

22,00
6.40- 8.00 
8,20- 9,00

15.50
5.00- 6,00 
4,20

37,00
2.40-10,00

16,60-16,80
17.80 
18,60
15.80
7,40- 9,00 

18.00-18,60 
10,40-16,40 
7,20-11,00

6,60
11.50 
4,60

21,40
6,00

25.00 
6,80
9.40

15.00 
6,50
7.00

47.50 
2,80-
2.40
5.00

10.00

9,80
16.00

25,70
21,20
27,50
9,40

17,00
7,50

10,00 
3,80 

• 8,00 
■12,80

16,00
19.20 
18,60 
16,00
8.40

17.20 
8,00 
5,20

18,60
13.60
9.40 
5.50

14.00
5.60 

17,80
5.60

23.00
7.00
7.40 

15.90
5.00
5.00

45.00
5.00

-16,80

17.80 
14,30
9,40

21.80 
14,60

- 9,40

22,20
15.40 
26,60
8,60

12.40 
16,60
8,00
8,00

-12,40

12,80-13,40

13,00-13,80 8.80-12,80

16,00-17,00 16,00
16,60-19,20 16,80
20,60-21,40 18,00-19,00
15.40-17,40 14,20-16,40
6,60- 8,40 8,60-10.00

16,00-19,20
7,00-11,80
4,40- 6,60

16,00-18,00

5.00.1 9,00 6,60- 6,80
12,00-15,00 11,00
1,70- 5.00 1,10

12,40-16,80 16,00
1,70-12,60 12,50

24.00
4.40- 7,50 2,00- 3,60
6,20-15,00 7,20

15,70-16,00
4,50- 7,50 7,‘Ôd-"7,50
4,50- 6,50 7,00

43,50-44,00
3,40-10,00 0,80- 7,80

7,60-1100 4,80
6,80-10,40 . . . .

10.40-n,20

Woerudag Donderdag Vrildag Zaterdi
3,40 3,55- 3,15 3,15- 2,85 2,75- 2,60
3,30- 3,25 3,50- 3,15 3,20- 2,75 2,80- 2,30
3,00- 2,85 3,05- 2,80 2,65- 2,50 2,60- 2,35

2,00 2,15- 2,10 2,30- 2,05
...... . 1,40 1,55- 1,40 1,70- 1,50

3,50- 3,30 3,70- 3,40 3,90 3,60- 3,05
••••••••• .......... 2,60
.......... •••••••••

•••••••••
1,80 

• •••• 1>...

0.55..... 0.55..... 0.’55..... 0.55
....

0.55 0.55 0.55 0.55
0.65 0.65 0,65 0.65
0,45 0.45 0,45- 0,42 0,45
...... . .......  . 0,35

0,75 0,75 " 0.75
0.50 0,50 0.50
0.45 0,45 0.45

2.90- 2,65 
2,80- 2,60 
2,70- 2,40 
2,25- 2,05
1.90- 1,60 
3,45- 3,00 
2,70

Dinadag

2.90- 2,6©
2.90- 2,60

3,20- 2,90 
2,50

0.60
0.54

0,80
0,55
0,55
0.65
0.45- 0.42 
0.45- 0,32 
0.75 
0,50 
0.45

0,55
0,55
0.65
0.45
0.45- 0,35 
0,75 
0,50 
0.45

0.60

0,31
0,45- 0,26

0,31
0,45- 0,32

0,58- 0.54

2,48- 3,84

8,00
9.00-10,90 

14,40-16,00
2.00- 3,18

9.00

39,00
11,40-12,00

3,60
30,00-42,00
11,80-13,00

Ô^O- 9,80

17,00.....

15,20-15.40 7,40- 8,80

3,20- 5,08 2,78-‘*3,94 3,22- 3,56

5,60- 6,60 
31,50-44,00 
15,40-17,40

29^00-46,50
11,00-12,40

11,50-12,00
2,20

29,00-46,00
8,00-11,20

12,’40-Ï3^40 jB,'00-11,40 8,40-10,20

2,18- 3,40

30,50 
8,00- 8,20

14,00

0.45- 0.40 
0,13- 0,06

0,45- 0,4Û

.......... 0.30
0.60 0.60 
0,54 0.54

0,’31- 0,24 0,31......
0,45- 0,22 0,45- 0,20
.................1,40

0.54- 0.52 0.52- 0.48

0,45-"(X40 0.45-"(MO

0.25.....

oiàti...

0,28- 0,22 
0,60 
0.54

o iâ ï.....
0.45- 0,26 

0,64-0.58

oiôo...
0.45- 0,40 

0.09. 0.07

0̂ 28.....

0,35.....

0,33- 0,23 
0,60 
0,54

0,31......
0,45- 0,34
1,40- 1,34
0,60- 0,52

0.45- 0,4' 
0.07

0.42

O..45’

0,30- 0,20 0,30

0,60 0.60 
• • • • • • • • •  • • • • • • • • •

0,30- 0,20 0,29- 0,17 0,36- 0,27 0,30- 0,28

0.31 0.31 0.31
3,40- 3,00
0,31 0,31

3,45- 2,90 
0,31



A A N V O ER  EN  O P B R E N G S T  P E R  
DAG

Vrijdag 8 Okt. 
Zaterdag 9 Okt. 
Maandag 11 Okt. 
Dinsdag 12 Okt 
Woensdag 13 Okt. 
Donderdag 140kt

Kgr. Fr.
142.265 526.284
338.424 1.368.102
302.593 2.379.624
341,274 2.466.327
308.931 2.220,054
110.325 429.829

1.543.812 9.190.250

^BATTERIJEN
jpiUDOR

60, Stwg op Charleroi, Brussel.

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

In  de afgelopen week werd.en in 
to taa l 6.546 kgr. verse vis en 321 kgr. 
garnaal aangevoerd, zijnde de op
brengst van 7 en 11 reizen. De ver
koop bracht respectievelijk 74.070 en 
10.431 fr. op 

De gemiddelde prijzen schommel
den tussen : Beren 7 fr.; Pieterm an 
30 fr.; P lad ijs  15 à 20 fr.; Schar 13 
a 16 fr; Rog 6 à 8 fr.; Tarbot en griet 
20 à 37 fr.; Tong 35 à 47 fr.; W ijting  
6 fr.; Zeehond en zeehaai 5 fr .; G a r
naal 27 à 30 fr.

Firma H. Debra
G R O O T H A N D EL  IN  V IS  
:: en Garnaal ::

Telefoon H e is t :  513.80 
EXPORT - IM PORT 

(218) Zout voor da vissera;

DITJES en 'DATJES
EEN  F E S T IV A L  IN  D E V.S.

Als de Am erikanen eens besloten D E  R O O FM O O R D  OP D E B R U Y N E  
hebben propaganda voor een produkt o e aanhoudingsm andaten ten las
te voeren, weet iedereen dat het op^e van césar R . en M . Ego werden 
grote schaal gebeurt. nogm aals bekrachtigd, w aaru it b lijk t

Op 16 en 17 September jl. werd te^ a t de gerechterlijke diensten over- 
Ham pton (V irg in ia ) een festiva l ge- tuigd z ijn  op het goede spoor te zijn 
houden voor het bevorderen van het doch anderzijds beide beklaagden al- 
verbruik van zeevoedsel. De gouver- le SCh Uld b lijven loochenen 
neur van deze staat en een groot aan
ta l hoge gasten waren op het festiva l W A T  M E T  D E  Z A A K  VAN  H O V E  ? 
uitgenodigd. Een mooi dam etje, dat w  v p r n e m e n  dat i n  de zaak Vpn 
voor de gelegenheid van N e w - Y o r k ^ e

gekomen was, werd tot koningin van  H °Q ef beroen lïtg a a t van de’ ou-
het feest uitgeroepen en kreeg de ti- °  d l£ het slachtoffer of van Van 
te l van «Lorelei of Hampton». Als £ers zelf is onbekend 
klim ax werd op de avond van  de Hove zelf 1S onbekencl 
V rijdag een reuzebal gehouden ter ere 
van de koningin van  het feest en de 
dames van haar gevolg, N iet m inder 
dan 10.000 mensen w aren er op aan 
wezig.

’s Middags van die dag werd in  open Brugge 
lucht een banket van krabben, geroos Zeekanaal 
terde oesters en andere verm aarde Zeebrugge 
V irg in ia zeegerechten aan de hoge Vertrokken 
gasten, journalisten en radioreporters Brugge
aangeboden. 7 “ t " ’

W ij voeren ons daar .geen «little 
Belgians» m aar «very sm all Belgians 
indeed» tegenover. Te H eist ging het 
er deze zomer veel eenvoudiger toe, 
m aar sommige personen uit Brussel 
en verder die de week bezochten, heb
ben door hun gepaste opmerkingen 
aan ons bewezen, dat het er n iet zo

Aangekomen
S C H E E P S V A A R T S T A T IS T IIE K  

H A V EN  B R U G G E

Zeekanaal 
Zeebrugge 

1 : Aantal; 
3 : Lading.

1 2 3
35 8544 6885
90 35153 29316
10 956

32 7798
93 35777 1393
11 912

M etr. Tonnem aat;

dnd&K'zaekdMaad\ vaa>c Zeeuawtt
D
van dhr. J.  Poll. 
Dhr. Pluym ers

D E V E R D R IN K IN G  VAN DE  
S C H E E P S JO N G E N  AAN BO O RD  

VAN 0.138

V E R K L A R IN G  U IT  P E R S O O N L IJK E  
S C H R IK  G E B O R E N

ende.

Z E E B R U G G E
Zaterdag 9 Oktober 1948 
Grote tong 32; bloktong 36; fru it

tong 38; sch. kl. tong 40; tarbot 28; 
griet 22; pieterm an 32; platen grote 
15; midd. 16; kleine 17; rog 6; zeehond 
3,50 fr  per kgr.

Maandag 11 Oktober 1948 
Grote tong 33; bloktong 37; fru it

tong 42; sch. kl. tong 45; tarbot 33; 
griet 23; pieterm an 35; platen grote 
16; midd. 17; kleine 19; keilrog 13; 
rog 7; zeehond 3; robaard 12 fr  per kg. 

Dinsdag 12 Oktober 1948 
Grote tong 33; bloktong 37; fru it

tong 42; sch. kl. tong 48; tarbot 40; 
griet 25; platen grote 16; midd. 18; 
kleine 18.50; keilrog 12; rog 6; w ijting 
10-11; zeehond 4; robaard 12 f r  per kg

BR A N D  AAN BO O RD
Aan boord van de N.759 brak brand 

uit, tengevolge van een kortsluiting.

S K S T toch —  swrsur
n n c . c n .M P  D E  O U D JE S  VAN G O D T S C H A L KU H aLtM IN b  NAAR DE FOOR

De 0.121 van Blondé A en O werd NAAK UE
door de 0.280 «Nicole» opgesleept met Zoals w ij in  ons laatste nummer 
motorschade naar de haven van Oost gemeld hebben brachten de oudjes

van Godtschalck een bezoek aan de 
Oostendse kermis. Z ij beleefden er 
een heerlijke nam iddag, w aaraan de 
foorgasten tot het wellukken mede 
geholpen hebben. O f de oude zeebon
ken hun h artje  opgehaald hebben op 
de slingers, paardenmolen, enz. hoeft 
n iet te worden gezegd. Bovendien 
werden ze getrakteerd op fijne wa
fels en andere lekkernijen.

De terugreis verliep norm aal en ze 
landen veilig  in Godtschalck aan, 
w at zeker een grote verdienste is 
voor de kapitein, M evr. Rombouts.

G O U D EN  JU B IL E U M

Op 16 November a.s. wordt in  Godt
schalck het gouden jubelfeest ge
vierd van de echtelingen Louis De 
Rycker-Declerck, die aldaar sinds et
telijke jaren verblijven.

H et spreekt vanzelf dat deze twee
de jubileum  op één ja a r tijd  in  het 
Godtschalck-gesticht geestdriftig zal 
gevierd worden.

m
f  Onderzoeksraad voor de Zee- h ij zijn zoon laten verdrinken. Geryl 
vaart kwam Woensdag 1.1. bij- mag met gerust geweten het denk
een onder het voorzitterschap beeld waarmede h ij w aarsch ijn lijk  

R ijkscom m issans geplaagd is en dat hem zou voor
houden, dat h ij enige verantwoorde
lijkhe id  draagt, van zich afwerpen.

«W ij w illen de waarheid kennen» 
klonk het en die kwam  in  het klaar 
daglicht te staan. Tussen snikken in 
verklaarde G eryl « Ik  heb het touw 
doorgesneden». De voorzitter trad op
nieuw vaderlijk  op en lie t de licht
matroos verder uitwenen, vooraleer 

. . OTV,„  de ondervraging voort werd gezet.
W ij hebben een der meest drama- w ij hoorden vervolgens, dat de ge- 

tische zittingen bijgewoond sinds net tuige er van bewust was, dat, aan
ontstaan van de Onderzoeksraad v o ji eengebonden, de v ijf leden der be
de Zeevaart. D it ter gelegenheid van m a n n j n g  vermoedelijk het leven zou- 
het onderhoor van de licntm atroos den verloren hebben. H ij kon zwem- 
G ER Y L  N O RBER T , die de tragis men sneecj de koord door langs 
gebeurtenissen aan boord van u .w  de kant die hem m et Devriendt ver
heeft meegemaakt, en w aaroij “  (bond. Hierdoor kwam  de koord los 
scheepsjongen Vanderstraeten Ar- van jenden van G ery l en kwam 
thur om het leven kwami de scheepsjongen van eerstgenoemde

Vroeger had de lichtm atroos, v ri^ Het ioskomen van Vanderstrae-
als de overige leden der bemanning, ten was diensvolgens slechts ’t  onge- 
verklaard. dat h ij n iet •wjst, w ild gevolg van het doorsnijden van
v ijf vissers door de schipper J de koord langs de andere kant van
del van een sterk touw aaneengebon Q.eryl.
den, losgekomen waren. Het b lijk t verder dat vóór dat hier-

Sommige uitlatingen van personen tQe werd overgegaan, reeds in  het 
die onderhoord werden, ster' en■ °  algemeen gesproken werd over het 
Raad in  zijn overtuiging, dat de koor iossnijden, zo d it nodig mocht blij- 
doorgesneden werd. G eryl zou a it n - kerL De lichtm atroos zwom, nadat 
m elijk gedaan hebben als uite vanderstraeten reeds los was, naar 
middel voor de verzekering van zijn omgekantelde reddingsboot, die hij 
behoud, zonder dat h ij. door het ste - n heeft kunnen bereiken en be
ien van deze daad enige veran w o - klimmen, w aaru it b lijk t dat de deliikheid draaef, ten aanzien van de -

De verkoop van vis
In  het Staatsblad verscheen een 

m inisterieel besluit dat een vroeger 
m inisterieel besluit van 13 Februari 
1947, houdende vaststeling van de 
kleinhandelsmarge voor de verkoop 
van verse vis aanvult.

Aan art. 2 van het genoemd besluit 
wordt de volgende bepaling gevoegd : 

c ) de kleinhandelaar moet houder 
zijn van een rekening of debetnota 
waarop de aankoopdatum staat ver
meld van de vis, die h ij te koop aan
biedt en waarop tevens op ondubbel
zinnige wijze voor ieder soort vis, de 
hoeveelheid en de eenheidsprijs zijn 
vastgesteld.

Deze documenten zullen hem door 
zijn leveranciers on het ogenblik van 
de levering der koopwaar overhan
digd worden.

W ij geven in  ons volgend nummer 
de volledige tekst van d it besluit.

delijkheid draagt ten aanzien van de 
tragische afloop.

Het kwam er diensvolgens op aan 
de lichtm atroos uiteindelijk de waar_ 
heid te doen zeggen, zonder hem 
daarom enig verw ijt te richten.

weers
omstandigheden niet te ongunstig 
waren. G ery l zag die scheepsjongen 
nog op afstand zonder hulp te kun
nen bieden. Hoe de anderen zich ge
red hebben, heeft h ij n iet opgemerkt

A  a n v a nkêli j k~ *i s 'h e t" "e e n 'z ëër harde Ook heeft h ij niet gezien ƒ  d e^ h ip
strijd  geweest tussen de waarheid en fn „lk  geval nTeïm eer eebrart nadat een valse getuigenis uit persoonlijke f f  n . at
schrik geboren.

H et begon met de gewone vader
lijke  raadgevingen vanwege de voor
zitter, die Geryl, om vervolging we
gens valse eed te sparen, aanspoor
de op zijn vroegere verklaringen te
rug te komen en openhartig u it te 
leggen hoe de koord los kwam.

h ij de overige leden der bemanning 
ontmoet had.

Tijdens de terugreis naar Oostende 
werd er na algemene beraadslaging 
aangenomen, dat zou worden ver
klaard dat het touw losgekomen is 
door het w rijven op de rotsen.

De Raad, verk laart zich bereid Ge-

Leopold DEPAEPE
ln- en Uitvoer van 

V is  en G a rn a a l 
V IS M IJN  Z E E B R U G G r  

Tal. P r ivé : Knokke *1 H  
(224) Zeebrugge 518.30

ln de Nationale Federatie
Vergadering van de Beheerraad

R IJD A G  had te 9.30 u. op het aangevoerd worden. Ondertussen isV
Woensdag 13 Oktober 1948 
Grote tong 32; bloktong 35; fru it

tong 39; sch. kl. tong 40; tarbot 38; 
griet 23; pieterm an 3.1; kabeljauw 20; 
platen grote 15; midd. 16; kleine 17; 
keilrog 13; rog 6; w ijting  9; zeehond 
5; robaard 15 fr  per kgr.

Donderdag 14 Oktober 1948 
Grote tong 30; bloktong 35; fru it

tong 40; sch. kl. tong 41; tarbot 36; 
pieterm an 34; platen midd. 16; kleine 
17; keilrog 8; rog 6; zeehond 4; ro
baard 12 fr  per kgr.

Huis Raph. Huysseune
IMPORT EXPORT "

V IS  - G ARNAAL 
S p e c ia li te i t  g e p e ld e  g a rn a a l
H. R . 2151 Tel. P r ivé  421.00 
(213) V ism ijn  >13.41

IJMUIDEN
In  de week van 6 tot 12 Oktober kwa 

men aan de R ijksvishallen  24 stoom
traw lers en 138 grote en kleine mo
tors hun vangsten verse vis en h a 
ring  versopen. De totale aanvoer was 
1.320.000 kgr verse haring en 290.000 
kgr verse vis.

De vangsten van de haringboten wa 
ren belangrijk m inder dan de vorige 
week, men zou gaan denken aan een 
aflopend seizoen, doch de laatste be
richten  vermelden wederom grote 
vangsten en deze haring is van een 
uitstekende kw aliteit, zo wordt tegen 
Woensdag een grote aanvoer ver
wacht. De verkoopprijzen zijn dage
lijk s  zeer goed, vanwege de grote ex- 
portverzendingen naar Tjecho-Slo- 
w akije en Duitsland.

M et de aanvoer van ronde vis b lijft 
het hopeloos gesteld, met de platvis 
is  het beter gesteld, de motors doen 
goede vangsten aan tongen en schoi.

V rije  soorten worden dagelijks duur 
verkocht, de overige soorten doen de 
controlprijzen.

Enige exportverzendingen van vis 
hadden plaats naar Engeland, België 
en Zwitserland.

2 stoomtrawlers verkochten hun 
vangsten rechtstreeks in  Engeland.

Verwachting toekomende week 25 
stoomtrawlers, waarvan 3 traw lers 
m et ronde vis, verders een 100 ta l 
kustvissersvaartuigen.

Beheer van het Zeewezen een 
vergadering p laats van de N at 

Federatie waarop hiernavolgende 
punten besproken werden.

1, U IT V O E R  VAN  
D U IT S LA N D  EN

H A R IN G  N AA R  
F R A N K R I JK

er reeds verse sprot ingevoerd door 
handelaars welke noch visconserven- 
fabrikanten. noch rokers zijn, w at te 
strengste dient afgekeurd en w aarte
gen m aatregelen zouden moeten voor 
zien worden.

4. IN V O E R  VAN M A K R E E L  O N D ER  
^  ̂ + D E 40 CM .

Een heftige discussie had plaats D aar alle verse vis beneden de 40 
om trent de a l of n iet noodzakelijk- cm dus ook makreel, niet mag inge
heid, collectief of individueel u it te voerd worden, is men het eens de in 
voeren en te verm ijden dat door on- voer van m akreei Voor de visconser- 
der aanbieding, zoals het thans op- venfabrieken beneden de 40 cm van 
nieuw het geval is geweest de p rijs a f 15 November toe te staan, omdat 
zou terug lopen, waardoor m plaats er pra ctisch voor verwerking geen 
van 86 dol. slechts 75 dol bekomen makreel door Belgische vaartuigen 
werd vcfor cÿe export vani 1000 kg. meer aangevoerd wordt 
ijle  haring. Het algemeen advies was 
dat er best collectief zou geëxporteerd 
worden en dat er in  elk geval een 
minimum prijs in  de vism ijn aan de 
Visser zou moeten gerespecteerd wor.. 
den, w il men door de onderlinge na

G eryl b le e f voorlopig “b ijz ijn  stand ry l onder zijn bescherming te nemen 
punt en beweerde de waarheid te heb moest h ij, voor de een of ander 
ben gezegd, w at anderen hierover ook den ooit schrik hebben, 
wensen te vertellen. Laatstgenoemden R  ■̂1Jk scomrn 'ssaris 18 . an ° ° r" 
waren immers bij de ramp niet te- £eel dat alle punten in ve rb an d  met 
„enwoordig het vergaan van 0.138 thans voldoen

De raad bleef verder aandringen, de opgehelderd zijn en verzaakt aan , 
G eryl week niet. H ij moest tonen hoe ^et onderhoor van andere getuigen 
de v ijf leden der bemanning aan- M ter Vandenbroele ach t het noch- 
eengebonden waren. H ij deed de ste- tans gewenst, dat nog- een paar ge- 
vige koord rond zijn lenden en vol- tuigen zouden opgeroepen worden, 
hardde. De voorzitter trad  nu meer ten na te gaan of de door sehjp 
waarschuwend en zelfs dreigend op. per. M ille opgegeven positie _ b ij het 
Getuige zou vervolgd wordèn wegens ve£|aten van de visgrond ju is t is. 
valse eed. Zware straffen gaan hier- raad beslist diensvolgens nog
mede gepaard. N iets gebaat. G eryl andere getuigen te horen, 
beet van zich af. Alhoewel de kring
steeds nauwer werd toegehaald. Ver- D E A A N V A R IN G  T U S S E N  O.Z41 EN  
klaarde h ij immers niet dat h ij geen D E «H A V B R A N T »
mes bij zich had ? Als de raad hem
wees op het onzinnige van zijn be- De betrokkene LA FO R C E  G ERA RD  
wering en dat nam elijk ieder visser schipper van 0.241 verklaarde dat er 
norm aal over een mes beschikt, ver- voor de aanvaring, tengevolge van de 
klaarde de lichtm atroos, dat h ij er dikke mist. geen scheepslengte zicht 
wel één had. m aar het in  het logies was. 0.241 ïiep circa vier m ijlen. Toen 
had laten liggen. h ij zich in de kaartenkam er bevond.

Een laatste poging werd aange- hoorde h ij u it de brug roepen. H ij 
wend. «W ij w illen dat ü  voor de Raad sprong onm iddellijk in  de brug. Het 
de waarheid zegt. W ij beweren niet Noors vaartuig zat practisch reeds in 
dat u enig verw ijt kan toegestuurd wor de bakboordzijde van 0.2*1. D e schip 
den voor Uw handelswijze. W ij heb- per deed geen manoeuver meer, dat 
ben ook op zee gevaren en zouden toch zonder fe ite lijk  nu t zou geweest w ellicht in  dezelfde omstandigheden zjjn
dezelfde middelen gebruikt hebben». De raad gaf vervolgens lezing van 
hoorden w ij door een ervaren en on- een gedeelte van het zeeverslag vandAnnnHmowiir M . i . i ^ — . . *=»

5. F IN A N C IE R IN G  VAN  
N AA R  F R A N K R I JK

U IT V O E R

dervindingrijk raadslid verklaren_.. . ----r—  -------  . de schipper, dat na de aanvaring op-
AÜwie U w  gedrag zou kufmen ver- gemaakt werd. D it verslag is  teg 
wïitAn m»»* —  l'~ * -------  klaringen, .die

raad  aflegde
— - uuvv U1UOV.1UJHCU uat h ij, nadat hij nog gepast aan toegevoegd. — '  ~

w ijten, weet niets van het zeemans- strijd ig  met de verklaringen, die de
leven af en is n iet bevoegd over der- betrokkene voor de raad  aflegde en
gelijke zaken te spreken» werd hier doet uitschijnen dat h ij, nadatnog gepast aan t.nPfWMmonrrt —„  . _____ op de brug geroepen werd, bevel zou

G eryl kreeg nog een m inuut bedenk hebben gegeven het roer hard  bak- :
tijd.... boord over te  trekken, manoeuver

H ij boog het hoofd... weende snik- w aaraan h ij zelf zou hebben mede- 
kend. geholpen.

Wat moet er al niet in deze korte Als aan de schipper de vraag ge tijdspanne afgespeeld zijn in ’t brein j  ---
Door dhr Decrop, werd voorgesteld 

dat de regering de export van  vis 
ijveir van sommige exporteurs n iet naar F ra n k rijk  zou financieren en 
alles ten nadele van de visserij zien dat hiervoor een bedrag van  50.000.000 
uitvallen, het is daarenboven thans (v ijftig  m illioen) ter beschikking van 
gebleken dat, van uitvoering van ha- de exporteurs gesteld zou worden. De 
ring naar F ran k rijk  geen sprake kan reden welke men opgeeft is dat an- 
zijn. ders geen export zou kunnen plaats

hebben en werkeloosheid daardoor
2. 2e G R E N S P O S T  VO O R  IN V O E R  zou kunnen ontstaan. De vraag stelt 

VAN  G A R N A A L  zich «wat er zou gebeuren moesten 
Door de invoerders van garnaal alle export firm a’s in  alle bedrijven,

wordt aangedrongen op het invoege hetzelfde verzoek aan de regering 
brengen van een tweede grenspost, richten».
D aar het Verbond der Kustvisserij
zich hier stellig tegen verzet en, an- D E U IT V O E R  N AA R  DE
derzijds, men van oordeel is dat een S K A N D IN A V IS C H E  LA N D EN  
tweede grenspost zou dienen geopend Het Technisch Comité, zal de han
te Worden, werd deze kwestie aan de delsverdragen onderzoeken en daar- 
bevoegde m inister overgem aakt voor na voor bespreking met de gemengde 
een definitieve beslissing. Commissie, der verschillende m iniste

ries, regelen.
3. IN V O ER  VAN V E R S E  S P R O T

Door de rokerijen en visconserven- R E G IM E  VAN IN V O E R  VAN V E R S E  
fabrieken was overeengekomen dat Z E E V IS
geen sprot voor 15 November zou in- Een beperkte commissie werd sa- 
gevoerd worden. De invoer van vis- mengesteld die de invoer voor deze 
conserven u it Portugal sch ijn t gewei- m aand zou regelen, zodat voor Okt. 
dig gedaald. Daardoor is een grote bvb. 500.000 kgr vis werd toegestaan, 
vraag naar Belgische conserven in  de invoerders stellen thans voor deze 
blik ontstaan. Om aan de vraag te invoer toe te laten op grond van  in 
voldoen en te verm ijden dat vreemde voerreferenties van voor de oorlog. De 
visconserven daardoor zouden ge- visserij b lijft op haar standpunt, dat 
bruikt worden, wensen onze inlegge- deze invoer zou moeten geschieden 50 
rijen  zelf vreemde verse sprot te mo_ t.h. volgens aankopen aan de kust en 
gen invoeren. Ook de rokerijen stel- 50 i.h. volgens de vroegere invoercij- 
len diezelfde vraag, daar thans ge- fers, 
rookte, sprot kan ingevoerd worden,
w at voor hen een schadelijke concu- NOTA D ER  R ED A C T IE  
rentie is en waardoor zij geen volk W ij menen dat h ie r eén grove ver- 
aan het werk kunnen stellen. De gissing begaan werd en dat na gront 
kustvisserij verzet zich daartegen dige studie de kwestie op een heel 
daar het bekend is dat de ingevoerde andere term  ter voldoening van allen 
sprot van m inder gehalte is  en van- moet kunnen opgelost worden. De an- 
daar zelf nadelig w erkt on de p rijs dere punten op de dagorde werden 
van de Belgische sprot, eens ze zou niet verder behandeld.

—  —« r ^ T m —o  o 1-zujn m o Drem steid werd w at nU fe ite lijk  de waar
van deze jonge visser? De tragische heid is, vraagt h ij dat z ijn  zeever- 
scheepsramp, de strijd  voor zijn be- Slag buiten beschouwingen zou gela- 
houd en d it van de scheepsjongen, ten worden en de raad zich zou hou- 
het w illen a f weren van de bedreiging den aan de uitleg die 1 “  
dat iem and hem ooit een fout zou zitting heeft verstrekt.kunnpn t^n Toc+X»

_ _ ---—O--LtÏJU  ̂ ---
het w illen afweren van de bedreiging den aan de uitleg die h ij tijdens de
dat iem and hem ooit een fout zou zitting heeft verstrekt, 
kunnen ten laste leggen, w aaraan De raad beschouwde trouwens de
h ij fe ite lijk  geen schuld draagt. tweede uitleg als de best aanvaard-W ij waren insgelijks ontroerd, hoi-o. . .j n<Ucu 1UÖ6C11JJ5.S uniroera. bare, doch verweet aan de schipper 
Voelden dat de vroegere verklaringen zijn  vals rapport, dat hoogst w aar
van de beklagenswaardige lichtm a- sch ijn lijk  werd opgéstéld om de 
troos een diepere ondergrond hadden; w acht op de brug u it de nöod te hel- dat zich tijdens het vergaan van de -
0.138 een drama heeft n fp-**R'nr-p?h schipper bewees nochtans
waarvan w ij, landrotten, slechts wei- ee.P. slechte .dienst m et an-
nig besef hebben. deren te  w illen verschonen en h ier

door zijn verantwoordelijkheid te ver W ij redeneerden, dat moest Geryl groten.
gehandeld hebben op de wijze die de Getuige M artinsen zal door de raad 
raad als de enig aanvaardbare be- onderhoord worden, vooraleer de de- schouwt, h ij de nood-wet heeft toe- •—*»— — ~-
gepast, dat noch juridisch nog men
selijk gesproken, en rekening hou
dende met de omstandigheden van 
de ramp, h ij niets kan verweten wor
den. Het geval kwam ons te binnen 
van de oude Pieters, die na getorpe
deerd te zijn geweest door een D u it
se onderzeeboot, zijn leVen en dat 
van zijn zoon trachtte a l zwemmend 
te redden. Ten einde krachten moest

batten zullen gesloten worden. SN.

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

doch in de KWALITEIT
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Aangespoelde walvissen 
plegen zelfmoord

Men kan zich de verwondering der 
kustbewoners te Crescent Beach (F lo 
rida) indenken toen dezer dagen 44 
walvissen die b lijkbaar zelfmoordpo
gingen koesterden, zich op het strand 
lieten aanspoelen.

De pogingen der kustbewoners om 
de walvissen opnieuw in  zee te drijven 
bleven vruchteloos. Met een m erk
waardige geest van solidariteit gaven 
de dieren de een na de andere de 
geest.

B lijkbaar is er geen koppiger dier 
dan een walvis die w il sterven.

Het gaat h ier niet om de eerste zelf 
moordepidemie bij de walvissen en de 
deskundigen besluiten h ieru it dat in 
het rijk  der walvissen iets niet in  de 
haak is.

GEM EENTERAAD
Vrijdag kwam de Oostendse gemeen- glas. De doorzichtbaarheid van het 
teraad in  openbare zitting bijeen. glas mag door niets belemmerd wor- 

Het werd een doorgaans «droge» den». Verder worden wijzigingen aan 
bijeenkomst. Over de nieuwe auto- genomen betrekkelijk de samenstel- 
busdienst hebben we het echter el- ling van het adm inistratief personeel 
ders in  ons blad. in  verschillende diensten.

Een grond van 4 Ha 88 a 85 ca., H A v rN T A u ie v riu  w h t io c u  welke aan de M aatschappij der Wed- H A V E N T A R IE V E N  W I JZ IG E N
rennen werd verhuurd voor de p rijs  Het deficit der exploitatie van onze 
van 1000 fr per ja a r zal voortaan Handelshaven kan voor het dienst- 
verhuurd worden aan 4.000 frs. per „’aar 1948 geraamd worden op 3.500. 
jaar. Aan het politiereglem ent be- 000 fr.
trekkelijk het bezetten van de open- D it deficit vindt vooral zijn oor
bare weg werd volgende w ijziging zaak in  het fe it dat het huidig tarief 
voorgesteld en aangenomen : «de voor het gebruik der kranen slechts 
windschermen moeten beweegbaar 175% bedraagt van het vooroorlogse 
zijn, samengesteld u it hout tot op terw ijl de onderhoudskosten der kra- 
een meter hoogte maximum boven ’t nen thans 4 m aal zo hoog zijn als 
voetpad en boven deze hoogte voor- voor de oorlog en de lonen der kraan- 
zien worden van klaar, doorzichtbaar mannen ruim  verdrievoudigd zijn.

Tevens b lijk t u it ingewonnen

IIB

CARELS
Diesel M otoren

A G EN TSCH AP:

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

O O S T E N D E  (214)

Jiw n ie â
SD  I  I  C A  A  D  T  les nog enventjes in  de oven. Opdie- ■ I I  3  Ifc. w \  1%  I  nen met stukjes citroen. 1

W MVt d e  QCUIÔ& lo e e â  5 )e tom aten soep  w a t  mee ?
Haast u nochtans w ant u zult er 

ZONDAG : Toast met gerookte pa- niet zo heel lang meer met verse to- 
ling — Rosbief —  Gestoofd witloof — maten kunnen bereiden.

Als nieuwtje, een heel kleine détail; 
enkele stukjes bacon in  kleine stukjes 
snijden, ze bakken tot ze knappend 
zijn en er mee de soep gameren.

Aardappelen —  Gebak.
M AANDAG : Varkenskoteletten — 

W orteltjes — Aardappelen
D IN SD A G  : M akreel op z’n Am eri

kaans —  Aardappelpuree —  Flensjes 
met confituur.

W O EN SD AG  : W itte  bonensoep — 
Hersenen met champignons —  Aard- 
appelcroketten.

DONDERDAG : Biefstukjes —  F r i
tes —  Salade —  Mayonnaise

CMtaâet en toch geen 
uetftaudheden

Een lezeres heeft me verteld dat ze 
verleden jaa r verkoudheden verme-Hot» V\Qf>-f+ 1 — ^ ’

_ __u__
in lichtingen dat de huidige tarieven [ ---- ----------  ---- j — * .v-muuuucuen verme-
voor het gebruik der kranen in  de ; V R IJD A G  : Karnem elkpap —  Ge- den heeft met in  Oktober te beginnen
havens van G ent en Antwerpen 3 x j kookte tarbot —  Gestoomde aardap- traancapsulen nemen en d it in  de hele
— ------ **- ’ ' pelen — Botersaus — Verloren brood, w inter voort te doen.

ZATERD AG  : Vleessoep —  Soep- Het spreekt vanzelf dat tegelijk de Chicoreistokken —  Bouillon- hpsmotH».» — * --*■ - 
Aardappelen

Met âaeâje aart de ôtaüôMe&e*c.„
De arbeidsongevallen in de 

zeevisserij
G E D U R E N D E  H E T  1e H A L F JA A R  VAN 1948

In  nummer 3 van het wekelijks bul- fr op de bruto-opbrengst. Het besluit 
letijn, uitgegeven door het Verbond van 27 Ju li 1943 bracht d it procent op 
der Belgische Zeevisserij, lezen w ij in  1 fr t.h vanaf 1 Ju li 1943. 
verband met de arbeidsongevallen In  aansluiting met de reactie eti de 
overkomen aan zeelieden ter visserij, verschillende meningen die hierom- 
dat aan boord van vissersvaartuigen trent tot uiting kwamen, kunnen w ij, 
welke best onderhouden zijn de minste w aar het Verbond van -oordeel is dat 
ongevallen voorkomen. deze bijdrage zou moeten vastgesteld

Anderzijds stuurt het Verbond aan worden volgens het risico dat op elk 
op een w ijziging in  de inning der bij- vaartuig gelopen wordt, m aar n iet uit 
drage voor de ongevallenkas. «Het wa- maken welke vaartuigen het minste ri 
re veel logischer een bijdrage te be- sico lopen !
talen volgens de tonnemaat der vaar- Is het soms kleiner op de stoomtraw 
tuigen», meent Verbond. Iers en vaartuigen met grote drijf-

In  ons voorgaande nummer wezen kracht dan op de vaartuigen der kust- 
w ij op het onzinnige van het voorstel visserij? ’t Heeft er de schijn van dat 
dat tevens een weinig lovende getui- bepaalde vertegenwoordigers in  het 
genis is van solidarietitsgevoel tegen- Verbond deze mening toegedaan zijn. 
over de kleine man ! nochtans... onderstaande gegevens

Inderdaad werd de bijdrage voor de schetsen een trouw beeld van de bij de 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zee- Gemeenschappelijke Kas aangegeven 
visserij vóór 1943 verschuldigd volgens ongevallen voor ieder soort vaartuigen 
de verschillende categoriën vaartuigen gedurende het lste h a lfjaa r van 1946. 
Van Jan u a ri 1943 tot en met Ju n i 1943 A. — Arbeids ongevallen volgens soort 
werd deze bijdrage vastgesteld op 1,40 vaartuigen :

AARD
Zeegevaar 
Steekwonden 
Oogkwalen 
Braak
Verwondingen 
Brandwonden 
Kneuzing-verplettering 
Verrokenheid-

lendenschot 
Ontwrichting-

verstuiking
Andere :

Totaal :
%  op totaal der ongeval.
(1) : Geen arbeidsonbekwaamheid; (2) : j.ijueujK.t: aiueiusunui 
(3) : Bestendige arbeidsonbekwaamh. (4) : Dodelijke ongevallen;
(5) : Totaal ongevallen; ‘a 1 • c/- rlr'  +r'fo l“  nnomjoiii

(1) —  (2) — (3) — (4) — (5) — (6)
,— — — 2 —  2 — 0,8

2 —  92 —' 2 — —  96 — 39,2
1 —  2 — — —  3 — 1,2

—  3 — — —  3 — 1,2
2 — 37 — 2 — — 41 — 16,8
1 —  8 — — —  9 — 3,6
4 — 57 — 1 — —  62 — 25,4

1 — 13 — — —  14 — 5,7

t l —  11 — _ —  12 — 4,9
—  3 — -- —  3 — 1.2

12 —  226 — 5 — 2 —  245 — 100
4,8 —  92,4 — 2 — 0,8 —  100 —

(6) : %  op totale ongevallen.

Gevolgen van het ongeval (1) - (2) - (3 )' - (4) - (5) - (6)
Bestendig arbeidsonbekwaam - 2 - 5 - 4 - 12
Tijdelijk  arbeidsonbekwaam 43 - 15 - 69 - 40 - 59 - 226
Geen arbeidsonbekwaamheid 1 - 1 - 1 - _ 3 5
Dodelijk - - 2 - _ 2

Totaal : 44 - 18 - 77 - 44 - 62 - 245
%  op totaal ongevallen 17,9 - 7,3 - 31,4 - 17,9 - 25,3 -

Aantal verzekerden 574 - 286 - 584 - 332 - 334 - 2.110
%  op aantal verzekerden 

in elke categorie 7,8 - 6,2 - 13,1 - 13,2 - 18,5 11,
(3) : van  120 tot 239 pk;\ 0 /  • v a u  u u D  ù ü .7  j j u ,  . v a u  &

(5) : 500 en meer en s.s. vaartuigen; (6) : totaal.
(4) : van 240 tot 499 pk;

Gedurende de eerste zes maanden B. —• Aard van het ongeval 
van het jaa r werden bijgevolg bij de De ondervinding en de statistieken 
Gemeenschappelijke kas 245 ongeval- die in  verband met de arbeidsongeval
len geregistreerd. Niettegenstaande de len in  de Zeevisserij werden opge- 
lock-out in  de zeevisserij werden toch maakt, heeft ons geleerd dat steekwon 
63 ongevallen meer aangestipt dan in  den steeds met het leeuwenaandeel 
het voorgaande jaar voor hetzelfde van de ongevallen gingen lopen. En  
tijdstip. D it spruit voort u it de uit- hedendaags is het nog zo. Zowel aan 
breiding van de vloot en de grotere boord van grotere als aan kleinere 
vergoedingen die verbonden zijn wan- vaartuigen komt zulks voor; meer dan 
neer een ongeval een tijdelijke arbeids 1/3 van de aangetekende ongevallen 
onbekwaamheid voor gevolg heeft, zij zijn aan steekwonden te w ijten  (wi- 
het ook m aar voor een paar dagen. re’s) wat een percent geeft van 39,2 

De vaartuigen met motor van 500 op het aantal ongevallen.
HP en meer en de stoomtrawlers ge- 62 gevallen met kneuzing-verplette- 
ven het grootst percent nml. 18,5 op ring en 41 met verwondingen geven 
het aantal verzekerden bij deze cate- respectievelijk een percentage van  25,4 
gorie vaartuigen. De diepzeevisserij en 16,8.
en de m iddelslagvisserij volgen respec Het va lt trouwens op dat ieder on- 
tievelijk met 13,2 t.h terw ijl de kust- geval b ijna altijd  een tijde lijke ar- 
visserij voor haar de twee soorten beidsonbekwaamheid voor gevolg had, 
vaartuigen 6,2 en 7,8 t.h. geeft. wat een percentage geeft van 92,4 op

E r vielen 2 ongevallen met dodelijke het totaal der ongevallen. W aar de 
afloop te betreuren, nml. R ivière W illy  visser vroegere jaren niettegenstaan- 
matroos aan boord van  het vissers- (je een klein letsel terug zee koos, ver. 
vaartuig 0.227, die bij stormweder over kiest h ij nu thuis te b lijven, zonder 
boord werd geslagen en de scheeps- geldelijk verlies te ondergaan. De ver
jongen Vanderstraeten Frans, die bij goeding wegens tijde lijke  arbeidson- 
het vergaan van de 0.138 op de kusten bekwaamheid bedraagt immers voor 
van Engeland, verdronken is. een volle zeeman 131,50 fr  per dag.

5 gevallen veroorzaakten een besten In  een volgend overzicht bespreken 
dige inva lid ite it die n iet hoger is dan w ij de arbeidsongevallen gedurende de 
11 t.h. en 12 gevallen gaven geen aan- maanden Ju li, Augustus en September 
leiding tot werkonbekwaamheid. 1948.

zo hoog zijn als de vooroorlogse.
Men beslist dan ook het tarie f voor 

het gebruik van de kranen der han
delshaven met ingang van 1 October 
1948 afgerond op 3 m aal het vooroor
logse zou dienen te worden gebracht.

Ook de huidige tarieven van de ma 
gazijnrechten der openbare stapel- 
huizen van de havens G ent en A nt
werpen zijn respectievelijk 3 en 2 x 
zo hoog als de vooroorlogse, terw ijl 
in  onze haven nog steeds de tarieven 
gelden welke door de Gemeenteraad 
in zitting van 4 November 1927 wer
den vastgesteld.

Ook de huidige tarieven van de ma 
gazijnrechten van het openbaar sta- 
pelhuis zullen met ingang van 9 Oc
tober 1948 verdubbelen, met uitzonde 
ring  van het ta rie f ad valorem, nl. 
3,5% van toepassing voor alle ande
re n iet in  het reglem ent vermelde 
goedëren.

M EN  G A A T  W E E R  B A G G E R E N
De raad beslist: 1. de baggerwerken 

in  het Vlotdok der Handelshaven en 
in  de eerste en tweede dokken van de 
oude Handelshaven te laten aanvan
gen.

De omvang van de aanslibbingen 
lie t immer n iet toe deze werken nog 
langer te verdagen.
2. Het ontwerp van lastenboek, de 
processen-verbaal en de ram ingen der 
wérken goed te keuren;
3. Om een Staatstoelage van 100 t.h. 
te verzoeken voor de uitvoering van 
het gedeelte der werken dat, te w ij
ten is  aan oorlogsfeiten.

Het Schepencollege te machtigen 
alle nodige form aliteiten te vervullen 
om onderhavige bundel b ij de Hogere 
Overheid in  te leiden.

D E W R A A K  VAN DE  
W IT T E  O L IF A N T

M et voorafgaande toestemming van 
de Engelse Overheid werd op 4-11-44 
door ons Bestuur een aanbesteding 
uitgeschreven voor het afbreken van 
de ruines van het Royal Palace Hotel

De uitvoering der werken werd op
gedragen aan dhr. C. T iteca uit G is
tel. die, in  geval van toewijzing, zich 
verbonden had om de som van 241. 
500 fr. te storten in  de Stadskas.

B ij het aanvangen der uitvoering, 
en nam elijk op 11-11-44 lie t de Britse 
M ilita ire  Overheid weten dat de af- 
braakm aterialen van voormeld ge
bouw door haar werden opgeëist.

Door de requisitie van die m ateria
len, die luidens de aanneminsover- 
eenkomst aan de aannemer toebe
hoorden, ontstonden met deze laat
ste m oeilijkheden. De Gemeenteraad 
m achtigde op 1-3-46 het Schepencol
lege om het aanbestedingscontract te 
verbreken, hetgeen geschiedde.

H et Stadsbestuur eiste vergoeding 
vanwege de Claim s and H irings Com
mission die de eis verw ierp en be
weerde dat de sommatie het voor
werp van een terugvordering als oor
logsschade diende u it te maken.

Rekening houdefnd met d it an t
woord, werd de zaak door ons B e 
stuur helem aal herzien, en uiteinde
lijk  werd door het Departem ent van 
Openbare Werden het volgend ant
woord gegeven :

«Daar het Begrotingscom ité in zit
ting dd. 23 A p ril 1947, zijn akkoord 
betuigd heeft nopens het ten laste 
nemen van de S ta a t van de kosten in  
verband met het opruimen van de 
puinen van het Pa lace Hotel, eigen
dom van de Stad  Oostende, alsmede 
met het afbreken van de bunkers t ij
dens de bezetting in  die puinen op
gericht, kunnen de kosten van op- 
ruim ig der aannem ing C. Titeca, in 
principe door de S taa t gedragen wor
den, met uitzondering nochtans van 
interestën op ontleend kapitaal.

vlees
saus

MafoteeC ap, ‘Zijn 
CLmeûkaanô
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besmetting dient u it de weg gegaan 
en u n iet moet gaan denken dat die 
geet n iet dat kiemen van hoesten en 
capsuls u tevens imuun maken. Ver
niezen zich gem akkelijk van de zieke 
tot u verspreiden.

Daarom is het na een kontakt raad 
De m akreel fileren, de filets oprol- zaam te gorgelen. Zoek nooit overbe- 

len, met een draadje toebinden of een volkte plaatsen op als uw organisme 
-stokje door en door steken. Ze koken, moe is, uw maag hongerig of a l u zich 
Een dikke saus maken (u  weet wel : «niet in  de haak» gevoelt : het li- 
boter smelten, bloem inroeren, visnat chaam  in  die toestand is een gretige 
bijvoegen, citroensap, eierdooier, zout prooi voor vele microben, 
en peper). De filets u it het nat ne- Aan de andere kant is het ook n iet 
men, de draadjes afknippen, op een nodig de keelvliezen te ontsteken met 
schotel schikken en saus er over gie- overdreven en voortdurend gorgelen, 
ten. Daarop worden de gepelde, in  Houd uw voeten droog en uw li- 
stukjes gesneden en in  de boter ge- chaam warm, d it liever door bewegin- 
bruinde amandelen gestrooid. D it al- gen dan door verschillende gebreide
*******'''*,VVW\\|\\VVVVVIA/VVVWVVVWWVVWVVV»

V ERKO O P 
Schrijf-  en Rekenm achines
Onderhoud en herstelling ter

plaatse
A. VANDERNOOT

M aria  Theresiaatraat, 11
♦ O O ST EN D E Tel. 72113
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De inhuldiging van het 
paviljoen “ESSO”

ZATERD A G M O RG EN  werd te Oost 
ende het pavilloen van de ESSO  
met zeer ruime en voorname be

langstelling ingehuldigd. W ij merkten 
immers de aanwezigheid van dhr Ser
ruys, burgemeester, en de leden van 
het Schepencollege, op.

De inrichtingen werden onder goe
de geleide bezocht. W ij waren ten zeer 
ste verrast over de degelijkheid van 
de installatie, die alle confort biedt 
aan de klanten. Ook voor een goed 
onderdak voor het personeel dat in 
het pavilloen is te werk gesteld en dat 
dag en nacht ten dienste is van het 
klienteel, is gezorgd.

Het pavilloen van de ESSO  draagt 
de naam van «Panorama». Het is 
frfcchtl over het Gerechtshof ópge
trokken.

De oprichting er van heeft onge
tw ijfeld  veel bijgedragen om aan deze 
plaats die voor een jaar nog in  een

jumpers en lijfjes.

ïDetiâ ex am
Zorg a ltijd  voor een diepe adem

haling, H aal diep de lucht in  en blaas 
ze ook zo diep mogelijk uit. Jaag  alle 
lucht uit uw longen. Het uitademen 
is daarom van meer belang dan het 
inademen, omdat zodoende de verste 
longblaasjes ook hun functie (zuur
stof u it de ingeademde lucht aan het 
bloed bezorgen) vervullen. D it kun
nen ze pas als alle vuile lucht'u itge- 
ademd werd en door verse vervangen. 
Als u een beweging uitvoert die n iet 
volkomen met uw ademhaling over
eenkomt, regel die dan n iet op de 
beweging m aar adem regelmatig ver
der. ïs  er een oefenirfg die w at inspan 
ning vergt, besteed alle aandacht aan 
het niet orioerbreken van uw adem
haling.

Denk er tevens om uw schouders 
naar achter en omlaag te trekken e n  
uw hoofd recht te houden. Daardoor 
zult u n iet alleen een ronde rug en 
een dubbele kin verm ijden m aar uw 
borstkas die niet meer zal ingedrukt 
worden zal ook haar taak van adem 
te halen gem akkelijker vervullen. Uw  
hals (daar heb ik  het vroeger al 
over gehad) zal geen horizontale plooi 
en vertonen.

[Bûeuenâuô
t,™» in e«T,i : Ik  hoef het mezelf nietpiaaoB uie vuor e - !L  allure anders wijs te maken : ik ben eerder

teU1eevenP ¥  ’ voornamer allure | wat dik. Nu heb ik daaraan willen

LOTTE

Propagandamateriaal 
voor de vishandel

Elders in  ons blad publiceren w ij 
enkele spreuken die de propaganda 
voor groter visverbruik kunnen in  de 
hand werken.

Als de bevolking meer vis eet, be
re ikt U  een dubbel doel. U  geeft een 
uitbreiding aan Uw  zaak en steunt 
de visser.

De slogans w aarvan sprake kun
nen bekomen worden op banden van 
passende grootte en in  verschillende 
kleuren.

Vraag hierom trent in lichtingen ter 
drukkerij van ons blad, Nieuwpoort
steenweg, 44, Oostende.

Toekomende week publiceren w ij
nog een reeks spreuken. _____

D E  R ED A C T IE .
Men verklare de dokter zot,

als hij voorschrijft visverbod.

Verhuring van pakhuizen
T E  O O ST EN D E

VO R IG E  week werd overgegaan 
tot het verhuren van de nieuwe 
pakhuizen ter vishalle van Oost

ende. Kon slechts een pakhuis krijgen, 
h ij die de voorwaarden vervulde in 
het lastenkohier vastgelegd.

35 pakhuizen moesten toegnkend 
worden aan de prijs van 20 duizend 
frank per jaar.

V ier pakhuizen werden niet ver
huurd. Thans zal ook tot de verhu
ring van deze overgegaan worden, al 
zal men zich gelukkig mogen achten 
als alles gereed is vanaf 1 November.

H ierna volgt de lijs t dergenen welke

Pakhuis nr Huurder
101 Tant Gebrs.
102 Niet verhuurd
103 »
104 »
105 »
106 M inisterie van Lands

verdediging
107 U. Fontaine Gebrs.
108 »
109 Goes Henri
110 Backhovens Jeanne
111 Pêcheries de l ’Océan
112 Commerce Général de 

Poisson
113 Ets Cloet Frans S.A.
114 »
115 Firm a Douridon
116 J.  W illem s &  J. Merleve- 

de
117 Verhuist Charles &  Fr.
118 A.S.M. Declercq.Asmus
119 P.V.B.A. H. Willems-

Verschelde
120 ■»
121 Pottier Oscar
122 Calus Gaston
123 Brunet en Co
124 >
125 Firm a Verhuist en Co
126 J.  Van Gheluwe
127 >
128 P.V .B.A . Vedeka
129 Van Rijsbergen A.G.
130 P.V.B.A . Producm er

Kestloot en Rem y
131 Firm a Chr. Roose
132 *
133 Gekiere Louis
134 »
135 Steenacker John
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verhelpen door het dragen van een 
ceintuur dat zoveel mogelijk spande. 
Dat heb ik een hele tijd gedaan en nu 
óritdek ik plots dat ik op de dijen en 
boven ae neupen x>etLaagjes genre- 
gen heb. Ik  heb veel geoefend en krijg 
ze maar niet weg. Zeg me niet, Cin
derella, dat dit hopeloos is : ze zijn 
voor m ij een echte obsessie geworden.

Antwoord : Het duurt heel, heel 
lang om deze kussentjes veroorzaakt 
door het dragen van een erg span
nende ceintuur te doen verdwijnen. 
U  moet eerst en vooral beginnen heel 
veel gymnastiek te doen, opdat de 
spieren a l werkend het vet zouden 
wegnemen. U  moet zich ook masseren. 
Daarvoor zult u in  de handel een rub
ber rol vinden. Daarmee moet u zie 
lang en energiek masseren ’s m or
gens en ’s avonds. Dan kunt u ook nog 
die kussentjes knijpen om er het vet 
u it te verw ijderen en het door de 
bloedsomloop te laten elim ineren.

Verlies de moed niet en voer a l die 
oefeningen regelmatig en energiek 
door : u moet tot een resultaat komen

HAIA-HAIA : Ik  zou_zo erg willen 
dat u me helpt mooi te worden. Ik  zal 
19 worden en zie er pas 14 uit. Wtt u 
m ij niet helpen ? Ik  alleen weet hoe 
mooi ik kan zijn, maar ook hoe lelijk 
soms. Ik  zou graag vrij staan. M ijn  
ouders begrijpen niet dat ik zoveel 
met mijzelf bekommerd ben en zeg
gen «Men is zoals men is» !*.

Antwoord : Ik  heb onmogeliik uw 
ganse brief kunnen publiceren en ik 
zou ’n boekdeel van doen hebben om u 
te antwoorden. In  het blad is m ijn  
plaats nauwkeurig uitgemeten. Ik  zou 
u w illen toeroepen «Pas op». E r  zit 
zoveel lich t in  u dat u alles rond u 
heen beschijnt, daardoor zult u ook 
niet herkennen of u in  de schaduw 
staat, verm its u d it lich t met u draagt. 
Sp ijtig  ? Gelukkig ? W at van te l is, 
is niet liefde te krijgen, m aar liefde 
te geven. M aar ik vrees dat u zult be
ginnen met er totaal naast te geven, 
en dat zou zo spijtig wezen omdat er 
niets zou aan te veranderen zijn. U  
hebt ongeveeïr 80 kansen op ID0 om u 
gelukkig te wanen en in  w erkelijk
heid ongelukkig te zijn. Het ware ge
luk komt slechts later ! U  vraagt te 
veel, u verlangt te veel. Dat zult u niet 
allem aal kriigen. M aar het leven zal u 
rustiger maken. Ind ien u m ij uw adres 
toestuurt ,kan ik  u met £i'n persoon
lijke brief beantwoordèri.

Cinderella.
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Op Zondag 
I Deckers Van 
714.17

Onze bevolking weet genoeg dat 
sedert jaren gestreefd wordt om de 
bevolking van buiten stad, van de ge
huchten en randgemeenten, een bete 
re en vluggere verbinding met de 
stad: te verzekeren. Het weet ook dat

Ongeveer, een jaa r geleden had een se£eft evenveel jaren door de plaat- 
17 October a .s .  Dokter eerste Catliarinettenbal p laats hier selijkei 
Iseghem laan, 1j 7. Tei te Oostende. De locale Nationale 

Strijdersbond wenst h iervan een tra-
—---- ------— . U /M tin V ii
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I d o k t e r s d ie n s t  C A T H A R IN E T T E N B A L

A P O T H E E K D IE N S T
Op Zondag 17 October a.s. alsook 

nachtdienst van 16 tot 23 October 
Apotheek Deketelaere, Torhoutsteen- 
weg, 78 Oostende.

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

W O N D E R Z A L F

I N D I A N A
— Te koop in alle apotheken —

(325)

ditie in  het leven te roepen; bericht 
van nu af aan de bevolking dat een 
tweede feest ter ere van de Katrien- 
tjes zal doorgaan op Zaterdag 27 
November e.k. Te dezer gelegenheid 
zal er opnieuw een wedstrijd gehou
den worden voor de origineelste hoed 
jes en kapjes, begiftigd met ta lrijke  
prijzen.

Iedereen houdt die avond vrij en 
stelt zich aan het werk om er met het 
mooiste tooisel voor de Ju ry  te kun
nen verschijnen.
T R A G IS C H E  ZO N D A G N A M ID D A G  
T E  S T E E N E  (Hoge Ba rr iè re )

T W E E  JO N G E T JE S  B I J  
O B U S O N T P L O F F IN G  G ED O O D _

Zondagnamiddag zaten in  de Wa- 
genmakerstraalt oen v ie rta l jongens 
te spelen op een p laats w aar m uni
tie  gestort werd, en tot op heden was 
die rommelboel er gebleven zoals h ij 
was. De jongens moeten op een ze
ker ogenblik een kleine obus u it het 
zand hebben opgedolven w ant rondF E E S T  VAN H E T  O N D E R W IJS^  ™  vio „ im »  zand neDDen opgeaoiveu WUlll, 1U1IUOp 20 November grijp t in  het fate- nntnlnf-

lijk  Casino het jaa rlijk s  feest van het i-n „  hnrp® p 0 s een ontPIot
onderw ijs plaats, ingericht door de

tram m aatschappij beloften 
bij de vleet werden naar boven ge
haald  waarm ede helaas m aar a l te 
d ikw ijls de officiële instanties zich 
lieten paaien.

In  de gemeenteraadszitting is het 
inleggen van  aultobuslijnen in  onze 
stad ter spraak gekomen. Alhoewel 
het punt ten slotte werd verdaagd 
naar een volgende zitting mag ge
zegd dat de algemene stemming voor 
de modernisering van het verkeers- 
net gunstig is.

H et is te verwachten dat de tram 
m aatschappij zich flink  zal teweer 
stellen en met nieuwe beloften zal 
voor de dag komen. W ij w illen ons 
echter n iet langer laten misleiden 
door begoochelingen en beloften.

Oostende moet zijn naam  van bad
stad waardig blijven en dient daarom 
onverw ijld tot de uitbreiding en mo
dernisering van het verbindingsnet 
over te gaan.
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R E D E R S , V IS S E R S  voor |
ST O V EN - G A SV U R EN  EN f

I JZ E R W A R E N  ?
wendt U  in  volle vertrouwen tot | 

H E T  H U IS  I

B U IT E N G E W 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 ANDEN  M A K E R  I J

G U ST  V E R C A U T E R E N  
16, C A U W E N B U R G  _ T E M S C H E  

Tel. 257
Vraag bezoek vertegenwoordiger
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B U R G E R L I JK E  STAN D
Afkondigingen : Deklerck Em iel en 

Vanhilderson; Bonquet M aurits, werk 
m an en Quye Madeleine; Declerck 
André, metaalbewerker (Mannekens- 
vere) en Vervoort Sim onne; Vanden
berghe Georges, bediende (Oostende) 
en Compernolle Magdalena.

i Algemene Beflgische Onderwijzers- 
I bond ten bate van de behoeftige k in 

deren der gemeentescholen.
I H et feest zal bestaan uit een kunst 

gedeelte, een bal en een tombola.

F A C U L T A T IE V E  T R A M H A L T E
De sportliefhebbers hebben aange- 

I drongen bij het bestuur der tram  op-' ’ -+w«wV»ol}fü r/m

LJ.^ i i v /1
Ter plaatse werden de vier kinderen 

bloedend aangetroffen. Twee van hen 
de negenjarige Pierloot, u it een ge
zin van 10 kinderen, w aarbij de moe
der nog een elfde verwacht en de 7- 
jarige Opstaele R . werden b ij hoog
dringendheid naar de klin iek overge
bracht alw aar ze dezelfde nacht over 
leden. De kinderen T ratsaert Arthur 
én Georges werden door Dr. Decloedt

Ja ck
DELANGHE

drongen b ij het bestuur aer u. am
dat een facultatieve tram halite zou verzorgd doch bleken slechts opper- 
ingericht worden op de hoek van de vlakkig gekwetst.
V ictorialaan  en Fo rts traa t. Nu het tweede dram a achter de rug

W ij menen dat d it gerechtvaardigd is zijn eindelijk ontm ijningsdiensten 
is en zijn overtuigd: dat met de wens in  actie getreden, 
der sportm annen zal rekening gehou
den worden. N A T IO N A LE  M IL IT IE
RO O D  K R U IS

Nieuwpoortstwg, 72 Oostende
Telef. 713.98 |

G R O T E  K E U S  f
(954) M A T IG E  P R IJZ E N  |
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O O ST EN D S  P O L IT IE M A N  EN  
K O Z I JN T JE  Z W A A R  G E K W E T S T

Maandag had de politiem an Demey, 
wonende te Oostende, van een dag 

"  ~ ‘ ‘ ”  “  "  verlof gebruik gemaakt om met zijn
u u u  De Belgen geboren in  1932. die op 15 moto een uitstap te doen. Op de duo-
Heropening van de kursussen vooi November 1948, gjeen bericht moch- zitting had zijn 15 jarig  kozijntje Du- 

Am bulanciers(sters) |en assistenten ten ontvangen hebben van hun in- chevne Jacques wonende V riiheid
?oeLr°?9 ?8 bare GeZOndheid 0P 22 ° C- L de moeten = 1 J =  gnomen. G eSm entobGr 1948. zich vóor 1 DcGrufocr 1948 tot liGt toG- 3.3,11 dc ViifwGSTGn od dp baan

Aannem ingsvoorwaarden: ten m in stuur der gemeente wenden, w aar zij ende-Brugge ried  hfj echter op een 
ste 18 jaa r oud zijn Voor m schrijving op 1 October 1948 in  de bevolkings- wegversperring waardoor h ii de con^
OctoberŴ 48 In  S  iX ÏY a p e U  lngeschreven — en. Zuur v e r C  en verste a at 95 Kapelle w  ,  der °P  een berm terecht kwam. De-

Bureleri onen van 9 tot 12 uur Nadat Catev^s,? r ™!,- '  ̂ mey werd ernstlS gekwetst, met ge-Burelen open van 9 tot 12 uur. Na la t Catrysse Roger wonende broken schouder en allerhande ver-
G IF T  FevsDlein a J Ï ? • + ^ne*?t wondingen opgenomen. Erger was het

De Burgemeester der stad Oostende een w aanzinniw  L ?  H  ai S met zijn kozijn die met een dubbele
heeft het CTOot Eenoeeen ter kemiis g lan n ld e^  on get0e-.d’ schedelbreuk naar Oostende werd over, Ç draaien, vooruit- gebracht Dinsdaffmorsen om 11 uur
te brengen van de bevolking dat een schieten, achteruitrijden, enz. werd fs de knaan a W a l?  olerieden som van 3.000 fr. werd gestort door h ij door de politie ingerekend en Knaap aldaar overieaen.
de heer W antels, gebrakkraam ter mocht tot 7 uur in  de amigo b lijven 
foor, alhier, ten voordele van de ar- D at zal hem leren legeroefeningen 
men der Stad. houden.

O N G EV A L
In  de Duineweg deed de 11 jarige 

Carlo Debruyne al fietsend een erge 
val. Nadat een schedelbreuk werd vast 
gesteld werd h ij na de eerste zorgen 
naar de klin iek te Oostende overge- 
bracht.
G E M E E N T E R A A D

Heden V rijdag te 18 uur vergadert 
de gemeenteraad. Toekomende week 
meer hierover.
B I J  « S L U IS W I JK  V O O R W A A R T S»

Het bal vorige Zondag door deze 
Spaardersm aatschappij ingericht, 
kende een enorme b ijval. Veel volk 
was aanwezig, het Non Stop Orkest 
zorgde voor de nodige. stemming en 
het was gepast. W ij feliciteren Omer 
Pylyser en z ijn  vrienden voor de pui
ke inrichting. Stippen w ij terloops 
aan dat de hoofdprijs der tombola, 
een prachtig dam esrijw iel, gewonnen 
werd door André Rosseel u it Wils- 
kGrkG
«DE G O LD  ST A R  V R IE N D E N »

Zo luidt de naam  der pas gestichte 
supportersclub w aarvan het lokaal 
gevestigd is bij Gerard Debever, Oost
endse stwg 3. Het bestuur werd als 
volgt samengesteld : Ere-voorzitter : 
D r Beheyt, Burgemeester; Voorzitter 
Vanhaverbeke Louis; Ondervoozitter 
Deschrijver M arcel; Sekretaris Proot 
A lbert; Schatbewaarder Debever Ge
rard ; Leden Delam eilleure S t; Van- 
hamme Ch.; Adam Rob.; Dewulf Nes
tor en Verstraete André.

Zaterdag a.s. te 19 uur 30 g rijp t de 
eerste Algemene Vergadering plaats 
in  het lokaal w aarb ij alle supporters 
uitgenodigd worden.
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D E L A F F E L I JK E  M OORD IN DE  
D U IN EN

Verleden week werd gans de streek 
van Oostduinkere in  opschudding ge
bracht door het nieuws bij welke 
Louis Legein, jachtopziener, ver
moord aangetroffen werd.

Louis Legein, die we als visser goed 
gekend hebben, en die nu zijn scheep
je door zijn eigen jongens laat ge
bruiken, was er reeds een, drietal ja-

tnnm otiaw j : ' s-----

BU RG ER LIJK E  STAND
G E B O O R T E N

H U W E L IJK E N
2 Oktober 1948. — An ita Popeye 

(Lom bardsijde); Pierre Helleputte v. Robert Demortier, rekenpiichtige en 
Joseph en M artha Magos, Chaletstr. Jeannine Leleu; Oscar Hallem eersch 
15; , metser en Magdalena Vanslembrouck;

3 . —  Gerard Ameloot (Lom bardsij- Rem i Derammelaere, autogeleider en 
de) Jacques M aerten (N ieuwpoort); Jeanne Grünewald; Roger Beyts,

4 . —  Guido Houben (Zandvoorde); spoorwegbediende en Jen n y Deroo; 
Laurette Claeys v. Ludovicus en Jen- Arrie De Vriese, aannem er en Jeanne 
ny De Putter, D istellaan 74; Pierre Coucke; A lbert Dutrieue, schilder en 
Defise (Nam en); Yvonne Blondeel; M arcel Messelier,

5. —  Rosette Christiaens v. W illy  en bediende en M artha Messmer; Petrus 
Georgette Gruwet, A. Pieterslaan 91; Panesi, ijzerdraaier en Levina Pon- 
Anne V an  Iseghem  v. August en Ma- jaert, bediende; A lfred Pouillon, han- 
rie  Deceuninck, Torhoutstwg 169; An- delaar en G ilberte Derijcke; Jean  Van 
nie Vandecasteele v. Oscar en M aria Acker, m ecanicien en Ivonne M ahieu; 
Stalm ans, Sportstr 59; ïü vin  Vandenbussche, werkmian en

6. —  Eddy Demeij v. H enri en Ste- C lara Dedeyster, werkster; Je an  Van-

W R A A K R O E P E N D E  D IIE FST A L
Té G istel werd bij de lamme ouder

ling Houck Gustaaf, 72 ja a r oud, wo
nende Congolaan 5 voor 50.000 f r  geld 
en titels gestolen. De ouderling had 
de dieven hun wraakroepend werk 
horen verrichten doch door z ijn  lam 
heid was h ij n iet kunnen tussen ko
men.

B R E U K  EN  B U IK B A N D E N
Kunstbenen

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

phanie Van Es, Torhoutstwg 244;
8. —  L ind a Colpaert (Oudenburg); 

L ilian e  Declerck v. M aurits en Ger- 
m ana Allemeersch, Kem m elbergstr 30.

9. — Philippe Casteleyn v. Cam ille 
! en Suzanne Kerkvoorde, Louisastr 8.

S T E R F G E V A L L E N

2. —  Victorine Vandevyvere, 73 jr, 
Kapucienenstr 5; M aria Van Ren- 
terghem (Tourcoing);

leke, smid en E lisa Evers.

N a o N io ia N o x jv s M rn B M n H
Farazyn Robert, vérificateur, Blauw  

Kasteelstr 1 en Huwel M arcella, Zwa
luwenstr 26; Degroote Roger, loodgie
ter, Nieuwpoortstwg 755 en Mestdagh 
M arguerite, W ellingtonstr 21; B e rt A l 
fredis, steard, Dwarsstr 8 en Fa ffra th  
Anna (Bensberg); De Vooght, Roger, 
leraar, Sportstr 6 en Verburgh Chris-

ROOD K R U IS  N IE U W S
H et Rode K ru is  van België orga

niseert, m et toestemming van de Re 
gering, een nationale tombola ge
naam d «Loterij1 van h e t. Gelukkig 
Gezin».

De p rijs  van een boekje m et 5 b il
jetten plus omslag recht gevende op 
een bijzondere trekking : 100 fr.

De p rijs  van één b ilje t : 20 fr. De 
trekking zal p laats hebben op 30 De
cember 1948.

Loten te bekomen in  de P laatse lij—  -  —— • n
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A P O T H E E K D IE N S T
Voor Zondag 17 October : Apotheek 

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

B U R G E R L IU K E  ST A N D
Geboorten : Dewit Louis v. Henri 

en Verplancke Sim onne; Claeys R ita  
v. A lbert en Vandevelde M arguerite; 
Delahaye Rosette v. André en Rathé
Marie-José.

O vejlijden : Deschacht Jeanne echt 
genote De W aele M ichel, 46 jaar.

H uw elijk : Desaever Arthur, werk
man te Oostduinkerke en Dedecker 
Ju lie tte .

S T O R T B A D EN
In  de jongste gemeenteraad werd 

beslist de prijs voor de stortbaden te 
brengen als volgt : 7 fr. per persoon 
5 fr. per persoon voor geleide groe
pen. Het is Byloo René die aange
steld werd voor het innen van het 
ingangsgeld.
A F B R A A K  

Eind elijk  werd aangevangen met 
de afbraak van het gebouw van «Bo- 
hoko» dat op de hoek der K a a i bij de 
Langerbrug stond. H et lelijjk zwart 
gedrocht ontsierde n iet alleen het 
uitzicht van dat stadsgedeelte naar

----- j vx x v'-vaq ccn, a iic t
ren jachtopziener in  de diiinen waar 
h ij woonde ,tussen Oostduinkerke en 
Nieuwpoort.

Zoals oude gewoonte was Louis Le 
gein zijn avond-rondje gaan doen 
rond 6 uur. die gewoonlijk bestond in 
een wandeling tot aan de zee en te
rug. Daar h ij echter nog niet thuis 
was ’s morgens, werden er opzoekin
gen gedaan en werd na enige uren 
zoeken een omwoelde plaats in  het 
zand aangetroffen. B ij nader onder
zoek kwam men tot de vreselijke ont
dekking van het verm inkte lijk  van 
Louis Legein dat in  een ku il van 80 
cm diepte in  een zak aangetroffen 
werd. Het ^achtoffer was het hoofd 
verbrijzeld~uoor slagen en tevens van 
een geweerschot. Het gerecht stelde 
dan ook nog vast dat zijn brieventas, 
uurwerk, zaklamp en z ijn  geweer ver
dwenen w aren !

Nadat het gerecht alle nodige vast
stellingen gedaan had, werd de toe
lating verleend tot de ter aardbestel. 
ling welke op Woensdag 11. plaats 
had.

De begrafenis had onder een mas
sale volkstoeloop plaats, en het nood- 
kerkje van Oostduinkerke was zeker 
vierm aal te klein om de u it alle hoe
ken van dé Westkust toegestroomde 
fam ilie en zijn ta lrijke  vrienden een 
plaatsje te kunnen geven. ,

W e wensen ten spoedigste dat het 
gerecht de dader moge ontmaskeren 
en h ij aan zijn welverdiende straf niet 
zal ontsnappen.

Langs deze weg biedt «Het Nieuw 
Visscherijblad» aan dé diep beproefde 
fam ilie zijn oprechte deelneming aan.

i  (Tourcoing) * *<-■* « •—  . —— 0— _____
37 —  E lvire  Godefrois 66 jr, Euphr. î! ? 11 w „X il?d.ictiv^ ? an 2; Edebau Re-

Beernaertstr 20; M aria  Coopman o(M id  ^Christine™” 16™  611

Loten te bekomen in  de naauseuj-/ ,— -----------
ke Afdeling van het Rode K ru is, 95 ] was bovendien een hinderpaal voor 
Kapellestraat, Oostende. de goede zichtbaarheid bij het ver-

I keer.

HJOaarheen deze week ?
delkerke); M aria De Schepper 37 jr  
Oude M olenstr 11;

4. —  Angela Lahouter 67 jr  Nieuw
poortstwg 109; Ju stin a  Coopman, 84 
jr, Kerkstr 55; Oscar Verdonck, 83 jr, 
Ed. Cavellstr 15;

5. —  Alotee Wybouw 78 jr, Steen- 
bakkerstr 47; Carolus W illaert, 36 jr, 
(Breedene) ;

6. —  Magdalena Haeverm aet, 33 jr, 
(Breedene); Helena Denecker, 65 jr, 
M ariakerkelaan 14; Joseph Noote, 70 
jr, Pontonstr (gesticht);

7. —  M ichaël Vanleke, 68 jr, Fr. O r
banstr 26; Beatrix  Malefason (Bree
dene) ;

8. —  Erna Deschacht (S t Jo ris ); 
Roger Lam breght, 14 dg, S t Antonius- 
str 20;

9. — Aristide Depoorter (G iste l).

B E R IC H T

Ter gelegenheid van Allerheiligen 
en Allerzielen (1 en 2 Nov.) heeft de 
Burgem eester de eer het publiek te 
berichten, dat vanaf 28 Oktober tot 5 
November a.s. het verboden is schil

, Elisabethlaan 326; 
Beauprez Georges, loodsleerling, 28 
Schietbaanl. en Verplancke Elisa, 
Gentstr. 9; Goegebeur Raym ond, pas- 
werker, Edm. Laponstr 11 en Degryse 
G ilberte, Edm. Laponstr 16; Servais 
Fernand, schilder, Fr. Orbanstr 12 en 
Supply M aria, handelaarster, Torhout 
stwg 62.

A N D E R E  G E M E E N T E N
Vanderbusse Gaston, zeeman, (A n t

werpen) en Sappenberghs Elisa, (A n t
werpen); Vandenberghe Georges, be
diende (Oostende) en Compernolle 
Helena (M iddelkerke); Schuddinck 
Prosper, m ilita ir (Oostende) en De- 
goedt M arie, inpakster (M ariakerke 
bij G ent) M aenhout Lodew ijk, onder 
lu itenant (Oostende) en De Raedt 
Francina, verpleegster (Berchem ) ; 
Legein André, vervoerder (Oostende) 
en Cappelaere Jeannine, bediende, 
(Rosendael); Boydens Robert, hande
la a r (Oostende) en Van den Abeele 
M aria (Brugge); Keters Fem and, tim  
merman (Oostende) en Caenepoel

II1UC1 ____________  Christine, meid (lep e r); Defever Ar-
der- of bouwwerken u it te voeren op mand, ingenieur (Oostende) en 
de stedelijke kerkhoven. Merckx Anna (Ukkel).

O O S T E N D E M I D D E L K E R K E
PA LA C E : «Gueriers dans l’ombre», c in e m a  rp tu o d ii^ a

fn H e le n /H a n se n ’ Sim ° nne Slgn° re t’ ^ e z ^ w e e k ^ S  Kenny» met en Helene Hansen. ^  R o ja t o d ^ é n .  Alexander Knox en
FO RU M  : «Le prince des voleurs» agger.

met Jo n  H all, Pa tric ia  Morrisson en 
Adèle Jergens. in  cinécolor.

K ind , toegelaten.
R IA LT O  : «Le carrefour de la mort» 

met V icto r M ature, B ryan  Donlevy en
Coleen G ray.

CO RSO  : «Monte Cassino». Een 
huiveringswekkende tragedie die de 
wereld heeft doen beven.

K ind . toegelaten 
CAM EO : «Le célibataire et la  jeune 

filler met G ary G rant, M yrna Loy en 
Sh irley Temple.

K ind , toegelaten
R IO  : «L ’Odyssée des Mormons» 

met Tyrone Power en Linda Darnell.
K ind , toegelaten

R O X Y  : «Au Fair-West» m et Stan  
Laure l en O liver Hardy.

NOVA : «Leren sterven» met Tim  
Holt, Rosita G ran v ilt en K en t Sm ith.

K ind , toegelaten.

NIEUWPOORT
C IN E M A ’S
NOVA : van V rijdag tot Zondag 
«DE H A A IEN  VAN G IBR A LT A R 6  met 
Anna Ducaux en Louis Salou. 
M aandag en Dinsdag «H ET  H U IS  
O N DER D E  ZEE» met V iviane Ro
mance en Clément Duhour.
C EN TU RY  : van V rijdag tot Zondag: 
«NON C O UPALE» met M ichel Sim on 
en Ja n y  Holt.

Van M aandag tot Woensdag: «NOC 
TU RN E» /net George R a ft en Lynn 
Bari.

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

f f i t a n & e n & M g e
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B U R G E R L IU K E  STA N D

Geboorten : Goes W em er v. Jan  
en Talloen Rachel; Steuperaert Jan , 
v. Guillaum e en Popelier Josephina 
Fack Rosa v. M ichel en Vandepitte 
Godelieve; Eeckhoudt C larisse v. De
nis en M allefeydt Ju lie .

Overliljdens : Cc*syn Constantinus 
58 j. echtg. v. Vlaem ick Estella, L is
sewege.

Huwelijken : Claeys W alter met 
Content M arie-Louise; Leclercq Ro
bert met Henriette De Ketelaere; Cu- 
velier Prosper met Kam oen Evelina 

Huwelijksafk. Andries Larbrisseau 
(a lh ) met Madeleine Deschacht; Lo 
dewijk De W u lf (a lh .) met Rosa A- 
saert (a lh ); V alen tijn  Preem  (alh .) 
met Sim onne Van Massenhove (a lh ); 
Roger H inderyck (S t  Jan s  M olen
beek) met Pau la B rae t (a lh .); Pe 
trus Van den Eynde (Antw .) m et S i
monne Delvigne a lh .); K a re l Marme- 
nout (a lh .) met M arié—Thérèse Bou
te (a lh ); Fernand Van Heetvelde (a l 
h ier) met Germ aine Vervalle (a lh ier) 
Leon De Coninck (a lh .) met Sim on
ne Ram m elaere (a lh .); Raym ond 
Vandecasteele (Moeskroen) met M i
re ille Leveugle (Lu ingne).
F O N T E N IE R S D IE N S T

In  de week van 16 tot 23 October 
wordt de dienst van het drinkwater 
verzekerd door fonteinmeester Boute 
Henri, de Sm et de Naeyerlaan, 56.
A P O T H E E K D IE N S T

Zondag 17 October wordt de apo
theekdienst verzekerd door dhr. apo
theker Segaert, Visserskaai, 1.

BOND D ER  T O N E E L V R IE N D E N
De tweede vertoning in  de eerste 

reeks toneelavonden ingericht door 
de «Bond der Toneelliefhebbers» gaat 
door op Woensdag 27 October in  de 
toneelzaal van het Stedelijk Casino.

De keuze viel ditm aal op het sue - 
ceswerk in  drie bedrijven van Ayn 
Rand, «De Nacht van de 16e Januari» 
en verzorgd door het N ationaal To
neel van België. De belangstelling op 
d it werk is zeer groot, w ant te Ant
werpen w aar het gedurende een week 
volle zaal lokte wordt een tweede 
week voorzien en w ellicht een derde.

Een origineel stuk, w aarb ij de jury 
die zich over de beschuldigde heeft 
u it te spreken, bestaat u it personen 
verkozen onder het publiek.

Prijzen der plaatsen : le  rang 60 
fr; 2e rang 50 fr; 3e rang 30 fr.

Locatie in  het stedeliik Casino (tel. 
nr 414.25).

Tram  en autobusdienst verzekerd 
in  alle richtingen, na de vertoning.



Diesel
Motoren
A g en tsch ap  :
H. & R. Boydens 
4, Velodroomstr. 
40, Schipperstr. 

OO STENDE

EXPERTISEN
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H E T  K O M T  TO C H  A L L E S  T E R E C H T

als gij deelneemt aan de

K O L O N I A L E  L O T E R I J
Eens komt ook uw beurt 

een der supergrote loten te winnen 
van T W E E  EN  EN  H A L F  M ILL IIO ëN  

of EEN  M IL L IO E N

Verder zijn er
17 grote loten van 100.000 fr. tot 

500.000 fr.
34.407 loten van 200 fr. tot 50.000 fr. 
T R E K K IN G  OP 6 N O V E M B E R  -948 

te SER A IN G  (959)

E I S T
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B U R G E R L I JK E  STAN D  eisingen zijn ondergebracht in  de
Geboorten : Desmedt M ireille, West Raadszaal van het stadhuis, 

kapellestr 77; Snauwaert Hubert, On-
derwijsstr 4; Calcoen Rosette, S t A n . e vA C U A T IE V E R G O E D IIN G
toniusstr 34, De Corte M aria, Onder form ulieren welke dienen inge-
wijsstr 51. -phavaiiHp 77 vuld te worden, worden thans afge-Overlijdens . Savels Pharauae, </ ipwr(j hihliothppk7aai nr> hpt

echtg. Dhondt V ictor; Desmidt , _gelijkvloers en n iet meer in  de bevoor 
radingsdienst.

G RO O T  S P O R T F E E S T
Ongetwijfeld zullen velen nog het 

succesrijk bal herinneren van verle-

Joseph, 68 jr, echtg. Van Rooyen Eu 
genie.

Afkondigingen : Cosyn Albert, pen- 
sioenhouder en De Smaele Alberta, 
bediende te Leeuwergem; De Metter 
Carlos, bediende en De Cloo Erna, 
naaister te Knokke; Van Zandweghe den jaar in  de feestzaal van het Ho- 
August, bediende en Pauwaert Ga- tel de Bruges, en ingericht door de 
brielle, Knokke; Schepens René, mon- supportersclub «Flander Janssens- 
teerder, Brugge en Jaum ain  Denise; vrienden».
Larbrisseau Andries, haarkapper te D it jaa r op 20 November a.s. gaat 
Biankenberge en Deschacht Madelei- een even prachtig feest door in  de
ne, kleerm aakster; Dewaele Leo, zee- zelfde zaal. Mooi orkest, prachtige 
visser en De Groote Jeanne; Vanbeve- tombola met priizen als een toeristen- 
ren Ju lien , zeevisser en Mouton Yvon fiets, clubzetel, jacquard-deken, stof 
ne; Snauwaert Cam iel (wedr De- voor een kostuum, strijkijzer, enz. 
croix Adelaide) metser en Demeyer D it jaar komt er een andere verras- 
Alice (wwe Vandenbriele Leop.) sing ! Helene M aréchal de bekende

Peeters Ju liaan , werktuigkundige, comiek-zangeres van Radio Gent 
Vilvoorde en Engelrelst Jacqueline; komt het feest opluisteren, en of er 
Im panis M arcel, bakker te Berg en zal gelachen worden !
Helsmoortel M artha; Eyland Frans, Tijdens het bal wordt Flander 
monteerder te Oostende met Vanden- Janssens gehuldigd als Brugs kam- 
berghe Dora; Impens Gustaaf, fa- pioen. We rekenen opnieuw op een 
briekwerker te Oordegem en Bonny reuzenopkomst ! ! Later meer nieuws 
Marie-Louise; De Koninck Chariot, i daarover.
broodbakker met Lannoo Lisette te I -------------------------------- —
Zeebrugge; Bouckaert Em iel, 2e o ffi
cier Lange Om vaart met Coppens He- 
lene* Ameye Em iel, kleermaker met 
Rammeloo M argerite; Hilderson Ge
rard, brood en pasteibakker te B ia n 
kenberge met Vandepitte M arie Jo 
sé' Heene Bertrand, beheerder van 
Vennootschappen te Brugge met De 
Pestel Joanna.
VOOR D E O N D ER G ED O K EN EN

De «Nationale Federatie der Onder

Oostende-Dover

de
af-

Uurtabel der overvaarten voor
week van 17 tot 23 October 1948.

Van Oostende naar Dover : 
vaa rt 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 passagiersboten.
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Zoek lichtjes
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© K T
V o o rIIJ r*  v e r l ie s t  w e d s t r i jd
SV N IE U W P O O R T  - S.K .

0  -  1
T O R H O U T  de 27e m inuut aarzelt de lokale ver

dediging even en de rechtbuiten der 
bezoekers p laatst het leder buiten 
het bereik van keeper Vandenabeele 
in  de rechter bovenhoek. Nieuwpoort 
is lich tjes in de m inderheid daar het 
n iet te best vlot in  de m iddenlijn. 

Aan de rust is de stand 0-1.
Na de koffie dringt Nieuwpoort on-

B ij Nieuwpoort vervangt E. V an 
denabeele zijn broer gekwetst te Ja b 
beke, Bouve speelt op de reehtsbui- 
tenplaats en Pylyser terug back.

Torhout tracht de kadans te for
ceren door snel spel m aar de geel- m iddellijk 'gëw eld ig  ~aan~ "  en er is 
zwarte verdediging laa t n iet begaan, praktisch m aar één ploeg meer op 
Nieuwpoort zet. nu de tegenaanval in het veld. De voorlijn verknoeit ech- 
en rond de 17e m inuut vliegt een ter alle kansen en w aar de gasten 
shot tegen de onderzijde van de soms met acht man in  verdediging 
dwarslat van lie t doel van S K  Tor- spelen kan er m aar geen opening ge- 
hout, de bal botst enkele centim eter vonden worden. De scheidsrechter 
over de doellijn en vandaar terug in lie t onder meer een paar flagrante 
het spel. De scheidsrechter die niet hands in  het strafschopgebied onge
goed volgde kent het doel n iet toe. straft.

Het spel gaat snel op en neer. aan De leiding was uiterst slecht en de
_____________________________________ j inspecteur van het scheidsrechters-

korps die aanwezig was zal nuttig

Rechtbanken
C O R R E C T IO N E L E  R E C H T B A N K  VAN  

B R U G G E

- David Léon, fabriekwerker te Ou
denburg en De Fraeye Ju lien , werk
man te Oostende, d iefstal van p lan 
ken : ieder 15 dagen en 350 fr. (vw .) 

Wybouw M arcel, autogeleider te

T E  KO O P : C AM IO N  D EU T Z  met
gesloten stalen kabine, tevens ge
schikt voor vistransport - goede staat 
- zich wenden K a re l Van de Woesty- 
nestraat, 42, Oostende. (955)
♦ T E  KO O P : T W E E  N IE U W E  M O 
T O R EN  A.W .A. met keerkoppeling - 
240 P .K . nog in  fabriels - zeer voor
delige voorwa arden.

Adres bureel van het blad. (958)
♦ T E  K O O P  : drie kassen: een was
m achine met motor.

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

T E  K O O P  
B E L A N G R I JK E  P E R C E L E N

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

Z E S D E  Z E G E  VAN G O LD  STA R

Met 2-0 mochten de groen-gelen uit 
Veurne huiswaarts keren. De zege is 
ten zeerste verdiend want na een 
gelijkopgaande eerste time werd 
Veurne na de koffie fel ingedrukt en 
Huwaert, dank zii Dame Fortuna 
moest zich slechts nog éénmaal ge
wonnen geven. Het eerste doel werd 
aan de 18e min, aangetekend nadat 
een prachtcenter van Eerebout via 
R ijckew aert bij Berteloot terecht 
kwam die met puike kopstoot de net
ten trillen  deed. 17 min. vóór het ein
de zond Eerebout voor de zoveelste 
m aal gepast in, Dierendonck talmde 
niet en kogelde in  de linker beneden 
hoek prachtig binnen. Gold S ta r speel 
de nogmaals een flinke parti;', Luc. 
Dewulf was de ster van het veld en 
ook Deboutte, Eerebout, Berteloot en 
Bourgoignie waren in  blakende vorm. 
Na zes matches staan w ij aan de le i
ding, wel is waar in  gezelschap der 
groen-zwarten uit Torhout. Zondag 
wordt een verdiende rust genoten. W ij 
hopen dat onfee boys er de goede vorm 
zullen op na houden, de oefening en 
in  het bijzonder het turnen niet zul
len verwaarlozen teneinde op 24 de
zer bij SK  Steenbrugge met klank 
hun gele tru i te verdedigen en te be
waren.

Onze reserven behaalden bij SK  
Steenbrugge een mooie zege (4-3). 
Van een verrassing gesproken m aar 
w ij wisten dat onze invallers mits 
geestdrift en verstandhouding tot 
iets in  staat zijn. W ij hopen dat zij 
niet bij de pakken zullen blijven zit
ten en dat zij nog menigmaal aange
naam zullen verrassen.

werk kunnen verrichten.
De reserven kregen te Biankenber

ge een 13-0 p il te slikken.
De juniors moesten met 1-5 onder

doen van A.S. Oostende in  een wed
strijd  w aar te veel penalties in voor
kwamen.

Zondag a.s. is er geen officieel voet 
bal. W e trekken verder de aandacht 
der sportliefhebbers op het feit dat 
het volgens de reglementen van de 
B.V .B. verboden is op het terrein te 
komen na een voetbalwedstrijd. Dus 
verlaat het terrein zonder op het gras 
te komen.

Ziftingswedstriijd
Juniors

voor

ficiële titel, ereteken, pensioen be
roepsvorming, voorrang bij het be
komen der publieke ambten.

Voor alle in lichtingen kunnen de
belanghebbenden zich wenden ten 
stadhuize, bureel 5 iedere W O EN S
DAG van 11 tot 12 uur.

gedokenen van België» belast zich op Oostende, onvrijw illige verwondingen: 
dit ogenblik met het verdedigen van 700 fr. te betalen ten provisionele t i
de belangen van de ondergedokenen, tel aan het slachtoffer : 10.000 fr. 
die nooit voor de vijand hebben ge- — Touquet Helene, meid te Oostende
werkt. . . verberging van  een vaandelvluchtige :Be langrijke  voordelen zullen hun 70Q frank
kunnen toegekend worden^ zoals ô - |—  j acobs Herm an, zeeman en De-

brauwere Achille, schipper, beiden te
Breedene, heling van twee balken :
ieder 210 fr. (voorw.).
—  Nuyttens M arie Louise, huishoud
ster te Oostende, d iefstal van zilver
werk, lakens en handdoeken : 1 mnd 
en 700 fr. voorw. 3 jaar.
— P.B. van Hollandse nationalite it 
was naar Biankenberge gekomen en 
in  het hotel van dhr Lippens afge
stapt. Ongelukkig was ze na een paar 
dagen het grootste deel van haar geld 
kw ijt in  de Casino.

Op het einde van de maand toen ze 
haar rekening niet kon betalen, werd 
ze door de politie naar het gevang 
van Brugge overgebracht. Voor die 
feiten verscheen P.B . voor de recht
bank en kreeg 2 maanden en 2.260 fr.
—  P.V.M . Brusel en A.V.H. Oostende, 
voor diefstal van een doktersinstru- 
ment 350 fr en 700 fr  boete voorw. 
voor 3 jaar.

Notariële Aankondigingen

Op Zondag 17 Oktober 1948 om 15 
uur op het terrein van V.G.O.

Deze wedstrijd zal ongetwijfeld de 
grote massa lokken daar we hier de 
bjeste jongerén van onze provincie 
aan het werk zullen zien, die keurig 
voetbal zullen vertonen.

Ziehier de samenstelling der ploe
gen:

Van P a rijs  (Knokke) Styns (F.C . 
Knokke) Bertier (FC  Brugge) Delae- 
tre (Knokke) Rom melaere (A S Oost
ende) Coopman (V G  Oostende) Van- 
dercruysse (AS Oostende) Declerck 
(FC  Brugge) Noel (FC  Brugge) Bar- 
voets (Knokke) Dewachter (FC  Brug 
ge).
.T-5e£roote Brugge) Bouckaert 
(FC  T ie lt) Dauwens (Knokke) Lowyck 
(FC  Brugge) Debreuck (CS Brugge) 
Moerman (V G  Oostende) Dhoaghe 
(Kniokke) Deprez (Izegem) Dérous 
(C S Brugge) Duisburg (VG O ) Schot
te (CS Brugge).

We geven dus elkeen rendez-vous 
op het K.V.G.O.-plein om 15 uur.

G E M EEN T ER A A D
Dinsdagavond 11. kwam de Gemeen 

teraad bijeen onder het voorzitter
schap van Burgemeester de Gheldere 
Alleen raadslid  Vantorre Cam iel (lib )

W DeE raadS hechtte zijn goedkeuring 
aan de lastenboeken en plannen be
f f e n d e  de wegeniswerken en het 
drinkwaterbedelingsnet op de Natio
nale W erf van woningen voor geteis- 
terden.Leningen werden aangevraagd voor
het boren van twee nieuwe filterput 
ten De raad keurde ook een besluit 
g o e d ,  w aarb ij het College van Burge
meester en Schepenen de toelating 
krijgt om uit te zien naar de aankoop 
van twee autocamions voor het ver
zekeren van de reinigingsdienst.

Vervolgens werd nog in  geheime zit
ting aan het. college m achtiging ver
leend tot optreden in  een rechtsvor
dering en ook de wedderegelmg m de 
adrSn istr atie v e en politiediensten 
goedgekeurd.
O N D ER S C H E ID IN G EN

De Heer Daveloose Edmond, eerste 
schepen onzer gemeente en tevens 
aannemer van werken, werd vereerd 
m eteen ereteken lste klasse voor 
.meer dan 35 jaar lidm aatschap bi] de 
syndicale Kam er der aannemers.

De aannem ers Gebroeders Pyckavet 
kregen het ereteken 2de klasse.

VO OR D E  G E T E IS T E R D E N
Op Donderdag 21 Oktober zal een 

afsrevaardigde zetelen op het stad
h u i s  van 9 tot 12 uur. Alle in lichtingen 
kunnen aldaar bekomen worden.

DE N IE U W E  S P O O R L IJN
De werken aan het eerste vak vor

deren snel. Naar we thans ook verno
men hebben zal binnenkort een twee
de aanbesteding uitgeschreven wor
den, nam elijk voor het aanbrengen 
van de bedding tussen Ramskapelie- 
straat en het kanaal.

O P H E T  STAD H U IIS
De herstellingswerken zijn thans 

in  volle gang. In  het voorjaar van 1949 
zal men een volledig hersteld en her
ingericht stadhuis kunnen vinden

Voorlopig is slechts één ingang die 
'kan gebruikt worden, de deur aan de 
zuidkant. De burelen van het secreta
riaat, de Werklozendienst en de Op-

Studle van Notaris 
M aurice Q U A G H E B E U R

Léopoldlaan 10 te Oostende
XXXX

Op D O ND ERD AG  21 O C TO BER ’48 
te 15 u. in  het lokaal Prins Boudewijn 
St. Sebastiaanstraat, 22 te Oostende 

IN S T E L  met 1/2% premie van 
STA D  O O STENDE

Gerievig’ Woonhuis
M ET  PO O R T , G A R A G E  EN  P A K H U iS

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

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

dag van 14 tot 17 uur.
A lle nadere in lichtingen te beko

men ter studie.

Studie vain den Notaris 
M A U R IC E  Q U A G H E B E U R  

te Oostende, Léopoldlaan, 10 
xxx

Op DONDERDAG 21 O CTO BER ’48 
te 15 u. in  het lokaal Prins Boude
w ijn, St. Sebastiaanstraat, 22 te Oost 
ende.

T O E SL A G  van
STAD  OO STENDE

Koop I

Schoon Herenhuis

V e a i uai<5£. g.ctuig.eni& g e a lw ift

Voor de Boetstraffelijke Rechtbank 
te Brugge voorgezeten door de Heer 
de la  Kethulle, werd Maandag de zaak 
opgeroepen ten laste van  Ju lien  M US, 
Ph ilbert D E LE Y  en Frans A LLA R Y , 
vissers uit Oostende, u it hoofde van 
valse verklaringen afgelegd tegen de 
Heer Vandenberghe Prosper, w aarin 
ze beweerden hem in  Ju n i of Ju li 1944 
dus tijdens de bezetting, in  uniform  
van een pro-duitse groepering gezien 
te hebben op de tram  te Den Haan.

Na het proces in  Ju li van vorig jaar, 
diende de heer Vandenberghe Prosper 
klacht in voor valsheid ih  getuigenis.

Na een grondig onderzoek van het 
dossier en de getuigen, werden voor 
de onderzoeksrechter bekentenissen 
gedaan.

De procureur Vandermeersch eiste 
een voorbeeldige straf, daar deze ver
klaringen voor de benadeelde persoon 
zware gevolgen hebben gehad.

Meester ANCOT, namens de heer 
Vandenberghe had zich als burgerlij
ke partij aangesteld en eiste van ieder 
der betichten één frank  schadever
goeding.

De rechtbank ging hierop in  en ver-, 
oordeelde daarop de drie betichten 
tot ZEV EN  M AANDEN G EVAN G, 
HONDERD FR A N K  B O ET E  V ER M E 
N IG V U LD IG D  M ET  ZEV EN  en kende 
de gevraagde frank aan de burgerlijke 
partij toe.

De procureur vroeg rtaarop de on
m iddellijke aanhouding der drie be
tichten, w aarin de rechtbank toe
stemde.

Studie van Notaris 
‘J.-B . D E  G H E L D E R E

O.L. Vrouwstraat, 23, Heist aan Zee 
xxx

IN S T E L  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 men bij de Notaris. 
Brasseurs» Herm ans Liebaertstraat, 
van : ,

BAD STAD  H EIST-A A N -ZEE

met poort, serre, grote hof en boom 
gaard van ongeveer 150 fruitbomen 
Nieuwpoortse steenweg 369. Opper 
vlakte 4.180 m2. Zeer gerievige in 

(‘943 richting - geschikt voor allerhande 
ondernemingen - water, gas, e lectri
citeit.

G EN O T : 1 M ei 1949 - De hangen
de vruchten worden n iet medever 
kocht.

B EZ O EK  : Dinsdag en Vrijdag van 
3 tot 5 u. m its vergunning te beko

IIN G EST ELD  : 785.000 FR
Koop I I

G R O T E
Bouwgrond en Land

met ongeveer 18 rn façade aan de R a 
versijdestraat _ Oppervlakte 9.460 m2 

Hoek der S W o s e p h  en Stl Antonius- :  gelgen nevens het huis van de heer 
straten. - groot 250 m2 - geschikt M aurice Maudens te Oostende, 
voor fam ilie-pensioen; beschikbaar ^

Groot BURGERSHUIS
met E R V E

Corporatief Verbond
U IT S L A G E N

Béliard  (b) - Po litie  o - l
Crop’s - IJsberen 1-4
Stad - Litto  Nieuwpoort 2-5
El. L itto ra l _ U.C.B. (b ) 5-4
U.C.B. (a ) - Béliard  (a ) 2-0
Bruggen en Wegen - Zeewezen 0-6

R A N G S C H IK K IN G
1U.C.B. (a ) 3 3 0 0 13 2 6
2 Zeewezen 2 2 0 0 10 2 4
3 Béliard  (a ) 3 2 1 0 10 3 4
4 IJsberen 3 2 1 0 14 6 4
5 Po litie  3 2 1 0 4 6 4
6 L itto  Nieuwp 3 2 1 0 11 8 4
7 E l. L itto ra l 3 2 1 0 10 8 4
8 Tram  2 1 1 0 7 4 2
9 Stad  - 3 1 2 0 5 7 2

10 U.C.B. (b) 3 1 2 0 10 8 2
11 Br. en Wegen 2 0 2 0 0 11 0
12 Béliard  (b) 3 0 3 0 0 15 0
13 Crop’s 3 0 3 0 3 17 0

M A TCH EN  VO OR Z A T ER D A G
Tram  - U.C.B. (a ) (T ram )
Zeewezen - IJsberen (M. Hospitaal)
E l. L itto ra l - Stad (VGO  Opex)
Po litie - Crop’s (Stad )
Béliard  (a ) - Br. en Weg. (Bé liard ) 
L. Nieuwp. - Béliard  (b ) (SV  Nieuwp’, 

U.C.B. (b ) bye.
2.000

met de betaling.
Ten verzoeke van de D ienst van het 

Sequester. (950)

U it te r hand 
koop

te

O O ST EN D E  - O P E X
a) Perceel bouwgrond, Congolaan, ^  ^

6 bïjeedi e " °P P ervlakte l '^  :P^  te 15 u. ter herberg Prin s Boudewijnb) Blankenberghestraat - 6 meter

Gebruikt zonder pacht mits 
fr. ’s jaars.

IN G E S T E L D  : 335.000 FR .
Voor plan en alle nadere inlichtin- 

en zie plakbrief of zich bevragen ter 
studie. (953)

Studie van Notaris 
Notaris J .  G H YO O T

St. Petersburgstraat, 47 Oostende 
Tel. 715.88

XXX
T O E W IJZ IIN G

Op W O ENSD AG 20 O C TO BER ’48

breedte - oppervlakte 130 m2 
B R E E D E N E

Bouwgrond Driftweg (N abij Espe- 
rance) Huis : Keerweg no 27 _ 5 Pl. 
en zolder.

Alle in lichtingen ter studie van No
taris LA CO U RT A „ K a re l Janssens
laan, 31 te Oostende • (945)
♦ OUD P A P IE R  T E  K O O P  P E R  K G .

Zich wenden ter D rukkerij van 
«-Hiet N ieuw Visscherijblad» Nieuw
poortsteenweg, 44 Tel. 72.523.

St. Sebastiaanstraat, 22, te Oostende

W O O N H U IS
met verdieping te Oostende, S T U I
V ER STRA A T , 230 (nabij St. Janskerk 
groot 93,94 m2 

Voorzien van stadswater, gas, elec
triciteit.

Genot der huurpenningen op 1-2- 
1948.

V rij gebruik voor de koper 6 maan 
den na de notificatie van de aankoop 
(art. 6 wet 31-3-48)

Zichtbaar : Dinsdag- en Donder-Si vous voulez une santé de fer, 
mangez plus souvent les produits de dagen van 2 tôt 5 u. namiddag,

(la mer. i n g e s t e l d 220.000 FR .
(947)

SCHAKEN

U IT S L A G  VAN D E Z E S K A M P E N
IN  D E E E R S T E  Z ESK A M P ;

1. V. Gerrits
2. F. Teetaert
3. C. Vanthuyne
4. J .  Stuyts
5. Dr. Gesquière
3. Leop. Pepers

IN  D E T W EED E  .ZESKAM P :
1. Dr. Gesquière 3,5 p.

Calus sen. 3,5 p.
O. Rosseel 3,5 p.

4. A. Haym an 2,5 p.
5. P. Vanbeveren 1,5 p.
6. F. Dehondt 0,5 p. 

IN  D E D ERD E ZESK A M P :
1. H. Spoelders 3

A. Degryse 3
F. Vancoillie 3

4. A. van Voren 
R. Lingier

6. Ch. Devos 
IN  D E V IE R D E  ZESK A M P

1. N. Douvere 3
M. Vander busse 3

3. L. Meyns 1,5 p.
R. du Gardein 1,5 p.

5. C. Aspeslagh 1 p.
6. M. Deceunynck ff.

5 p 
3 p

p.
P-
P-

2.5 p.
2.5 p. 

1 P.

P-
P-



De Zesdaagse van Buffalo  zijn 
geeindigd en onze Belgische 

vertegenwoordigers Decorte- 
Maelbrancke moesten zich te
vreden stellen met een zesde 
p laats op drie ronden van de 
w innaars Moretti-Cyr. Eens de 
kleine Am erikaanse pisten ge
woon zal Dré wel zijn duivels 
beginnen te ontbinden.
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De B E S T E  juniors der Pro
vincie nemen het Zondag 17 
Oct. tegen elkaar op om 15 u. 
op het VGO-terrein. Een zeer 
aantrekkelijke partij tussen 2 
selecties waarvan de opstelling 
borg staat voor mooi spelver- 
toon. De opstellingen zi.'n el
ders in het blad te vinden..

i m a tc A e & U  a u e i t u ü je n d  

u e x d & t

Na afloop van de eerste speel-time 
bij de w edstrijd  VGO -BS Avelgem 
konden we ons niet onthouden de be 
denking te maken dat het spel dat 
roodgeel tot dan toe had vertoond 
w erkelijk bevordering waardig was.

Zeer objectief gezien was er immers 
geen enkel gat in  de roodgele «equi
pe» te vinden, was het samenspel en 
de onderlinge verstandhouding opper 
best, bleken alle spelers technisch 
voldoende onderlegd en was vooral 
de voorhoede met anim ator Melis 
zeer gevaarlijk . N atuurlijk  mag niet 
u it het oog verloren dat B S  Avelgem 
nu precies n iet een van de tenoren 
der reeks mag genoemd worden en 
dat V G O  derhalve weinig tegenstand 
van  de grensmannen moest verwach 
ten. Doch anderzijds zal niemand be
tw isten dat er in  Provinciaal ver
scheidene ploegen een klas sterker 
z ijn  dan hun mededingers en tot de
ze ploegen behoren wel VGO, FC  Roe 
selare en E. W ervik terw ijl Knokke 
zich ook af en toe in  het debat zal 
mogen mengen. Van d it v iertal zorgt 
roodgeel w\el voor de meest ophef
makende prestaties door af en toe 
hoge score’s te bereiken.

W ij die de gelegenheid hebben beur 
telings roodgroen en roodgeel aan ’t 
werk te zien mogen dan ook beslui
ten  en tussen beide elftallen een nog 
slechts geringe klassenverschil be
staat. Een derbywedstrijd zou ons 
daarom trent zeker bevestiging bren
gen en het is dan ook de wens van 
alle sportliefhebers dat het tussen A.
S.O. en V.G.O. d it jaa r weer tot de 
jaarlijk se  derby zou komen.

De wedstrijd van Zondag heeft ons 
veel emoties gespaard. Nochtans zet
te de wedstrijd voor Avelgem niet on
gunstig in  daar ze na een v ijfta l m i
nuten, er in  slaagden na een sublie
me combinatie, een openingspunt te 
netten dat Evenwel iwtegens buiten
spel werd af gekeurd. W are d it niet 
gebeurt dan kon m isschien de wed
strijd  helem aal anders zijn verlopen. 
Het was dus wel «pyschologisch» o- 
genblik van de wedstrijd, zoals men 
dat pleegt te noemen. M aar voor de 
rest was roodgeel de baas in  huis.

Regelm atig werd er aangevallen en 
ook tam elijk regelm atig gedoeld. Voor 
Avelgem eindide ten slotte het avon
tuur bij het c ijfer 6.

De ploeg :
Van Brussel, Dujardin, Aspeslagh. 

V an  de Berghe, Coopman, Berten, 
Ghysels, Pieters, Cuypers, Swinberghe 
Mfelis.

De doelpunten :
Op Kopstoot van Pieters aan de 15

m inuut;
Cuypers aan de 32 m inuut;
Aan de 49e min. Ghysels zendt jn  

open kooi 
Aan 52 min. M elis op corner 
Aan de 55e min. Pieters op center 

van Berten.
Aan de 84e m in. Prachtshot van 

Ghysels.

A.S.O. op verrassende wijze 
aan de leiding

Zeer gevleid
HERMES

Hiermede bedoelen we niet dat we 
«gevleid» waren door de zege van 
groengeel tegen groenwit doch wel 
dat de behaalde zege zeer gevleid, ja  
onverdiend mag genoemd. En  nie
mand, die de w edstrijd bij woonde, 
zal ons durven tegenspreken.

Jeugdig als de ploeg is, bezit ze he
lem aal n iet voldoende dash en strijd 
lust. H et ontbreekt zichtbaar aan en 
kele elementen die er de nodige gang 
kunnen inbrengen en inhouden.

B ij de halfs blijken Dely en W yns 
over het meest adem te beschikken, 
doch in  de voorhoede zoekt men te 
vergeefs naar uitblinkers. Het tekort 
aan een degelijk, snel en autoritair 
aanvalsleider is opvallend en ver
zwakt gans de ploeg w ant h ier is 
Hermes bepaald ziek. Beide inside’s 
zorgen niet voldoende de verbinding 
tussen voor- en midden en zijn wei
nig secuur bij het voorzetten. Van 
beide vleugels is Verm eersch de beste 
doch h ij moet tot grotere dingen in 
staat zijn. Ook h ij heeft alle snelheid 
verloren, kan geen m an voorbij en 
m ist zelfvertrouwen. Hermes had op 
hem grote verwachtingen gesteld. 
Mocht h ij weldra volledig doorbreken 
Deputter kreeg enkele mooie voorzet
ten met dito scoorkansen doch h ij 
bracht er niets van terecht.

Scheidsrechter Devisch nam  meer 
dan een ongelukkige en niet te ver
antwoorden beslissing die toevallig 
in  het voordeel van Herm es uitvielen.

Ofwel was dhr. Devisch opgevreten 
door plankenkoorts, ofwel is h ij 90% 
onbekwaam.

De Hermes ploeg ; De Bruycker, 
Casteteiyn, IGovaerti Geldhof;, Dely, 
Wyns, Vermeersch, Easton, M ille  D ’ 
Haese en Deputter.

Aan 35e min. Deputter (0-1)
Aan 55e min. Penalty  Deputter 0-2 
Aan 81e m in m ildert SK V O  de sco

re (1-2).

e n

u i t  A s s e b r o u c k  t e r u g

Assebrouck is b lijkbaar een van die 
ploegjes die het gebrek aan techniek 
en degelijk spel w illen vergoeden door 
een overdreven dosis brutaliteit waar 
mede echter elftallen als SK V O  niet 
gediend zijn.

SK V O  heeft dan ook niet aange
drongen en ervoor gezorgd dat de 
schaapjes op ’t  droge kwamen en de 
puntjes... naar Oostende.

Over de wedstrijd va lt dan ook 
weinig te vertellen. N adat S.K.V.O. 
wist voorsprong te nemen doelde Pop
pe in eigen kooi doch Assebrouck w il
de fa ir zijn en voor de _rust zou een 
der lokalen eveneens hét balletje in 
eigen net deponeren.

Na de koffie ging Assebrouck door 
met zijn brutaal spel en alle SKVO-

spelers kregen een stamp of een kap 
m aar gelukkig bleven allen op de 
been, a l was het meer dam eens a l 
hinkend. Dedulle m iek er bij gelegen
heid 1-3 van. en voor de rest werd 
er lusteloos voortgespeeld tot het 
eindsignaal weerklonk.

W anneer we dan toch appel w illen 
houden vernoemen we bij de besten 
Poppe en Serru. Ferier gaf een goede 
indruk, te rw ijl Van  Halm e te fe l werd 
bewaakt om zijn leven te riskeren.

Twee puntjes werd SK V O  weer l i j 
ker en aldus b lijft de strijd  om de t i
tel zeer open. M aar daar de eerste 
twee geklasseerden overgaan kan bij
na n iet langer meer aan de promotie 
van SK O  getw ijfeld worden.

Tegen alle verwachtingen in, is 
roodgroen te Borgerhout aan de w in 
nende hand gebleven en kwam de ne
derlaag. van Dendermonde te Izegem 
een handje toesteken om A.S.O. aan 
de leiding van z ijn  reeks brengen

Of we ons lang in  d it succes zullen 
mogen verheugen va lt natuurlijk  te 
bezien. Het bestuur van roodgroen 
koestert steeds titelam bities, ook al 
hangen ze d it n iet aan de grote klok, 
en nu ASO  de leiding heeft veroverd 
loopt men in  het kamp m et een stra
lend gezicht Het is natuurlijk  n iet aan 
iedereen gegeven de leiding te vero
veren, ook a l is het m aar voor een 
drieta l weken, doch de samenstelling 
van het roodgroen e lfta l is ons dun- 
kens a l te onevenwichtig om daar
om trent bestendige grote zekerheid 
te bieden. Men kan het probleem ten 
slotte tot deze vraag herleiden: «zal 
ASO net zoals U. Doornik tijdens de 
voorbije com petitie, uitslu itend door 
zijn !verdediging, kunnen promove
ren?» Onmogeli’k  is d it n ie t m aar 
het geval U. Doornik was een unicum 
en het ware w erkelijk  een dubbele 
verrassing moest ASO het dit jaar 
eveneens aldus kunnen aan boord leg 
eveneens aldus kunnen aan boord leg 
gen.

Veel hangt af van de prestaties van 
Legon en Gernaey. D it zijn ten slot
te de grote steunpilaren geworden 
van ASO. Legon, we schreven het 
reeds eerder, die autoriteit, zelfzeker 
heid en technische vaardigheid paart 
aan w are en oprechte clubgenegnn- 
heid en dan ook steeds zijn beste 
krachten geeft. Geraey, de jonge 
belofte die nu reeds onvervangbaar 
is en aan zijn medespelers u it de ver
dediging het vertrouwen geeft in zijn 
kunnen, en aldus ook in  hun samen
gebundelde kracht. M aar zoeken we 
verder n iet te vergeefs naar u itb lin 
kers? A lle hoop was gevestigd op M i
chel. M aar is h ij het die dan A.S.O. 
naar Eerste moet brengen? M ar
cheert de vleugel M ichel - Vandieren 
donck zo geweldig ??

W e herhalen dat de sterkte van A.
S.O. in  de verdediging b lijft en dat de 
voorhoede quasi n iet is verbeterd bij 
verleden jaar.

De wedstrijd te Borgerhout betwist 
heeft de meeste aanhangers voldoe
ning gegeven omdat ASO  ten slotte 
verdiend aan de winnende hand 
bleef, dank zij Legon en Gernaey, en 
dank zij ook hun vlug tempospel dat 
de Borgerhout m annen met hun ty
pisch Antwerpspel n iet konden hou
den. De eerste tim e was voor Borger
hout, de tweede tim e voor ASO dat, 
langs Vandierendonck b ij m isver
stand van de verdediging, de leiding 
kon nemen.

Gernaey speelde een goede wed
strijd  evenals Sabbe die aanvanke
lijk  door de snelle Borgerhoutvleugel 
enkele m alen in  de leuren werd ge
legd doch daarna, dank zij zijn for
sig en gedurfd tussenkomen, meester 
kon blijven van de situatie. J.  De
schacht was beter dan gewoonlijk 
te rw ijl Legon de ster was van het

veld. Hollemeesch zwoegde zich dood 
doch gaf helaas teveel ballen af in de 
voeten van de tegenstrever. C. De
schacht presteert in  dalende li;'n, dit 
spijt velen hem nog op zelfde hoogte 
van verleden jaa r achten. In  de voor
hoede werd zo een beetje gejongleerd 
Van dierendonck en Monteny wissel
den elkaar af op de insideplaatsen. 
Vandercruyssen speelde een goede eer 
ste en een ontgoochelende tweede 
helfit. Vandierendonck is slechts af 
en toe een goed vleugelspeler, laat

staan een goed inside. Lenaers was 
Lenaers en De Cuman-Monteny lie- j  

ten zich eveneens zelden gelden.
En  aldus staan we voor een rust

dag die er slechts een halve zal zijn 
daar A.S.O. Zondag naar Knokke 
reist om er een vrienden wedstrijd te 
betwisten. Deze wedstrijd is wel van 
zo weinig belang dat we er weinig 
woorden zullen dienen aan te verspil
len en ons toekomende week liefst 
met een ander onderwerp zullen be
zig houden.

Het hoekje van de honüeülielM k

M O D EL  Y A C H T  C L U B  O O ST EN D E  
(M .Y .C .O .)

Op Zondag a.s. 17 Oct. grijp t in  
het M aria-Hendrikapark (Lac  M iro ir) 

jaa rlijk se  hierfat zeilwedstrijd 
p laats, die verzeilt zal worden ln  het 
kader der Nationale Reeks. Benevens 
een le  p rijs  gaat het tevens om het 
clubkam pioenschap in  serie 1,65 m.

De w edstrijd  zal ingedeeld worden 
als volgt : Aan de wind, 3 punten; 
Voor de wind 2 punten.

A ls la a t voorzien, indien het we
der gunstig is, men zich aan een 
prachtige en spannende wedstrijd 
m ag verwachten.

De w edstrijd  begint stipt om 13 u.

DE SP R O N G  O V ER  DE G R A C H T  
M ET  V E R L E N G S E L

Deze gracht is een rechthoekige 
kuil van 3 meter lengte op 1,50 me
ter breedte dewelke langs een der 
smalle zijden een lichte helling 
naar beneden vertoont, dit om de 
hond bij gebeur lijke missing niet te 
kwetsen.

De hond moet deze hindernis over
schrijden op bevel van zijn meester 
en ziehier hoe men dient te werk te 
gaan w il men deze oefening met 
sukses bekroond zien worden.

Leg de ku il d icht bij middel van 
planken welke zeer goed tegen elkan 
der aanpassen totdat nog slechts een 
opening of ku iltje  van  ongeveer 50 à 
60 centim eter lengte overblijft. Plaats 
uw hond dan o- een paar meter a f
stand van deze opening en beveel hem 
ter p laats te blijven waarop U  ver
volgens aan de voet van de kuil ga 
plaats nemen, zorgdragende dezelfde 
kant te nemen als voor de haag met 
gracht. W acht enkele seconden en be 
veel dan «X  over».

Zodra de hond nu de gevraagde 
sprong uitvoert beveel dan ogenblik
kelijk  «X  aan de voet» of «X  kom» 
en herbegin de oefening .

W eigert de hond nu echter de 
sprong, w at voor een begin zeer vaak 
kan gebeuren, lijn  hem dan aan bij 
m iddel van een koord en ga te werk 
zoals bij de oefening voor de sprong 
over de haag met gracht, kwestie 
van uw hond met de nieuwe oefening 
vertrouwd te maken. Voert de hond 
nu de sprong u it neem dan telkens 
een plank weg om zodoende de ope
ning te vergroten waarover de hond 
dient te springen. Men zal ook zorg 
dragen de afstand tussen gracht en 
hond Ietsw at te vergroten naarge
lang de sprong welke dç hond moet 
uitvoeren. W anneer U  met kalm te te 
werk gaat zult U  er toe komen na 
eSnkfele dagen oefteften uw hond de 
kuil van 3 meter zonder de minste 
moeilijkheden te doen springen. B ij 
deze oefening kan heti best gebeuren 
dat uw hond in  plaats van over de 
hindernis te springen zich veroor
looft met door de ku il te lopen, iets 
w at d ient vermeden te worden. Om 
zulks te beletten zal men 2 à 3 lich 
te planken kruiswaarts over de kuil 
leggen. Wanneer de hond nu zonder 
hinder en op bevel de sprong van 3 
meter uitvoert zal men hem ver
trouwd maken m et het verlengsel.

D it verlengsel is een rechthoekig 
raam  van dezelfde breedte als de kuil 
en 60 centim eter hoog. Deze wordt 
schuin geplaatst bij middel van 2 
halve hoepelvormige steunijziers die 
langs onder aan het verlengsel (m at) 
zijn aangebrachtl waardoor deze hij 
de m inste aanraking een tuimelbewe 
ging m aakt. P laats d it verlengsel nu 
over de kuil zodat de sprong onge
veer 3 meter b lijft. Zet uw hond op 
de gewone p laats en doe hem op de 
gewone wijze de sprong uitvoeren.

Wanneer h ij nu echter weigert de 
hindernis te nemen zal men hem daa 
térug aanlijnen en een paar maal 
aan de lijn  deze sprong laten uitvoe
ren. D it volstaat om hem met deze 
sprong vertrouwd te maken, zodat U 
dan verder hem in vrijheid  de ge
vraagde oefening kan doen uitvoeren 

Vergroot nu geleidelijk de sprong 
door het verlengsel telkens een tien
ta l centim eter achterwaarts te ver
plaatsen tot U, m its geduld, volhar
ding en. overvloedig strelen, ertoe 
komt de sprong over de gracht met 
verlengsel , zijnde 4 meter, te doen 
uitvoeren. ( ’t  vervolgt)

V.RH.

H O N D EN SPO R T

Qxoie propaganda 
xincju 'edA t’i i j d

Op Zondag 17 October a.s. wordt 
ter gelegenheid van de Inhuldiging 
van hun terrein, door de onlangs ge
stichte hondenclub «M ijn Vertrou
wen» Opex-Oostende, dewelke onder 
leiding staat van de symphatieke 
Voorzitter dhr. Costenobel Alois en 
haar lokaal heeft bij de verdienste
lijke  sportman dhr. Beirens Marcel, 
Voorhavenlaan. 75, een Grote Propa
ganda Ringw edstrijd voor afgerichte 
honden gehouden. Deze wedstrijd 
gaat door van 9 tot 12 en van  14 tot
16 uur met de verzekerde deelname 
van de beste afgerichte honden van 
de V.A.V., waaronder «Relia de la 
Fraternité» kampioen van België 1948 
toebehorende aan dhr. F a ic t Emme
ry, van de Zeehond Klem skerke, en 
«Marusi», de 12-jarige ex-kampioen 
van België, toebehorende aan de heer 
Anseeuw Henri van de St. Michielse 
Waakhondenclub.

Dhr. Rouzée Henri, Onder-Voorzit- 
ter en officiële keurder der V.A.V. zal 
deze wedstrijd leiden die betwist 
wordti onder de reglementen van de 
V.A.V. Alle liefhebbers van honden
sport zijn welkom. Z ij zullen trou
wens ooggetuige zijn van een brokje 
eerlijke sport en zich kunnen over 
tuigen w at met, met geduld en vol
harding, van een hond kan bekomen.

K A M P IO E N S C H A P  VAN  B E L G IE  
lllle K A T E G O R IE

Zondag 1.1, 10 October 1948, werd 
te T ie lt het Kam pioenschap van Bel
gië der V.A.V. I l le  kategorie betwist

Onze streekgenoot dhr. Dauw Leon 
van De Zeehond Klemskerke, wist 
zich met zijn hond «TJber de Ia  B ri
gade» 2e te rangschikken met het 
mooi puntenaantal van 307 na «Biki» 
tioebehorende aan dhr. De Vooght O. 
van Tielt, die met 357 punten het 
kampioenschap in  deze kategorie ver
overde.

e n
BEVORDERING B

St. Moeskroen - Exc. St. N iklaas 1-1 
Harelbeke - Waregem  "  ’
St. K o rtrijk  - Rac. Lokeren 
Rac. G ent _ Kapellen 
Rac. Borgerhout - A S Oostende 
Izegem - Dendermonde 
Tubantia - Meenen 
Meulestede - Temsche

0-1
2-2
5-1
0-1
3-2

uitg.
uitg.

RANGSCHIKKING
1 A S Oostende 6 5 1 0 10 3
2 R . Gent 6 4 1 1 16 3
3 Denderm. 6 4 1 1 14 5
4 S. N iklaas 6 4 1 1 13 8
5 Izegem 6 3 1 2 13 8
6 Waregem 6 3 2 1 14 10
7 Moeskroen 6 2 2 2 11 9
8 Borgerhout 6 3 3 0 11 12
9 Temsche 5 2 2 1 6 11

10 Meenen 5 1 2 2 7 9
11 St. K o rtrijk 6 1 3 2 7 10
12 Lokeren 6 1 3 2 11 15
13 Kapellen 6 2 4 0 11 14
14 Harelbeke 6 1 4 1 7 14
15 Tubantia 5 0 3 2 6 13
16 Meulestede 5 1 4 0 5 15

Ile PROVINCIAAL
V.G. Oostende Avelgem 
D Biankenberge - CS leper 
SV  Wevelgem - Ingelm unster 
Zwevegem Sp. - Houthulst 
W S  leper _ Deerlijk 
Knokke - Moeskroen 
FC  Roeselare - Oudenburg

RANGSCHIKKING
V G  Oostende 6 4 0 2 16
W ervik  6 5 1 0 24
Houthulst 6 4 1 1 16
F  Roeselare 6 4 1 1 15
Knokke 6 4 1 1 11

6 Zwevegem 6 3 1 2 13
7 Blankenb. 6 3 1 2 11
8 Moeskroen 6 2 3 - 9
9 CS leper 6 2 3 1 9

10 Avelgem 6 1 3  2 8
11 Wevelgem 6 2 4 0 9
12 Deerlijk 6 2 4 0 8
13 W S leper 6 1 4  1 9
14 Ingelm . 6 1 4  1 6
15 Poperinge 6 1 4  1 8
16 Oudenburg 6 0 4 2 7

6-0
4-0 
3-0 
2-0 
0-2
5-2 
1-0

3 10 
7 10 
6 9
6 9
7 9
8 8 
8 8

11 5
14
17
15
18
12 
17 
20 
14

Ile GEWESTELIJKE A
Middelkerke - Veurne 2-0
Beernem  - Den H aan 5-0
St. K ru is  - De Panne . 7-1
FC  Torhout _ S K  Steenbrugge 2-0
SV  Nieuwpoort - S K  Torhout 0-1
E  G iste l - Biankenberge 1-2
FC  Sijsele - SV  Jabbeke 3-0
Koksijde - FC  H eist 2-2

RANGSCHIKKING
Middelkerk. 
FC  Torh. 
Blankenb 
St. K ru is  
Steenbr.

6 Beernem
7 Koksijde
8 Jabbeke
9 FC  Heist

10 SV  Veurne
11 De Panne
12 S K  Torh.
13 Den H aan
14 G istel
15 Nieuwp.
16 FC  Sijsele

6 6 0 0 17 
6 6 0 0 21 

1 
2 
2 
2 
2 
3
3
4 
4 
4 
4
4
5 
56

5
4
3
3
3
2
1
2
2
2
2
2
1
1

0 16 
0 20 
1 16 
1 16 
1 11 
1 8 
2 9 
0 14 
0 17 
0 9 
0 10 
0 11 
0 7 
0 5

1 12 
6 12
7 10
8 8 

11 7

Ille AFDELING A
Koekelare - Concordia 
Zwevezele - Gevaerts 
Oedelem - Lissewege 
Breedene - Diksmuide 
Eernegem - Wenduine 
Adinkerke - St. Jo ris  
Assebroek - S K V  Oostende

RANGSCHIKKING
1 Concordia
2 SK VO
3 Lissewege
4 Koekelare
5 Wenduine
6 Adinkerke
7 Zwevezele
8 Diksmuide
9 St. Jo ris

10 Gevaerts
11 Oedelem
12 Eernegem
13 Zerkegem
14 Assebroek
15 Breedene
H S l . .

6
4 
6
5
5
6 
6 
5
5
6 
6 
6
5
6

1 26 
0 18 
1 18
0 13
1 12 
1 16 
2 12 
0 16
1 9
2 9 
2 12

2-6
1-0
1-2
1-4
3-5
6-3
1-3

8 11 
5 6
8 9
9 8
7

15
8 6 

11 6

6 0 6

11
7

14
25
8

14
28 0

VIERDE AFDELING B
Breedene _ Moere 
Exc. Zedelgem - Lichtervelde 
Les Ailes - Leffinge 
SK V  Oostende - Hermes 
S K  Torhout - F l. Zedelgem

RANGSCHIKKING
1 Zedelgem
2 SK R O
3 Raversyde
4 Hermes
5 Koekelare
6 Torhout
7 Moere
8 F l. Zedelg.
9 Lichlberv.

10 Leffinge
11 Breedene
12 Veldegem

1-2
2-0
4-1
1-3
8-2

4 4 0 0 14 5 8
4 3 1 0 18 5 6
4 3 1 0 12 9 6
4 3 1 0 12 9 6
3 2 1 0 7 11 4
4 2 2 0 15 11 4
4 2 2 0 10 15 4
4 1 3 0 18 10 2
3 1 f 0 8 8 2
4 1 3 0 9 18 2
4 0 4 0 5 17 0
2 0 2 0 0 10 0

Verantw . O pst. 8. B O L L IN N E  
H. Hartplein, 11, Oostende 

P.G .R. 4189.87 H.R.O. 14.275


