
PK  I J S  : 2 FR . V E R S C H IJN T  E L K E  V R IJD A G

VISSCHEKUBLAD
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.S5 12.48
20 W 1.04 13.18
21 D 1.35 13.48
22 V 2.10 14.25
23 Z 2.52 15.07
2 4 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 officiele uur
van Greenwich.
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Wetenschap - Nijverheid -  Handel

Het vraagstuk der R.M.Z. 

Bestaat er een uitweg
REDERS ?

voor de

AN GZAM ERHAND is het vraag- dingen, enz. D it alles, zoals we reeds 
stuk der Rijksm aatschappelijke herhaaldelijk opgemerkt hebben, zon-
Zekerheid in  het middenpunt der 

belangstelling komen te staan. D it stel 
sel werd met één jaar vertraging op 
het productie-apparaat toepasselijk 
gemaakt met dien verstande, dat er 
voor zulk een eigenaardige nijverheid 
als de zeevisserij bijzondere toepas- 
singsmodalijeiten voorzien werden.

De uitbreiding der wetgeving op de 
sociale zekerheid van toepassing op de 
werkgevers en werknemers in  de zeevis 
serij, af gezien van de aard der arbeids 
overeenkomst of de wijze van betaling

der enig verweer vanwege de produ
cent zelf ten overstaan van de afne
mer van zijn product.

D it, samen met de verm indering 
van de opbrengst der vaartuigen 
geeft er toe aanleiding dat de sociale 
lasten buiten bereik zijn komen te 
staan van de onderneming.

H ier w illen w ij terloops doen op
merken, dat de Hogere Overheid bij 
wie de kwestie aanhangig moet ge
m aakt worden, zo m aar geredelijk de 
bewering der ondragelijkheid van de

der manschappen, lçwam op een ogen. sociale lasten zal aannem en zonder 
blik dat het bedrijf er economisch zeer - ■ - - -
gunstig voor stond. Hoorden w ij im 
mers niet verklaren in de Parita ire 
Commissie bij monde van een reder, 
toen de grondslagen van het stelsel be
sproken werden, dat h ij, op geen dui
zenden frank per maand na, w ist hoe

dat de onweerlegbare bewijzen door 
de belanghebbenden geleverd worden 
Daarom is het ten aanzien van deze 
kwestie - en van deze kwestie niet a l
leen - van overwegend belang, dat de 
ondernemingen, inclusief ixe kleine, 
over een degelijke boekhouding be

groot de verdiensten der manschappen schikken, die aan duidelijkheid niets 
waren.sZo deze verklaring b lijk  gaf van wensen overlaat. H ier kunnen de 
weinig doorzicht, had zij dit toch met beroepsverenigingen een belangrijke 
de waarheid gemeen, dat de verdien- functie vervullen, w at ze trouwens 
sten van reder en manschappen als reeds dœn. Hun activ ite it d ient tot 
zeer gunstig konden bestempeld wor- aue reders, die n iet over een bureel 
den. Deze gunstige economische P °s }- en bedienden beschikken (w at het ge- 
tie van het productie-appa,raat, die vaj jS Voor middenslag- en kustvisse- 
van veel omstandigheden afhankelijk  rij-ondernem ingen), te worden uitge
was, is een vruchtbare grond ge- brejd 
weest om de sociale positie der m an
schappen te versterken en ze minstens O PL O S S IN G  W A A R A A N  W I J  
dezelfde voordelen te verstrekken, als W E N S E N  T E  V E R Z A K E N
toegekend aan de arbeiders op vaste De eenvoudigste oplossing zou hier- 
bodem. in  kunnen bestaan, dat de sociale ze-

W ij kunnen ons slechts ïn  deze ver- Verheid, hetzij geheel, hetzij ge- 
overing verheugen. Het is gewoon on- deeltelijk, afgeschaft wordt. W ij ver- 
denkbaar, dat in  de huidige sociale nemen, dat reeds stemmen in  deze 
structuur van ons land, de arbeider r ichting opgegaan zijn. W ij w ijzen de- 
van de zee langer zou verstoken blij- ze oplossing eenvoucTig van de hand. 
ven van de sociale voordelen, me aan Achteruitgang op sociaal gebied is in  
de werkman op vaste bodem toegekend geen enkel opzicht te rechtvaardigen., 
worden. W ij w illen er niet verder over napra-

De drogredenen, die sinds 1903 aan- ten

Bespreking over
de

haringcampagne
W O EN SD AG  27 November zal 

een zitting plaats vinden 
van de Frans-Belgische com

missie inzake de ijle  haringcampagne.
Aan deze vergadering zal een B e l

gische afvaardiging van reders en 
handelaars deelnemen. - 

Hopen we voor ons land dat men er 
tot gezonde conclusies zal komen, 
daar heel w at te verbeteren is aan de 
bestaande Frans-Belgische overeen
komst inzake ijle  haring.

gewend werden en die gesteund waren 
op de wijze van betaling der m an
schappen, zijn, uiteindelijk van de 
baan, niet zonder dat ze verantwoor-

Een ander uitweg zou bestaan in  de 
afwenteling van de door de reder te 
betalen sociale lasten op de m an
schappen in  de vorm van verm inde

delijk geweest zijn voor vele sociale rjng van jlun ioon Qok deze oplossing 
wantoestanden. wensen w ij van de hand te wijzen. Zo

W ij durven hier beweren, dat de ze> enerzijds, ongelegen zou komen op 
zware en afm attende arbeid van de een ogenblik dat er reeds tekort is aan 
vissers in  aanmerking genomen, de ver geschoolde manschappen en waardoor 
wachtingen zelfs hoger gesteld,_waren. finantieel sterke ondernemingen over
O.a. was de algemene wens, dat de een vruChtbaar terrein  zouden be- 
vissers op v ijftig  of v ijf en v ijftig  ja- schikken om de beste arbeidskrachten 
rige ouderdom, als pensioengerechtigd jn hun dienst te nemen, zou de op
zouden kunnen beschouwd worden in  i0SS}n g; anderzijds, aanleiding kunnen 
aanmerking genomen een voorafbe- geven tot sociale conflicten, die w ij 
paald aantal jaren vaart; dat de reder volstrékt hoeven te verm ijden en die 
stuurman die nevens zijn manschap- een zeer schadelijke invloed zouden 
pen, minstens dezelfde zware arbeid hebben oo gans het productie-appa- 
levert aanspraak zou kunnen maken raat
op dezelfde sociale voorzieningen. Hoe Men verlieze n iet u it het oog, dat 
en waarom het tijdens de gunstige pe- tegenover de m acht der reders, een 
riode zover niet gekomen is, wensen we n je  ̂ m inder sterke m acht, die der 
hier niet te bespreken, zonder dat het manschappen verenigd in  syndicaten, 
in onze bedoeling is te w illen beweren jjjg zeker van zich zouden afbijten, 
dat deze strevingen niet gerechtvaar- jtan gesteld worden, 
digd zijn. (Z ie  vervolg blz. 2.)

EV O LU T IE  IN  O N G U N ST IIG E  Z IN
De tijd  van hoge conjonctuur is, zo

als trouwens ondervindingrijke reders 
voorspeld hebben, van slechts voorbij
gaande aard en van korte duur ge
weest. In  1947 werden de eerste symp
tomen van de crisis waargenomen. In  
dit verband, wensen w ij h ier niet te 
onderzoeken aan welke oorzaken - ze 
zijn trouwens veelvuldig - de terug
gang der zaken te w ijten zijn, 'doch 
alleen rekening te houden met de, 
stand der zaken.

De toestand verslechtte stelselmatig 
tot het lock-out, dat nog in  eenieders 
geheugen lig t het toppunt bleek te 
zijn.

Met de verm indering van de op
brengst, gaat een verhoging der socia
le lasten gepaard, waarvan in  1946 
niet eens sprake was. Zo noteren w ij, 
alles ten laste van de onderneming : 
de betaling van loon voor feestdagen, 
bijkomende lasten voor verdubbeling 
van het vacantie-geld, voor bijkom en
de kindertoeslag, compensatie-vergoe

Reglementering van 
de haringvisserij

T E R  V O O R LIC H T IN G  van onze 
lezers vestigen w ij de aandacht 
op de reglem entering van de ha

ringvisserij, welke van krach t was 
gedurende het vorig ijle  haringseizoen 
Alles laat vermoeden dat. deze bepa
lingen eveneens door de Hogere Over
heid zullen uitgevaardigd worden 
voor het aanstaande ijle-haringsei- 
zoen.

V anaf de aanvang der haringcam 
pagne 1947-48 tot 1 M aart 1948 wordt 
in  afw ijk ing van art. 3 bis van het 
besluit van de regent van 14 April 
1945, binnen de territo riale wateren 
het gebruik van andere dan volgende 
vistuigen verboden :

1. de stroop- en staande netten;
2. het sprot- en garnaalnet on

verm inderd de toepassing van het 
koninklijk  besluit van 29 Oktober 1928

3. de bordentraw l op voorwaarde 
echter dat deze laatste voorzien weze 
van een derde visbord of van vlo t
ter op de bovenpees van het net en 
dat zijn loodzeel n iet geballast weze.

Voor dezelfde duur is binnen de ter
rito riale  wateren, ieder visserij ver
boden aan vaartuigen met een mo- 
torsterkte van meer dan 200 PK .

Worden voor toepassing van dit a r
tikel beschouwd als vaartuigen met 
motorsterkte van meer dan 200 PK , 
deze die in  het officieel stamboek der 
vissersvaartuigen worden verm eld met 
een m otorkracht van meer dan 200 
PK .

De overtredingen van de bepalingen 
van d it besluit worden beteugeld 
door de straffen voorzien bij konink
lijk  besluit van 5 September 1892, ge
w ijzigd bij besluit van de Regent van 
14 A p ril 1945.

Het aanstaande ijle haringseizoen

Alleen onderlinge verstandhouding kan 
m ogelijk onheil voorkom en

NA O N D ERH AN D ELIN G EN  met W ij kennen de mtslag. Het b lijk t 
de Franse overheid is er in  het eens te meêr dat net Verbond der 

„ „ „  -------1.--- - Kustvisserij breed had gezien, ver
mits de kustvisserij van oordeel is, 
dat om economische redenen en ook 
met het Oog op de bescherming van 
de garnaalstapel binnen de territo 
riale wateren, het alleen zou mogen 
toegelaten worden aan vaartuigen 

Vaartuigen voorzien van een motor met een motor van 120 P K  en daai

verleden een overeenkomst tus
sen Fran krijk  en België tot stand ge
komen, waardoor het aan de vissers
vaartuigen van de beide landen toe
gelaten is gedurende het ijle  haring
seizoen binnen de grenswateren de 
ijle  haringvisserij u it te oefenen.

van meer dan 200 P K  zijn van d it voor 
recht uitgesloten.

Deze overeenkomst kan desgeval
lend opgezegd worden vóór de 31 Mei 
van elk jaar. dus op een datum w aar
op nog niet kan voorzien worden, hoe

beneden de ijle  haringvisserij uit te 
oefenen.

Intussen kan het Belgische-Frans 
akkoord niet meer vóór het aanstaan
de haringseizoen en eerst na 31 M ei 
1949 opgezegd worden door een der

de toestand zich het daaropvolgend partijen om desgewenst een op ande-
seizoen zal ontwikkelen, t.t.z. indien 
de ijle  haring scholen zich a l dan niet 
in  Franse of Belgische grenswateren 
zullen ophouden.

Van af het ogenblik dat er sprake 
geweest is een overeenkomst met be
trekking op de uitoefening van de ijle  
haringvisserij binnen de territoriale 
wateren met onze Zuiderburen af te 
sluiten, heeft het Verbond der Kust
visserij, dat toen reeds werkdadig was, 
zich op het standpunt gesteld dat de 
grens van 200 P K  veel te hoog is en 
dat met het oog op de bescherming 
van de kustvisserij de lim ite tot aan 
120 P K  alleen bevrediging kan geven.

Tegenkanting vanwege de Franse 
overheid werd in  d it verband onder
vonden. Ook de Belgische middenslag-

re grondslagen gesteunde overeen
komst tot stand te brengen.

W ij zijn diensvolgens overgele
verd aan de inschikkelijkheid van
wege de Franse delegatie, die op 27 
November aanst. naar Brussel zal 
komen, om enkele form aliteiten van 
bijkomend belang te bespreken, zoals 
de bevoorrading van vaartuigen en 
manschappen, de aanleghavens enz.

W ij tw ijfelen er niet aan dat van
wege Belgische ziide, de kwestie zal 
warden aangesneden om de vaartu i
gen boven de 120 P K  buiten de grens
wateren van de beide betrokken lan 
den te weren en daarbij de nachtvis
serij te verbieden.

E r bestaat nochtans weinig of geen 
kans dat de Franse afvaardiging op

visserij deelde het standpunt van het voorstellen van Belgische zijde zal 
Verbond der Belgische Kustvisserij ingaan, althans de grote onderne- 
niet mingen niet.

(Zie vervolg bldz. 2)

Zijn de “Verenigde Visa)slagers” 
handelaars of niet ?

De Oostendse handelsrechtbank antwoordt 
bevestigend

D E  V ER EN IG D E  V ISA FSLA G ER S  
te Oostende spanden onlangs 
een geding in  tegen een vishan

delaar wegens niet betaling van aan
gekochte vis.

De grond der zaak werd niet behan
deld, doch door het vonnis werd u it
gemaakt dat de Verenigde Visafsla-

J  tt het medingAAaiatt

IN H ET  Voedingssalon welke te 
Brussel gehouden werd, was de 
Hollandse afdeling voor de ver

koop van verse vis en in  het bijzon
der m aatjesharing sterk vertegen
woordigd en m aakte er een diepe in 
druk op het publiek door de keurige 
wijze waarop d it alles voorgebracht 
was.

Van Belgische zijde was er van de 
Propagandacommissie voor visver
bruik, noch van de afdeling Propa
ganda van het Verbond der Belgische 
Visserij, iets te bespeuren.

Vóór de oorlog was er in  het Voe- 
ingdssalon een stand voor de Be lg i
sche vis; werd er zelfs vis geprepa
reerd en voordrachten gegeven, w el
ke zeer nuttig waren.

In  plaats van er op vooruit gegaan 
te zijn, zijn we dus achteruit gekrab
beld en dat kunnen we slechts be
treuren.

De WINSTMARGES
êij de aevfteap aan ait

IN ONS vorig nummer hebben w ij taxe inbegrepen, verhoogd met 35 t.h. 
m elding gegeven van  het m iniste
rieel besluit van 30 September 1948 

houdende aanvulling van het m inis
terieel besluit van 13 Februari 1947 
met betrekking op de vaststelling van 
de kleinhandelsm arge voor de ver
koop van  verse vis.

De samengeordende tekst van de 
beide m inisteriële besluiten lu idt 
diensvolgens :

H et is eenieder verboden verse vis 
in  het klein te koop aan te bieden, in  
het klein te verkopen of in  het klein 
te kopen, tegen hogere prijzen dan 
deze welke voortvloeien u it de toepas
sing van onderhavig besluit :

a ) voor alle vis gewogen vóór het 
schoonmaken, m aar schoongemaakt 
verkocht, mag de verkoopprijs van de 
kleinhandelaar aan de verbruiker, de 
aankoopprijs van de kleinhandelaar, 
taxe inbegrepen, verhoogd met 30 t.h. 
niet te boven gaan;

b) voor alle hieronder vermelde 
soorten vis, w aarvan het wegen ge
schiedt na het schoonmaken, wordt 
de m axim um verkoopprijs van de klein 
handelaar aan de verbruiker vastge-

De toeslagen voor gewichtsverlies: 
die in  rekening mogen gebracht, mo
gen in  geen enkel geval volgende per
centages overschrijden : voor de ka
beljauw zonder kop : 29 t.h.; voor de 
kabeljauw met kop : 74 t.h.; voor de 
schelvis in  zijn geheel verkocht m aar 
vooraf geschrapt en uitgehaald : 22 
t.h.; voor de gans schoongemaakte 
schelvis : 60 t.h.; voor de soldaatvis : 
90 t.h.; voor de koolvis aangekocht 
zonder kop : 22 t.h..; voor de koolvis 
aangekocht met kop 60 t.h.: voor de 
mooie meidvis : 38 t.h.; voor de rog : 
90 t.h; voor de heilbot : 38 t.h.; voor 
de tarbot : 90 t.h.; voor de paling : 
38 t.h.; voor de uitgehaalde steur : 43 
t.h; voor de zalm uitgehaald aange
kocht : 38 t.h.

c) de kleinhandelaar moet houder 
zijn van een rekening of van een de- 
betnota waarop de aan^oopdatum 
staat verm eld van de vis, die h ij te 
koop aanbiedt en waarop tevens op 
ondubbelzinnige wijze, voor ieder 
soort van aangekochte vis, de hoe
veelheid en de eenheidsprijs zijn aan
geduid.

Z ijn  leverancier zal hem één der
steld er aan toevoegende het gewichts voornoemde documenten op het ogen- 
verlies bij het schoonmaken aan de blik van de levering van de koopwaar 
aankoopprijs van de kleinhandelaar, afleveren.

gers als handelaars moeten be
schouwd worden en zich als dusdanig 
w ettelijk  moeten organiseren, w at bij 
het geding niet het geval bleek te 
zijn.

De motivering van fhet 
vonnis

W ij geven hierna de m otivering 
van dit belangrijk vonnis weer. De 
punten van bijkomend belang voor 
een buitenstaander worden hierbij 
weggelaten.
Aangezien de rechtsvordering tot 
voorwerp heeft : de verweerder te 
horen veroordelen om eisers een be
paalde som te betalen, voor vis hem 
verkocht in  de Stedelijke V ism ijn 
van Oostende.

Aangezien de verweerder beweert dat 
de vordering niet ontvankelijk is in 
hoofde van de burgerlijke vennoot
schap, om reden dat ze in  w erkelijk
heid van commerciële aard is, noch 
in hoofde van de vennoten ut singuli, 
om reden dat de verweerder niet met 
hen zaken heeft gedaan;

Aangezien de verweerder geen con
clusie neemt over de zaak zelf; 

Aangezien de eisers onderlijnen dat 
de verweerder, indien h ij de hoeda
nigheid betwist w aarin zij optreden, 
hoeft te bewijzen dat de exceptie 
wegens de handelsaard, de h ij op
werpt, gegrond is;

Aangezien de eisers steeds blijven be
weren dat de handelingen van een 
visafslager geen uitstaans hebben 
met de handel; dat de vennoten, die 
allen handelaar zijn, hun in sch rij
ving hebben in  het handelsregister 
en desnoods in  persoonlijke naam  mo 
gen optreden;

Aangezien de eisers diensvolgens be
sluiten : hun vraag ontvankelijk te 
horen verklaren; om akte verzoeken 
van het verstek b ij nalatigheid van-



wegç de verweerder om te conclude
ren over de zaak zelf en, voor het 
p rofijt, dat h ij zou veroordeeld wor
den om hun het geëist bedrag te be
talen;

Aangezien artikel 1 u it ae onderhand
se stichtingsakte van de burgerlijke 
vennootschap «De Verenigde Visaf- 
slagers» bepaalt dat zij tot doel heeft 
«het visafslagersbedrijf uit te oefe
nen en ook alles w at er rechtstreeks 
in  verband mede staat voor hun ge
zam enlijke clienteel». H aar duur 
wordt vastgesteld op v ijf jaren, aan
vang nemende met de tiende Sep
tember 1945, en het kapitaal voorlo
pig gesteld op v ijftig  duizend frank; 

Aangezien door de eisers, anderzijds, 
oprichtingsakten worden voorge
bracht van personenvennootschap
pen met beperkte aansprakelijkheid, 
dus met een commercieel karakter, 
die eveneens h ë ï visafslaan tot doel 
hebben ; «Ecorage Ju les Baels», en 
aldus tegen hun eigen bewering in, 
het bewijs leveren dat de handelin
gen die zij verrichten niet van bur
gerlijke aard zijn; .

Aangezien een visafslager een com
mercieel tussenpersoon is, en zijn 
activite it kan niet gescheiden wor
den van de daden die door zijn be
middeling worden volbracht. Zo h ij 
van de hoedanigheid van lastheb
ber bezit ten opzichte van de last
gever, hier ter zake de rederij, ver
bindt h ij zich nochtans persoonlijk 
tegenover de derden-kopers en is h ij 
deze*i medecontractiant; M'oest de 

•visafslager n iet verkopen voor zijn 
persoonlijke rekening, m aar voor die 
van de rederij, dan zou deze laatste 
alleen bevoegd zijn om in  rechte op 
te treden tegen de koper, want nie
mand pleit door procureur. Nu in  het 
voorhanden geval eist de visafsla- 
gersmaatschappij betaling vanwege 
de koper. Dus heeft zi* verkocht 
voor haar eigen rekening, anders 
ware haar eis n iet' ontvankelijk ; 

Aangezien haar bezigheid dus een 
commissieonderneming is, verm its 
zij zich dagelijks belast, in  persoon
lijk e  naam, met bepaalde handels
verrichtingen, voor rekening van der 
den, m its een loon naar verhouding 
met de belangrijkheid van de verhan 
delde zaken. Vanzelfsprekend schuilt 
er winstbejag in  haar onderneming 
lijk  in  alle daad die uiteraard com
mercieel is, verm its zii speculeert op 
het presteren van haar eigen dien
sten en die van haar personeel;

De taak van een visafslager be
staat h ierin  :
1) de vis sorteren en wegen om hem 
k laar te maken voor de verkoop;
2) de vis bij afslag verkopen.
3) de opbrengst van de verkoop in 
nen, en het netto-bedrag verdelen 
tussen de reder en de bemanning, 
na aftrek ; van het commissieloon 
van de afslager dat schommeft tus
sen 1 t.h. en 1,75 t.h. van de bruto- 
opbrengst van de verkoop; van het 
haven- en m ijngeld; van de huur der 
bennen; van wat er nog verschul
digd is op de leveringen van ijs, 
brandstof, provisie, enz., en ook na
dat de afhoudingen wegens de sociale 
wetten zijn voorafgenomen;
3) het gebeurt vaak dat visafslagers 
geld voorschieten om de rekeningen 
te betalen van ijs, olie, mazout, voor 
werpen van inventaris, met het oog 
op de te ondernemen reis.

Voor al die handelingen bezigt de 
visafslager hand- en geestesarbei- 
ders, huurt of koopt h ij m ateriaal. 

Aangezien h ii kan vergeleken worden 
met een zaakwaarnem er op visserij- 
gebied, lijk  de aanleggende vennoot
schap zelf het verk laart in  haar 
schrijven van de eerste Ju li 1948 aan 
haar raadsm an : «kortom, hetzelfde 
werk als sommige zakenkantoren 
heden ten dage verrichten voor klei
ne bazen die geen eigen bureau be
zitten»;

W elnu artikel 12 u it de wet van de 
vijftiende December 1872 beschouwt 
als daden van koophandel n iet en
kel de commis(sieondernemingen, 
m aar ook de zakenkantoren. Het is 
dus ten onrechte dat de eiseres be
slu it : «De bezigheid van visafslager 
is een v rij beroep aan dezelfde tite l 
als m akelaar» want een m akelaar is 
eveneens een handelaar;

Aangezien de eis ingesteld in  naam 
van  de feitelijke burgerlijke vennoot 
schap «De Verenigde Visafslagers» 
op verzoek van haar directie-comité 
n iet ontvankelijk is omdat het rech
tens en in  feite gaat om een han
delsvennootschap. Als dusdanig dient 
zij Haar stichtingsakte te doen pu
bliceren, middel opgeworpen door de

verweerder en haar inschrijving  te 
nemen in  het handelsregister;

Aangezien de eis voor zoveel als nodig 
ingeleid door de vennoten optreden
de ut singuli al evenm in ontvanke
lijk  is, want er bestaat geen rechts- 
verband tussen hen en de verweer
der, die gehandeld heeft m et een 
handelsvennootschap die, zij alleen, 
schuldeiseres is;

Aangezien er anders over besïTSsen 
hierop zou neerkomen : dat het een 
nietige of een op onbehoorlijke w ij
ze gestichte vennootschap zou ver
oorloofd wezen het systeem door de 
wetgever aangenomen om de geldig
heid en de regelm atigheid van de 
met rechtspersoonlijkheid bèklede 
handelsvennootschappen te verzeke
ren, te doen m islukken door haar le 
den persoonlijk te laten optreden, 
alsof ze niet geassocieerd waren.

Om deze redenen :
De rechtbank beslissende op tegen

spraak : de grond tot n iet ontvanke- 
lijkheidverklaring  inw illigende, zegt 
voor recht dat de fe ite lijke  vereniging 
«De Verenigde Visafslagers» niet van 
burgerlijke, m aar van commerciële 
aard is; verk laart dienvolgens de eis 
ingesteld op haar verzoek en ook die 
ingeleid ten verzoeke van de venno
ten ut singuli n ie t ontvankelijk; w ijst 
haar eis af en veroordeelt haar tot de 
kosten.

Aldus gevonnist en uitgesproken ter 
openbare en buitengewone terechtzit
ting van de rechtbank van  koophan
del, eerste kamer, te Oostende door 
de heren : Joseph Rayée, Voorzitter 
Georges Reynaert en A rthur Tempe- 
re, Rechters; Raoul Fontaine, Refe
rendaris.
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Met aan&taande ijle 
hawigteizaea

(Vervo lg  van blz. 1.)
D it alles neemt niet weg, dat in  de 

schoot van het Verbond der Belgische 
Zeevisserij het tot een onderling ak
koord had kunnen komen teneinde 
aan de kustvisserij alleen het voor
recht te geven de ijle  haringvisserij 
binnen de territoriale wateren uit te 
oefenen.

W aar vroeger zo gem akkelijk een ak 
koord tot stand kwam tussen m id
denslag- en diepzee-ondernemingen, 
b lijk t d it thans onmogelijk te zijn, als 
de kleinste tak van het bedrijf er bij 
betrokken is. De kustvisserij waarvan 
de bedrijvigheid u it de aard der zaak 
zelf ten zeerste beperkt is, met als ge
volg zeer schrale vooruitzichten w at 
de lange periode tot April-Mei van het 
aanstaande jaa r betreft, is hierdoor 
ten zeerste benadeeld.

Hoeven w ij eens te meer te onder 
lijnen  dat dit onbegrip ten zeerste te 
betreuren is waardoor de kustvisserij 
’t  gepast en nuttig geoordeeld heeft 
haar belang in  andere handen toe te 
vertrouwen.

W , e % d  h e t  ‘U e x â a n d  y e ô t i c f i t  o m  P i e t  

e i t y e n k e t a n t y  t e  d i e n e n  ?

D A N K zij de Verbondsmededelin- 
gen, de Vergaderingen van de 
Federatie en de haast van som

mige vertegenwoordigers van het 
Verbond om de slag thuis te halen, 
komt het meer en meer aan het lich t, 
dat het Verbond geleid wordt naar de 
vernietiging van de kleine m an om 
aan de heerszucht te kunnen voldoen 
van mensen die te Pa rijs  w isten te 
vertellen «La crevette ne m’intéresse 
pas» (de garnaal interesseert me 
n iet) en die achteraf in  hun overgrote 
zucht naar heerschappij wisten mede, 
te delen dat kust- en m iddenslagvis
serij de ene na de andere moesten 
lamgelegd worden om daarna te kun
nen heersen als heer en meester van 
het bedrijf. G evaarlijke hoogheids- 
waanzin, waartegen geen enkel simpel 
mens iets verm ag omdat de m acht 
van het geld, bergen kan verzetten 
en voor de rest de vele intrigues welke 
gebruikt worden om alles onder de 
dekmantel van het algemeen belang 
te doen doorgaan, de Hogere Overheid 
in de waan kan doen verkeren, dat al 
w at er voorgesteld of beslist wordt, de 
w il is van de algemeenheid.

Sedert enkele maanden wordt in 
dat opzicht het Verbond geleid door 
mensen speciaal aangewezen om de 
hen toebedeelde rol te spelen, m et het 
uitsluitend doel, te bereiken w at de 
baas droomt.

Dat het zover gekomen is bewijzen 
de lopende feiten meer en meer, w ant 
niet alleen begint men de kleine re 
der overal te schaden, m aar men ei
gent zich als reder ook een deel van 
de brok toe van onze uitvoer naar 
Duitsland, zoals d it het geval was 
voor de uitvoer naar Frankrijk .

En  d it is nog n iet alles !
Nog meer heerszuchtige plannen 

staan gereed om uitgevoerd te wor
den ! M eer en meer wordt H et V er
bond der Belgische Zeevisserij een ves 
ting w aarachter sommigen zich schui
len  om het eigenbelang te dienen.

D aarin worden ze geholpen door 
een profeet, geroepen om de mensen 
godsdientig en volgens de leer van 
Christus : «bemin uw evennaaste ge
lijk  u zelve» op te voeden.
In  werkelijkheid is h ij er om handels 
zaken te helpen bedisselen er w el voor 
zorgend dat door zijn aanwezigheid, 
h ij de kleine kan helpen verblinden in  
het werk dat thans tegen hen voltrok
ken wordt.

Daarvoor wordt daarenboven met 
veel law aai en onder zijn ch riste lij
ke bescherming zekerfe pers gebruikt 
om de mensen te doen geloven, dat 
w at gedaan wordt, de redding bete
kent van de visserij, terw ijl men in  
feite langzaam m aar zeker het graf 
aan het delven is van  de zovele on
dernemingen welke er moeten van le 
ven.

En  het is onder die dekm antel ook, 
dat diezelfde apostel van Christus, de 
vergaderingen van de beheerraad der 
Federatie gaat bijwonen als T EC H 
N ISC H E  raadgever. W aar h ij er in  de 
eerste plaats n iet alleen zijn onbe
voegdheid bewezen heeft, m aar tevens 
vergeten heeft dat z ijn  ro l er een an
dere zou moeten zijn, dan die welke 
h ij thans speelt tegenover de velen 
welke h ij steeds tegen m ekaar in  het 
harnas tracht te jagen.

Treurige ro l van  iem and welke h ier 
geroepen was om het mooie werk van 
Pastor Pype zaliger voort te zetten.

W A A K Z A A M H E ID  G E B O D E N
D at daardoor waakzaam heid gebo

den b lijft om de kleine m an te be
schermen, die z ijn  centen en die van 
z ijn  fam ilie, in  een schip gestoken

heeft, hoeft geen betoog.
D at die waakzaam heid ons verplicht 

die mensen voor te lichten om trent de 
w erke lijkheid , kan niem and ons ten 
euvel dulden.

Niem and zal echter kunnen bew ij
zen dat Het Verbond de werkelijke 
belangen van de algemeenheid nog 
dient ! ! !

Moest d it zo z ijn  geweest, dan zou 
n iet getracht worden het procent wel
ke thans betaald wórdt voor de Onge- 
vallenkas te zien omzetten in  een vas
te driem aandelijkse bijdrage, w aar
door al de kleinen fe l benadeeld zou
den worden en alleen de groten pro
fiteren.

A ls men thans geen opbrengst heeft, 
dan betaalt men niets en is men ver
zekerd ! Hoe d ikw ijls varen de k le i
nen tijdens het sprotseizoen niet u it 
zonder één kgr sprot gevangen te heb
ben ?

M et het huidig stelsel z ijn  ze ge
dekt! M et het vooroorlogs stelsel moes 
ten ze elke drie m aanden een vaste 
som betalen, geld gewonnen of n iet ! 
Nu w il men d it terug !

En  als men dan toch beweert dat 
w ij de zaken verkeerd en onjuist voor 
stellen, dat men ons bewijze aan de 
hand van feiten, dat het huidig stel
sel voor de kleinen nadelig is; dat 
men ons bewijze dat het risico m in
der groot is op grote dan op kleine 
schepen.

E r zal nog veel water onder de brug 
moeten lopen vooraleer men ons met 
drogredenen om de tu in  zal kunnen 
leiden, daar, w ij herhalen het, men 
beoogt alleen de groten daarmede te 
ontlasten ten nadele van de kleinen.

Na d it voorbeeld aangehaald te heb 
ben, volstaat het, het verslag der Fe 
deratie te lezen om vast te stellen dat:

1. de belangen van de kleinen voor 
de ijle  haring inzake de grenswate- 
ren volledig genegeerd werden, daar 
binnen deze wateren H ET  M O G E L IJK  
is alleen de vaartuigen van  m in dan 
120 P K  te laten  vissen;

2.. het Verbond voor niets er tussen 
is, als men beweert dat het door zijn 
toedoen is, dat ijle  haring  naar Duits 
land  kan uitgevoerd worden, m aar 
d it het werk is van enkele handels
firm a’s en het Zeewezen;

3. het de schuld is van  het laks op
treden van het Verbond dat er een 
tweede grenspost voor invoer van 
garnaal zou opengesteld worden;

4. het Verbond zelf zijn akkoord 
heeft gegeven aan de konservenfa- 
brieken om sprot in  te voeren vóór 15 
November, w aar men vorig jaa r na 
krachtdadig aandringen van de kust
visserij, het roerend eens was, dat 
N IEM A N D  sprot zou mogen invoeren 
(zie het officieel verslag van de Fe 
deratie w aarin  de verk laring  van de 
heer M orel duidelijk aantoont dat het 
Verbond toelating heeft gegeven om 
sprot in  te voeren door de visconser
venfabrieken).

5. voor de Regie men elkeen aan
m aant te betalen, w aar in  feite vele 
kleinen n iet KU N N EN  betalen en 
nooit gewild hebben dat de Regie hen 
verzekerde voor gewoon risico bii ze
kere m aatschappijen, als ze het de 
he lft goedkoper konden hebben bij 
anderen, w aarvan de regie n iet wilde 
weten.

D it alles bew ijst hoe m en in  werke
lijkheid  de kleine en m iddenslagre
ders trach t om de tu in  te leiden.

Onze ro l zou veel gem akkelijker zijn 
moesten we goedzakkig alles laten ge
beuren en meedoen de loftrom pet 
zwaaiend van hen die aangewezen 
werden om de visserij u it het s lijk  
te helpen.

Bestaat er een uitweg voor de Reders
(Vervo lg  van blz, 1.)

W A T  DAN ?

E r bestaat zeer weinig kans, dat 
door een rechtstreekse actie vanwe
ge de reders de sociale lasten zullen 
verminderen.

Sommige kringen hebben gemeld, 
dat als eerste en gedeeltelijke over
w inning kan beschouwd worSen de 
slechts logische toegeving vanwege de 
Rijksdienst voor M aatschappelijke Ze 
kerheid, waardoor bijkomende b ijdra
gen, die met terugwerkende kracht 
moeten gestort worden tot dekking 
van de last van het dubbel vacantie
geld niet moeten berekend worden op 
de effectief uitbetaalde lonen, doch 
wel op het fo rfa ita ir loon van 200 fr. 
(resp. 75 fr voor de scheepsjongen) 
per vaartdag, zonder rekening te hou
den met een bepaald maximum.

De toegeving vanwege de R ijk s 
dienst is slechts logisch, schreven w ij 
hoger. Tot staving waarvan w ij wen
sen op te merken, dat de betaalde va
cantie der werknemers in  de zeevisse
rij berekend wordt op grondslag van 
200 fr per dag voor alle m anschap
pen met uitzondering van de scheeps
jongen, krachtens de wet op de ver
dubbeling van het vacantiegeld ver
hoogd to t'400 fr.

Een visser zal dus nooit meer ge
nieten dan 2.400 fr. als vacantiegeld 
wat zijn bruto-loon in  1947 ook was. 
Van d it bedrag wordt nog een per
cent afgehouden als solidariteitsbij
drage vanwege de werknemer ten op
zichte van zijn collega’s die door ziek
te, enz. in  de onmogelijkheïfT verkeer
den, de vacantievergoeding door hun 
arbeid te verwerven.

Deze overwinning van de bedoelde 
kringen zal echter weinig zoden aan 
de d ijk  brengen voor de kleine onder
nemingen. In  d it verband wensen 
w ij ons nader te verklaren, zonder 
dat men hieru it mag besluiten, dat 
w ij de ontlasting, die de andere on
dernemingen zouden verkregen heb
ben, als niet rechtvaardig beschouwen 
W ij kunnen er ons slechts in  verheu
gen.

Het staat enerzijds vast,: dat in  de 
kustvisserij het fo rfa ita ir loon van 200 
fr. per vaartdag, als een uiterste moet 
beschouwd worden en in  zeer veel ge
vallen het w erkelijk uitbetaald loon 
overtreft. In  de middenslag- en diep- 
zeevisserij wordt d it fo rfa ita ir loon 
wel overtroffen, w at w ij slechts als 
een gunstige vaststelling kunnen aan
zien, w aaru it men nu niët mag aflei- 
den, dat de bedoelde ondernemingen 
het breed hebben.

Het kan echter niet geloochend wor 
den, dat zo werkelijk uitbetaalde lo
nen niet in  aanm erking moeten ge
nomen worden voor de berekening 
der bij stortingen, doch wel de lagere 
forfa itaire lonen, de reders van mid- 
denslag- en diepzeevissersvaartuigen, 
een niet te versmaden p ro fijt doen. 
Voor de kustvisserij va lt de bereke
ning anders uit. De forfa itaire lonen 
zijn  in  deze tak van de visserij, zoals 
gezegd, in  veel gevallen hoger dan 
het w erkelijk loon. Het besluit ligt 
diensvolgens voor de hand : de kust
visserij is met de aangenomen grond
slag van berekening der bijkomende 
stortingen niet gebaat en zelfs in  be
paalde gevallen geschaad.

Na d it terloops te hebben opge
merkt, kunnen w ij tot de grond der 
zaak terugkeren, nam elijk tot de op
sporing van de middelen, die zouden 
kunnen aangewend worden om een 
verzachting van de toestand - ook 
voor de kleine ondernemingen - tot 
stand te brengen.

D E A F W E N T E L IN G  D ER  S O C IA L E  
LA S T EN  OP D E A F N EM E R

De eenvoudigste weg,'die trouwens 
alle ondernemingen zouden wensen te 
bewandelen, is de afwenteling van de 
sociale lasten op de koper van de vis
serijproducten. W ij geven onmiddel

lijk  toe, dat w ij h ier staan voor grott 
moeilijkheden, die door sommigen als 
onoverkomelijk beschouwd worden, nl 
de verkoop in  het buitenland en op de 
openbare veiling, w aar de producent! 
weinig of geen vat heeft op de prijs 
vorming; de niet-verplichte verkoop 
in  de vism ijnen, waardoor ontduiking 
en ongezonde mededinging, kunnen 
ontstaan, w aarbij bona-fide reders en 
voornam elijk handelaars het slacht 
offer zouden kunnen worden. De mo
gelijke ontduiking b lijk t zelfs de groot 
ste struikelsteen te zijn. Men verlieze 
h ier n iet u it het oog, dat niemand 
ooit aan gedacht heeft om bvb. een
voudig de overdracht-taxe af te scha! 
fen, omdat ze in sommige gevallen ont 
doken wordt.

Het is diensvolgens in  de aangewe. 
zen richting, dat er dient te worden 
gestreefd en getracht de overheid 
warm  te maken voor een stelsel, dat 
de quasi-algemene goedkeuring van 
het productie-apparaat wegdraagt.

Het spreekt van zelf, dat bij de toe
passing van d it stelsel, alleen het per
cent, dat de sociale lasten van de ie- 
der vertegenwoordigt, bij het bedrag 
van de aankoopprijs van de visserij, 
producten dient gevoegd te worden] 
Het aandeel van de bemanning zou te| 
haren laste blijven.

Voorlopig w illen wi.i ons inlaten 
met de berekening van d it percent, 
waarvan de opbrengst in  een bijzon
dere kas zou kunnen gestort worden

D E A FH O U D IN G  VAN  EEN  PERCENT

Zo de hogere Overheid principiële 
bezwaren weet aan te voeren tegen 
het stelsel, dat door ons als het ideale------ , --------— w  w i u  i j v u  j.u.caiu
beschouwd wordt, bezwaren die tei 
slotte als onoverkomelijk zouden blij-, 
ken, b lijft ons niets anders over danl 
de. bijdragen voor sociale lasten te in 
nen onder vorm dan een percent af d 
houden op de bruto-opbrengst der vis] 
sersvaartuigen.

W ij zijn er ons van bewust, dat wij 
h ier opnieuw zullen stuiten op de te 
genkanting van de grote ondernemin 
gen, aan wie w ij nochtans het rechti 
niet w illen ontzeggen hun finantieel 
belang te verdedigen.

De kleine ondernemingen hebben, 
nochtans ditzelfde recht. Des te meet] 
dat de kustvisserij nog steeds ZES
T IG  t.h. van de bij de visserijvloot bt. 
trokken vaartuigen vertegenwoor
digt.

In  het merkwaardig verslag, waart» 
de werknemers-afgevaardigden huij 
positie bepaalden ten opzichte van hel| 
Verbond der Belgische Zeevissert 
wordt o.m. aangestipt, dat de sociale 
lasten de ondergang van het bedrijl 
n iet kunnen veroorzaken, doch da 
de verdeling van deze last op een an 
der voet zou kunnen gebeuren. Hier
aan wordt toegevoegd dat deze lasten 
niet in  verhouding zijn met de prodc: 
tie der onderneming. Ze zijn min ii 
bepaalde ond.ernemingen en veel meer 
in  andere.

Deze vaststelling vanwege de 
vaardiging der werknemers kunnet 
w ij ten volle beamen. W ie cijfermate 
riaa l wenst om deze bewering te sta 
ven, kan het gerust bekomen.

Een vast percent af te houden o| 
de bruto-opbrengst is alleen in staa,, 
om d it verbroken evenwicht te herstel] 
len. Alhoewel deze oplossing niet dooi 
de werknemers-afgevaardigden aan
gewezen wordt, b lijk t ze de enige uit
weg te zijn, die bovendien als een min 
of meer gunstige overgangsmaatregel 
kan beschouwd worden om ten slotï 
ook de handel er toe te verplichten] 
zijn aandeel bij te dragen.

Zoals w ij reeds opgemerkt hebben 
zijn w ij overtuigd dat d it voorstel ()_ 
tegenkanting van bepaalde groepeir 
zal stuiten. B ij de Hogere Overheid r  ! 
rust de taak de meningsverschiller 
die eventueel in  d it verband kunnei 
oprijzen, te beslechten.

W ij komen nog op deze kwestie te
rug. SN
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(verboden nadruk)

V ISSO O RTEN

O O STEN D E

Kgr. Fr.

B LA N K E N B ER G E

Kgr. F r:

Z EEB R U G G E

Kgr. Fr.

N IEU W PO O RT

Kgr. Fr.

TO TAAL

Kgr. Fr.

Volle haring 1947............. 5.125.420 19.855.520
1948............. 6.079.251 17,142,059

G arnaal 1947............. 66,994 785,220
1948............. 23,957 785.822

V is 1947.............. 1.769.478 23.219.428
1948............. 2.379.584 26,529,581

Totaal 1947.............. 6,961,892 43.860.168
1948.............. 8.482.792 44.457.462

—

4.111 72.326
1.665 55.182

32.682 342,081
32.633 381.731

36.793 414.407
34.298 436.913

82.979
103.685
450.659
466.661

1.415.506
3.399.730
5.283.080
6.372,720

488.638
570.346

6.698,586
9.772.450

— —

30.242 409.620
3.505 113.684

105,615 1.080.632
172.000 1.637.894

135.857 1.490.252
175.505 1.751,578

Garnaalvangsten in  1948 : Oostende 579; Biankenberge 43; Zeebrugge 1.333; Nieuwpoort 121; Totaal 2.076. 
Visvangsten in  1948 : Oostende 562; Biankenberge 38; Zeebrugge 165; Nieuwpoort 255; Totaal 1.020.
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VALCKLE Gebr. Oostende

jVxUianale fredevatie aan het Vfaôeûjâeiùtij? 
de ViôÂatide£ en de VJ ĵiijaescfieid

Vergadering van de 
beheerreed

Officieel verslag

DE V ER G A D ER IN G  werd gehou
den op Vrijdag 8 Oktober 1948, 
t?n  zetel van het Bestuur van 

het Zeewezen, W etstraat, 90, Brussel, 
te 9,30 uur, onder voorzitterschap van 
dhr L.P.H. De Crop, Voorzitter. 
Tegenwoordig : de hh. L.P.H . De Crop, 
Voorzitter; G. Morel en H. Van den 
Bemden, Ondervoorzitters; Bauwens, 
Rabaey, Neyts, Halew ijck, Crekillie, 
Debra, Lambrechts, Van den Abeele, 
leden van de Beheerraad en Menu, E. 
H. Chielens, technische raadgevers 
van het V BZ ; Kesteloot, lid  van het 
bestuurscomité van het Kustverbond 
van Visuitvoerders; en J. van Thillo, 
algemeen secretaris van de Nationale 
Federatie; en voor het Bestuur van 
het Zeewezen : L. Descamps, R. Biron; 

Afwezig : hh. Vander Rol G ; V. Cor- 
Lalt neillie (verontschuldigd), Leyder en 

Collette, leden van de beheerraad.
Dhr Voorzitter verk laart de verga

dering geopend te 9,40 uur.

baai

II

G O E D K E U R IN G  V E R S L A G

In verband met punt I I  van d it ver- 
ag schreef dhr Neyts als volgt aan 

het algemeen secretariaat :
«In het verslag der Federatie van 

>3 September 1948 staat op blz. 3 on- 
»der «Vertegenwoordiging der Kust- 
»viserij» : de vertegenwoodigers van 
»het VBZ achten deze kwestie gere- 
»geld door de aanstelling van dhr 
sNeyts als vertegenwoordiger der kust 
>visserij in  de schoot der Natiorjale 
jFederatie. Gezien ik  de mening ben 
>toegedaan dat dhr Vandenberghe 
>toen niet vernoemd werd zou 
>het mij aangenaam zijn indien U 

, >deze zaak als nog niet volledig gere- 
>geld wilde beschouwen.»

Dhr N EY T S voegt h ier thans aan 
~J toe dat h ij het m andaat van beheer

der in de schoot der Nationale Fede
ratie ten V O O R LO PIG E tite l heeft 
aanvaard wegens de vacature van dhr 
Vandenberghe, dus n iet om deze laa t
ste te verdringen. Dhr Neyts wenst 
zich te dezer zake neer te leggen bij 
de beslissing van  de kustvisserij en 
niet van het Verbond der Belgische 
Zeevisserij.

UITVO ER VAN H A R IN G  NAAR  
D U IT SLA N D  EN  F R A N K R I JK

Dhr C R E K IL L IE  wenst in  d it ver
band lezing te geven van  volgende 
resolutie die op 7 Oktober jl. door het 
bestuurscomité van z ijn  groepering 
werd gestemd :

«Ons verbond werd opgericht in  op- 
>dracht van de hogere instanties. 
>Tengevolge van het verzoek van de 
>Nationale Federatie werd door het 
>Kustverbond van Visuitvoerders, in  
>gemeenschap met het VBZ, prijzen 
>en hoeveelheden opgemaakt en voor
gedragen ter bespreking der onder- 
>handelingen met de Brits-Am eri- 
>kaanse overheden. Ons verzoek om 
>een afgevaardigde te mogen aandui- 
>den op deze besprekingn werd afge
wezen. Het afsluiten van de uit- 
>yoercontracten werd afgehandeld en 
lafgesloten zonder voorafgaande ken- 
>nisgeving aan het Kustverbond van 
>Visuitvoerders, alhoewel de hogere 
>instanties op de hoogte waren van de 
>aan gang zijnde besprekingen. W ij 
moeten onze spijt over het verloop 
>dezer zaak uitdrukken en vragen U 
iin welke positie w ij tegenover onze 
>leden staa*n en welke maatregelen 
izullen getroffen worden ter vrijw a 
ring van hun belangen.»
Dhr V O O R Z IT T ER  wenst deze zaak 

principieel te bekijken. Toen w ij na
5.521
2,05 
2,61 
4.41 
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heel wat m oeilijkheden tot gegroe
peerde export naar F ran krijk  waren 
gekomen, regende het protesten van 
wege de handel bij het Zeewezen en 
bij andere Departementen. Tengevol
ge van deze campagne werd tenslotte 
de collectieve export opgegeven. De 
export is dus nu vrij. Is  het beter ge
groepeerd te werken, dan dient er een 
groep te zijn. M aar kan deze groep 
bevrediging geven ? W at er ook van 
zij, het gebrek aan verstandhouding 
in  de exportmiddens is in  de eerste 
plaats schadelijk voor de productie 
zelf.

D hr M EN U  verk laart dat het V BZ  
gekant is tegen alle concurrentie à la 
baisse, op de rug der visserij. W at nu 
de uitvoer van ijle  haring naar de bi
zone betreft, waarop in  de boven
staande resolutie van het Kustver
bond van Visuitvoerders gezinspeeld 
wordt, het V BZ  was bij deze onder
handelingen niet betrokken en het 
b lijk t dat ook de Nationale Federatie 
ervan onkundig was. Na de onderhan
delingen had er een receptie plaats 
waarop het V BZ  vertegenwoordigd 
was en daar vernam en we dat er aan
vankelijk  gecontracteerd was voor een 
globaal bedrag van 300.000 Dollars te
gen 82,50 Dollars per ton, zodat h ie r
mede 3.630.000 kgr ijle  haring konden 
worden uit de m arkt genomen. Nadien 
werd er echter weer à la  baisse ge
werkt, met het gevolg dat de prijs per 
ton moest worden teruggebracht op 75 
Dollars en de p rijs a f visser van 2 fr. 
op 1,70 fr. moest worden gebracht. 
Eens te meer betaalt dus de visser het 
gebrek aan organisatie b ij de export- 
handel. De productie zou deze onduld
bare toestand defin itief w illen uitscha 
kelen door aan de Nationale Federatie 
voor te stellen dat voortaan b ij de u it
voer m inim um prijzen zouden gelden. 
Als dat kan worden bekomen laat de 
wijze van uitvoer, individueel of ge
groepeerd, de visserij verder onver
schillig.

Dhr LA M BR EC H T S meent dat dhr 
C rekillie in  een m oeilijke positie is. 
zoals we zulks voor F ran k rijk  hebben 
toegepast.

Dhr V O O R Z IT T ER  w ijst er op dat 
de Regering voorstander is van de 
vrije  handel. D it neemt n iet weg dat 
w aar er één koper is, er geen_25 offer
tes zouden mogen zijn. Zo gaat -het 
niettem in hier. E r  wordt gesjacherd 
met een product dat n iet in  het bezit 
is van de mensen in  kwestie, w aar
van zij noch het productie-volume, 
noch de kostprijs controleren. W ij 
moeten het alternatief aldus stellen : 
ofwel één verkoper, ofwel concurren
tie uitsluitend op de marge tussen 
aan- en ^verkoopprijs. Over enkele 
weken negocieerde het Bestuur van 
het Zeewezen export van zeevis naar 
F rankrijk  voor 3.000.000 fr. Onm id
dellijk  werden achter de rug der auto
riteiten  onderbiedingen van 3 tot 4 
fr per kgr gedaan. Dergelijke p rak
tijken  z ijn  onaanvaardbaar.

D hr C R E K IL L IE  verk laart dat h ij 
steeds voorstander is van uitvoer in  
groep.

Dhr V O O R Z IT T ER  w ijst er op dat 
groepsuitvoer organisatie, criteria 
van w instdeling en participatie een 
totale éénstemmigheid der betrokke
nen vereist. V rije  uitvoer werd ge
vraagd omdat deze voorwaarden, on
danks uw lofwaardige pogingen, niet 
aanwezig zijn. Zolang deze verstand
houding niet bestaat, zouden we de 
formule moeten aanvaarden van de 
m inim um prijs, vast te stellen in  over
leg tussen productie en exporthandel, 
Ind ien h ij de meerderheid der expor
teurs kon groeperen, zou de m inder
heid zich misschien aansluiten. Ze 
kan echter ook al het werk te niet 
doen. W at de m inim um prijs betreft, 
volstaat het een m inim um  af visser 
te bepalen, zodat de vrije  concurrentie 
b lijft bestaan tussen aankoop- en 
verfc oopprijs.

Voor Moderne Treilers
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D hr VAN D EN  A B E E L E  spreekt in 
dezelfde zin. Als de meerderheid zich 
groepeert zou de Regering moeten aan 
vaarden dat de export uitsluitend 
langs deze groep geschiedt. De Rege
ring wenst d it n iet te doen. D it m aakt 
het groeperen van de exporthandel 
m oeilijk.

In  d it laatste verband m erkt dhr R. 
BA U W EN S op dat de superioriteit van 
de exportorganisatie in  Denemarken 
en Nederland ju ist h ieru it voortspruit 
dat de Regeringsinstanties achter de
ze organisatie staan.

Dhr C R E K IL L IE  verk laart dat het 
vaststellen van m inim um prijzen in 
tegenspraak is met de vrije  handel.

Tenslotte wordt een resolutie aan
vaard, die als volgt kan worden sa
mengevat :

Om de belangen van de produc
tie en handel te vrijw aren , is het 
wenselijk dat de export in  groep 
geschiedt. De groepering der kust 
uitvoerders gelast er zich mede de 
voorwaarden hiertoe tot stand te 
brengen, zolang deze voorwaarden 
niet bestaan en van overheidswe
ge voldoende bekrachtigd, zou ten 
voorlopige tite l slechts mogen 
worden uitgevoerd op m inim um 
p rijs aan visser, vast te stellen in  
gemeen overleg tussen V BZ  en 
Groepering der Kustuitvoerders 
en de exportvergunningen dus a l
leen worden verstrekt aan de 
aanvragers die op d it punt de no
dige waarborgen aan de betrok
ken instanties hébben gegeven. 
De Nationale Federatie zal deze 
resolutie voorleggen aan de auto
riteiten.

T W E E D E  T O LK A N T O O R  VO O R DE  
IN V O ER  VAN  G E P E L D E  G A R N A A L?

D hr N EY T  verklaard dat de K u st
visserij tegen de opening van een twee 
de grenskantoor gekant is wegens :
1) de grotere m ogelijkheid van frau 

de;
2) de grotere concurrentiem ogelijk

heid van de im porteur wegens 
gunstiger transportvoorwaarden 
langs Pu tte ;

3) de m ogelijkheid van een stijging 
van de invoer;

4) het onvoldoende rendement van 
de gam aalvloot.

D hr LA M BR EC H T S voert hiertegen 
aan :
1) W at de fraude betreft, Schapen

brug heeft op dat stuk een dusda
nig slechte reputatie van Hollandse 
zijde dat het Bedrijfschap deze 
post weigert voor onze invoer van 
oesters. Deze reputatie is verdiend. 
E r  is aldaar geen ernstige controle 
te Putte echter wel !

2) het argument van het transport 
bestaat niet, w ant de prijzen zijn 
franco;

3) stijging van de invoer is uitgeslo
ten, w ant w ij zijn gebonden aan een

contingent; w aaraan zeer strikt de 
hand wordt gehouden; ,

4) het rendement van  de garhaal- 
vloot is w ellicht onvoldoende, m aar 
dan bewijst d it dat de toestand in  
die tak der visserij fundam enteel 
ongezond is. Ieder weet dat de gar
naalprijzen nooit zo hoog zijn ge
weest als thans.

De ander m andatarissen van han
del en visverwerkende nijverheid  slui
ten zich bij het betoog van dhr Lam 
brechts aan spreken zich u it voor on
m iddellijke opening van een tweede 
grenskantoor.

De m andatarissen der produktie 
steunen dhr Neyt en vragen het statu 
quo zolang het voorlopige regime van 
de garnaalinvoer gehandhaafd b lijft.

D hr V O O R Z IT T ER  stelt vast dat 
geen éénstemmigheid bereikt wordt 
en besluit h ieru it dat de kwestie moet 
worden overgelaten aan de betrok
ken autoriteiten. Instem m ing.

IN V O ER  VAN V E R S E  S P R O T  

V A N A F 15 N O V E M B E R  ?

In  d it verband verk laart dhr G. M O
R E L  het volgende :

Vóór de oorlog verwerkte de con- 
servennijverheid 3.000 ton sprot. 
Thans zit deze n ijverheid  zonder 
grondstof en de vreemde sprot komt 
v rij binnen. Sommige fabrieken heb
ben gepoogd gedeeltelijk over te scha
kelen naar ijle  haring, doch zonder 
succes. Ieder wenst zich te houden 
aan de M A SSA LE  V ER W E R K IN G  
VAN SPRO T, T EN E IN D E  N IE T  DOOR 
D E  K U N ST M A T IG  O PG ED R EV EN  IN  
V O ER  van sardienen u it de m arkt te 
worden gedrongen. Zo komt hét dat 
de vraag naar sprot van de conserven 
fabrieken verre de m ogelijkheid van 
onze eigen aanvoer overtreft. Op voor 
stel v a n U e  Nationale Federatie werd 
rechtstreeks contact opgenomen met 
het V BZ  en de kwestie is w at de con
servenfabrieken betreft praktisch ge
regeld. Doch ook de rokerijen zouden 
onm iddellijk w illen invoeren.

D hr VAN D EN  A B E E L E  w ijst wat 
de rokerijen betreft op het volgende:
1) Terw ijl de Belgische rokerijen niet 

kunnen werken omdat er geen ei
gen aanvoer is en de invoer ons tot 
15 November verboden is, wordt er 
vreemde gerookte sprot ingevoerd;

2) Verse sprot wordt ook reeds thans 
frauduleus ingevoerd, zodat ook 
d it jaa r weer bewezen is dat de be
trokken diensten de toestand niet 
voldoende in  handen hebben en 
eens te meer de ernstige firm a’s, 
geprejudicieerd worden;

3) W erkkrachten die zich aanbieden 
voor de sprotrokerijen moeten ge
weigerd worden wegens gebrek aan 
grondstof;

4) Ieder weet bij ondervinding dat zo
dra de eigen sprotaanvoer er is, de

invoer stilvalt, alleen reeds door 
het prijsverschil.

De rokeriien hebben dezelfde a r
gumenten als de conservenfabrieken. 
Z ij dienen dus eveneens te kunnen in 
voeren.

HH. VAN DEN  BEM D EN  en LA M 
BR EC H T S sluiten zich bij d it betoog 
aan. D hr Lam brechts verklaart nooit 
akkoord te ziin geweest met een slui- 
tingsperiode. Dat heeft geen zin als 
de eigen aanvoer onvoldoende is.

Dhr M EN U  verk laart namens het 
V BZ  dat de productie op voorstel der 
rokerijen n iet kan ingaan.

Dhr V O O R Z IT T ER  stelt vast dat 
w at de conserven betreft, de kwestie 
geregeld is. W at de rokerijen betreft, 
stelt h ij voor dat eveneens recht
streeks , contact zou worden opgeno
men met de productie. Instemm ing.

IN V O ER  VAN M A K R E E L  O N D ER  DE  
40 CM

Dhr VAN T H ILLO  deelt mede dat de 
derogatie, reeds toegestaan voor de 
conservennijverheid, thans ook wordt 
aangevraagd voor de rokerijen.
D hr M O REL verklaart dat deze kwes
tie geregeld werd door de rokerii waar 
van het voorstel is uitgegaan, in  die 
zin dat deze rokerij m akreel onder 40 
cm zal invoeren na 15 November, da
tum waarop de Belgische aanvoer als 
geëindigd moet worden beschouwd.

Overeengekomen wordt dat de Na
tionale Federatie volgend voorstel aan 
de betrokken instanties zal doen : de 
ondernemingen der visverwerkende 
nijverheid (rokerijen en conservenfa
brieken zullen vanaf 15 November in 
voervergunningen voor m akreel on
der de 40 cm ontvangen. Deze onder
nemingen verbinden zich tegenover 
de «Groepering der Visnijverheden» 
deze m akreel uitsluitend aan te wen
den voor de verwerking en dienen hun 
invoervergunningen in  langs het ka
naal van de «Groepering der V isn ij
verheden».

F IN A N C IE R IN G  E X P O R T  NAAR  

F R A N K R I JK

Dhr V O O R Z IT T ER  deelt mede dat, 
naar h ij vernam, de Regering aan de 
textielnijverheid een studie gevraagd 
heeft over het economisch en sociaal 
belang van deze tak van bedrijvigheid 
in  verband met een voorstel strekkend 
tot het verlenen van een crediet vaïi 
700.000 Dollars aan de bizone om ex
port van onze textielproducten op
nieuw op gang te brengen. H ii vraagt 
zich af of de visserij n iet eveneens 
aanspraak moet maken op deze fac i
liteiten in  verband met de export
crisis voor vis. De Thesaurie zou 50 
m illioen fr moeten voorschieten aan 
F ran k rijk  en 50 m illioen fr aan de bi
zone, voor onze export van vis en ha
ring.

In  d it verband wordt lezing gegeven 
van een nota waarin aan de hand 
vàn cijfers de sociale en economische 
belangrijkheid van de nationale vis
serij en van de aanverwante takken 
van handel en nijverheid in  het lich t 
wordt gesteld.

Besloten wordt :
1) De aan te vragen voorschotten der 

Thesaurie zullen op 70 m illioen fr. 
worden gebracht voor beide afzet
gebieden, teneinde aldus 20 m il
lioen voor te behouden aan de vis
verwerkende nijverheid;

2) de Nationale Federatie zal de aan
gelegenheid voorleggen aan de De
partem enten van Buitenlandse 
Handel en Financiën;

V E R N IE U W IN G  VAN  

H A N D EL S V ER D R A G E N

W at de Scandinavische landen be
tre ft stelt dhr van Thillo  voor eerst 
de beperkte technische commissie der 
Nationale Federatie tot eenheid van 
inzicht te brengen over de importcon- 
tingenten welke aan deze landen in  
de handelsverdragen van 1949 zou
den moeten worden toegestaan en ver 
volgens deze voorstellen voor te leg
gen aan de gemengde commissie, waar 
in  de vertegenwoordigers der Fede
ratie en ambten-aars der betrokken De 
partem enten zitting hebben. Instem 
ming.

In  verband met de vernieuwing 
van het handelsverdrag met de Sovjet 
zone, hetwelk op 10 November a.s. ver
valt, deelt dhr van Thillo  mede reeds 
de voorstellen der visverwerkende n ij
verheid te hebben ontvangen, doch 
nog niet die van productie en export
handel. Deze bedrijfstakken meen
den dat deze kwestie was geregeld 
door de offertes van gezouten ha
ring welke destijds aan de Nationale 
Federatie werden gevraagd door de 
O.R.E. Zulks is niet het geval. Thans 
dienen deze contingenten met aandui
ding van globaal gewicht en waarde 
te worden medegedeeld. H H  Menu en 
C rekillie verklaren namens hun res
pectievelijke groeperingen eerst
daags deze gegevens aan de Federatie 
te zullen overmaken

R EG IIM E  VAN DE IN V O ER  VAN  
V E R S E  Z E E V IS  

T E  T R E F F E N  S C H IK K IN G E N
D hr VAN T H ILLO  deelt mede dat 

de beperkte technische commissie, 
waarvan de samenstelling werd voor
gesteld op de vorige vergadering, voor 
de eerste m aal bijeen kwam ten ze
tel van het Bestuur van het Zeewezen, 
op Dinsdag 7 September 11.

Op deze vergadering werd door de 
m andatarissen van de invoer en groot 
verdelers het voorstel gedaan de in 
voer van verse zeevis voor de maand 
Oktober ten tite l van experiment te

beperken tot 500.000 kilos en voor het 
overige iedere maand de nodige aan
passing te doen in 'functie  van de be
hoeften der maand. Aan een dergelij’- 
ke sterke beperking werd de sine qua 
non voorwaarde gesteld van de in te
grale teruggave van het contingent 
aan de invoerders. D it voorstel werd 
door de vertegenwoordigers van het 
Bestuur van het Zeewezen gesteund.

De m andatarissen_van de productie 
en van de groothandel van de kust 
wensten zich niet uit te spreken alvo
rens hun respectievelijke, bestuursco- 
mités te hebben geraadpleegd en be
loofden hun standpunt enkele dagen 
later mede te delen. Z ij hebben d it 
standpunt inderdaad medegedeeld 
aan het Bestuur van het Zeewezen en 
aan de Nationale Federatie. Het V BZ  
aanvaardde wel de restrictie tot 500 
duizend kilos, doch niet de integrale 
teruggave van het contingent volgens 
de invoerreferenties. De groepering 
van de groothandel van de kust aan
vaardde evenmin het systeem der in 
voerreferenties en wenste bovendien 
de invoer te zien terugbrengen op 300 
ton in  verband met het ondertussen 
in  voege getreden verbod van invoer 
van vis onder de 40 cm.

D hr VAN DEN  BEM D EN  verklaart 
dat het standpunt van de productie 
en van de groothandel der kust nooit 
aan de Vereniging der Invoerders 
werd medegedeeld. Het algemeen se
cretariaat der Nationale Federatie 
heeft er zich toe beperkt mede te de
len dat de productie en de kusthan
del het voorstel der invoerders en 
grootverdelers niet konden bijtreden. 
In  verband met deze weigering wenst 
dhr Van den Bem den uitdrukkelijk te 
verklaren dat de visserij stelselmatig 
en altijd  alle, zelfs de meest tegemoet
komende voorstellen vanwege de in 
voerders en grootverdelers verwerpt 
en er uitsluitend naar streeft de in 
voer te verhinderen. Herhaalde malen 
hebben de vertegenwoordigers van de 
invoer en grootverdelers voorstellen 
gedaan welke neer kwamen op zeer 
grote toegevingen. Steeds opnieuw 
werden deze voorstellen genegeerd en 
werd alle redelijk overleg van de zijde 
der productie onmogelijk gemaakt. 
De productie, welke ook de toegevin
gen waren door de invoer en de groot
verdelers gedaan, heeft h ier altijd  
een systematische weigering tegen
over gesteld en van onwetendheid 
b lijk  gegeven betreffende de contin
genties van de handel. Z ij eist de 
grootste opofferingen, niettegenstaan 
de dikw ijls de uitslagen onbeduidend 
zijn. Heden hebben w ij hiervan weer 
twee typische voorbeelden : 1) wei
gering een tweede grensstation voor 
gepelde garnaal toe te laten; 2) wei
gering aan de rokerijen verSè ' sprot 
in  te voeren, terw ijl de gerookte sprot 
v rij wordt in gevoerd. B ij  dergelijke 
starhoofdigheid en onbegrip is het 
onmogelijk nuttig en constructief 
werk te verrichten.

Dhr V O O R Z IT T ER  w ijst op de nood 
zakelijkheid, welke ook de menings
verschillen tussen productie en invoer 
zijn, tot verstandhouding en gemeen
schappelijk overleg te komen. H ij 
stelt voor de kwestie opnieuw aan de 
dagorde te stellen in  de volgende z it
ting. Ondertussen zal het standpunt 
van productie en kusthandel door het 
algemeen secretariaat aan de verte
genwoordigers van invoer en groothan 
del worden medegedeeld. Instemm ing.

V A R IA

F O R F A IT A IR E  T A X A T IE  AAN D E
BR O N

Dhr VAN D EN  A B E E L E  wenst te we 
ten hoever deze zaak staat. De roke
rijen  dringen aan op een spoedige op
lossing, Dhr van Th illo  deelt mede 
dat h ij de laatste maand herhaalde
lijk  contact heeft opgenomen met de 
betrokken am btenaar van Financiën  
welke hem mededeelde dat er een ze
kere vertraging was ontstaan door de 
vacantieperiode. Het ontwerp is ge
reed en zal aan de M inister van F i
nanciën worden voorgelegd na diens 
terugkeer u it de V.S., dus rond het 
einde der maand Oktober. Het alge
meen secretariaat der Federatie, in  
overleg met de «G.V.N» b lijft deze 
aangelegenheid van nabij volgen. Men 
mag zich thans aan een spoedige re
geling verwachten.

Havenbeweging
T E  O O ST EN D E

Havenbeweging September 1948 
Ingekomen :
Zeeschepen :

Aantal schepen 38; Tonnem aat 13421 
Binnenscheepvaart :
Aantal schepen 65; Koopwaren in 

ton 16694.
Vissersvaartuigen (in  handelsh.) 
Aantal : 25;
Yachten (in  Handelshaven)
Aantal : 26.
Paketboten :
Gewoon verkeer 60; Ton 121.482; 

Reizigers 13241; Auto’s 451; Goederen 
310 Ton.

Uitgevaren :
Zeeschepen :
Aantal 43; Tonnem aat 15731. 
Binnenscheepvaart :
Aantal 63; Koopwaren in  ton 1173. 
Vissersvaartuigen (in  haiidelsha- 

ven) :
Aantal 18.
Yachten (in  handelshaven) :
Aantal 29.
Paketboten :
Gewoon verkeer 60; Ton 121.269; 

Reizigers 16853; Auto’s 569; Goederen 
535 Ton.
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Bij onze Noorderburen
Export ruggesteun der

Noordzeevisserij

De zaak zou bijgevolg een diepere 
achtergrond hebben, dan men voorlo
pig kan vaststellen.

Inm iddels is,bekend geworden, dat 
de betrekken schipoer aocr de recht- 

«IJm u ider Courant» schrijft dat da- bank te Gdynia veroordeeld is tot 
gelijks de grote Atc-vracntwagens veertien aagen gevangenisstraf met 
naar TjechoslowaEije jakkeren om aftrek, 
daar het IJm uidense zeebanket af te
leveren ais gevolg van een verdrag Examen om als kleinhandelaar 
voor de levering van 5 m illioen kilo
verse haring, dat in  Ju n i door de te worden erkend
stichting Haringexport in  Praag werd
afgesloten. Dagelijks kan men ver- W ij hebben reeds gemeld dat de 
wondering opdoen voor het vakman- kleinhandelaars in  vis in  Nederland 
manschap van de chauffeurs die hun aan bepaalde eisen dienen te voldoen 
M ac’s duizenden kilometers ver la- om ajs dusdanig erkend te worden, 
ten sjouwen om de Nederlandse ha- q  m moet de kleinhandelaar b lijk  ge- 
ringuitvoer op gang te houden, zodat yen van vakbekwaamheid.
IJm u iden  aan zijn verplichtingen Door de stich ting  Vakopleiding Vis- 
kan voldoen. , , handel werd bekend gemaakt dat

H et blad voegt hier aan toe da - waarsch ijn lijk  in  IJm u iden  of Sche- 
wel reders als de handel tevrede  ̂ veningen vak-examens voor de Vis- 
ren toen de 5 m illioen kilo m g ]landel zuuerL afgenomen worden, 
werden geaccordeerd tegen een be- . °  .
hoorlijke p rijs en de heren onderhan- Het examen is voor de Kleinhandel 
delaars hebben kunnen bemerken hoe gesplitst m  een examen voor degenen 
waardevol vaak de handelsrelaties die een erkenning als w inkelier wil- 
van vóór de oorlog waren. Tjecho- len verkrijgen en een examen voor 
Slowakije is overigens toch een vrucht degenen, die een erkenning als venter 
baar object voor de Nederlandse han- «con».
delsspirit.

aanvragen. Tussen beide examens be 
staat alleen d it verschil, dat de eisen 
voor het winkeliers-exam en in  hejfc a l
gemeen iets hoger zijn gesteld dan 
voor het ventersexamen.

De exameneisen

Gunstige vooruitzichten voor 
nieuwe ]overeenkomsten met de 

Bizone
Interessant zijn voor ons de eisen, 

Twee weken geleden waren de hh. die voor een dergelijk examen ge- 
C. Koster en P. Dekker in  Bizonië om steld worden.
te proberen een deel van de Neder- Om er aan te kunnen deelnemen 
landse verse haring aan de Ameri- moet men de leeftijd  van achttien 
kaanse en Britse bezettingszone kw ijt jaa r bereikt hebben, 
te raken. Het lukte : 64.000 kisten of Het examen va lt uiteen in  een theo- 
3.200.000 kilo vormden de eerste stap retisch en een praktisch gedeelte, 
op de weg van het herstel der «vis- Voor de theorie wordt o.m. gevraagd 
betrekkingen» van Nederland’s oude enige kennis van de beoefening der 
achterland. De beide betrokken par- visserij7”Van de vissoorten, bewarings-
tijen  waren tevreden en de Nederland 
se regering zag met genoegen de dol
la rs komen, die u it d it handelsver
drag voortvloeien. De handel zal zijn 
verplichtingen ook hier w aarschijn
lijk  ten volle kunnen nakomen en de 
vooruitzichten voor nieuwe overeen
komsten zijn gunstig.

Export naar Frankrijk ?
«IJm u ider Courant» verm eldt bo

vendien, dat met F rankrijk  een con
tract voor 20.000 kilo verse haring is 
afgesloten, w at dan wel geen dikke 
zoden aan de d ijk  zet, m aar toch a l
tijd  meehelpt in  de strijd  voor de 
open grenzen. Men vindt nog geen 
last van de binnenlandse m oeilijkhe
den, die F ran k rijk  in  beroering hou
den.

Goed 'iberk van het 
hospitaalkerkschip “De Hoop”

H et Hospitaal Kerkschip «De Hoop» 
van  de Nederlandse Vereniging ten 
behoeve van Zeelieden van elke Natio 
n a lite it heeft tijdens haar jongste 
kruistocht die één maand duurde, op
nieuw  goed werk gedaan.

Op zee werden 83 patienten behan
deld; 7 patienten werden ia  het hos
p itaa l van het schip opgenomen met 
to taa l 72 ligdagen.

Van het begin van het seizoen af 
werden 572 gevallen behandeld; in  de 
overeenkomende periode van 1947 was 
het aantal 602.

De predikant bezocht 30 loggers en 
hield de gebruikelijke godsdienst-oe- 
feningen. De m arconist repareerde 9 
radio-installaties van loggers en be
middelde 18 oproepen om hulp.

«De Hoop» is intussen opnieuw naar 
zee vertrokken.

IJmuidense trawlerschipper in 
Polen gearresteerd

O iJL ia n g s  kwam in  de haven van 
G dynia een der onder gedeeltelijk Hol 
landse bemanning varende Poolse 
traw lers binnen om aldaar te lossen. 
H et scheepshondje was ziek en had 
zich bevuild, zodat de schipper een 
lap  greep om de rommel op te ruimen. 
H ij pakte daarbij een Poolse vlag en 
veegde met de dunhoek het vu il op, 
w at echter gezien werd door een uit 
Po len afkomstige mede-opvarende.

De «IJm uider Courant» meldt dat 
d it voorval aanleiding geworden is 
tot een p ijn lijk  incident; de Pool voel
de zich nam elijk in  zijn nationale ge
voelens gekrenkt en beklaagde zich 
b ij de Po litie, die de schipper, een IJ-  
m uidenaar, arresteerde. De schipper 
sch ijn t la te r zijn excuus over zijn on
gelukkige greep te hebben aangebo
den, m aar h ij werd desondanks niet 
vrijgelaten.

De Poolse verklaring
De Poolse consul-generaal verklaar 

de in  ve,rband met het hoger aange
stipt incident aan de correspondent 
van de «IJm uider Courant», dat het 
konflT na - m aar los van - een serie 
economische delicten aan boord van 
Hollandse en Poolse schepen, w aar zo
wel Nederlandse als Poolse opvaren
den bij betrokken waren en die o.m.. 
het ontslag van  een aantal Poolse 
schepelingen tot gevolg hadden.

methoden, bedrijfsinrichting, reclame 
en voedingsleer.

Op het praktisch gedeelte wordt 
nagegaan of de candidaat in  staat is 
vis naar soort en kw alite it te beoor
delen, de vis schoon te maken, te f i
leren, bakken en m arineren, alsmede 
de haring consumptie bereid te m a
ken.

SCHOTLAND

Uitvoerplannen
De «United Fresh Herring Exporters 

Ltd» hebben het inzicht (a ls  de aan
voeren het toelaten) 12.000 ton haring 
u it te voeren. D it als een voortzet- 

jting  van r_;t gedeeltelijk uitgevoerae 
kontrakt van de firm a binst de Schot
se zomervisserij. Sedert de verande
ring in  het m onetair stelseï in  Duits
land, oetalen de Duitsers zelf on
rechtstreeks voor ae haring naar hun 
land uitgevoerd.

E r wordt van Schotse zijde bijzon
der aangedrongen dat de verzenden 
haring zou vers en van eerste kw ali
te it zijn.

VEREENIGDE STATEN
H E T  O E S T E R  S E IZ O E N

Het verlangde oesterseizoen is in  
Am erika begonnen. W e zouden gerust 
mogen zeggen : het lang verlangde 
oesterseizoen, w ant nergens worden 
meer oesters gegeten dan in  de USA.

De oesters, naar w at gemeld wordt, 
zijn vet en in  perfekte conditie, he
laas is de voorraad eerder beperkt en 
zal er meer navraag gedaan worden 
dan oesters zullen kunnen geleverd 
worden.

E r  wordt gevraagd dat de biologen 
zich w at om het vraagstuk zouden be
kommeren en zouden nagaan w at er 
op wetenschappelijk gebied kan ge
daan worden om de opbrengst groter 
te maken.

M E E R  C O N S U M P T IE
Het verbruik van vis en visserij

produkten is in  de U SA  van 8 pond 
in  1930 gestegen tot 12 pond in  1947 
per ja a r en per persoon, zo m eldt een 
studie door dr Sherr van het «Bureau 
of Agricu ltu ral Economics». Ind ien 
d it als een betrekkelijk mooi resul
taa t mag aanzien worden door de 50 
procent vooruitgang, wordt in  hetzelf
de rapport gemeld dat d it nog een 
brede marge voor verbetering open 
laat, en n iet op de lauweren moet ge
slapen worden, m aar dat de consump
tie nog verder de hoogte moet inge
dreven worden. M et het vlees moet 
omzichtig omgesprongen worden, en 
melf welk voedsel kan het dan beter 
vervangen worden dan met vis. Deze 
mag ten andere a ltijd  naast vlees op
treden; niem and hoeft er nog van 
overtuigd te worden dat vis inderdaad 
een uiterst r ijk  voedsel is aan proteine

W,at £a~ape%atie vaox de aióóeió kan âeteâenen

D R  A. G. U. H ILD EBR A N D T  ves- een co-operatie : de South Australian 
tigde de speciale aandacht op Fisherm an’s Co-operative Ltd  een be- 
het volgend artikeltje versche- langrijke rol in  de afzet van de vis 

nen in  «Fishing News». speelt. Fileren en snelvriezen worden
H ierin wordt verteld wat de Aus- met succes toegepast 

tralische vissers door co-operatie be- De gunstige resultaten, welke met 
reikt hebben. . de co-operatie worden bereikt, hebben

R. Drake zet uiteen, dat ook de Aus ook de aandacht getrokken van de 
tralische vissers niet alleen met de Australische Regering, die de vissers 
wisselvallige vangsten op zee hadden thans verder helpt, 
te maken, doch ook met zeer wissel
vallige m arktprijzen. Als de visser na 
een dag hard werken met zijn vis aan 
de afslag kwam en de handelaren be
den een lage prijs, waardoor er geen 
sprake was van een redelijke beloning 
van zijn harde arDeid, dan zat hem 
dat dwars.

D aar staat de individuele visser 
machteloos tegenover, m aar de vis
sers van Beachport aan de Oostkust 
van Australië begrepen, dat met sa
menwerking misschien wel iets zou 
te bereiken zijn en zij vroegen een 
vriend uit Adelaide, die van de co- 
peratie op de hoogte was, eens iets 
te komen vertellen over de werking 
van een co-operatie. Het resultaat 
was dat 28 vissers van Beachport in 
Augustus 1940 een co-operatieve ver
eniging voor de verkoop van hun vis 
oprichtten met een kapitsraltje van 33 
pond.

Onder m oeilijke omstandigheden 
bouwden de vissers zelf een loods en 
schaften een koelapparaat aan. Z ij 
gingen zelf rechtstreeks aan verbrui
kers als hotels en restaurants leveren 
tegen hogere prijzen, dan zij vroeger 
op de afslag ontvingen. TTa anderhalf 
jaa r was hun co-operatie een voor
beeld dat navolging vond, zodat thans

Bij onze Zuiderburen
Jitachten aaex de inwwe 

a a n  d a t in g

in  staat achten aan ’s lands behoef
ten volledig te voldoen.

Z ij beschuldigen de bevoegde over
heid van deviezen verspilling en zijn 
de m ening toegedaan, dat de Hol- 

TT , , , , ,  landers op de Franse m arkt dumping
Het productie-apparaat beklaagt er methodes toepassen, ten " einde een 

zich over, dat er, enerzijds te veel ha- uitweg te vinden voor hun overtollige 
ring is te Boulogne en, anderzijds, aanVoer
vreemde haring door het M inisterie o e benadeligden van Franse zijde 
van Ravita illering  ingevoerd wordt. vinden het bovendien absurd en on- 

D it gaf er toe aanleiding dat de doelmatig, dat aan de heropbouw van 
prijzen door de vloer zakten. Zo in  het de Franse visserijvloot m illiarden dol 
begin van het seizoen 70 fr  geno- jars besteed werden, wanneer men, 
teerd werd, was deze vorige week 20 anderzijds, de m ogelijkheden van de- 
fr per kgr, waarmede het productie- zelfde vloot trach t te beperken en aan 
apparaat geen genoegen kan nemen. vreemde vissers de voorkeur geeft van 

D it verplichtte de reders intussen de de bevoorrading van Fran krijk , 
productie te beperken in  die zin dat 
de vaartuigen langer aan de kade ge
houden werden. W at aanleiding ge
geven heeft tot een kunstm atige prijs 
stijging.

Men vreest dat deze prijsstijg ing 
van korte duur zal zijn. Ind ien de h a 
ring overvloedig gevangen wordt bij 
de Franse kust kan niets de prijsda
ling voorkomen, w aarvan de kleine 
bedrijven insgelijks het slachtoffer 
zullen worden.

5ïe tnaeiüjfie tae&tand de%
'zouteüjen

De Franse haring-zouterijen ver
keren in  een bedenkelijke toestand.
D it is grotendeels veroorzaakt door 
het gemis aan een vaste p rijs voor de 
haring. In  het begin moest de haring 
tegen hoge prijzen aangekocht wor
den, terw ijl nu veel lagere prijzen ge
noteerd worden, die nog verder kun
nen teruglopen.
Daarenboven ondergaan de bona-fide 
zouterijen een grote concurrentie van 
wege andere die vooral clandestien in 
het binnenland opgericht werden en 
die aan de Staatscontrole en de h ier
mede verband houdende fiscale ver
plichtingen ontsnappen, waardoor 
zij in  staat zijn goedkoper te werken, 
dan de aan de kust gevestigde onder
nemingen. Intussen worden de Franse 
zouterijen bedreigd door een ander 
kwaad, nl. de invoer van gezouten h a 
ring. ,Het M inisterie van Ravita ille-  
ring tracht- aldus, voornam elijk in  de 
volksrijke centra, de prijzen naar be
neden te drukken. In  d it verband 
wordt aangestipt, dat F ran k rijk  van 
wege Holland 3.000 Ton gezouten ha 
ring zal ontvangen geleverd franco 
grens àan de prijs van 25 fr  per kgr.

3te£\ ftetanç aan de eigen 
productie genegeevd

De Franse productiekringen, als
ook de aanverwante nijverheden, 
zijn n iet te spreken over de invoer 
van vreemde haring wanneer zij zich

De vijanden van de 
haring

Dhr J. de Veen sch rijft in  «Visse
rij Nieuws» dat de wormen, die in de 
darmen van de jonge visjes terecht 
komen, onder de parasieten wel de 
grootste rol spelen. Dan heeft men- 
en deze roverij begint al bij de op de 
Dodem samengeklonterde eieren - de 
schelvissen, de «spawny haddocks», 
die zich aan het haringkuit gewoon
lijk  vol vreten. W ordt de haringkuit 
eindelijk jonge haring (bliek) dan 
zijn het weer makrelen, kabeljauwen, 
koolvissen, enz. die de haring belagen 
La ter als de haring volwassen is, be
ginnen gewoonlijk de djoornhaaien, de 
grote tonijnen, de orca’s, de bruinvis- 
sen, robben, enz. te opereren.

Sch rijver vervolgt, dat het voor. 
waar geen sinecure is om als haring 
geboren te worden. De haring-zelf is 
op zijn tijd  nog een kanibaal : onder 
de kanaalharing, die onderzocht werd, 
wordt in  de regel vele aangetroffer.' 
die de eigen kuit en zelfs de larven 
opvreten, als er niets anders te krij
gen is.

t l  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ n
Firma Jan Spaanderman

Z E E V IS G R O O T H A N D E L  
!| M U I D £ N • H O L L A N D  
Telegram adres Ja n  Spaanderm an - IJm uiden.
Telefoon IJm u iden  5683 Telefoon Santpoort 8228 (des avonds) 

Gespecialiseerd in prim a kw alite it 
G EPEILD 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 G arnalen geschieden van de 

Zeelandse aanvoerhavens). <9)

ZWEDEN

Terugkeer van 
onderzoeksvaartuig

De thuiskom st in  de haven van Go 
thenburg van de Zweedse vierm aster 
Albatross, wordt gemeld voor een der 
eerstkomende dagen. Laten we ter 
loops herinneren dat de nieuwste me 
thodes in  de oorlog beproefd toege
past werden. Professor Hans Petter- 
son leidde de expeditie met zijn tien 
koppig wetenschappelijk personeel.

Sedim ent werd van op de bodem 
van de Oceaan naar de oppervlakte 
gezogen bij m iddel van een buis van 
70 voet. Een traw l werd ook gebruiktt 
in  diepten van meer dan 4000 vadems.

ENGELAND

Vissers voor de Navy
De A dm iraliteit van het M inisterie 

van «Labour and N ational Service» 
heeft schikkingen getroffen tot het 
opnemen in  de Navy, voor de duur 
van hun dienst, van jonge vissers. Om 
het zeker te maken dat enkel bona
fide vissers zouden onder d it regle
m ent vallen, werd besloten dat certi
ficaten door de Inspecteur van de V is
serij van  het d istrik t zouden uitgele
verd worden.

Het uitsluiten van de 
Beereilanden

Het stopzetten van de visserij in  de 
wateren van de Beer-eilanden heeft 
een zeer gevoelig gevolg op de aanvoe 
ren die de North Shields m arkt be
reiken.

K leine aanvoeren werden b ij de 
bestaande 1345 cw t gevoegd die door 
4 traw lers aangevoerd werden. Het 
totaal was evenwel n iet voldoende om 
aan de vraag te voldoen.

BRIEF UIT YERSEKE
Yerseke, 16-10-’48. mosselen te Yerseke aankwamen ei 

op de verwaterplaatsen werden ge- 
D E O E S T E R - A A N G E L E G E N H E D E N  lost. België nam m inder af dan dt 

W e w illen deze keer beginnen met voorgaande weken, ’t G aat daar ai
de oester-aangelegenheden, waarom- tijd  zakken als Oktober in  ’t land is 
trent we verleden week niets schre- N iet genoeg kan er worden gewe
ven. Voor ons liggen de officiële cij- zen dat de tarra- en andere voor- 
fers van de verzending naar de ver- schriften van ’t VerkoopkÜrvcoor die- 
schillende landen gedurende de nen te worden gehandhaafd en uit. 
maand September. Werden naar Ne- gevoerd. W ant hoewel de mosselen 
derland verzonden 241559, naar Bel- verwerkt op de allerbeste manier, na- 
gië 702996, naar Engeland 118000 en m elijk met de r ijf  in  plaats van’ met 
naar andere landen, samen 60750 de korre gevist, nog veel zuiverder et 
stuks; Totaal 1.123.000. D it zou vol- moojer zouden zijn is ’t niet te ont- 
gens het bericht, waaraan we de cij- kennen, dat een grote verbeterinj 
fers ontleenden, b ijna tweemaal zo- moet vastgestéld worden tegenovei 
veel zijn als in  September 1947. Ge- verleden jaar. ’t Is  echter vooral ii 
woonlijk staat het toen verzonden verband met de drukte die de verzen- 
aantal bij de opgave. Nu missen we ding naar F rankrijk  te weeg brengt, 
dat. Waarom  zouden we echter tw ij- zaak er op te letten, dat aan de ver- 
felen aan ’t geen wordt medegedeeld? zorging dezelfde aandacht b lijft ge- 
W el is «bijna» voor verschillende schonken. Ook met het oog op moge- 
opvattingen vatbaar, w at evenwel niet lijk e  concurrentie. In  d it vtVbanc 
belet om vast te stellen, dat het sei- zagen we de «Deense mosselen» wee; 
zoen niet slecht begon. D it alles niet- eens vernoemd in  ons streekblad. Laai 
tegenstaande de m in grote verwachtin men die weer eens kijken om de roi 
gen als gevolg van koopkrachtvermin- van boeman te spelen of zouden d! 
dering enz. (Terloops kunnen we Denen werkelijk in  actie zijn om slai 
hieraan toevoegen, dat ook in de mos aan de bak te krijgen ? We weten het 
sel-br anche geen daling, doch stij- niet. W el weten we dat een goed ver
ging in  de a f n a m e  te zien kwam. W aar zorgd product (welk dan ook !) ft 
mee m isschien, weer wordt bewezen beste en meeste kansen heeft. N a a t 
dat «vrees een slechte raadgeefster Engeland gingen vanu it Bruinisse 381 
is». In  ieder geval het gaat goed met m aal 50 kgr. Gaan we daar dus ach. 
de afname en is daardoor de onge- ter in  plaats van vooruit ? O f wasdt 
gronde vrees vervallen. Doch er d °e_ laatste opgave bedoeld als zakken, van 
men reeds nieuwe narigheden op ! 50 kgr in  plaats van tonnen van 1 
Welke ? De meeste vraag betreft de kgr ? Van hier u it werd ’t zelfde weel 
grootste soorten en die zouden mede kwantum verzonden Ongeveer 100 
door de uiterst slechte groei, zo zwak of te wel 200 zakken van 50 kgr. Alle 
vertegenwoordigd moeten zijn dat oude relaties ten spijt, komt de Yersei 
straks «neen» zou moeten worden ver- se nieuwe handelaar de Bru in isser.. 
kocht. W ij maken ons hierover niet lega(s) reeds aardig achterop gescho- 
bezorgd. N iet alleen omdat we er geen ten. ’n Aansporing voor Bruinisse 
direct belang bij hebben, m aar voor- alles te doen dat mogelijk is, om 
nam elijk omdat de ondervinding ons thans op d it ene terrein de meerden 
leerde, dat het met zulke gevalletjes van Yerseke te blijven. Mede in ver- 
altijd  of vrijw el a ltijd  wel in  orde band, dat zo weinig (eigenlijk geen) 
komt. Men roept ook in  oesterkringen mosselzaad op de Zeeuwse stromei 
vaak «au» eer de slag valt. W e hopen aanwezig bleek, heeft de Inspecte® 
dat het weer zo uitspeelt ! De vraag der Visserijen in  het tweede, derde ei 
naar pannenoesters (van verleden v ijfd e 'd is tric t (w at een hele mond- 
jaa r) is ruim  bevredTgend en zeer le- vol !) bepaald, dat vanaf 31 Oktobei 
vendig. Beslist mooie prijzen worden tot (voorlopig) 3 December de visse, 
besteed en-of geboden. Men spreekt rij naar mosselzaad zal zijn toege- 
van 25 tot 27,50 gulden per duizend, staan. Doch alleen öp het ten Oosten 
De kopers zijn er zo happig op, dat van de Abt (een benoorden Harlingen 
men ze dadelijk na koop voor eigen zich bevindende droogte) gelegen 
rekening op de gronden uitzaait en ze deelte der Waddenzee. Vanaf de 
niet na koop voor rekening van de tot de Dollard (b ij D elfz ijl) bevinden 
verkopers laat staan tot het voor- zich veel en uitgestrekte terreinen, 
jaar, zoals d it vroeger vrijw el alge- w aar vrijw el altijd  veel mosselzaadt 
meen gebruikelijk was. De verkoper vinden is. Deze maatregel is beslis 
(m eestal de kleinere m an) is op deze goed te noemen. N iet alleen komt 
m anier van veel vries- en ander ri- daar prim a mosselzaad (alleen 
sico af. Ruim  twee derde van de ten overtreffen door dat van de Belgisch 
verkoop bestemde oestertjes zou palen en dammen). (W anneer : 
reeds zijn verkocht en afgeleverd. dat mooie goed weer naar Zeeland!

m aar ook heeft men meer en langei 
DE M O SSELEN  A F D E L IN G  tijd , dan wanneer in de zomer slechi

W at valt er om trent a r  mosselen- enkele weken worden gegeven om o) 
afdeling te vernemen ? Veel goeds ! de diepzee Waddenzee gedeelten zi 
De verzending verloopt, ook naar provisie in  te doen. Verder blijft 4 
Frankrijk , vlot en de vorige week zou Zeeuwse visser zijn Wiennger- 
(volgens de kran t) een recordweek Harlm ger collega’s (of concurrenten 
zijn geweest ! Ongeveer 20.000 ton- beter u it de weg. W at ook enige, 
nen gingen naar Frankrijk  en 10.000 met veel, waarde heeft voor de betnt 
n aa r België. Om a l die af te leveren ken instanties. W e komen op de vei 
mosselen op de verwaterplaatsen te houding (en w at er zoal aan vast zit 
kriigen moesten aan de kwekers tussen Waddenzee- en Zeeuwse mossel 
veel orders worden gegeven. W at ver- vissers te zijner tijd  nog wei eens 
leden week Donderdag al zeer duide- terug. Zoals men ziet ontbreekt nu 
lijk  bleek, omdat toen 43 schepen met de ruimte.



M axÂtâ&dcâteti
Vrijdag 15 Oktober 1948 

1 grote motor van de Fladenharing 
met 838 bennen haring en één 15-tal 
bennen vis en 3 kleine kustvaarders 
met samen één 40-tal bennen .verse 
vissoorten ter m arkt. De aanvoer van 
verse vis bestaat u it w at platvis, w ij
ting en bots. De haring wordt tam elijk hand gedaan, 
levendig opgekocht in  stijgende lijn  oo„ v,,
gaande van 1800 tot 2650 fr  de koop
van 10 bennen.

0.305 Fladen 
0.261 Kust 
O.103 Kust 
0.28 Kust

Kgr.
42.669

495
1141
421

Fr.
164.333

1.610
4.430
4.260

zonder groot zodat doorgaans alle aan 
geboden vissoorten gevoelig in  p rijs 
zijn gedaald wat nu echter n iet w il 
beduiden dat de afzetprijzen laag zijn. 
Over het algemeen worden dus alle op 
de m arkt voorhanden zijnde vissoor
ten aan middelmatige prijzen van de 

De haring vind t gretig 
afzet aan hoge prijzen gaande van 
3570 tot 4560 frank  de lot van 10 ben
nen.

Zaterdag 16 Oktober 1948
vaartu igen ter m arkt, m et sa-12 1300 ben-men 887 bennen haring en

'vis. De aanvoer verse vis

0.337 Noordzee 
0.175 Oost 
0.192 W est,
N.806 West 
0.132 Kanaal 
0.225 Oost 
0.288 W itte Bank 
0.166 W itte Bank 
0.7 Westnen verse --bestaat in  hoofdzake u it m akreel (560 o.201 W est

bennen) met wat w ijting, kabeljauw, SSO.148 IJs lan d
koolvis, rog en weinig rare vissoorten. 0.102 Oost
De fijne vissoorten worden aan goede o.204 Noordzee
prijzen verkocht. De ronde- en gut- 0.122 Oost
vissoorten behouden daarom trent de- o.621 Kust
zelfde prijzen als de vorige marktdag. 0.232 Noordzee
De andere aangeboden vissoorten zijn 0.218 Noordzee
in prijs gedaald. De haring wordt zeer 0 .286 Noordzee 
levendig opgekocht aan goede afzet
prijzen gaande in  opgaande lijn  van 
3100 tot 4970 fr de lot van 10 bennen.

Kgr. Fr.
15032 152.140
3334 53.640
4736 36.740
8720 71.470
8702 108.940
6777 87.880
5998 86.020
8099 114.970
6263 49.650
6569 55.210

108300 452,130
6559 106.970

13921 145.610
7520 106.650
404 2.700

12294 115,045
10559 114.180
11018 95.650

B.605 West 
0.140 Noordzee 
0.106 Kust 
0.52 Kust 
0.14 Kust 
0.271 Kust 
O 88 Fladen 
SSO. 160 Noordzee 
N.737 West 
0.104 Kust 
0.249 K anaal 
0.185 Kust

Kgr.
3967
8836
286
1110
1203
567

36935
43610
2361
2126
8649
303

Fr. 
41.040 
75.380 
1.880 
5980 
7.640 
5.150 

245.600 
229,911 
29.870 
24.710 

104.825 
2.490

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

Camille WI L L E MS
------ sedert 1887 ------
IMPORT EXPORT
Telefoon : 72078/7» - 7231S/1 •
Telegram : W lllem aeo Oostende
O O S T E N D E

(226)

Maandag 18 Oktober 1948 
Heden zijn 30 vaartuigen aan de 

afslag tegenwoordig met samen 
45000 kgr haring en 285000 kgr verse 
vissoorten waaronder ongeveer 108 
duizend kgr IJslandse varieteiten 
hoofdzakelijke bestaande u it klipvis 
(1050 bennen) met w at koolvis, leng, 
wijting, schotse schol, hondstong, ka
beljauw en weinig schelvis. Deze I J s 
landse vissoorten worden aan m inde-

0.19 Kust 395 2.980
0.194 W est 803 5.920
0.268 Noordzee 17385 170.945
0.103 Kust 330 2.110
0.115 Oost 2651 37.680
0.226 Noordzee 16702 150.220
SSO.293 Noordzee 49800 386.975
0.61 Kust 130 1.140
0.14 Kust 543 5.460
0.208 Kust 138 1.550
0.91 Kust 330 3.330
0.46 Kust 269 1.560

Jltuuuv -----
re prijzen verkocht dan deze van ver-leden week. De vraag is heden niet b ij Dinsdag 19 Oktober 1948

Vl\*\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVW

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

TEL. 720.13 
713.13 (privé) 

r ALLE SOORTEN ZEEVIS 
l (539)*wwwv^/wwwvwwwwwvwwvwwvwww\*

Vandaag worden ongeveer 2500 ben 
nen haring en zowat 3200 bennen ver
se vissoorten ter m arkt aangevoerd 
door 21 vaartuigen. De haring, alhoe
wel verkocht aan m inder hoge prijzen 
dan gisteren, wordt heden nogmaals 
aan goede afzetprijzen van de hand 
gedaan gaande in  stijgende lijn  van 
2500 tot 3610 fr  de lo t van 10 bennen. 
E r  is een mooie verscheidenheid aan 
verse vissoorten op de m arkt voor
handen. De belangstelling is groot en

de m arkt over het algemeen zeer 
vast. De fijn e  vissoorten, w ijting, p la
dijs, rog, staartvis, haai en m akreel 
worden afgenomen aan prijzen die 
ongeveer overeenstemmen met deze 
van daags voordien. Kabeljauw , leng 
en koolvis zijn iets in  p rijs gestegen.

Kgr. Fr. 
Z.413 K anaa l 7589 73.790
0.128 Oost 6656 94.820
0.231 Noordzee 7242 86.220
0.119 K anaa l 9458 98.155
0.109 K anaa l 8690 106.630
0.267 W est 5596 112.930
0.748 W est 2618 22.955
0.291 K anaa l 8789 71.665
0.311 Noordzee 12912 120,600
0.196 W est 3499 30.870
0.242 Noordzee 17139 199.965
0.121 Noordzee 9983 8-7.705
0.165 Oost 8388 97.190
0.319 Noordzee 16386 148.596
0.241 Noordzee 15276 138.375
SSO.92 Noordzee-

Fladen 74036 330.765
SS0.301 Fladen 51086 312.415
0.131 Oost 6625 91.020
SSO.293 Noordzee 4800 11.427
0.183 West 4263 59.500
0.56 Kust 125 1.160

Woensdag 20 Oktober 1948 
De aanvoer haring is heden m in

der dan gisteren, doch deze van verse 
vis is iets groter. 20 vaartuigen lossen 
zowat 1600 bennen haring en onge
veer 4000 bennen vissoorten. De ha
ring welke ter m arkt wordt aange
voerd om vat veel kleine; deze kleine 
haring wordt verkocht aan prijzen 
gaande van 550 tot 900 fr de koop van 
10 bennen. De grote haring vind t gre
tig af zet aan prijzen schommelende 
tussen 2800 en 3900 fr (Je lot van 10 
bennen. De aanvoer verse vis omvat 
een mooie verscheidenheid aan soor
ten. Deze worden levendig opgekocht 
aan tam elijk  vaste prijzen die echter 
over het algemeen lich tjes lager zijn 
dan deze van daags voordien.

Kgr. Fr. 
0.285 Noordzee 20831 176.520
0.254 Oost 5945 73.610
0.105 Oost 6614 89.780
0,265 K anaa l 7726 93.970
0.246 K an aa l 8722 112.990
0.223 W est 5562 41.020
0.304 Fladen 42925 253.361
0.174 Noordzee 7319 88.500
0.239 Noordzee 19561. 165.220
SSQ.158 Fladen 59315 328.742
0.25 Oost 8966 93.800
0.237 Noordzee 27844 250.300
0,214 Oost 6181 76.110
0.329 Noordzee 16123 175.910
0.266 Noordzee 8669 89.750
0.243 Noordzee 10152 93.370
0.215 Noordzee 13698 135.120
Z.446 Oost 5781 86.840
0.127 Oost 1078 12.400
0.10 Kust 505 5.480

nig verscheidenheid aan soorten voor
handen en doorgaans alle aangeboden 
varieteiten worden aan goede prijzen 
van de hand gedaan. De haring welke 
aangebracht wordt vindt afzet aan 
prijzen die tam elijk vast zijn en gaan 
van 3700 tot 3900 fr  de koop van 10 
bennen. Gezien de kleine toevoer is de 
verkoop spoedig afgehandeld.

Kgr. Fr.
0.212 Noordzee 13072 134.630
0.156 Oost-West 5595 72.070
0.86 Noordzee 32996 160.334
N.819 West 2984 41.240
0.14 Kust 502 4.660
0.137 Oost 6189 82.580

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

0.295

DAG
Vrijdag 15-10 
Zaterdag 16-10 
Maandag 18-10 
Dinsdag 19-10 
Woensdag 20-10 
Donderdag 21-10

44726
109954
330220
281138
283517
61338

1110893

174.633
774.536

2.725.465
2.296.653
2.442.793

495.514
8.909.954

0.170, 
200

H A R IN G A A N V O ER
Kgr.

Vrijdag 15-10 
Zaterdag .16-10 
Maandag 18-10 
Dinsdag .19-10 
Woensdag 20-10 
Donderdag 21-10

41.900
44.350
45.550

123.060
81,150
23,300

359.310

DHOGË BATTERIJEN

Donderdag 21 Oktober 1948 
Slechts 6 vaartuigen te r m arkt met 

samen 466 bennen haring en 760 ben
nen verse vissoorten. E r  is echter wei-

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

Verwachtingen
Vrijdag 22 Oktober 

Van de Fladen : 0.89 (1000 bennen 
haring) ;
Van het Noorden : 0.318 (harin g ); 

ZA TERD A G  23 O K T O BER  
Van de Fladen : 0.163 
Van het Noorden : 0.247,
0.286, 0.212
Van het K anaal : 0.283 
Van de W itte  Bank  : 0,200 
Van de Noordzee : 0.331 
Verder : 0.303 met haring 

M AANDAG 25 O K TO BER  
Van de Oost : 0.279, 0.112 
Van de Sm alls : 0.155 
Van het Noorden : 0.217,
0.332, 0.317 (1,200 kabeljauw, 
bennen gutvis), 0.227 
Van IJs lan d  : 0.297 (40 bennen heil 
bot, 200 bennen kabeljauw, 400 ben
nen koolvis, 400 bennen lengen, 200 
bennen bonen, 300 bennen schel
vis, 500 bennen schaten en 1000 ben 
nen gutvis)
Van de Noordzee : 0.231 

D IN SD A G  26 O K T O BER
Van de Oost : 0.244, 0.137, 0.66
Van de W est : 0,330
Van de Noord : 0.222, 0.94, 0,187
Van IJs lan d  : 0.333 (30 balken niet
volledig)

W O ENSD AG 27 O K TO BER  
Van de Fladen : 0.88 
Van het Noorden : 0.289, 0.278, 
0.108, 0.236, 0.173, 0,224, 0.300 
Van het K anaal : 0.290 
Van de Oost : 0.281 

Z ijn  verder te verwachten in  de loop 
der week :

Van het K anaa l : 0.257, 0.310
Van het Noorden : 0.205
Van de Oost : 0.154, 0,245
Van de West : 0.201, 0,196, N.806,
0.748

GARNA A LAANV  O ER
OOSTENDE

Datum
Kgr. Opbrengst

Max. en 
M in. prijs

Aantal
vangsten

Gemid.

14-10 897 30.450 31-3915-10 530 18.898 32-3916-10 290 12.484 37-4819-10
20-10 '

96
461

5.192
19.973

52-57
41-45

28
18
9
4

14

34-
35
43
54
43

BLANKENBERGE
14-10 37 1.388 37-38 37

ZEEBRUGGE
14-10 1907 41.832
15-10 1669 58.002
16-10 1377 54.760
18-10 149 6.192
20-10 1165 51.666

34-44
31-44
34-43
40-42
37-52

37
36
32
2

23

37
40 
39
41 
44

Prijzen toegekend aan de verscheidene soorten Vis
Jtüa uccoxdéa. aux diff&tente& AO*te& dej  Stoió&on

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 15 tot 21 O KTO BER 19-1.. SEM AIN E du 15 au 21 OCTOBRE 1948

Vrijdag
Vendredi

SOles ■ Tongen, gr.....................
3/4 .................................
bloktongen ...................
v/kl. .............................
kl. ............................. ...

Turbot —  Tarbot gr..................
m idd........................... ...
k l............................... . ...

Barbues —  G riet, gr.................
m idd................................
kl. ... .............................

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

ïfelefins —  Schelvis, gr............
m idd.................... > ........
k l................................... .

Merluches —  Móoie Melden, gr.
midd................................
k l............................... . ...

Raies —  Rog ... ........................
Rougets —  R o b aard ...................
Grondins —  K n o rh a a n .............
Cabillaud b laac —  Kabeljauw

Gullen ........................
Löttes —  Steert (zeeduivel) ...
Merlans —  W ijt in g ...................
Limandes — S c h a r ...................
Limandes soles —  Tongschar ...

. Emissoles —  Zeehaai .............
I Roussettes —  Zeehond .............

Vives — Arend (Pieterm an) ... 
Maquereaux — M akreel ........
Poors ........................................
Grondins rouges —  Rode knorh.
Raies —  K e ilro g ........................
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 ...................................
Vlaswijting ................... ........
Zonnevis ........  ... ........
Kreeftjes ... ..............................
Koningsvis .............................

Zaterdag
Samedi

32.80-40.00
41.80-46,20 
43,60-46,40 
44,20-48,80 
36,60
46.00-51,50
33.00-40,00 
30,00

Maandag
Lundi

32,60
34.00
37.80 
37,40
31.80
37.00
29.00
25.00

35.00
38.40 
39,20
38.40
33.00
40.00
30.00
26.00

Dinsdag
Mardi

31.40-3.5,40
34.00-38,20
36.40-39,60 
36.60-39,20 
32,20-33,40
39.00-42,00 
30,80-31,50
24.40-28,00

Woensdag
Mercredi

32,20-35,00
35.00-36,20 
3.7,>0-37,80 
36.40-38.40
30.00-31,80
36.00-41,20
29.00-31,20 
25,80-27,00

Donderdag
Jeudi

33,20-35,60
37.00-37,80
38.00-38.40
37.00-37,80 
31,50-33,00

30.00-32,00
25.00-26,00

8,80

5.20

3,60- 5,12

16,00-18,00 15,40-17,00
17.00 16,20-17,60

17.00-18,40
14,00-14,80

8,00- 9.00 4,60- 8,40
13,40-14,50

10,00 7,20-10,40
5,00- 7,00 5,00- 7,60

18,50-23,80
14,00

4,80
6,40- 7,20 6,20- 7,40
9,00 10.00

0,85- 2,80
14,00-15,20 13,00-15,80
3,40-11,80 2,20-12,80

18,50-19,50 19,00-23,80
6,20- 7,00 5,80- 9,20
6,00- 8,80 4,60- 9,60

16,20 14,00-16,00
4,50- 8,00 4,50- 6,00
4,50 4,50- 5,00

37,00 41,00
0,80- 9,00 1,90- 9,20

1,35
8,40

6, SO 9,80 6,60- 9,40

S’, 60 7,40-9,40

6.56-11,50 8,00-10,00
9,00 6,00- 8,60

14,40-19,00 15.60-16,80
6,20-■ 9,94 7,14- 9,12

17,00
. . . .

3,80 3,60
29,50-52,00 30.00-40.00
8,40-- 9,40 8,60-12,40

45.00
8,50 9!6ö-ïi,2o

16.40
16.40 
18,20 
15,60
7.40 

14,80
8.00
4.80 

18.00
14.00
2.40 
6,20

11.00 
1,30

15,20-
2,oo:
18,00
5.80 
4,20

16,00
2,50
5.00

16,80
17,20
19.50
17.40 
9,00

17,80
10.40
12.40
19.50

- 7,40 
-20,00

■17,80
14,00
-24,00
- 8,00
- 9,20 
.16,50
- 6,50

1,20- 9,60

7,60-10,00

8,80-11,20

8,80-11,20 
8,20-12,00 
8,60-12,20 
5.00- 7,22

16.40-16,80
16.40-18.00 
18,20-20,20 
14,60-16,60
4.00- 6,40

15.00-17,80
8.40-11,00
4.40- 7,00 

18,50-23,00 
14,00
8,20
6.40- 8,00

13.00-14.00
2.00- 2,60

13.40-15,40 
.2,00-11,00
22.00-24,00
3.20- 5,40
5.20-12,00

11.00-16,90
7.00-10,50
7.00- 8,50

l,90-i0,40
2,20
4,20

10.00-10,60

7,06-" 9,60

7.50- 7,60 
7,20- 9,40 

10.00-13,00 
5,22- 7,80

7.00- 9,00
15.00 
1,70

14,20-18.00
3.00-16.00

18.00
3,60- 4,80 
7,00 

16.00
7.00- 8,20 
8,50

33,50
10,00

VISMIJN YM U ID EN
W EEK  van 13 tôt 19 OKTOBtm  1948

Woensdag Donderdag Vrlidiag
2,60- 2,55 2,80- 2,70 2,70- 2,502,70- 2,50 2,70- 2,60 2t70- 2,40
2,60- 2,30 2,60- 2,50 2,70- 2,302,05 2,15- 2.05 2,40- 1,951,70 1,00- 1,70 1,50
3.00- 2,50 3,25- 2,75 2,95- 2,50
2,20
1,00- 1,30

Zaterdag Maandag Dinsdag
2,65- 2,50
2,60- 2,55
2,55- 2.45
2,15- 2,05
1.70- 1,60
2.65 2.25

1,50-ï , 30

15,80-16,40 0.55 0.55 0.55 0.55
17,40-17,80 0.55 0.55 0.55 0.55
18,90-19,40 0.65 0.65 0,65 0.65
17,40 0.45- 0,44 0,45- 0.42 0.45- 0,26 0,45- 0,42
3,80- 5,60 0,35- 0,34 0,34 0,40- 0,34 0,34- 0,24

15,80-17,40 0.75 0,75
10,40-12,40 0,50 0.50
5,20- 6,40 0,45 . . . 0,45

2.80- 2,50
2.75- 2,65
2.75- 2,55 
2,30- 2,15 
MO- 1,75 
3.00- 2,3a 
3.60- 2,20
1.80- 1,30

1,02- 0.92 
0,55 
0,55 
0.65
0,45
0,35- 0,30 
0,75 
0,50 
0,45

2,75
2,75- 2,70 
2.70 
2,30 
1.80 
2.95

0J
0,1 
0.85
0,45
0,45

11,00 

6,‘ÓÖ-' é’oo

7’80.....

7̂ 40 -7,80

11,00

31,00-41,00
11,80-12,60

9,90-11,40

17,60.....

3,40
41,00-48,50

8,60-10,60

i2,öö.....

12,50-17Î00

36,00 
6,00- 9,40

1,16 1,10
0,30 0,34

0.60 0.60 0.60 0.60
0.54 0.54 0,54 0.45

0 ,'3’i " 0,30 0,33- *0,15 0,31- 0,25 0.31
0,40- 0,24 0,34- 0,15 0,32- 0,18 0,35- 0,18

0,60" 0.52- Ö'44 0.46" 0.58"

0.45- 0,40 0,45- 0,40 0,'4Ö- 6,15 0,40- 0,35
0,06 0.06- 0,05 . . .

0,38- 0,28
0,60
0.45

Ô.3Ï
0,45- 0,30 

0,60-054

0,45-*0,40

0,60 

• •••• 
0.31
0,45

0,45- 0,40

0,29- 0,23 0,30- 0,19 0,29- 0,20
0,29 -0,61 0,40- 0,16 0,30" 0,20

3.05
0,31

3,30
0,31 0,31 0,31

2,90
0,31 0,11



60, Stwg op Charleroi, Brussel.

Z E E B R U G G E
Zaterdag 16 Oktober 1948 
Grote tong 32; bloktong 35; fru it

tong 39; sch kl. tong 43; tarbot 39; 
griet 23; platen grote 15; midd. 16; 
kleine 16; keilrog 8; rog 7; zeehond 3 
robaard 7 fr  per kgr.

Firma H. Debra
G R O O T H A N D EL  IN  V IS  
: :  en G arn aa l ::
Telefoon H e ls t :  513.80 
EXPORT - IM PORT 

(218) Z ou t voor da vlaser*

IJMUIDEN
Gedurende de week van 13-19 Okto

ber kwamen aan de R ijksvishallen  31 
stoom en 98 grote en kleine motor
traw lers hun vangsten verse vis en 
haring verkopen. De totale aanvoer is 
1.770.000 kgr verse haring en 300.000 
kgr verse vis groot geweest. Het 
nieuws van  IJm u id en  b lijft zeer een
tonig, deze week weer een grotere 
aanvoer van verse haring dan vorige 
week. De gehele aanvoer werd ver
zorgd door de traw lers, w ant hoewel 
het seizoen van de Hollandse d rijf
netvisserij onder de Engelse W a l is 
aangebroken is de aanvoer van d it 
soort haring tot nog toe beneden de 
gestelde verwachtingen.

Vanwege de export naar Duitsland 
en enige kleine verzendingen naar 
België z ijn  de verkoopprijzen zeer lo 
nend gebleven.

W at de verse vis aangaat, de ronde 
vis is m atig aangevoerd, de p latvis 
behoorlijk, de tongvangsten waren 
zeer bevredigend. Alle soorten w er
den duur verkocht, Enige export van 
vis had plaats naar Engeland en B e l 
gië.Verwachting toekomende week ; 20r_°  lrlonr>P

De )achi naar goud
Engelandof onze uiivoer n£t£tr

H ET  is ons bekend, dat het met middel van de maalboot naar Enge- te volgen, de Belgische visserij feite- 
onze zeevisgroothandel aan de land gestuurd worden. lijk  niet benadeelde. W il men een

- ■ --- 3 finrtCT de velen, die j
UXXUV/ u  x/ x/ ■ g_r_ _ I I  LA ^  C  O 1/ U  lAi. KA VV
kust n iet al te goed gaat. Onder de velen, die n iet deden v/at

De uitvoer naar Engeland bracht voorgeschrevenn is, viel een slacht-' • ----- »-««mi«MincrüTi mr.PVelen mogen im-
V KJ\JX. .  --------- -------7 .
offer, dat nu geen vergunningen meer 
k rijg t om u it te voeren.

D it slachtoffer is, zoals het ge
woonlijk gaat, ju ist n iet onder de 
bçst bedeelden te zoeken.

w at verbetering, 
mers uitvoeren.

Van  geld verdienen is er echter 
weinig sprake, daar allen zoveel mo
gelijk toebijten op het laatste cen- 
tiem tle, zodat andere middelen die
nen gebruikt om toch een cent te ver 
dienen.

Déze middelen liggen voor de hand 
door andere vis u it te  voeren, dan 
door de Engelse overheid voorgeschre -
ven is Ze worden bovendien in  de —— , o— ---hand gewerkt door het tekort aan gedaan, waarom  zou Ja n  het ook niet
vis over de natte grens. eens proberen

D it heeft als gevolg dat Tommy on D aarbij kwam dan, dat Ja a k  daar
ze regering erop gewezen heeft op 
de bestaande overeenkomst met het 
gevolg dat het Zeewezen, langs het 
W aterschoutsam bt overgegaan is tot

-■« r r ^ n ^ J ïv - ,  r r o n  r l i o  f a l i

lijk  niet benadeelde. W il men een 
concurrent beletten op onregelmati
ge wijze zaken te doen, dan zijn de 
Belgische autoriteiten daar om, zo 
nodig op de hoogte gebracht te wor
den, m aar in elk geval geen andere.

Het is nu gebeurd.
M inister Van Acker zal ten slotte

Vrovmanhtine- toekomende week ; 2U waterscnoutsam uu uveiscgao** ^  Het gebeurae ook zo ujaens ut 
grote traw le rs  en 50 grote en kleine het onderzoek der zendmgen, die bij zetting, wilde men iemand u it de 

■ _____ — — ruimen.

sst bedeelden te zockch. ..™--- * --  ---- —  ---D at is nu eenmaal zo in  de wereld! zijn zegen er over moeten geven en 
E r dient hieraan toegevoegd, dat oordelen of het past de vergunnm- 

met vuur werd gespeeld en dat allen gen af te nemen, 
wisten dat ze geen vis mochten uit- Zal h ij toeslaan en d e . weduwe 
voeren welke door de Engelsen niet voor goed beletten haar kost te ver-
toegelâten ls. dienen?, ,  ̂ o-™ Hopen w ij voor haar, dat h ij mild

M aar, hoe gaat het^ Pier hee^t net wezej zoais ^ ij het a ltijd  is geweest.
E r' waren nog veel andere zondaars, 
die gelukkig zijn ontsnapt.

W at er ook gebeur e het weze een 
duurzame les voor de toekomst.

W il men niet luisteren, dan zal een 
tweede m aal doorgebeten worden.

Wee dan, diegene die onder het 
zwaard van Damocles valt.

L / a a i  U i j  n .  v» u n i  u u i i ,  u u  v u  — ----------

van afgunstig is en gemeend heeft, 
dat h ij best deed, n iet de Belgische, 
m aar de Engelse autoriteiten te ver
wittigen.

H et gebeurde ook zo tijdens de be-

Vr

motors.

Maandag 18 Oktober 1948 
Grote tong 32; bloktong 34; fru it

tong 36; sch. kl. tong 39; tarbot 33, 
griet 24; pieterm an 31; platen grote 
15; midd. 15; kleine 15; keilrog 9; rog 
6; w ijting  7-8; zeehond 4; robaard 8
fr  per kgr

Dinsdag 19 Oktober 1948 
Grote tong 32; bloktong 35; fru it

tong 37; sch. kl. tong 40; tarbot 37; 
griet 25; pieterm an 32; platen grote 
15; midd. 16; kleine 17; keilrog 9; 
rog 7; w ijting  7; zeehond 4-5; robaard 
8 fr  per kgr.

Leopold DEPAEPE
ln- en Uitvoer van 

Vis en G am aal 
V IS M IJN  Z E E B R U G Q r  

Tel. P rivé : K nokke 31, 14 
(224) Z teb ru g g e  513.30

Woensdag 20 Oktober 1948 
Grote tong 33; bloktong 36; fru it

tong 39; sch. kleine tong 41; tarbot 
35; griet 24; pieterm an 33; platen gro 
te 15; midd. 16-17; kleine 19; rog 9; 
zeehond 6-7; robaard 10 fr per kgr.

Donderdag 21 Oktober 1948 
Grote tong 35; bloktong 37-36; fru it 

tong 40-37; sch kl. tong 41-40; tarbot 
40; griet 25; pieterm an 29; platen 
grote 16; midd. 18; kleine 18; rog 7- 
8; zeehond 6 fr  per kgr

B U IT E N G E W O N E  
P R I JS V E R M IN D E R IN G  OP

Extra rieten visbennen
N I JV E R  H E  ID S  MAN D EN  M A K E R  I J

G U S T  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

(% ndex/zcjeti&xaad u aa*  Z eeu a cm

D E  Onderzoeksraad voor de Zee- m ijl. Vanthournhout trachtte 
vaa rt kwam bijeen onder het stuurboord u it te w ijken, doch het 
voorzitterschap van dhr. J . Po ll roer weigerde tengevolge van een

“1 r>Q m n f n r  w prri

ruimen.
Deze methode mag ver van netjes 

genoemd worden, omdat men met 
hoger aangeduid systeem van uitvoer

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

doch in de KWALITEIT

M a y  A e tf  ap&Cepen v a n  CL2 2 0

de
pe:
nil
ho
de

1
cn
ric
eei
ge
zo
ov
ha
to<
te!
pl;

i
en
lai
Oc

i
gr:
Se

in
bi;
1U!
42!

va
he
tic

Heer Bestuurder,
Vorige week heeft men gemeend in 

sommige locale bladen antwoord te 
moeten inzenden namens dç weduwe 
van de 0.220.

Het heeft me verwonderd dat uw

de m anier behandeld werd in  een der 
gelijk geval? EEN  REDER.

NOTA D ER  R ED A C T IE  :
W ij hebben vroeger reeds elk- 

eens rechten en plichten bepaald. 
W ij weten w at er daar allemaal--------  ----  _ , I I  i j  YV V U W i VV UlÜ VAMrMiA U lllV ylU M U l

Het heeft me verwonderd dat uw gekeurt, m aar ’t is aan de leden van 
blad het n iet heeft ontvangen ot ge- een onderlinge zelf te weten w at ze

te doen en te laten hebben.
naar

v uurzii uuci ii.il —--
De heer Pluym ers vervu lt het ambt 

van rijkscom m issaris.
D E  A A N V A R IN G  T U S S E N  Z-63 EN  

Z.499

De betrokken schippers zijn V an 
thournhout van Z.63 en Cattoor van 
Z.499. De feiten vielen voor op 11 
A p ril 1948_op ongeveer ach t m ijl van

WiUCIVx'/ in  de ketting. De motor werd 
toen gestopt. Door de vlucht kon de 
aanvaring  n iet meer vermeden wor
den. De door Z.499 opgelopen schade 
was gering. Schipper Vanthournhout 
heeft n iet opgemerkt langs welke 
kant Z.499 zijn korreboel uitgeï 
had. H ij is er van overtuigd dat het 
zijn p lich t was u it te w ijken 

U it de ondervraging b lijk t verder8 op ongeveer acnt m m  U lt ae onaervragm g unjüu ve iu a
G.H.7. De laatstgenoemde dat h ij onvoorzichtig gehandeld heeft

. i ____________ ;  — ____ , , _______ 4- ____n n v .  o f o t o n H

Huis Raph. Huysseune
IM PO RT EXPORT *

VIS -  GARNAAL 
Specialiteit gepelde garnaal
H. R. 2151 Tel. Privé 421.06 

. (213) Viem ljn 113.41
JvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvA

BLANKENBERGE
IN DE STED ELIJK E VISM IJN

In  de afgelopen week werden in  
totaal 8026 kgr verse vis en 170 kgr 
garnaal aangevoerd, zijnde de op
brengst van 6 en 8 reizen. De verkoop 
bracht respectievelijk 85.530 en 3.549 
f r  op.

de boei ---- „
schipper is n iet aanwezig.

Voorafgaandelijk wordt lezing ge
geven van het zeeverslag van schip
per Vanthournhout.

U it de ondervraging die hierop 
volgt, b lijk t eveneens dat Z.499 aan 
de korre lag. D it vaartu ig  werd op 
een afstand van één m ijl door schip
per Vanthournhout gezien aan de 
bakboordzijde van zijn vaartuig. Op 
circa 50 meter vreesde h ij dat h ij in  
aanvaring zou komen m et de Z.499 
Z.63 liep volle kracht, ongeveer 6

S C H R O E F  G E B R O K E N
De 0.48 heeft terug de haven van 

Oosöende moeten afandoen met eén 
gebroken schroef.

R O E R  G E B R O K E N  
De B.610 heeft op eigen kracht de 

haven van Oostende aangedaan met 
gebroken roer.

B E L A N G R I JK  !
Wegens plaatsgebrek moesten 

verscheidene belangrijke a rti
kelen tot de volgende week ver 
schoven worden, waaronder een 
antwoord op het artikel met 
betrekking op de verstandhou
ding in  ide vishandel, dat in 
ons vorig nummer gepubliceerd 
werd.

Verder de radio-spreekbeurt 
van dhr. Van den Abeele, de 
werking van de Propaganda- 
';ommissie, enz.

Volgende week beginnen we 
een reeks bijdragen gewijd aan 
enkele visserstijpen van de 
Dostkust, die zeker een enorm 
succes zullen hebben.

Uitgesteld is n iet verloren !
Dé Redactie.

met te wachten tot op een afstand 
van 50 meter vooraleer te manoeu 
vreren. H ij moest er van overtuigd 
zijn, dat het door hem voorgenomen 
manoeuver kon gedwarsboomd wor
den door een of ander defect 

H ij k rijg t de goede raad  in  het ver
volg n iet meer zo lang te wachten 

Vanthournhout is van oordeel dat 
Z.499 n ie t kon maoeuvreren.

De Raad  beslist nochtans na te 
gaan of de schipper van d it vaartuig 
zijnerzijds alles gedaan heeft w at in  
zijn bereik was om de aanvaring te 
voorkomen.

'Tlieuwpoortse
visserijbelangen

B A G G E R W E R K E N  kaai zullen een nieuw stadium intre-
H et is met groot sp ijt dat de vis- den. Een heim achine werd aange- 

sers vernomen hebben dat de grote bracht en weldra zullen de eerste pa- 
baggermolen van de Fa . Decloedt len ingeslagen worden. H et is  te voor 
voorlopig de haven van Niéuwpoort zien dat van nu af aan de werken 
zal verlaten. Het werk dat u it te voe- sneller zullen opschieten, 
ren was op de grote zandbank bijhet loodswezen te Nieuwpoort-Baden K L A C H T  IN G E D IE N D
was zeer belangrijk. E r  werd knap verschillende visser* met r i r ü f  
werk geleverd en het opruimen schoot
vlug op. De wrakstukken van de daar tegen de F a  Decloedt van Oostende 
gezonken binnenschepen moeten ech ^ v t
ter allen verw ijderd zijn vooraleer VOorn oemde firm a Is tiidens de

debaEgermolen^ n o g d ^ g eu l verdfe- liggende boten gevaren en berokken- 
i n  aan de ove?zet g ?e aldus veel schade aan de drijfnet-

ten.

D E  S T R A N D IN G  VAN 0.265
De betrokken schipper Coulier is 

ter zitting n iet aanwezig.
De Raad  hoort de getuige Pincket 

Pierre, die na de stranding van het 
vaartu ig  het kompas van 0.265 na
gezien heeft en een defect heeft vast 
gesteld waardoor d it instrum ent 
slechts «lui» kon reageren.

Anthierens V ictor, de volgende ge
tuige verk laart dat er gedurende de 
reis een potdikke m ist heerste. E r 
werd nog gediept enkele m inuten 
voor het vastlopen van 0.265. De 
motor draaide slow en de vereiste 
m istsignalen werden gegeven. H ij 
hoorde geen enkel vaartu ig  blazen. 
Geen ander geluidsignalen werden 
tiidens de reis opgemerkt. E r  werd 
nochtans zonder zeker merkpunt 
doorgevaren. Tijdens de reis werd ge 
klaagd over het kompas, dat «lui» re
ageerde. D it werd aan boord in  de 
haven van Oostende door dhr. P in 
cket vastgesteld, die hierop het in 
strum ent naar huis mede nam en het 
in  orde steldé.

Coulier zal door de Raad  onder
vraagd worden. SN.

publiceerd.
W eet U  dat men dat mens twee

m aal heeft geroepen om haar te 
dwingen een recht op antwoord te 
ondertekenen, nadat Z IJ  het geschre
ven hadden !

En  moest het dan toch w aar zijn, 
w at in  het antwoord vermeld staat, 
dan is het toch interessant enkele 
vraagjes te stellen om de waarheid 
beter te doen uitkomen.

Is  het w aar dat de 0.220 ’s Zater
dags te Newlyn werd binnengesleept 
door de 0.246?

Is  het w aar dat de vrouw ’s Zon
dags in  een café van de C hristina
straat, die h.h. beheerders moest 
gaan vinden, nadat men zonder re
den de zaak ’s Zaterdags had afge
wezen?

Is  het w aar dat men toen reeds 
w ist dat de herstelling in Engeland 
niet kon uitgevoerd en dat de 0.183 
tot de Maandag zou wachten om het 
schip mede te brengén?

Is  het w aar dat men de sleepboot 
van de S taa t niet wou zenden, onder 
voorwendsel dat de kosten honderd 
duizend frank beliepen, w aar ze in 
feite slechts 60 duizend frank bedroe 
gen?

Is  het waar dat het verboden 
werd het vaartuig te laten slepen 
door andere vaartuigen, verzekerd 
bij een ander m aatschappij ?

Is  het w aar dat daardoor 10 da
gen verloren gingen?

E n  zou men ons kunnen een vaar
tuig aanduiden van een beheerder 
dezer m aatschappij, welke op dezelf

Oostende-Dover
Uurtabel der overvaarten to o t  de
week van 24 tot 30 October 194,8.

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

Van Dover naar Oostende : afvaart 
te 11 uur 20.

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

gewone passagiersboten.

IN V A S IE  IIN D E V IS M IJN
Zondag jl. beleefde men in  de vis

m ijn  te Nieuwport een zeer ongebrui
kelijke invasie. Gedurende de ver-kelijke invasie. Geflurenae ae ver- is ci vuige vv/ iw v».»/*0_______
koop kwam plots een zwerm patri j- de aanbrengst van volle haring. Voor 
* n  de m ijn  binnengevlogen en zette dien echter waren de vangsten on
alles in  rep en roer. De meest onder- beduidend, op enkele uitzonderingen 
nemenden trachten een der vogels na, varieerden ze van 50 tot 300 stuks 
te bemachtigen, anderen hadden het Ook de p rijs was n iet zeer lonend, zo- 
druk om hun oren en hoofddeksel te dat het er weer m aar slecht begon

H A R IN G V A N G S T
Enkel op het einde der vorige week

er enige verbetering gekomen in
-----i l  _ i-------- i ------

beschermen. TOlen het voorbij' was 
Tiad iedereen veel plezier gehad m aar 
niem and was erin geslaagd een fijn  
stukje vlees te veroveren.

D E  W E R K E N  AAN D E  K A A I
De werken voor de herstelling der

U M U  1XVV V * . .  ------ __________ -  __

u it te zien voor onze kleine kustvis
sers. Het is te hopen dat de verbete
ring in  de toestand zal aanhouden 
en er . een bevredigende p rijs  kan be 
komen worden voor w aar die in  kwa
lite it ver boven hetgeen in  andjere 
havëns aangebracht wordt staat.

P E N S IO E N  

^er oude vissers
In  de Cinem a Corso te  Oostende 

wérd Zondag jl. een vergadering be
legd, die door oude vissers werd b ij
gewoond.

De zoveelste poging zal worden ge
daan door dhr. L ib in  om aan de ou
de vissers een pensioen te bezorgen 

M ocht dhr. L ib in  h ierin  lukken, 
w ij zouden het van harte toejuichen 

W ij betw ijfelen het echter sterk, 
dat h ij resultaten zal weten te be
reiken.

BRUN ET & C
i '
XI
X
1
X

VISSER IJ-V A R IA
T R A W L  VO O R 4.000 VAAM

Na een expeditie van v ijftien  maan
den over alle wereldzeeën, kwam de 
Zweedse viermastschoener terug in 
Engeland aan. Een v,an de bevindin
gen der wetenschappelijke staf aan 
boord was, dat een traw lnet nog bruik 
baar is op een diepte van 4.000 ca- 
dem.

V R A G E N B U S
Mijne Heren,
Als abonnent ben ik zo vrij U 

enkele inlichtingen te vragen :
1. Als visverwerkers zouden w ij w il

len in aanmerking komen of aanslui
ten bij een Federatie of groepering. 
W at raadt U ons aan ?

2. Welke voordelen biedt zulke aan
sluiting ?

3. Is er mogelijkheid dat w ij als jon 
ge firm a in aanmerking kunnen ko
men voor export ?

Welke formaliteiten zijn er te ver
vullen ? \

Verontschuldig ons dat w ij U 
enige last berokkenen met deze vra
gen, doch w ij menen opgemerkt te 
hebben in Uw blad, dat U voor zulke 
zaken het best geplaatst zijt .

(get.) D.M.

ANTW OORD : Als visverwerker, doet 
U best U  aan te sluiten bij de groepe
ring der Visverwerkende N ijverheid, 
W etstraat, 55 te Brussel, w aar men U 
alle gewenste inlichtingen zal ver
schaffen. Deze groepering is aange
sloten b ij de Nationale Federatie van 
het V isserijbedrijf.

W ij zullen ondertussen reeds aan de 
uitgever van de Belgische V isserij al
manak, Uw  naam  opgeven om opge
nomen te worden in  de uitgave voor 
1949.

O O S T E N D E

Tel. 71311 — Talegr. « C om p«i ■ (217)

Zeevisgroothandel
SPECIALITEITEN 

VERSE, GEZOUTEN en  BEVROREN HARING

NOG DE W A L V IS S E N  IN V A S IE
In  ons vorig nummer hebben wij 

gemeld, dat de Califom ische bad 
plaats S t Augustine getuige geweest 
is van een vreemd schouwspel ; een 
groep van 44 walvissen kwam op het 
strand bij hoog water en zouden daar 
zelfmoord gepleegd hebben .

De gemeenteraad van deze bad
plaats was ten zeerste bekommerd 
over de opruim ing van deze dieren en 
zond een dringende boodschap uit 
w aarin gemeld wordt, dat aan ieder 
die een walvis w il hebben, die maar 
moet komen halen. Iedereen is wel. 
kom, vooropgesteld dat de dieren in 
hun geheel worden weggehaald. Als 
zich geen liefhebbers aanbieden, zal 
men de walvissen met bulldozers hoog 
op het strand trekken in  kuilen en ze 
daar begraven.

Meer dan tien duizend mensen 
stroomden met bijlen, zagen en ander 
gereedschap gewapend naar het 
strand om de tanden u it de dieren te 
halen.

Een zeepfabriek te Jacksonville 
heeft een vertegenwoordiger naar de 
badplaats gestuurd om permissie te 
krijgen zeep van  de dieren te maken 
en een fabriek voor hondervoer te 
Thom asville, w il de walvissen als 
grondstof gebruiken.

N A A R  F A R O E
Zondagmorgen is de 0.298 «Van 

Dyck» toebehorende aan de N.V. Mo
torvisserij de haven van Oostende 
uitgevaren naar Faroë om er onder 
de vlag van d it land, de visserij te be
drijven.

A V E R IJE N
De Z.410 werd met motordefect op

gesleept naar Zieebrugge door de 
Z.411.

De Z.402 werd wegens motordefect 
naar Zeebrugge opgesleept door de 
Z.488.

De 0.101 werd naar Oostende opge- 
sléept door de 0.5.

De Z.407 werd met gebroken kruk 
as opgesleept door de Z.514 naar de 
haven van Zeebrugge.
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T E L E F O O N V E R B IN D IN G E N  M ET  
D EN  HAAN

Vanaf Donderdag 21 öEtober a.s. 
kunnen de abonnenten van  de netten 
Oostende, Middelkerke en G istel recht 
streeks de telefooncentrale DEN 
HAAN opbellen om de abonnenten 
aangesloten aan d it kantoor te berei
ken.

Hiertoe zal men het roepnummer 
739.32 vormen.

Aan de telefonist die antwoordt 
vraagt men dan het verlangde num
mer in  DEN  HAAN.
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Het derde gouden jubileum van de 
HANDELSRECHTBANKEN

Sinds de 24 September 1948 hebben 
de handelsrechtbanken van Antwer
pen, Brussel, Gent, Luik, Bergen. Door 
nik, Namen, Leuven en Costende een 
honderdvijftig jarig  bestaan achter 
de rug.

De derde vendémiaire, jaar V II, de
creteerde het Franse Directoire het cp 
richten van handelsrechtbanüen over 
eenkomstig een besluit van het W et
gevend Lichaam .

Op 12 brumaire, jaar V II, werd er, 
zoals b liik t u it een proces-verbaal, 
overgegaan tot de instelling van de 
handelsrechtbank van Oostende, die 
toen lijk  nu, bestond u it een Voorzit
ter, vier Rechters en vier Rechters1 
plaatsvervangers.

Citoyen Belleroche werd benoemd 
en aangesteld tot Voorzitter van de 
land- en zeehandelsrechtbank van 
Oostende.

Citoyen J.B ,H , Serruys werd tot 
griffier benoemd en citoyen Jacques 
Serruys tot één der vier rechters.

De rechtbank werd ondergebracht 
in het Oratoire, dat gelegen was dicht 
bij de toren van de SS Pieters en Pau 
luskerk. De inrichting ervan had 
4259.55 fr  gekost.

Besluiten van het Centraal Bestuur 
van het Lije-Departem ent schreven 
het gebruik voor van onze beide na
tionale talen.

De handelsrechtbank had onder
meer bevoegdheid om te beslissen over 
het buitmaken van schepen door de 
Franse kaperschepen op de vijanden 
van de Natie, en haar territoriale be
voegdheid bestreek de ganse kust tot 
aan Duinkerke.

Ziehier een vonnis van de 14 nivose, 
jaar V III,  tot staving van onze beves
tiging.

Citoyen Jacques Degravier-Verque- 
re, gepatenteerd te Duinkerke, reder 
van het Franse kaperschip «Im pre
nable» vraagt de handelsrechtbank de 
verbeurdverklaring in  zijn voordeel en 
dat van de bemanning van de Im 
prenable, van het Engelse schip «Bu f
falo», u it Newcastle, geladen met ko
len, komende van Sunderland met be
stemming naar Hamburg, en in  zee, 
tegen de Engelse kusten, buitgemaakt.

De rechtbank : «Nadat zii de natio
naliteit van het genomen schip heeft 
onderzocht; gelet on de wet inhou
dende : «Zullen geldig genomen wor
den al de vaartuigen toebehorende 
aan onze vijanden» staat beslagleg
ging op het schip toe en de verkoop 
van de vracht ten voordele van de re
ders, kapitein en bemanning van het

E r bestaan twee boekdelen met der
gelijke vonnissen en b ijna alle geven 
ze gelijk aan de Franse kapers.

Van de 17 prairial, jaar V II, af tot 
de 13 germ inal jaar V U T  heeft de 
rechtbank b ijna dagelijks gezeteld 
en het republikeins kalender wordt 
voor het laatst gebruikt de 7 frim aire, 
jaar X IV .

De historische gebeurtenissen van 
1815 en 1830 hebben de werkzaamhe
den van de rechtbank niet beinvloed 
die regelmatig voort zetelde.

Sinds haar oprichting tot op deze 
dag zijn er in  totaal negen en veertig 
Voorzitters geweest De namen van 
sommigen onder hen komen meerma
len voor op de lijs t. Aldus werd Be lle 
roche zesmalen tot Voorzitter aange
steld tot in  1863. W e vermelden hier 
de namen van degenen die nog in het 
geheugen liggen van de Oostende
naars, toch sommigen door de nako
melingen die ze hebben gelaten : De 
Knyt; de Brauw er; Van Iseghem Jean  
en André; Van Cuyl Edmond; Jan s 
sens Ernest; V an  Bredael Edmond; 
Valcke Louis; Perier Georges; Roger 
Olivier; Laroye Pierre; Carbon Paul; 
Deswaef Edgard; Rayée Joseph.

De liis t van de griffiers is zo lang 
niet : elf in  het geheel : Serruys J.B .; 
Verkyndere Charles; Belpaire Antoi
ne; De Ridder Charles; Van Cuyl P .J.; 
Maertens J.; Lauwers J.B .; Janssens 
Ch' Jean  Edouard; Nève Philippe; 
Fontaine Raoul. Sinds de 11 M ei 1910 
heeft de griffier de tite l gekregen van 
referendaris; ïiii moet 25 iaar oud 
zijn ten minste en het diploma van 
doctor in  de rechten bezitten.

Het ambt van Voorzitter en dat van 
Rechter was en is nog immer een gans 
kosteloos ereambt. Hedèndaags wor
den zij aangesteld voor 8 jaren door
de kiezers.

Enkel de Referendaris wordt door 
het M inisterie van Justitie  benoemd 
en h ij trekt een wedde gelijk aan die 
van de Voorzitters en de Procureurs 
des Konings bii de rechtbanken van 
eerste aanleg. Eertijds werd de grif
fier betaald liik  een bewaarder van de 
hypotheken, door betaling van g riffie 
rechten, die thans door de g rifïle  wor
den overgedragen op het Beheer van 
de Registratie.

De voorvaderen van de handelsrech 
ters waren voor het merendeels van 
de Vlaam se steden de marktschepe
nen «consules mercatores» of als men 
verkiest : de gezworenen van de g il
den : V rije  Maeckelaers van Brugge - 
La  Franche Draperie de Mons, enz.

Pa ra lle l met de handelsrechts
machten van het type Directoire, be
staan er burgerlijke rechtbanken 
waarin beroepsrechters zetelen in  de 
handelsgedingen. D it is het geval voor 
de rechtbanken van Aarlen, Ou
denaarde, Charleroi, D inant, Veurne, 
Hasselt, Hoei, Mechelen, Marche, 
Neufchateau, N ijvel, Dendermonde, 
Tongeren, Turnhout, leper.

Thans is er een wetsvoorstel inge
diend om de handelsrechtbanken af 
te schaffen van het type D irectoire en 
ze in  te schakelen in  een rechtbank 
van eerste aanleg.

De gedingen ingesteld voor de han
delsrechtbanken hebben met de ont
wikkeling van handel en n ijverheid  
een hoge vlucht genomen. De proces
sen van honderd duizend frank zijn 
alledaags en die van Doven het m il
lioen geen uitzondering. De wetgeving 
werd naar wens ingewikkeld. De han
delsrechters, die hun ambt toegewijd 
volbrengen* betonen de w ijsheid zich 
vollediç te verlaten op de mening van 
de referendaris w at juridische tech

niek betreft. L ijk  die techniek echter 
doorgaans het essentiële van Iret pro
ces is, vraagt men zich van hoger
hand af of het n iet verkieslijker wa
re zich volledig te verlaten op techni
ciens, lijk  in  de burgerlijke rechtban
ken-die zetelen in  handelszaken, met 
drie rechters.

H et is m aar weinig w aarsch ijn lijk  
dat men de fakkels zal mogen uithan- 
geh bij het vierde gouden jubileum.

R . FO N TA IN E.

öijduige aan de Qetneetiôx:(ïapp etijâe JCa 
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Het spel van kat en muis

V jc o u w e a - J O a w ie â

SED ER T  het Verbond der Belgische 
Zeevisserij een nota bij dhr Roch, 
Kabinetschef van  het M inisterie 

van Verkeerswezen, indiende, tot w ij-

komen aan zeelieden. De visserij kan 
en zal nooit die nieuwe lasten meer 
kunnen dragen... Gelukkig m aar dat 
de Staa t tussenkomt, die het beheer

ziging van de inning der bijdrage voor van de Gem eenschappelijke Kas voor 
de Gemeenschappelijke Kas voor de de visserij overneemt.
Zeevisserij, is er vanwege het grootste 
aantal reders een hevige reactie ont
staan en met reden.

In  een van onze voorgaande num 
mers lieten w ij uitschijnen dat de 
tussenkomst van het Verbond in  deze 
aangelegenheid ondoeltreffend was 
en dat vooral een w ijziging in  de b ij
drage een G R O T ER E  last aan de vis
serij zou berokkenen. W ij meenden a l
dus dat het Verbond der Belgische 
Zeevisserij ons begreep en bijgevolg 
niet verder meer zou aansturen op de 
voorgestelde wijzigingen. Helaas ! In  
nummer 8 van het wekelijks bulletijn  
bleek het m aar al te duidelijk dat die 
«sommigen» toch een ander prem ie
stelsel w ilden zien tot stand komen. 
En  om grotere ruchtbaarheid aan hun 
voorstel te kunnen geven heeft het 
Verbond het vermeende artikel doen 
plaatsen in  een lokaal weekblad, die 
het natuurlijk  aannam, a l was het 
m aar te doen om ons de loef af te ste
ken.

Daar w ij ons aan de sociale wetge
ving in  de Zeevisserij interesseren en 
meteen de premie voor verzekering 
tot schade voortspruitende u it arbeids 
ongevallen onze belangstelling gaande 
houdt, zijn we van  meet af aan tegen 
het voorstel van het Verbond der B e l
gische Zeevisserij opgekomen.

Het is te betreuren dat het Verbond 
in  zijn boosheid volhardt !...

Het laat al te duidelijk uitschijnen 
dat de praktische kant van het voor
stel n iet overwogen werd, zelfs de 
zienswijze van de Gem eenschappelij
ke, Kas werd hier nog niet eens inge
roepen.

Naar de mening van het Verbond 
zou de percentsgewijze heffing op de 
opbrengst verkeerd ziin, omdat op
brengst geen w inst betekent.

M aar zou bij een vast premie-stelsel 
een vaartuig, dat een kleine opbrengst 
boekt niet zoveel moeten betalen als 
een ander vaartu ig  van dezelfde cate
gorie, die een grotere aanvoer verwe
zenlijkt ? B ij het huidig stelsel wordt
1 t.h. geheven op de bruto-opbrengst 
en niet op de w instr Is  er een kleine 
aanvoer dan is de prem ie bijgevolg 
niet hoog. Het is een fe it dat het ris i
co toeneemt in  dezelfde categorie vaar 
tuigen bij die schepen die grotere 
vangsten binnenbrengen, omdat door
gaans meer arbeidskrachten gevergd 
worden.

Het 1 t.h. dat thans op de bruto-op- 
brengst geind wordt, is zeker n iet vo l
doende om de. tegenwoordige last 
voortspruitende u it de arbeidsonge
vallen te dragen. De zware ongeval
len gedurende de oorlogsjaren eisten 
een grotere geldelijke bijdrage van  de 
visserij. De besluitwet van 23 Oktober
1946 gewijzigd en aangevuld door de 
wetten van 28 Februari 1947 en 7 Ju li 
1948 bracht een grondige en voordeli
ge w ijziging aan de sociale wetgeving 
op de vergoeding der schade voort
spruitende u it arbeidsongevallen over

Nam de Staa t die zware last over, 
dan werd er nochtans geen verande- 
dering gebracht aan het huidig per
centage. Logischer wijze had de Staat 
ook de percentsbijdrage moeten ver
hogen... en wie beweert er dan nog 
dat er geen inning van achterstallige 
supplementaire prem ie kon gevraagd 
worden aan de reders ? ? ? En  indien 
het Verbond tot het vooroorlogs stel
sel w’il terugkeren dan zou zeker een 
grotere bijdrage van de reders geeist 
worden dan’ de momentele 1 t.h.

Het is een fe it dat wanneer de Ge
m eenschappelijke Kas voor de Zee
visserij n iet meer door de Staat zal 
beheerd worden, d.i. de dag waarop 
het leger terug op vredesvoet gebracht 
wordt, en dus met eigen middelen de 
last der vergoeding van de arbeids
ongevallen zal moeten dragen, een 
verhoging van het percent voor ge
volg zal hebben.

Het gaat er b ij ons n iet om het Ver
bond af te breken, m aar gans de ac
tiv ite it in  deze kwestie geeft b lijk  van 
weinig doorzicht en w ij hebben inder
daad andere voorstellen verwacht. B e 
slist is het n iet één stap tot verm in
dering voor de sociale lasten in  de 
zeevisserij. W ij hopen nochtans dat 
het roer zal omgekeerd worden en dat 
de w ijziging in  de inning der bijdrage 
voorgesteld döor het Verbond tegen 
het staketsel der hogere instanties 
moge aanbotsen !

W ij hebben onze zienswijze klaar 
uiteengezet en zullen er n iet meer op 
terug komen, het spel is u it...

M et genoegen mogen we zeggen dat 
het thans 1 t.h. afgehouden bedrag op 
de bruto-opbrengst eerder als een 
gunstige verp lichting mag aanzien 
worden. Zowel de «klefne man» als de 
«big boy» heeft er voordeel bij.
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V ER K O O P 
Schrijf-  en Rekenm achines
Onderhoud en herstelling ter

plaatse
A. VANDERNOOT
♦ M aria  Theres iastraat, 18 t
♦ O O ST EN D E  —  Tel. 72113 ?
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SPI J  SK A A R  T
aaox de gam e taeeâ

ZONDAG : K leine hors d’oeuvre —  
Gebraden kalfsvlees —  W itloof met 
w itte saus — Aardappelen —  Vla.

M AANDAG : Rest kalfsgebraad — 
Spinazie —  Aardappelen.

D IN SD A G  : Gekookte mosselen — 
Pickles — Frites.

W O ENSD AG : W itte bonensoep — 
W itloof met hesp «au gratin» met 
kaassaus.
D ONDERDAG : Varkenscoteletten — 

Gegratineerde bloemkool —  Aardap
pelen.

V R IJD A G  : Karnem elkpap —  K a 
beljauw met kreemsaus — Mostaard
—  Noedels —  Flensjes.

ZATERD AG  : Erwtensoep — Poot
jes en oortjes — Appelmoes —  Aard
appelen.

Gebakken aardappelen
Buitengewoon lekkere gebakken 

aardappelen worden bekomen door ze 
eerst te koken in  bouillon. Daarna wor 
den ze in  schelletjes gesneden en ge
bakken. Probeer het eens en beleef 
de aangename verrassing van de huis
genoten of van de genodigden bij het 
avondmaal.

Gegratineerde bloemkool
De bloemkool goed spoelen en een 

tijd je  in  w ater en zout laten staan om

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

V E U R N E
—  Sinnaeve Roger, werkm an te 
Biankenberge, voor openbare dronken 
schap en smaad aan politie : 1 maand 
en 8 dagen en 1000 fr  en 150 fr.
— Quataert Maurice, autogeleider te 
Biankenberge, voor openbare dron
kenschap en smaad aan de politie : 
8 dagen en 500 fr.

Domine Germ aine, handelaarster 
te Middelkerke, voor uitgifte van 
checks zonder dekking : 8 dagen en 
182 fr. voorwaardelijk 3 jaa r
—  Obers Edm., mekanieker te Kok
sijde, diefstal : 15 dagen en 260 fr. 
voorw. 3 jaar.
—  Vanhove Simonne, huishoudster 
te De Panne, tekende verzet aan te
gen het vonnis waarbij zij veroordeeld 
werd tot 3 maand en 700 fr wegens 
diefstal. De straf werd verm inderd tot
2 maand en 182 fr.
— Jackson M ary, huishoudster te 
Middelkerke, vrijw illige slagen : 100 fr

C O R R E C T IO N E L E  R E C H T B A N K  
B R U G G E

—  Vandewynckele Carolus, handels
vertegenwoordiger te Oostende, thans 
aangehouden, verduistering van 22.000 
fr : 6 maanden en 1000 fr.
—  Vanhoorne Cyriel, autogeleider te 
Oostende en Van Hoorne Achiel, auto 
geleider, Oostende, diefstal met braak 
van een auto : ieder 8 maanden voorw 
5 jaar.
—  De Waegemaecker M arie, dienst
meid te Oostende, diefstal van ta fe l
gereedschap : 5 maanden en 700 frank
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Een bezoek aan de in opbouw zijnde 
NIEUWE VISMIJN TE ZEEBRUGGE

I J  K EN N EN  de vism ijnen van langs de andere zijde de latrinen. De 
Oostende, IJm u iden , Esbjerg, m agazijnen der groothandelaars heb- 
Brussel en Antwerpen. W elnu ben een verdiep, dat kan dienst doen

de in  opbouw zijnde nieuwe m ijn  te 
Zeebrugge mag gerust als voorbeeld 
gesteld worden voor al de hogerge- 
noemden. W ij werden deze week rond
geleid door voorarbeider Em iel Devos 
in  het reeds ruim e afdelingen-kom- 
plex w aaru it de nieuwe vism ijn zal 
bestaan. Het geheel heeft een zeer 
fraaie aanblik, in  gele baksteen op
getrokken, iets weg hebbend van het 
nieuwe station te Brugge en het mo- 
delstadhuis van H ilversum . Langs de 
voorzijde bevinden zich de verschil
lende burelen van tol, politie, m ijn- 
meester, afslagers en verbandkam er, 
m et ruime vergaderzaal op het boven
verdiep; langs die zijde bevindt zich 
ook de toren, emblema van fierheid 
en hoop in  de toekomst. Dan komt de 
eigenlijke verkoophalle welke langs 
de kaai is gelegen en van deze is a f
gescheiden door guilotiendeuren. De 
verkoophalle is 160 m. lang en 12 m. 
breed. In 'het midden van het gebouw 
is er een 7,50 m. brede rijw eg en 
langs de Zuidzijde bevinden zich de
24 magazijnen voor groothandelaars; 
om trent in  het midden bevindt zich 
nog een 6 m. brede toegang, van  welke 
zich aan de ene zijde de burelen van 
de Belgische Spoorweg bevinden en

voor bureel en geven u it op de straat 
langs de Zuidzijde van het gebouw 
w aar zich ook het spoor van de Spoor
weg bevindt. Alle m agazijnen of pak
huizen z ijn  voorzien van  schouw, 
luchtkoker en hebben een afm eting 
van 6 m eter op 8. De rijwegen in  en 
n aar de H a ll z ijn  in  beton en over
dekt. Op een drietal meter hoogte in 
de verkoophalle is er een ommuurde 
brug welke de ganse om trek door
loopt, alzo aan bezoekers rilet-ko- 
pers gelegenheid gevend het zeer in 
teressant spektakel van de vis-ver- 
koop te volgen. Iedereen zal cfus in  de 
gelegenheid zijn de vis te zien lossen 
van het vaartuig, naar de verkoop
halle te zien brengen voor de ver
koop en na gemijnd en verkocht te 
zijn, te zien verdw ijnen ofwel in  de 
verschillende m agazijnen, ofwel in  de 
ontelbare vrachtwagens of camion- 
netten die zich op de binnenrijweg 
zullen bevinden. W ij vestigen de aan
dacht van de lezers erop, dat w ij dit 
tot nog toe in  geen enkele vism ijn za
gen en d it dus mogen aanzien als be
slist een suksesvolle nieuwigheid wel
ke vele nieuwsgierigen en kijklustigen 
naar Zeebrugge zal lokken.

W ie sinds deze zomer Zeebrugge

niet meer bezocht zou beslist rare 
ogen opzetten als h ij de ondertussen 
zo gauw u it de grond verrezen vis
m ijn zou aanschouwen; om de week 
ziet men deze vergroten, verfraaien en 
tastbare vormen krijgen. Steeds werd 
Zeebrugge tot nog toe aanzien als iets 
van derde rang, iets dat men stief
moederlijk behandelde of dat men 
eenvoudig dulde omdat het niet an
ders kon. Welnu het sprookje is waar 
heid geworden en w ij mogen gerust 
zeggen dat dank zij de - als het voor 
Zeebrugge is - nooit vermoeide Heer 
Schepen Van Damme en de niet m in
der verdienstelijke ondernemer Van 
Eeghem, w ij de mooiste vism ijn van 
W estelijk Europa zullen bezitten. De 
ganse vissersbevolking en de bezit
ters der aanverwante nevenbedrijven 
van Heist en Zeebrugge zijn terecht 
fier op d it zo grootse werk en w ij zijn 
ervan overtuigd dat die beide p laat
sen een zeer mooie toekomst tegemoet 
gaan, een zekere borg dat het stoere 
vissersras alh ier nog n iet zal verdw ij
nen, zoals het reeds in  vele Europese 
landen het geval is, door niet begrij
pen van de hogere overheden, ofwel 
te lage afzetprijzen.

Zeebrugge, Excelsior ! !
One herring a day, 

keeps the doctor away.

de eventuële diertjes er te doen u it
komen. Daarna onder de kraan hou
den (onderste boven) en onder een 
krachtige waterstraal naspoelen.

Hem dan (a ltijd  geheel) stomen
Als de bloemkool gaar is de kleine 

tu iltjes losmaken. Het steeltje a fsn ij
den zodat ongeveer balletjes bekomen 
worden. Deze in  een geklopt ei do
pen, ze dan in chapelure wentelen en 
in  hete boter bakken.

Daarna met wat zout en Parmesan- 
kaas besprenkelen en heel warm  met 
het overige opdienen.

Vla
Op aanvraag van een lezeres volgt 

hier nogmaals het recept voor de vla. 
Ik  koester de hoop dat ze het ditm aal 
zal uitknippen en in  haar recepten
boek plakken. Dan gaat het niet meer 
verloren. H ier gaat het :

Benodigdheden : Halve lite r melk 4 
eieren, 24 klontjes suiker.

Bereiding  : De melk met de suiker 
aan de kook brengen. B in st die tijd
4 eieren flink  kloppen in  een vuurvas
te schotel. Als de melk kookt ze bee
tje per beetje over de eieren gieten 
terw ijl flink  verder geklopt wordt.

De schotel in  de oven doen tot de 
vla een goudbruin kortsje gekregen 
heeft. E r  echter voor zorgen dat de 
oven niet te warm is, zodat de v la  zou 
koken en zodoende met gaatjes zou 
doorzeefd zijn.

De invloed van de 
moeder op haar kind

Dat die invloed alles omvattend is 
zal niemand betwisten. H et zal dus in  
hoofdzaak van de moeder afhangen 
om van haar kindje een sociaal we
zentje te maken en later aan de m aat
schappij een flinke man of vrouw te 
bezorgen.

Ik  heb een levendige herinnering be 
waard van een kindje dat tegelijk met 
m ijn kindje voor het eerst naar school 
ging. D at werd een hu ilpartij zonder 
einde en beperkte zich helaas n iet tot 
de eerste dag.

Hoe vaak gebeurt het niet dat u 
hoort vertellen over een of ander 
snaak die dieren m ishandelt ? Van 
kinders die in  ’t geniep een ander een 
duw in  de rug geven of in  de arm 
knijpen.

Moest u er bewust van zijn hoe diep 
dit alles in het hart van het kind ge
worteld is en welke grote m oeilijkhe
den daardoor de moeder en het kind 
nog te wachten staan, dan zoudt u in 
derdaad medelijden ermee hebben

Hoe ongelooflijk het ook moge 
schijnen, zijn dit al gevallen van over 
dreven schuchterheid. E r moet iets 
n iet in  de haak z ijn  met de omgeving 
van het kind en onwillekeurig is het, 
zonder d it zelf te beseffen, bang ge
worden. Het antwoordt daarop met 
een teruggetrokkenheid tegenover de 
m aatschappij (het kind dat hu ilt als 
het naar school moet).

Vóór lang zullen die kinders van 
hun kameraadjes verlaten of met de 
bekende kinderlijke hardvoch tigheid 
bespot worden. Daardoor zullen ze 
zich enkel nog meer in  zich zelf ke
ren, en aldus later. overgaan 
tot wreedheid (m ishandelen van die
ren) of vernielingsneigingen op gro
tere leeftijd .

Het is zo spijtig dat n iet A LLE  
scholen cursussen in  het programma 
inlassen w aarin over die zaken ge
handeld wordt en waardoor deze toe
standen bij de babies voorkomen wor- 
den. Nochtans moet gezegd dat we 
door drukbezochte zittingen van k in 
derverzorging en kinderwegingen 
al een grote stap vooruit gegaan zijn.

Met m ijn kindje zijn er nooit huil- 
partijen  geweest bij het eerste school
gaan, want het had altijd  geheten : 
«Pas op hoor !. Als je niet braaf bent 
mag je n iet naar school». En  of er 
naar schoolgaan uitgezien werd ! En  
daarin is de moeder d ikw ijls onbe
wust de hoofdschuldige, want vaak 
heeft ze voor haar onbevredigd ver
langen naar genegenheid en liefde 
een vergelding gezocht in  een overdre 
ven liefde voor haar kind.

Gelukkig ziin dergelijke toestanden 
niet overwegend en komen ze dikw ijls 
voor u it onbegrip voor de gevoelens 
en verlangens van het kind en de 
onwetendheid over het handelen er
van. Een kindje dat dreigt een on
sociaal wezentje te worden zal niet ge 
nezen met discipline of overgrote pro
tectie m aar met liefde en oegrip die 
hem in  de mate gegeven worden waar 
op ieder kind recht heeft. En  algauw 
zullen onm aatschappelijke neigingen 
of teruggetrokkenheid tot het verle
den behoren.

B R IE V E N B U S
S.M. Oostende —  Ik  draag nooit een 

ceintuur daar ik heel slank ben. Zu l
len m ijn heupen daarvan breder wor
den ? Ik  zou graag door natuurlijke  
middelen de m odelijn verwerven.

ANTW OORD : Ik  kan u enkel toe
juichen als u geen ceintuur draagt, op 
voorwaarde nochtans, dat u dagelijks 
gymnastiek doet zodat uw spieren 
voor uw ingewanden de natuurlijke 
ceintuur vormen.

Ik  vrees nochtans dat uw heupen 
daardoor niet verbreden. Om D E lijn  
te verwerven zult u uw toevlucht moe 
ten gaan nemen tot kunstmatige heu
pen die thans vrijw el overal verkrijg 
baar zijn.

C IN D ER ELLA
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B O U W T O E L A T IN G E N
S.A. Exelsior, Sprotslop 7, herbou

wen muur van bergplaats, Sprotslop 
7; Jonckheere C. Aug. Beernaertstr, 
10, Conterdam, verbouwen huis, S tu i
verstr 1; Deckm yn August, Vissers
kaai 37, opbouwen 2 verdiepingen, 
Visserskaai 37; Denys Constant, Kem  

_  TT _  , _  .. . melbergstr 24, aanbouwen W C ’s; Baels
Op Zondag 24 October a.s. Dok- P.H . Peter Beno itstraat 37 en G .P. jozef, G eneraal Jungb luth laan 24, 

tjer Elskens, Kerklaan, 18, Conterdam Peter Benoitstraat 23, vissers van be- bouwen van annexe, Gen. Junghbluth 
-Steene. Tel. 715.18. roep, kregen het met elkaar aan de laan  24; Lanckriet Florent, Elisabeth

De vechthanen werden door de iaan 361, aar.’oouwen bergplaats ert 
A P O T H E E K D IE N S T  politie opgeleid. . woonst, Elisabeth laan 361; Mev. Wed.

D O K T E R S D IE N S T V E C H T P A R T IJ

Op Zondag 24 October a.s. alsook 
nachtdienst van 23 tot 30 October M IJN E N  O N T D EK T
Apotheek Dewulf. M arie-Joséplaats, 7 ^ e,r I  Passch ijnstr; Maes Frans^ Aimé Lie

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

W O N D E R Z A L F

INDIANA
— Te koop in alle apotheken — j

(325)

G. Hendryckx, Lijsterbeslaan 50, boü 
wen woonhuis, Hoek Zwitserland- en 

,, . ,  .. 7 Passch ijnstr; Maes Frans^ Aimé Lie-
ve.en hoeveelheid m ijnen ontdekt kaertstr 24, bouwen huis, Vingerling- 

? le , ontploffing geweldige schade straat 36; Demoor Simonne, Elisabeth 
hadden kunnen aanrichten. De ont- jaan 272, bouwen huis, G erststr 51. 
m ijnm gsdienst nam  het goedje weg.

N O O D L O T T IG E  V A L  
R U Z IE  IN  H ET  H U IS H O U D E N  7 In  de Christinastraat kwam de ge

in  het gezin van  D.R. op de w ijk  naamde Cam. Dom brecht zo'ongeluk- 
«de Bolle» zat het er eens te meer op. kig te vallen dat h ii met een hersen- 
De huisvader kon tenslotte door de schudding werd opgenomen w aaraan 
politie ingetoomd worden, nadat h ij h ij weinig ogenblikken later in  het 
een tien tal ruiten had ingeslagen. ziekenhuis overleed.
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K O N IN K R IJK  B E L G IE

« B A L  D ES  CAN ARD S»
M et het doel gelden in te zamelen 

om zijn in  nood zijnde kameraden 
moreel en m aterieel te steunen, rich t
te de Bond der Oud Krijgsgevange
nen alhier, tijdens het voorbije w in 
terseizoen zijn eerste lu isterrijke bal 
ln, genaamd «BAL D ES CANARDS».

H et tweede bal met nog meer luis
ter opgevat, zal doorgaan op de 3e 
Zaterdag van Jan u ari 1949, zijnde de 
15e.

De Oud-K.G. rekenen er dan ook 
op dat eenieder die Zaterdag zal vrij 
houden om aanwezig te kunnen zijn 
op d it GRO O TS B A L  D ES CANARDS

^vw w vw vw w vw vw w w w w w w w vw w w w ^

R E D E R S , V IS S E R S  voor 
ST O V EN -G A SV U R EN  EN

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

H E T  H U IS

Jack
DELANGHE

Nieuwpoortstwg, 72 Oostende 
Telef. 713.98 

G R O T E K E U S  
(954) M A T IG E  P R IJZ E N
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T O N E E L  K.V.G.O .
Op Zaterdag 30 October om 8 uur 

’s avonds zal deze groep haar eerste 
w intervertoning geven in de Konink
lijk e  Schouwburg.

E r  wordt grootscheeps van w al ge
stoken. Inderdaad «V A D ER T JE  LAN G  
BEEN » toneelspel in  4 bedrijven, is 
(feen flinke brok op dram atisch ge
bied. E r zit dynamisme in  en het ge
heel is technisch verbazend sterk om
gebouwd. De spanning wordt op mees 
terlijke wijze gaande gehouden en 
wordt zelfs opgevoerd tot een onge
wone clim ax aan het slot van elk be
d rijf. Het is trouwens een werk dat 

! boeit door verscheidenheid van ka- 
' rakter en van stemmingen. Humor, 

sarcasme, diepgevoelde ernst en emo.
1 ties wisselen elkander al.

H et vraagt echter een grote in- 
: spanning van de toneelkring wegens 
: de zware rolbezetting. Tw aalf dames 
1 en zes heren komen er bij te pas. De 

regisseur S ta f Seurynck, is er in  ge- 
' slaagd om al die vogels van diverse 

pluim age bijeen te brengen, zonder 
; ook m aar een enkele ro l te dubbelen.

De p laats ontbreekt hier om al de 
nam en op tö inaemen. Toch 'w illen 
w ij! er terloops enkele vermelden die 
bij het publiek reeds gunstig aange
schreven staan: de dames L. Verpou
cke, Tom ey, E ls je  Aokte, Marie-José 
Mommerency, Simonne Zanders en 
de heren Eddy Acke, J .  Van de Ve- 
gaete, O livier Ba ls len W illem s.

En  d it is nog m aar de helft van de 
bezetting. De Voorzitter deelde ons 
mede dat de 18 spelers, die zullen op
treden slechts een gedeelte uitm aken 
van  de toneelgroep K.V.G.O. die uit 
30 spelende leden bestaat, waaronder 
verschillende laureaten en geprimeier 
den. Gedurende de drie w interverto 
ningen zal elk  op zijn beurt gelegen
heid krijgen om voor het voetlicht te 
komen.

De repetities vorderen heel goed, 
m aar vergen veel inspanning en vak 
kennis van de toneelleider.

Het publiek wordt aangeraden nog 
tijd ig  de enkele plaatsen te gaan be- 
sprekien die nu nog beschikbaar zijn. 
Van af 25 October kan men zich wen 
den tot het locatiebureau van de K . 
Schouwburg. De prijzen der plaatsen 
zijn erg democratisch en (een gevoe
lige verm indering wordt tctegestaan 
indien men zich abonneert voor de 
drie vertoningen.

Nog enige abonnementen te verkrij 
gen bij Mev. Raeckelboom, 41 Edm. 
Laponstraat, Oostende.

V A L IE S  V E R L O R E N
Toen korporaal Gobert te Koksijde 

van de tram  stapte bemerkte h ij dat 
h ij zijn valies had laten staan voor de 
tram halte te Oostende. W anneer h ij 
zich met de politie alhier in  betrek
king had gesteld kwam h ij tot zijn 
tevredenheid te weet dat zijn valies 
veilig en goed in  de aubette van de 

' tram m aatschappij stond weggeborgen

REGIE van TELEGRAAF en TELEFOON

OPENBAAR AANBOD VAN FR. 600.000.000
in kasbons 4 1 /2 t.h. op 5 jaar 

waarvan de terugbetaling en de rente door de Staat gewaar
borgd zijn.

(M inisterieel besluit van 11 October 1948, «Belgisch Staatsblad» van
13 October 1948.)

B EST EM M IN G  VAN D E  O PBR EN G ST  D ER  LEN IN G . —  De op
brengst van de lening is bestemd om het programm a van uitbreiding 
van het telefoonnet te financieren.

BEDRAG VAN DE UITGIFTE : Fr. 600.000.000
EFFEC T EN . —  De lening is vertegenwoordigd door kasbons van 

1.000 fr., 5.000 fr „  10.000 fr en 25.000 fr, voorzien van  de jaarlijkse cou
pons, betaalbaar op 25 October van elk jaa r en voor de eerste m aal op 
25 Oktober 1949.

REN TEN D . —  Vanaf 25 October 1948.
REN TEV O ET . —  4,50 %  ’s jaars.
DUUR. — V ijf jaar.
V R IJD O M  VAN B ELA ST IN G . —  De rente-uitkering en de terugbe

taling van de kasbons zijn v rij van alle tegenwoordige of toekomstige 
zakelijke belastingen of taxes ten bate van  de Staat, de provinciën en 
de gemeenten.

T ER U G BET A L IN G . —  De terugbetaling van de lening zal à pari der 
nominale waarde op 25 October 1953 geschieden.

W A A RBO RG  VAN D E STAAT. — De rente-uitkering en de terugbe
taling van de kasbons zijn  gewaarborgd door de Staat.

UITGIFTEPRIJS :
980 frank voor 1.000 frank nominaal kapitaal, eventueel ver
hoogd, na 30 October 1948, met de van 25 October 1948 af 

verlopen rente tegen 4 1 /2 t.h.
V R IJD O M  VAN Z EG EL . —- De verrichtingen betreffende deze lening 

zijn v rij van de belasting op de beursverrichtingen, de intekenbiljet- 
ten en de ontvangstbewijzen of recepissen.

De intekeningen worden vanaf 18 October 1948 aan de loketten van 
de verschillende banken en wisselagenten van het land aanvaard.

De intekeningen zullen gesloten worden van zodra het totaal be
drag van de aangeboden effecten zal bereikt zijn. G ebeurlijk  zullen 
de vragen van de laatste dag aan verdeling onderworpen zijn.

N O TER IN G . —  Opneming van kasbons in  de O fficië le Koerslijst der 
Beurzen van Brussel en Antwerpen zal aangevraagd worden.
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BU R G ER LIJK E  STAND
G E B O O R T E N

10 Oktober 1948 —  Georges Degrae- 
ve v. F irm in  en Georgina Vanden
driessche, Oudenburgstr 13; Etienne 
Lenaers v. August en Germ ana Dasse
ville, Th. Van Loostr 51; Eddy Bossy 
v. André en Irm a W esterlinck, S t Pau 
lusstr 86; Gisèle Schm itt v. Alphonse 
en Magdalena Legein, V ingerlingstr 
2; Robert Hoornaert v. Cornelius en 
Cyrena Sanders, Stwg op Nieuwpoort 
295*

11. — Yvette Focke v. Hypolite en 
Angèle Lampo, Bloem enstr 15; M arcel 
la  Cocquaert v. M arcel en Lucienne 
Herssens, Torhoutstwg 179; Denise 
Ardaen v. Leopold en Irena Dedulle, 
Bronstr 10; Johnny A lleyn v. Raphaël 
en Ludovica Helders, Kerkstr 22;

12. —  Erna Debaenst (Ad inkerke); 
Patrick  Maldeghem v. G ustaaf en L u 
cienne Van Elslander, M. Theresiastr. 
34; Briand  Gonsales v. Eugeen en Je s 
sie Frankis, Voorhavenlaan 86;

13. — Hubert Stiers (S lijp e ); Sonja 
Ph ilips (Breedene);

14. —  Geert Zwaenepoel v. Gustaaf 
en G ilberte Dewyse, P lan tenstr 20; 
Suzanne Ponjaert (Antwerpen) ; R ita  
Janssens v. Leo en M aria  Reilzen, 
Tim m erm anstr 45; Anthony Verlaecke 
v. Edward en Annie Daley, Schietbaan 
laan 65; Rafaël Decoster (M oere);

15. —  René Declercq v René en Jean  
nine Thibau, Gerststr 69; W ilfried  
Dhondt v. A rthur en Rosa D ’Hoore, 
Torhoutstwg 365; Rosa Vanthomme 
(Leffinge); André D inneweth (Stee
ne).

S T E R F G E V A L L E N
10. —  François Pierloot 7 jr  (Stee

ne);
11. —  Freddy Opstaele, 7 jr  (Steene) 

José Desmet 17 dg, Voorhavenlaan 66; 
August Verm eire 33 jr, Fortu instr 15; 
Oscar Sauemont, 52 jr, Zwaluwenstr 
145; Clementine Hardy, 63 jr. Koning 
str 6;

12. —  Jaak  Ducheyne, 15 jr, V rij-  
heidstr 1;

13. —  Rom anie Peeren 85 jr, Kroon- 
laan 11; Joannes Caroen 82 jr, S t Ca- 
tharinepolderstr 52; Blanche Delon, 
73 jr  (E lsene);

15. —  Modeste Quaeghebeur 70 jr  
Torhoutstwg 169; Ludovica Pitte ljon  
68 jr  (Breedene) ;

16 —  Cam iel Dom brecht 71 jr, Aarts 
hertoginnestr 23.

H U W E L I JK E N
Jacques H inderyckx, bediendé en 

Jeann ine Gonsaeles; Joseph Corve
leyn, spelbediende en M arcelle Cor
neau; Constant Wynsberghe, motorist 
en M argriet Barbaix ; Constantius 
Wynsberghe, visser en Berth a  Borrey; 
François Vanden Eynden, beroepsmi
lita ir en Helena Gheers; Fernand C le
ment, visser en Sim onne Bals, w erk
ster; August Decraecke, visser en M a
ria  Ryckew aert; Frédéric Sommeryn, 
electricien en Henriette Lefebvre; Re- 
misius Càrette en Regina Cools; An
dré Clement, technicien en Sim onne 
Verm eire, bediende; Odon Drijepondt, 
paswerker en M arie-José Lanckriet; 
Etienne Pennynck, m ecanicien en S i
monne Vanlerberghe; Em iel Pierloot, 
werkm an en Sidonie Storm e; R a y 
mond Vanwulpen, meubelmaker en 
Georgette Duyck; Leon Inghelbrecht, 
lu itenant ter zee en Georgette Deman.

H U W E L IJK S A F K O N D IG IN G E N
W illaert Roger, stadsbediende, E. 

Beernaertstr 100 en Indegaux D iana, 
bediende, Leffingestr 194; Devos Gus
taaf, mekanieker, Tim m erm anstr 53 
en Mussche Yvonne, Oostendse 
H aardstr 35; Dekeyser August, stads- 
werkm an, G elijkheidstr 4 en M eyer 
Liliane, naaister, Leffingestr 18; De- 
vildere Robert, staatsbediende, T im 
m erm anstr 21 en Maes M arie, V is
serskaai 18 .

De Bruyne August, visser (Oosten
de) en Roggeman Lucia, dienstmeid, 
(N ieuw poort); Boedt A rthur, freezer 
(Oostende) en Deprez Germ aine TEer 
negem ); W arn ier Alexandre, beroeps
m ilita ir (Oostende) en M arteaux Jean  
ne, naaister (B russe l); Dequick Ro 
bert, visbewerker (Oostende) en Re- 
naudin M aria, werkster (Breedene); 
Verburgh André, hotelier, (Oostende) 
en Delacourt Georgette (M iddelkerke) 
N ierynck Aimé, m ekanieker (Oosten
de) en Commeine Sim onne (Steene).

D O D E L IJK  O N G EV A L  AAN DE  
K R O M M E  E L L E B O O G

Op de Torhoutse baan tussen Krom  
me Elleboog en de brug van Snaas
kerke werd Zondagmiddag omstreeks 
11,45 uur de 71-jarige Bourry Louis 
door een auto gegrepen en bleek op 
slag dood. De ouderling was per fiets 
naar de hoogmis gereden en wilde een 
100-tal meter voor zi.in woning de 
baan overfietsen. H ij had echter de 
auto van dhr Steenebruggen Florent, 
tandarts te Lü ik, niet zien naderen en 
werd bij de aanrijd ing op slag gedood.

O U D S T R IJD E R S H U L D E
Een delegatie van de ^ "C o m p a g 

nie van het 3e en 23e Linieregim ent 
is Zondag te Oostende aangekomen 
om er hulde te brengen aan de gesneu 
velde makkers. B ij het monument 
werden bloemen neergelegd.

B I J  DE V E R E N IIG D E  K A R A R IJN  
S C H U T T E R S  T E  S A S S L Y K E N S

Zaterdag j l„  kwamen de Ver. K a ra 
bijnschutters in  vergadering bijeen 
om over te gaan tot de herkiezing van 
hun Bestuur.

Rond de groene tafel zullen thans 
zetelen :

Voorzitter Frans Devinck; Onder
voorzitters August T illie  en A. Cam 
bier; Schrijver Cam iel Luca; Kassier 
Robert Luca; Vaandeldrager René Os- 
tyn; Cömissarissen Charles Vanty- 
ghem, Henri M arlein en Vanruyskens- 
velde; Hulp-schrijver Jean  Bath ist; 
Kap itein  Jozef Peliser; Sire Leon Van 
debuys; Boetm eester Hendrikx Gus
taaf.

Het lijd t geen tw ijfe l dat met der
gelijke bestuursleden de M aatschap
p ij immer voort zal bloeien.

W e wensen de leden in  het seizoen 
veel geluk, en een aangenaam tijd 
verd rijf !

T O M BO LA  TEN  V O O R D E L E  D ER  
SO C IIALE W E R K E N  VAN H ET  
K . A T H EN EU M

«De Bond van de Oudleerlingen en 
Vrienden van het Kon inklijk  Athe- 
enum te Oostende» rich t een tombo
la  in  ten voordele van de sociale wer
ken, in  de eerste plaats' de leendienst 
van schoolboeken aan de leerlingen 
van die instelling. Een reeks mooie 
prijzen, waaronder een radio.appa- 
raat, waarde 4850 fr en een fiets wor 
den aan de winnende nummers toe
gekend.

De trekking heeft plaats Zaterdag, 
18 December, tijdens het jaarlijk s bal 
door de Bond in  het Casino ingericht. 
Het Bestuur durft er op rekenen dat 
de bevolking d it belangrijk in itia tie f 
m ild steunen zal.

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

B A L  VAN H ET  Z E E W E Z E N
Od Zaterdag 30 October a.s. te 20 

uur, geeft de Sportvereniging van het 
Zeewezen in de feestzaal van het 8- 
Urenhuis, Langestraat .te Oostende, 
een GRO O T BA L  met attracties en 
kosteloze tombola met prachtige prij
zen. De toegangsprijs bedraagt 9 fr.

Het nummer op de toegangskaart 
vermeld is geldig voor de tombola.

A l wie d,e S.V.Z.O. genegen is zal 
niet nalaten deze avond voor te be
houden. A l wie tot het Zeewezen, be
hoort zal present zijn. A l wie houdt 
van dans, plezier en ontspanning 
komt zeker en vast !

Mfel

EEN  U IT Z O N D E R L I JK E  
V O O R S T E L L IN G

Door de zorgen van de documenta
tiedienst van het Am erikaans Leger 
en de onvermoeibare ijver van de 
p laatselijke Voorzitter der Politieke 
Gevangenen en Rechthebbenden zal 
op Zondag 24 Oct. e.k. te 10 u. over
gegaan worden tot de gratische voor
stelling van een m achtige documen
taire in  de zaal Ciné Palace, daar
toe bereidw illig ter beschikking ge
steld door de directie.

De film  geeft een beeld van de in 
vasie, de vooruitgang der geallieerde 
legers met de innam,e van Pa rijs  en 
de opmarch door Duitsland met de 
bevrijding der concentratiekampen 
Deze band duurt meer dan twee uur 
en wordt gecommentareerd door dhr 
Peeters, politieke gevangene en ter 
dood veroordeelde.

Kinderen beneden de 16 jaar wor
den streng geweigerd. Deze voorstel
ling wordt bizonder aanbevolen aan 
de weerstandérs en oud-strijders.

HOND V E R L O R E N

Delannoy Marcel, Leffingestraat 20, 
meldt het verlies ta n  ziin hond. Een 
kleine Mechelse schaper, bruinharig 
met zwarte borst.

d i e s e l m o  t o r e  n <

B R  D S S E  L
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! D E  B E S T E  M O TO REN  VOOR ;
D E  V IS S E R I J

Algemene Vertegenwoordiger 
voor de Visserij :
L. A. A S P B S L A G  H<
Poststraat, 12 - Oostende’ 
Tel.: 71.498. <67)
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G E M E E N T E R A A D
Onder voorzitterschap van de heer 

Burgemeester kwam de gemeenteraad 
bijeen op Vrijdag 11. Nadat het ver
slag der vorige zitting eenparig werd 
goedgekeurd, werd eeuwigdurende 
kerkhofvergunning verleend aan de 
fam. Je r. Stevelinck. De kastoestan- 
den der C.O.O. en gemeente werden 
nagezien en goedgekeurd Signalisatie- 
posten zullen worden geplaatst aan 
de P. de Sm et de Nayerstraat d it ter 
hoogte der Leopold- en Koninginne- 
laan. Deze installaties worden op ruim 
100.000 f geschat. De tarieven der hoog 
spanning werden herzien. De pacht
prijs der gronden der C.O.O, werden 
op 1,650 fr per Ha. voor het bouw
land en 2.000 fr voor het hovenierland 
gebracht. De werken tot het herstel
len der v illa  Fam ienta, eigendom der 
C.O.O werden toevertrouwd aan A. 
Serpieters u it Westende voor de prijs 
van 118.339 Ir  zijnde het laagste aan
bod. In  princiep verklaarde de raad 
zich akkoord tot het aankopen van 
een autowagen voor de brandweer
dienst. In lichtingen over een even- 
tuële toelage zullen genomen worden. 
E r  zal overgegaan worden tot de aan
besteding voor het planten van bo
men in  de Koninginnelaan en Norman 
dielaan. Het grasperk vóór het gedenk 
teken zal met tulpen worden ver
sierd terw ijl het ere-park op het ge
m eentelijk kerkhof vergroot zal wor
den. Een plaats van klerk werd open
verklaard en de voorwaarden vast
gesteld. In  geheime zitting werd Cam. 
Vannieuwenhuyze gemeentewerkman, 
op pensioen gesteld terw ijl de indivi- 
duële bijwedden der onderwijzers 
vastgesteld werden. Nadat een schrij
ven uitgaande van de h. P r. Alleene, 
uitbater der m arkt, werd medege
deeld, werd de zitting die meer dan 
vier uren duurde, geheven .

B U R G E R L I JK E  STA N D
Afkondigingen : Verburgh André, 

hotelier en Delacourt Georgette; Ges
quière Roger, kolenhandelaar en Van 
craeynest Solange, naaister, Steene; 
Muyle Fernand, w inkelier en D ’Hul- 
ster Denise, haarkapster, Lombard- 
sijde,; Rabau Pieter, meubelmaker, 
Roeselare en Vanhecke M aria, Brugge

Huwelijken : Doom Roger, metaalbe 
werker, Lombardsijde en Vandecas
teele Rachel.

B I J  DE V E R E N IG D E  K A A R T E R S
De eerste w interprijskam p voor de 

leden van de Kaartersclub wordt Zon
dag e.k. gegeven in  het lokaal bij Ro
meo Coene. E r  zijn 1.000 fr  prijzen 
zodat een reuzebijval in  het verschiet 
ligt.

nJOaatheen deze week ?
O O S T E N D E

C IN EM A ’S
PA LA C E : «G LO IR E  DU SPO RT» in 

technicolor. De Olympische spe
len 1948.

NOVA : «DE FA N T A ST ISC H E SY M 
PH O N IE» m et Jean  Louis Ba rrau lt 
en Renée Saint-Cyr.

Kind, toegelaten.
FO RU M  : «LA F IE R E  C REO LE» «The 

Foxes of Harrow» met Rex H arri
son, M aureen O ’Hara, V ictor Mc 
Laglen.

R IA LT O  : «D EST IN A T IO N  TO KIO » 
met G ary G ran t en John  Garfield

K ind, toegelaten
CORSO : «LE  M A IT R E  D E  LA  P R A I

R IE »  «The sea of grass» met Spen
cer Tracy, Katharine Hepburn en 
Robert W alker.

CAM EO : «LE N A U FR A G E D E L ’ 
H ESP E R N ES  W ILL A R D  PA R K ER » 
met Edgar Buchanan en Pa tric ia  
W hite.

K ind , toegelaten
R IO  : «M ASSACRE A  FU RN A C E 

C R EEK »  «Fury at Furnace creek» 
met V ictor M ature, Coleen G ray en 
G lann Langan.

R O X Y  : «L’E SC A D R ILL E  D ES JE U 
NES» « I wanted wings» met Ray 
M illand, W illiam  Holden en W ay
ne Morris.

K ind , toegelaten

M I D D E L K E R K E  
C IN EM A  R E T H O R IK A

Deze week : «Nacht zonder einde», 
met John  Garfield , Eleonor Parker 
en Dane Clark.

NIEUWPOORT
C IN E M A ’S
NOVA : van V rijdag tot Zondag : 

«M O N SIEU R  V IN CEN T» met Pierre 
Fresnay. M aandag en Dinsdag : 
«DE B O O T T R EK K ER S  VAN D E 
W OLGA» met Pierre B lanchar en 
Vera Korene.

C EN TU RY  : van V rijdag tot Zondag : 
«C A LIFO RN IA » met R a y  M illand 
en Barbara Stanwyck. Kleuren, 
van M aandag tot Woensdag : «DE 
M AN M ET  D E N EG EN  LEV EN S» 
met Boris Karlo ff.

V O E T B A L
Zondag te 15 u.; I l le  Speciaal A, 
S.V.N. - F.C. Heist



Diesel

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

OO STENDE

MOTORS - VAARTUIGEN - EXPERTISEN
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A PO T H EEK D IEN ST  gaan tot de uitreiking van eretekens
Voor Zondag 24 Oktober : Apotheek 

Cool. M arkstraat. Open van 9 tot 12 
en van 16 tot 18 uur.

B U R G E R L IU K E  STAN D
Geboorten : M aerten Jacques van 

Gerard en Vanmassenhove M aria ; 
Van Glabbeke Christiane v. Em iel en 
Staes Marie-Louise.

Overlijdens : Schram me M aria, 86 
j. wed. v. Borghart Leopold isn Van
develde Hendrik; Ameel Lucie, kloos
terzuster, 83 j. ; Delanghe Robert van 
Karel en Calcoen Madeleine 3 weken; 
Spyckynck K arel, echtg. van Vanvy- 
j&egem Elise, 80 j.

Huwelijksafk. : Debruyne August, 
visser te Oostende, weduwn. van Cys 
Simonne met Roggeman Lucie.

A A N BESTED IN G
De Bijzondere D ienst der Kust van 

het Bestuur van Bruggen en Wegen 
zal op V rijdag 22 Oktober in  de bure
len Langestraat 69 tie Oostende, over 
gaan tot de aanbestedinsr van de aan 
neming tot het uitbaten van het open 
baar veer voor voetgangers opge
richt op de havengieul van Nieuwpoort 
ter plaats van de daartoe gebouwde 
houten steigers nabij de badplaats 
van Nieuwpoort-Baden, grondgebied 
Oostduinkerke, ter verbinding van 
Oostduinkerke en Lom bartzijde, ge
durende een term ijn van  3 jaar, van
af 1 November 1948 tot 31 Oktober 
1951. In lichtingen en inschrijvings. 
hij de heer L. Van Rysselberghe 
formulieren b ij de heer L. Van Rys- 
sélberghe, hoofdingenieur-directeur 
van de Bijzondere D ienst der Kust, 
langestraat, 69 te Oostende.

K A SBO N T IT ELS
Onderstaande kasbontitels der le

ning 1933 werden uitgesloot en zijn 
uitbetaalbaar vanaf 27 December ’48: 
257, 26, 188, 493, 673, 135 619, 145, 
775, 713, 608, 836, 392, 408, 560. De kas 
bontitels mogen ter uitbetaling aan
geboden worden op de ontvangerij 
der Stad  Nieuwpoort.

ONGEVAL
Vrijdag jl. liep de kleine Decreton 

W. op de m arkt voor een personen
wagen u it Koksijde en werd aangere
den. Gelukkig werden slechts lichte 
kneuzingen vastgesteld.

H E R IN N E R IN G S P L E C H T IG H E D E N
Op Zondag 7 November vergaderen 

de stedelijke overheid en de vaderland 
lievende m aatschappijen te 9 uur op 
de m arkt om vandaar zich stoetsge
wijze naar het Koning Albert-monu- 
ment te begeven. Een zinnebeeldige 
fakkel zal er worden aangestoken die 
op 11 November te Brussel aan het 
graf van de Onbekende Soldaat zal 
aankomen.

Op Donderdag ,11 November wordt 
te 11 uur in  de OLVrouwkerk een 
plechtig Te Deum gecelebreerd. D aar
na volgt een bloemenhulde aan he* 
monument der Nieuwpoortse oorlogs
slachtoffers en een optocht door de 
straten van de stad. In  de stadshalle 
zal de stedelijke overheid dan over-

B I J  DE N.S.B.
Op Maandag 1 November te 10 uur 

wordt in  de OL Vrouwkerk een plech
tige m is gecelebreerd te r nagedachte
nis van de gesneuvelden en afgestor
venen. Onm iddellijk daarna vergade
ring op de m arkt, optocht naar het 
stedelijk kerhof, bloemenhulde en 
klaroengeschal.

Voor w at betreft de- uitreiking der 
eretekens van 11 November : de leden 
welke reeds hun brevet bekomen heb
ben van eretekens moeten zich aan 
de secretaris laten kennen vóór 31 Ok
tober a.s. met vertoon van  het brevet.

B IL JA R T C L U B  « V R IE N D E N  EN  
V ER M A A K »

Maandag jl. werd een vergadering 
gehouden in  het lokaal «Café de la  
Liberté» op de M arkt om de b ilja rt
club «Vrienden en Verm aak» terug op 
gang te brengen. Het bestuur werd er 
verkozen en het reglem ent vastgelegd. 
Nieuwe leden zijn steeds welkom.

V E R K O O P  L ’E S P E R A N C E
Het schijnt dat de C.O.O. het in 

zicht heeft het gebouw l’Espérance 
gelegen hoek der Hoog- en Langestr. 
te verkopen. H et ware w enselijk dat 
het door de stad zou aangekocht wor
den, Men zou het kunnen gebruiken 
voor het herinrichten van  een moe
derhuis wat in  onze stad nuttig zou 
zijn. Ofwel kan het museum in  het 
gebouw ondergebracht worden en 
kan een der zalen voorbehouden wor
den voor tentoonstellingen. Het woord 
is nu aan het stadsbestuur.

B E V O L K IN G S S T A T IS T IE K
Volgens de jongste volkstelling be

draagt het bevolkingscijfer der stad 
Nieuwpoort 5062 personen zodat ze 
een ontvoogde gemeente wordt. Ind ien 
de aanhechting der grondgebieden 
doorgaat zullen daar nog ongeveer 
negenhonderd eenheden bijkomen.

M IL IT IE B E R IC H T E N
Zeer belangrijk bericht aan de m ili

ciens der klas 1949 die geschikt be
vonden werden voor de dienst - O nt
heffing van actieve dienst.

Ontheffing van actieve dienst bij 
toepassing van artike l 57, van de wet 
op de m ilitie, de werving en de dienst 
verplichtingen, worden verleend aan 
de hierna vermelde categorlën m ili
ciens dér lichting 1949.

1. Aan de eerst opgeroepene van 
een fam ilie met meer dan v ijf  kinde
ren in  leven, die aangewezen werden 
voor de dienst

2. M iliciens die ten m inste twee 
broederdiensten- kunnen inroepen (of 
gelijkgestelden b ij toepassing van be
sluitwet van 27-2-1947).

De Belgen geboren in  1932, die op 15 
November 1948, geen bericht mochten 
ontvangen hebben van hun in sch rij
ving in  de werfreserve, moeten zich 
vóór 1 December 1948 tot het bestuur 
der gemeente wenden, w aar zij op 1 
Oktober 1948 in  de bevolkingsregisters 
ingeschreven waren.

Vader Poorter was vele jaren  als sto
ker werkzaam in  het waterkasteel en 
geniet reeds een 10-tal jaren van een 
welverdiende rust.

U it hun echt sproten vier kinderen 
en tellen 6 kleinkinderen en 1 achter
kleinkind.

De echtelingen zullen door het Sche 
pencollege op het Stadhuis ontvangen 
worden ter gelegenheid van deze heu
gelijke gebeurtenis.

M O D E R N IS E R IN G
M et het oog op de modernisering 

van de stedelijke reinigingsdienst 
brachten leden van het College en de 
gemeenteraad een bezoek aan G ent en 
Charleroi met het oog op de aldaar 
gebruikte wagens te bezichtigen om 
de praktische en degelijkste oplos
sing voor onze reiningingsdienst na te 
gaan.

De aankoop van een nieuwe wagen 
zal dan ook ten spoedigste gedaan 
worden om onze dienst opnieuw een 
regelmatige werking te bezorgen.

T O N E E L N IE U W S
Woensdag 27 Oktober e.k. krijgen de 

toneelliefhebbers hun tweede verto
ning, verzorgd door de Bond der To- 
neelvrienden.

Het is opnieuw het gezelschap van 
de K N S «Het N ationaal Toneel», dat 
het gekende toneelwerk van Ayn 
Rand «De nacht van 16 Janu ari»  zal 
opvoeren.

De hoofdrollen worden vertolkt 
door G ella A llaert, Frans Vanden 
Brande en W illem  Cauwenberg, die 
door een schaar flinke eerste rangs- 
artisten worden bijgestaan Deze ver
toning belooft dan ook de m oeilijksten 
te zullen bevredigen. Locatie in  het 
Secretariaat van het Stedelijk  Casino. 
Tram  en autobus in  alle richtingen 
verzekerd na de vertoning.
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Notariële Aankondigingen
Studie van de Notaris 
A. L A C O U R T

te Oostende

Op W O EN SD AG  3 NO VEM BEO  19 
48 om 3 uur namiddag in het Café 
Prin s Boudewijn, S in t Sebastiaanstr., 
22 te Oostende.

IN S T EL  M ET  1/2% P R E M IE  VAN 
STA D  O O STENDE

Koop I
SCHOON W O O N H U IS

met erf en aanhorigheden gelegen 
G ER STRA A T , 113 gekadastreerd Sek- 
tie C no 362 h/7 groot 120 m2. V rij 
gebruik : 6 maand na toeslag.

Koop I I  :
EEN  P E R C E E L  BO U W G R O N D  

gelegen H EN N EPSTRA A T, gekadas
treerd Sektie C No 347 d/2 groot 134 
m2.

Onm iddellijk vrij.
Verm indering van rechten voor le  

aankoop.
Alle in lichtingen ter studie: K a re l 

Janssenslaan, 31. (966)

Meiót
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I DE M OORD T E  O O S T D U IN K E R K E
Woensdag werd eindelijk overge-

Igaan tot de aanhouding van een ver
dachte in  de moordzaak Legein Louis 

Een zekere P. werd opgeleid en te 
Veurne langdurig ondervraagd. Men 
hoopt dat het Gerecht weldra volle
dige klaarheid in  het duister geval 
zal weten te brengen.
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I B U R G E R L IU K E  STAN D
Geboorten : Vanhoutfe M aria v. 

Fernand en Vrielynck Albertine, 
(Heist); W ynen Eduard v. Robert en 
Dieraert M aria, W eststr 114; Ba ra  M a 
rie v. Raym ond en Coolens Ju lia , Al- 
bertstr 13; Saunders Ju liaan  v. John  
en Van Reck Jeanne (Engeland) ; Van 
Tieghem Sylvère v. Gaston en Blomme 
Simonne (Zeebrugge) ; Sanders Chris-

Jtiane v. Cam iel en De M aecker M ar
tha (U itkerke).
Overlijdens : Van Audenaerde Leo- 

|na 3 jr, dochter v. Robert en De 
Smidt Irène; Van Tieghem Sylvère 1 
g, zoon v. Gaston en Blomme Si- 
nonne; DryepondF Ronny, 3 j r  zoon 
|v. Gustave en Marm enout Helena.
Huwelijken : Bloem m aert Pierre 

Imet De Ketelaere M aria; Sandelé

Adolt met Lam ont Lau ra ; Cuyle A l
bert met De Rycker L in a ; Buysse Leon 
met Waeghe M adeleine; Bossuyt An
dré met De Nys Fernanda; V rielynck 
François met Frederick Francine; 
Van Parys Ju lien  met Bonny Agnes.

Afkondigingen : Beckere H enri mét 
Coelus M aria (U itkerke); B y l M arcel 
(U itkerke) met Mestdagh Gabrielle; 
V lietinck Leon (H eist) met Degeeter 
Jeanne.

A P O T H E E K D IE N S T
Zondag 24 Oktober wordt de apo

theekdienst verzekerd door de heer 
Fevery, Kerkstr 73.

F O N T E N IE R S D IE N S T
In  de week van 23 Oktober tot 30 

Oktober wordt de dienst verzekerd 
door fontenier W ittevrongel Alfons, 
Sergeant De Bruynestr 31.

B I J  D E  N.S.B.
Op Zaterdag 23 Oktober 1948 te 19.30 

uur gaat in  het lokaal, Hotel de la 
Bourse, Grote M arkt, de jaarlijkse 
algemene vergadering van de vereni
ging door met een belangrijke dagor
de.

G O U D EN  B R U IL O F T
Op Dinsdag 26 Oktober vieren de 

echtelingen Lodew ijk Poorter en S y l
via De Ceuninck de 50e verjaring  van 
hun echtverbintenis, die op 26 Okto
ber 1898 te Blankenberge werd vol
trokken.

De echtgenoot werd op 24-1-1874 te
Blankenberge geboren terw ijl zijn 
vrouw in  U itkerke het levenslicht zag
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A A N B E S T E D IN G
Uitslag van  de aanbesteding voor de 

wegenis, riolering en beplanting rond 
de groep huizen voor geteisterden 
(Tu inw ijk ) : Laagste aanbod : Firm a 
Renovan, Oostende 1.235.335 fr; Hoog
ste aanbod : Dem uyter R., Brussel : 
1.475.312,82 fr.

U itlag  van de waterleiding van de
zelfde gebouwen : Laagste aanbod : 
Lanoye A „ Oostende, : 219.504 fr; 
Hoogste aanbod : Dem uyter R., Brus
sel : 244.130 fr

D E VR Ik lE  K A R  A B  IN IE R S
De winterm aanden zullen aan de 

liefhebbers van karabijnschieten op
nieuw aangename avonden bezorgen. 
Iedere Donderdag is er voor de leden 
schieting voor prijzen in het lokaal 
«Café Sportwereld» bij L. Vanhulle, 
vanaf 20 uur.

Iedere schieting te lt ook voor het 
kampioenschap, welke met optelling 
van punten betwist wordt. Het is een 
fe it dat het karabijnschieten, welke 
alh ier w at aan interesse verloren had, 
opnieuw op het voorplan treedt. Het 
bestuur van de «Vrije Karabijn iers» 
heeft er voor gezorgd dat deze w in 
ter ta lr i’^e mooie prijsschietingen 
zullen r ven worden.

D E HAi £S
Verleat. _ week hebben we gewag ge

m aakt vu.ii “t planten van haagjes op 
het stran<j hetwelk van groot belang 
is voor het behoud van het zand. 
Voegen we er nog aan toe dat deze 
haagjes in  rekord-tijd door de aan
nemer die er mee gelast werd, ge
p lant werden, wat ook zeker zijn be
lang heeft.

‘UetótciAiay de% faamdienaten
T E  O O ST EN D E

Op Maandag 1 November en D ins
dag 2 November zullen de Stadsdien
sten versterkt worden; te meer zal een 
autobusdienst ingericht worden tus
sen de 2 kerkhoven van 13 u. 30 tot 
17 uur.

R E IS W E G  VAN D E A U TO BU S
D IEN ST  : Nieuw Kerkhof - Stu iver
straat - Nieuwpoortsteenweg - Oud 
Kerkhof en terug langs de D r Verhae- 
ghestraat.
H A LTEN  :

H E E N R E IS  : Nieuw Kerkhof - Tor- 
houtsteenweg - Gerechtplaats - Hoek 
Stu iverstraat en Nieuwpoortsteenweg 
- Oud Kerkhof.

T E R U G R E IS  : Oud Kerkhof - Con- 
scienceplein - Torhoutsteenweg - 
Nieuw kerkhof.

V E R T R E K U R E N  : om de 10 m inu
ten in  elke richting.

T A R IE F  : het tarie f der tram lijnen 
zal toegepast worden op deze autobus
sen :
Rechtstreeks b iljet : 3 fr  op 1 Nov.; 
2 fr  op 2 Nov.
Aansluitingsbiljet : 4 fr  op 1 Nov.; 3 
fr op 2 Nov.

De b iljetten «aansluiting» geno
men op de tram s 5, 6 en 7 zullen gel
dig z ijn  op de autobussen en omge
keerd deze genomen op de bussen zul
len geldig zijn op de tram s 5, 6 en 7.

De kaarten van 20 reizen zullen gel
dig zijn, m aar zoals op de tram lijnen, 
zal op 1 November feestdag, 1 fr  sup
plement geind worden.

Studie van Notaris 
Maurice Q U A G H E B E U R

Léopoldlaan 10 te Oostende 
xxxx

O P DO NDERDAG 4 N O V EM BER  ’48 
te 15 u. in  het lokaal Prins Boudewijn 
St. Sebastiaanstraat, 22 te Oostende 

TO ESLA G  van :
STAD  OO STENDE

Gerievig- Woonhuis
M ET  PO O RT , 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 aari 680 fr. 

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

dag van 14 tot 17 uur.
IN G E S T E L D  :

Alle nadere in lichtingen te beko
men ter studie. (964)

Zoeklichtjes
T E  KO O P : C AM IO N  D E U 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  fabriek - zeer voor
delige voorwaarden.

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 : Bu 
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)

Studie van Notaris 
Notaris J .  G H YO O T

St. Petersburgstraat, 47 Oostende 
Tel. 715.88

XXX
U IT  D E HAND T E  K O O P

Nieuwgebouwd Rentenietshuis, te 
Oostende, Christinastraat; 140 m2.

Woonhuis, Oostende, Nieuwlandstr. 
7 en Nieuwgebouwd Woonhuis met 
verdiep, Oostende, Fortuinstraat.

Dadelijk vrij. In lich ting  bij nota
ris GHYOOT. (965)

Studie van Notaris 
JA N  B. DE G H E L D E R E  

T E  H E IST-A A N -ZEE
XXX

IN ST EL  M ET  P R E M IE  
Op D INSD AG  9 N O VEM BER  1948,

om 17 uur te Heist-aan-zee, in  het 
Café «’t M arktplein», bij de Wedu
we Oppalfens, van

BAD STAD  H E IS T  AAN ZEE 
Koop I :
W E L G E L E G E N  W O O N H U IS

met erve, ST IESLA G , 29, groot 351 
m2, bewoond door dhr. H. Savels. 

Koop I I :
P E R C E E L  BO U W G R O N D

nevens voorgaande, uitgevende op de 
Stieslag met een bouwzijde van 6.50 
m.; groot 327 m2. 0961)

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

O.L. Vrouwstraat, 23, Helst aan Zee
XXX

IN ST EL  M ET  P R E M IE  
Op M AANDAG 25 O CTO BER 1948

om 16 uur te Heist in het «Café des 
Brasseurs» Hermans Liebaertstraat, 
van ;

BAD STAD  H EIST-A AN -ZEE

Groot BURGERSHUIS
met E R V E

Hoek der St. Joseph en St! Antonius- 
straten. - groot 250 m2 - geschikt 
voor familie-pensioen; beschikbaar 
met de betaling.

Ten verzoeke van de Dienst van het 
Sequester. (950)

U it te r hand te  
koop

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

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

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 inlichtingen ter studie van No
taris LACO URT A „ Kare l Janssens
laan, 31 te Oostende • (945)

Handelsbericht
N A A M LO ZE VEN N O O TSC H A P

u
P E S C A T O R ”

♦ OUD P A P IE R  T E  K O O P  P E R  K G .
Zich wenden tér Drukkerij van 

«Hiet Nieuw Visscherijblad» Nieuw
poortsteenweg, 44 Tel. 72.523.
♦ W ERKM AN SW O N IN G EN  in  op- 
bouw 260.000 fr. Bouwgr. Gerststraat 
en Passchijnstraat.

Z. w. Architectenbureau St. Catha 
rinepolderstraat, 4 Oostende. (963)

♦ O VER T E  N EM EN  T E  B R U SSEL  : 
Belangrijke V IS W IN K E L  met frigo

ingsgelijks ingericht voor gevogelte 
en wild. Interessante zakencijfer.

Adres te bekomen bureel van het 
blad. Aannbiedingen zo mogelijk te 
doen in de Franse taal. (960)

OM U W  K A N S  T E  W A G EN

evenaart niets de

K O L O N I A L E  L O T E R I J
H aar twee supergrote loten : 
een m illioen en twee en een 

h a lf m illioen
H aar zeventien grote loten 
van 500.000 - 250.000 en 100.000 fr.

H aar 34.407 andere loten van 
200 - 500 - 1.000 - 2.500 - 5.000 
10.000 - 20.000 - en 50.000 frank

Volgende trekking te Seraing op

Zaterdag 6 November (962)

Maatschappelijke zetel 35 Rederijkaai 
te Oostende

Handelsregister Oostende Nr. 175

De algemene vergadering zal p laats 
hebben op Zaterdag 30 Oktober 1948 
om 11 uur te Oostende, 35 Rederij
kaai.

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

T ite ls neer te leggen (Art. 33) 5 
volle dagen voor de vergadering op 
35i, Rederijkaai, Oostende o f op de 
Bank van Brussel, W apenplaats te 
Oostende. (956)

Voor Nieuwbouw en Herstelling van
8 C H B P B N

S.V. BEL1ARD-CRIGHT0N S  CO

«114)
m

Corporatief Verbond

3-1
4-1 
1-2 
7-0
5-0 
4-0

U ITSLAG ENTram -UCB (B )
Zeewezen-IJ sberen 
El. Littoral-Stad 
Politie-Crop’s
?,?*iar£-(A )' Bruggen en Wegen NieuwPoort-Béliard (B )

UCB (B ) (bye).

k l a s s e m e n t
1 Zeewezen 3 3 0 0 14 s «
3 UCBar( V A ) Î  3 1 3 6“ H 4 3 1 0 14 5 fi
4 Po litie 4 3 l 0 1 1 f i f i
6 t ™  NleUW- 4 3 1 0 I 5 8 67 3 2 1 0 10 5 4 

4 2 2 0 7 8 4
q F f tZ T  , 4 2 2 0 15 10 9 E l. L itto ra l 4 2 2 n n  m *

10 UCB (B ) 3 1 2 0 0 * ! I
U  en Weg- 3 0 3 0 o 16 0
13 rrnn>rd (B>* 4 0 4 0 0 19 0 

ut 4 0 4 0 3 24 0Matchen voor Zaterdag 23 Oktober 
te io uur :

(B ) (T ram )
Â )- ?ruggen en Wegen (U C B ) Stad-Crop’s

^ Sbï e.ren-UCB (B ) (M il. Hosp )
E I Littoral-Zeewezen (VGO-ObexT

n ttn  wA )"Po litie (Bé liard )Litto  Nieuwpoort bye.



In  «De Gazet» wordt Legon als 
sterkste stopper van de Over
gangsklasse vernoemd.
U it deze verklaring b lijk t eens 
te meer van welke onschatbare 
waard Legon voor ASO is.
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Bij de eerste HALTE
M et de Internationale Voetbalwed

strijd  Frankrijk-Belg ië zi;n we zo aan 
de eerste com petitiehalte geraakt.

Onze voetbalploegen hebben d it
m aal hun aanhangers van alle on
aangename verrassingen gespaard en 
staan voor het ogenblik in de alge
m ene rangschikking op een plaats, 
die we norm aal kunnen noemen. D it 
is de eerste, de voornaamste, de 
meest verheugende vaststelling wel
ke we bij de rustdag hebben kunnen 
doen. D at de plaatsen welke de ploe
gen thans innemen v«norm:a.al» zijn. 
is m oeilijk tegen te spreken. Vertrok
ken deze ploegen voor de meest p laat 
selijke reporters niet als favorieten?

Hadden de elubaanhangers in de 
verscheidene kampen - want «kam
pen» zijn het, M ijnheren - niet alles 
verw acht van d it seizoen ? Kortom  
de prestaties tot op vandaag treden 
volledig onze zienswijze b ij: dat er 
d it jaar vinnig zal gestreden worden 
voor het meesterschap, voor de re
monte, voor de revanche, en dat daar 
om dit voetbalseizoen, hoe verder het 
zal verlopen, voor meer dan een Oost 
endse club van grote betekenis zal 
zijn. Dat er u it deze strijd  geen vier, 
of geen drie, en w ellicht ook geen 
twjee overw innaars izullen treden is 
evident, doch dat door, en in  deze 
strijd  de heropstanding van het Oost 
ends voetbal kan worden geboren is 
zckcr

A l te kortzichtig zijn we geweest 
wanneer we ons een ogenblik op sleep 
touw hebben laten nemen door men
sen die het huidige VGO -elftal als 
vreemdelingenlegioen meenden te 
moeten omdopen. E r zijn er niet veel 
die openlijk schuld durven bekennen, 
doch w ij doen het wel. We hebben 
ons bij dit vreemdelingenlegioen le
lijk  m ispakt. W ant thans wordt m aar 
a l te duidelijk w at deze vernieuwing 
voor VGO  en voor Oostende betekent, 
thans is het zeker geworden dat, 
w aar de hoop op jonge beloften vol
ledig ontbreekt het vasthouden aan
11 spelers en enkele doodgewone re
serven, eenvoudig gelijk staat met 
zelfmoord plegen. D it jaa r echter 
wordt een eerste stap in  de goede 
richting  gezet, Toekomend Jaar zul
len  alle clubbesturen niet langer meer

aarzelen en met meer vastberaden
heid deze weg opgaan. Voetbal is een 
finantiele zaak geworden. Tussen het 
sportief succes en een finantieel suc
ces wordt m aar a l te d ikw ijls het 
laatste gekozen. M aar om tot finan- 
tiële bloei te geraken moeten finan 
tiele offers gebracht. D it is een w aar
heid waarmede niet alleen kleine 
putterende clubjes dienen rekening te 
houden, doch die bij de grote clubs 
eveneens, en meer nog, opgeld m aakt

We voorspelden voor ASO een eer
volle plaats bij het einde van de com 
petitie. De roodgroenen zijn b lijkbaar 
goed op weg om onze voorspelling eer 
aan te doen. De eerste p laats van het 
ogenblik is norm aal. Slechts een har_ 
de noot kregen ze te kraken, Borger
hout, en ze deden het met succes. Ze 
hadden verder het geluk bij de eer
ste twee wedstrijden de twee nieu
welingen Temsche en Waregem  te 
ontmoeten die nu heelwat gevaarlij- 
ker zouden zijn als toen.

Roodgeel heeft de nederlaag nog 
niet gekend. B leef af en toe de voor
hoede in gebreke, o.h.a. bewees ze 
toch over een uitm untend samenspel 
te beschikken dat de weg naar B e 
vordering verder zal banen. M elis is 
de grote troef die werkelijk niet ont
goochelt en voor roodgeel van on
schatbare waarde is.

SK VO  bewandelt eveneens de goe
de weg. Excelsior, zeggen de 
mannen van dhr. David. Is  er nog 
iemand die daaraan tw ijfe lt ? De 
ploeg wordt meer en meer ingespeeld 
en zal slechts Concordia op haar weg 
vinden.

En  het jeugdige Hermes is mis
schien wfel de enige club d3e toch 
een tik je beter dan «normaal» heeft 
gedaan en in aangename zin heeft 
verrast. Groengeel heeft nog hele
m aal niet «de» ideale opstelling ge
vonden, doch eisen we ook niet te
veel van de beginners. W at we verle
den week schreven b lijft staan doch 
alles wel overschouwd mag men te
vreden zijn over w at met «beperkte» 
middelen werd bereikt. En  w aar te 
vredenheid (heerst mag men verder 
veel goeds verwachten. Hermes, were 
di en hou stevig vast.

B ijS  ,V. Nieuwpoort
Zondag «gl. werd op ons terrein een 

vriendenwedstrijd gespeeld tegen de 
ploeg van W .S. Houthulst B ij de be
zoekers waren v ijf reserven opgesteld 
en bij Nieuwpoort twee. Houthulst 
was gans de w edstrijd door, de sterk 
ste op technisch zowel als op gebied 
van taktiek. Onze jongens verdedig
den zich goed en konden tot aan de 
rust hun netten v rij houden (0-0).

Houthulst behaalde uiteindelijk de 
overwinning m aar zonder een flater 
van de lokale keeper die steeds on
doordacht uitloopt zou dev stand 2-2 
geweest zijn in  p laats van 2-3. Zon
dag wordt dus de com petitie voort
gezet en komen de zware problemen 
terug te voorschijn. A l de spelers zou 
den van nu af moeten overtuigd zijn 
dat de wijze waarop ze tot heden 
speelden niet de goede was. Beseffen 
zij nu nog n iet dat voetbal met elf 
m an gespeeld wordt en eerst en voor
a l een ploegspel is. Z ij moeten terug 
naar het passenspel dat ons in  den 
aanvang van vorig seizoen zulke 
mooie successen bracht. Balbehande
ling en tactische begrippen van voet 
bal moeten hun terug aangeleerd wor 
den zoniet zullen ze nog vele neder
lagen oplopen. Ook het bestuur van 
S.V. heeft zijn schuld in  de weinig 
schitterende resultabeni Aan de elf 
wordt een systeem opgelegd dat een 
w aar fiasco is. Door d it systeem 
staan er zes man in  de verdediging

In : het doel gemiddelde-klasse- 
ment bereikt ASO in  Bevorde
ring geen slechte plaats :
1. Gent 16 : 4 = 4
2. W illebroek 19 : 5 = 3,8
3. U. H oei' 21 : 6 = 3,5
4. A.S.O 10 : 3 — 3,3
5. Dendermonde 14 : 5 — 2,8

J u n ia w  in % ó b d jd  a m  h u n  óeCedk
Zondagnamiddag kwamen op Ar- verzorgde. Tussenin was D E  ROUS, 

menonville twee en tw intig  juniors (C.S. Brugge) een bewegelijke en op- 
op het veld die onder elkaar strijd  gewassen aanvalsleider. S A B B E  (VG 
leverden voor hun selectie in de W est 0 ) was de beste verdediger terw ijl DE 
Vlaam se Jun iors ploeg Sp ijt de re- g r o o t e  (C S Brugge) in  het'doel 
gen waren er een 200-tal voetbalen- m oeilijk kan beoordeeld, daar hij bit- 
thousiasten opgekomen om het jonge ter weinig zwaar werk op te knan- 
en vernieuwde bloed van onze West- pen had Naar w at we van hem ec£ 
Vlaam se elftallen aan het werk te ^er zien kregen mag h ij op gelijkt 
zien. N atuurlijk  troffen ze er niet hoogte van VAN PA R Y S  (FC  Knok- 
het puik van wat er in deze kategorie ke) gesteld. Deze laatste, in  het an- 
alhier samen te brengen is. E r w a-. dere, kamp, moest zich zesmaal om
ren immers ook op andere plaatsen draaien. Tegen deze doelpunten «  
dfergjelijke seliptttieweds|trijden inge- er echter weinig in  te brengen, ten- 
richt.  ̂ zij misschien het vijfde doel wàarbii

E r waren echter te Oostende wel h ij ai te roekeloos met de voet wilde 
elementen genoeg tegenwoordig om ontzetten. Overigens een uitstek® 
van deze wedstrijd iets aangenaams element dat met de tijd  wel furor- 
te maken. Het gaat hier n iet om de zai maken. Verder hebben we in dt 
prestaties van een ploeg, doch wel om «witte» ploeg nog opgemerkt NOEL, 
de individuële prestaties te beoorde- (P C  BrugV;e) en BA R V O ET S (FC 
len daar logischer wijze deze ploeg Knokke), COOPMAN (VG O ) dié 
waarin het meest goede spelers steken practisch met beide ploegen speelde, 
het best zou evolueren. Zo was het t.a. Was, na Deprez, de autoritairste spe- 
ook hier het geval. De «witten» vie- ier W aar zijn beide backs faalden, 
len, sp ijt de versterking die ze na de»stond Coopman als laatste en vaak 
rust in de persoon van Coopman,. v/er onoverkomelijk hinderpaal voor ie 
den toegewezen, heelwat zwakker. Als aanvallers. Ook h ij zal u it de West- 
geheel hebben ze dus blijkbaar niet Vlaamse selectieploeg n iet te 
aan de verwachtingen van de selec- dringen zijn.

tleM la ? la baTonThever enkele indivi- q l® fpnda^ me®-ptkun" en we„ de re!a
—o „  - dualiteiten onder de loupe nemen. B ij \£ erden “ daaronf^n iet I »

vier in  de. voorhjn en moet de ach-* de roodgelen stak de jonge Izegemse

Onze vooruitzichten
A.S.O. - R.C. L O K E R E N

W e zien roodgroen Zondag nog 2 
puntjes rijker worden en aldus ver
der aan de leiding blijven, jfi, zelf 
hun positie versterken daar hun on
m iddellijke rivalen in  onderlinge 
strijd  zijn gewikkeld. De vooruitzich
ten kunnen niet beter zijn.

Het e lfta l van ASO is voor Zondag 
weer compleet : Gernaey, Sabbe, J. 
Deschacht, Hollemeersch, Legon, C. 
Deschacht, Vandierendonck, M ichel, 
Lenaers, Monteny en De Cuman.

Scheidsrechter : dhr Ysebaert.

AS O O STEND E - RC  Lokeren 
FC  Capellen - ST  M O ESKRO EN  
SC  M EEN EN  - FC  IZ E G E M  
FC  Harelbeke - FC  M EU LEST ED E  
E X C  S T  N IK LA A S - RC  G EN T  
A V  D END ERM O ND E - FC  Borgerh. 
SV  W A R EG EM  - Tubantia FC  
Temsche _ STA D E K O R T R IJK

W .S. H O U T H U LST  - V.G.O.

W ordt Woud Sport Zondag defini
tief uit het gezelschap der kopploe- 
gen verdrongen of.... kent V.G.O. er 
haar eerste nederlaag van het sei
zoen ? Op het klein terrein der be
zembinders is men immers steeds in 
gevaar, daar de lokalen er steeds uit 
pakken met stevig spel dat negentig 
m inuten volgehouden de tegenpartij 
meer dan eens op de knieën heeft ge
bracht Ind ien de mannen van Melis 
er in slagen een succesrijke start te 
nemen kan de zege hen m oeilijk ont
snappen. Het wordt een afgetekende 
zege... of een kleine nederlaag !

FC  PO P E R IN G E  - Deerlijk Sport 
AA M O ESKRO EN  - DC Biankenberge 
B S  Avelgem - FC  R O ESELA R E  
Zwevegem Sp. - SV  W EV ELG EM  
C S IE P E R  - K N O K K E  FC  
W S Oudenburg - E  W E R V IK  
W S  Houthulst - VG  O O STENDE 
SVO  Ingelm unster - W S IE P E R

S.K.V.O. - S.K . W E N D U IN E

Dhr. David zal Zondagmorgen wel 
in  zijn handjes vrijven en denken : 
«deze avond staat SK V O  aan de le i
ding». W e menen dat de symphatie- 
ke voorzitter het bij het rechte eind 
heeft en daarmede ook de droom van 
zoveel supporters in  vervulling zal 
gaan. Concordia bye en SK VO  w in
nen, dat brengt de groenwitten aan

de leiding daar ze een beter doelge- 
middtelde hebfcyfen. (Telgen Wtenduine. 
dat echter geleidelijk verbetert, loopt 
S K  weinig gevaar. M et groenwit heb
ben we denkelijk Zondag drie Oost
endse ploegen aan de leiding. W er
kelijk  een historische dag in  ’t ver
schiet.

SK V  O O STEN D E - S K  Wenduine 
ST  JO R IS  SP. - SV  Zwevezele 
SV  Breedene - BC  O ED ELEM  
FC  G EV A ER T S  - W S A D IN K E R K E  
FC  Z E R K EG EM  E  Assebrouck 
SV  Diksmuide - SV  K O EK E LA R E  
FC  L IS S E W E G E  - S K  Eernegem

Concordia (bye)

De opstelling van groenwit b lijft on 
gewijzigd en we hebben dus : Ferier, 
Poppe, Labiau, Van Halm e, Serru, Van 
Steeger L., Osterwindt, Janssens, De
dulle, Van Steeger R. en Deschacht 
Ch.

Scheidsrechter : dhr Rau.
H E R M E S  - F.C. M O E R E

De komst van de Moerejongens zal 
voor Hermes een gelegenheid zijn  om 
zich bij de kopploegen te handhaven.

De opstelling is als volgt : Debruy- 
cker, Casteleyn, Govaert, Geldhof, De
ly, Wyns, Vermeersch, M ill, Dehaese, 
Deputter.
Scheidsrechter : dhr De Keirschieter.'

Verantw . Opat, S. B O L L IN N E

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

teruitgetrokken center voor Vermote 
voor de verbinding zorgen tussen de 
twee. Sp ijts  a l teijn c/apaciteiten is 
d it voor Verm ote een onmogelijke 
taak ïen ontstaan er gapingen die na
delig zijn op het rendement van de 
voorlijn. E r  moet dus eerst en vooral 
een einde gesteld worden aan deze 
methode en men moet terug naar de 
orthodoxe spelwijze.

Nieuwpoort bezit nog n iet de ge 
schoolde elemennten voor enig ander 
systeem. Verder zullen enkele fi
nanciële offers moeten gebracht wor
den voor het aanschaffen van een 
trainer, turnen is heel nuttig  m aar 
op een voetbalterrein speelt men voet 
bal en het is ier geen gymnastiekwed 
strijd.

Zondag a.s. trekt de eerste ploeg 
naar De Panne w aar ze norm aal de 
nederlaag moeten lijden. Aan huis 
spelen de reserven tegen F.C . Heist 
en de juniors reizen naar S.V. B ian 
kenberge.

Gevaarlijk uitstapje voor 
Gold Star

Gold S ta r staat Zondag gewis voor 
een lastige karw ei w ant een bezoek 
aan de rood-witten van Steenbrugge 
is gewis geen gem akkelijk hapje De 
jongste twee speeldagen kenden de 
S.K.-èrs tegenslag w ant tot tweem aal 
toe werd n ip t verloren. Z ij zullen dan 
ook alles in  het werk stellen ten ein
de een te grote achterstand op de 
leiders op te lopen. O f zij h ierin  zul
len slagen is een andere vraag want 
ook Gold S ta r is nog n iet geneigd zijn 
gele tru i aan F.C . Torhout af te staan

Een spannende p artij lig t in  het 
verschiet en w ij hopen dan ook dat 
de leiding in  goede handen zal be
rusten. T a lrijk e  supporters maken de 
verplaatsing mede ten einde hun lie 
velingen in  deze m oeilijke kamp aan 
te moedigen. Alles goed overwogen 
zien w ij Gold S ta r met één doeltje 
verschil aan de winnende hand blij- 
van b ij S.V. Biankenberge werd. Gold 
ven ten ware het een tweede uitgave 
S ta r brengt zijn sterkste sam enstel
ling in  lijn  nam elijk : Boergognie, 
D E ’verlanghe, Sim oen R.. Dewulf L., 
Dieboutte, Boussy, R ijckew aert, Die- 
rendonckj, Berteloot* Scfhaecken en 
Eerebout.

De reserven verw achten het flinke 
ploegje van F.C. Torhout. W ordt er 
geestdriftig en eendrachtig opgetre
den dan kan de vierde zege van het 
seizoen m isschien w(el worden be
haald.

PREYS
verdeelde meningen

Voor de derde m aal gaat Odon de 
kamp aan tegen Preys voor de Be l
gische Kam pioenentitel. W e zijn van 
mening dat «derde keer, goe keer», 
hier best kan bewaarheid worden, te
meer daar onze sym phatieke klopper 
Zaterdag 11. als bruidegom het stad
huis mocht verlaten en thans naar 
eën gelegenheid zal uitzien om zijn 
bruidje een geschenk aan te bieden, 
dat bij dergelijke gelegenheden past.

Het spreekt vanzelf dat die eerste 
huwelijksdagen voor Odon een flinke 
morele stim ulans zullen zijn om te 
Charleroi te bewijzen dat h ij tijdens 
zijn laatste kamp ook nog een kans 
op de zege had, ware er geen oog- 
kwetsuur bij' te pas gekomen om O- 
don tot ppgave te dwingen. M aar kij- 
ken we eerst even het verleden in.

Voor de derde m aal gaat Odon de 
in 1945 te K o rtrijk  alw aar Preys ta-

~ ODON
en... 

verdeelde kansen
m elijk afgetekend de beste bleek te 
zijn. In  1947 ging te Antwerpen een 
revanchewedstrijd door die voor O- 
don noodlottig eindigde, daar h ij, zo
als hoger gezegd, wegens oogkwet- 
suur de kamp moest stillegen.

Sedertdien is rfleer dan een jaar 
verlopen. Beide boksers hebben een 
tam elijk  sterile periode achter de 
rug.

D it alles is van aard om de kan
sen van beide rivalen  zeer verdeeld 
te noemen.

W e voorzien dat onze stadsgenoot 
te Charleroi, Dinsdag 26 Oktober a. 
s. kost w at kost de forcing zal voe
ren en Preys aan het overw icht van 
de vurige Odon zal moeten geloven.

Verm its de kam p te Charleroi door 
gaat, de stad van Preys, zou een 
m atch-nul reeds een zege waard zijn.

W e wensen onze stadsgenoot veel 
succes toe.

belofte D EPR EZ  werkelijk met kop en ®I n l*  ™
schouder boven allen uit. Een speler °PS<eva]Hen omdat w at ze deden, met 
met uitzonderlijke kwaliteiten, Flin- steeds feilloos was. 
ke technise afwerking en speldoor- Tot slot geven we nog de opstellin. 
ziciht, ademvoorraad en opportunis- §en die de schaarse bezoekers tocï 
tisch duelllist, d it alles bracht hem een spectakel voorschotelden dat 
steeds op het voorplan. H ij was dan zal hebben bevredigd : 
ook de grote bewerker van de 6-2 ze- W itte truien: Van Parys, Styns, Dae 
ge zijner ploeg. B ij een selectie van len, Delaetre, Decraemer, Fiddes, Vai 
de nationale juniorsploeg mag De- der Cruyssen, Easton, Noel, Ban 
prez niet u it het oog verloren. In  het- voets, Dewachter. 
zelfde team merkten we eveneens op, Rood-gele truien : De Groote; Sabbe; 
een andere Izegëm naar LA R ID O N , Bouckaert; Moerman; R. Coopman; 
die, meer sober van stijl, goed bouw- Verm ast; Schotte; Laridon; De Rous; 
werk leverde en zijn plaatsing goed Deprez; François.

Het hoekje Yan de hondenliefhebbei
D E SP R O N G  O V ER  H ET  S C H U T S E L

Het schutsel of palissade is een hou 
ten hindernis van 2.30 meter hoog, 
waarover de hond moet klauteren.

Deze bestaat u it twee steunpalen 
voorzien van coulissen of gleuven 
waartussen de planken geplaatst 
naar w illekeur uitgenomen of bijge
voegd kunnen worden.

Om deze oefening aan uw hond aan 
te leren, gaat men als volgt te werk:

Verw ijder de planken uit het schut
sel tot op een hoogte van ongeveer 1 
meter tot 1.20 meter. Plaats uw hond 
op zowa.t 1.50 meter tot 2 meter van 
de hindernis, neem zelf p laats naast 
een der steunpalen en beveel «X 
over» terw ijl U  met de hand lichtjes 
tegen het schutsel aanklopt. W an
neer de hond de terugsprong uitvoert 
roep hem dan aanstonds bij U  met 
het bevel «X  kom hier» of «X  aan de 
voet».

W eigert de hond nu echter de 
sprong te doen, w at meer dan w aar
sch ijn lijk  zal zijn bij de eerste po
ging, dan zal men hem aan een koord 
aanlijnen. Plaats dan uw hond aan- 
gelijnd op 1.50 tot 2 meter afstand 
van het schutsel en in plaats van zelf 
nevens een der steunpilaren tç gaan 
staan, ga achter het schutsel plaats 
nemen zorgdragend de koord over het 
schutsel tie lefegen en het uiteinde 
goed in de handen te houden. Beveel 
«X  over» terw ijl u de koord lich t ge
spannen houdt en een paar passen 
achterwaarts doet. Van zodra de hond 
deze achterwaartse beweging zal zien 
zal h ij over het schutsel springen om 
bij U  te komen. Beveel dan ogenblik
kelijk  «zit» of «blijf» en neem plaats 
langs de andere kant van het schut
sel, te rw ijl U  nogmaals de koord o- 
ver het schutsel legt. Beveel dan te
rug «X  over» deze m aal echter zon
der van p laats te veranderen.

Na enkele m alen de sprong zo te 
hebben laten uitvoeren zal Uw hond 
het nodige vertrouwen hebben opge 
daan om hem deze oefening te laten 
uitvoeren zonder dat U achter 
het schutsel moet staan. In  
plaats van dus achter het schutsel 
p laats te nemen zal men na zijn hond 
op de aangegeven plaats te doen zit
ten nevens een der steunpilaren gaan 
staan terw ijl men zijn hond 
steeds aangelijnd, het bevel zal ge
ven «X  over» en terzelf dertijd  een 
lich t trekje aan de lijn  gevend. Van 
zodra uw hond de sprong doet geef 
hem het bevel «X  zit» of «X  b lijf» en 
neem p laats achter het schutsel. Na 
enkele sekonden !wachten geef dan 
het bevel tot de terugsprong zoals 
hierover aangegeven. W anneer uw 
hond zonder aarzelen de heen- en te
rugsprong doet kan me'n dan geleide
lijk  het schutsel verhogen met 10 cm 
en de afstand tussen de hond en het 
schutsel met evenveel centim eter ver 
groten. Naarm ate de hoogte vergroot 
zal het U  opvallen dat de hond be
gint te klimmen of klauteren om de 
hindernis te overschrijden. Laa t uw 
hond echter niet te d ikw ijls achter

een deze sprong uitvoeren om het hei 
niet beu te maken. Vergroot ook 
sprong niet te veel in  eens. Vang tel
kens de sprong aan met 10 centime
ter minder dan h ij de vorige dag mt 
de eindigde om dezelfde dag te eis 
digen met 10 c. meer dan daags vo® 
dien. Na enkele dagen oefening zuil 
gij verbaasd zijn over de sprong wd 
ke uw hond zal uitvoeren en mits 
duld en kalm te benevens verstand;; 
trainen zal uw hond het maximin
2.30 m. bereiken. V.R.H,
H O N D EN SPO R T

ta c h tig  ye&laaqde.
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E# aange|condifede Propaganda- 
Ringw edstrijd voor afgerichte hou
den, van Zondag 17 Oktober jl., inge
rich t door de onlangs gestichte hoi 
denclub «M ijn Vertrouwen Opex-Oos 
ende» ter gelegenheid van de inhul
diging van hun terrein en dewelk! 
doorging onder de reglementen v; 
de V.A.V., kende niettegenstaande 
ongunstig weder een groot sukses. Di 
heer Beirens M arcel, de ideale lokaal 
houder verdient h ier een bijzonder 
woord van hulde w ant het terrein, 
een echt juweeltje in  zijn soort, had 
eën feestelijk uitzicht en het materi
aal was in  perfekte staat. Proficiat, 
M arcel U  haalt ere van uw pracht
werk! De wedstrijd kende een ver
rassend verloop.

In  Ie  Kategorie lie t «Relia de 
Fraternité» Kam pioen van België « 
toebehorende aan de heer Faict 
zich op de meet kloppen door «Ti 
du plus Oultre», toebehorende aan di 
heer Anseeuw René van S t  Michiels,

In  Ile  kategorie w aar «Tarzan vat 
’t Hofstedeken» toebehorende aan 
heer Velthof René, als grote favoriet 
vertrok, ontgoofchelde deze geweldij 
en moest zich tevreden stellen met ie 
4e p laats terw ijl «Uaco», toebehoren
de aan dhr. Eggermont Prosper vai 
S t M ichiels de gelukkige overwinnaar 
werd voor «Tarzan de Gouthof» toe. 
behoorde aan dhr Valckeneers ïï. 
van Steene die ten gevolge een onver 
geeflijke fout van zijn meester 
overwinnnig verspeelde. N a de wed
strijd  bedankte de symphatieke voor 
zitter dhr. Costenoble Alois, in eei 
passende rede, a l diegenen die 
hunne hadden bijgedragen tot hei 
wellukken van d it feestje. Tot slot 
in opdracht van het bestuur der in
richtende vereniging, overhandigde 
dhr. Velthof René, na een roerend
en aangrijpende rede, u it erkentelijk 
heid en voor bewezen diensten, aai 
de hondenclub «M ijn Vertrouwen - 
Opex-Oostende», aan de heer Rouzee 
Henri, onder-voorzitter der V.A.V. a 
Secretaris van «De Getrouwe Waak
hond Steene» een prachtig geschenk 
w at op uitbundig gejuich der aan
wezigen wordt onthaald. Kortom een 
prachtig geslaagd feestje waarna 
het in het lokaal tot in de late uur
tjes gezellig toeging.


