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Te kort aan garnalen
en Medexlartd dningt aan ap uitwee 

nam ffielpië

IN' D E D A G E L IJK S E  omgang ont- bond der Kustvisserij. Overleg werd
moet men van die tegenstrijdig- in  de schoot van d it organisme ge-
heden, waaraan een gewoon ster- pleegd en naar de oplossing gezocht

veling geen verklaring kan geven. Zo die in  elk geval aan het voor ons pri-
is het thans met de garnalenkwestie. merend belang der kustvisserij ten

Visserijtechnici en natuurkundi- slotte niet mag schaden,
gen verklaren zich n iet bevoegd om D aar de onderhandelingen nog
een afdoende uitleg te geven aan het druk aan de gang zijn en w ij de goe-
verschijnsel, dat de garnalen zo de gang der zaken niet wensen te
schaars zijn. Alhoewel de vissers, belemmeren, zullen w ij voorlopig over
mensen van het vak zelf, hun een deze kwestie niet verder uitw ijden,
gewillige hand toesteken om het ver- De betrokken kustvissers wezen er
schijnsel te verklaren, dat sedert nochtans van overtuigd, dat aan het
1923 niet meer waargenomen werd, is algemeen belang niet zal geschaad
alles nog gesteund 6p probabiliteiten. worden.

Dat garnalen zeer schaars zijn,
wordt zowel in  de Zeeuwse wateren 
als langs de Belgische kust waarge
nomen.

Deze schaarse productie schijnt 
nochtans geen beletsel te zijn, opdat 
de Nederlandse garnalen-exporteurs 
niet zouden aandringen op export 
naar België, spijts het contingent, 
dat hen toegestaan werd reeds uitge
put zou zijn.

Z ij wensen de garnalen, die thans 
aangevoerd worden niet volledig te 
behouden voor hun binnenlands ver
bruik.

Ofwel geldt hier de spreuk : ex
porteren of sterven of beschikken on
ze Noorderburen nog over hoeveelhe
den, die tijdens gunstige perioden op
gestapeld werden en nu op afzet 
wachten.

Hoe de vork in  de steel zit, is een 
aangelegenheid die tenslotte alleen 
onze Noorderburen aanbelangt. W at 
ons echter wel aangaat is dat Hol
land wenst een ruim er contingent 
naar België te exporteren.

D E W E N S  VAN DE B E L G IS C H E  

IM P O R T E U R S

Het schijnt bovendien de wens tç. 
zijn van de Belgische importeurs, dat 
de invoer van Nederlandse garnalen 
zou kunnen plaats hebben boven en 
buiten het contingent, dat aan onze 
Noorderburen toegestaan werd.

W ij moeten de zaken nuchter dui;- 
ven bekijken en aan de invoerhandel 
de gelegenheid geven hun argumen
ten naar voren te brengen. V rij aan 
ons, u it de voor- en tegenargumen- 
tatie, de passende conclusies te trek
ken .

De Belgische garnalenhandelaars 
voeren aan dat zij niet in  staat zijn, 
gezien de onvoldoende aanvoer aan 
de kust, hun klienteel te gerieven. 
Zij beweren dat hierdoor de bedrei
ging ontstaat, dat sommige afzetge
bieden zouden verloren gaan en in 
elk geval m oeilijk zullen kunnen her
overd worden, uiteindelijk tot scha
de van de producent zelf.

De producent daarentegen begrijpt 
de moeilijke toestand van de handel, 
doch is verschrikt, dat een afw ijking 
aan de huidige reglementering vari 
de invoer, ten slotte het prijsgeven 
zou kunnen betekenen van een stuk 
van het terrein, dat na moeizame 
strijd en ten koste van veel opoffe
ringen veroverd werd.

Daarenboven hebben w ij nog af 
te rekenen met de Belgische instan
ties zoals het M inisterie van Econo
mische Zaken, die van oordeel zou 
kunnen zijn, dat gezien ’t  tekort aan 
garnalen, de prijzen kunstm atig 
hoog gehouden worden. Om de p rij
zen te drukken - w aarin zij niet 
steeds in  slagen, w at het verleden 
trouwens bewezen heeft - zouden zij 
van de kans kunnen gebruik maken 
om nieuwe hoeveelheden garnalen in 
te voeren.

Ongetwijfeld een zeer m oeilijk 
vraagstuk w il men aan alle partijen 
bevrediging geven. Des te ingewik
kelder omdat de belangen zeer u it
eenlopend zijn.

Naar verlu id t werd deze kwestie 
reeds aanhangig gemaakt bij het Ver

Geen Nederlandse 
vissersvaartuigen in 

onze territoriale 
wateren

E LD E R S  in ons blad geven w ij er 
melding van, dat de Nederlandse 
visserij-directie stappen heeft w aarden van het spoorvervoer, 

aangewend opdat hun vaartuigen on-

De inspanningen 
op het spoor

N IEM A N D  zal ons tegenspreken, 
wanneer we beweren, dat de vis
handel uiterst tevreden mag zijn 

om trent de inspanningen door de NM 
B S  gedaan om het vervoer van vis en 
haring snel te laten geschieden.

Vorige week gaven de vertegen
woordigers van de N M BS op dë verga
dering van de Bëlgisch-Franse com
missie er nogmaals b lijk  v^a, toen ze 
vermeldden dat de haring te 14,48 u. 
te Oostende kon vertrekken en reeds 
te 20,50 uur te Tourcoing zou passe
ren.

Eventuele schikkingen zouden ook 
voor Nieuwpoort naar gelang de om
standigheden genomen worden.

In  d it verband is het interessant 
vast te stellen dat het vervoer van 
ijle  haring per spoor bedroeg tijdens 
de w inter van : •

1944-1945 3106 wagens
1945-1946 3000 »
1946-1947 890 »
1947-1948 70 »

In  verband hiermede werd vastgè- 
steld, dat weliswaar de aanvoer vorig 
jaa r geweldig geslonken was, m aar 
dat ook het vervoer per vrachtwagens 
geweldig is toegenomen; niettegen
staande de voordelige en snelle voor-

Clpen (btiefi aan Jliiniót&c cVati?l(Zcfïe>t

VOZOR, de ruine van de
VISSERIJ

Mijnheer de Minister,
Op het ogenblik dat deze lij

nen verschijnen, wil men een w ij
ziging aan de B.W. van 27-2-47 voor
stellen, bewerend dat dit 67 m il
lioen opbrengt aan de Visserij.

dachtig te zijn, vooraleer men U de 
wet op VOZOR doet wijzigen, welke 
voor de geteisterde vissersreders geen 
verbetering, maar een ruine is !

U zult het land en in ’t bijzon
der de kleine reders ter visserij een

Nooit heeft men U min de grote dienst bewijzen dit ontwerp niet
waqrneia voor^escnoteia. ne vxijzi- voor te brengen, zonder U persoonlijk
ging aan de Besluitwet is niet voor vergewist te hebben van de grove ver-
de visserij, maar ook voor de koop- gissing wélke zij behelst,
vaardij ! W ij menen U dit in alle op-

Dit was niet Uw bedoeling ! ! rechtheid te moeten meedelen vóór
Het was ook Uw bedoeling niet het te laat is.

de geteisterden en de kleine reders 
ter visserij waiarvan de schepen opge
ëist werden, daarmede te benadelen. 
H ET  O N TW ERP W E L K E  M EN  U 
VO O RLEG T, B E LA ST  NOG M EER  
D E K L E IN E  MAN, die het slachtof
fer wordt van een wet en Besluiten, 
welke alleen de koopvaardij hebben 
geholpen.

Mijnheer de Minister,
U hebt voor ons land veel ge

daan.
W ij kennen Uw wil om goed te

doen.
U hebt ons altijd verkondigd : 

«LAAT U  N IE T  BEET N EM EN  ! !
x.+ogen wij U vragen au in-

D E G ET E IS T ER D E  
V ISSER S- R ED ER S

Visafslag gestopt

ze territoriale wateren zouden mogen 
bevissen gedurende het ijle  haring
seizoen. D it voordeel werd aan de Ne
derlandse schippers geweigerd voort
gaande van het standpunt dat België 
geen enkel voordeel te verwachten 
heeft van een wederzijds akkoord.

Enig nut wordt wel verw acht uit 
het Frans-Belgisch akkoord. De B e l
gische kustvisserij zal nochtans zeer 
weinig of niet van deze overeenkomst 
kunnen profiteren.

W ij hadden nochtans gaarne de 
Nederlandse vissersvaartuigen in  on
ze grenswateren toegelaten. Onze 
Noorderburen hadden wederkerig an
dere voordelen kunnen toestaan aan 
de Belgische kustvisserij.

D it ware de eerste stap geweest in  
de richting van de praktische verwe
zenlijking van Benelux.

Het sch ijnt vast te staan dat op 1 
Jan u ari .1950 de grenzen tussen de 
beide bevriende landen afgeschaft 
worden. W aarom  thans n iet reeds in  
het besproken geval naar een oplos
sing gezocht, waarmede beide betrok
ken partijen zouden kunnen vrede 
nemen en die aan de basis zou kun
nen liggen van verdere onderhande
lingen met het oog op de uiteinde
lijke  verwezenlijking van Benelux, 
die indien men het w il of niet, wenst 
of niet, binnen afzienbare tijd  moet 
tot stand komen ?

Met VwÂond de* Jiuôtidneûj
actief,

Het Verbond der Kustvisserij heeft de beheerraad dienen onderworpen 
sinds het zijn bedrijvigheid terug te worden.
heeft aangevat, zeer nuttig werk ver- jje t mag gezegd worden, dat het 
richt. H et werkt in  stilte voort aan bestuur noch tijd  noch moeite spaart 
de verwezenlijking van  een uitge- om aan ta lrijke  m oeilijkheden waar- 
breid programma, dat ten slotte goe- mede de kustvisserij af te rekenen 
de vruchten afwerpen zal. heeft het hoofd te bieden.

Het Bestuur van het Verbond der 
Kustvisserij is samengesteld als volgt:

Voorzitter : D hr Vandenberghe P.
Secretaris : Claeys W illy ;
Schatbewaarder : M innecré Leo;
Leden : voor Nieuwpoort : Je f Ver

banck; M aurice Legein en Rem i Ram  
meloo;

voor Oostende : Gerard Deckm ijn 
en Free Coopman ;

voor Zeebrugge, Biankenberge en 
Heist : Ray Gobert, Alb. Neyts; Leon 
Savels, Flor. Deconinck en Jozef 
Vantorre.

Een technisch comité werd samen
gesteld bestaande u it de voorzitter en 
de secretarissen der Afdelingen Zee
brugge, Oostende en Nieuwpoort .

D it comité is gelast met de voorbe
reiding der vraagstukken, welke aan

V :

xxxx
OOR RED EN EN  welke strikt ge
heim gehouden worden, heeft 
’t Zal wel gaan» te Oostende de 

vis- en garnalenafslag vöor de kust
visserij stopgezet.

Deze afslag zou destijds aange
pakt geweest zijn als tegenzet tegen 
de visafslag in  Co-operatieve vorm, 
die in een ander midden was tot 
stand gebracht.

De kustvissers betaalden aan «’t 
Zal wel gaan» nochtans een groter 
commissie dan elders, toch is «’t niet, 
gegaan».

Pas thans zullen veel vissers in 
zien, dat de verbrokkeling geldver
spilling geweest is en dat een geza
m enlijk optreden veel beter uitslagen 
zou afgeworpen hebben.

D it geldt n iet alleen voor de ecora- 
ge, doch ook voor de aankoop van 
visserijbenodigdheden, verzekering, 
enz.

EEN ENGELSE STOOMTRAWLER
ln  d e  OOSTENDSE, HAVEN

Vorige week 
hebben wij kun
nen opmerket 
dat een Engelsf 
stoomtrawler uV 
de haven van 
Fleetwood te 
Oostende aan
gekomen is.

Maar ver Luidt 
werd deze stoom 
trawler aange
kocht door de 
Rederij Seghers, 
met het doel 
een gedeelte van 
haar vóóroorlog-

____  _ se tonnage, die
door oorlogsom

standigheden vergaan is, te vervangen. Deze stoomtrawler zal op de werf 
der rederij tot een motortrawler omgebouwd worden en waarschijnlijk 
voorzien van een krachtwerktuig dat 450 PK  zal ontwikkelen.

HET IJLE-HARINGSEIZOEN
Clumiaeyinçen amfaent dèffsianó-ffietgi&cfie aveieenfiamót

IN D IT  nummer zullen onze lezers onzent van overheidswege niets ge- 
kennis kunnen ne-nen jar\ het daan om een wijziging aan de bestaan 
officieel verslag der besprekingen de overeenkomst met F rankrijk  tot 

om trent de Belgische-Franse overeen- stand te zien komen en wel in die zin, 
komst inzake ijle  haringvisserij. B ij dat de nachtvisserii in  de territoriale 
het lezen er van, hebben we de indruk, wateren zou verboden worden en dat 
dat er van Franse zijde praktisch deze alleen toeganKai-jk zru ge- 
geen toegevingen gedaan werden en steld worden voor de kustvisserij, 
dat integendeel tot op heden alles ge- Het spijt ons te moeten vaststellen 
daan werd, w at mogelijk is om het de dat sommige vertegenwoordigers der 
Fransen voor hun aanvoeren als voor M iddenslagvisserij m het Verbond 
hun ravitaillering  gemakkelijk te der Belg. V isserij hier eens te meer 
maken. Anderzijds is het een feit, dat aan hun ware taak zijn tekort ge- 
onze kustvisserij deze w inter er zeer koqaen en dat zij hierin werden 
slecht aan toe zal zijn bij gebrek aan door de Belgische m aritiem e overheid 
verdienste. gesteund om redenen, welke niet

Het zal ondertussen niemand ont- van aard zijn om ons te doen gelo- 
gaan dat, alhoewel er 4 m illioen kgr ven, dat men ooit aan de toestand van 
ijle  haring zal kunnen uitgevoerd wor de kleinen heeft gedacht, zich vast- 
den aan ongeveer 1,75 fr  per kgr voor houdend aan theoretische principes 
de visser, het leeuwenaandeel naar de die geen steek houden, 
treilers van 200 P K  zal gaan, daar de- De besprekingen te Brussel hebben 
ze evengoed in  de territoriale zone aangewezen dat er wel iets te doen 
zullen kunnen vissen als de kleinen en ware geweest, had men de zaak vooraf 
daarbij allerle i voordelen in  die soort met de Fransen besproken, 
visserij hebben op de kleinen daar ze Eens te meer is daaruit gebleken
meestal ’s nachts de ijle  haring op
jagen. Van verbruik van ijle  haring 
ter plaatse is er geen sprake meer. 
Onze rokers en inleggers zullen wei
nig of geen ijle  haring opnemen en 
van uitvoer van ijle  haring naar Ne
derland of Frankrijk , komt meer dan 
w aarsch ijn lijk  niets in  huis. Ander-

dat, waar om een gebaar van solidari
te it verzocht werd, toen de toestand 
in  April slecht was, men thans reeds 
vergeten schijnt dat het te danken is 
geweest aan deze spontane medewer
king dat een lock-out mogelijk was.

Het eigenbelang van enkele bepaal
de vertegenwoordigers van de midden

zijds staat het vast dat het Belgische slagvisserij, speelt de hoofdrol,
publiek opnieuw te veeleisend wordt D it zal in  de komepde w inter meer
en van deze haring noch gerookt, en meer blijken op de ogenblikken,
noch ingelegd, noch gestoomd, w il. dat alleen aan de noden van de kust-

In  Frankrijk  zelf is ook de tijd  van visserij zal hoeven verholpen,
de grote prijzen voorbij en het is zelfs Daarom mag van nu af niets aan
te voorzien, dat alleen de reders van het toeval overgelaten worden en zal
Duinkerke, Grevelingen en Kales hun hard hoeven gewerkt om deze ca-
vaartuigen op deze soort visserij, zul- tegorie van onze visserij te vrijw aren
len laten varen. Anderzijds werd ten van een zekere ondergang.



§1 en
Vlat ?

Wie van onze 
ezers lean pre- 
Hes zeggen wel- 
ce personen op 
ie bovenstaande 
oto afgebeeld 
:ijn. W ij willen 
\Lecnts verKiap- 
ten dat het goed 
lenende figuren 
lit  de visserij 
Hjn. '

Wie weet nog 
oaar, wanneer 
Jra te welker ge- 
egenheid deze 
foto genomen 
werd ?

Zal er dan nooit verstandhouding 
komen ?

(Ingezonden)

H ET  W AS te verwachten dat een 
antwoord zou komen op ons a r
tikel dat bovengemelde titel 

droeg, gezien ons schrijven grote be
langen en principes had aangeraakt.

Tenandere is het soms wel gewenst 
dat er over bepaalde problemen van 
gedachten kan gewisseld worden, 
als d it m aar met eerlijkheid en op
rechtheid gebeurt.

W ie ons eventueel zou antwoorden 
was nog een raadsel. Zou het een 
goedkeuring zijn of een gezonde on
partijd ige kritiek ?

Het was nochtans noch het een, 
noch het ander.

Ons oordeel over de inzending ge
tekend «Vimex» : onbetwistbaar 
mooie literatuur, en onder d it oog
punt hebben w ij er smaak in  gevon
den. M aar als gedachten vonden w ij 
er weinig u it te leren !

Eerst en vooral b lijkt «Vimex» te 
denken dat ons • schrijven uitging 
van iemand die in de kwestie zelf be
langen te verdedigen heeft. W ij kun
nen daarom trent iedereen gerust 
stellen. W ij hebben met de uitvoer 
van ijle  haring naar Duitsland niets 
te maken. Van «nijd en afgunst» is er 
dus geen sprake. W ij zijn dan ook op 
ons gemak om het geval zo onpar
tijd ig  mogelijk te beoordelen. Ons 
enig doel is : met wat is het algemeen 
belang best gediend.

Het b lijk t ons dat onze uiteenzet
ting  al de belangen in acht nam die 
'er in  betrokken zijn, en als dusdanig 
de goedkeuring kan wegdragen van de 
grote meerderheid der producenten 
en der uitvoerders.

D at «Vimex» in  huidig geval de lof 
m aakt van het persoonlijk in itiatie f 
van  enkelen (a l is «Vimex» zelf een 
groep) is begrijpelijk, doch elk on
partijd ig  mens zal moeten toegeven 
dat d it persoonlijk in itia tie f handel
de op de rug en ten nadele van al de 
ander belanghebbenden.

W ij bedoelen hiermede geenszins 
dat «Vimex» de schuld is van al wat 
gebeurde. Doch w ij hebben vragen 
gesteld, die tot op heden onbeant
woord bleven. .

M et zekere zienswijzen in  het a rti
kel van «Vimex» voorop gesteld kan 
men zich ook m oeilijk akkoord ver- 
kIsirBn

Ind ien w ij het goed begrijpen, zou 
volgens schrijver iedereen in een ex- 
port-verbond dienen opgenomen. 
W ij gaan akkoord indien met «ieder
een» bedoeld wordt, al degenen die 
men onder te bepalen voorwaarden 
als export-firma kan beschouwen.

D at men niet van het ene kwaad in 
het andere valle. Evenals het niet re
delijk  is dat slechts enkelen in aan
merking komen, kan er men ook niet 
Ja n  en allem an bij sleuren, hoe aan
genaam het ook weze iets af te ne
men van iemand die er jaren lang 
voor werkte om eenvoudig .te geven 
aan een ander die er nooit geen stap 
voor deed. Dat men ons goed begrijpe. 
D it w il niet zeggen dat een monopo- 
lium  dient geschapen. Verdienstelijke 
nieuwelingen moeten, onder zekere 
voorwaarden ,even als de ouderen 
hun weg kunnen maken.

De vrije  handel ruim t natuurlijk  
veel m oeilijkheden u it de weg, en is 
dan ook de gezondste oplossing. M aar 
w ij hebben reeds te dikw ijls onder
vonden, dat w aar slechts een koper 
optreedt, en er dus geen sprake meer 
is van vrije  handel, het b ijna niet 
anders kan dat er ook m aar een ver
koper kan zijn.

W at het onderbieden betreft die 
plaats greep, zegt «Vimex» dat het pri 
vaat- in itiatie f flink  werkte, en d it be
tw isten w ij niet. M aar Vimex moet 
dadelijk toegeven dat een ander p ri
vaat- in itiatief het eerste goed werk 
kwam teniet doen door onderbiedin- 
gen. Is  d it geen slaande bevestiging 
van  hetgene w ij aanhaalden ? En  wat 
zou er kunnen verhinderd hebben dat 
een derde, en een vierde, ja  zelfs een

vijfde koper zou opgedaagd zijn en 
nog meer p rivaat- in itia tief aan de 
dag had gelegd, met nog lager, en 
nog eens lager aan te bieden ?

Verder verdraait de opsteller van 
het artikel «Vimex» ook onze gedach
ten wanneer h ij zich afvraagt indien 
een vangst eerst moet binnen zijn 
vóór men aan verkopen mag denken.

Onze aanhaling daarom trent wees 
er alleen op dat er gespeculeerd werd 
met goederen die nog n iet beschik
baar waren. En  w ij vragen ons af in 
dien d it nog p rivaat- in itiatief bete
kent, of in  huidig geval gezond is.

De reactie bleef ten andere n iet uit, 
gezien de producenten om zich tegen 
dergelijke speculatie te behoeden, en 
het gevaar ervan ziende, dadelijk voor 
opgesteld hebben dat voortaan een 
m inim um-prijs hun moest verzekerd 
worden.
Vimex noemt d it egoisme. Is  het niet 

eerder «zelf-verdediging» ?
Nu w ij een en ander weerlegd heb

ben en op de juiste plaats gezet, die
nen de gevolgtrekkingen gemaakt.

Huidig geval heeft ons eens te meer 
bewezen dat niet alleen op het ge
bied van vaderlandsliefde «eendracht 
m aakt macht», doch ook op handels
gebied, wanneer men tegenover de 
vreemde staat, het weze vriend of 
vijand, deze spreuk van toepassing is.

D it vergt van eenieder w at goede 
w il en een zekere discipline. M aar ten 
slotte is de enkeling er toch mede ge
baat wanneer h ij eerst het algemeen 
belang gediend heeft, en zijn krach 
ten niet heeft verspild met dodende 
onderlinge strijd.

W ij kunnen nu m aar verhopen dat 
voortaan door beter begrip en on
derling akkoord en samenweken iets 
kan opgebouwd woden voor het w el
zijn van onze visserij en handel, die 
het beiden broodnodig hebben.

NOTA der R ED A C T IE  : Beide par
tijen  hebben thans de gelegenheid 
gekregen voldoende hun standpunt te 
verdedigen. W ij achten het bijgevolg 
niet nodig dat er hierover nog ver
der in  het openbaaf geredetwist 
wórdt. D it zou trouwens ten zeerste 
schaden aan de zo broodnodige toe
nadering van de betrokken kringen.
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Franse sleepboot 
te w ater gelaten

Woensdagnamiddag werd in  te 
genwoordigheid van ta lrijke  over
heidspersonen de eerste Franse sleep 
boot van een reeks van drie, op de 
werven van Béliard-Chrighton en Co 
te water gelaten .

Het is onder het gejuich van de,-me- 
nigte, dat het mooi vaartu ig  het w a
ter ingleed, waarna een plechtige 
ontvangst plaats had in  een der za
len van de werf.

Nadat Mevrouw Chambon als me
ter gelukgewenst werd door de heer 
Béliard. wees deze op de traditionele 
Frans-Belgische vriedschap en samen 
werking en hoopte h ij dat een gun
stiger wisselkoers ons in  de toekomst 
zou toelaten meer werk u it F ran krijk  
te betrekken.

De heer Chambon dankte en bracht 
hulde aan het werk der Belgische ar
beiders en het personeel der werf.

Daarop had een heildronk plaats, 
en eindigde deze plechtigheid ln  de 
beste stemming.

Grote hoeveelheden wijting 
op garnaalvisserijgronden

wal te: doen ?

VAN AF de maand Ju n i bevinden 
zich op de visserij gronden van 
de Belgische garnalen-visserij 
grote hoeveelheden . jonge w ij 

ting. H ier dient opgemerkt dat de 
w ijting  een der meest vraatzuchtige 
zeebewoners is. Z ijn  voeding bestaat 
omzeggens volledig u it jonge garna
len.

Eerst bedroeg de grote van deze w ij
ting slechts enkele centim eter en het 
was vanzelfsprekend dat hun vraa t
zucht zich slechts tot de heel jonge 
garnalen bepaalde.

La te r toen de w ijtin g  nog groter 
werd, vielen ook de middenslag- en 
grote garnalen aan hun verdelgings- 
zucht ten prooi, zodat, na het jonge 
broedsel volledig verdelgd te hebben, 
ook de oudere garnalen-generatie aan 
d it uitroeiingsproces ten prooi viel.

Hoe reusachtig deze vernieling wel 
moet zijn, kan men zich best u it het 
volgende voorstellen :

U it meerdere onderzoekingen is 
gebleken dat zich in  de ingewanden 
van iedere gevangen w ijting  3, 4, 5 en 
meer onverteerde garnalen bevinden. 
Aangenomen dat het verteringspro- 
ces ongeveer 5 uur duurt moet men 
aannem en dat iedere w ijtin g  per 24 
uur ongeveer 20 à 25 garnalen op- 
vreet en men zal zeker n iet overdrij
ven met te beweren dat iedere w ij
ting, per week, 2 (twee) m aal zijn 
gewicht 'opeet.

E r  moeten zich momenteel in  onze 
kustwateren een h ij benadering niet 
te schatten hoeveelheid, doch zeker 
vele m illioenen kilo ’s jonge w ijting 
bevinden, en gezien hun vraatzucht, 
die nu in  een hoog stadium  getreden 
is, kan men zich inbeelden hoeveel 
honderden m illioen kgr garnalen 
reeds aan de bestaande garnalensta- 
pel ontroofd werden, die in  de huidige 
omstandigheden m et volledige uitroei
ing bedreigd wordt.

De gevolgen h iervan zijn, dat, on
danks de goedbetaalde prijzen, gezien 
de aanvoer steeds in  dalende lijn  ge
beurt, de garnalenvangst ver van ren
derend geworden is. De geringe vang
sten kunnen geenszins een periodiek 
verschijnsel worden genoemd, gezien, 
gedurende alle voorgaande jaren het 
aanvoercijfer vanaf Augustus alover 
September tot Oktober ih~ tegenstel
ling met nu, steeds in  stijgende lijn  
is gegaan.

Om deze grote handicap «die b in
nen afzienbare tijd  wel zal gunnen

De garnalenvangst 
in Zealand

I N vissers, en handelaarskringen 
stelt men b ijna iedère dag de vraag 
w at toch de reden kan zijn van de 

nu a l sedert Ju li durende schaarste 
van garnalen. Ook in  België groeit de 
belangstelling zelfs, in  officiële k rin 
gen. M erkwaardig is, dat er hoege
naam d geen garnaalzaad gezien wordt 
D it verschijnsel zou tot gevolg kunnen 
hebben dat ook volgend ja a r de gar- 
nalenstand slecht zou kunnen zijn. 
Tegenover de hypothese van de vraat
zucht op garnalen der veel voorko
mende w ijting, komt d it gemis van 
garnalenbroed te staan. Toch blijven 
de ervaren vissers volhouden, dat naar 
hun ervaring de w ijting  als hoofd
schuldige moet worden aangem erkt 
en deze mening sch ijnt enige grond te 
vinden in  de abnormale hoeveelhe
den zeer kleine w ijting, welke d it jaa r 
vanaf Ju n i op alle visgronden aan
getroffen is welke evenzeer van be
lang zijn voor de BelgiSche garnalen
vissers, om dat hun visgronden samen 
vallen  met die van de Zeeuwse garna
lenvissers. De Vraag mag worden ge
steld of de Zuidelijke Noordzee mis
schien een broedplaats van de w ij
ting is geweest in  d it seizoen, te meer 
omdat Noordelijker langs de Neder
landse kust de garnalenvangsten 
gaandeweg beter zijn. N a de inzin
king in  Zeeland hebben zich vele gar
nalenvissers u it Veere naar Scheve
ningen begeven, alw aar aanvankelijk 
beste garnalenvangsten werden be
haald. Deze goede vangsten zijn weer 
al geruimen tijd  achter de rug, doch 
m erkwaardigerw ijze zegt men in  vis- 
serskringen ,dat d it geschiedt is na
dat ook de m olenaar aldaar gesigna
leerd werd. In  de maand September 
werden echter in  de haven van Zout
kamp nog dagelijks gemiddeld 5000 
kgr tot 7000 kgr garnalen aange
bracht, hetgeen n iet weinig is.

De vissers z ijn  van mening, dat na 
de w ijting, welker «teelt» binnenkort 
ten einde moet lopen, de garnalen
vangsten m ogelijk ten goede kunnen 
keren, hetgeen voor het vertrouwen in  
een goede vangst voor het volgend 
ja a r moed kan geven. W an t als het 
w aar zou zijn, dat hier sprake is van 
een zgn m islukking van het garna
lenbroed, zoals - sommigen veronder
stellen, dan zal d it een grote invloed 
hebben op de bedrijven van de gar
nalenvissers n iet alleen, doch ook op 
de garnalenhandel en andere aan
verwante bedrijven.

Het sch ijn t biologisch m oeilijk vast 
te stellen te zijn, welke de juiste oor
zaak dezer schaarste is; d it is althans 
niet m ogelijk zónder een uitgebreid 
en tijdrovend onderzoek. Toch sch ij
nen pogingen te zullen worden aange
wend tot een onderzoek te geraken, 
mede op grond van 5e economische, 
belangen welke aan d it vraagstuk vast 
zitten.

blijken een ram p te zijn», te keer te 
gaan ware het wenselijk dat aan de 
kustvisserij ten uitzonderlijke tite l de 
toestemming verleend worde w ijting 
vanaf 18 centim eter binnen te bren
gen. D it zou de garnalenvisserij enigs 
zins toelaten het grote verlies dat zij 
door deze w ijtingstapel opliep, te re
cupereren. Tevens zou een meer in 
tensieve bevissing van de wijting- 
scholen w ellicht hun verplaatsing 
naar verder afgelegen visgronden tot 
gevolg hebben.

K o rt samengevat kunnen w ij dus op 
het volgende neerkomen :

De aanwezigheid van grote scholen 
jonge w ijting  op onze visserijgron- 
den betekent : Een reeds vergevorder
de uitroeiing van onze garnalenstapel. 
M indere opbrengsten voor de visser. 
Grotere prijzen voor de verbruiker.
Om deze zware handicap enigszins te 

recupereren ware het gewenst da», 
ten uitzonderlijke titel, de toestem
ming worde verleend w ijting  vanaf 18 
cm aan wal te brengen.
• Deze w ijting  is bijzonder goed ge
schikt om door onze rokerijen ver
werkt te worden, en eens gerookt be
tekent zij een zeer vers en aangenaam 
voedsel.

Aan de 
h.h. uitvoerders 
naar Engeland

Het M inistry of Food heeft de mo
daliteiten bekend gemaakt, volgens 
welke de uitvoer van verse vis in 
kisten naar Engeland mag geschie. 
den tijdens de periode 31 Oktober tof
27 November 1948.

De toegelaten soorten zijn :
Tong (Sole's); B r ill (G rie t); Tar

bot (Turbot). 1
Niet m inder wegend dan 340 gr. 

(3/4 lbs) : Heilbot (H alib u t); Schol 
(P lad ijs) (P la ice ); Steenschol of 
Tongschar (Lemon soles) ; Schar 
(Dabs); Hondstong (W itches).

Kabeljauw  (Cod) niet m inder we
gend dan 450 gr (1 lbs);

Schelvis (Haddock) n iet m inder we 
gend dan 340 gr;

W ijting  (W ijtin g ) niet m inder we
gend dan 1 lbs;

Mooie Meid (H ake);
Rogvlerken (ray and skate wings), 

iedere vlerk niet m inder wegend dan 
450 gr ,(1 lbs);

Zeehond (dogfish) gekopt en ge
stroopt; l

Kuiten (Roes).

Bij morgen- en namiddagmaal 
Het beste wat er is : GARNAAL

Bijdrage aan de R. M. Z.
Barema’s der stortingen

A : Arbeidsdagen. 
Bemanning met uitzondering

van scheepsjongen Scheepsjongen
A forf. loon werkg. werkn. forf. loon werkg. werkn
1 200 39 16 75. 15 6
2 400 78 32 150 29 12
3 600 117 48 225 44 18
4 800 156 64 300 58 24
5 1.000 195 80 375 73 30
6 1.200 234 96 450 88 36
7 1.400 273 112 525 102 42
8 1.600 312 128 600 117 48
9 1.800 351 144 675 132 54

10 2.000 390 160 750 146 60
11 2.200 429 ■> 176 825 161 66
12 2.400 468 192 900 175 72
13 2.600 507 208 ' 975 190 78
14 2.800 546 224 1.050 205 84
15 3.000 585 240 1.125 219 90
16 3.200 624 256 1,200 234 96
17 3.400 633 272 1.275 249 102
18 3.600 702 288 1.350 263 108
19 3.800 741 304 1.425 278 114
20 4.000 780 320 1.500 292 120
21 4.200 790 — 1.575 307 126
22 4.400 800 ■ — 1.650 322 132
23 4.600 810 — . 1.725 336 138
24 4.800 820 — 1.800 351 144
25 5.000 830 — 1.875 366 150
26 5.200 840 — 1.950 380 156
27 5.400 850 — 2.025 395 162
28 5.600 860 — 2.100 409 168

V ER K LA R IN G  :
1) de bijdrage van de werkgever 

bedraagt thans 14,5 procent van de 
begrensde forfa itaire lonen (tot
4.000 fr ) en 5 procent der onbegrens
de forfa itaire lonen :

Voorbeeld : 10 vaartdagen : 
bijdragé werkgever op een loon van 

10 x 200 fr  = 2.000 fr.
14,5 %  op 2.000 fr  = 290 fr 
5 %  op 2.000 fr = 100 fr

390 fr

23 vaartdagen :

bijdrage werkgever op een be
grensd loon van 4.000 fr  :

.14,5 %  op 4.000 fr  = 580 fr
5 %  op onbegrensd fo rfa ita ir 

loon van 23 x 200 = 4.600 fr  — 230 fr 
tot. bijdrage : 580 + 230 fr = 810 fr.

2) de bijdrage van de werknemer 
b lijft onveranderd.
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D EZ E  vergadering werd gehou
den te Brussel, op het Beheer 
van het Zeewezen op Woensdag 

27-10-48, onder voorzitterschap van 
dhr Descamps, adm. raadgever.

Waren aanwezig :
Van Franse zijde : de hh. Terrin, 

Directeur der Zeevisserij; Cojan, Alg. 
Beheerder; Perrier, Burgerl. Beheer
der, afgev. van het bureau van regle
mentering der zeevisserij ; Mautel, Alg 
Beheerder (inscription M aritim e) d i
recteur (Inscription M aritim e te Le 
Havre; Blanche, Biz. afgev. van de 
«Inscrip. M arit.» kwartierm eester te 
Duinkerke; Mahé, Beh. inscr. M arit., 
Adj. van de kwartierm eester te Bou
logne; Barré, Burgerl. afgev. van het 
beh. van Douanen; Poulain, Inspect, 
bij de SN CF; Gourdin, Reder te Gra- 
velines; Coubel reder eigenaar te 
Gravelines; Lécaille, viskoper te Bou
logne; Brigand, Zouter te Boulogne; 
Gournay, reder ter zeevisserij.

Van Belgische zijde : de hh. Des
camps, admin. raadgever bij het M in. 
van Verkeerswezen (Beh. van het 
Zeewezen) ; Biron, D irecteur Zeevisse- 
rijdienst bi.i Beheer van het Zeewezen; 
Carlier, Hoofdwaterschout' der kust; 
Gillis, Technisch raadgever van de 
Zeevisserij; Piton, Vanderlinden, Al- 
laert, vertegenwoordigers der Belg. 
Spoorwegen; van Thillo, Alg. Secr. 
der Nat. Fed.; Vander Rol, Voorzitter 
Verbond der Belgische Zeevisserij; 
Ghielens, afgev. van het Verbond der 
Belgische Zeevisserij; Decreton, afge
vaardigde van het Verbond der Belg. 
Zeevisserij; Verbist, afgevaardigde 
van het Verbond der Belgische Zee
visserij ; Vandenberghe, Voorzitter 
van het Verbond der Kustvisserij. ’

De heer DEVOS, Directeur-Gene- 
raal bij het Beheer van het Zeewezen 
opent de zitting en verwelkomt de le 
den der Franse afvaardiging. H ij 
drukt de hoop u it dat, zoals vorige ja 
ren de haringvangst in  de territoriale 
wateren zal beoefend worden zoals de 
overeenkomst voorziet, en dit van bei
de zijden, is een onderlinge verstand
houding en sympathie tussen de 
twee landen. H ij verontschuldigt zich, 
niet verder aan de zitting te kunnen 
deelnemen, daar andere vergaderin
gen hem wachten.

Dhr T E R R IN  : dankt in  hartelijke 
bewoordingen. Het is een genoegen 
voor de Franse afvaardiging, haar 
Belgische collega’s te Brussel te kun
nen ontmoeten.

Goedkeuring van 
het verslag

Dhr Descamps meldt, dat de in 
houdt van het verslag van deze verga
dering reeds werd goedgekeurd door 
de beide delegaties. H ij acht het dus 
overbodig er nogmaals lezing van te 
geven.

Opening en sluiting 
van de ijle 

haringcampagne

Dhr Descamps verk laart dat de da
tum van 1-12 zou kunnen behouden 
worden als opening der campagne.

Dhr T E R R IN  acht het wenselijk de 
datum zo dicht mogelijk bij het wer
kelijk begin der campagne te bren
gen, dus een weinig vóór Kerstdag. 
Een vroegere datum vaststellen, zou 
kunnen verwarring en misverstand 
te weeg brengen. De vissers zouden 
van deze vroege datum, kunnen ge
bruik maken, andere vis dan haring 
te vangen. Om deze reden stelt dhr 
Terrin de datum van 15-12 voor, be
reid zo nodig, de toepassing van het 
akkoord te vervroegen door eenvou
dige adm inistratieve contactname. 
Goedgekeurd. W at de sluiting der 
campagne betreft, zegt dhr Descamps 
dat deze vastgesteld wercTïn de over
eenkomst op 1 M aart.

Toegelaten  
vaartuigen tot het 

beoefenen der 
haringcampagne

A. — A FBA K EN IN G  D ER  G REN ZEN  :
Dhr T ER R IN , op verzoek van dhr 

Descamps ,stipt aan, dat in  elk ge
val verboden is aan de Franse stoom- 
vaartuigen in_de,territoriale wateren 
te vissen, gezien hun m otorkracht de 
200 P K  overtreft.

Dhr V A N D EN BERG H E stipt aan, 
dat de Belgische kleine visserij d it

jaa r een m oeilijke w inter zal door
maken, tengevolge van de schaars
heid aan garnalen. Het Frans-Bel- 
gisch akkoord, beperkt van Weerszij
den de visvangst in  de territoriale 
wateren, van vaartuigen boven de 200 
PK . W are het echter n iet m ogelijk d it 
tot 120 P K  terug te brengen, om beter 
het bestaan der kleine vissers te ver
zekeren. De Belgische vissersvloot telt 
428 eenheden beneden de 120 PK . D it 
getal schijnt grotelijks voldoende om 
de aanvoer, de behoeften van de B in 
nenlandse m arkt en de uitvoer van 
ijle  haring te verzekeren.

D hr D ESC A M PS herinnert er aan 
dat er in  het akkoord vermeld staat 
tot 200 PK , en het thans onmogelijk 
is, d it jaa r hieraan een afw ijk ing te 
maken, doch de suggestie van dhr 
Vandenberghe zou kunnen onderzocht 
worden door de afvaardigingen 
afzonderlijk en vervolgens in  de 
gemengde Commissie, in  het vooruit
zicht van eventuele toepassing gedu
rende het ijle  haringseizoen 1949-50.

Dhr T E R R IN  verk laart dat de 
Franse afvaardiging a p riori n iet ge
kant is tegen de suggestie van dhr 
Vandenberghe, m aar w ijst er op dat 
deze suggestie een w ijziging aan het 
akkoord te weeg brengt, en dit jaar 
n iet van " toepassing kan zijn. Laa t 
ons dus van beide zijden deze kwestie 
ten gepaste tijde voorbrengen voor de 
gemengde commissie, na kennisname 
der voorwaarden, welke zich op dit 
ogenblik in  beide visserijbedrijven 
zouden voordoen.

Overeengekomen wordt, dat deze 
kwestie het voorwerp zal uitm aken 
van de discussies in  de schoot der 
CommiSsies, welke zullen plaats heb
ben in  de m aand M ei 1949. Goedge
keurd.
B . —  G ET A L V A A R T U IG EN  :

Overeengekomen wordt dat dhr 
Blanche aan het Beheer van het Zee
wezen, in  het begin der volgende 
maand, een lijs t der eenheden zal 
Qvermaken welke regelm atig te D uin 
kerke en Boulogne gemeerd zijn, én 
welke mogen deelnemen aan dè h a 
ringcampagne. H ij zal ook de namen 
der vaartuigen der andere havens 
meedelen, welke te Duinkerke en Bou
logne zullen meren, eveneens met het 
oog op het beoefenen der haring 
vangst.

Dhr Carlier van zijn kant zal aan 
de Fransen de volledige lijs t der B e l
gische vaartuigen overmaken. Deze 
lijs t zal voor ieder vaartu ig  de nodige 
inlichtingen behelzen aangaande de 
m otorkracht en toelaten de Be lg i
sche vaartuigen te noteren welke aan 
de haringvangst zullen deelnemen.

Gebruik der havens
A. — B E LG IS C H E  H AVEN S :

D hr D ESC A M PS meldt dat 50 F ra n 
se vaartuigen in  de Oostendse haven 
kunnen aanleggen.

Dhr T E R R IN  acht d it een maximum 
en zegt dat zij er nooit allen zullen 
gemeerd zijn. W at de bestendige Fran  
se afgevaardigde betreft, gelast met 
de bewaking der ladingen en verzen^- 
dingen ,is overeengekomen dat dhr 
Mahé (beheerder l ’inscription M ari
tim e) te Boulogne voor d it doel naar 
Oostende zal komen.

D hr P IT T O N  m eldt tenslotte dat er 
vorig jaar n iet de m inste m oeilijk
heden gerezen zijn, w at de verzen
ding per spoor betreft. D it jaa r zullen 
bijzondere treinen van  140 Ton mo
gen gevormd worden voor spoedig 
transport van Oostende naar Moes
kroen. De Nationale M aatschappij 
der Spoorwegen voorziet ook trans
porten met afzonderlijke wagons, 
m aar dan zal de reis langer duren.

D hr V A N D ERLIN D EN  zegt dat de 
bijzondqre treinen met een lading 
van 140 Ton netto u it Oostende ver
trekken te 14,48 uur om te Toerkonje 
(Tourcoing) aan te komen te 20,50 u., 
w at zal toelaten de volgende morgen 
vroeg te verkopen. W at de afzonder
lijke  wagons betreft is de uurrege
ling m inder gunstig. Deze wagons 
vertrekken u it Oostende te 18,30 uur 
en komen aan te Moeskroen te 23,30 
uur.

Gezien de speciale treinen ten m in
ste 140 Ton moeten bevatten, ware 
het wenselijk het wegtransport te re
gelen, teneinde aan de Spoorwegen 
genoeg lading te verzekeren voor het 
inleggen van speciale treinen.

Dhr V A N D ERLIN D EN  w ijst er op 
dat per spoor werden vervoerd :

1945 3125 Ton ijle  haring
1946 3000 » » »
1947 890 » » »
1948 70 » » »
Dhr D ESC A M PS acht het in  de hu i

dige omstandigheden welke w ijzen op 
m inder massale aanvoer en gezien de 
vrije  markt, het praktisch onmogelijk 
deze verzekering te geven aan het Be-
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heer der Spoorwegen. H ij hoopt 
nochtans dat het vervoer door specia
le treinen zal verzekerd worden.

De hh. P IT T O N  en V A N D ER LIN 
DEN  antwoorden bevestigend.
W at het wegtransport betreft, meldt 

dhr BLA N C H E, dat het vervoer van 
haring, aangevoerd in  de haven van 
Oostende door de Franse vaartuigen 
grotendeels per cam ion zal geschie
den, daar deze .haring  bestemd is 
voor de rokerijen gelegen in  de streek 
rond Duinkerke en Boulogne. D uin
kerke beschikt over een belangrijke 
standplaats voor vrachtwagens en en, 
kele grote transportondernem ingen, 
zouden gem akkelijk hieraan ’t hoofd 
kunnen bieden. Hetzelfde geldt voor 
België. Voor het vervoer van Frank 
rijk  naar België per camion, meldt 
dhr B A R R E  dat er een speciale at
testatie vereist is vanwege de hoofd
ingenieur van Bruggen en Wegen te 
Duinkerke. Deze attestatie kan ge
m akkelijk bekomen worden, vooral 
w at het vervoer in  de grensstreek be
treft. Deze attestatie is geldig voor 
één jaar.

E r is overeengekomen dat dhr B la n 
che zich in  verbinding zal stellen met 
de bedoelde am btenaar te Duinkerke 
voor het vergem akkelijken der form a
liteiten. W at de transport van België 
naar F ran k rijk  betreft is geen enkele 
m oeilijkheid te voorzien.

De grensposten hebben verleden 
ja a r geen enkele m oeilijkheid in  de 
weg gelegd. Het vervoer van haring 
geschiedde onder het regime van 
transit. H et zelfde geldt voor de 
bevoorrading langs zee.
'W a t  de ravita ille ring  betreft is dhr 
C arlier van oordeel dat er zich geen 
enkele m oeilijkheid zal voordoen, noch 
w at de eetwaren betreft, noch de 
brandstof.

W at de zaak op commercieel gebied 
aangaat ,inzonder van de geloste ha
ring der Franse vaartuigen te Oosten
de, naar Frankrijk , m eldt dhr T E R 
R IN  da.t er d it jaa r geen Frans comp
to ir Com m ercial in  België zal geves
tigd zijn, gezien het getal Franse vaar
tuigen d it jaa r w aarsch ijn lijk  heel ge
ring zal zijn. Een vertegenwoordiger 
van  de viskopers zal te Oostende aan
gesteld worden, die het nodige zal doen 
opdat de geloste haring behouden in  
de Franse rokerijen terecht komt. Van 
Belgische ziide zou men eventueel het 
zelfde kunnen doen te Duinkerke.

D hr C A R L IE R  geeft vervolgens en
kele toelichtingen nopens de schiet
oefeningen langs de kust. Vanwege de, 
Belgische M ilita ire  Overheid werd be
komen dat de oefeningen van 5,5 m ij
len geschorst worden tot 1 M aart a.s. 
en zullen vervangen worden door 
schietoefeningen op een afstand, van 
slechts 1 m ijl. Deze oefeningen zou
den plaats hebben ten O van Nieuw-- 
poort en de uurregeling werd vastge
steld om de vissersvaartuigen toe te 
laten binnen en buiten te varen. De 
oefeningen zullen plaats hebben van
10 tot 12 uur ’s morgens en hernemen 
te 14 uur.

D hr C arlier zal een geografische 
kaart met de ligging van het schiet
veld overmaken aan dhr Blanche.
B . —  FR A N SE  H A V EN S :

D hr T E R R IN  meldt dat er 50 Belg i
sche vissersvaartuigen kunnen meren 
te Duinkerke.‘De gereserveerde ligging 
in  het handelsdok (Q uai de la  C itadel
le ) zal meer dan voldoende zijn. De 
ravita illering  in  mondvoorraad voor 
de Belgische vissers zal geen m oeilijk
heden opleveren. De Belgische vissers 
zullen op gelijke voet gesteld worden 
als de Franse w aarvan de rav ita ille 
ring in  gerantsoeneerde producten 
ru im  verzekerd is. Verscheidene pro
ducten zijn sedert verleden jaar niet 
meer gerantsoeneerd, de grootste moei 
lijkheid  betreft de vetstoffen. De toe
stand is echter veel m inder rooskleu
rig w at de bevoorrading in  brandstof 
betreft. De heer Terrin  verk laart zelfs 
dat de Franse visserijvloot haar acti
v ite it heeft moeten beperken gezien de 
rantsoenering in  gasoil. H ij betreurt 
het te moeten melden, dat in  deze om
standigheden de Belgische vaartuigen 
welke Duinkerke zullen aandoen niet 
zullen kunnen bevoorraad worden in 
brandstof.

W at de ingevoerde brandstof uit 
België betreft, voor het bevoorraden 
van Belgische vaartuigen, m eldt dhr 
B lanche dat deze invoer gemakkelijk 
zal kunnen geschieden door het T ran 
sit en w aarvan de Belgische M aat
schappijen, welke zich met de leve
ringen gelasten heel zeker op de hoog 
te zijn.

Dokrechten
D hr Terrin  zegt dat er geen kaai- 

noch sluisrechten zullen te betalen val 
len  in  de Franse havens.

D hr C A R L IER  m eldt dat van Belg i
sche zijde, de kaai- en sluisrechten 
zeer gematigd zijn. Deze rechten va l
len te betalen zowel door de Belgische 
als vreemde vaartuigen zonder onder
scheid.

Verscheidene
D hr T E R R IN  wenst te weten of de 

Franse afgevaardigden opmerkingen 
te maken hebben. E r  worden geen op
merkingen gemaakt. D hr D ESCAM PS, 
na dezelfde vraag gesteld te hebben 
aan de Belgische afgevaardigden, stelt 
dhr Vandenberghe voor, toe te laten 
aan de Belgische vaartuigen de 120

P K  niet overschrijdend, hun totale 
vangsten te verkopen op de Franse 
m arkt, gezien deze vaartuigen in  ge
va l van slecht weder moeilijk^ hun 
thuishaven kunnen bereiken. Hètzelf 
de gemak zou gegeven worden aan de 
Franse vaartuigen welke Oostende 
aandoen. D it zou allerhande bijkomen 
de kosten verm ijden en zou de vissers 
van dè totale opbrengst w at kunnen 
beneficieren. Gezien de verkoop van 
ijle  haring vrij is, zullen de bekomen 
prijzen in  België onvoldoende zijn 
voor de vissers. In  antwoord op de 
vraag van dhr Vandenberghe, zegt 
dhr Terrin  dat de invoer van Belg i
sche vis in  F ran krijk  onderworpen is 
aan een vergunning en dat deze ver-_ 
gunning op haar beurt beheerst is 
door de regeling der handelsakkoor
den. In  geval van overmacht, onder
scheiden w ij het m enseïijk element, 
welke het voorwerp van onze bezorgd 
heid uitm aakt.

De transporten per afzonderlijke 
treinen en per vrachtwagens verze
keren gemakkelijk de overbrenging 
van kleine hoeveelheden haring naar 
België. Ind ien w ij tegemoet komen 
aan het gevraagde door de heer Van
denberghe kan er gemakkelijk mis
bruik gemaakt worden en zullen 
w ij de achterdocht der grensposten. 
opwekken, daar n iet a ltijd  met gemak 
zal u it te maken zijn of we met een 
geval van overm acht te doen hebben.

Het argument dat het slechts klei- 
nè hoeveelheden betreft kan m oeilijk 
weerhouden worden.

Ind ien we zo gem akkelijk een gunst 
toestaan, zullen er zich m enigvuldi
ge gevallen voordoen en zullen ze in

omvang toenemen. Vandaar grote ad
m inistratieve moeilijkheden ten op
zichte van de controle aan de grens 
en de wissel. W at de wederkerigheid 
betreft bestaat deze om zeggens niet, 
daar de haring zich ofwel vóór de 
Franse havens ofwel vóór de Belg i
sche havens zal schuil houden.

Dhr D ESCA M PS sluit zich bij deze 
argumenten van dhr Terrin  aan en 
acht het heel w aarschijn lijk, dat de 
belangen van onze kleine visserij be
ter zullen gediend worden, langs de 
voorziene weg.

Controle der visserij
Overeengekomen wordt, dat de 

commandanten der. kustwachters zo
wel Franse als Belgische met elkaar 
contact zullen nemen. Om m oeilijk
heden te verm ijden zal er een Be lg i
sche afgevaardigde aan boord van 
een Franse kustwachter en een F ra n 
se afgevaardigde aan boord van een 
Belgische kustwachter aanwezig zijn, 
om de wederzijdse overtredingen op 
te nemen. Dhr D irecteur-Generaal 
De Vos zal ten dien einde opdracht ge 
ven aan de Belgische Zeemacht.

Dhr D ESCA M PS dankt de Franse 
afvaardiging voor haar medewerking 
en wenst het beSte zowel voor de 
Franse als voor de Belgische vissers, 
tijdens het haringseizoen 1948-49.

Dhr T ER R IN  sluit zich bij deze 
wensen aan, en dankt op zijn beurt 
de Belgische vertegenwoordigers.

De zitting wordt geheven te 11,50 u.
(medegedeeld)
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'Jn H and in H and
Z e e b r n g  gj e

D E  SO C IA LE en economische 
omstandigheden verplichten de 
beroepsverenigingen alles in 

het werk te stellen om het belang van 
hun leden te verzekeren. M et dit 
doel zijn de Kustvissersreders on
langs tot de herinrichting van hun 
Verbond ter Kustvisserij overgegaan, 
w aar in  korte tijd  reeds veel werk 
werd afgelegd in  overweging ne
mend, dat het zo m oeilijk is om be
paald goede elementen aan het werk 
te stellen en dat men jaren nodig 
heeft om zich in  de vele moeilijke 
aangelegenheden van het bedrijf in 
te wijden.

Veel onderlegdheid, veel ondervin
ding dienen gepaard te gaan met een 
grote kennis van de bestaande w et
ten, Koninklijke en M inisteriële B e 
sluiten.

Met d it doel en na het geschil wel
ke er tussen de Kustvisserij en het 
Verbond is ontstaan, heeft de kust
visserij zich in haar vesting van de 
Oostkust ook volledig heringericht.
Het bestuur werd aangefuld en her

vormd en zal thans samengesteld 
zijn als volgt :

5)e nieuwe afamijn te 
Z e e f a u t y y e

IN de nieuwe vism ijn worden ta l
rijke lokalen voorzien; deze voor de 
afslag, mijnmeester, havenmeester 

politie, tol, Belgische Spoorwegen, 
vergaderzaal voor vissers en viskopers 
enz. W at w ij echter niet weten, r f 
er ook een lokaal voorzien is voor 
Regie van Telegraaf en Telefoon.

Ontelbare vreemde kopers moeten 
nu hun telegrammen te Heist of op 
de Môle verzenden, en w at het te le 
foneren betreft is men verplicht een 
éigen pakhuis te hebben anders is er 
geen m ogelijkheid i|n verbinding te 
treden met het binnenland. Het wa
re zonde om in  onze moderne eeuw 
de m acht van telegraaf en telefoon te 
negeren, zowel voor de vissers als 
voor de ta lrijke  vreemde kopers. W ij 
verhopen dan dok dat er zal in  voor
zien worden.

Firma Viaene in feest
Verleden week Zaterdag vierde de 

firm a L. Viaene van Brugge haar 50- 
jarig  bestaan. Het personeel zat vol
tallig  aan de feestdis, terw ijl aan de 
eretafel naast Dhr en Mevr. Viaene, 
M inister en Mevrouw Van Acker op
gemerkt werden.

Na het eetm aal werden enkele re
den uitgesproken en eretekens wer
den door M inister Van Acker op ver
schillende borsten gespeld. Deze fir 
ma staat in  de visserijm iddens goed 
bekend. W e wensen haar h ier het 
beste voor de komende jaren.

Voorzitter : Raym ond Gobert; On
dervoorzitters : Vantorre Jozef en 
Fl. Deconinck; Technisch raadgever: 
Vandenberghe Prosper; Secretaris : 
Neyt Edg.; Leden : Vantorre A r
thur; Desmidt Leon; Savels Leon; 
Vantorre Constant; Neyt Albert; Van 
dierendonck Jan . Ackx Frans en Vlie- 
tinck Victor.

D it bestuur dat samengesteld is u it 
uitstekende reders en zeer goede vak
lu i zal ongetwijfeld veel gem akkelij
ker het hoofd kunnen bieden aan de 
vele m oeilijke vraagstukken van het 
ogenblik.

Voorzitter Gobert en zijn secreta
ris Neyt zijn de «right men on the 
right place» om het 'vaartuig in  vei
lige haven te houden.

IN  OE ST O R M
0.187 werd door een grondzee zijn 

bezaanzeil weggerukt, alsook de boot- 
deksels, waarvan twee stuks over 
boord geslagen werden en verloren 
gingen.

O P G E S L E E P T
De Z.446 «Sm arapaan» is vorige 

week door de 0.127 de haven van 
Oostende binnengesleept, met roerde- 
fect.
— De 0.325 van de gebrs De W ulf 
werd naar Newlyn opgesleept door de 
0.153 met gebroken schroef en 
schroefas.

Door Hulp in  Nood werd onmidde- 
lijk  het nodige gedaan om de gebrs 
De W u lf ter hulp te komen. 0.109 
«Boy Vic» is Woensdag te Newlyn 
binnengelopen en zal 0.325 naar de 
Oóstende haven brengen.

A R B E ID S O N G E V A L L E N  IIN DE 
V IS S E R I J

—  Benevens BEN S Polydoor, stuur
man, die verleden week bij de scheeps 
ramp van 0.249 «De Zeester» het le 
ven verloor, en Vandickele Robert, 
Holmens Gerard, Zonnekeyn Leonard, 
bemanningsleden die lichte kneuzin
gen bij 'dit ongeval opgelopen had
den, vermelden w ij nog : N YS Albert, 
matroos, die bij het overstappen in  de 
reddingsboot op de bank gevallen is 
en een lichte lendenkneuzing opliep.
— Z.209 «Toni» op 25 Oktober 1948, 
VAN H O VE Oktaaf lichtm atroos, ge
vallen en 5e en 6e rib  van rechter 
zijde gebroken. Het slachtoffer moet 
het werk' gedurende een 15-tal dagen 
staken.
—  0.236 «Henriette» op 21 Oktober
1948, BO G A ER T  Fem and, lichtm a
troos, verplettering van linker duim 
tussen galg en visplank.
— Z.161 «Ronny» op 28 Oktober ’48, 
SO R R EYN  Constant, motorist, ge
kwetst aan rechter hand, toen h ij de 
kurkzak uitw ierp tussen de voorste
ven en de galg van Z.554.
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Bij onze Noorderburen
Sk^kiaaiiteit■Æ aan de kolen,

W ij hebben vroeger gemeld, dat 
de rederijen niet tevreden waren 

over de kw aliteit van de trawlerko- 
len.

De kw aliteit werd sterk verbeterd, 
sinds de Am erikaanse brandstof er 
u it genomen is. Deze verandering ten 
goede moet nochtans nog bevestigd 
worden, wanneer de traw lers terug 
hun thuishaven zullen aandoen.

U tk  daet yaede zaken
«De IJm u ider Courant», meldt, dat 

de Noordzeevisserij, die steeds door 
een flin k  deel van de Urker vissers
vloot is uitgeoefend ,in dè laatste 
tijd  zeer lonend is. Nu de palingvis- 
serij -op het IJselm eer zo ongeveer 
geëindigd is, wordt op U rk de vraag 
naar Noordzeevis aanm erkelijk gro
ter.

Van de vangsten, die Urker vissers 
op de Noordzee maken, wordt een 
flink  deel aan de Urker afslag gelost. 
De vissers w illen er echter van ver
zekerd zijn dat de vangsten evenveel 
zullen opbrengen als te IJm uiden.

Ook in  het buitenland bestaat even 
wel belangstelling voor goede Noord
zeevis. In  Engeland schijnt men 
vooral grote vis van eerste kw aliteit 
af te nemen; .enkele Urker vissers 
verkopen de laatste tijd  hun vang
sten dan ook weleens in Engeland.

De prijzen der Noordzeevis berei
ken vrijw e l geregeld de daarvoor 
gestelde maxima.

Dank zij het gunstig verloop van 
de IJs e l en Noordzeevisserij maakt 
de Urker-afslag de laatste tijd  fïlnke 
besommingen. In  tegenstelling met 
hetgeen vroeger wel eens werd ver
wacht, denken de Urker vissers er 
n iet over het bedrijf der vaderen stil 
te leggen. De Urker vloot bestaat u it 
187 vaartuigen. D it jaar werden 40 
nieuwe kotters gebouwd; 45 van de 
187 vaartuigen oefenen de Noordzee
visserij uit, 30 zijn hoekwantvissers 
en 112 oefenen de kuilvisserij uit.

Als w ij het anders doen, zijn we zo 
m aar botweg stom en als we een 
paar botterikken toestaan om een 
spaak door onze wielen te steken, 
schieten we tekort als modern ge- 
orienteerd koopman.

W at voor de export van verse vis 
geldt, geldt voor de conservenindus
trie en wat op de conserven-indus- 
trie van toepassing is, is ook van toe 
passing op de haringventers. De bes
ten in  ons vak moeten het vak op 
peil houden en ze moeten zich w a
penen tegen de knoeiers.

De schrijver trekt de conclusie 
dat reeds in  die richting  gewerkt 
wordt en stipt in  d it verband het M i
nisterieel Beslu it aan waardoor de 
winstmarges voor de kleinhandel 
in  vis iri België vastgelegd werden.

y ie  kaûnçuanç&ten in 
de Zeeuuf ó e wateten

De D irecteur van de V isserijen dhr 
G .J. Lienesch sch rijft in  «Visserij 
Nieuws», dat van Nederlandse zijde 
is geprobeerd toestemming te k r ij
gen ook binnen de Belgische territo 
riale wateren aan de vangst op ijle  
haring te mogen deelnemen, m in of 
meer overeenkomstig de regeling, die 
België met F ran k rijk  heeft getroffen.

Als tegenprestatie zouden de B e l
gische vissers dan de ijle  haring
vangst mogen beoefenen in  de Ne
derlandse territoriale wateren tot 
aan de Oosterschelde.

B ij gehouden besprekingen is ge
bleken, dat het Nederlands com- 
pensatie-aanbod niet voldoende 
tegenwicht vorm t voor het Neder
lands verzoek. U it de ervaring van 
de laatste jaren is gebleken, dat het 
herhaaldelijk voorkomt, dat de scho
len ijle  haring zich bewegen in  de 
kuststrook van Noord F ran krijk  en 
België, terw ijl het optreden van deze 
scholen in  de Nederlandse kust
strook veel m inder voorkomt, ja  zelfs 
betw ijfeld wordt.

De D irecteur der V isserijen geeft
c  ■ d C * toe, dat d it laatste n iet geheel teuie \mevenmg.ó,e tagyewiaat ontkennen is, hoewel niet precies u it

„  . te maken is, w aar de grens lig t door
t&C h a t i n g .  de trek van deze haring.

In  ieder geval staat wel vast, dat
De totale Scheveningse loggervloot België n iet kan toestaan, dat de Ne

te lt ruim  100 schepen met een be- derlandse vaartuigen de ijle  haring- 
manningssterkte van ongeveer 1500 vangst mogen uitoefenen binnen de 
koppen Slechts 5 loggers hebben dit drie mijlszone van de Belgische kust. 
seizoen’ aan de traw lharingvisserij, De Nederlandse schippers, die 
deelgenomen Ook zij hebben hun straks ter ijle  haringvangst w illen 
netten verwisseld voor de vleet, zo- gaan worden aangeraden met het 
dat thans de hele Scheveningse log- bovenstaande rekening te houden 
gervloot de drijfnet-visserij uit- om m oeilijkheden te voorkomen, 
oefent. Als de vangsten onder de 
Engelse w al wat m eevallen ,zullen 
ook de Scheveningers wel weer verse 
haring aanvoeren.

Met tiaiaifiming.ó,eizaeti 
aettapen

Hoewel de traw lers nu en dan nog 
eens een flinke buit maken met de 
haring-traw lvisserij, zijn voldoende 
kentekenen w aar te nemen dat het 
seizoen aan het aflopen is. E r wor
den langere reizen gemaakt tenge
volge van het onstuimiger weer, dat 
het vissen belet. De vangsten zakken 
beneden het lonend peil.

Slenetux - pCannen
De hoofdredacteur van «De Visse

rijw ereld» sch rijft dat w ij ons, in 
verband met Benelux al mm of meer 
voorstelden, dat 1 Jan u ari 1950 (of 
daarom trent) die grens bij Rosen- 
dael zou verdwijnen, dat w ij vis in 
Oostende zouden kopen als IJm u iden 
weinig aanvoer had dat w ij geen toe
stemming meer nodig hadden om ha 
ring naar een k lant in  Brussel te 
zenden. D at de kustvissers, als ze op 
ijle  haring gingen, v rij Oostende 
zouden kunnen binnenvallen, dat de 
Belgen bij ons zouden kunnen m ark
ten als ze van IJs lan d  kwamen en de 
m arkt in  IJm u iden  beter was dan in 
Oostende; dat oesters, mosselen en 
garnalen niet meer aan contingenten 
zouden zijn gebonden; dat we vrij 
zouden zijn over en weer, -om op el
kanders grondgebied te kopen en te 
verkopen. M isschien "heeft een enkele 
kleinhandelaar al gedacht, dat h ij 
best in  België een filia a l zou kunnen 
openen, misschien heeft een haring
venter overwogen om in  Brussel met 
zijn wagen te gaan staan.

Met {Benelux pmâteem
Na de Benelux-kwestie langs ver

schillende kanten belicht te heb
ben besluit dhr Sp ittel, dat het hele 
probleem draait over de mate van 
iverstand, waarmede de bedrijfsge
noten in  Nederland en België zul
len meewerken : 1. om geen prijzen 
af te breken terw ille van het eigen 
omzetje; 2. m aar integendeel om het 
eigen aandeel in  de handel te ver
groten door vergroting van de totale 
omzet.

Benelux in  de vis moet betekenen: 
a ) meer vis door meer aanvoer van 
alle soorten het hele jaa r door; b) 
meer export vanwege onze dubbel- 
sterke handelspolitieke positie.

AUSTRALIE
VO O R H E T  A F S C H R A B B E N  VAN  

S C H U B B E N
De «Fisheries Newsetters» melden 

het geval van  een handelaar van Ade
laide die voor de taak stond een groot 
aantal kleine visjes van hun schub
ben te moeten ontdoen, het eens pro
beerde met zijn  m achine om aardap
pelen te schillen. Tegen alle verw ach
tingen in  en tot z ijn  grote verlich 
ting was het resultaat meer dan be
vredigend : de vis was n iet geschon
den en de schubben w aren in  enke
le m inuten verw ijderd w aar andèrs 
van uren werk zou sprake geweest 
zijn.

Door deze uitkom st aangemoedigd, 
heeft een technisch ingenieur van de
zelfde stad een kleine w ijzig ing aan de 
m achine om aardappelen te schillen, 
gebracht, w at nu ook toelaat vis van 
grotere afm etingen van hun schub
ben te ontdoen.

Thans wordt het grootste gedeelte 
van de Australische vis op die m anier 
ontschubd. E lf  fabrieken voor het be
reiden van visfilets en een inlegfa- 
briek maken er een dankbaar gebruik 
van en genieten van het voordeel de 
arbeid vlug gedaan te zien w aar an
ders veel tijd  aan een saai wa*"Kie be
steed werd.

IJSLAND
H E T  A A N W EN D EN  VAN  

V L IE G T U IG E N  VO O R  H ET  
O P Z O E K E N  VAN SC H O LEN

Reeds in  1928 heeft IJs la n d  vlieg
tuigen gebruikt voor het opzoeken van 
scholen bij de visserij, d it tot 1931, 
jaa r w aaro p . er mee opgehouden 
werd. Een ja a r vóór de oorlog werd dit 
terug opgenomen zonder onderbre
king voortgezet tot op heden.

D it ja a r zullen praktisch drie vlieg
tuigen gebruikt worden voor d it werk : 
een «Stimson», een «Norseman» en 
een «Grum m an» Deze toestellen wor
den door de twee IJsland se m aat
schappijen van luchttransport gele
verd : de «Loftleid ir» en de «Flugfe- 
lag islands»; de kosten ervan worden 
gedragen door de fabrieken voor ver
werking en bewaring van haring.

We herinneren er tevens aan, dat 
in  IJs la n d  de haringvisserij uitgeoe
fend wordt op de noordelijke kust 
van het eiland b ij de ingang van 
fjord d A kureyri en de andere naburi
ge fjorden, en d it in  de zomermaan
den van Ju n i tot Oktober. De haring 
met het draaiend seinenet gevangen, 
houdt zich op dicht bij de oppervlak
te van het water. In  die streken ge
niet men van een betere zichtbaar
heid, ten gevolge van het langer du
ren van het daglicht, daar de zon wel
isw aar naar de horizon daalt, m aar 
niet volledig verdw ijnt.

De haring in  deze streken gevangen,

Bij onze Zuiderburen
rijdende en drijvende auto is in  
staat de vissersvaartuigen met brand 
stof te voorzien te rw ijl ze op zee ver
toeven.
— H et slechte weder was er te Bou- 

De reders te La  Rochelle werden logne oorzaak van, dat de aanvoer 
niet bereid gevonden de prem ies u it van haring geweldig terugliep. D it

Het loon van de 
mijnwerker en de visser

te betalen, die krachtens een beslis
sing van de Franse Regering aan a l
le hand- en geestesarbeiders voor de
maanden Augustus en September reikten.

gaf op z ijn  beurt aanleiding tot het 
fe it dat de prijzen de hoogte ingin
gen en van 49 fr  per kgr 100 fr be-

toegekend werden (vaste prem ie van 
2.500 fr per m aand). D aar de bem an
ning echter de uitbetaling er van aan 20 fr ’t  stuk.

De drifters brachten de eerste wal- 
haring binnen. Deze werd verkocht

eiste, besloten de reders tot het lock
out.

Ten einde hun handelwijze ten

Het conflict dat tussen de rede
rijen  en de bemanning van de vis
sersvaartuigen te La  Rochelle uitge-

dient in  grote mate tot het vervaard i
gen van visolie en vismeel in  de fa 
brieken die daartoe langs de kust op
gericht zijn.

De Noorse, Zweedse, Poolse (en 
vroeger de Duitse) rederijen zenden 
ieder jaa r een belangrijke vloot naar 
deze wateren w aar dan de haring
visserij beoefend wordt. De vis wordt 
aan boord nog verzorgd en gezouten, 
om op het einde van de campagne in 
de respectievelijke landen aange
voerd te worden.

JAPAN
U IT V O E R  VAN O EST ER Z A A D

De onderhandelingen van de Ver
enigde Staten met Japan  betreffende 
oesterzaad die Jap an  naar de States 
zou zenden om er het tekort aan oes
ters, d it seizoen, weer goed te maken, 
zijn tot een goed einde gekomen.

De kwekers van het Zuiden van Ja 
pan hebben dertig kisten oesterzaad 
voor de uitvoer gereed gemaakt, om 
naar verschillende kweekstations in 
Am erika verzonden te worden.

De oesters van Kuamamoto beho
ren tot een reuzesoort (Ostrea gigas) 
en hebben. bovendien een heel fijne 
smaak.

De opbrengst van oesterzaad in  de
ze streek van Jap an  is 30.000 kisten 
per jaar. De cultuur wordt gedurende 
verschillende maanden op touwtjes 
gedaan die ter hoogte van het water- 
niveau bij hoog water hangen. D it 
vertraagt hun ontwikkeling en 
maakt ze tevens beter bestand tegen

'hun droog vervoer naar het andere 
werelddeel.

ENGELAND
Ondermaatse vis

Tussen het tekenen van een con
ventie en het ratificeren  ervan ligt 
een hele tijd , die aan  een staatsman 
gewoon toeschijnt, m aar n iet het ge
val is voor de visser aan wie ge
vraagd wordt de conventie toe te pas
sen. Zo werd de conventie over de vis
serij van de ondermaatse vis reeds ge
tekend door de volgende landen : 
Holland, Noorwegen, Zweden, Dene. 
marken, Polen en Engeland. E r wordt 
van de andere betrokken naties ver
wacht dat ze gauw hetzelfde zullen 
doen. In  afwachting gaan de Belgi
sche, Franse en Spaanse vissers nog 
a ltijd  door ondermaatse vis in Engel
se territoriale wateren te vissen, wat 
niet gemaakt is om de Engelse visser 
plezier te doen, daar deze nu gevraagd 
wordt de mazen van zijn netten te 
vergroten. Daarom zal héel waar
sch ijn lijk  van Engelse zijde aange
drongen worden tot het definitief toe 
passen van de conventie.

Prijzen
De prijzen die in  Engeland nog niet 

v rij zijn zullen voor de kustvisserij en 
m iddenslagvisserij een verhoging van 
10 t.h. ondergaan, om deze catego- 
riën van de visserij enigszins te ver
lichten van de zware lasten die op 
hun schouders wegén.

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

l| M U I D E N • H O L L A N D
Telegram adres Ja n  Spaanderm an - IJm uiden.

t x  
♦ ♦ 
♦ ♦ 

! !
Telefoon IJm u iden  5683 Telefoon Santpoort 8228 (des avonds) 

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

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

Zeelandse aanvoerhavens). (9 )

BRIEF UIT YERSEKE

overstaan van het Franse publiek te broken was en dat aanleiding gege-
rechtvaardigen publiceerden de re- ven heeft tot het stilleggen der traw-
derijen de gemiddelde verdiensten Iers, werd bijgelegd. De bemanning
der manschappen, w aaru it b lijk t zal vanwege de rederij een eenvor-
dat het gemiddeld loon gedurende mige prem ie ontvangen van 16 kgr
de laatste zes maanden 37.000 fr be- vis per kop. De dagen gedurende wel
droeg zonder rekening te houden ke het bedrijf stil gelegd werd, wor-
van de voordelen in  natura, die door den n iet vergoed.
de manschappen te gelde kunnen 
gemaakt worden.

Sommige kringen hebben

Men weet dat bij onze Zuiderbu
ren de verkoop van bepaalde vissoor- 

h ieru it ten verbonden is aan vooraf bepaalde
menen te moeten besluiten, dat het maxim um prijzen. De overheid be
loon van de vissers als overdreven schikte bovendien over het recht
moet beschouwd worden ! 

Ter gelegenheid van de
prioriteitsaankopen te doen aan prij- 

staking zen, die beneden de vastgestelde ma-
van de m ijnwerkers werd echter ge-xima lagen. D it gaf aanleiding tot
wezen op het fe it dat een onder- protest vanwege de rederijen en de
grondse m ijnarbeider met 15 jaa r vissers. Tenslotte hebben laatstge-
dienst 35.000 fr per maand verdient, noemden hun slag thuis gehaald en
zonder rekening te houden met de zullen prioriteitsaankopen nog en-
kostéloze brandstof die te zijner be- kei kunnen gedaan worden aan de
schikking gesteld is en die h ij in  maximumprijzen,
staat is te verkopen, zoals de visser —  Te Douarnenez werd vastgesteld
zijn deelvis. dat in  de laatste tijd  verscheidene
Niemand denkt er aan het loon van vaartuigen verloren gegaan zijn door

de m ijnwerker als overdreven te be
schouwen.

De vissers vragen zich af, waarom 
men toch hun verdiensten als over-

ontploffing gevolgd door brand. De 
«Inscription M aritim e» heeft de 
schippers tot groter voorzichtigheid 
aangemaand en nam elijk de ver

dreven w il aanzien. Z ii oefenen een iUChting van de plaats w aar de mo- 
met m inder hard beroep uit, dat ôr 0pgesteld, aanbevolen, vooral
insgelijks langdurige opleiding vergt 
en waaraan nog grotere gevaren ver
bonden zijn, dan aan d it van m ijn 
arbeider.

eer d it krachtw erktuig in  werking 
gesteld wordt. /

Ind ien  de vissers zich naar de ge
geven rich tlijnen  niet gedragen, zal

Degenen die de vissers afschilde- de overheid overgaan tot het nemen 
ren als door het lot bevoordeligden, yan sancties 
slaan diensvolgens de bal mis, zo
wordt in  de bevoegde kringen beslo- __________________ ______________________
ten.

Nieuws in ’t  ko rt
. —  Te Duinkerke werd een amphi- 
1 biewagen in  dienst genomen. Deze

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

Yerseke, 30 Okt. ’48.

H ET  50-JA R IG  BEST A A N  VAN DE  
V IS S E R S V E R E N IG  ING

We w illen deze keer beginnen met 
een ^en ander mee te delen over de 
viering van het 50-iarig bestaan van 
de vissers-vereniging «Yerseke» te 
Yerseke. Dat deze vereniging een 
goede naam geniet op onze plaats 
menen we te mogen afleiden uit de 
belangstelling, die van veel en veler
lei zijde werd getoond. Receptie werd 
gehouden ten gemeente-huize van 
welke gelegenheid velen gebruik 
maakten de jubilerende vereniging 
de gebruikelijke gelukwensen over të 
brengen. Een diner werd gegeven 
w aaraan verschillende autoriteiten 
aanzaten, waaronder burgemeester 
W illem se, M r van de Beke Callenfels, 
Voorzitter van het Bestuur der Visse
rijen  op de Zeeuwse Stromen, de heer 
directeur van het Bedrijfschap en de 
directeur van het Aan- en Verkoop
kantoor voor mosselen, ’s Avonds 
werd de leden met hun dames en en
kele genodigden een gezellige avond 
bezorgd. W ijl we verhinderd waren de 
vergadering (en) bij te wonen gaan 
we af op hetgeen we erover vonden in 
ons plaatselijk blad. Van de eerste 
bestuursleden zijn nog twee over. Van 
al degenen die gedurende die v ijftig  
jaar als. Voorzitter optraden (tien  in  
totaal) leeft, behalve de tegenwoor
dige, nog een. U it een en ander dat 
meegedeeld werd en opgehaald was 
u it oude notulenboeken enz. b lijkt 
overduidelijk dat grote veranderin
gen in  de visserij te zien kwamen. 
W as Yerseke in 1898 hoogstens als 
.mosselkwekersplaats op de vierde 
plaats te stellen, nu kan zonder vrees 
voor tegenspraak worden gezegd, dat 
Yerseke nummer EEN  is als kweker. 
plaats en w at de handel betreft, even
eens bovenaan staat, slechts op een 
afstand gevolgd door nummer 2 (Tho
len ). W as vroeger Bruinisse en P h i
lippine die eerste rol toebedeeld, ge
leidelijk aan kwamen die gemeenten 
door verschillende redenen op een 
lager plan. Deze redenen te geven, 
zou te veel tijd  aan ruimte eiSen, 
weshalve we er ons toe bepalen een 
en ander slechts vast te stellen. W erd 
voor veel dingen tevergeefs gewerkt, 
op velerlei terrein was succes te boe
ken. Soms ontstond door uiteenlopen
de belangen tweespalt en viel het voor 
dat een deel zich tijde lijk  afscheidde, 
teneinde hun eigen belangen, die niet 
als vp,n algemeen belang te beschou
wen waren, te beter te kunnen die
nen. M aar op een enkele uitzonde
ring na kwamen allen weer terug in  
de moeder-vereinging. W aren in  1898 
nog geen motoren bij de visserij, nu 
zijn vrijw el alle zeilschepen of ver
dwenen of worden voor de visserij als 
zodanig n iet meer benut. Ook de ver
andering van houten naar ijzeren 
schepen voltrok zich geleidelijk, doch 
vooral de laatste jaren in  verrassend 
snel tempo. Dat de Vereniging ook 
aan vertrouwen won, b liik t wel uit 
het feit, dat de verdeling van de ver
waterplaatsen (een uiterst netelige 
kwestie) aan de Vereniging ter oplos
sing werd gegeven. W a t ook gelukte ! 
Verder wordt in  genoemd overzicht, 
w aaraan we een en ander ontlenen, 
gezegd dat «de voorzitter (van  de 
vereniging) als lid  van de advies
commissie een stem heeft in  het ka
p ittel bij het Aan- en Verkoopkantoor

voor mosselen te Bergen op Zoom». 
Zonder nu «roet in  het eten te w il
len gooien» moest ik  toch even lachen 
d it lezende. Waarom ? Alleen om dat 
nu hier weer eens duidelijk b lijk t wat 
men officieel w il wat de buitenstaan
der gelooft. W ij echter weten beter 
Die gehele kwestie van Advies-com- 
missies enz. en de gelegenheid daar
in  om de belangen voor te staan zo
als «’t officieel» heet is gewoonweg 
een «wassen neus» en niets en dan 
ook niets meer. In  al die collegies is 
het nog steeds : «Zo en niet anders» 
En  dan natuurlijk  zoals de «heren» 
het zien. Doch laten we-hierop niet 
dieper ingaan en slechts hopen dat 
al die poppenkast van Bedrijfschap
pen, adviescommissies en al andere 
ratap lan geen gouden jubileum  ha
len, zelfs nog geen koperen ! ! We 
stappen na deze ontboezeming af van 
d it grote gebeuren en wensen de Ver
eniging en het wakkere Bestuur alles 
goeds en veel succes bij hun streven 
naar het algemeen belang.

D E M O S S E L V E R Z E N D IN G

Voor ons liggen de cijfers van de 
mosselverzending gedurende de maand 
September 1948. België en Luxemburg 
namen af : 41575 ton; F ran k rijk  10929 
ton en Engeland 1354 ton. Verleden 
jaa r in  September waren die cijfers 
België-Luxemburg 45180, Frankrijk 
27428 en Engeland 128 ton. Vorig jaar 
totaal 72736 en d it jaa r 53848 ton. Een 
verschil dus van biina 19000 ton. Was 
over de maand Augustus een achter.' 
stand van 10.000 ton vast te stellen, 
nu is in  plaats van die achterstand in 
te lopen, ze bijna tweem aal zo groot. 
Hoewel België-Luxemburg ook iets 
achterb lijft ’t grootste verschil ont
stond door de sterk verm inderde ver
zending naar F ran k rijk  en dat er toe
name zal komen is ook al zeer te be
tw ijfelen. Alleen Engeland kwam per
centsgewijs veel bij. Daarheen gingen 
meer dan tienm aal zoveel a»S verle
den jaar. Is  d it op zich zelf verheu. 
gend, nog aangenamer is het ons mee 
te kunnen delen, dat in steeds stij
gende mate Yerseke aan die verzen
ding deel neemt. Zoeven sloegen we 
’t vertrek gade van een camion, die 
vertrok naar Hoek van Holland met 
een lading, (cam ion en remorque) 
mosselen en w at oesters. Eindbestem
ming Engeland.

D E O E S T E R S
De oesterverzending is, wat België 

betreft, bevredigend, en Engeland 
vraagt tam elijk. Engeland neemt on
geveer 250000 per maand, meest drie 
en vier nullen. Enige tijd  geleden 
deelden we mee, dat ’t Visserij-Be- 
stuur zes percelen aan de Veermans- 
p laat in  gebruik zou geven. Nu lazen 
we, dat de gelegenheid bestaat in te 
schrijven (pachtsom) ervoor. Schre. 
ven we verleden week, dat van de ge
boden gelegenheid om zaad te halen 
u it een deel van de Waddenzee geen 
gebruik werd gemaakt, nu vernemen 
we vanuit Bruinisse dat drie vaartui
gen er reeds op uitgingen en ook al 
een vracht zaad aanbrachten. Nu het 
een paar nachten gevroren heeft zal 
de animo eerder af- dan toenemen. 
Het is nog wel, naar men denkt, te 
vroeg voor eigenlijke vorst, m aar men 
kan nooit weten. En  op de Wadden
zee en de Friese binnenwateren is het 
w ater gauw tot ijs  gestold.
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Kgr. Fr.
2061 29.440
402 2.710
374 2.360

1109 9.580
50710 337.217
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225 870
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O O S T E N D E
Vrijdag 29 Oktober 1948

Heden zijn veel vaartuigen ter 
markt, het merendeels kleine kust
vaarders. De aanvoer beloopt zowat 
58.000 kgr waarvan het grootste be
standdeel bestaat u it haring (45.000 
kgr). Deze haring vindt gretig af zet 
aan goede prijzen gaande van 2.800 
tot 3.100 fr. de koop van 10 bennen. 
Aan verse vissoorten is er m aar wei
nig; verscheidenheid voorhanden. De 
aanvoer om vat enkel w at fijne vis, 
die aan zeer goede prijzen worden 
afgenomen en w at rog, w ijting, bots 
en pladijs die m erkelijk in  p rijs zijn 
gedaald in  vergelijking met de vori
ge marktdagen.

N.819 West 
0.91 Kust 
0.61 Kust 
0.19 Kust 
SS0.92 Noordzee 
0.31 Kust 
B.605 W est 
0.46 K u st 
N.797 Kust 
N.780 Kust 
N.776 Kust

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

TEL. 720.13 
713.13 (p rivé )

ALLE SOORTEN ZEEVIS 
ï .  (588)
A V W W V W ^ W W W W W W W W W V W W V W W W W \ *

Zaterdag 30 Oktober 1948
Weinig aan voer zowel voor w at be

treft haring (1.400 bennen) als verse 
vissoorten (950 bennen). De haring 
welke voorhanden Is, is van zeer goe
de hoedanigheid en wordt dan ook 
aan zeer vaste en goede prijzen ge
mijnd gaande van 3.200 tot 3.380 fr 
de lot van 10 bennen. E r is m aar wei 
nig verscheidenheid aan verse vis
soorten op de m arkt voorhanden. De
ze vissoorten worden aan vaste prij- 
vorige week werden genoteerd

0.82 Noordzee»
0.280 Noordzee 
0.176 Oost 
0.267 West 
0.59 K u st 
0.144 Kust 
0.14 K u st 
0.261 Kust 
0.91 Kusit 
0.152 Kust 
SSO. 160 Fladen 
SSO.293 Fladen 
0.193 West 
Dinsdag 2 November 1948. 
zonder groot doch (weinig keursrijk 

De aan voer van vandaag is bij- 
Hij omvat 1600 bennen haring en 6150 
bennen verse vissoorten w aarvan on
geveer 3800 bennen Yslandse varietei 
ten. De haring welke doorgaans in

wordt ingezet aan 2900 fr de lot van 
10 bennen om geleidelijk te stijgen 
tot 3420 fr. Een kleine p artij vindt 
af zet aan 2.500 fr de koop van 10 ben 
nen. De belangstelling is groot en de 
m arkt bijzonder levendig. Doorgaans 
alle aangeboden verse vissoorten wor 
den aan goede prijzen gemijnd. De 
fijne vissoorten vinden gretig afzet 
aan hoge prijzen. De Yslandse varie
teiten zijn van zeer goede hoedanig
heid doch worden aan m iddelm atige 
prijzen van de hand gedaan die ech
ter iets lager zijn dan deze welke de
vorige week werden aangevoerd .

Kgr. Fr.
0.288 W est 3969 46.510
0.208 Kust 713 6.830
031 Kust 838 7.620
0.250 Noordzee 19526 168.545
0.121 Noordzee 5392 49.270
0.14 Kust 869 7.100
0.46 Kust 257 2.740
0.292 K anaa l 14184 143.260
SS0.80 Ysland 81879 574.490
0.282 Noordzee 16.934 153.330
0.124 Noordzee 12790 107.980
SSO. 158 Noordzee 49149 287.541
SS0.302 Ysland 108986 644.550
0.269 Nordaee 10316 96.440
0.52 Kust 923 7.250
N.806 Oost 3349 39.700
0.326 Noordzee 17.969 182.540
0.19 Kust 647 6.220
0.248 Kust 1327 13.470
0|260 K u st 697 7.520
0.210 K an aa l 6969 95.020
0.265 W est 2541 32.560
0.304 Noordzee 32720 207.675
0.65 Oost 5362 98.685

0.198 K an aa l 9381 98.160
0.119 K an aa l 12790 139.400
0.165 Oost 9194 166.780
0.204 Noordzee 10397 100.520
0.5 Kust 305 2.990
0.48 W est 5854 63.600
0.154 W est 2573 29.830
0.166 Oost 6318 84.000
0.89 Noordzee 39653 215.782
0.225 Oost 6116 95.880
0.315 Noordzee 12775 107.880
0.174 Oost 5762 78.040
0.311 Noordzee 12472 111.480
0.318 Noordzee 41260 222.826
0.33 West 3583 67.010
0.102 Oost 5222 91.790
0.232 Noordzee 11431 100.500
0.2,86 Noordzee 9678 92.88C
0.268 Noordzee , • 9657 75.920
0.191 K an aa l 5162 72.310
0.56 Kust 457 4.470
N.797 K ys t 341 3.250
0.337 Noordzee 11904 88.050
0.226 Noordzee 10179 92.070

Huis Raph. Huysseune
IM P O R T E X P O R T

V IS  - G A R N A A L
S p e c ia lite it  gepelde garnaal
H. R . 2151 Tel. P r ivé  421.06
(213) V ism ijn  S13.41

ïvvvvwvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

ZEEVIS - GROOTHANDEL

Camille WI LLEMS
------  sedert 1887 ------
IM PO RT EXPORT

T elefoon: 7207S/7C - 72318/19 
T eleg ram  : W lltem eeo O oetende
O O S T E N D E

(226)

Kgr. Fr.
9019 78.010

10352 90.620
7138 111.380
3001 94.630
335 2.860
523 4.730
266 2.910
390 2.580
382 4.250

5073 72.930
28285 162.211
47396 279.234
4656 73.420

Heine hoeveelheden wordt opgekocht te noemen.

V I S S E R S  - R E D E R S
De F irm a V A LC K E  G EB R . 

brengt ter kennis der visserij 
dat zij weerom als vroeger de 
m ogelijkheid heeft de w el be
kende DEUTZ-M OTOREN als
ook de originele reservedelen 
der M otorenfabriek D EU TZ te 
leveren.
Vissers en Reders, koopt dus 
geen motor vooraleer de F irm a 
V A LC K E  geraadpleegd te heb
ben.

Woensdag 3 November 1948.
Vandaag zijn 24 vaartuigen aan de 

afslag tegenwoordig met gezamenlijk 
1600 bennen haring  en 3250 bennen 
mooie verscheidenheid aan verse vis
soorten. De belangstelling is uiterm a 
te groot en de m arkt bijzonder leven
dig. Tong, kabeljauw, heek, rog. w ij
ting en haai zijn iets in  p rijs  gedaald 
vergeleken met de m arkt van g iste
ren. P lad ijs, koolvis en leng daaren 
tegen zijn in p rijs  gestegen. De an
dere vissoorten welke op de m arkt 
voorhanden zijn worden daarom trent 
verkocht aan dezelfde prijzen als de 
vorige dag. De haring welke van zeer 
goede hoedanigheid b lijk t te zijn 
wordt afgenomen aan prijzen lich t 
schommelende tussen 2650 en 3050 
fr. de koop van  10 bennen. De m arkt 
is heden over het algemeen zeer vast

Donderdag 4 November 1948,
Heden is de aanvoer groter dan 

werd verwacht. H ij bedraagt zowat 
1200 bennen haring en 1600 bennen 
verse vis. De verse visaanvoer is ta 
m elijk keusrijk doch de vraag is b ij
zonder klein  zodat doorgaans alle 
aangeboden varieteiten aan goedko
pe prijzen worden van de hand ge
daan. De haring welke van zeer goe
de hoedanigheid ls  wordt afgenomen 
aan prijzen gaande van 2200 tot 2770 
fr. de koop van 10 bennen .

Kgr. Fr.
0.319 Noordzee 15850 91.360
0.132 K an aa l 10543 97.730
0.59 K u st 410 3.950
0.106 Kust 469 3.350
0.60 W est 2151 21.610
0.201 W est 5414 44.050
N.728 W est 6381 66.880
0.125 K u st 400 3.070
SSO.163 Noordzee 43402 195.368
0.131 Oost 4669

lo3*511-
58.280

0.86 Noordzee 162.768
0.243 Oost 102il750
0.214 Oost 86.630
0.52 K u st 1 330 •2.950
0.260 K u st 600 5.000

AANVOER EN OPQRENGST PER 
DAG

K g r Fr.

V erw achtingen
V R IJD A G  5 N O V EM BER

Noordzee : 0.294 (800 b, haring).
ZA TERD A G  6 N O VEM BER  

Noordzee : 0.312, 0.241, 0.140, 0.212 
Fladen : 0.159 (1300 m ijnbennen 
haring)
W itte Bank  : 0.25 (150 bennen waar 
onder 1000 kg tong).
Oost : 0.105, 0.128, 0.183, B.610 

M AANDAG 8 N O VEM BER  
K anaa l : 0.291, 0.109.
Noordzee : 0.305 (haring), 0,192 
(haring ), 0.242 (600 kabeljauw, 300 
koolvis en 4'bakken vis), 0.125 
IJs lan d  : 0.157 (10 bakken).
Noord : 0.329, 0.235.
Oost : 0,127, 0.175, 0.135, 0.66, 
0.281, 0.279 
West : N.801.

D IN SD A G  9 N O VEM BER  
Oost : 0137, 0.187, 0.200 
Noordzee : 0.237, 0.239, 0.331, 0,224 
0.88 (haring)
IJs lan d  : 0.305 (15 bakken), 0.148 
(10 bakken),
Noord : 0.295

W O ENSD AG 10 N O VEM BER  
Noord : 0.324, 0.247 
K anaa l : 0.153, 0.278 
Oost : 0.122, 0.244 
Noordzee : 0.227, 0.94 

DONDERDAG 11 N O VEM BER  
Geen verkoop 

Worden verder verwacht :
Noordzee : 0.173, N.739.
W est : 0.192, N.776, 0,201, 0,196, 
N.806, 0.257, N.819.

NIEUWPOORT
Vrijdag  29 Oktober 1948

Gr. tong 36; blokt. 41; fru itt. 49; 
tarbot 46; platen gr. 20; midd. 16; 
kl. 5-6; keilrog 12; rog 4-8; zeehond 
3.

Zaterdag 30 Oktober 1948
Gr. tong 37; blokt. 42; fru itt. 50; 

sch. kl. tong 36; tarbot 47; pieterm an 
37; platen grote, midd. en kleine on- 
geklasseerd 16; keilrog 12-13; rog 
9; zeehond 3.

Dinsdag 2 November 1948.
G r. tong 39; blokt. 45; fru it, f 

tarbot 39; kabelj. 22; platen gr. 
midd. 18; kleine 8-9; keilrog 12-j 
rog 4-9; w ijting 13; zeehond 3,50.

Woensdag 3 November 1948.
Tarbot 46; platen gr. 21; mid. 15; 

kl. 7-8; rog 9; zeehond 4.

Donderdag 4 November 1948.
Grote tong 40; blokt. 42; tarbot 48; 

platen gr. 21; midd. 16; kl. 7.50; keil- 
rog 12; rog 6-9; -wijting 5; zeehond 4

V rijdag 29 Okt. 
Zaterdag 30 Okt. 
Maandag 1 Nov. 
Dinsdag 2 Nov. 
Woensdag 3 Nov. 
Donderdag 4 Nov.

58.314 297.807 
116.816 980.395 
geen aanvoer 
388.306 2.988.846
242.494 2.205.418 
139.973 979.126 
945.903 7.551.592 

HARINGAANVOER
Vrijdag 29 Okt. 45.200 kg 
Zaterdag 30 Okt. 69.740 kg 
Dinsdag 2 Nov. 79.700 kg 
Woensdag 3 Nov. 79.200 kg 
Donderdag 4 Nov. 60.650 kg

Firma H. Debraf
GROOTHANDEL IN VIS 
:: en Garnaal • ::

Telefoon H e l s t :  513.80 
EXPORT - IM PORT 

(218) Zout voor de vleeere

GARNAALAANVOER

27-10
28-10 
2-11

71 kg 
39 kg 
65 kg.

31 - 37 fr. 
31 - 33 fr. 
27 - 29 fr.

HARINGAANVOER
2-11-48 per kgr. llf r .

Leopold DEPAEPE
ln- en U itv o e r  van  

V is en G a rn a a l 
VISM IJN ZEEBRUGQf 

Tel. P r ivé : Knokke I I  )« 
(M 4)_______ Zeebrugge BI8.80

GARNAALAANVOER
OOSTENDE

Datum Max. en A an ta l Gemid.
Kgr. Opbrengst M in . prijs ▼angsten prijs

28-10 897 29.083 28-38 30 3229-10 249 10.798 42-46 7 4330-10 795 27.600 29-38 25 342-11 659 23.027 30-38 19 353-11 611' ’ ■
24.006 33-43 23 38

ZEEBRUGGE
28-10 1282 51.592 30-46 33 3929-10 241 11.658 46-50 6 4830-10 998 42.833 38-47 25 432-11 . 184 10.005 49-59 6 563-11 1127 53.069 42-54 26 48
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Prijzen toegekend
VISM IJN O O S T E N D E

aan de 'verscheidene soorten Vis
M IN Q U E  D ’O S T E N D E

W E E K  van 29 Okt. tot 4 Nov. 1948 SEM A IN E  du 12 Oct. au 4 Nov. 4 1948.

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

Turbot —  Tarbot gr. ............ , ...
midd. ... .............................
fcl. ............. ........................

Barbues —  Grlet, gr......................
midd........ .............................
kl. .......................................

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

Eglefins —  Schelvis, gr. ..............
midd. .., ... ... ... ..............
kl. ... r.. ,............

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

Raies — Rog ............................ . ...
Rougets —  Robaard ........................

Vrijdag
Vendredi

36,80-49,20
65.00
70.00
60.00 
49.00
45,00-50,00

15,20
8,80-11,20

Zaterdag
Samedi

37.40-51,60
55.40-60,00 
58,20-61,60
56.00-61,80
45.40-45,80 
43,50-45,00 
33,60-37,00
27.00-28.00

M aandag
Lundi

16,50-17,70 
19,00 
20,80- 
17,00- 
4,20-

D-21,00
-17,60

8,40

Grondins —  Jp |o rh a an  

Gullen
Icabillaud blàatô

Igië 
and 
on- I 
Irie 
den 
Be- 
ms- 
,zen 
i te 
ire. 
ge
ilen 
een 
nen 
tui- 
i  al 
het 
zal 

îen. 
-, te 
nen 
len- 
het

Kabeljauw

Lottes — Steert (zeeduivel) ...
iMerlans —  W ljting  _____ Mf. ...
Limandes —  S c h a r ...................
Limandes soles —  Tongschar ...
Smissoles — Zeehaai .............
Roussettes —  Zeehond .............
fives — Arend (Pieterm an) ...
Maquereaux —  M akreel ........
Poors ......................... . .......
wondins rouges — Rode knorh.
iaies —  Keilrog ........................
pomards —  Zeekreeft .............
Hottes —  Schaat ... ... ... ... 
ieebaars .................. ................

5.40-10,80

6,80- 7.40 6,50-11,00

16,40-17.00 15.80-17,40
4,20-15,00

22,50-23,00
6,60 5,20- 7,00

6,60- 6,80
15,00-17,00

4,00 6,00- 6,50
4,00 5.50- 6,50

1*90-13,00

1,80 ÏO.ÖÓ-’Ü'.OO
12,50-13,40

13.00-14,20
11,40

m  .............  ... ........ .............
Jongres — Zeepaling ..................
Jngues — Lengen ... ... ..............
oies d’Ecosse —  Schotse schol ...
lareng —  Haring (volle) ............ .
[ireng guais —  IJ le  h a r in g ........
Mour ............ ..............................
(acauds — Steenpost ...................
[étan —  Heilbot ... ........  ... ...
lolin — Koolvis ... ... .............  ...
Burgeons —  S te u r ........................
fceWOlf . . .  . . .  ...........................................................

laswijtlng ........................
lonnevis ...................  ...................

8.00

5,60-6,20 6,34- 6,76

5,60- 8,00

Dinsdag Woensdag Donderdag
Mardi Mercredi Jeudi

39,80-53,20 32,40-41,60 33,40-35,40
54,60-63,40 48,50-51,80 35,80-39,60
59,60-69,20 53,20-55,80 40,00-41,40
70,40 55,00-55,60 39,60-44,00
51,00-51,80 44,00-50,50 34,80-40,00
43,00-45.00 40,00-48,50 31,40-32,40
34,00-37,00 30.00-38,50 28,00-29,80
28,00-30,00 25,80-29,00 25,00-26,80

. v
19,00 17,40-20,50 17.00
19,80 19,40-22,00 17,20-18.00
22,80 19,30-23,00 19,40-20,20
19,20 17,20-18,00 15,40-16,20
8,60- 9,00 4,60-11,50 4,40- 5,40

11,00-14,60 14,20-17.00
8,20- 9,20 9,60-11,30 7,40- 9,00
5.40- 8,00 5,00- 7,80 2,80- 6,60

27,00-28,00 22,80-24,80 2-1,40-24,80
13,40-21,00 14,00-17,80 12,00-18,80

6.40-12,20 6,40- 9,40 6,60- 7,50
10.50-15,00 8,00
2,60- 5,40 2,60- 4,00 1,30- 2,20

13,00-19,40 13,20-18,60 9,60-12,60
4,40-10,00 3,20-13,80 1,80-11,00

22.00-25,00 22,50-25,00 18,90
5.20- 9,20 3,80- 8,00 1,80- 5,00

7,20- 7,40 5,00
17.00-18,40 17,60-18,50 17,00
5,00- 7,00 4,00- 6,50 3,00- 4,00
5,00- 6,00 4,00- 4,50 3,00- 3,50

40,00 33,60-34,00
2,60-14,00 3,40- 8,00 1,90-13,00

7,66-12,00 3 ,46-*8,00 3̂ 66- *7*70
11,80-15,40 8,60-13,80 6,70- 8,80

8,60-12,80 6*50-12*60 6*80- 7,20

6,00- 8,00 6,60- 7,20 6,*7*0-'7*00
3,80- 7,00 6,00- 8,30 5,40
9,40-12,00 9,20-11,40 7,80
5,80- 6,84 5,30- 5,80 4,40- 5,54

31,00-34,50 
4,80- 7,00

30.00-53,00
9,70-12,40

11,70,

14,00-23,40

1,90 
30,50-38,00 
5,60- 6,60 

40.00

13,00

VISMIJN YM U ID EN
W E E K  VAN 27 Okt. tot 2 Nov. 1948

Woensdag Donderdag Vriidiag Zaterdag

3,95 3,95- 3,55 3,65- 3,20 3,25- 2,80
3,95- 3,90 4,05- 3,25 3,60- 2.95 3,25- 2,80
3.90 3,50- 3,15 3,30- 2,80 3.00- 2,75

2,65- 2,60 2,70 2,65- 2,40
1,85 2,15- 2,00 1,90- 1,75

3,70- 3,70- 3,10 3,70- 3,20 3,70- 3,25
.......... : ••••••••• 3,10- 2,75

2.40

1,25-«
0.55 0.55 0.55 0.55
0.55 0.55 0.55 0.55
0.65 0.65 0.65 0,45
0.45 0.45 0.45 0.45
0.45 0.45 0.45 0.45

M aandag  Dinsdag

3.00- 2,65
3.00- 2,65 
2,75- 2,55
2.50- 2,20
2.00- 1,70
3.50- 3,25 
3,20- 3.00 
1,60

2,90- 2,85 
2,75- 2,70 
2,65-
2,25
1,70
3,35-
3,00
1,85

2,70

3,25

0,75
0,50
0,45

1,05
0,32- 0,30 
0.60 
0.54

0,31.....
0,35- 0,45

o!70- 0.66 

0.40- Ó"45

0,60
0,54

o ,n .....
0,35- 0,45 

0/7Ö.....

0,45-’Ö,45

0,55
0,55
0.65
0.45
0.45
0,70
0.50
0.45

o,ss
0,55
0,65
0.45
0.45
0 J5ÔÎ3&
0,45

0,60
0.54

0,*3Ï ....
0,45- 0,38

0.34 
0.60 
0.54 .

0,31.....
0.45- 0,23

0,64- 0,54

0,92- 0.60 
0.54 
0.60 
0.54

0*3Ï.....
0,35- 0,45 
1,50- 1,40 
0,66- 0,52

0.90- 0.72

0,40- 0.45 0.40- 0.45 
.......... 0.10

0.40- 0.45 
0,10

0.60
0,54

o,*3i.....
0,35- 0,45

0,52- Ó!öO 

0,40 "  '0*4

0,30 0,30 0,30 0.30- 0,23 0,30- 0,14 0,30- 0,15

0.31 0.31 0.31 0.31
3,60
0.31 0.31
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Z E E B R U G G E
P R IJZ E N  VAN DE V ER S E  V IS

Kleine

G rie t grote

Rog, keilrog .....................................
grote ...............................................
middel ............................... ............
kleine ............ ...............................

Robaard grote ................................... 11
kleine ............................................

W ijting  grote ....................................
kleine ............. ..............................
G u l ................................................

Guljong ............................... ............... 5
Schar ...............................................  n
Zeehond ............................................

Koolvis
W olven
Lengen

30-10 2-11 3-11 4-11
38-41 39-41 34-36 33-35
45-48 45-50 36-38 34-36
55-58 54-59,5 43-45 39-41
46-58 57-60 46-48 41-43
50-53 50-53 36-39 35-36
40-44 37-42 30-33 32-35
30-35 30-35 28 32
25-26 25 25 25
26 26 26 26
24-25 25 24 23
15-17 16 16 15-16
17-18 18-20 18-20 17-18
18-20 21-22 20-22 19
10-13 13-14 14-16
10-11 12 11-12 10-11
6-7 7-8 6-7 6-7
5-6,5 6.5-7- 6-7 6-7
4-6 6 6 6

11 15 15 11-13
9 12 13 6-7
8 9 6-7 7
5-6 7 5-6 4-5

13- 11 11 7-9
5 3 8
7-8 7,5-10 7
4-5 4-5 4-5 5-6

30-31 36 35-40 29-30
18 17.5 

7,5
10
5.5

18 15-16

Vrijdag 29-10-48 :
Pe r uitzondering één vaartuig aan 

de m arkt. Z.466 : 80 kgr tong, 7 ben. 
nen rog, 14 bennen in  totaal : op
brengst 8.970 fr.

ronde vis, redelijke aanvoer van plat. 
vis.
seerd, alle overige soorten zelfde p rij
zen als gisteren.

JAPAN

De Sponsencultuur
In  1927 w aren de Japanezen met de 

sponsencultuur te Ponape begonnen. 
Deze cultuur werd voortgezet en de 
experim enten kregen een einde in  
1943 in  de ato ll van A ilinglapalap in  
de M arshall eilanden.

Volgens inform atie door de S.C.A.P. 
ingewonnen, werden drie verschillen
de methodes gebruikt.

1. Sponsen vastgem aakt aan een 
knoop in  alum inum  draden die zelf op 
een cem entplaat vastzaten.

2. bamboevlotten w aaraan de spon 
sen vasthingen.

3. Koorden door flotteurs onder w a
ter gehouden.

De eerste methode gaf geen bevre
digende resultaten, omdat de cement- 
platen op zandachtige bodem de 
sponsen beletten zich te ontwikkelen; 
de bamboevlotten gaven meer bevre
diging alhoewel w ind en springtij'd ik- 
w ijls  de sponsen kwetsten. Eindelijk  
gaf de derde methode de beste resul
taten.

B ij deze laatste werden de sponsen 
aan een fijne  cocosdraad gerijgd. Aan 
het einde van  die draad waren twee 
glazen flotteurs vastgejnaakt die de 
sponsen op een rotsachtige bodem on
der w ater hielden, zelfs b ij ebbe. De 
resultaten bij de opzoekingen te A i 
ling lapalap geoogst, z ijn  zo mooi, dat 
de Japanezen denken dat het kleine

De “Alain” maakt naam in Marokko
j j l - , y i",5|

Men herinnert zich nog de «Alain», ders dan te goede komen aan de 
houten m otortrawler, die een paar faam  van de Belgische scheeps- en 
maanden geleden in  de Oostendse motorenbouw.
handelsdok gemeerd lag, in  afwach- De overheid, werd aan boord van het 
ting dat dhr Siauvaud, reder te S a fi vaartu ig  uitgenodigd waaronder dhr 
è r  van bezit zou komen nemen en het René Cornet, Belgisch consül te Casa- 
vaartuig naar Casablanca over bren- blanca. Laatstgenoemde lie t n iet na 
gen. de scheepsbouwer A. Loy schriftelijk
D it vaartuig, gebouwd op de Oostend- geluk te wensen voor het prachtwerk 
se scheepswerf van August Loy, voor- dat h ij geleverd heeft, 
zien van een motor ABC  van 120-200 
P K  is intussen veilig  in  de thuisha
ven aangekomen, w aar het groot en
thousiasme heeft opgewekt.

De visserijkringen en de m aritie
me overheid geraken niet uitgepraat 
over de degelijkheid van de Be lg i
sche constructie. D it kan n iet an-

J

Het Fins schip 
uit Oostende 
vertrokken

v ia  de Madeira-eilanden naar 
Zuid-Am erika

Het Finse schip «Vappu» dat se
dert enkele weken in  de Oostendse 
havén verbleef, heeft opnieuw zee ge
kozen Zaterdag jl.

N aar verluidt zal men koers zet-

Zivacvt atigeitai

Zaterdag 30-10-48

V
507
161

Opbr.
42.060
24.110

V
529
777
438
517
487
511
450
406
149

Opbr.
36.990
40.660
27,780
18.750
6.910
4.030
6.380
5.350
6.830

Totale opbrengst

V
514 

24 
518 
520 
418 
793 
764 

512 
415 

362.780 fr.

Opbr.
79.310
28.420
36.210
10.230
35.040
6.400
4.350
5.160
3.980

Donderdag 4-11-48 
V Opbr.
199 88.960 
432 28.330 
477 26.240 

Totale opbrengst 
tong op de m arkt aanwezig : 2300 kg; 
rog 82 ben; p lad ijs 17 ben.

210.800 fr. Veel

—  ------- ------  —  ten naar de Madeira-eilanden, om
eiland M anoric in  de zuidelijke groep I vervolgens de steven te richten naar 
van de M arshalls de geschikte plaats I Zuid-Amerika. De reis zal uitsluitend 
is voor de kunstm atige cultuur van op zeil geschieden, daar de motor van
sponsen; ze z ijn  de m ening toegedaan --- j  —
dat een jaarlijkse oogst van  18 m il
lioen sponsen er zou kunnen opge 
daan worden.

De twee soorten die er als experi
ment gebruikt werden, z ijn  «fluweel» 
en «schapenwol» beide van fijne kwa
lite it en van een goede commerciële 
waarde.

Tong ong. 250 kg; rog ong. 100 ben
nen; p ladijs ong. 35 bennen;

Totaal vis op de m arkt : 450 bennen 
ong. 22.500 kgr.

Voor een Zaterdag was de m arkt 
zeer stabiel. De rog zakte n iet onder 
de 6 fr  en de keil steeg m et 1 fr  door
snee op het einde van de m arkt. Geen 
enkele visprijs slabakte. De aange
brachte vangsten waren niet in  ver
houding tot het aantal vaartuigen, 
daar een tien ta l een korte tijd  op 
vangst u it geweest waren.

Dinsdag 2-1-48 :
V Opbr. V Opbr.

459 81.710 240 36.790
504 77.010 415 10.070
530 97.170 450 9.830
93 60.030 764 8.690

270 36.370 511 6.570
429 36.320 456 28.670
454 44.380 442 5.070
500 27.370 793 7.360
521 33.900

Totale opbrengst : 607.310 fr.
Aanvoer : tong 3200 kg; rog 140 ben 

nen; pladijs 60 bennen.
De Z.459 was binnen van een lange 

vaart. H ij had o.m. 1000 kg kabeljauw 
200 kg lengen ;200 kg steenschar, 350 
kg mie then (grote steenschar); 3000 
kg totten; 1500 kg w ijting. Zeer sta
biele m arkt ondanks een overvloed 
van vis. E r waren m aar enkele kleine 
vangsten aan de m arkt.

Woensdag 3-11-48
V
34

233
519
211
583
488
408

Opbr.
7.330

15.790
45.490
78,990
55.020
50.150
36.360

V
528
539
467
186
409
251
479

Opbr.
65.770
90.170
56.500
59,250
48.410
38.940
5,460

De zeewier-industrie
Vergeleken b ij het voedsel p lan t

aardig en m ineraal die de aarde ons 
geeft, werd de weelde die de zee ons 
biedt en die het grootste oppervlak 
van de wereld bedekt, schier nog niet 
aangetast. N atuurlijk  werden vis, 
schaal- en schelpdieren sedert a ltijd  
als lekkere schotels aanzien. W ij we
zen reeds op de menigvuldige gebrui
ken van visolie die grote diensten 
aan de leerlooierijen bewijst, zelfs 
zijn  sommige van  de béste waspoe
ders gebaseerd op derivaten van de 
vis.

W ein ig  mensen echter z ijn  er zich 
van bewust dat indien de kool- en pe- 
troleumreserves van de gehele we
reld uitgeput geraakten genoeg ver- 
vangingsbrandstof u it visolie zou kun 
nen getrokken worden om het tekort 
weer goed te maken.

Sedert de jongste oorlog neemt deze 
industrie in  alle landen van de we
reld een geweldige uitbreiding.

De verschillende vergedreven we
tenschappelijke opzoekingen hebben 
aangewezen welke uitgebreide moge
lijkheden voor het produkt z ijn  weg
gelegd.

N atuurlijk  is n iet alle zeewier ge-

tandpasta, schoonheidscrème voor de 
handen, ijskreem , brillan tine, enz...

Door de belangstelling die aan het 
produkt geschonken wordt, heeft men 
zich op de meest verscheidene p laat
sen van de aarde ijverig  te werk ge
steld om zoveel m ogelijk zeewier in  
te zamelen.

In  Schotland waar, zo hebben we 
ten gepaste tijde gemeld, twee nieuwe 
fabrieken opgericht werden, wordt de 
bestaande stock op 180.000 ton ge
schat w aarvan 70 procent op de W est
kust van de Hebriden.

Voor de Orkney eilanden alleen 
wordt de stock op 1.500.000 ton ge
schat.

In  F ra n k rijk  wordt zoveel mogelijk 
iodium  u it de zeewieroogst gehaald 
en naar de Pa rijse  klin ieken en labo
ratoria gestuurd daar d it land voor 
zijn pharm aceutische produkten 
meest op zichzelf aangewezen is. Een 
ander produkt dat u it zeewier getrok
ken wordt en een soort gelatine vorm t 
is de agar-agar. Deze wordt voortge
bracht door de zeewier die aange
tro ffen  wordt op de kusten van Ja 
pan. Deze wieren worden altijd  
geplukt in  Ju li en Oogst door middel

20 P.K . enkel kan gebezigd worden 
voor het in  en uitvaren van de ha
vens.

De kapitein denkt de volledige reis 
in  twee tot drie maanden te kunnen 
afleggen. Volgens verklaringen van 
Oostendse vissers, die het vaartuig 
bezochten is de «Vappu» een zeer 
sterk schip, zodat het veilig zijn eind 
bestemming zal kunnen bereiken. De 
bemanning bestaande u it Finnen had 
reeds ta lrijke  Belgen als vrienden.

Verscheidene Oostendenaars heb 
ben de bemanning geregeld voedings
middelen geschonken. B ij hun ver
trek hebben de Finnen hun h a rte lij
ke dank uitgedrukt.

T erw ijl 0.283 op de visserij was aan 
de' Sandettie, moest de motor stilge
legd worden voor een warm loper aan 
cylinder 1. Nadat men twee uur stil
gelegen had met de boel buitenboord, 
sloeg men vast aan een wrak.

Door schipper M aurice G hys werd 
al gedaan w at m ogelijk was om de 
motor op 2 cylinders te la ten  draai 
en en aldus de boel te winden.

Door het slecht weder brak bij het 
winden de voet van de w inch met 
het gevolg dat stuurm an G ruw et Fr. 
die aan de w inch stond met de rem 
in  zijn handen, met z ijn  linker arm i 
in  de klem gevat werd en alzo onder 
de winch werd meegetrokken.

Door het snel afkappen van het 
vorenste touw kon het leven van de 
stuurm an gered worden.

Alhoewel de opgelopen verwondin
gen zwaar zijn, toch is Gruwet aan 
de beterhand.

Oostende-Dover
Uurtabel der overvaarten rooi dt
week van 19 tot 16 November 1948.

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

Van Dover naar Oostende : afvaart 
te 11 uur 20.

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

gewone passaglersboten.
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Eet VÎ9V plat of rond,
____  en blijft sterk en gezond f

Aanvoer : tong 6320 kg; rog 333 ben, 
p ladijs 55 bennen; Totaal 1070 ben
nen vis, 53.000 kgr vis.

Gezien de grote aanvoer van ton
gen en de weinige vraag in  binnen
land door de opvolgentlijke feestda
gen waren de prijzen gevoelig m in
der als gisteren. Ook de grote tarbot 
onderging hetzelfde. P r ijs  der platen 
was stevig, deze der rog gestabili-

1JMUIDEN
In  de week van 27 October tot en 

met 2 November kwamen te Ym uiden 
22 stoomtrawlers en 120 motors hun 
vangsten verse vis en haring ver
kopen. De totale aanvoer bestond uit 
256.000 kg. verse vis en 400.00 kgr. 
verse haring. Zoals voorzien, was do 
aanvoer van haring ook deze week 
wederom belangrijk, zowel de traw l
en drijfnetvissers brengen schone 
vangsten ter m arkt, w aarvan de kwa
lite it en grote niets te wensen over
laat.

De export b lijft belangrijk naar 
D uitsland en Tcheco-Slowakije, de 
prijzen zijn zodoende lonend.

De aanvoer van ronde vis was van 
geen betekenis, door het betere weer 
hadden w ij meer p latvis aangevoerd 
door de kleine motors.

Hun tongenvangsten waren zeer 
behoorlijk en vanwege deze aanvoer 
zijn de prijzen gedaald. De overige 
soorten kenden de maximum kontro- 
lep ri’zen.

Enige export had plaats naar E n 
geland, naar België konden geen le
veringen p laats hebben vanwege de 
goedkopere Deense aanbiedingen.

Verw achting toekomende week 20 
stoomtrawlers en 100 motors; weinig

l i  a v u  u x  »  -w  ----------
lijk  Zeewier is de algemene benaming van  rieten rakels die “door zeilbootjes
voor een plantaardig leven. Het duidt voortgetrokken worden of door dui-
alle plantaardig ieven van de oceaan kers> (mannen> vrouwen, jonge meis-
aan, en de verschillende varieteiten  jes) meegenomen worden. Deze dui-
zijn. even ta lr ijk  als die aan land. kers z ijn  geheel in  rubber ffpklpprt

Zo heeft de z«ewier die Sroelt op de vooral de vrouwen hebben in  d it werk
kusten van Schotland, Ierland , C al - een wereldfaam  verworven. Ze pluk-
fornie. Canada en Zuid-Am erika n iet ken ools oesters en schelpen en na-
dezelfde eigenschappcn als deze die tu u rliik  de w ier b ii 4 à 6 m ^oms hii
aangetroffen worden aan de busten 15 m. diepte. M annen brengen het ge-
van  Australie of van  F ran k rijk  plukte naar de schepen en na 6 uur
nog van  Ja p a n  werk, komen de schepen -terug -aan

De Am erikanen die «reuzenzeewie » w al w aar de wieren gewassen, gewo-
langs hun kusten hebben, hebben t gen en op de grond opengespreid
kunnen verwezelijken er een produkt worcj en om drogen,
u it te trekken die zij «alginic acid» jjp  sredroosrde pn srpsortpprrfp wipr
(zeewierzuur) noemers De gebruiken wordt ln  balen samengeperst en naar
die zij van dat zuur^ m a k en z ijn iv  de fat,r ieken verzonden. Deze laatste
bazingwekkend, daar het zuur ong^ werken alleen in  de w inter daar dei n v u a w u w ,  . _____

wone hoedanighedên bezit. Z ijn  bin- 
dingskwaliteiten zijn de hoofdreden 
van de populariteit die het in  de 
voedingsnijverheid geniet. Tegelijk 
wordt het gem akkelijk in  w ater opge
lost. Kleverige oplossingen kunnen

werklieden in  de zomer op de rijs t
velden werkzaam zijn 

In  deze fabrieken wordt de w ier ver 
schillende m alen gekookt. Het afkook 
sel wordt gefilterd en in  bakken op
gevangen w aar het de ganse nachtlUOLi. ----  „

gevormd worden die lnl vezels worden v e rb liF fe n ' langzaam zijn vastheid
getrokken gelijk  rayonne of in  blâ aQ verw erft
jes die een produkt geven als «cello- , Andprpnriaacrc wnrHt hp oo-or
phane». Een g ro teva rië te it agar in  stukjes gesneden en in  vier-srsosï ssiïsvsvjssA k
iH s L r o ïs t  s - Æ f i s  s z s ï ï  t z x r s s

s s r s  s ^ r iS e V Æ ^ r ^ iste zicht schunt een oplosbare eze de rijStvelden (d ie dan naakt liggen)
niet veel nut te hebben. E r  werd noch (je asrar-asrar wordt
tans ontdekt dat een w ^ len  draad die ^inst de nacht verkoeld. Overdag
niet sterk genoeg is om geweven te gtiigt tem oeratuur dp atrar-affar
worden, sterker kan gemaakt worden qn^jooit en verliest alle onzuiverhe-

" K  het den- Na verschillende weken is het
weefsel voltooid is, kan de rayonne 
draad opgelost worden.

Zo wordt een uiterst f ijn  weefsel 
bekomen met alle warm te barende 
hoedanigheden van wol. Op dezelfde

Cln̂ ze eœpmt aan 'Zeeoü
W ij lezen in  V.E.V.-berichten, tijd- uitvoer van ver«> w

VehrrbofndVan ^  Vlaam S Economisch ^elft van 1947 de helft m S d e r ^draagt dan die van de eerste helft
De exportcrisis begint een ernstig ïiaanse Ja f z e t m f h i het J taT

kakrakter aan te nemen in  verschil- verdwenen in  verhanri mot Practisch
lende sectoren van onze productie van cieringsmoèiliikheripn r f
verbruiksartikelen. W e kunnen niet dat voor d f o n r ln ™  ^  i ? ultslaM
verder blijven leveren op crediet. Im - naamste afzeteehierten V00r'
mers, het is economisch gezien n iet te sprake meer De
verantwoorden dat we langs de ene ste k w ^ taa ï w orrtp f la*U
kant de krachtbronnen der na-oor- s lu ite ^  ïe to e e n  UJt'
logse in flatie  door een politiek van naar Engeland. Het is geen t o e v a f t
evenwicht der begroting en door be- deze inzinkine- van
perkling vian het binnenlands cre- voordeed on het nfrpnwfv h
diet -  verplichting aan de banken reeds z ?  m œ Uifk de
een deel van hun fondsen in  staats- nng van het in* JL. n hI™  f  inancie-
papieren te beleggen -  zouden dicht- f f  S f *

^TnU e™ & TV a,^cÆ  S SS ïS r d V“ongehinderd zouden laten. De crediet ’ enauid werd.
marges van onze b ilaterale handels
verdragen, marges die zoals men weet 
totaal eenzijdig hebben gewerkt, zijn 
uitgeput. Staande voor de verp lich
ting verdere Belgische leveringen in 
goud of harde deviezen te moeten be
talen, wensen onze partners hun 
aankopen stop te zetten en in  ieder 
geval in  de grootst mogelijke mate te 
beperken tot de grondstoffen en de 
ha lf afgewerkte producten die nu een 
m aal voor hun binnenlandse weder
opbouw en herbewerktuiging onont- 
beerlijk zijn. Van een dergelijke con- P ^ f,n ,en van 1947 en meer dan de 
junctuur is een snel bederfelijk con- 8.208 ton van de
sum ptieartikel als verse vis natuur- ®®rste ne lft van 1947. Deze cijfers we; 
lijk  het eerste slachtoffer .En in  het ^*3 een schril lich t op de crisis waar- 
lich t der harde werkelijkheid worden onder onze exporthandel van de kust 
de contingentenlijsten der handels- tnans gebukt gaat. Ze worden nog 
verdragen vodjes papier. In  ons han- ernstiger .ais men ze beschouwt in 
delsverdrag met F ran k rijk  was een lunctle van het nationale visserijbe- 
contingent Belgische zeevis voorzien a riJi. Onze eigen aanvoer voor de 
dat 4.000 ton beliep. H iervan is 1.000 y f j1 A ??® bedroeg

Nemen we nu de cijfers van het 
eerste ha lf jaa r 1948 :

Eerste zes maanden van 1948 
Engeland 1.420.000 kilos 

Frankrijk  981.000 kilos 
Zw itserland 364.000 kilos
Ita lië  
Diversen

242.000 kilos
191.000 kilos

3.198.000 kilos 
Het b lijk t dus dat on^e uitvoer 

voor de eerste zes maanden van 1948 
niet hoger is dan voor de laatste drie

produkt voldoende gezuiverd om op 
de m arkt te komen.

De Japanse produktie van agar- 
agar wordt op 2.000 à 3.000 ton ge
schat.

D aar de V .S  slechts jaa rlijk s  50 ton 
m anier kunnen effekten van uitge- opbrengen en ze er 250 van doen heb- 
trokken draden bekomen worden, zon ben, w illen  ze graag de rest van Ja-  
der tot het lastige werk van draadjes- pan jjrijgerl o e Japanners gebruiken 
uittrekken na het weven te moeten agar-agar als voedsel. Daartoe werd 
overgaan. het artific iee l gekleurd en sacharine

Leidende m edicale kringen hebben werd toegevoegd. H et is in  d it land 
aangekondigd dat het n iet onmogelijk een graaggeluste lekkernij. Als de 
is dat verbandstof m et dergelijke ve- agar-agar gekookt wordt, heet ze 
zeis zou vervaardigd worden. Het zou «kanten» en wordt overvloedig toege- 
in  het lichaam  kunnen b lijven na- past voor het bereiden van  confitu- 
dat de wonde dichtgenaaid werd cn ren, sausen kreem 
zou in  het bloed geleidelijk opgelost Gp industrieel gebied heeft het pro- 
en uitgedreven worden. dukt ook zijn  nut, het wordt aange-

Verder wordt het «zeewierzuur» wend als appretuur. D it laatste ge- 
nog gebruikt bij het vervaardigen van bruik vooral wordt fe l uitgebreid.

ton geleverd en het is bij die 1.000 
ton gebleven.

Heironder de cijfers van onze ex
port van verse zeevis voor de vier 
kwartalen van 1947 en voor het eer
ste h a lfjaar 1948 met aanduiding van 
de bestem içingslanden :

Eerste kwartaal 1947 
Ita lië  1.640.200 kilos
Engeland 1.419.200 kilos 
F ran k rijk  479.400 kilos 
Zw itserland 159.300 kilos
Duitsland
Diversen

22.000 kilos
33.000 kilos

3.753.100 kilos 
Tweede kwartaal 1947 

Ita lië  452.300 kilos
Engeland 1.566.000 kilos 
F ran k rijk  2.260.800 kilos 
Zwitserland 106.400 kilos 
Diversen 69.200 kilos

4.454.700 kilos 
Derde kwartaal 1947

Ita lië
Engeland
Fran krijk
Zwitserland
Diversen

10.700 kilos 
698.200 kilos 
210.000 kilos

56.000 kilos
71.000 kilos

1.546.200 kilos 
Vierde kwartaal 1947 

Ita lië  100.200 kilos
Engeland 2.826,700 kilos 
Fran k rijk  20.300 kilos 
Zwitserland 83.400 kilos 
Diversen 113.600 kilos

3.144.200 kilos 
U it deze cijfers b lijk t dus dat onze

niet m inder dan 17.444 ton, ondanks 
het fe it dat de visserij in  M ei totaal 
stil lag, tegen 14.595 ton voor de zes 
volledige maanden van 1938. Boven, 
dien steeg de invoer van verse zee
vis —  vooral consignatievis u it De
nem arken —  van 5.457 ton in  de eer
ste helft van 1947 tot 7.587 ton in 
1948, zodat de eigen productie gekneld 
zat tussen stijgende invoer en slin
kende uitvoer met 'de gevolgen die 
men kent. Dat ondertussen het beeld 
van de invoer zich totaal gewijzigd 
heeft is een andere zaak, waarop we 
het bestek van d it artike l heden niet 
kunnen ingaan.

W at de toekomst van onze export 
van zeevis betreft, deze begint er, de 
laatste tijd  weer w at hoopvoller uit 
te zien in  verband met de gedeelte
lijke  hernem ing van de uitvoer naar 
Engeland en zekere mogelijkheden 
naar F ran k rijk  en Duitsland. Veel zal 
afhangen van de wijze waarop ons 
land de verdediging zal kunnen op
nemen van zijn exporterende ver- 
bruiksnijverheden nu het zich bereid 
verklaard heeft het grootste deel tan 
de ons toegekende Marshall-credie- 
ten in  het collectief Europese fonds 
te storten. Als voorwaarde van  Belgi
sche zijde werd h ier immers gesteld 
dat de door ons afgesloten bilaterale 
handelsverdragen moeten geëerbie- 
didg worden en in  deze akkoorder. 
werd met de behoeften van  deze nij
verheden wel degelijk rekening ge
houden. Alleen heeft de ondervinding 
uitgewezen dat het opstellen van aan
lokkelijke contingentenlijsten nog 
geen uitvoer betekent.

J .  van Thïllo.
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Maüanaie fredetaUe aan fiet
de ViôAandei en de ViôMtyaexââd

S T A T IS T IE K  VAN D E AANVO ER IN
------------

SE P T EM B E R  1948 en 1938
—

Soorten Hoeveelheid in  kgr. W aarde in  Frs.
1948 1938 1948 1938

IJslandse
Kabeljauw

77.615 151.435groot 4,000 35,500
middelsoort 1.200 40.525 17.030 104.850 -
klein 470 29.000 4.430 68.074
totaal 5.670 105.025 99.075 324.359

Andere
Kabeljauw

5.923.310 192.775groot 319.217 35.870
middelsoort > 70,738 ' 41,090 881,705 108.865,50
klein 49,337 52,429 313.395 88.998
totaal 439,292 129.389 7.118,410 390,638,50

IJslandse éSchelvis 58,100 26.515,50groot 3,100 3,835
middelsoort 3.650 4.525 56.970 16,850
klein 900 8.900 7.090 20.387
totaal 7.650 17.260 122.160 63.752,50

Andere
Schelvis 156.810 27.415groot 10.420 4.915
middelsoort 40.344 34.625 422.890 139.235,50
klein 132,208 38,255 727.972 94.769,50
totaal 182.972 77.795 1.307.672 261.420

Pladijs 416.256 284,544 3.702.638 760,948
Rog 394.806 245.181 2,518,973 567,049
Tarbot 81.055 74.536 2.254.237 639.243
Tong 174.795 159.676 7.010.351 2.205,925
Wijting 167.872 157.691 922.485 222.112
Tot. voorn. 25.056.001 5.435.446soorten 1,870,368 1,251,097
Haring (volle) 6,079,251 2.079.694 17.142.059 1.604.540
Garnaal 132.812 281.635 4.354,418 1,051,311
Diversen 1.180.510 1.014.856 9.865.925 1.939.340

Totaal :: 9.262.941 4.627,282 56.418.403 10.030.637
Waarvan

780,208,50IJslandse 74,662 462,905 792.135

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

SE P T E M B E R  1938, 1947 en 1948 M ET
C O EFF IC IEN T  VAN V ER H O G IN G

Soorten Coefficient
1948 1947 1938 ’48-’38

IJslandse
Kabeljauw
groot
middelsoort

19,43 _____ 4,26 4,56
14,17 ---- 2,58 5,49

klein 9,42 ---- 2,38 3,95
totaal 17.47' ---- 3,08 5.67,

Andere
Kabeljauw 5,36 3,46groot 18,55 17,38
middelsoort 11,05 13,20 2,64 4,18
klein 6,35 9,61 1,69 3,75
totaal 16,20 15,68 3,01 5,38

IJslandse
Schelvis 6,90 2,71groot 18.74 —  •—
middelsoort 15,60 ---- 3,72 4,19
klein 7.87 ---- 2,29 3,43
totaal 15,96 ------- 3,69 4,32

Andere
Schelvis 5,57 2,70groot 15.04 13,96
middelsoort 10.48 9,65 4,02 2,60
klein 5,50 5,18 2,47 2,22
totaal 7,14 5,78 3,36 . 2,12

Pladijs 8,89 9,96 2,67 3,32
Rog 6,38 7,06 2,31 ’2,76
Tarbot 27,81 26,95 8.57 3,24
Tong 40,10 40,08 13,81 2,90
Wijting 5,49 5,00 1,41 3,82
Garnaal 32,78 14,55 3,73 8,78
Haring 2,82 3,87 0,77 3,66
Diversen 8,35 10,87 1,91 4,37

INVO ER VAN V E R S E  V IS  EN  V ER S E  H A R IN G  in  S E P T E M B E R  1948 en 1938. 
(in  gewicht en waarde volgens de herkom stlanden)

Landen van  
herkomst

Denemarken (.1) 
Nederland (2) 
Noorwegen (3) 
U.S.A. (4)

Totaal : 
Waarvan :
(1) : schelvis 

paling 
kabeljauw  

forel 
geep

Landen van 
herkomst

Denemarken
Nederland
Frankrijk
Noorwegen
Engeland
Canada
Zweden
U.S.A.
Diversen
September 1947 : 

Totaal :

Hoeveelheid in  kg. W aarde in  Fr.
Haring Andere vis Factuur- Aangegeven,-, 

waarde. waard.
274.355 5.660.788 5.663.008

_____ 30.063 725.692 727.083
______ 18.393 251.312 264,972
_____ 2.038 92.764 92.764

_____ 324.849 6.730.556 6.747.827
Zeevis : 208.910 kgr.; Zoetwatervis : 115.939 kgr. 

108.531 kg makreel 7.425 kg 
76.644 kg (2) : paling 15.920 kg 
40.472 kg (3) : latour 15.355 kg 

15.175 kg (4) : uitsluitend zalm 
15.540 kg

Hoeveelheid in  Kgr. W aarde in  Fr.
Haring Andere vis (globale waarde)

156.700 802.000
344.800 133.300 907.000
74.500 10.900 135.000
_____ 32.600 125.000
1.500 24.500 208.000
______ 12.600 127.000
_____ 10.700 41.000 .
_____ 2.700 24.000
___ __ 400 11.000

420.800 384.400 1.953.000
Haring : 7.500 kg.; Andere vis : 1.140.557 kg.

SA M EN VA TT IN G  VOOR 
SEP T EM B E R  1938, 1947 en 1948

Totale aanvoer : '
1948 : 9.262.941 kg voor 56.418.403 F r
1947 : 7.623.180 kg voor 52.463.415 F r 
1938 : 4.627.282 kg voor 10.030.637 F r

waarvan
A. Haring _

1948 : 6.079.251 kg voor 17.142.059 F r 
1947 : 5,125,420 kg voor 19.855.520 F r 
1938 : 2.079.694 kg voor 1.604.540 F r

B. G arnaal
1948 : 132.812 kg voor
1947 : 184.326 kg voor 
1938 : 281.635 kg voor

C. Diepzwemmende vis
1948 : 3.045.227 kg voor 
1947 : 2.312.267 kg voor 
1938 : 2.171.325 kg voor

4.354.418 F r
2.682.674 F r
1.051.311 F r

34.855.370 F r
29.910.826 F r 
7.171.325 F r

6.09 fr  per kg. 
„6.88 fr  per kgr. 
2,17 fr per kg.

2,82 fr per kg. 
3,87 fr  per kg. 
0,77 fr per kg.

32,78 fr  per kg. 
14,55 fr per kg. 
3,73 fr  per kg.

11,44 fr  per kg. 
12,93 fr per kg. 
3,32 fr  per kg.

Het arbeidsongeval
Wat wordt er verstaan 

door “ongeval” ?

I N SO M M IG E gevallen kunnen de 
verzekeringsorganismen voor fe i
ten gesteld worden, waarover zij 

bij het eerste zich geen uitspraak 
kunnen doen op het domein van «ar
beidsongevallen».

De wetgever heeft ten andere nooit 
een uitdrukkelijke bepaling gegeven 
aan de term  «ongeval» omdat h ij 
voorzag dat meerdere factoren de 
aard van het ongeval konden bein- 
vloeden.

Nochtans z ijn  de verslaggever van 
de wet van 1903 op de arbeidsonge
vallen overkomen aan werklieden op 
vaste bodem, en de M in ister van A r
beid het er over eens dat het «onge
val» een plotseling abnorm aal voor
va l is en veronderstelt een plotselin
ge werking van een buitenstaande 
kracht. De rechtspraak heeft deze 
bepaling tot één form ule herleid : 
«een PLO T SEL IN G  ABN O RM AAL 
voorval voortgebracht door een B U I
TEN STA AN D E kracht.

Opdat een ongeval zou kunnen 
aanzien worden als een arbeidson
geval, moet benevens de hogerge- 
noemde factoren, d it VO O RVAL met 
het werk in  een direct verband staan 
of ondersteld direct.

H et fe it dat er bij het werk een ze
ker risico bestaat in  m indere of meer 
dere mate, slu it het recht n iet u it op 
de toepassing der wet op de arbeids. 
ongévallen; zelfs n iet indien de u it
voering van het arbeidscontract een 
stijgend risico met zich meebrengt 
of tot een m inim um herleid wordt.

Ten einde een nadere beschouwing 
te kunnen geven aan het begrip «ar
beidsongeval» verstrekken w ij h ier
na een verklarend woord in  ver
band met de verschillende factoren 
die de term  «arbeidsongeval» recht
vaardigen.

1) ABN O RM AA L : hoger zegden 
w ij dat het voorval abnorm aal moest 
zijn, t.tz. het tegenovergestelde van 
de regeimatige gang van zaken, of 
m.a.w. het onverwachts fe it dat zich 
voordoet in  tegenovergestelde vor
men en gewoonten dan die w aarin 
het arbeidscontract wordt uitgevoerd 
In  de meeste gevallen is het voor
va l abnorm aal : stek van vis of wire, 
breken van kabel, slag van 'vliegw iel, 
enz... *■

In  het onderhavig geval kan geen 
spraak zijn van «abnorm aal voor
val» waar een arbeider aan de bloed- 
aandrang door de koude veroorzaakt, 
is bezweken, tengevolge van de nor
male stijging of daling„der tempera
tuur, gedurende de w inter.

2) Het voorval moet ook PLO T SE 
L IN G  gebeuren, w at nochtans niet 
u itslu it dat de gevolgen zich evenwel 
later kunnen vertonen. Een val, een 
stek, kan weliswaar op hetzelfde 
ogenblik geen gevolg hebben, niette
m in kunnen later zich organische 
stoornissen voordoen (braak, ver- î 
zweringen...). Zelfs barsten in  han
den tengevolge van de koude worden, 
n iet aanzien als een plotseling ab
norm aal voorval en geven geen aan
leiding tot vergoeding.

3) De derde factor in  de term on
geval bestaat h ierin  dat dit plotse
ling abnormaal voorval moet voort
gebracht worden door een B U IT E N 
STAAN D E KRA C H T. Daarmede 
wordt bedoeld : iets buiten of vreemd 
aan de licham elijke gesteltenis. On
passelijkheid, hoofdpijn, indigestie» 
zeeziekte, enz... zijn voorvallen eigen 
aan de levenswijze van de mens. Een 
val, tegenvolge van een zenuwcrisis, 
kan niet als een ongeval aanzien 
worden. Daartegen is een schok, een 
slag, een val, een stek, van een vis, 
w ire of insect een uitwendige oor
zaak en geeft als dusdanig aanlei
ding tot schadeloosstelling.

Een val nochtans bewijst nog niet 
a ltijd  het bestaan van een arbeids
ongeval; het slachtoffer of zijn 
naastbestaanden moeten eerst en 
vooral het bewijs leveren dat hier 
spraak is van een plotseling abnor
m aal voorval voortgebracht door een 
buitenstaande kracht. Men mag daar 
om n iet besluiten dat die kracht moet 
geweldig of groot zijn. Evenzeer 
moet die kracht geen sporen van ver
wondingen nalaten : blindheid, lam 
heid, doofheid, kan eveneens als a r
beidsongeval doorgaan.

Het is vanzelfsprekend dat het ho
ger uiteengezette begrip «ongeval» nl. 
«een plotseling abnorm aal. voorval 
uitgaande van een buitenstaande 
kracht» met het werk in  rechtstreeks 
of onrechtstreeks verband staat. En  
voorbeeld ter illustratie van d it la a t
ste. W anneer tengevolge vaff een on
geval de afzetting van het grootste 
gedeelte-van de rechter voet het 
het slachtoffer, onder de verergering 
van de geweldige pijnen, krankzin
nig is geworden en gestorven is ten
gevolge van een hartverlam m ing,

Vjtwuam -J&uwieâ
SPI J  SK A A R T

a&OJt de chante meed
ZONDAG : Tomatenomelèt —  Ge

braden schapenvlees — Ajuinsaus — 
Aardappelen — Artisjokken —  Appel
taart

M AANDAG : Koud schapenvlees — 
Gebakken aardappelen —  Salade

D IN SD A G  : Gebraden visfilets — 
Aardappelpuree —  Appelbeignets

W O ENSD AG : Preisoep —  Varkens- 
sauté — Spinazie — Aardappelen

DONDERDAG : W orst —  Spruitjes 
in  w itte saus — Aardappelen

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

ZATERD AG  : Hutsepot

Vloerbedekkingen
De varieteit in  vloerbekleding is 

heel uitgebreid. De prijzen schomme
len in  evenredigheid.

Laat ons ze eens onderzoeken :

Parket
Is  tam elijk kostelijk bij het leggen, 

maar is praktisch onverslijtbaar. Alle 
mogelijke figuren kunnen toegepast 
worden, alhoewel niet alle figuren als 
«goed werk» aanzien worden. Parket 
moet zorgvuldig en door een goede 
vakm an gelegd worden en de goede 
kw aliteit van het hout is de eerste ver
eiste. Het beste onderhoud voor deze 
harde bevloering is boenwas. Als deze 
gelijkvorm ig en in  de passende hoe
veelheden aangebracht wordt, zijn a l
le poriën van het hout gevuld en de 
bevloering heeft een gelijk gepolijste 
effen oppervlakte. Aan te raden is, in  
dit geval, voor k laar hout een klare 
boenwas te gebruiken.

Oude vloeren
Het gebeurt vaak in  oude huizen, 

dat planken vloeren enigszins aan het 
werken gegaan zijn, n iet meer in el
kaar passen en een eindeloze bron 
voor stof en vu il worden; en niet zel
den gebeurt het dat ze een geheim
zinnige infectiebron geworden zijn. 
Als ge zo een losse plank eventjes op
heft, zult ge er onder w aarsch ijn lijk  
een eeuwenoude stoflaag vinden en
kele centim eter dik. De ideale oplos
sing ware h ier het gehele ervan weg
nemen, door een commerciële stofzui 
gers-firma. Deze zijn weliswaar niet 
in  alle centra vertegenwoordigd. 
Kunt u over haar diensten beschik
ken, dan moogt u in  geen enkel geval 
aarzelen.

Het bedekken van een dergelijke 
plankenvloer met linoleum of bala
tum of om het even wat, ware in 
derdaad allesbehalve hygiënisch. Het 
beste na het wegnemen van het stof 
is ook alle planken te ja ten  herleggen 
en daar ’t reeds binsT; jaren gedroogd 
hout geldt, zal de bevloering ook niet 
meer gaan krimpen.

Tapijten
Daarover heb ik het in  vorige a r

tikels uitvoerig genoeg gehad om er 
h ier n iet meer te hoeven op terug te 
komen. De enige raad die ik kan ge
ven is u goed op tap ijten te docu
menteren vooraleer een koop te doen.

Voor het ogenblik gaat de algeme
ne tendenz naar vastgenagelde ta 
pijten, die volkomen de oppervlakte
___________________________________

De Schepper heeft1 het- wel geweten, 
daarom heeft hij geen vis vergeten.

wordt die stoornis als een onrecht
streekse oorzaak van het ongeval 
aanzien.

In  de laatste instantie en ter volle
diging van het begrip «arbeidsonge
val» dient te worden verstaan dat het 
ongeval gebeurd is in  de loop en ten
gevolge van de uitvoering van het a r
beidscontract. D it laatste moet zó 
breed mogelijk opgevat worden.

De rechtsleer en de rechtsspraak 
bieden ons ta l van voorbeelden waar 
de toepassing van de wet op de ver
goeding der schade voórtspruitende 
uit arbeidsongevallen a l dan niet ge
rechtvaardigd lijk t. Steeds worden 
nog betwistbare gevallen voor u itein
delijke uitspraak aan de Vrederech
ter voorgelegd.

Het is evenzeer duidelijk dat de 
memorie van toelichting bij de wet 
van 24 December 1903 op de arbeids
ongevallen in  de landelijke nijverheid 
ook geldt voor de wet van 30 Decem
ber 1929 en volgende betreffende de 
beroepsongevallen overkomen aan 
zeelieden.

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

D IEPZ W EM M EN D E

1938 1947 1948
Jan u ari 2 444 337 2 870 359 3 275 746

Februari 2.163.228 2 658 023 2 898 116
M aart 3 300 423 6 269 617 4 942 708
April 2 427 216 3 960 203 4 071 153
M ei 2 168 123 3 946 394 150 141
Ju n i 2 093 166 3 414 900 2 106 696
Ju li 2 121 773 3.104.813 3.646.855
Augustus 2 297 855 2.593.420 3.174.848
September 2 265 953 2.313.434 3.050.878
Oktober 2 616 001 2 714 106
November 3 201 361 2 736 468
December 2 399 953 3.709.593

29 508 389 40 291 430

van de plaats bedekken. E r mag ech
ter n iet u it het oog verloren worden 
dat bij deze de slijtagen niet zo ge
m akkelijk kan voor alle plaatsen ge
lijk  gemaakt worden als bij een 
rechthoekig of een vierkant dat kan 
gedraaid worden. Men heeft ook bij
na altijd  de neiging het tap ijt jaar 
na jaar te laten liggen en onbedacht 
m ottenfam ilies te ontwikkelen. Ont- 
„houd ook dat een effen tap ijt gemak 
kelijker een vlek zal vertonen, dan 
een gebloemd. Dan heeft men ook 
nog cocosmatten, die praktisch on
verslijtbaar zijn en best kunnen ge
bruikt worden voor niet officiële 
plaatsen als de kinderkam er, het a l
ledaagse eetplaatsje, enz.

Linoleum
Linoleum  van goede kw aliteit 

(door en door bedrukt) zal u jaren
lange dienst bewijzen. Het is van be
lang dat de er onder liggende be
vloering volkomen vlak is en droog. 
Als linoleum  bvb. op een nieuwe be
tonnen bevloering aangebracht 

. wordt moet eerst enkele maanden 
daarmee gewacht worden tot het be
ton gans droog is en er dan nog een 
waterdicht v ilt tussen laten aan
brengen.

Om linoleum behoorlijk te onder
houden moet vermeden worden her
haaldelijk  te schrobben en met veel 
water te spoelen, daar d it niet zou 
nalaten tussen de vouwen heen te 
dringen zodoende het onderlaagje te 
doen rotten. Het beste daarom is de 
linoleum met boenwas te behandelen 
In  het begin zal veel opgeslorpt wor
den m aar naderhand zal een kleine 
hoeveelheid volstaan.

Kurk
W ordt geperst in  de vorm van te

gels van verschillende kleuren ver
kocht. Het dempt de geluiden, ver
s lijt b ijna n iet en is u iterst goed ge
schikt voor de badkamer.

Rubber
Is  een goede vloerbeKTEGIng voor 

gangen en badkamers; het is warm , 
veerkrachtig en gem akkelijk te on
derhouden. Het gebruik er van wordt 
nochtans afgeraden voor keukens 
waar het in contact kan komen 
met vet, wat het zou vernielen. Ook 
is rubber niet voldoende bestand te
gen hitte om te kunnen aange
bracht worden onder een gasvuur 
of een boiler.

Andere vloerbekledingen
E r bestaan nog een aantal vloer

bekledingen die enkel in  aanmerking 
komen voor bevloering in  industrie- 
of ambachtswezen. en die voor ons 
huisvrouwen niet van toepassing 
zijn.

B R IE V E N B U S
PO ET  JE  — Heb niet de minste 

moed. Z it ’s avonds urenlang naar 
radio te luisteren en heb de moed 
niet op te staan om naar bea te 
gaan. Zie er tegen op om alleen een 
aankoop te gaan doen. Doe ook 
niets voor m ijn u iterlijk . Ben 17 
jaar, heb al een dikke maag en een 
nog dikkere buik. Geef me raad.

ANTW OORD : Deze totale moede
loosheid komt niet alleen van uw 
karakter voort die heeft veeleer een 
physiologische oorsprong. Het is de 
dokter die u zoudt moeten raadple
gen, een dokter die u tevens zou be
grijpen en morele raad geven.

M aar als u voor uw schuchterheid 
als uitgangspunt neemt dat u nooit 
nergens zult geraken, is het niet 
m oeilijk te begrijpen dat u het in 
derdaad nooit nergens zal brengen. 
U moet zeggen : «Ik zal lukken, met 
doordrijvendheid en ik  W IL  er ko
men». Zegt niet het spreekwoord dat 
het volk vaak gebruikt : «de aan
houder w int» ? W aarsch ijn lijk  ook 
hebt u geen voldoende vertrouwen in  
uw mama. Ik  ben ervan overtuigd 
dat als u haar eenvoudig vertelt w at 
er in u omgaat en hoe u zich ge
voelt, ze de eerste zal zijn om u naar 
een dokter te leiden.

Heb goede moed, verwacht niet 
een resultaat te bereiken na een 
paar weken. Volg getrouw de raad 
van uw dokter en ik ben er zeker 
van dat dit alles gauw zal beteren.

ROO BAARD : Ben in de vishandel, 
lees regelmatig uw blad en vooral de 
vrouwenkroniek. Mag iedereen aan de 
brievenbuts deelnemen ? Wéïïce voor
waarden, moeten vervuld ? Zou graag 
weten wat ontharing met was is en 
hoe die toegepast wordt.
ANTW OORD : Geen enkel voorwaar

de dient vervuld om te schrijven, a l
leen moet u de brief posten en... wat 
geduld hebben, daar sommige weken 
meer brieven brengen dan er plaats is 
om ze te beantwoorden.

Ontharing met was wordt op de 
volgende m anier toegepast : het was 
koud of warm  (dat zegt de gebruiks- 
aanwijziging) op het gedeelte w aar de 
haartjes weg moeten, aanbrengen. 
D aar het om zo te zeggen direkt hard 
wordt, mag u het in  één ruk wegtrek
ken : de haartjes die er in vastzitten 
komen mee. Het gaat heel vlug en is 
om zo te zeggen pijnloos.

C IN D ER ELLA
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D O K T E R S D IE N S T
Op Zondag, 7 November Dr. Louf, 

Rogierlaan, 48. Tel. 713.44.
Op Donderdaer 11 November : Dr. 

Daems, Koningstraat., 15 - Tel. 712.13

A P O T H E E K D IE N S T
Op Zondag 7 November alsook 

nachtdienst van 6 tot 13 Nov. : A- 
potheek Cleeren, Leopoldplaats, 9.

Op Donderdag 11 November : Apo
theek Wandels, M arie Joséplaats.

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

W O N D E R Z A L F

INDIANA
— Te koop in alle apotheken — 
/  * (325)

IN  H E T  H U W E L IJK S B O O T JE
Zaterdag werd te Brugge het hu

w elijk  ingezegénd van Mej. M aria 
Vanden Abeele met dhr. Robert Boy
dens u it Oostende. Dhr. Boydens 
stam t u it een rasechte Oostendse fa 
m ilie die zeer gunstig staat aange
schreven in onze visserijm iddens.

Dhr. Boydens baat zelf een bloeien
de koffiehandel u it in  de Schippers
straat.

«Het Nieuw Visscherijblad» biedt 
het jonge paar, alsmede de achtbare 
fam ilie zijn oprechte felicitaies.

W E D S T R I JD
Oproep wordt gedaan aan alle Oost 

endse modisten of in  d it bedrijf zijn
de werkkrachten, iets te creëren om 
mede te dingen aan de wedstrijd voor 
de oorspronkelijkste hoedjes of kap
jes, welke zal p laats hebben ter ge
legenheid van het Catharinettenbal 
In  de «Ambassador» Langestraat, 46, 
op Zaterdag 27 November.
B R IT S E  F L O T IL JE  OP B E Z O E K

Dinsdagavond hebben ,10 Engelse 
m ijnenvegers de haven van Oosten
de aangedaan, geëescorteerd door een 
aantal snelboten. De mijnvegersflo- 
tilje  staat onder bevel van Lu it. Com. 
Woolcombe R.N. en zal tot Zondag te 
Oostende voor anker liggen.

Woensdag legde de bevelhebber van 
de flo tilje  vergezeld van zijn staf, een 
beleefdheidsbezoek af bij dhr. Burge
meester. Ten stadhuize was bij de 
receptie Commodore Timmermans 
eveneens aanwezig.

EEN  U IT G E B R E IID E  Z A A K
De aanhouding van de twee auto- 

zwendelaars te M ariakerke is de in 
zet geworden van een actie tegen een 
internationale autodievenbende. In  
F ran k rijk  werden reeds meerdere le
den van deze bende achter slot en 
grendel gezet.

H O O F D C O M M IS S A R IS  VAN P O L IT IE  
A A N G ER E D EN

Dhr. Pintelon, Hoofdcommissaris 
van Po litie  te Oostende, werd aan het 
verkeerspunt Pe tit Paris  aangereden 
door de auto van dhr. Ja n  Blondeel.

Dhr. Pintelon liep enkele schram 
men op en kleerscheuren.

BRA N D
B ij dhr. Corneillie, wonende Ant- 

werpenstraat, 2 brak brand uit, De 
brandweer /verscheen echter spoedig 
ter plaats, én kon de brand overmees 
terèn en het huis vrijw aren.

G R A N D S B A L  D ES  C A N A RD S
Het is niet de 3e m aar wel de 4e Z a
terdag, zijnde 22 Jan u a ri 1949 dat het

G R A N D S B A L  D ES  C A N A RD S
ingericht door de oud K .Q .’s zal door
gaan in  de salons van het Stedelijk 
Casino.

G R A N D S  B A L  D ES  C A N A RD S
een zinspeling op de «Canards» (valse 
geruchten) welke zo gem akkelijk de 
ronde deden in  de K.G.-kampen.

Eenieder houde 22 Jan u ari 1949 v rij 
voor het Grand B a l des Canards.

N A T IO N A LE  M IL IT IE  _ B E R IC H T
De Belgen geboren in  1932, die de 

15e November 1948, geen bericht 
mochten ontvangen hebben van hun 
inschrijving in de werfreserve, moe
ten zich vóór 1 December 1948 tot het 
bestuur der gemeente wenden, w aar 
zij op 1 October 1948 in  de bevolkings 
register ingeschreven waren.

K L A A S F E E S T  D ER  V E R P L IC H T E  
G E N T S E  G E E V A C U E E R D E N

Het kosteloos klaasfeest ingericht 
door het comité voor Oostendse Ver
p lich t Geëvacueerden u it Gent, gaat 
d it jaa r door op 19 December te 15 
uur in  de zaal «Oud Oostende».

Daarom worden de personen die 
Gent als verb lijfp laats kozen ver
zocht hun kinders of kleinkinders 
beneden de dertien jaa r te laten in 
schrijven op een lijs t berustend in  het 
lokaal «Oud Oostende», Ieperstraat 
m its aangifte van geslacht en ouder 
dom en d it vóór 5 December, of in 
schrijven langs de post aan de se- 
kretaris de heer Ed. Stangé, Aarts- 
hertogstraat, 64, Oostende.

Namens het comité.
De Voorzitter, 

Charles F E Y S .

IN D R U K W E K K E N D E  D O D EN H U LD E
Dinsdagnam iddag ging een indruk

wekkende plechtigheid door ter gele
genheid van Allerzielen. Om 14.30 ver 
trok aan het stadhuis een optocht 
w aarin  opstapten de burgerlijke en 
m ilita ire overheden, dç vaderlandse 
groeperingen en hun leden. Jongetjes 
van het Kon. W erk Ib is, droegen gro
te rouwkransen, terw ijl het stedelijk 
muziekkorps treurm archen speelde.

W ij , bemerkten de aanwezigheid 
van Burgem eester Serruys, schepenen 
en gemeenteraadsleden, S ir Raindle, 
B rits  consul en Duriez, Frans gezant, 
Commodore Tim erm ans enz. Op het 
stedelijk kerkhof schaarden zich alle 
aanwezigen rond het heldenmonu 
ment, alw aar de katholieke en protes
tantse almoezeniers de rustplaats ze
genden. Daarop weerklonken de na
tionale hymnen en werden door de 
delegaties der verenigingen bloemen 
neergelegd. Een langdurige defilé be 
sloot deze vaderlandse plechtigheid' 
die in  de k ille  Novemberregen een in 
drukwekkende aanblik bood.
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R E D E R S , V IS S E R S  voor 
ST O V EN - G A SV U R EN  EN

IJZ E R W A R E N
wendt TJ 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 ATTGE P R IJZ E N  |
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V E R JA R IN G  VAN DE
W A P E N S T IL S T A N D
P R O G R A M M A
Te 9.30 u. : Plechtige mis in  de SS Pe 

trus en Pauluskerk. 
te 10.15 u. Vorm ing van de stoet 

langs de kerk (De overheden zullen 
p laats nemen acnter de muziekka
pel van de Zeemacht, in  de Prins 
Boudew ijnstraat) ; 

te 1045 uur : Bloem enhulde aan het 
Stedelijk  monument SS. Petrus en 
Paulusplein; 

te 11 uur : Op de W apenplaats :
a) een m inuut ingetogenheid-vaan- 
delgroet; b) overhandigen van Be l
gische wim pels aan de «Poilus de 
France» en de B ritish  Légion» en 
een Franse strik  aan de «Vuurkrui 
sen; c) uitreiking van eretekens.

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

« p tg p p jw p i 'u w i m m  rn m m m m m  p mm

Reders &  Vishandelaars
' j a r *  H E T  B E S T E

W O R D T  G E L E V E R D  DOOR

FROID IN D U S T R IE L
(228) T E L . 71781

m

BU RG ERLIJK E STAND
G E B O O R T E N

21 - Redgy Schm ittt „v. Isidorus en 
Yvonne Brys, Kairostr., 33.

23 - André Vandewalle, Eernegm; 
Rose-Darie R icks v. Jam es en Ethel 
Burke, St. Paulusstr., 19; M ireille De 
Grote v. Roland en Louisa, Cockx, Ko 
ninginnel.. 31; Jacqueline Po llet te 
Snaaskerke.

23 - Huguette Verburgh v. Ludovi- 
cus en M ariette Claeys, Cirkelstr., 35; 
Yvette Verburgh v. Ludovicus en M a
riette  Claeys, Cirkelstr., 35; Roland 
Dedecker v. François en Yvonne De
corte, Gistelstwg., 10; Roland Simons 
v. Henricus en Edmonda Vantroosten 
berghe, Leffingestr., 213.

24 - G ilbert Corveleyn v. Leo en 
M arguerite Sanderst, Esdoornl., 13 ;

25 - Erna  Heernaert v. M arcellus en 
Josephina Meulemeester, Gerststr., 
139; Sonja Vanhove v. Jeroom  en 
Georgette Vanwulpen, T. Van Loostr. 
28; V iviane Le B lanc v. Oscar en Ja c 
queline Decock, Aartshertogstr., 12B;

26 - Redgy Parret v. Joseph en M a
ria  Demesmaecker, Torhoutstwg., 293 
Christtiane Deboysere v. Prosper en 
Fernanda Everaert, R ietstr., 75; A n 
ne Vitse v. Jacques en M arie .Vanro- 
bays, Stuiverstr., 293; Lea Haghebaert 
v. Robert en G ilberte Lamote, Nieuw_ 
landstr., 62; Annie Makelberghe v. 
Gustavus en M argareta Verlinde, 
Nieuwlandstr., 8. Suzanne Van de 
Moere v. Oscar en M aria Goeghebeur 
Stuiverstr., 66.

28 - L iliane P illâ t v. M aurice en Y- 
vonne Eerebout, Kongol., 91.

S T E R F G E V A L L E N
23 - Helena Brys, 77 j., F reg a tstr, 

14; M aurice Simoens (G iste l).
24 - Henry Potter (Londen); Ca- 

tharina Bosmans 82 j. Leffingestr., 69
25 - W alter Debruyne, 32 j., V is

serskaai, 12.
26 - Irm a Staelens (M oere); Ju lia 

nus Vynck, 41 j., St. Paulusstr., 53 ; 
Freddy Rau, 1 j. St. Paulusstr., 68

27 - Honoré Maertens, 60 j., Lange. 
str., 94; Georgius Meulemeester, 34 j. 
Viaducslop, 24.

28 - Alphonse Vancoillie, 72 jaa r 
Steenbakkerstr., 22; M arie Dupon- 
cheel, 68 j. Dr. Verhaeghestr., 6; Elo- 
die Lannoye, (M oere).

H U W E L I JK E N
Robrecht Verleye, onderw. en* Fe r

nande Maenhoudt, z.b.; Georges Beau 
prez, loodsleerl. en E lisa  Verplancke 
z.b.; Rogerius De Vooght, leraar en 
Christiana Verburgh, z.b.; Roger De- 
groote, loodg. en M arguerite Mest- 
dagh, z.b.; Raym ond Goegebeur, pas
werker en G ilberta Degryse, zb.; Au
gust Dekeyser, stadswerkm. en L ilia 
ne Meyer, naaister; Robert Devildere 
bediende en M arie Maes, z.b.; Gus
taa f Devos, mekan. en Hvonne Mus- 
sche z.b.; René Edebau, electricien en 
Christine Frm aut, z.b.

H U W E L IJK S A F K O N D IG IN G E N
Steen Alidor, hulpsm id, wed. van 

Rosalie Vanhixe, K l. W eststr., 21 en 
Casteleyn Ivonna, z.b., K l. Weststr., 
21; Van den Bulcke Pau l, rekenplich- 
tige, W itte Nonnenstr., 61 en Cools 
Joanna, onderwijzeres, Goedheidstr., 
55; Luys Auguste, mekan. Visserskaai
18 en Vandierendounck Laura, z.b. S t 
Franciscusstr., 26; Vanden Eeckhou- 
te Roger, hotelb., Rozenl.. 17 en Fa- 
razyn Denise, z.b., Prinsenl., 17; De 
Prince Edouard, stuurm an, Statiestr.
8 en Van Hoof M alvina, naaister, S ta  
tiestr., 8; D ’Everlange Robert, visser 
Ooststraat, 55 en Van Loo Rachel, 
werkster, Christinastr., 71; Schelf
hout André', bediende, Strombeek - 
Bever en Druyve Suzanne, z.b. A. P ie 
terslaan, lb ; De Groote Louis, visser 
Torhoutstwg., 182 en Verm eersch S i
monne z.b. echtgescheiden van Fe r
dinand Ahrens, Torhoutstwg., 182 ; 
Vaés Victor, behanger, Tarwestr., 73 
en Verhiest Georgette, z.b. Gerststr., 
71. f

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

Extra rieten visbennen
N IJV E R  H E  ID S MAN DEN 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

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

C IN E M A ’S
PA LA C E : «BROADW AY» met Geor

ges R a ft en Jane t B la ir.
K ind , toegelaten. 

NOVA : «LE  P E R E  TRA N Q U ILLE» 
met Noël-Noël.

K ind, toegelaten. 
FO RU M  : «LE CO M M EN SEM EN T OU 

LA  F IN » « The beginning or the 
End» met B rian  Donlevy, Robert 
W alker en Tom Drake.

K ind, toegelaten. 
R IA LT O  : «LE  GRAND  PA SSA G E» 

«North W est Passage» met Spencer 
Tracy, Robert Young en W alter 
Brennan.

K ind, toegelaten. 
CORSO : «LA R E IN E  D ES R E B E L 

LES»  «Belle Star» met Randolph 
Scott, Gene Tierney en Dana An
drews.

Kind, toegelaten. 
CAM EO : «7ème D IST R IC T »  «The 

great O ’M alley» met Pa t O’Brien, 
Syb il Jason en Humphrey Bogar.

Kind, toegelaten 
R IO  : «SANG E T  OR» «Body and 

Soul» met John  G arfield  en L ili 
Palm er.

Kind, toegelaten 
R O X Y  : CO NNAISEZ-VOUS SU S IE»  

« If you knew Susie» met Eddie Can 
tor en Joan  Davis.

Kind, toegelaten

NIEUWPOORT
C lf jE M A ’S

NOVA : van Vrijdag tot Maandag : 
«Ridder zonder vrees» kleurenfilm 
met La rry  Parks en Ellen  Drew.

Van Dinsdag tot Donderdag : 
«L ’île d’amour» met Tino Rossi en 
Josseline Gaël.

C EN TU RY  : van V rijdag tot Zon
dag ; «De gevangenen van Satam  
met Dana Andrews én R ichard Coûte.

Maandag en Dinsdag : «De ramp- 
sailige ochtend» met Henry Fonda en 
Dana Andrews.

Woensdag en Donderdag : «13 rue 
de la  Madeleine» met Jam es Cagney 
en Annabella.

A L L E R L E I

V O ETBA L : Zondag te 15 uur • 
I l le  Spec. A : SVN -SK Den Haan.

Woensdag te 19 uur in  het Duynen- 
huis : spreekbeurt door K are l Jonck
heere.

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 : «Landverhuizers» met 
George O’Brien  en «Bloedige parels» 
met George Houston.

I  Voor Nieuwbouw en Herstelling van
S C H B P B N

I N.V. BELIABD-CR1GHT0N & CO

lÉ A A M É É â A t
(214)

M te iM ÉâM l

U IT S L A G  T O M O LA  
B A L  Z E E W E Z E N

De prijzen toegekend aan de vol
gende winnende nummers werden 
nog niet afgehaald :
572 330 262 028 374 620 044 411 256 
376 307 432 388 574 474 306 368 621 
375 541 308 029 3?85 373.

De prijzen b lijven ter beschikking 
tot 13 November 1948 in  de burelen 
van het Loodswezen _ Oostende K a a i 
toegang lartgs de Sm et de Naeyer- 
brug.

B A L  D E R  SEA -SC O U T S
De lokale Groepering der Sea- 

Scouts en Sea Rangers rich t op Za
terdag 6 November 1948 a.s. te 20.30
u. een groot bal in  de La iterie  Roya
le. De medewerking van anim ator G  
Decleer is verzekerd.

A lle stadsgenoten zullen d it inniti- 
atief w illen steunen, vooral daar de 
opbrengst van d it bal ten goede komt 
om een kerstfeest aan te bieden aan 
de wezen tussen 7 en 13 jaa r der po
litieke gevangenen en het Gesticht 
S in t V incentius (Langestraat), als
ook aan de jonge scouts.
H E T  V E R D A C H T  O V E R L IJD E N

W e melden verleden week dat in  
het Stedelijk  H ospitaal was overleden 
de taxichauffeur W alter De Bruyne 
wonende Visserskaai, 12. De dokters 
hadden geen oorzaak van Overlijden 
kunnen vaststellen zodat het stoffe
lijk  overschot van de man, die be
weerde n iet ziek te zijn, lange tijd  
bleef opgeborgen. Zaterdag werd dan 
tach, nadat het Parket ter plaatse 
was geweest, het sto ffelijk  overschot 
begraven. Volgende diagnose was 
vastgesteld : nierontsteking die over
geslagen was naar het hart. in  me
dische termenologie : urim ie.

B R I i S S I L

VO ORD E  B E S T E  M O T O R EN
D E  V IS S E R I J

Algemene Vertegenwoordiger 
voor de Visserij :
L. A. A S P E S L A G H ;
Poststraat, 12 - Oostende i
Tel.: 71.408. (87)}
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B U R G E R L I JK E  STAN D
Huwelijken : Deklerck Em iel met 

Vanhilderson M arguerite; Declerck 
André, metaalbewerker (Mannekens- 
vere) met Veervoort Sim onne; Ver
burgh André, hotelier (Oostende) 
met Delacourt Georgette;

Overlijdens : Anseel Elodia 75 jr, 
echtg. Duflou Remi.

B E R IC H T
De Belgen geboren in  1932, die te

gen 15 dezer geen bericht ontvangen 
hebben van hun inschrijving in  de 
Werfreserve, moeten zich vóór 1 De
cember 1948 tot het bestuur der ge
meente wenden waar; zij op 1 Oktober
11. in  de Bevolkingsregisters inge
schreven waren.

« B O R R E T JE  K E R M IS »
Op de eerste Zondag van November 

wordt alh ier de «Willebrordus» K e r
mis gevierd. De oude Middelkerkena- 
ren houden hieraan ten zeerste a l
hoewel de huidige feestelijkheden 
heel veel van hun vroegere luister 
verloren. N iettem in hebben de Ver
enigde Herbergiers der dorpskom de 
koppen bij m ekaar gestoken en rich 
ten Zondag dan ook twee prachtige 
velokoersen in  voor alle dorpsgenoten 
waaronder het kampioenschap der 
veloclub. Stippen w ij nog aan dat 
’s avonds een prachtig bal doorgaat 
in  de feestzaal van het Hotel du Ca
sino en zulks ten voordele van bo
ven genoemde inrichters.

B I J  O N ZE B O L D E R S
Maandag e.k. ter gelegenheid van 

«Borretje» gaat bij M arcel Lanssens, 
Molenstraat, een grote prijskam p op 
de boltra door voor alle liefhebbers. 
E r zijn 1.000 fr  prijzen te winnen en 
teneinde het vormen der ploegen te 
vergem akkelijken worden de liefheb
bers verzocht zich ten laatste op 
Zondag 7 dezer te laten inschrijven.
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A P O T H E E K D IE N S T
Voor Zondag 7 November : Apo

theek Cool, M arktstraat. Open van 9 
tot 12 en van 16 tot 18 uur.

B U R G E R L I JK E  STAN D
Huw elijk : Debruyne August, vis

ser te Oostende en Roggeman Lucie.

R A V IT A IL L E R  IN S D IE N S T
Volgens het staatsblad van 16-10- 

48 is het einde der gemeentelijke ra- 
vitailleringsdiensten voorzien op 31- 
1-49 aan de enige overblijvende be
diende der stedelijke ravitaillerings- 
diensten Mej. F illia e rt werd de drie

maanden vooropzeg betekend. Daar
mede is het ook afgelopen met het 
rijtje  staan voor het afhalen van dit 
of van dat wat voor de huisvrouwen 
een aanzienlijke tijdbesparing zal 
zijn.

11 N O V E M B ER
Daar 11 November een nationale 

feestdag is worden de inwoners ver
zocht die dag hun huizen te bevlag
gen.

D U IV E N M A A T S C H A P P IJ  
« E E R L I JK  M O ET  V O O R U IT »

Op Zondag 7 November a.s. te 10 
uur is er algemene vergadering in 
het lokaal bij V. Borret, Langestraat. 
Op de dagorde : m aandelijkse beta
ling, uitkiezen van diploma’s en op
gave van kleur der duiven met ring-’ 
nummer, allerlei. Vanaf Zondag 5 
December wordt een wekelijkse ten
toonstelling gehouden van telkens 30 
reisduiven van Nieuwpoortse liefheb
bers ingeschreven volgens rang. De 
tentoonstelling heeft plaats van 10 tot
12.30 uur.

O P E N B A R E  V E R L IC H T IN G
Binnenkort zal Gazelec aanvangen 

met de uitbreiding van de openbare 
verlichting. Axiale lampen met kwik- 
dam pverlichting zullen geplaatst wor 
den aan het kruispunt vafci de De Roo- 
laan en de Duinkerkestraat en alle 
kruispunten van de Langestraat, aan 
de vier hoèken van de Grote M arkt 
terw ijl ook twee lampen in  de M arkt
straat zullen geplaatst worden. De 
verlichting met kwikdamplampen is 
uitstekend m aar ze zou betere resul
taten opleveren moesten doorzichtige 
lamflkappen gebruikt worden in 
plaats van het huidig .systeem dat de 
verlichte oppervlakte ‘ te veel con
centreert.

W IL L E M S F O N D S

Op Woensdag 10 November richt 
de W illem sfondsafdeling Nieuwpoort 
een spreekbeurt in  in  het Duinen- 
huis. Aanvang te 19 uur : Spreker is 
K are l Jonckheere en zijn onderwerp : 
«Al kuierend door Afrika».

BO T S IN G
Zaterdag jl. rond 19 uur gebeurde 

op het kruispunt van de Lange- en 
de M arktstraat een botsing tussen de 
vrachtwagen van David M. van Stee
ne en de personenwagen van Loncke
C. uit Eernegem. Alles beperkte zich 
tot stoffelijke schade.
M IJN  O P G E V IS T

Zaterdag jl. bracht de N.820 (re
der Beyen H enri) een zeemijn binnen 
d i; naar verluidt van de oorlog 1914-
18 zou dateren. Na eerst aangelegd te 
hebben in  de vlotkom aangelegd te 
hebben in  de vlotkom werd de N.820 
bij de loodsboten gemeerd w aar ’s 
avonds de ontm ijningsdiensten het 
oorlogstuig onschadelijk maakten.
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BU R G ER L IU K E  STAN D
Geboorten : Pyckavet Robert van 

Octaaf en Tavernier Ju d ith  (Lisse
wege); Van Uden Gabrielle v. Hen- 
drikus en Verbrugge M arie-Jeanne, 
(Zeebrugge).

Overlijdens : Van Kersschaever Ju 
lius 75 jaar, Grote M arkt, 22.

Huwelijken : Valentyn Preem met 
Simonne Vanmassenhove; Maurice 
Defever met Vervalle Germ aine; B y l 
Marcel met Mestdagh Gabrielia; V lie 
tinck Leon met Degeeter Jeanne.

Afkondigingen : Verlinde Urbain 
met Zwertvaegher Raymonde.
a p o t h e e k d ie n s t

Zondag 7 November wordt de apo
theekdienst verzekerd door heer V i
leyn, Casinoplaats 1.
f o n t e n i e r s d i e n s t

In de week van 6 tot 13 November 
wordt de fonteniersdienst verzekerd 
door fontenier Mengé Léander, Scha- 
rebrugstraat 95.

H ER D EN K IN G  W A P E N S T IL S T A N D
Ter gelegenheid van de herden

king van de W apenstilstand op 11 No- 
yember 1918 wordt door het gemeen
tebestuur een .eenvoudige plechtig
heid ingericht samen met de vereni
gingen van Oud-Strijders, VuurKrui- 
sers en andere vaderlandse groepe
ringen.

Te 10 uur 30 wordt de stoet ge
vormd in  de Onderwijsstraat.

Optocht door de voornaamste stra
ten van de stad naar het gedenkte
ken der gesneuvelden waar één m i
nuut stilte zal worden in  ,acht geno
men. H ierna bloemenhulde voor het 
gedenkteken gevolgd van uitreiking 
van oudstrijders van de eerste we
reldoorlog 1914-1918 van juwelen van 
de Leopoldsorde.

Te 18 uur, fakkeltocht met de bei
de muziekmaatschappijen.

Te 20 uur in  de feestzaal Thalia, 
groot Oudstrijdersbal.
IN H ET  P O L IT IE K O R P S

Ons politiekorps heeft opnieuw een 
aanvang genomen met zijn schietoe
feningen. Tot op heden werden reeds 
twee oefeningen met de revolver ge
houden als voorbereiding van een 
komende prijskam p met korpsen van 
omliggende gemeenten. In  het voor
uitzicht wordt een wedstrijd tegen 
Knokke overwogen.

BOND D ER  T O N E E L V R IE N DEN
De derde vertoning ingericht door 

de Bond der Toneelvrienden gaat door 
op Dinsdag 16 November te 20 uur in  
de toneelzaal van het stedelijk Casino 
en wordt opnieuw verzorgd door het 
gezelschap van het KN S, Nationaal 
Toneel u it Antwerpen.

De keuze viel deze m aal op het ge
kende werk van de Franse schrijver 
Jean Anouilh «Het rendez-vous te 
Senlis».

De Regie berust bij Ben  Royaards, 
die met de dames Je t Naessens, C la
ra Van Wesch en heer Anton Peters 
instaan voor de hoofdrollen.

Locatie bpen in  het secretariaat 
van het stedelijk Casino ieder dag 
van 11 uur.
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MOTORS - VAARTUIGEN -

Diesel
Motoren
A g en tsch ap  :
H. & R. B o yd e n s
4, Velodroomstr. 
40, Schipperstr. 

OO STENDE

EXPERTISEN —

Notariële Aankondigingen
Studie van de Notaris 
A. L A C O U R T

Oostende

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

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

Op M AANDAG 15 N O V EM BER  1948 IN S T E L  M E T  P R E M IE
om 3 uur namiddag in  het Café Prin s Op D IN SD A G  9 N O V EM BER  1948, 
Boudewijn, St. Seibastiaanstraat, 22, om 17 uur te Heist-aan-zee, in het
Oostende

IN ST EL  met 1/2% prem ie van 
STAD  O O STEN D E - W EST  

Eenige koop :
D E P U IN E N  VAN  EE N  W O O N H U fS  

M ET  G RO N D
gelegen te Oostende, N ijverheidstraat 
gekadastreerd Sectie A deel van 
nummer 30/a en 31/a groot 188 m2. 
22 dm2.

De rechten op oorlogsschade wor
den medeverkocht ten tite l van kans 
kontrakt.

Onm idellijk beschikbaar.
Alle in lichtingen ter Studie K are l 

Janssenslaan, 31, Oostende. (968)

Café «’t M arktplein», bij de Wedu
we Oppalfens, van

BAD STAD  H E IS T  AAN Z EE  
Koop I :

W E L G E L E G E N  W O O N H U IS  
met erve, ST IE SLA G , 29, groot 351 
m2, bewoond door dhr. H. Savels. 

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

nevens voorgaande, uitgevende op de 
Stieslag met een bouwzijde van 6.50 
m.; groot 327 m2. (961)

Studie van de Notaris 
A. L  A C O U R T

j te Oostende

Op W O EN SD AG  17 N O V EM BER  1948 
om 3 uur nam iddag in  het Café 
Prins Boudewijn, S in t Sebastiaanstr.,
22 te Oostende.

T O E S L A G

STAD  O O STEND E

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. N otaris J .  G H YO O T ,

Verm indering. van rechten voor le  st-Petersburgstraat, 47, Oostende 
aankoop. (Tel. 715.88;

✓ X X X X
IN G EST E LD  : 215.000 Fr. IN S T E L  met 1/2 %  P R E M IE

. _ Op D IN SD A G  9 N O V EM BER  1948,
Alle in lichtingen ter studie: K a re l te u> zittingzaal Vredegerecht te

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

O.L. Vrouw straat, 23, H eist aan Zee 
xxx 

TOESLAG- 
Op M AANDAG 8 N O V EM BER  1948, 

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

BAD STAD  H EIST-A A N -ZEE

Groot BURGERSHUIS
met E R V E

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

Ten verzoeke van de D ienst van het 
Sequester. (950)

IN G E S T E L D  : 270.000 FR .
(973)

Janssenslaan, 31. (980) Oostende, Canadaplein,

Jieiót
VkVVWWV
B U R G E R L IU K E  STAN D

Afkondigingen : Neyts Leopold, 
visser-stuurman en V lietinck Marie- 
Louise; Savels Georges, onder-luite- 
nant Belgisch Leger en Ackx Geor
gette;

Huwelijken : Vandevelde Leon, w a
genmaker (Ram skapelle) met Roose 
Erna; Janssens André, paswerker met 
De Vos L ia ; Demuynck Roger, been
houwer met Van Belleghem  Irene; 
Larbrisseau André, haarkapper (B lan  
kenberge) met Deschacht Madeleine, 
kleermaakster (H eist).

Geboorten : Van Eecke Liliane, 
Ramskapellestraat 183.

E E R L I JK E  V IN D E R
"be 15-jarige student Hilderson K a 

rel vond in  de W estkapellestraat een 
portempnnaie bevattende een be
langrijke som geld. H ij aarzelde niet 
deze onm iddellijk terug te bezorgen 
aan de eigenares, mevrouw G yffroy 
Marie, wonende W estkapellestraat, al 
hier.
Waarlijk een meldenswaardige daad, 
en een proficiat aan onze eerlijke stu 
dent .

NAAR A D EG EM
Zoals verleden jaar was ook Heist 

te Adegem aanwezig bij de plechtig
heid op het Kerkhof der Gesneuvel
de Canadezen. De vrijw illig  opgeko
men auto’s brachten de afgevaardig
den van de Vaderlandse groeperin
gen eerst naar Knokke, waarna ge
zamenlijk de reis naar Adegem werd

Op het Kerkhof werd door de heer 
Burgemeester de Gheldere, namens 
het Gemeentebestuur een kroon neer 
gelegd.

SPO R T FEEST
Een dringende oproep wordt ge

daan aan de sportliefhebbers om op 
Zaterdag 20 November op het feest 
ingericht door de supportersclub van 
Flander Janssens aanwezig te zijn. E r 
werd gezorgd voor een lste klas jazz
orkest, met daarbij de zangeres He
lene M aréchal die zeker geen onbe
kende is. Op het bal heeft de uitjoting 
plaats van de ta lrijke en zeer mooie 
prijzen. We hopen zoals verleden 
jaar op een ta lrijke  opkomst.

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)

S P O R T
GROTE cijfers !

S.V. N IE U W P O O R T  - F.C. H E IS T  7-1 shot in  de hoek de keeper der gasten
een vierde m aal te verslaan. 

Nieuwpoort js onmiddeSlijk in de Aan de 79e min. lost Vermote van 
aanval m aar heeft met onkans af te op 30 m. een shot waartegen de doel- 
rekenen, als B illiau  na een paar mi- man machteloos staat. Aan de 85e 
nuten- spel de voet verstuikt en van min. krijg t Nieuwpoort een vrijshot 
wéinig nut meer is voor zijn ploeg, toegewezen die genomen wordt door 
zodat de zwartgelen dg gehele wed- Vandenabeele. De vöorzet van Ver- 
strijd  door practisch met tien man mote belandt bij Rammeloo die zijn 
spelen. Aan de 10e min. schiet Bouve derde doelpunt inschiet. Twee minu- 
op doel, de bezoekende doelman laat ten voor het einde wordt een penalty 
het leder ontglippen en Rammeloo te door Vermote onhoudbaar omgezet, 
kent het eerste punt aan. Aan de 27e Nieuwpoort behaalde hier een ruim  
min. op geharrewar voor Nieuwpoort verdiende overwinning na een faire 
doel kunnen de bezoekers de gelijk- wedstrijd met goede leiding, 
maker netten. Nieuwpoort vertoonde Florizoone, Vermote en Rammeloo 
een lichte meerderheid, zodat de 1-1 waren deze m aal de besten, terw ijl de 
stand aan de rust gevleid was voor anderen voldeden. Indien Develter 
Heist. N a de rust schijnen de gast- beter zijn voorzetten wilde verzorgen 
heren plots de goede kadans gevon- zou SV  een der beste m iddenlinies 
den te hebben. Aan de 63e min. schiet hebben van de reeks.
Florizoone van ver op doel, de doel- De reserven behaalden te De Pan- 
wachter van Heist loopt u it en het ne hun eerste overwinning en wel 
leder gaat over zi;n hoofd in het net. met grote cijfers (2-6). Goed zo, jon- 

M et kopstoot zet Rammeloo aan de gens. De juniors moesten met 1-3 te- 
66e m inuut een voorzet van Vermote gen V.G. Oostende de vlag strijken, 
in doel om. Twee m inuten later is Zondag ais. reist de eerste ploeg 
het de beurt aan Bouve om met een naar S.K . Den H aan w aar ze, m its

------------------te spelen zoals Zondag in  de tweede
helft, beide punten kunnen behalen.

De reserven spelen aan huis tegen 
S.K . Den Haan en de juniors trekken 
naar C.S. Brugge. Op 11 November 
speelt onze eerste ploeg de retourwed- 
strijd  te Houthulst.

C I JF E R S  Z I JN  W È L S P R E K E N D

23Wanneer de Koloniale Loterij op 
November e.k. 

de achtien m illioen van haar 16e 
schijf 1948 zal getrokken hebben te 

Boom

zal zijn sedert Jan u ari 1948

T W EE H O N D ER D  ACH T EN  T A C H T IG  
M IL L IO E N  hebben verdleeld

W AAR V IN D T M EN B E T E R  ?

K O L O N I A L E  L O T E R I J
H EEFT  H AAR’S  G E L IJK E  N IE T

1, W E L G E L E G E N  B U R G E R S H U IS ,
(eertijds w inkelhuis) met verdieping

P I TAAL ST R  A AT 6 "l 9  ̂( nabij6 goeder en"-

Bij G.S. Middelkerke
Zoals w ij het voorspelden is Gold 

Star reeds de tegenslag van bij Steen 
brugge te boven gekomen. Beernem 
echter heeft zich prachtig verdedigd 
en het was slechts in  de tweede helft 
dat G.S. een groot meesterschap aan 
de dag kon leggen Bertje  D ieren
donck was hierbij de grote animator 
en zijn derde doelpunt zal gewis nog 
lange tijd  in  ons geheugen blijven. 
Groen-zwart kende een succesrijk be
gin want na een onvergeeflijk mis
verstand tussen Bourgoignie en D’ 
Everlanghe wist de gevaarlijke Rey
naert de stand te openen. Gold Star 
reageerde hierop heftig maar slechts 
aan de 28e min. kon Dierendonck op 
inzenden van Eerebout gelijk stellen. 
Deze stand bleef tot aan de rust on-

Les Frigorifères du 
Littoral N.V.

H E R O P B O U W  
K A P IT A A L S V E R H O G IN G  

IN G A N G Z E T T IN G  IIJS F A B R IC A T IE

Men weet dat op de vorige buiten
gewone Algemene Vergadering beslo
ten werd tot kapitaalsverhoging, die 
onmiddellijk bij getreden werd door 
een groep van m aatschappijen. Het 
proces-verbaal van bovenvermelde 
vergadering is verschenen in  het B e l
gisch Staatsbïad van 12 en 13 Ju li 
1948, nummer 15064.

De vroegere aandeelhouders hebben 
het recht in  te schrijven. Z ij moeten 
zich wenden ter maatschappelijke 
zetel, ST, Boulevard de W aterloo 
te Brussel vóór 15 November 
1948, waar alle bijkomende in lich tin 
gen zullen worden verstrekt, indien 
zij zulks Wensen. Een oud m aatschap
pelijk aandeel geeft recht op een 
nieuw bij de inschrijving. Men schrijft 
in  voor 672 fr  per m aatschappelijk 
aandeel.

De heropbouw der installaties is 
reeds verschillende maanden bezig. 
De werken vorderen snel. E r wordt 
reeds ijs  gefabriceerd.

Men weet dat het programma ook 
het snel bevriezen van vis behelst, als
ook het inrichten van een werkplaats 
voor het uittrekken van olie en het 
bewerken van onderproducten. A l de
ze installaties beantwoorden aan de 
jongste technische methodes.

(967)

(nabij goederen 
station) 115,14 m2.

Dadelijk v rij - gas - electriciteit - 
stads- regen- en putwater (pomp).

2. W E R K H U IS  M ET  E R F  EN HOF,
gelegen achter lot 1, met recht van 
doorgang langs de poort, Hospitaal- 
straat., 19, groot 235,03 m2.

T i’delijke huurverlenging ingeroe
pen.

Bezichtiging : Dinsdag en Donder
dag van 14 tot 16 uur.

Voor lo t 1 : sleutel in  no 21; voor 
lot 2 toegang langs de poort, met 
schriftel. toelat. van de notaris.

Plan  en lastenkohier ter inzage bij 
notaris.

(TO EW . 23-11-48)
(975)

(976)
♦ T E  KO O P : CAM ION STA FCA R - 
C H EV RO LET  1 ton 1/2 - 6 cyl. - 17
P K  - in zeer goede staat.

Zich wenden : Van Iseghemlaan, 
11, Oostende. (982)
♦ M EN  VRA A G T : Vissersvaartuig te 
koop - voorzien van een motor van 
100 PK . - Aanbiedingen : bureel van 
het blad. ■ - (981)
♦ OUD P A P IE R  T E  K O O P  P E R  K G .

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

ffïïïïïïïiiiTiTiiiimnminiiniiiiHiiifiiniiiiiii

Zoeklichtjes
iiiiiiirniiiitiiiiiniiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
♦ O VER  T E  N EM EN  wegens ziekte 
Z E E R  M O D ER N E  V IS W IN K E L  in vol
le bedrijf te Brussel - groot zaken- 
cijfer mag nagezien worden. In lich 
tingen schrijven bureel van het blad

de klas te spreken. Aan de 59e miri. 
zond Deboutte krachtig een vrijschop 
naar doel. Gykiere loste het leder en 
Dierendonck schoot onhoudbaar bin
nen. Aan de 71e min. zond Eerebout 
nogmaals gepast in  en met een flin 
ke kopstoot lukte Dierendonck een 
enig mooi doelpunt, aldus een hat
trick verwezenlijkend. Twee minuten 
voor het einde had Schaecken, die 
niet al te best presteerde, een hoek
schop te nemen die via Debruyne in 
de bezoekende netten verdween. Gold 
Star behaalde aldus een zeer verdien
de 4-1 overwinning. Zondag wordt F  
C Heist bezocht en het zou ons ten 
zeerste verwonderen, moest geen 
prachtige overwinning afgedwongen 
worden.

De reserven beten onverwachts met 
5-2 in het zand tegen Helst. Zondag 
komt SV  Veurne en w ij hopen dat 
een flinke weerwraak niet zal uit 
blijven._________

S E L E C T IE W E D S T R IJD
Op 21 November wordt te Veurne 

een wedstrijd gespeeld tussen de se
lectie van Middelkerke - Nieuwpoort- 
Koksyde en deze. van Veurne - Adin
kerke - De Panne. V ier van onze spe
lers werden aangeduid voor de slec- 
tie, nam elijk Legein, E. Vandenabee
le Vermote en B illiau  met Devos als 
reserve.

Jntexnaüanaie 
piuitngmUcfU competitie 

âeCaafit !
Zoals reeds aangekondigd, pakt 

F lan d ria  B.C. Oostende, gesteund 
door een m achtig organisatiebestuur 
u it met een internationale pluimge- 
wichtcom petitie, w aarvan w ij hieron
der de voornaamste richtlijnen  laten 
volgen :

1. De deelnemers zullen het gewicht 
van 58 kg niet mogen overschrijden.

2. De aanvangsdatum s vastgesteld 
op 20 November e.k. De 1/4 finales 
zullen gebokst worden op 27 Novem
ber en de halve beslissingen op 4 
December, terw ijl de beslissing op 26 
December doorgaat, zijnde de tweede 
Kerstdag .

4. Volgende prijzen worden uitge
loofd :
Aan de overwinnaar : 12.000 fr plus 

prachtbeker en bloemtuil.
Aan de tweede : 10.000 fr. en een ge

schenk.
Aan de derde : 8.000 fr. en een ge

schenk.
De verliezers van de kw art finales 

ontvangen 2.250 fr. terw ijl de verlie
zers zifti.ngswecjstrijden 800 fr. 
toegekend worden.

5. De duur van de gevechten lu idt 
4 x 3  min. voor de ziftingswedstrijden 
6 x 3  min. voor de kw art finale;
8 x 3  min. voor de halvç finales; 
8 x 3  min. voor de beslissende wed

strijden (finale en wedstrijd voor 
de derde en vierde p laats).
8. De sam enstelling der kampen 

geschiedt door de zorgen van de in 
richters en een afgevaardigde van de 
K .B .B .B .

Het lijd t niet de minste tw ijfe l dat 
deze competitie een groot succes te- 
gemoet gaat.

Onze vooruitzichten
A.S.O. - M E U L E S T E D E

♦ RA D IO H A N D ELSZA A K  O V ER  T E  
N EM EN  in  volle bedrijf - goed gele
gen - schrijven bureel van het blad.

(972)
♦ 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 : B u 
reel van het blad (846)

supporters zal roodgeel aan de win- Meulestede zal alvast weten waar- nende hand blijven 
LMH„ aan zich te houden, na de overwin- De opsteling z a l' vermojfedeliik on- 

ning van ASO op Rac. Gent, Men mag gewijzigd blijven '  J 0n
er zich dan ook aan verwachten dat Scheidsrechter dhr De Lissnvder 
de bezoekers die .ondervinding zullen FC  P O PER IN G E  - SV  Wevelgem " 
ten nutte maken en minder bewe- DC BLA N K EN B  - Deerlijk Sd 
gingsvrijheid zullen toelaten dan hun B S  Avelgem - K N O K K E  FC  
stadsgenoten. Aan ASO de bevesti- Zwevegem Sp. - FC  R O ESELA R E  
ging van haar kampioenenconditie CS leper - W"S leper 
te brengen en te bewi;zen ook een W S Oudenburg - V G O  
goed-voorbereide tegenstrever te kun W S Houthulst - E  W E R V IK  
nen neerhalen SVO Ingelm unster - AA M O ESKRO EN
De sam enstelling zal w aarsch ijn lijk  
ongewijzigd blijven, tenzij in laafrste 
instantie C. Deschacht, volledig her
steld, zou kunnen optreden

T E  K O O P  : O C C A S IE  D IE S E L  - 
S C H E E P S M O T O R  - 6 cylinder - 330 
P K  - 300 toeren _ geheel vernieuwd -

Zich wenden F irm a V A LC K E  Ge
broeders, Oostende. (974)
♦ T E  KO O P : Twee fabrieknieuwe 
M A R IN E- D IESEL  M OTO REN , merk 
N.W.M. (Motorenwerke M annheim ), 
type R.H. 230 S.
200 P K  - 6 cyl. - 50 toeren. Onm iddel
lijk  leverbaar. Voor nadere in lich tin 
gen zich wenden Fo rt Lapin, 79, Brug 
ge. (977)
♦ T E  KO O P : O UD E G A ZET TEN  - 
zich wenden bureel van het blad 
Nieuwpoortsteenweg, 44, Oostende.

(978)

S.K.V.O . - O ED ELEM

Scheidsrechter dhr, Aninicert.
A S O O STEND E - FC  Meulestede 
ST. M O ESKRO EN  - RC  Lokeren 
SC M EEN EN  _ RC  Gent 
RC  Harelbeke - FC  Izegem 
Exc. S t. N iklaas - ST. K O R T R IJK  
AV D EN D ERM O N D E - Tubantia FC. 
SV  Waregem - RC  Borgerhout 
Temsche - FC  Capellen

W S  O U D EN B U R G  VGO

Groenwit zal denkelijk onverstoord 
zijn zegemarch voortzetten. Logisch 
gesproken kan SKVO  tegen geen en
kele tegenstrever, tenzij Concordia 
gevaar lopen. Het klasverschil komt 
na iedere wedstrijd duidelijker en 
duidelijker tot uiting. M aar de logiek 
werd toch reeds meer dan eens om- 
vergekegeld en daarom mag men te
gen Oedelem geen risico lopen/ en 
moet gespeeld worden als tegen de 

,. .. , .... beste. Een steeds betere doelgemiddel
Een ontmoeting die aanvankelijk de weze de algemene betrachting- 

een ongenoegelijk en weinig interes- Never change a winning team iq 
sant spectakel voorspelde doch thans en b lijft het parool der selectieherer. 
gezien in het lich t van Oudenburg’s Scheidsrechter dhr Speecke 
struggle for live van de zijde van SK V  O O STENDE - BC  Oedelem 
roodgeel de grootste voorzichtigheid SV  Z W EV E Z ELE  - S K  Wenduine 
eist. K an  Oudenburg eenmaal voor- CONCORDIA SP  - W S Adinkerke 
sprong nemen, dan zien we de VGO FC  G EA ER T S - S K  Eernegem 
ten slotte van een heel kale reis te- FC  Zerkegem - SV  K O EK ELA R E  
rugkeren. Om aan de leiding te blij- SV  D IK SM U ID E  - E  Assebroek 
ven moet er onvoorwaardelijk gewon FC  Lissewege - S t Jo ris  S d 
nen. Aangemoedigd door een massa SV  Breedene (bye)



Door het vaststellen van de 
internationale wedstrijd Span
je  - België op 2 Jan u ari 1940, 
worden alle wedstrijden van 
hogere afdelingen van dien da
tum vervroegd op 26 December 
1948.

SPORTNIEUW S
V.Q.a. - 5). $CattÂen&e*gte

Een mager BEESTJE
Deze kustderby stond voor alles in  is wel w at op de terugweg. Met een 

het teken van de brutaliteit en on- goed schutter in  de voorhoede was 
sportiviteit. M aar daarover hebben Biankenberge er wel in geslaagd een 
we het elders in  ons blad. drawn af te dwingen. Van sprekend

Dat er echter, in  dergelijke atmos- overwicht kan er m oeilijk spraak 
leer van voetbalspel, weinig in huis zijn. VGO  was voor de rust het meest 
kwam  zal niemand verwonderen. Het in de aanval terw ijl Biankenberge na 
eerste halfuur bracht ons nochtans de koffie gevaarlijk  aandrong. Doch 
zoals steeds aantrekkelijk spel van beide doelwachters hadden weinig ge 
de thuisspelers die van zin bleken vaarlijk  werk op te knappen, en kwa 
hun tegenstrevers met huid en haar men dan ook niet op het voorplan, 
te verslinden E r werd fijn  gecombi- De leiding van dhr. Denys was veel 
neerd hard op doel geschoten zodat te laks. E r dient anders opgetreden 
Biankenberge totaal verloren liep. w il men de spelers tot betere inzich- 
M aar gelukkig begaf hun verdediging ten brengen, 
niet en vooral hun rechterback bleek 
a l evenvlug een hinderpaal door zowel 
M elis als Van Pottelberge en Sw in 
berge in  bedwang te houden. Daar 
lag ten slotte ook het nevralgiek punt 
van gans de wedstrijd. De «zwarte 
back» was niet te passeren.

Is  er dan over het verder verloop 
van de wedstrijd niets goeds te ver
tellen? Ja , het tweede doelpunt, op 
een snoeperig pasje van Pieters, door 
M elis met goedgericht shot aangete
kend bracht nieuw enthousiasme 
doch niet voor lang w ant verdere 
brutaliteiten brachten de bekommer
nissen van de spelers verder van het 
spel af en daar Ghysels en Van Pot
telberge te traag  waren bleef de sco
re verder ongewijzigd.

Van Pieters, Melis en Swinberge 
m ag gezegd dat ze goed speelden 
doch zich niet steeds best opstelden.
De held bij VG O  was echter onge
tw ijfeld  Mon Vandenberghe die be
wees niet alleen dapper te zijn doch 
tevens een flinke spelopbouwer en 
verdediger.

Mon draait voor het ofeenblik op 
volle toeren, zwerft over vijfzesden 
van het terrein en.... houdt d it zo
m aar 90 m inuten vol. De verdediging

s

Men meldt ons een grondig 
wijziging in  het bestuurskade 
van Flandria BC  Oostende. 0i 
bladz. 9 vindt u het program, 
ma van de Internationale Pluis 
gewichtcompetitie dat door di 
nieuw Bestuur wordt georgani 
seerd. Toekomende week no; 
meer daarover.

u p p  o r t e r s
Houdt er nu meer dan ooit 

de goede geest in  en laat niet 
na op Zondagavonden uw club
lokalen te bezoeken, alw aar U 
van 17.50 u. af alle voetbaluit
slagen zult vinden.
A.S.O. Lokaal «Café de Bruges» 
A. Pieterslaan.
V.G.O. Lokaa l «Stella M aris» 
V indictivelaan.
S.K.V.O . Lokaal «Monico» Jo 
zef I I  straat.

Hoeveel spelers zullen de 
competitie uitspelen ?

Het is 
stelde na

D e  o u d e :  g e e s i  k o m t  t e r u g  ..
We hebben er h ier reeds meer dan Het is thans het ogenblik om de 

eens op gewezen dat d it jaa r van zaken ernstig op te nemen en in  ie- 
groot belang zal zijn voor het Oost- dere club - ver van alle fanatism e - 
ends Voetbal. Ondertussen stellen we bloc te vormen rond de geliefde club- 
niet alleen vast dat de clubs h u n . kleuren.
vroegere na ijve r hebben herwonnen 
doch dat ook het leven in  de suppor- 
tersmiddens en dito lokalen is her- 
opgeflakkerd.

W as er verleden jaa r algemene on
verschilligheid over de meeste voet
baluitslagen, thans is d it niet langer 
het geval. B ij een overwinning wordt 
er overal gefeest en gevierd, bij een 
nederlaag is de clubliefde gekwetst, 
en wordt op weerwraak gezind. .

W e stellen dit alles hoog boven de 
lamzakkige m entaliteit van de voor
bije jaren. Het leven moet meer en 
meer opbruisen in  de voetbalbrouwe- 
rij. En  de heren u it de clubbesturen 
mogen gerust ook al eens een ron- 
detje maken naar de lokalen wan
neer hun voetbalelftal zich, na ha r
de strijd, weer aan de leiding heeft 
wéten te handhaven....

En  laa t ons dan m aar zingen: «en 
der is gén club in  Belg ië die ons club
je kloppen kan». D at is de oude geest 
die terug keert, de oude. goeie kam- 
pioenengeest....

U .S.C l. tacfl R I J P  ?
In  aanwezigheid van negen duizend roodgroen alleen zich zelf is wanneer

toeschouwers hebben de roodgroenen het tegenover een flinke tegenstre-
te G ent een wedstrijd gespeeld die ver komt te staan .
door vele dagbla,den betiteld wordt Individueel vallen  geen uitzonder-
als «de» wedstrijd van Bevordering lijke prestaties te melden. Opvallend
B . D ie wedstrijd is geëindigd op een echter hoe flin k  Fernand Deschacht
onaanvechtbare zege der bezoekers, zijn naamgenoot verving. Daarb ij
die er spel hebben uitgepakt dat Eer- werd zijn optreden door de meeste
ste Afdeling ruimschoots waard was. zijn medespelers fel geapprecieerd om

Het is niet onze gewoonte ons op 3 "i .  hrtn/1nr> no« a an lancrrlvaHiiT +0n,u tr6dGIl 011 to3lto6ll3IlCl6l6Il. Gt66H Illlt
lüsch verslag van een wedstrüd dié teloos tribunesP el. geen sierlijke om-trekbewegingen. Neen, Fernand kne

velde le tterlijk  zijn gevaarlijke in si
de en verzorgde goed de voeding, zo
dat, gezien C. Deschacht w ellicht nog 
niet k laar zal zijn, h ij Zondag de ge_ 

De uitslag was voor de meesten een leigenheid zal krijgen te bevestigen.

de meeste lezers zelf hebben bijge
woond of in  de bladen hebben gele
zen. Bepalen we ons dus ook hier tot 
enkele indrukken.

SCHAKEN

een vraag die ons iemand scheidsrechter te respecteren wat 
afloop van de wedstrijd wie protesteert tegen een scheidsreti 

V.G.O. - Dar. Biankenberge. W e dur- terlijke beslissing is reeds in fout. 1 
ven nu niet beweren dat de wedstrijd het gezag van de referee niet erken 
meer weghad dan een p artijtje  rugby is op een voetbalterrein niet op ziji 
dan van voetbal doch dat de bruta- plaats. Ook het publiek niet da 
lite it er dik oplag is een feit, een on- meent voetbalkennis in pacht te ht 
betwistbaar feit. En  w at erger was, ben doch bij een eenvoudige vraa 
het was moedwillige brutaliteit. Een over de spelregels met de mond 
ietw at strenge referee zou, nu h ij tanden staat.
om zeggens door de laatste onderrich Het publiek moet kijken en aai 
tingen over doen en laten van een moedigen doch niet opspelen, of uil 
si.eler volm acht heeft gekregen min- lachen, of opstoken, of uitschelden 
stens vier spelers van het veld hebben nog minder het gezag van de scheid; 
verwezen. Dergelijke, lakseid zal zei- rechter ondermijnen, 
dtsn zo goed eindigen als Zondag 1.1. Het wordt hoogtijd dat onze Oos 

W aar is de tijd  dat de spelers ook endse spelers zich bezinnen en nie 
wel eens fout deden doch dan toch laten meesleuren in  dien stroom va 
onm iddellijk hun plaats gingen in- brutaliteiten. Het gezag van de hete 
nemen en de vrijschop zonder gedis- schëidsrechters moet boven alle 
cussier werd genomen. Thans staan staan. Gelooft in  de faire betrachtin 
de spelers onm iddellijk als kampha- gen van uw tegenstrevers, gelooft 
nen tegenover elkaar. H et spel is na- de m acht van de fairheid’ die mee 
dien geen v ijf m inuten oud of beide tevredenheid schenkt dan toegeven: 
spelers hebben het weer met elkaar heid aan de brutaliteit die u ont 
aan de stok omdat speler B  het spe- aardt. ,
1er A vàn daarjuist betaald zette. Kap iteins der Oostendse voetbal-. 

Het gaat niet op hier de schuld te clubs, U  viseert met uw mannen al 
w illen leggen op deze of gene, beiden len de titel, de eindzege. M aar v« 
hebben schuld. Men moet vertrekken i&eteit niet dat «kampioenen van 
van het standpunt dat een tegenstre- sportiviteit» zijn, een adeltitel 
ver niet moedwillig fout begaat. En  waartegen een door b rutaliteit vero 
verder dient men het gezag van de verde overgang wegzinkt in  de moi

der. Houdt de teugels gespannen 
het zal voor veel spelers verkeerd al 
lopen....

Coupe de S ie ty iq u e
Na een eerste overwinning op Brug ende tegen Gent met dezelfde cijfers 

ge trok de Oostendse Club nu op als tegen Brugge.
Zpndag 31 Oktober naar Gent. W el De volledige uitslag : 
wetende dat zij in  het Oost-Vlaam- E. Van Hoorde G. Pepers 1/2-1/2 
se Schaakcentrum  n iet gem akkelijk G. De W olf - V. G errits 1/2-1/2
de punten zou mede krijgen, had ze HWerreygers - J .  Stuyts 1-0
graag de sterkst mogeli;ke ploeg op- Verlinden - P. Dewispelaere 1-0 
gesteld. Ze was echter gebonden aan Morel - R . Vanmoerkerke 0-1
voorschriften van het Tornooiregle- Cohen - Calus senior 1/2-1/2
ment, aan klasseringen van de Bel- ‘G EN T  O O STEN D E 2,5-3,5
gische Federatie, en ook aan verwor- Van de elf ingeschreven ploegen 
ven rechten volgens klassering in  de blijven er nu nog vier in  strijd : twee 
Oostendse Club zelve; had ze aan al- Brabantse, een Antwerpse, en de Oost 
le deze eisen moeten voldoen, was het endse. De volgende ontmoeting zal 
n iet mogelijk geweest een kansheb- dus de halve-finaal zijn vàn deze 
bende ploeg te vormen. «Coupe de Belgique» en waarschijn-

Gelukkig zagen enkele vooraan- lijk  zullen de Oostendse en deiAnt- 
staande spelers bereidw illig en spon- werpse ploegen het onder elkaar moe 
taan hun rechten af: liever dan het ten uitvechten, wie van hen de finale 
genoegen te smaken als deelnemerszal betwisten, 
aan deze prachtige wedstrijd te fun

B E L A N G R I JK

Wegens overvloed van tekst 
moesten w ij deze week onze ge_ 
wone rubriek «Het hoekje van 
de hondenliefhebbér» tot de 
volgende week verschuiven.

W ij verontschuldigen ons 
hiervoor bij onze lezers. Z ij die 
belang stellen in  deze rubriek 
krijgen toekomende week terug 
hun gading.

H O N D EN SPO R T

verrassing. De afwezigheid van C 
Deschacht baarde o.h.a. giteen grote 
bezorgdheid doch de prestatie tegen 
Lokeren had geen algehele voldoe
ning gegeven zodat men algemeen 
dacht : «tegen G ent zal er beter die
nen gespeeld, veel beter». Het 
eerste kw artier van de tweede speel
tijd  werd er zelf zo flink  gespeeld dat 
Racing le tterlijk  van het kastje naar 
de muur liep en na de wedstrijd werd 
ASO dan ook van alle zijde gefelici
teerd. W at lig t er aan de basis van 
deze gloedvolle prestatie? Moeten we 
thans definitief besluiten dat A.S.O. 
in  strijd  met onmiddellijke rivalen 
onweerstaanbaar haar meesterschap 
kan betuigen en bewijzen dat ze toch 
rijp  is voor Eerste ? In  elk geval 
de overwinning te Gent, en het al

W ant een bevestiging hebben we toch 
nodig om ons defin itief u it te spre
ken .

In  de voorhoede legt Lenaers meer 
en meer zijn stempel op het werk. H ij 
is opnieuw de gevaarlijke aandringer 
als vroeger. M et Lenaers is men nooit 
zeker omdat h ij de kunst verstaat a l
le mogelijke kansjes 100% u it te ba
ten. Dank zij Lenaers werd de loka
le verdediging de zenuwachtigheid op 
het lijf  gejaagd en... De Cuman deed 
de rest. M aar net zoals ze vooraan 
b lijk  gaven van gaafheid - eindelijk 
- was ook de verdediging een reuze 
bloc waartegen niets aan te vangen 
was. Een homogeen geheel, dat was 
ASO  te Gent.

W e wensen dat ze die homogeniteit 
njet zouden afleggen in  de komende

daar vertoonde spel steken zo schril wedstrijden 
af tegen de soms arm tierige spelpha- Mochten we Zondag hier eens kun 
sen alhier te zien dat we b ijna niet nen snoepen van w at de Gentenaars 
anders kunnen dan besluiten dat Zondag voorgeschoteld kregen.

geren, trokken ze zich om w ille van 
het prestige van de club terug en 
schiepen aldus de m ogelijkheid de 
sterkste com binatie te vormen.

In  theorie dus hadden we de beste 
kans. Op de aangeduide spelers rust
te nu de last deze in  werkelijkheid om 
te zetten. De eerste uitslag was een 
tegenvaller: na amper 15 zetten ver
loor dhr. Stuyts op het derde bord 
tegen den alleszins sterken Herrey- 
gers; vervolgens bracht vader Calus 
ons een h a lf puntje en de twee jon
geren, de hh. Dewispelaere en V an 
moerkerke een prachtige zege. Aldus 
luidde de stand 1,5 - 2,5, in  het voor
deel van Oostende. M aar beide eer
ste borden waren nog het toneel van 
hevige strijd . De tegenstrevers had
den pas tegen elkaar gestaan in  het 
jongste Kam pioenschap van België; 
G. Pepers had daar m aar 3 punten 
behaald Jegen Van Hoorde5\ en V. 
G errits  m aar 4 tegen De W olf even
eens 5. Deze herinnering voor ogen 
deed vrezen voor Oostende, m aar we 
w isten wel dat ze allebei het kam pi
oenschap onder hun waarde hadden 
gespeeld, en deze wete neutraliseerde 
de vrees. O f het er hard toeging !

Op beide borden werd remise voor
gesteld, op beide borden werd gewei
gerd; en na nieuwe verwoede strijd  
moésten de vier tegenstreMsrs toch 
erkennen, dat er n iet meer dan re
mise u it t>e halen was! Zo won Oost-

Prachtige zege van 
S.K.V.O.

De groenwitten hebben thans ook 
de verplaatsing naar Adinkerke ach
ter de rug. Aanvankelijk geducht om 
dat ze enkele flinke prestaties op hun 
actief hadden bleek Adinkerke ech
ter bij contactname veel minder te 
vrezen. De uitslag 6-0 (6-1 met een 
triestig toegekende penalty) laat geen 
tw ijfe l over of de bezoekers hebben 
het er weinig lastig gehad. Nochtans 
was het terrein niet van aard om een 
dergelijke score te bereiken. Het over 
M ch t dpr bezoekers moet wel heel 
nadrukkelijk zijn geweest.

De ploeg mag dan ook in haar ge
heel gefelicieteerd. Beide Van Stee- 
ger’s waren weer puik in vorm en sa
men met Van Halm e en Serru mo
gen ze de besten genoemd. De ver
dediging moest slechts zelden hande 
lend optreden en va lt niets te ver
w ijten.

De nederlaag van Concordia bij St. 
Jo ris  was van aard om de dag tot 
een volledige feestdag te doen uit
groeien. Immers, nu komt groenwit 
alleen aan de leiding daar Lissewege 
nog een Zondag moet bye zijn. Kan  
het mooier? Aldus wordt SK V O  Oost- 
ende’s meest ernstige candidaat voor 
een kampioenentitel.

Weicfeótaagde pxapagand
dematióitatie ütigmedóUiji
Zondag laatst had te Oudenbta 

bij de wed. Lievens, onder de regie 
menten van de V.A.V., een propagas 
da-demonstratie ringwedstrijd vot 
afgerichte honden plaats. Deze wei 
strijd, ingericht door de Gistelse Pç 
litiehond, kende een ongehoord sul 
ses en werd door een ta lr ijk  pubhel 
bijgewoond. «Relia de la  Fraternité 
kampioen van België 1948, toebeta 
rende aan de heer F a ic t Emery, 
Den Haan, w ist onbedreigd de ovei 
winning te behalen vóor «Tony 4 
Ghistelles», eigendom van dhr. LI] 
cke Ju les u it G istel. «Tarzan de Gom 
hof», toebehorende 'aan dhr. V a l*  
neers Hubert, u it Steene, klasseer* 
zich mooi derde. Dhr. Brochez Wil
fried, gewezen aanvàlsm an van ft 
Getrouwe Waakhond Steene, funges 
de als apache en w ist door zijn p i 
werk de aanwezige toeschouwers 
verrukking te brengen. H ij leverde u 
het bewijs, spijts zijn langdurige at 
wezigheid op de ring, steeds een 
beste aanvalsm annen van België 
zijn, die nog ontelbare diensten aai 
zijn m aatschappij zou kunnen bewf- 
zen.

H ier dient in  het bijzonder 
woord van hulde gebracht aan 
goede sportgetrouwe liefhebber Geoi- 
ges Steen Tiit G istel, door zijn talrij
ke vrienden beter gekend onder 
naam van «Brieke Steene». H ij is » 
grote bewerker geweest van deze wel
geslaagde wedstrijd. P ro fic ia t Brieke, 
U  haalt ere van uw werk : uw ontel
bare vrienden zijn fie r op U.

en
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BEVORDERING B
Izegem - Exc. St. N iklaas 5
R . G ent - A.S, Oostende 3-5
Lokeren - Temsche 2-1
S t K o rtrijk  Dendermonde 2-1
Capellen - S.C. Meenen 0-0
Tubantia _ St. Moeskroen 2-1
Meulestede - Waregem 2-1
R . Borgerhout - Harelbeke 2-2

RANGSCHIKKING

Ile PROVINCIAAL
VG  Oostende - DC Biankenberge 2 0 
SV  Wevelgem - W S  Houthulst 5-1 
AA Moeskroen - B S  Avelgem 1-0 
Deerlijk Sp. - SVO  Ingelm unster 4-1 
W S leper - W S Oudenburg 0-0
FC  Knokke - FC  Poperinge 7 2 
F. W ervik  - Zwevegem Sp. 6-0
FC  Roeselare - CS leper 3-0

RANGSCHIKKING

Ile GEWESTELIJKE A
G S M iddelkerke - SC Beernem  4-1 
SV  Biankenberge - SV  Veurne 4-0 
S K  Ste K ru is  - S K  Steenbrugge 2-1 
S K  Torhout - RC  De Panne 2-0 
SV  Nieuwpoort - FC  Heist 
F G  G iste l - SV  Jabbeke 
FC  Sijsele - FC  Torhout 
V V  Koksijde - S K  Den Haan

RANGSCHIKKING

7-1
5-3
0-4
2-2

1 A S Oostende 8 7 1 0 21 6 14 1 V G ! Oostende V» 5 P 3 19 14 13 1 FC  Torhout 8 8 0 0 28 0 16
2 Izegem 8 5 1 2 19 9 12 2 W ervik 8 6 1 1 36 10 13 2 M iddelkerke 8 7 1 0 22 5 14
3 Denderm. 8 5 2 1 17 7 11 3 FC  Roeselare 8 6 1 1 23 7 13 3 Blankenb. 8 7 1 0 23 7 14
4 R . Gent 8 4 2 2 21 11 10 4 Houthulst 8 4 2 2 18 22 10 4 Ste K ru is 8 5 3 0 24 12 10
5 St. N iklaas 8 4 2 2 16 15 10 5 Blankenb. 8 3 2 3 13 12 9 5 Steenbrugge 8 4 3 1 16 7 9
6 Waregem 8 4 3 1 18 13 9 6 Knokke 8 4 3 1 13 13 9 6 Koksijde 8 3 3 2 16 22 8
7 Moeskroen 8 3 3 2 15 12 8 7 Moeskrolen 8 3 3 2 9 11 8 7 Meenen 8 3 4 1 17 18 7
8 St. K o rtrijk 8 3 3 2 13 14 -8 8 Zwevégem 8 3 3 2 14 17 8 8 Den Haan 8 3 4 1 17 20 7
9 Borgerh. 8 3 4 1 13 16 7 9 Wevelgem 8 4 4 0 18 17 8 9 Jabbeke 8 3 4 1 16 22 7

10 Harelbeke 8 2 4 2 11 17 6 10 Deerlijk 8 4 4 0 16 18 8 10 Veurne * 8 3 5 0 21 19 6
11 Tubantia 8 2 4 2 11 17 6 11 W S leper 8. 2 4 2 11 13 6 11 Nieuwpoort 8 3 5 0 17 16 6
12 Lokeren 8 2 4 2 12 23 6 12 CS leper 8 2 5 1 13 18 5 12 G istel 8 3 5 0 18 20 6
13 Meulestede 8 3 5 0 11 20 6 13 Poperinge 8 2 5 1 10 23 5 13 S K  Torhout 8 3 5 0 13 19 6
14 Meenen 8 1 4 3 7 12 5 14 Oudenburg 8 0 4 4 10 17 4 14 FC  Heist 8 1 4 3 12 17 -5
15 Capellen 8 2 5 1 12 17 5 15 Avelgem 8 1 5 2 10 22 4 15 De Panne 8 2 6 0 19 24 4
16 Temsche 8 2 5 1 12 21 5 16 Ingelmunst. 8 1 6 1 8 23 3 16 Sijsele 8 1 6 1 7 32 3

Ille AFDELING A
SV  Koekelare - Zwevezele 1-0
S t Jo ris  - Concordia 5-1
BC  Oedelem - SV  Diksmuide 5-1
S K  Wenduine - FC  Lissewege 0-2
S K  Eernegem - FC  Zerkegem 2-3
W S Adinkerke - SK V  Oostende 1-6
F. Assebroek - SV  Breedene 0-0

1 SKVO
2 Lissewëge
3 Concordia
4 Koekelare
5 St. Jo ris
6 Oedelem
7 Adinkerke
8 Diksmuide
9 Wenduine

10 Zwevezele
11 Zerkegem
12 Assebrouck
13 Gevaerts
14 Eernegem
15 Breedene

RANGSCHIKKING
6 0 17

8
7
8
7
8 
8 
7
7
8
7
8
7
8
8 0 6

6
5
5
4
3
4 
3 
3 
2 
1 
1
0 4
1 6

34 6 
26 8 
27 13 
16 13
16 13
17 15 
21 22 
19 16 
13 12 
10 17
7 15
4 14
5 15 

16 30
5 28

VIERDE AFDELING B
SV  Breedene - FC  Lichtervelde 
Exc. Zedelgem - S K  Torhout 
Les Ailes - F l. Zedelgem 
S K  Voorwaarts - SV  Koekelare 
FC  Moere - G S Leffinge

RANGSCHIKKINC

3-!
7-!
1-1

10-0
0-6

13 1 S.K.V.O. 6 5 1 0 29 5 10
13 2 E. Zedelgem 6 5 1 0 29 8 10
11 3 Raversyde 6 4 1 1 15 4 8
11 4 Hermes 5 4 1 0 16 9 89 5 Lichtervelde 5 2 2 1 13 18 59 6 F l. Zedelgem 5 2 2 1 13 18 59 7 Breedene 6 2 3 1 14 22 57 8 Leffinge 6 1 4 1 9 17 37 9 Torhout 5 1 3 1 11 20 36 10 Koekelare 5 1 4 0 11 26 254 11 Moere 5 0 5 0 4 29. 0
3 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦3 V erantw . O p s t S. BOLLINNE
2 H. H artp le in , t l , Oostende

P.C.R. 4189.87 H.R.O. 14.275
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