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Mu£p te* zee

Het groot belang der 
ZEEVERSLAGEN

door dhr. R. FO N T A IN E , Referendaris ter Koophandelarechtbank Oostende

VAAK rijzen er processen op, die 
Hun aanleiding vinden in hulp 
ter zee.

De schippers-eigenaars van schepen 
zijn in  de eerste plaats geinteresseerd 
bij het bekomen van een rechtm atige 
vergoeding voor hun diensten.

Het bedrag van de toe te kennen 
vergoeding verandert volgens de aard 
van de gepresteerde hulp. E r bestaan 
drie verschillende graden van hulp : 
redding, bijstand en opsleping.

Een w ettelijke begripsomschrijving 
voor die drie graden bestaat er niet. 
Het is een kwestie van omstandighe
den, die wordt overgelaten aan het 
oordeel van de rechtbanken. Men kan 
evenwel, zo ongeveer bij benadering, 
trachten de bijzondere voorwaarden te 
bepalen van elke graad.

1. —  REDDING
Voor R ED D IN G  ter zee moet het 

schip vooreerst in  nood verkeren, 
stuurloos zijn, of door de bemanning 
verlaten. Verder wordt er vereist dat 
het schip, zonder de tussenkomst van 
de redders, reddeloos zou zijn verloren 
gegaan. Redding laat dus een schip 
veronderstellen dat in  gevaar van te 
vergaan verkeert.

2. —  BIJSTAND
B IJST A N D  ter zee wordt bewezen 

om uitzonderlijke gevaren of buiten
gewone zeefortuinen af te wenden.

Het bijgestane schip moet in  grote 
verlegenheid verkeren, die niet kan 
verholpen worden met de boordmidde- 
len. Daarbij moet het schip, u it reden 
van die grote verlegenheid, blootge
steld zijn aan een w erkelijk zeegevaar, 
zonder dat d it gevaar nakend weze. 
Het begrip «bijstand» behelst dus een 
min of meer dreigend gevaar.

3. _  OPSLEPEN
Tenslotte, heeft het O PSLEPEN  en

kel ten doel : de m otorkracht van de 
opsleper te lenen om het gesleepte 
schip van het ene punt naar het an
dere over te brengen, en het bijstand 
te verlenen tegen de gewone zeegeva
ren, h ierin  evenwel besloten het sle
pen bij slecht weer en hoge zee.

DE OMSTANDIGHEDEN VAN DE 
HULPVERLENING

Het kan nochtans voorkomen dat 
een verrichting, die bij de aanvang 
maar een gewone opsleping was, on
der de reis, tengevolge van de omstan
digheden, wordt omgezet in  bijstand.

De verklaring vervat in  het Z E E 
VERSLAG  laat de rechtbank toe de 
aard van de gepresteerde hulp te be
oordelen.

Voor de redding en de bijstand be
paalt artikel 263 u it de samengescha
kelde wetten op de zeevaart de om
standigheden, die tot basis strekken 
voor het vaststellen van de vergoe
ding.

Die omstandigheden zijn de volgen
de :

IN  D E E E R S T E  PLA A TS : de beko
men uitslag, de moeite en de verdien
ste van hen die hulp hebben verleend, 
het gevaar opgelopen door het gehol
pen schip, door zijn passagiers en zijn 
bemanning, door zijn vracht, door de 
reders en door het reddende schip, de 
tijd die eraan besteed werd, de opgelo
pen schade en kosten en de gevaren 
van verantwoordelijkheid en andere 
waaraan de redders zich hebben bloot
gesteld, de waarde van het m ateriaal 
dat ze aan gevaar hebben blootgesteld, 
desgevallend rekening gehouden met 
de speciale geschiktheid van het bij- 
staande schip.

IN  D E T W EED E  PLA A TS : de w aar
de van de geredde goederen.

Voor de opsleping geeft de w et geen 
waarderingselementen op .

Het past dus dat de zeeverklaringen 
die verschillige omstandigheden opge
ien.

HET GROOT BELANG VAN HET 
ZEEVERSLAG

De schipper verliest vaak u it het 
oog dat een zeeverslag, om B E W IJS 
K R A C H T  te bezitten, ter G R IF F IE  
moet afgelegd worden vóór de Voor
zitter van de Handelsrechtbank, B IN 
N EN  de 24 U R EN  na de AA N KO M ST 
van het schip. In  de plaatsen w aar er 
G EEN  handelsrechtbank bestaat, 
wordt het verslag afgelegd vóór de 
V R ED ER EC H T ER  van het canton, 
die het onverw ijld moet overmaken 
aan de dichtsbij zijnde Voorzitter van 
de Handelsrechtbank. Land t de kap i
tein in het BU IT EN LA N D , dan is h ij 
verplicht zich aan te melden bij de 
B E L G IS C H E  CO NSUL en vóór hem 
verslag te maken.

Nu, in  sommige gevallen bepaalt de 
schipper zich ertoe een verk laring  af 
te leggen voor de W A TERSCH O U T. 
Deze inform atiem aatregel, voorgeschre 
ven naar luid van  het koninklijk  be
sluit van de 20 M aart 1914, m ist be
w ijskracht in  handelszaken.

Inderdaad, de O N D ERZO EKSRA A D  
voor de scheepvaart is een louter dis
cip linaire rechtsm acht, en zijn beslis-

(Z ie  vervolg blz. 2.)

ÜXe expxvct aan fBeCgië 
in het kader van het

MARSHALL PLAN

IN H ET  N U M M ER  van 16 November 
publiceerde «De Standaard» de lijs t 
der goederen welke door België ver

kocht worden in  het kader van het 
p lan M arhall.

«De Standaard» w ijd t aan deze kwes 
tie de volgende beschouwingen, die 
w ij ten volle beamen :
W ij exporteren uitsluitend zware me- 
taalproducten en subsidiair wat schei
kundige producten. E r  is dus weder
om niets, m aar volstrekt niets voor
zien voor onze textielnijverheid of 
VO O R O N ZE A N D ER E IN  D E C R IS IS  
V E R Z E IL D E  V ER BR U IK SG O ED ER EN .

De geallieerden en vooral Engeland 
sturen er op aan onze nijverheid ge
heel te orienteren uitsluitend naar de 
zware m etaaln ijverheid  toe. «The Eco 
nomist» het zeer gezaghebbend E n 
gels weekblad, heeft in  een ophefma
kend artikel, aan België de nauwe
lijks verkapte raad gegeven, geheel 
haar industriële bedrijvigheid van de 
verbruiksgoederensector op te geven 
en over te schakelen, desnoods ten 
koste van een tijde lijke werkloosheid, 
naar de m etaalurgie.

Cluet Utöimmeaten en
gediplomeerd personeel

IN ons blad van vorige week hadden 
w ij het over de inzichten van de 
Zeevaartinspectie, betreffende het 

verp licht inschepen van zeevaartin- 
strum enten aan boord van onze vis
sersschepen, alsook over het gediplo
meerde personeel dat zal vereist wor.. 
den.

O V ER  DE IN S T R U M E N T E N

Deze keer heeft men het bij het 
goed eindje en ’t zou tijd  worden dat 
de meest onontbeerlijke instrumenten 
aan boord ten dienste gesteld worden 
van de gezagvoerders. Tot nog toe 
moest de schipper zonder instrum en
ten zijn plan trekken, of indien h ij er 
eén wilde, zelf in  zijn zak schieten.

Nu zou de rederij er mede gelast 
worden. W e zijn er van overtuigd dat 
de meeste reders de noodzakelijkheid 
zullen inzien en tegelijk de voordelen

Vlam den aCiegen
T IJD E N S  de bespreking van de lasten. W elisw aar bestaat er een 

begroting van het M inisterie reeds oud besluit, w aarin voorzien is, 
van Invoer en R avita illerin g  in  dat als norm ale p rijs moet beschouwd 

de Kam er van Volksvertegenwoordi- worden, de p rijs van het eerste half- 
gers oefenden verschillende kamerle- jaa r van 1939 verm enigvuldigd met 
den kritiek u it op de door de betrok- het coëfficiënt 2,75. In  hetzelfde be
ken m inister toegepaste methodes van sluit wordt nochtans insgelijks voor
invoer. zien. dat de norm ale p rijs aldus wordt 

De aanklachten liepen niet over de bepaald, behoudens het geval dat het 
invoer van  vis, alhoewel we deze kwes- bewijs van het tegendeel geleverd 
tie, die ons in  het bijzonder interes, wordt. De m inisteriële diensten zijn 
seert, gaarne hadden behandeld ge- geneigd slechts rekening te houden 
zien, doch over andere producten, die met het eerste deel van het besluit in 
voortgaande op hetgeen werd gezegd, kwestie en passen derhalve a ltijd  dit 
er even benard zouden voorstaan. coëfficiënt toe.

Zo werd verklaard, betreffende de M its te veranderen, wat te veran- 
invoer van boter, dat de ongehoorde deren is, kan d it alles op de visserij 
dum pingspraktijken van  onze regering toegepast worden. Sp ijtig  echter dat 
schijnbaar voor doel hebben onze w ij tot deze methode hoeven over te 
eigen producten ten onder te brengen, gaan en de invoer van vis n iet in  het 

Is  het anders w at de invoer van vis bijzonder werd behandeld, 
betreft ? Of d it echter veel zoden aan de dijk

Een ander kam erlid verklaarde, zou hebben gebracht, betw ijfelen w ij 
dat h ij de M inister n iet kon volgen op sterk.

Qetnacfitig.de 
kompas - regelaars

het stuk van de invoerpolitiek. De in  
voer met het oog op de prijscontrole 
moet zich met twee zaken bezig hou 
den : de behoeften van  het land en de 
nationale productie. De M inister heeft 
d it principe n iet nageleefd.

Het is na tuurlijk  n iet a ltijd  moge
lijk  een juiste dosering te volgen met 
het oog op het verkrijgen van een 
evenwicht tussen invoer en nationale 
productie. M en stelt echter vast dat 
voor vele landbouwproducten, een 
coëfficiënt van invoer werd bereikt 
gaande van 15 tot 20, w at als n iet nor
m aal kan beschouwd worden.

W at de vis betreft, wordt d it coëffi
ciënt nog overtroffen !

Zelfde Kam erlid  vervolgde : een 
dergelijke politiek van invoer kan niet 
behouden blijven, vooral d a l er ook 
nog een departem ent van buitenlandse 
handel bestaat en zo weten w ij niet 
altijd , wie de vergunning van invoer 
aflevert en wie ze zou moeten afleve- 
veren.

E r  zijn inderdaad twee meesters en 
dat geeft steeds aanleiding tot moei
lijkheden.

E r is geen co-ordinatie in  onze in 
voerpolitiek.

De visserij heeft de nadelige gevol
gen hiervan meer dan genoeg aan de 
lijve ondervonden !

Verder werd nog in  de Kam er ge
zegd, deze onomstootbare waarheid, 
dat de producent recht heeft op de 
prijs, die rekening houdt

Woorden vliegen im mers...

Verplichte schatting 
der vaartuigen

IN G EV O LG E de B.W . van 27-2-1947 
zijn alle reders gehouden hun schip 
te laten schatten op de waarde 

1939.
Daarvoor hebben ze reeds form ulie

ren ontvangen, m aar nog hebben velen 
deze niet ingevuld en hun expert aan
geduid.

H et invu llen van een form ulier en 
het aanduiden van een expert brengt 
voor geen enkel reder NOCH KO STEN , 
NOCH V ER PL IC H T IN G EN  mee, m aar 
laat toe tot de noodzakelijke schat
ting over te gaan.

In  deze omstandigheden raden we 
alle reders aan bij hun bond een for
m ulier in  te vullen om de schatting 
van hun vaartu ig  of vaartuigen aan 
te vragen. D it kan gedaan worden in 
de burelen van  Hand in  Hand, Zee
brugge en Oostende en voor de reders 
van de W estkust zal «Hulp in  Nood» 
door toedoen van de heer Deseck G. te 
Nieuwpoort, het nodige doen op ver
zoek van de reders.

W ij raden alle reders in  hun be- 
met zijn lang aan, zich in  regel te stellen.

D E  Heer W aterschout der Haven 
van Zeebrugge herinnert de re
ders eraan, dat enkel hiernage- 

noemde personen gemachtigd werden 
de kompassen van de vaartuigen te 
regelen.

1. Cam pana - Paststraat, 2, Oosten
de.
2. Melaerts, St. Petersburgstraat, 24 
Oostende.
3.Pierloot - Ursellaan, 23, Heist.
4. Pinckeit P., Noord Edestraat, 4, 
Oostende.
Dhr. Hoofdingenieur - Districthoofd 

van de Zeevaartinspectie meldt dat 
aan ieder vaartuig, waarvan kan u it
gemaakt worden dat het kompas ge
regeld werd, door personen daartoe 
niet gemachtigd, verbod tot uitvaren 
zal opgelegd worden.

Vootc de goede gang dei 
zahen in de ui&mijn 

te Zeeftxugge

V OOR een voltallige vergadering 
dering van VEVO  Zeebrugge^ 
werd in  het belang der vissers 

der kopers en in het algemeen be
lang voor de goede gang van inwen 
dige orde in de V ism ijn te Zeebrugge 
het volgende beslist :
1. De tongen te laten verkopen per 

hoeveelheid van 50 kg.; de over
schotten afzonderlijk te doen in  ge

va l van kleine gevangen hoeveelhe
den toch niet meer dan 60 kg in 
één mand te doen.

2. De magere, gesleepte of gevilde vis 
(in  ’t bijzonder w at platen betreft) 
niet tussen deze te verkopen van 
betere of eerste hoedanigheid.

3. De rode of blauwe vis (in  ’t bijzon
der w at betreft tarbot) niet langs 
onder in  de manden te doen, dus 
ook afzonderlijk te verkopen.

4. De grote tarbot (m inim um  4,5 à 5 
kg.) in  de bovenste rij te laten ver
kopen en er geen tussen te leggen 
van 2 à 3 kg.

5. De hoeveelheden te wegen op 1.000 
gram en niet op 500 gram zoals het 
is voorgevallen.

6. E r wordt erop aangedrongen, dat 
de vaartuigen m et hun lading vis 
n iét meer zouden binnenlopen om 
te verkopen om 11 of om 12 uur. ’s 
morgens, zo schommeling, zelfs 
dumping veroorzakend op de vast
gestelde m arktprijzen der laatste te 
verkopen ladingen ter vism ijn. 

V.E.V.O. denkt niet dat bovenvermei
de punten kunnen aanzien worden als 
zijnde in  het nadeel van de visser, 
m aar dat op deze m anier het vertrou
wen der kopers bij de aankoop nog 
groter zal worden, dan d it tot nog toe 
het geval was.

welke er aan verbonden zijn.
W ié kan zich een goede navigatie 

voorstellen zonder gebruik te maken 
van instrum enten ?

W e horen al zeggen : «Ze komen 
er ook zonder, ’t heeft nu a l zolang 
gegaan !» Ja , zeker zijn ze er geko- 
men zonder al die instrumenten* m aar 
ze zeggen er ook niet bij hoe! Hoeveel 
verloren m ijlen worden er n iet afge
legd ten gevolge van een slechte n a 
vigatie? Z ijn  dat geen verloren on 
kosten aan brandstof, tijdverlies, enz. 
En  ware het nog m aar die kwaal al- 
lieten. Vergeten we ook niet, dat er 
mensenlevens aan boord zijn, die aan 
de gevaren van slechte navigatie zijn 
blootgesteld. Ook de veiligheid van het 
schip dat tegenwoordig een kap itaal 
van ettelijke m illioenen daarstelt, 
wordt er door in gevaar gebracht.

Daarom zouden w ij het kleingeestig 
vinden moesten de reders het n iet vol-
tie ig eens zi n̂ met Zeevaartinspec-

O V ER  G E D IP L O M E E R D  P E R S O N E E L

Welke diplom a’s werden er tot nog 
toe vereist ?

Volgens een w ijziging aan artikel 
13 van het K .B . van 16 November 1929
1. De vergunning van schipper ter kust 

visserij laat toe een vaartuig van 
hoogstens 30 T. bruto-tonnemaat te 
vce ra j binnen de afstand van 30 
zeemijlen buiten de kust.
Tot het bekomen van deze vergun

ning volstond het een mondeling ex
amen af te leggen, m its ten volle 25 
jaar oud te zijn en 7 ja a r scheeps
dienst te tellen in  het vak, waarvan 
ten m inste 2 jaa r ter visserij.

Van d it soort vergunningen werden 
er geen aardig pakje uitgedeeld, en 
had men er geen klein beetje «de stop 
op gezet» dan zouden weldra a l onze 
schepen binnen de 30 zeemijlen ge
vist hebben.

W e menen aan, dat onze kustvis
sers het groot examen niet moeten a f
leggen, m aar op gebied van reglemen
ten moeten ze minstens zo goed op de 
hoogte zijn dan de schippers der gro
te eenheden.

Ze vertoeven dagelijks in  de gevaar 
lijkste zone van de Noordzee, van de 
haven in het pas en van het pas te
rug naar de haven, dus gedurig in 
het vaarw ater van alle soort schepen, 
tussen banken en droogten, van de 
ene boei op de andere en tussen de 
wrakken door, zowel overdag als bij 
nacht.
2. Tot 31 December 1941, ten tite l van 

overgangsbepaling een «bijzondere 
vergunning van schipper ter visse
rij»  verleend recht om als gezag
voerder dienst te doen op vissers
vaartuigen van ten hoogste 60 ton 
bruto îen dit binnen de volgende 
grenzen : bewesten in  het K anaa l, 
de lijn  welke S ta rt Po in t m et Kaap 
La  Hague verbindt en benoorden 
de 55e parallel.
Om deze vergunning te bekomen 

moest de Candida at ten m inste volle 
35 jaa r oud ziin op 31-12-1941, en na
tuurlijk  voldoen aan een mondeling 
examen.
3. Het brevet van schipper 2e klasse 

verleent toelating om als gezagvoer_ 
der dienst te doen aan boord van 
alle visservaartuigen binnen de 
grenzen hierboven aangeduid of als 
stuurm an te varen buiten dat ge
bied.

4. Het brevet van schipper ter visse
r ij le  klasse verleent toelating om 
als gezagvoerder dienst te doen op 
alle vissersvaartuigen
Tot het bekomen van beide laatste 

brevetten moet de candidaat voldoen 
aan een schriftelijke en aan monde
linge proef.

Tot op heden werden de ogen wat 
dicht geknepen en zijn alle gezagvoer
ders nog niet in  orde met deze regle
mentering. Hoever we staan zullen we 
in  een volgend artikel trachten duide
lijk  te maken.



Midp t&c zee

Het belang der 
ZEEVERSLAGEN

(Vervo lg  van bldz. 1)
singen zijn n iet bindend voor de rech
ter u it oogpunt van de burgerlijke be
langen (artike l 5 uit de wet van de 
30 Ju li 1926). De beslissing van de On
derzoeksraad voor de Scheepvaart is 
enkel een belangrijk technisch docu
ment waardoor de Handelsrechtbank 
zich kan laten leiden, doch zonder de 
besluiten ervan te moeten overnemen.

Het overleggen van een zeeverslag, 
neergelegd op het zeecommissariaat, 
naar aanleiding van een proces tot be
taling  van vergoedingen wegens hulp 
ter zee, levert aldus een onvoldoende 
bewijs op. De Handelsrechtbank is er 
aldus toe genoopt, bij betwisting en 
wanneer een behoorlijk zeeverslag 
ontbreekt, een deskundig onderzoek of 
een getuigenverhoor te gelasten om 
de omstandigheden van de reis terug 
samen te stellen.

Het neerleggen van een zeeverkla- 
ring ter griffie van de Handelsrecht
bank kost thans 160 frank.

Naar het gebruik, wordt het ver
slag opgemaakt door de schipper en 
door hem onder eed bevestigd, alsook 
door twee leden van zijn bemanning. 
Toch kan de aanwezigheid van de 
ganse bemanning geëist worden door 
de rechter die het verslag ontvangt, 
w ant h ij heeft tot p licht de leden van 
de bemanning te ondervragen.

HET VASTSTELLEN DER SCHADE
Tenslotte is er een laatste punt 

waarop dient aangedrongen.
De verrichtingen van de redding of 

van  de bijstand brengen d ikw ijls scha
de mede voor het reddende schip.

De rederij, die later vergoeding wu 
eisen wegens schade moet, vóór dat 
haar schip zee kiest, die schade doen
tt o  etctpll PT1

Zo het tot geen m innelijke en con
tradictoire constatering komt, moet 
er toevlucht genomen worden tot een 
gerechterlijk deskundig onderzoek. 
Daartoe staan er twee wegen open : 
een verzoekschrift indienen bij de 
Voorzitter van  de Handelsrechtbank, 
opdat h ij een deskundige zou aandui
den, en de tegenpartij dagvaarden 
vóór de Voorzitter der Kortgedingen, 
tot aanstelling van een deskundige.

SAMENVATTING
Om al het voorgaande samen te 

vatten, herhalen we dat de schippers 
van het reddende en van het geholpen 
schip er belang bij hebben, ieder wat 
hem betreft, binnen de 24 uren na de 
aankomst in  de haven, schriftelijk  een 
verslag te doen ter griffie van de Han 
delsrechtbank, w aarin zij de omstan
digheden verhalen waaronder de hulp 
verleend werd,.

In  dit verslag moet bijzonder ver
meld worden of het geholpen schip zo
danig in  nood verkeerde dat het red
deloos zou verloren z ijn  gegaan zon
der de tussenkomst van het reddende 
schip; om welke redenen; of dat het 
slechts was blootgesteld aan m in of 
meer w aarsch ijn lijk  gevaar van te 
vergaan; om welke redenen. Tenslotte 
of het een eenvoudige opsleping was 
met, gebeurlijk, uitzonderlijke dien
sten.

Hoe lang de hulp, met de opsleping, 
heeft geduurd.

Welke de m oeilijkheden waren die 
de leden van de beide bemanningen 
hebben tegengekomen tiidens die ver
richting  om ze tot een goed einde te 
brengen, t.t.z. hun moeite, hun ver
dienste, de gevaren die zij hebben op
gelopen.

W elke onkosten en schade zij gele
den hebben, t.t.z. verbruik vaù mazout 
en olie, schade aan kabels, verlies aan 
vangst. Die onkosten en die schade 
hoeven dus afzonderlijk berekend.

Welke de werkelijke waarde is van 
de schepen en die van de vracht aan 
boord.

De fouten die begaan werden tegen 
de regelen der scheepvaart hebben 
vooral belang voor de Waterschout, 
m aar slechts heel weinig voor de H an
delsrechtbank, buiten het geval van 
aanvaring.

DOET AAN GEEN OVERDRIJVING
Vaak hebben de schippers van het 

reddende en van het geholpen schip 
neiging om de draagwijdte van de 
hulp te overdrijven, want h ij die he
den wordt geholpen zegt h ij bij zich
zelf, dat h ij een andere m aal de rol 
van redder zal te spelen hebben.

Een loutere opsleping wordt dikw ijls 
als een bijstand voorgesteld, terw ijl 
bijstand even vaak wordt voorgesteld 
als een redding. Anderzijds wordt het

D I E S E L M O T O R E N ?

verlies aan vangst berekend met de 
m aat van de wonderbare visvangst.

Vanzelfsprekend is het de verzeke
ring die betaalt. De rederijen moeten 
echter begrijpen dat de verzekeraars, 
in  geval de Rechtbank de weelderige 
vergoedingen moest toekennen die ge
vraagd worden, zich op hun beurt zou
den verdedigen tegen die overdrijvin 
gen van hun verzekerden door de pre
m iën te verhogen.

En  daarbij mogen de vissers n iet uit 
het oog verliezen dat hulp ter zee eerst 
en vooral een w ettelijke verplichting 
is en een solidariteitsplicht, die een 
rechtm atige vergelding verdient, m aar 
die n iet mag ontaarden in  een zaakje.

Het is wel spijtig dat de zeeverzeke
raars onder mekaar geen scheidsge
recht oprichten om deze conflicten te 
beslechten. Zulks zou de kostelijke 
tussenkomst van deskundigen u itslu i
ten, waartoe de Handelsrechtbank b ij
na im m er moet toevlucht nemen om 
het verlies aan vangst, de schade aan 
kabels, de onkosten van brandstof, 
enz. te schatten, zonder te spreken 
van al de andere kosten van de proce
dure, waarvan sommige nog hoger op
lopen dan het ereloon van de deskun
digen.

R. FO N TA IN E.
Referendaris.

rich tte gelijktij- 
Jacqueline» en de 
uitkom st ziende

Wie spreekt uit ervaring,
misprijst nooit een haring.

(ingezonden)

Motoristen kok
M ijnheer de Bestuurder,
Ik  heb met belangstelling uw 

artikel gelezen «Voor meer Veiligheid» 
en ik  ben overtuigd, dat veel motoris
ten n iet beter vragen dan goed hun 
motor te kunnen verzorgen.

Velen zullen zich reeds d ikw ijls 
afgevraagd hebben hoe het komt dat 
er tegenwoordig 'zoveel motordefecten 
zijn. Het is n iet m oeilijk te begrijpen. 
Op ta lrijke  vaartuigen is de motorist 
ook dienstig als kok en moet h ij mee
helpen aan dek, enz.

Het is zelfs zover gekomen dat 
h ij u it z ijn  zak het eten moet kopen 
aan boord voor de bemanning.

Als h ij het dan moet terugkrij
gen, gaat d it gepaard met allerlei on
aangenaamheden.

In  plaats van zich stipt aan de 
zoveelste paralelgraad te houden, zou 
men er eerder moeten aan denken de 
reders te verplichten de motoristen 
alleen voor de m achine bezig te hou
den. Dan zal h ij tijd  hebben om deze 
na te zien en te onderhouden in  plaats 
van tweede kok te spelen. De gevolgen 
zullen n iet uitb lijven.

Ik  meen d it te hebben moeten 
vooruitbrengen omdat het noodzake
lijk  is.

Een Motorist.

Se  feta uit de «oude daa&»

IN ONS N U M M ER  van 5 November 
jl. publiceerden w ij een foto die 33 
ja a r oud is.

Zo velen hierop de hh. John  Bau 
wens en Arseen Blondé herkend heb
ben, kunnen slechts zeer weinigen,zich 
nog herinneren te welker gelegenheid 
deze foto genomen werd.

Deze foto werd tijdens de eerste we
reldoorlog gepubliceerd in  een Engels 

! nieuwsblad.
j In  het ja a r 1915 viste kapitein B lon 
dé met de «Jacqueline» toebehorende 
aan de Pêcheries à Vapeur, d it onder 
de directie van  dhr John  Bauwens, bij 
de Ierse kusten. Het vissersvaartuig 
was onbewapend.

I B ij mooi weder werd het Canadees 
passagiersschip «Morwenna» opge- 

I m erkt op het ogenblik, dat een on- 
jderzeeboot aan de oppervlakte ver
scheen.

I De onderzeeboot 
dig het vuur op de 
«Morwenna». Geen 
vaarde de schipper in  zigzag rond de 
U-boot met het inzicht haar te rem 
men. De Duitsers doorzagen echter 
zijn  plan. Vlug stuurden zij een torp il
le op de «Morwenna» af. Een zware 
ontploffing, een knetterend gekraak 
en het schip zonk langzaam in  de gol
ven weg.

De strijd  met de «Jacqueline» was 
echter niet uitgestreden.

De beide vaartuigen w aren op een 
bepaald ogenblik zo dicht m alkaar ge
naderd, dat zij zich neus aan neus be
vonden. De U-boot vuurde een torp il
le af; ze v ie l echter ver recht vooruit 
en de «Jacqueline» was n iet getroffen.

«Vooruit met volle kracht» beval de 
kapitein. Op het ogenblik dat de U- 
boot dook, werd men aan boord van de 
«Jacqueline» een zware schok gewaar, 
wat deed veronderstellen, dat het mon 
ster getroffen was.

De «Jacqueline» snelde vervolgens 
naar de plaats w aar de «Morwenna» 
in  de golven verdween. Kap ite in  B lon 
dé en zijn manschappen slaagden er 
in  37 schipbreukelingen op te pikken, 
waaronder verscheidene gekwetsten.

In  M ilford aangekomen werden de 
koene vissers met lu ister onthaald en 
harte lijk  gevierd.

Het was een bravourstukje, zoals ka 
pitein Blondé in  zijn welgevulde loop
baan er vele heeft meegemaakt en 
w aarvan h ij een der voornaamste ac
teurs is geweest.

B ij gelegenheid vertellen w ij er wel 
meer. Sn.

Het meren van vaartuigen 
te Zeebrugge

D e i  visser,s-stuurliedt|a worden 
h ierb ij verw ittigd dat het ten 
strengste verboden is hun boten 

(vaartu igen) te meren aan LA D D ERS, 
W R IJFH O U T EN , M E E R IJZ E R S , enz.

De ijzeren bollaerds bovenop de kaai 
m uur geplaatst, alsmede de ijzeren 
ogen aangebracht in  de kaaim uur 
dienen uitslu itend daarvoor.

Van nu af zal er streng toezicht ge
houden worden door de politie der 
V isserijhaven, om deze m isbruiken uit 
te roeien.

W anneer zulks nog vastgesteld 
wordt, zal er desnoods proces-verbaal 
opgemaakt worden. B ij gebeurlijke be 
schadlging zal de stuurm an verant
woordelijk gesteld worden om de aan
gebrachte schade te vergoeden.

Algemene vergadering
de% 3ledem uatt de daôtâuôt

B H D S S 1 L

BESTE MOTOREN VOOR
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
Tel.: 71.498. (87)

ONDAG had in  de cinema Moder-

Zne. eigenaar, A rthur Vanthorre, 
een algemene vergadering plaats 
van de reders van  de Oostkust. Voor 

een zeer ta lrijke  opkomst opende 
voorzitter Gobert de vergadering en 
bracht secretaris Edg. Neyt verslag u it 
over de voorgaande zitting, welke een
parig goedgekeurd werd.

H ij verleende daarna het woord aan 
dhr Vandenberghe, welke verslag u it
bracht over de toestand inzake VO 
ZOR, de hoop uitdrukkend, dat weldra 
h ierin  een merkbare verbetering zou 
intreden m aar dat veel geduld nood
zakelijk is.

H ij lich tte eveneens de reders in  
over de toestand van de Regie en gaf 
de leden onderrichtingen om trent 
hun rechten en plichten.

Vervolgens raakte h ij het delicate 
punt der RM Z aan, w aarin h ij met de 
algemene instem m ing van de leden 
een stelsel ontwikkelde welke voor de 
visserij zeer nuttig en doeltreffend 
zou zijn, door het heffen van een pro
cent op de bruto-opbrengst te beta
len aan de bron door de kopers. 
Nauwkeurig detailleerde h ij de wijze 
waarop d it zou kunnen geschieden en 
wees h ij ook op het feit, dat in  het be
lang van het voortkweken van  jonge
ren ook voor de jongens aan 
boord van vissersvaartuigen een leer
contract zou moeten bekomen wor
den, aldus de reders hierdoor ontslaan 
de van de RM Z.

Spreker had het vervolgens over het 
onderzoek inzake sprotinvoer en de 
beslissingen welke genomen werden 
door dhr M in ister van Verkeerswezen. 
H ij wees de reders op hun lich tzinn i
ge handelwijze inzake de onderteke
ning van brieven, zoals d it onlangs het 
geval was en waardoor men trachtte 
te bekomen, dat een handelaar van 
het binnenland meer garnaal zou mo
gen invoeren, w aar alles gedaan wordt 
vanwege het Verbond der Kustvisserij 
om het bestaan der kustvisserij mo-

Nieuwe Visserijmethodes
De tijd staat niet stil. Stelselmatig worden nieuwe visserijme

thodes toegepast. Ook aan de Belgische kust worden verbeterin
gen waargenomen.

Nieuwe visplanken zijn thans in gebruik, die een ganse om
wenteling zullen teweeg brengen.

ln ons volgend nummer hopen wij hierover nadere bijzonder
heden te kunnen mededelen.

Invoer van Portugese

in de Kamer besproken

Een politieroman ?
bij het m inisterie van ravitaillering» 

In  enkele weken heeft die vennoot-
Tijdens de behandeling van de

begroting van het Ministerie van In- ________ ____
voer en Ravitaillering, in de Kamer schap 2.000 ton blik gekregen, zegge
der Volksvertegenwoordigers behan- het derde van het contingent dat
delde Kamerlid Adolf Van Glabbeke België zou gekregen hebben en heeft
de invoer van Portugese sardines. in  Portugal aankopen kunnen doen ™

Aan de hand van het beknopt ru il voor die 2.000 ton.
verslag geven w ij hierna de bespre
kingen weer die in  de Hoge Vergade
ring gehouden werden.

Aan hen die geen deel uitmaakten 
van die m aatschappij werd gezegd : 
«W ordt lid  en gij zult er het voordeel

De heer VAN G L A B B E K E  —  In  van genieten.» D at is absurd Men 
A pril 1948 verseheen in  het Bu lletin  kan aan de importeurs niet vragen de

vennoten te worden van hun klanten, 
die reeds bediend zijn en aan wie zij 
dus geen sardinen meer kunnen ver
kopen.

Na deze eerste verrichting was .. 
een tweede in  1948, doch m inder bru
taa l voorgesteld. Volgens artikels ver
schenen in  een dagblad van rechts, 
zou een nieuwe hoeveelheid van 1

van de grossiers in  voedingswaren 
een artikel w aarin werd herinnerd 
aan de medewerking welke zij hadden 
verleend aan de werking van de co
operatieve vereniging opgericht met 
het oog op de invoer van Portugese 
sardinen.

De heer D EM O IT ELLE  —  Daar heb
ben we de sardine.

De heer VAN G L A B B E K E  — Men ton blik van Am erika naar Portugal 
zal u moeten muilbanden, m ijnheer zijn gegaan, m aar «Cosar» moest van 
Demoitelle, gij z ijt veel te zenuw- de tegenprestatie van dit contingent 
achtig. van 1.200 ton profiteren. Dagbladen

Op 17 April 1948 schreven de han- hebben aan de m inister verweten dat 
delaars in  conserven aan de m inister h ij niet de sardinen wilde doen in 
van buitenlandse handel, dat de han- blikken, m aar...
del in  visconserven een ernstige cri- De heer D E M O IT E L L E __U  zou men
sis doorworstelde wegens de dumping moeten inblikken.
toegepast door een groep, die het blik De heer VAN G L A B B E K E __Ik  za
u it België ham stert ten gunste van de u n iet inblikken, want gij z ijt de moei 
Portugese arbeidskracht. te n iet waard.

De herhaling van de toestand van Ik  zeg dus... 
verleden jaa r zou een noodlottige De heer B U SE T  —  M ijnheer de vooi 
slag toebrengen aan de Belgische con- zitter, mag ik u vragen of de heer Van 
servenfabrikanten. Op 4 M ei jl. Glabbeke een lid  van de socialistische 
schreef de bond van de visnijverhe- linkerzijde mag toesnauwen zoals hij 
den aan de m inister van ravitaille- heeft gedaan ?
ring, dat de ordeloze invoer van Por- De heer VAN G L A B B E K E  __ Gij
tugese conserven, de jongste jaren komt zo pas binnen, m ijnheer Buset, 
verricht door afstand van blik aan gij weet niet wat er te voren gebeurd 
Portugal, de kringen van de visserij 
en de conservenfabrikanten ongerust 
maakten. Deze kringen vroegen dat er 
geen blik meer aan Portugal zou wor
den afgestaan. •

De Bond van Handelaars in  inge

is.
De heer B U SET  — G ij hebt gezegd 

« Ik  zal u n iet inblikken, gij z ijt dt 
moeite n iet waard.»

De V O O R Z IT T ER  —  G ij zult toege
ven dat de heer Demoitelle zeer dik

gelijk te maken. H ij laakte de hou
ding van de reder welke zich tot der
gelijke daden leende en wees op de 
onberekenbare gevolgen, moest zulks 
aanleiding geven tot w ijzigingen wel
ke niets dan nadelen met zich zouden 
slepen.

Tenslotte wees h ij op de noodzake
lijkheid  meer dan ooit gezamenlijk de 
raad en de pogingen van het Bestuur 
te volgen.

H ij bracht hulde aan het werk door 
het bestuur van het Verbond der 
Kustvissers gedaan en meldde ten
slotte dat binnen .15 dagen een auto
matische weegschaal voor het wegen 
van garnaal zal aangekocht worden, 
waardoor opnieuw grote besparin
gen zullen verwezenlijkt worden voor 
allen.

Daarop wees h ij tenslotte op de 
noodzakelijkheid de Benelux-gedachte 
vanaf 1 Jan u a ri 1950 in  p raktijk  te 
brengen en op de gevolgen welke zulks 
met zich zal brengen.
Tenslotte bracht voorzitter Gobert ter 
kennis van de leden dat ze binnenkort 
een kosteloos uitstapje naar Brussel 
zouden kunnen doen met het oog op 
het bezoek aan een bierbrouwerij. H ij 
kondigde de nieuwe samenstelling van 
het bestuur aan, dat tot in  Februari 
zou zetelen en h ij bracht tenslotte hu l
de aan het onverdroten werken van 
dhr Vandenberghe voor het welzijn 
van de honderden kleine reders, welke 
aan hem veel te danken hebben in  de 
m oeilijke ogenblikken welke ze door
maken en nu zulke belangrijke vraag
stukken bekwame leiding noodzakelijk 
maken.

Daarop werd deze belangrijkfe ver
gadering geheven na een dankwoord 
aan de kinem auitbater reder Vantor
re, die, het mag gezegd, te Heist over 
een prachtige zaal beschikt.

Als ’t visverbruik vergroot,
kent de visser geen nood !

blikte waren sch rijft ons om er ons w ijls in  de rede valt.’ 
op te wijzen, dat er opnieuw gekon- Ik  verzoek de leden geen grapjes te 
kelfoesd wordt om aan sommige be- verkopen, die met de bespreking niets 
voorrechten ’n feitelijke monopolie te u it te staan hebben, 
verlenen, dat hierdoor mogelijk wordt De heer VAN G L A B B E K E  —  Bij 
gemaakt dat het blik weggenomen onderhandelingen in  het buitelani 
wordt voor de neus van onze indus- werd deze vennootschap bijgestaan 
triëlen. Deze industriëlen werden op door een am btenaar van ravitaillering 
de binnenlandse m arkt verpletterd H ij zou tweem aal naar Portugal
en de uitvoer werd hun ontzegd. Zal reisd zijn. Op wiens kosten ? Op ;__
het met de toekenningen van blik aan ten van de Staa t of van de private 
Portugal gedaan zijn en zal d it jaa r vennootschap ? In  het ene zowel 
een v rije r mededinging m ogelijk z ijn ? in  het andere geval, verwachten 

De beroepsvereniging schreef op 22 uitleg vanwege de heer m inister. 
M ei jl. aan de heer Moens de Fern ig  Het gebeurt trouwens dat «Cosan 
om hem te zeggen hoe verbaasd zij 
was dat haar brieven onbeantwoord 
bleven en vooral om het favoritism e 
te brandmerken, w aarvan h ij ten op
zichte van een van zijn adviseurs b lij
ken geeft.

Het blik toewijzen aan een groep, 
die schier een monopolie geniet, is in
genendele verantwoord. De toewijzi- m aar dat is! Ik  heb er hier een in m® 
gingen vallen ten deel aan een privé- dossier, 
vennootschap waarvan uw adviseur 
beheerder is.

De beroepsvereniging kondigt een heer Raym aeckers. G ij kent hem ml 
actie aan die zij met alle middelen zal In  die brief wordt gezegd : Overeen- 
steunen. komstig de onderrichtingen van ii

Op 8 Ju n i jongstleden... m inister van ravitaillering, hebbes
De heer M O ENS D E F ER N IG , mi- w ij de eer u hierbij ingesloten, ons 

nister van invoer en ravitaillering  —  omzendbrief over te maken.»
Ik  zal andere uitleg geven dan met Deze vennootschap, die grote wins- 
tendencieuze brieven. , ten heeft geboekt, heeft, als gevolj

De heer VAN G L A B B E K E  —  Ik  ben aan een brief welke de voorzitter der 
er van overtuigd dat gij een uitleg visserijnijverheden gezonden had aa 
zult verschaffen die de verontruste de m inister van ravitaillering  —  want 
opinie zal bevredigen. er is geen ander antwoord als dit -

Op 8 Ju n i stelde de bevoegde afde- geantwoord wat ik  u heb voorgelezen 
ling van de Antwerpse Handelskamer De brief werd u gestuurd. Het enig 
vast dat grote co-operatieven en grote antwoord dat werd ontvangen is dat 
warenhuizen bevoordeligd waren met van Cosar, w aarin wordt gezegd : «V| 
de sardinenhandel ; zij protesteerde gens de onderrichtingen van de mi- 
tegen de politiek van de m inister en nister...»
drong aan op een terugkeer tot de De heer M O ENS D E  F E R N IG  — In 
vrije  mededinging en op het stopzet- die onderrichtingen wordt gezegd

antwoordt vanwege de m inister.
De heer M O EN S D E  F E R N IG  — Ze 

gij een schrijven bezit, waarin dï 
vennootschap namens de m inister ant 
woordt, lees het dan voor. G ij bezit 
veel bescheiden. Ik  zou d it graag ho. 
ren,

De heer VAN G L A B B E K E  — Als het

H et is een brief gedateerd van !) 
M ei 1948. H ij is ondertekend door de

ten van ongezonde regeringsverrich- iedereen van de co-operatieve vereni.
tingen.
D at was de hoofdzaak van die motie.

ging deel kan uitm aken 
De heer VAN G L A B B E K E  — Gijl

Op 23 Ju n i 1948, schreef de groepe- speelt op de woorden.
ring der visproducten, dat ta lrijke  
van haar leden de aandacht hadden 
gevestigd op de m oeilijkheden welke 
voor ’s lands economie zouden ont
staan door een nieuwe afstand van 
blik aan Portugal.

Ondanks de beroering verwekt door volg ervan ?

De heer M O ENS D E FERN IG  -I 
Neen, gij speelt op de woorden.

De heer VAN G LA B D EK E  — ] 
het enig gevolg dat aan de brief werd! 
gegeven is het antwoord van CosarJ 
(Onderbrekingen). W elk was het

de eerste afstand van blik, werd er 
nogmaals blik afgestaan.

Hoe kan de beroering van deze be- 
roepslichamen en van de kamer van

De heer M O ENS D E F E R N IG  — Dd 
de sardienen 50 centiem  beterkop 
werden verkocht.

De heer VAN G L A B B E K E  — Wat
koophandel van Antwerpen, worden het gevolg ? Dat de Belgische inde
verklaard, als er geen feiten zijn om 
haar te billijken. Op 17 September 
1947, werd er een co-operatieve ver
eniging «Cosar» opgericht door gros
siers, door chain-stores als de Del- 
haize-winkels, die de m inister zeer Portugal was opgenomen ? Gij 
goed kent. Het voorzitterschap van dingen die kwaad bloed zetten 
deze co-operatieve vereniging werd 
toevertrouwd aan een heer die ik  niet

triëlen beroofd werden van een del 
van het aan België toegekende conf 
tingent.

De heer M O ENS D E F ER N IG  -  ll 
welk contingent het contingent von

De heer VAN G L A B B E K E  — Porti-, 
gal had zijn eigen contingent. En dil

ken, m aar genoemd werd «adviseur naar Portugal gezonden deel van 1

ft



Belgisch contingent is zelfs n iet via de regering te bewijzen dat het niet 
normale weg in Portugal terechtge- meer nodig was dat zij zich nog bezig 
komen, verm its het in  dollars werd be hield met deze zaak van sardienenin. 
taald, die naderhand in  escudo’s wer- voer.
den omgewisseld. G ij hebt gesproken over een politie-

D it alles heeft tot gevolg gehad dat roman. Niemand zal zich daaraan la 
de Belgische conservenfabrikanten ten vangen. De kam er van koophan- 
hun normale bedriivigheid n iet heb- del van Antwerpen noch de personen- 
ben kunnen voortzêtten ! groeperingen zijn niet van gisteren op

Ik  hoop dat de heer m inister ons de wereld... 
een bevredigende uitleg zal verstrek- De heer M O ENS D E F E R N IG  — Ik  
ken. Het is hoog tijd  dat er een einde ook niet !
worde gemaakt aan kunstmatige be- De heer VAN G L A B B E K E  —  Het 
moeiingen die, zoals de Antwerpse ka. lig t n iet in  hun gewoonte politiero-
mer voor koophandel erop gewezen 
heeft, ’s lands volkshuishouding w er
kelijk in  de w ar sturen.

HET A N T W O O RD  VAN D E M IN IS T E R
De heer M OENS D E F E R N IG  — Nu 

wil ik  het hebben over de politierom an 
welke de heer Van Glabbeke u heeft 
uiteengezet.

De heer VAN G L A B B E K E  —  En  de 
kamer van koophandel van Antwer-

mans te schrijven.
De heer P IER A R D  — Spreek geen 

kwaad over dat genre; denk aan S i
menon.

De heer VAN G L A B B E K E  —  Ik  heb 
hier een brief gericht tot de Belgische 
beroepsgroepering van handelaars in 
vruchten en conserven. De beknopte 
inhoud ervan lu id t :

«Ik  heb de eer u de ontvangst te 
melden van uw schrijven betreffende 
de invoer van sardienen. Het m iniste
rie van ravitaillering  heeft besloten 
aan Portugal niet meer een deel af te 
staan van de bliktoewijzingen, die ons 
door dè Verenigde Staten werden toe

pen.
De heer M O ENS D E F E R N IG  — W at

is er gebeurd ?
In  1946 had «Conalco» ,die voor de

sardienen de tegenhanger is van  «Bi- toekennine ten behoeveva» w aarover de heer P ie rard  sprak, geisena. ue  toeranning  ren Denoeve
î t ’^nrTnnniio van rtp invnpr van sar- var* Portugal werd vermeerderd, om m het ™ on° P ° ^ J an de nvoer van sar de behoeften van d it land te voorzien,
dl en^ V t e r w i j l  de onze werd verm inderd. Zo

ir? hP7it waren van de de gewone im porteurs werden van 
b e la s t  Daar zij invoer kant geschoven, en zo de aankopendouanestukken, hadden zij de invoer . °  . po-nneratipve vpn-
van de sardienen gemonopoliseerd, nootóchao worden u^teevoerd d L  ltet Om de blikjes te maken, was er b ik  nootsdiapw orden uitgevoerd dan ligt
nodig. Welnu, de toekenning van blik ™ lks hieraan dat gebleken is, dat de 
wordt gegeven aan het in  voerend ze vennootscnap zien oeter aan de 
S d  zodat het de handen vrij heeft ™ ™ n £ t »
tegenover Portugal. Belg ië ontging, D it verjçiaard  wellich t dat op 3. Ju n i
de Portugese blikjes ook nog blik voor 1948 een andere brief door de beroeps- de PQ rtupse  bliKjes, ook nog m ik  voui groepering tot u werd gericht om een
zijn eigen conservenindustrie. nnrlprhnnri met rie heer M ichpl te be-De heer LO O S —  W elk procent werd onaernoua met ae neer M icnei re De ue iiee i^w w o  r  H , vestigen. De gewone importeurs, werd

tv. bppr M OPNS D E F E R N IG  Ik  in  die brief sezegd .verlangen de vrij- De heer M O ENS D E F E R N IG  -  Ik  heM yan handel of zoniet dienen al de

• e

CITROEN
Personenwagens

il  Légère 10 H.P. 

i l  Normale 10 H.P.

6 Cylindres 15 H.P. 129 000

fyumd Qcvcaye St. Chrisiophe
£eapa£d 1 plaats, dorstende

Tel. 717.59

87.500

97.500
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Eerste Belgische sprot 
voor Minister Van Acker

j Einde vorige week werd de eerste 
' Belgische gerookte sprot door het Ver 
ibond der Kustvissersreders aan m i
nister Van Acker aangeboden als b lijk  
van erkentelijkheid voor a l w at h ij 
ten voordele van de kleine reders-vis- 
sers heeft gedaan.

De m inister heeft d it gebaar van de 
kleine reders ter kust ten zeerste op 
prijs gesteld.

zal u straks de cijfers geven.
De heer M A ES —  Aan de Belgische 

nijverheid werd dus geen blik ontno
men ?

De heer M OENS D E F E R N IG  —  Vol
strekt niet, verm its het blik vóór de

importeurs op gelijke voet te worden 
geplaatst, De beroepsgroëpering klaag 
de over het monopolie van blik dat aan 
«Cosar» was verleend. «Cosar» kon dus 
beterkoop kopen dan de leden van de

verzending reeds gesneden was en ^
voor niets anders kon dienen dan voor ‘S
sardienenblikjes en dan nog wel voor 
Portugese.

De heer VAN G L A B B E K E  —  Z ijn  er 
in België geen fabrieken van sardie
nen ?

De heer M O ENS D E F E R N IG  —  Ja 
wel ! Doch de blikjes zijn van een an
dere maat. Desnoods zal ik u stalen 
tonen.

U it uw verklaring b lijkt, m ijnheer 
de m inister, dat hoewel er reeds een 
groepering bestond, gij hebt gestuwd 
naar de oprichting van een tweede 
groepering, de groepering «Cosar».

Ik  neem het u kw alijk dat gij aan 
de laatst opgerichte van deze twee 
groeperingen het deel van het contin
gent blik hebt voorbehouden dat naar 
Portugal werd gezonden.

De heer M O EN S D E F E R N IG  —  EnDerde element : de vangst is be 
d S S n eK  kooerf iifp o rtu g a ^ E r1 dient w a T » S  S ^ ^ j S S S T »

N atuurlijk  wilde «Conalco» zijn mo y. r TvroTrTsjQ d f  TPPRNTrT Datnopolie behouden. Ik  heb die groepe- ^  beer M O ENS D E F E R N IG  -  D at
ring verzocht elke persoon op te ne- worat geaaan
men die 1.500 kassen sardienen kon
invoeren. W are er vrijhandel geweest,
al de leden van «Cosar» hadden nor-
ma^lp^prnr.pnhiphV?kr,iep 'im n o r V , ? ™  omstandigheden dat er van een feite- co» weigerde heb ik de importeurs ver t!1T1 worden ? pRnro-

De heer VAN  G L A B B E K E  —  Neen, 
dat wordt niet gedaan. Men heeft aan 
een van deze groeperingen de kans

Brandend vissersvaartuig
in zee

In  ons vorig nummer gaven w ij er Rond m iddernacht werden de lichten 
melding van dat brand ontstaan was van een ander schip ontwaard en de 
aan boord van de Z.449 «Zeemans- Z.449 stevende er op af. Het bleek de 
hoop». Z.500 te zijn. Gezien intussen de wan-

H ierna volgt een trouw relaas van den van de mazouttanks die 6400 1. in- 
deze gebeurtenis. hielden, gloeiend-rood waren gekomen

De visserssloep Z.449 «Zeemans- en elk ogenblik een ontploffing kon 
hoop» van  eigenaar Desmedt (H eist) verw acht worden, werd beslist heel de 
was op visvangst uitgevaren. Aan bemanning op de Z.500 over te bren- 
boord waren : Stuurm an Albert Ackx gen. De jongste opvarende, Ja a k  Ackx, 
(H eist), m otorist Theofiel Latruw e amper 16 jaar, kon aan boord van dè 
(H eist) en de bemanningsleden : Re- Z.500 springen, m aar daarop werden 
né Latruw e (zoon van de m otorist), beide sloepen door de hoge golven van 
A rthur Deroo (Biankenberge), René elkander weggeslagen.
niQr?»aak Ackx (zoons van de stuur- M idderw ijl had men het vuur in  de 

AAn m achinekam er weten te overmeeste-
vnn °p  ongeveer 60 m ijlen ren. De rook verm inderde en men

f f  L - ,s , . eï § drong de kam er binnen w aar men de 
ge^ eldlge rook u it de oorzaak van de brand ontdekte : ach- 

m tia a n  r n f  opsteeg w aar brand ter de electriciteitstableau was er kort 
Meteen en alle sluiting ontstaan,lichten u it op het schip. „  T

Onm iddellijk poogde de bemanning Na deze dappere strijd  tegen het 
de brand te doven met de blusappara- vuur Y_aafde de «Zeemanshoop» terug 
ten. De koene zeelieden omhulden het naar Zeebrugge en kwam donderdag- 
gelaat in  natepmanktp «iprrTprT I  morgen in  de haven aan. De schade

R e k i e n  -  m a c h i n e a
S c h r ï l ï m a c h i n e V

H E IN M E T A L L  U, R E P A R A T IE S ,
POPPE-DESCHEPPER 

Officiële agenten
Tel. 317.23 

BLOKSTRAAT, 30, BRUGGE
Een telefoontje...

W ij komen.

beurt in  de m achinekam er te dringen. 
Tot overm aat van ram p kon de radio
zender naast de m achinekam er niet 
meer bereikt worden.

Dank zij de koelbloedigheid van 
stuurm an Ackx en m otorist Latruw e -

Voorwaar een echt bravourstukje, 
de moedige bemanning van de Z.449 
ter ere.

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

zocht een nieuwe groepering te stich
teDe heer VAN G L A B B E K E  -  D at Pering w insten opgestreken, zonder 
waren geen importeurs, doch gros
siers.

gegeven om zaken te doen in  zulke ' deze laatste had reeds een dergelijke 
pr vnn PPn fp itp-'ram p medegemaakt - werden alle ope- 

ningen van de sloep dichtgehouden zo-

Aan de grond 
gelopen

B E M A N N IN G  G E R E D
Het Brugse m otorvrachtschip 

né» van de Rederij Herm ans is in  de 
nacht van Zaterdag "Sp Zondag jl. ter 
hoogte van de Marokkaanse kust, 25 
km. ten noorden van Casablanca, na
bij Fedala, aan de grond gelopen. Het 
schip was door de dichte m ist volko
men de koers kw ijt geraakt, kon geen 
juiste positie meer opgeven en werd 
op eigen aanduiding eerst ten zuiden 
van Casablanca gezocht door vlieg
tuigen die, de «René» tenslotte ten 
noorden van deze stad opmerkten. De 
sleepboot «El Bareka». voer u it m aar 
moest onverrichterzake terugkeren, 
toen bleek dat het schip op een rots
bank was gelopen en bij woelige zee 
niet kon worden bereikt. M en poogde 
dan van de kust af, de «René» met 
raketkabels te bereiken, m aar de boot 
lag te ver weg. M et verdubbelde ijve r 
werden echter de reddingspogingen 
voortgezet, vooral toen bleek dat het 
w ater de m achinekam er van de «Re
né» begon binnen te stromen en de 
toestand voor de bemanning van uur 
tot uur hachelijker werd.
Maandag trachtte men opnieuw ener
giek de bemanning te bereiken. De 
«E l Bareka» voer opnieuw uit.

De gehele bemanning, bestaande uit 
17 koppen, meest Antwerpenaars, kon 
gered worden.

lijk  monopolie kan worden gespro
ken. En  aldus werden door deze groe-

De heer M OENS D E F E R N IG  — G ij 
vergist u, Ik  zou u de lijs t der co-ope- 
rateurs kunnen voorleggen en gij 
zoudt uw vergissing inzien. G ij hebt,

dat de Staa t er zijn deel van had.
Tenslotte ben ik  de mening toege

daan, dat het verkeerd is dat hoge 
ambtenaren naar het buitenland re i
zen om deel te nemen aan handelson
derhandelingen w aarin de S taa t niets

m ijnheer Van Glabbeke, de naam  van te zien heeft. O fwel betaalt de private 
een bekende firm a in  het debat wil- m aatschappij de reis van de ambte- 
len werpen, om te doen geloven dat naar, w at onaannem elijk is, ofwel be-
die firm a geen im porteur is. G ij 
schiet nevens doel.

Deze nieuwe co-operatieve vennoot
schap «Cosar» heeft een beroep ge
daan op de oudleden van «Conalco» en 
op andere importeurs.

Het contract voor 1946 werd gesloten 
tegen 248 escudo’s de kist, waardoor 
een b likje sardienen voor 8 fr. 25 ct. 
kon worden verkocht.

Het eerste contract van «Cosar» 
werd gesloten tegen 270 escudo’s de 
kist. En  een blikje sardienen werd ver
kocht voor 7 fr. 50. Ik  voeg hieraan toe 
dat de p rijs van sardienen in  1948 
werd gehandhaafd, niettegenstaande 
de prijs van het blik met 10 t.h. was 
gestegen.

M ijnheer Van Glabbeke, er rest dus 
niets van uw detectievenroman. E r be
staat dus geen monopolie. H et zijn in 
tegendeel precies de klagers die van 
plan waren een monopolie, een echt 
schandalige monopolie, tot stand te 
brengen.

R E P L IE K  VAN D H R. VAN G L A B B E K E
De heer VAN G L A B B E K E  — Ik  ben 

er de m inister dankbaar voor dat h ij 
op sommige van m ijn vragen heeft 
willen antwoorden. Ik  w il hem laten 
opmerken dat ik op geen enkel ogen
blik over «Conalco» heb gesproken. Ik  
vernam zo pas het bestaan er van. Ik  
heb gezegd dat «Cosar» de p rijs van de 
sardienen had verlaagd op verzoek 
van de overheid.

De im porteurs hebben dan de sar
dienen verkocht tegen lagere prijzen 
dan de opgelegde prijzen om aan de

taa lt de Staa t de reis om het sluiten 
te bevorderen van een zaak w aarvan 
de private m aatschappij alleen de 
eventuële w inst zal opstrijken.

D at wilde ik  u antwoorden.

O p g e f i t e e p i

De N.801 te Kales liggend werd ter 
hulp geroepen door de N.806 «Jonge 
Frans I» , die met een wire in  het 
schroef lag op 10 m ijl ten Z. van Dun- 
geness.

Op zee zonder 
hulp

De D.1003 «Reine de la  Paix» met 
vier man aan boord en toebehorende 
aan reder Vanhoutte Victor, was 
Dinsdag de haven van Duinkerke u it
gevaren, toen er zich in  volle zee mo
tordefect voor deed.

Tengevolge van de heersende mist, 
bleef hulp Woensdag en Donderdag 
uitgesloten en eeirst Vrijdagm orgen 
bemerkte de Z.611 van Jozef Popelier, 
nadat h ij drie uur uitgevaren was, de 
D.1003.

De bemanning, v ie r in  getal, had 
noch eten noch drinken meer, zodat 
zij door de Belgen geholpen werden en 
naar de haven van Oostende dienden 
opgesleept •

dat de vlam m en geen uitbreiding kon
den nemen.

Gelukkig bleef de motor draaien.
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Schroef gebroken
De N.812 heeft bij het u itvaren der 

haven van  Nieuwpoort zijn schroef 
gebroken en moest onverrichterzake 
terugkeren.

Arbeidsongevallen
in de visserij

—  0.163 «Christ M ahlm an» op 28 
Oktober 1948, Derycke André, m a
troos, kneuzing van  rechter hand op
gelopen bij het winden van de korre.
—  0.183 «Oscar Angele» op 4 Novem
ber 1948, Rem aut Leopold, matroos, 
gevallen aan boord en lichte kneuzing 
van 8e en 9e rib.
—  0.232 «Roger Robert» op 8 No
vember 1948, Dedulle Roger .scheeps
jongen, brandwonden opgelopen aan 
linker voet door het omver vallen van 
een ketel kokend water.

0.235 «De Roza» op 3 November 
1948 : Van Haverbeke W illy, stuur
man, gekwetst aan linker hand bij 
het kappen van ijs.
—  Z.504 «Louisette Francine» op 29 
Oktober 1948 : Vantorre Oscar, moto 
rist, werd gekwetst aan vingers van 
rechter hand bij de hersteling van  de 
verkoelingspomp. De verwondingen 
waren van zo een ernstige aard dat 
tot de afzetting van het uiterste koot
je van rechter w ijsvinger moest over
gegaan worden. Belanghebbende zal 
gedurende een maand volledig het 
werk moeten staken.
—  0.94 «Rosa Arthur» op 30 Oktober 
1948 : Geedts Jean , scheepsjongen, 
brandwonden aan linker voet opgelo
pen door het om vervallen van een kan 
kokende koffie. Het slachtoffer zal ge
durende een drietal weken onbe
kwaam zijn tot werken.
—  0.281 «Jenny» op 2 November 
1948 : Viaene Achiel, schipper, kneu
zing aan rechter middenvinger, bij 
ophalen van een stuk wrak in  de korre
—  N.50 «Jeep I»  op 9 November 1948: 
Corteel Arthur, matroos, linker duim 
verpletterd, toen h ij bij het uitzetten 
van de korre gegrepen werd met 
mouw in  de ro l van  de galg.

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

CARELS
Diesel M otoren

AG EN TSCH AP:

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

O O S T E N D E (21S)

Visserij nieuws uit Nieuwpoort
A V E R IJE N  aan het Loodswezen een electriciteits

De schroef van de N.812 (Devey kabine gebouwd dienen te worden. 
August) en de N.717 (Vanhove An- D aar de kosten daarvoor op ver boven 
toon) hebben averij opgelopen bij het een m illioen frank geraamd worden 
uitvaren van de vlotkom te Nieuw- is dat een oplossing die nog niet in 
poort. W aarsch ijn lijk  is het een stuk het verschiet ligt. De diensten van 
arduin of hout, dat bij mindere diep- het Zeewezen hebben in  deze zaak al 
gang groot gevaar oplevert voor de het mogelijke gedaan om een gunstig 
schroef en kiel van de in- en uitva- resultaat te bekomen waarvoor zij 
rende schepen. Het ware wenselijk dan ook alle gelukwensen verdienen, 
dat de dienst van Bruggen en W e
gen het nodige zou doen om dat ge 
vaar te laten verdwijnen.

D E  V U U R T O R E N

SPR O T A A N V O ER
De aanvoer van sprot was in  de 

laatste dagen enigszins verbeterd. De 
gemiddelde vangsten bedragen 
1000 tot 2000 kgr per schip.

D R I J F N E T V IS S E R I J
Nadat de drijfnetvissers h ier een 

slecht seizoen hebben doorgemaakt 
zijn zij op 't ogenblik ter hoogte van

In  tegenstelling met w at in  andere 
bladen beweerd werd zal de vuurtoren 
te Lom bartsijde spijtig genoeg nog in  
de eerste tijden n iet kunnen in  wer
king treden. De nodige kabels werden 

va reeds aangebracht m aar het groot 
. schakelbord is nog niet geplaatst. Het 

is de dienst der Gebouwen die met de 
uitrusting van de vuurtoren is belast 
en naar verluidt werden de werken 
voor een paar maand nitgesteld. M is
schien zou er van overheidswege kun-

D e ’vangsten z ijn e r redeli^kgoed ̂ ^Het nen aangedrongen worden om de uit- JJe  vangsten zi]n er redenjK goed. Jdet vnpr;no- van dit helanariik werk t,e be
hangt nu van het weer af of het'daar ^ ™ | pI an d it beIangrijk werk te be 
ook geen fiasco zou worden want de p °  
m inste wind veroorzaakt in  de mon
ding van het K anaa l een deining, die 
een hinderpaal is voor het uitoefenen 
der drijfnetvisserij.

M IS T S  IR  E N E

IN BELGIE WEL IN F R A N K R I JK  
NIET

H ier in  België wordt zeer streng de 
hand gehouden aan de reglementen 
betreffendê“3e afm etingen van de aan

Door de diensten van het Zeewezen gevoerde vis en ta lrijke  vissers hebben
werd de mistsirene op het Loodswe- er reeds de gevolgen van moeten on
zen geïnstalleerd. Opdat ze norm aal dervinden. Men kan zich dan ook de 
zou kunnen werken moet een voltage verbazing voorstellen van die vissers,
van 210 volt kunnen bekomen wor- die voor het ogenblik in  Franse ha- 
den. Niettegenstaande een speciale vens aanleggen. E r  wordt daar op gro- 
kabelleiding werd gelegd kon slechts te schaal aan pufvisserij gedaan en 
een sterkte van 175 volt bereikt wor- alles w at m aar kan gevangen worden 
den. Daardoor kan de sirene n iet op wordt aan w al gebracht. Zo h ij niet
voldoende kracht draaien en onder- geschikt is voor het verbruik wordt 
gaat de aangevoerde stroom voor de de ondermaatse vis verw erkt tot kie- 
inwoners te Nieuwpoort-Baden een benvoeder en meststof. H et is hele- 
gevoelige verm indering in  voltage, m aal niet aan te nemen dat een in 
die flauw  lich t en de onmogelijkheid ternationale overeenkomst, die van
om radio’s te laten spelen, meebrengt, overgroot belang is, zo m aar wordt

Om aan d it euvel te verhelpen zou overtreden.
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Bij onze Noorderburen
EEN VERHEUGEND FEIT

D hr Sp ittel schrijft in  «De V isserij
wereld», dat het een verheugend feit 
is, dat in  kringen van de vishandel de 
economische samenwerking met B e l
gië en Luxemburg praktische belang
stelling begint te krijgen. N atuurlijk  
is het w at onbillijk, dat het am btelijk 
overleg over alles w at er voor de rege
ringen vast zit aan die Unie zo lang 
duurt, dat de tijd  voor de mensen van 
de praktijk  wel kort wordt. Doch er 
zit inderdaad heel wat am btelijk aan 
vast. De regeringen zitten met het to
taa l probleem, dat vele kanten heeft 
en waarvan de geldelijke kant het a l
lerm oeilijkst is. De finantiële kant is 
b ij lange nog niet geregeld. En  niet 
voor die geregeld is, kan de Benelux 
botten en vlees krijgen, werkelijkheid 
worden voor de mensen van de prak
tijk.

EEN MOEILIJKHEID VOOR 
BELGIE

Vastgesteld wordt, dat België veel 
meer exporteert naar andere Europese 
landen, dan andere Europese landen 
aan België kunnen leveren en omge
keerd, dat Nederland veel meer uit 
andere West-Europese landen im por
teert dan het met goederen terugbe
talen kan. België moet dus im porte
ren w at het im porteren kan om zijn 
export tenm inste betaald te krijgen; 
Nederland moet exporteren wat het ex 
porteren kan, om zijn  im port te kun
nen betalen.

Aangezien België ook aan Denem ar
ken meer levert dan het u it Denem ar
ken im porteert, moet de Belgische 
m inister met het ene oog de algemene 
financiële toestand van België bekij
ken en met het andere de Belgische 
visserij en nooit zal h ij. er in  slagen 
om de directeur van de Nationale 
Ban k  en de voorzitter van de reders
vereniging ten volle tevreden te stel
len.

M aar - in  Benelux verband - krijg t 
deze visim port een heel ander aspect. 
Nederland heeft gebrek aan verse vis 
gedurende een groot deel van het jaa r 
en als het handelsverdrag tussen B e l
gië en Nederland vrijkom t, lig t het 
voor de hand, dat de Belgische im 
porteurs hun im port uit Denemarken 
zullen trachten naar Nederland uit te 
voeren. W at eigenlijk hierop neer
komt, dat België guldens krijgen zou 
voor W at hetzelf in  Belgische franken 
betalen moet. En  zo lang francs en 
guldens niet v rij omwisselbaar zullen 
zijn, zal de Belgische regering daar
voor bedanken. M.a.w., de tussenhan
del zal noch voor Belgische, noch voor 
Nederlandse importeurs officieel kun
nen v rij komen per 1 Jan u ari 1950. 
M aar hoe w il de douane aan de grens 
zien of het Deense of Belgische vis is ?

H ier komt voor België een m oeilijk
heid aan de hoek van de Benelux te 
kijken, die n iet gering is,- al zal de 
tijdsduur ervan beperkt zijn, want u it
eindelijk zal de Benelux tot een ge
zam enlijke handelsbalans moeten ko
men en dus tot volledig vrij geldver
keer.

HET OVERWEGEND BELANG 
VAN DE EXPORT

Voor de zoveelste m aal w ijst de hoofd_ 
redacteur van «De Visserijwereld» op 
het groot belang van de export.

Export hebben we nodig, brood no
dig, als we een rederij w illen hebben, 
die rendabel is, die zich moderniseert, 
die een mooie gevarieerde productie 
aanbrengt van de allerbeste kwaliteit. 
In  Belgische rederskringen ervaart 
men reeds dat kw aliteit en goed ge
sorteerde m arkt het scherpste wapen 
is van de reder. Helâas heeft de Belg i
sche regeringspolitiek er toe geleid, 
dat de Belgische export vastgelopen 
is op haar zwakste schakels in  de eco
nomische keten : textiel, meubelen, 
lederwaren en vis.

DRINGEND OVERLEG NODIG
«De Visserijwereld» acht het op het 

domein van de handel overleg d rin 
gend nodig tussen de Nederlandse en 
de Belgische exporteurs, reeds vóór 
van  gecombineerde Benelux-export 
sprake kan zijn.

H et is niet mogelijk tot onderling 
overleg met de Belgen te komen als 
de handelaren niet k laar en duidelijk 
van  de regeringen horen, wat nu ei
genlijk onder de economische Unie 
mag en moet worden verstaan. Hoe, 
met name, re-export van Deense ex- 
port-vis kan worden tegengehouden, 
als het handelsverkeer overigens vrij 
komt. Hoe w il de regering op het stuk 
van vis het Belgisch-Nederlands han
delsverkeer vrijla ten  als het geld-ver- 
keer n iet v rij komt ? W an t als het zo 
m ocht zijn dat de Unie doorgaat, be
halve o.a. voor vis, vragen de Noor
derburen d it dadelijk te mogen ver
nemen. W an t dan moet Nederland in 
heel andere bedrijfspolitiek gaan voe
ren.

RECLAME
H et voorlichtingsbureau van de Voe- 

dingsraad-Afdeling Vis te IJm u iden  
gaf de rich tlijnen  aan de viswinkeliers 
m et betrekking op de étalage geduren
de de November-maand.

S t Nicolaas, de Kerstdagen en Oude 
Ja a r  met hun gezellige huiselijke 
sfeer en de daarmede onafscheidbare 
verbonden sm ulpartijen zijn weer in 
aantocht. Het is reeds zaak, zo stipt

het Voorlichtingsbureau aan, dat reeds 
in het laatst van November in  de eta
lages op suggestieve wijze naar voren 
te brengen, w at in  de vishandel ver
krijgbaar is om met deze bijzondere 
dagen de feestvreugde te helpen ver
hogen. Om de producten, die hiervoor 
in  aanm erking komen, onder de aan
dacht van het publiek te brengen, 
tracht men op het middengedeelte van 
de étalage extra de aandacht te ves
tigen en de winkelende huisvrouw er 
op opmerkzaam te maken, waarop ze 
haar huisgenoten m et de feestdagen 
kan trakteren.

Volgen dan de passende onderrich
tingen met het oog op de opstelling 
van de verschillende visproducten in  
de étalage.

Ongetwijfeld goede voorlichting van 
wege het betrokken bureau.

AFRIKA
OCEANOGRAFISCH ONDERZOEK

Drie m annen : een visserij onderzoek 
officier, een m arine zooloog en een 
scheikundige hebben d it jaa r in  een 
tijdspanne van  8 maanden 7000 m ijlen 
van de Indische Oceaan bevaren. Ze 
bezochten de kusten van M auritius en 
de Seychellen m et het oog op de vis
serijm ogelijkheden in  die wateren. 
H et eerste besluit u it hun opzoekingen 
is dat er goede vooruitzichten zijn 
van grote voorraad. D it zou n iet alleen 
voor de toekomst zijn, daar grote 
hoeveelheden vis voorhanden zijn.

Het vaartuig is een vroegere Schotse 
drifter. Het had een bemanning van 
10 koppen aan boord. De uiterste be- 
vaarde punten van  de 7.000 m ijl reis 
waren ten W . de Aldabra eilanden en 
ten Z. Rodriguez Eiland.

BRIEF UIT YERSEKE

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

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

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

Gespecialiseerd in p rim a kw a lite it 
G EPELD E en O N G EPELD E G ARNALEN ,

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

Zeelandse aanvoerhavens). (8)

ij onze Zuiderburen
AANMOEDIGINGSPRIJZEN VOOR 

DE BEREIDING VAN VIS
Het Verbond der Reders te r Verre- 

Visserij verleende onlangs premies aan 
degenen, die er in  slaagden gezouten 
vis op sm akelijke wijze te bereiden of 
er in  slaagden nieuwe bereidingsme
thodes toe te passen, die in  staat zijn 
het verbruik van gezouten kabeljauw 
te verhogen bij het visetend publiek.

De reders van vaartuigen die de ver- 
re-visserij uitoefenen ondervinden 
meer en meer de noodzakelijkheid pro 
paganda te voeren voor de afzet van 
hun producten.

Binnenkort zal de. verre-visserij in  
staat zijn hetzelfde gewicht aan te 
voeren als vóór de oorlog in  F ran k rijk  
zelf aan de m an kon gebracht wor
den.

Van export van gezouten vis is er 
m in en m in sprake. De mededinging 
vanwege de bevroren vis is geweldig en 
zal des te sterker worden naarm ate de 
vriesmethodes verbeteren en uitbrei
ding nemen.

E r  b lijft de rederijen voorlopig niets 
anders te doen dan het binnenlands 
afzetgebied te bewerken.

Demonstraties hadden plaats die 
een geweldig succes hebben gekend en 
het «beefsteak van New-Foundland» 
werd op voortreffelijke wijze aan het 
publiek aangeboden.

DISCUSSIES
De visserijkringen zijn thans in  on- 

derhandeling m et de bevoegde over
heid met het oog op de vaststelling 
van de normale prijzen voor de vis. 
Vele onder ons zullen w aarsch ijn lijk  
het eigenaardig vinden, dat nu nog 
bij onze Zuiderburen geredetwist 
wordt over de prijzen van de vis ver
mits de meeste soorten v rij mogen ver 
kocht worden en slechts enkele nog 
verbonden zijn aan maximum-prijzen.

Eerstens w illen de reders en vishan
delaars, dat de m axim um prijzen zou
den afgeschaft worden en vervolgens 
dat de bevoegde overheid slechts het 
recht zou hebben tot prioriteitsaan
kopen over te gaan tegen normale 
prijzen. De betrokken kringen zijn im 
mers van oordeel, dat het n iet langer 
houdbaar is, dat het M inisterie van  R a 
vitaillering  kan overgaan tot p rio ri
teitsaankopen tegen prijzen dië door 
zijn diensten als voldoende beschouwd 
worden m aar aan de producenten over 
bet algemeen geen bevrediging geven.

Laatstgenoemden streven er naar, 
dat w illekeurig optreden vanwege het 
betrokken m inisterie voortaan onmo
gelijk zou gemaakt worden.

Het wordt nochtans des te m oeilij
ker om tot een bevredigende oplossing 
te komen, daar er zelf bij de producen
ten geen eenheid bestaat.

DE NOOD DER DRIJFNET
HARINGVISSERIJ

Ind ien de traw l een praktisch m id
del is om de haring in  vrac op het 
dek van de vaartuigen op te stapelen, 
is het net het enig tuig om kwaliteits- 
haring buit te maken.

De Fransen komen insgelijks tot de 
vaststelling, dat de traw l onherroepe
lijk  het d rijfnet verdringt. D it ver
schijnsel is trouwens niet nieuw. Vóór 
de oorlog werd reeds waargenomen dat 
de traw ler tenslotte het p leit zou w in 
nen op de nederige drifter.

De kleine vissers w aren nochtans 
van oordeel, dat de prim a-kw aliteit 
van haring, die door hen aangevoerd 
wordt een uitstekende troef in  hun 
handen zou blijven. Deze troef deva
lueert echter naarm ate de visserij
vloot in  productievermogen toeneemt 
en in  staat gesteld wordt ieder jaa r

vroeger op haring te vissen op steeds 
verder afgelegen visserij gronden.

Aldus komt men tot de vaststelling 
dat de binnenlandse m arkt reeds door 
de aanvoer van  de traw lers verzadigd 
is op het ogenblik dat de drifters nog 
de haringvisserij moeten beginnen.

De gewone verbruiker is over het a l
gemeen n iet in  staat onderscheid te 
maken tussen de traw l- en d rijfnet
haring.

Over onze Zuidergrens is men van 
oordeel dat er voor de drijfnetvissers 
geen uitweg meer is en dat er binnen 
afzienbare tijd  van  deze visserij geen 
sprake meer zal zijn.

TEKORT AAN KOLEN
Tengevolge van de staking der m ijn 

werkers wordt de bevoorrading in  ko
len bestemd voor de stoomtrawlers 
steeds m oeilijker.

Te Boulogne z ijn  de stocks thans 
uitgeput.

ENGELAND

WERKLOOSHEID IN DE 
VISSERIJ

H et getal werklozen die verleden 
week te M ilfo rd  gingen tekenen, beliep 
150. De bevoegde kringen beginnen 
zich om het aangroeien van het c ijfe r 
bezorgd te maken. E r  z ijn  n iet alleen 
te veel werkkrachten, er z ijn  er ook 
een aantal die n iet wensen te werken: 
een zeker type vissers gaan voor een 
paar reisjes in  zee en slaan er dan 
evenveel over om hun geld te verteren 
die ze in  de vorige reizen verdiend 
hebben.

E r werd voorgesteld de elementen 
die verklaarden te wensen aan land te 
b lijven  u it te schakelen. D hr Rossant 
merkte heel w ijs op : «Ze zullen zich 
zodoende hun eigen discipline opleg
gen als ze n iet wensen terug zee te 
kiezen, mogen ze voor goed aan land 
blijven».

BIJZONDERHEDEN OVER HET 
LEVEN VAN DE VISSEN

EE N  V O O R D R A C H T  IN  H ET  
S M IT H F IE L D  C O L L E G E

Hoe kan men ouderdom en geslacht 
bij de vissen herkennen ? W eet u dat 
vissen een zesde zintuig bezitten ? 
W aarom  worden verschillende soor
ten vis enkel in  sommige wateren ge
vonden ? Hebben alle vissen tanden ? 
Z ijn  de vissen goede ouders ?

D it zijn enkele van  de vragen die 
door de heer K .P . Keywood C.R. San I  
beantwoord werden in  een voordracht 
op de structuur en levensgeschiedenis 
van de vissen gegeven op de tweede 
zitting van de 18 voordrachten. Deze 
voordrachten v/orden bij gewoond door 
vishandelaars, groot handelaars en 
hun personeel op het Sm ithfield  Col
lege of Food Technocology, te Cler- 
kenwell.

G E E N  L A S T  VAN  T A N D P IJN
Z ijn  voordracht was opgeluisterd door 
projectie en diagramm en op een bord. 
H et auditorium  scheen de voordrach
ten heel interessant te vinden, want 
het groeide van 37 in  de eerste voor
dracht, naar 50 in  de tweede.

D hr Keywood die hoofdinspecteur is 
van de «Fishm ongers Company» be
schreef in  detail de uitwendige en in 
wendige struktuur van verscheidene 
typen vissen, hun lichaam , verschil
lend in  vorm, allen u it 4 delen ge
bouwd, met schubben en kieuwen van 
verschillende vorm  en grootte. H ij 
ging verder met aan te tonen hoe vis
sen sterven bij het wegnemen u it het 
water, d it door hun kieuwen die dro
gen, zodat ze geen zuurstof kunnen in 
nemen, m aar dat de palingen, met hun 
kleine kieuwenopening, genoeg vocht

Yerseke 13 Nov. 1948,

DE OESTERWERKZAAMHEDEN
Voor ons liggen de cijfers van de u it

gevoerde oesters over de maand Ok
tober. Z ij geven aan als verzonden 
naar Nederland : 337.917, naar België 
1.226.165, naar Engeland 240.000 en 
naar andere landen samen 97.496 stuks 
In  totaal 1.941.578. In  gelijknamige 
maand gingen verleden jaar totaal 
1.668.124 stuks. Dus nu b ijna 275.000 
stuks meer. Vorig jaa r waren per eind 
Oktober in  totaal verzonden 2.292.560 
d it jaar 3.129.801. Niettegenstaande 
het feit, dat nu ha lf Augustus en ver
leden jaa r pas per 1 September werd 
begonnen een niet onbelangrijke toe
name. En  nog steeds gaat de verzen
ding in  bevredigend tempo voort. Bo 
vendien schijnt de groei vooral de 
laatste paar maanden toch niet zo 
slecht te zijn geweest, als het wel 
scheen ofwel men vreesde. Of was de 
buitengewone groei van verleden jaar, 
de schuld van de d it jaar zo vaak ge- 
uite mening over zo slechte groei dit 
jaar, omdat men te veel zag naar ver
leden jaa r ? ’t Zou niet ongewoon zijn, 
w ijl de mens steeds en overal geneigd 
b lijk t een en ander vast te stellen door 
vergelijking, w at hoewel vaak voor
komend, vanzelfsprekend niet tot ju is
te uitkomsten zal leiden. W at er ook 
van zij ’t  gaat of ging dan weer zoals 
we eens lazen : De mens lijd t dikw ijls 
’t meest van ’t gene dat h ij vreest en 
wat, zoals u it ons geval bleek, niet 
komt of kwam. D it w at de consumptie- 
oesters betreft. De pannen-boeren 
hebben, gehandicapt door de slechte 
ebben, veel moeite hun buitenstaande 
pannen binnen te krijgen. W at vanzelf 
steeds vervelender wordt, w ijl de da
gen steeds korten en de ijsgod in  de 
vorm van enige flinke nachtvorsten 
aan zich deed denken, ’t Weer is even
wel op het ogenblik aanm erkelijk 
m ilder en laten we hopen, dat de eb
ben nu ook w at lager getrokken wor
den door Neptunus’ koord, ’t Spreek
woord zegt niet voor niets : «Nood 
m aakt vindingrijk» want, om toch te 
kunnen werken als het water n iet ver 
genoeg wegtrekt, kwam een onzer pan 
nenboeren op het gedacht een duiker
pak aan te schaffen, evenwel zonder 
helm. De ondernemende man kan nu 
pannen afdiepen van de grond, al 
staat het water meer dan een me
ter hoog. G a nog een stap verder 
neef (of uw navolgers) en zet ook de 
helm op en ’t zal mogelijk z ijn  te 
werken onafhankelijk van Poseidon’s 
nukken. Eer we van de pannen-men- 
sen (voor deze keer) afscheid nemen, 
w illen we nog even mededelen, dat 
een van hen een vaartuig kocht van 
geheel eni& model voor ’t pannen-werk 
Veel laden door lengte en breedte en 
laag van bouw, w at gemakkelijker is 
om te laden en te lossen met zeer ge
ringe diepgang. Veel, zo n iet alles, w at 
in  ’t pannenbedrijf gemak heeft.

NIEUWE VAARTUIGEN
Nu we zo ongemerkt in  de vaartui- 

genhoek zijn aangeland, w illen we on
ze lezers mededelen, dat weer drie 
grotere schepen werden aangekocht 
door drie verschillende bedrijven a l
hier. ’t  Geldt h ier geen vervanging 
van door oorlog of vordering verloren 
schepen doch ’t  betreft hier alleen

mensen, die reeds jaren een ijzeren 
schip hebben, doch nu zeer waar
sch ijn lijk  om verschillende redenen, 
een grotere en meer moderne schuit 
wensen. We wensen allen van harte 
geluk met de aanschaf. Toch komt ons 
als we de ontwikkeling hier zo beschou 
wen, wel eens een uitdrukking in  ge
dachten, waarmee een toen reeds be
jaarde schipper, ’t n iet nemen (toen) 
van een motor motiveerde, ’t Was in 
de tijd  toen in  snel tempo de motor 
z’n intrede deed bij de oester en mos- 
selvisserij. Ziende op aanschaffings- 
en onderhoudskosten, voortvloeiende 
uit een en ander zei h ij : «’t Z it niet 
in  ’t bedrijf en ’t  kan er dus ook niet 
uitkomen». Hiermede hield echter de 
m otoraanschaffing niet op. Integen, 
deel ! En  tot op heden b lijk t nog uit 
niets, dat het bedrijf ’t niet kon en 
kan dragen. Niettegenstaande dat, en 
des alniettem in (om met Vader Cats 
te spreken) vragen w ij ons NU wel 
eens af of d it alles zoals ’t nu zeilt en 
zeilt (of d raait en stoomt !) ook in 
tijden van neergang in  ’t bedrijf (die 
onverm ijdelijk te achten zijn !) op de 
been en in  ’t bedrijf zal kunnen b lij
ven. We hopen voor de betrokkenen, 
dat w ij reeds niet jong en dus ook niet 
(over)moedig meer, evenals onze ou
dere collega (reeds lang ter ziele), on
gelijk krijgen en dat onze vrees ijdel 
moge blijken.

DE
MOSSEL-AANGELEGENHEDEN
Van ijdele vrees zoëven (betreffende 

de oesters) en nu gesproken. N iet al
tijd  b lijk t vrees ongegrond. Een spre
kend voorbeeld komen we tegen, in  de 
mosselaangelegenheden. Verlopen zo
mer, toen de visserij op de Wadden
zee was opengesteld, waren niet wei. 
nig kwekers hier voorstander van het 
halen van mossels boven de vastge
stelde maat, omdat zij w isten anders 
hun leveringscijfer niet te zullen kun
nen halen. Een van de voorstanders 
zei toen, om ’t verlangen der betrok
kenen in  overeenstemming te zien te 
krijgen met het algemeen kwekers- 
belang, dat ’t beter was nu half-was 
mosselen naar Zeeland te halen, dan 
straks de W ieringer of andere Wad- 
denzee-vissers h ier te moeten zien 
met grote mosselen. Deze vrees blijkt 
nu N IE T  ongegrond. W ant, ondanks 
de protesten van de Zeeuwse kwekers 
heeft «Cevemos» besloten voor nieuw
jaa r een partij (de krant zegt 8000 
ton) naar Zeeland te doen aanvoeren 
vanuit de Waddenzee (W eer een staal
tje van ’t  vers in  ’t kapittel waarover 
we kort geleden schreven !) De aan
gevoerde mosselen dienen om ge
mengd met Zeeuwse, die of te laag vis
gewicht hebben of te klein va tf stuk 
vallen, op peil te brengen. De mossels 
kunnen door de daarvoor in  aanmer
king komende kwekers worden ge
kocht voor 3,05 gulden per 100 kgr. De 
kwekers vinden die p rijs te hoog voor
al omdat de Waddenzeevissers ze gaar 
ne voor fl. 250 per 100 kgr zouden bren 
gen. (Beweerden we hetzelfde reeds 
niet verleden jaa r ? ) W at er ook van 
zij, ze zullen ’t hier weer wel klaar 
maken en de Belgische handelaars 
slikken het wel ! Z ijn  die mensen zich 
er niet van bewust, dat zij voor de zeer 
hoge prijs die ze betalen, prim a kwa
lite it mogen en kunnen eisen ?

kunnen in  die holte bijhouden om nog 
dagenlang te leven buiten het water. 
De vissen, zei h ij, verliezen en hernieu 
wen voortdurend hun tanden (Ze heb 
ben nooit last van kiespijn). Haaien 
hebben vier rijen  tanden : drie in  re
serve als 1 rij verdw ijnt.; steur heeft 
er echter geen. Met behulp van een ge 
tekend geraamte toonde h ij de maag 
en de ingewanden van de vis, met de 
spijsverterende organen gelijk aan die 
van de mens. Vissen hebben een grote 
verscheidenheid in  opvoedingsgewoon- 
ten en er zijn uitwendige verschillen 
w aarnaar het geslacht kan geïdenti
ficeerd worden.
Demersale vissen (deze die meest in 
het water op de zeebodem leven) wor
den meestal u it eieren gebroed en vele 
duizenden, soms m illioenen eieren 
worden door een enkele vis in  een sei
zoen gelegd. De zeevissen stellen geen 
belang in  het nageslacht. Deze worden 
aan hun lot overgelaten. Sommige zoet 
watervissen nochtans, bouwen nestjes, 
terw ijl de zalm een plaatsje in  de kie
zel voor zijn eieren uitzoekt. Zeevis
sen brengen zelden hybriden voort. 
Deze komen veel meer voor onder de 
zoetwatervissen.

W at hun zintuigen betreft, is de 
smaak niet sterk ontwikkeld, daar het 
voedsel haastig ingeslokt wordt; vis
sen zijn ook bijziend. E r wordt nochr 
tans beweerd, dat ze een zesde zintuig 
bezitten, gelegen langs de laterale l i j 
nen en bestaande u it een serie door
boorde schubben die buitengewoon gé- 
voelig zouden zijn. Het soort voedsel 
dat voor handen is, is ook aansprake
lijk  voor de soorten vissen in  die w a
teren gevonden op de verschillende sei 
zoenen, Sommige delen van de zee 
zijn schaars aan voedsel in  om het 
even welk seizoen.

□ I3 H SH 3 A  NH lAIOQHHaflO
De ouderdom van een vis wordt 

door zijn grootte aangegeven - een 
pladijs van meer dan 10 inches zou 
ongeveer v ijf jaa r oud moeten zijn - 
Dhr Keywood eindigde met een be
schrijving van haring met ’n d rijfnet 
en met de traw l gevangen (met de 
traw l zijn verschillende schubben af
gerukt). H ij raadde het auditorium 
aan de versheid van haring niet alleen 
na te gaan aan de deur m aar aan de 
kleur van de kieuwen. Vele vragen wer 
den gesteld en beantwoord en de aan

wezigen vertrokken met een hernieuw
de kennis van de anatomie en de le
venswijze van de vissen die ze ’s an
derendaags zouden verhandelen en 
snijden.

«The Fishing News».

VEREENIGDE STATEN
GARNAAL AAN HET 

VERDWIJNEN
Is  het louter toéval' of heeft het een 

diepere wetenschappelijke reden, dat 
ook in  Texas noodkreten opgaan no
pens het verdwijnen van garnaal in  de 
golf van Mexico.

Als men daaraan toevoegt dat dit 
de grootste en belangrijkste garnaal- 
gronden van de wereld zijn, zal men 
de ernst van de toestand begrijpen.

De jaarlijkse garnaalvangst door de 
v ijf golfstaten beloopt 150 millioen 
pond terw ijl de staat Mexico er alleen 
30 m illioen vangt.

Tegenwoordig zijn echter tweemaal 
zoveel vaartuigen nodig om dit kwan
tum op te doen als vóór tien jaar.

De Am erikaanse biologen denken 
dat het verdwijnen van garnaal toe 
te schrijven is aan onreine wateren op 
de paaiplaatsen. Ze dringen aan op 
een geco-ordoneerd onderzoek, daar 
men tot op heden nog niet met zeker
heid kan vaststellen, hoe het levens
cyclus van de garnaal verloopt. Deze 
wetenschap is elem entair in  het pro
pageren van wateraanvoer en het re- 
gularizeren van de vangsten .

Van nu af zal, door de autoriteiten, 
in  samenwerking met de Fish  and 
W ild life  Service het vissen naar gar
naal verboden worden in  sommige wa
teren, die uitsluitend zullen voorbe
houden zijn tot het kweken en de 
voortplanting van de gewenste soor
ten (h ier de gewone garnaal en de 
grotere soort Jum bo). D it schijnt de 
enig mogelijke m anier te zijn om het 
uitsterven tegen te werken. Laa t ons 
afwachten.

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



TEN BEHOEVE VAN DE REDERS

Allerhande nieuwe reddingsboten onmiddellijk leverbaar, als
mede allerlei artikelen voor vissersschepen.

Zichtbaar en te koop bij :
R. P A N  ES I ,  scheepsbouw,
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Nieuwe Werfkaai, 6, Opex, Oostende

M m âtâm cûten
Vrijdag 12 November 1948 

Slechts één stoomtrawler met onge
veer 950 bennen haring en één motor 
van de W est ter m arkt vandaag. De 
haring wordt van de hand gedaan 
aan prijzen gaande van 2.900 naar 
2.300 fr. in  dalende lijn . De aanvoer 
verse vis bestaat enkel u it w at rog, 
w ijting, haal, weinig p lad ijs en w at 
fijne vissoorten. De prijzen van deze 
vissoorten zijn middelmatig te noemen

Kgr Fr.
550.293 Noordzee 48731 238.163 
N.819 W est 2880 44.400

Zaterdag 13 November 1948 
De aanvoer van heden beloopt tot 

1200 bennen haring en 900 bennen 
verse vissoorten. Deze aanvoer wordt 
geleverd door 7 vaartuigen. De h a 
ring  is enigzins gedaald in  p rijs en 
wordt afgenomen aan prijzen gaande 
van 1910 tot 2410 fr. de lo t van 10 ben
nen. W einig verscheidenheid aan ver
se vissoorten voorhanden. De vissoor
ten op de m arkt vertegenwoordigd 
worden verkocht aan prijzen die daar 
om trent overeenstemmen met deze 
van daags voordien.

Kgr Fr. 
Z.428 Oost 7938 134.990
0.267 W est 6216 73.220
0.317 Noordzee 14811 133.735
0.48 W est 5283 48.620
550.294 Sandettie 64263 258.236 
B.628 W est '1274 14.160 
0.332 K anaa l 7560 87.870

vindt gretig afzet rond 3000 fr de 10 
bennen. De m arkt is heden overvloe
dig voorzien van verse vis en de keus 
is bijzonder groot. De m arkt is betrek 
kelijk  vast en de prijzen doorgaans 
m iddelm atig te noemen. De Yslandse 
vissoorten voorhanden zijn van goede 
hoedanigheid en de prijzen zijn mid
delmatig

SSO.297 Ysland 
0.280 K an aa l 
N.776 W est 
0.229-Kanaal 
0.285 Noordzee 
0.312 K a n aa l 
SSO .333 Ysland  
0.246 K an aa l 
0.289 Noordzee 
01217 Nordzqe 
0.748 W est 
0.228 Noordzee 
B.605 W est 
0.196 W ést 
0.124 K an aa l 
SSO.92 Sandettie 
0.152 W est 
0.7 W est 
0.131 Sandettie 
0.291 W est

105668
8355
2736

10086
17289
15378
91568
7407

14084
23025
6562

11459
6098
6741

12.164
45Ó70
5422
7500

13385
10582

551.838
67.790
18.700
81.139

12Q.540
124.830
496.038
64.930
96.015

133.970
82.400
72.390
50.880
42.570

104.620
134.460
65.040
54.420
60.340
56.940

tam elijk  vaste prijzen gaande van 920 
tot 1070 fr. de koop van 10 bennen. 
W ein ig  verscheidenheid aan verse vis
soorten voorhanden. De afzetprijzen
ni V«/* ** --------■* ”

Kgr
0.153 K an aa l 8096
0.236 Noordzee 18861
0.241 Sandettie 6436
N.806 W est 6730
0.183 Oost 1091
0.290 K a ra a l 12459
SS0.303 Ysland  103689
0.155 K an aa l 14983
0.265 W est 7716
0.179 Noordzee 11766
0.82 Noordzee 12505
0.239 Noordzee 15776
0.278 K an aa l 15493
0.330 W est 9765
0.78 W est 3702
0.283 K an aa l 13656
0.205 Sandettie 42624
0.222 Noordzee 9189
0.108 Noordzee 16889
0.25 Sandettie  17836
0.104 W est 1920
0.127 Sandettie 13271
0.288 Sandettie 16891
0.191 Sandettie 10150
0.89 Sandettie 50268
0.154 Sandettie 12528

Fr.
91.920 

161.600
25.120
62.760
16.930
97.240

605.050
128.940
74.520
93.620
94.900

141.680
125.279
99.980
32.380
97.189

189.300
60.410

148.495
68.280
23.070
43.873
44.920 
31.630

167.308
49.835

ZEEVIS GROOTHANDEL.

Camille WI L L E MS
■•der» 1887

IMPORT EXPORT
Ttfatoon: 7207&/7S - 72311/19 
Telegram : W lllem eoo Oostende
O O S T E N D E
________________________  (226)

voordien.
0.65 West 
O.210 Kanaal 
0.288 Sandettie 
0.88 Sandettie 
0.621 Kust 
0.277 Sandettie 
0.256 Sandettie 
B.628 West

12 Nov.
13 Nov.
15 Nov.
16 Nov
17 Nov
18 Nov.

r dan deze van daags

3198 28.980
8356 69.570

21615 43.240
59680 117.810

370 4.260
3629 11.760

12361 28.529
1446 15.470

OPBRENGST PER

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

en Garnaal ::
Telefoon H e i s t :  513.80 

v EXPORT - IMPORT 
(218) Z ou t voor de vlMerall

51.611
107.345
454.290
450.094
357.307
110.655

1.531.302

282.563
730.831

2.776.229
2.658,664
1.816.981

319.619
8.584,987

H A R IN G A A N V O ER
Vrijdag 12 Nov.
Zaterdag 13 Nov. 
Maandag 15 Nov. 
Dinsdag .16 Nov. 
Woensdag 17 Nov. 
Donderdag .18 Nov.

Maandag 15 November 1948 
Heden zijn 34 vaartuigen terug van 

de vangst w aarvan één achtta l bij 
gebrek aan plaats hun vangst inhou- 
den tot morgen. De aanvoer is tam e
lijk  groot, bedraagt zowat 3000 bennen 
haring en 6000 bennen verse vissoor
ten, waaronder 2000 bennen Yslandse 
varieteiten. De aanvoer haring ls  door 
gaans Sandettieharing. Deze wordt 
aan tam elijk vaste prijzen verkocht 
gaande van 1000 tot 1400 fr. de lot 
van 10 bennen. De Noordzeeharmg
^ W W W W W W V W W W V W V W A Y V W 'V V V V W W W Y W '

CAxi&tUie R 0  0  SE
VISM IJN, 5, OOSTENDE 
INVOER — UITVOER 

TEL. 720.13 
713.13 (privé)

ALLE SOORTEN ZEEVIS 
,  (539) .
• 'V V V V W V V W W V W V W V W V W W W W W V V V V V V W W '*

Dinsdag 16 November 1948
De aanvoer van haring is heden 

minder dan daags voordien. De verse 
visaanvoer daarentegen is m erkelijk 
groter en zeer aanzienlijk. H ij beloopt 
tot circa 7500 bennen en om vat bene
vens 3800 bennen Yslandse variete i
ten «en mooie verscheidenheid aan 
soorten zodat de m arkt bijzonder keus 
rijk  is. De vraag is echter zeer slap 
en de prijzen naar verhouding. E r is 
een m erkelijke daling w aar te nemen 
voor alle aangeboden varieteiten. Over 
het algemeen worden alle voorhanden 
zijnde vissoorten aan goedkope p rij
zen van de hand gedaan zodat de ver
wezenlijkte besomingen weinig bevre
digend mogen genoemd worden. Zo
wat 1400 bennen Sandettieharing wor
den aangevoerd en afgenomen aan 
prijzen gaande van 1350 tot 1890 fr  de 
koop van 10 bennen.

Kgr. Fr. 
0.226 Sandettie 16781 59.790
0.191 Sandettie 4305 53.350
0.310 Sandettie 8411 64.995

Woensdag 17 November 1948
De aanvoer van haring is heden b ij

zonder groot. H ij beloopt tot zowat 
4000 bennen en bestaat hoofdzakelijk 
u it Sandettieharing. Deze haring 
wordt afgenomen aan prijzen schom
melende tussen 950 en 1750 fr  de lot 
van 10 bennen. De aanvoer verse vis 
is m erkelijk kleiner dan deze van 
daags voordien. H ij bedraagt circa 
3000 bennen, is bijzonder keusrijk en 
volstaat om aan de zeer slappe vraag 
te voldoen. De m arkt is weinig leven
dig en m et uitzondering van pladijs en 
kabeljauw worden alle andere voor
handen zijnde varieteiten aan goed
kope prijzen van de hand gedaan. De 
verwezenlijkte besommingen zijn dan 
ook ver van bevredigend te noemen.

Kgr. Fr.
6673 82.140

27000 61,820 
7862 34.308

47.550
61.150

156.225
72.905

210.477
94.900

643.207

Leopold DEPAEPE
ln- en Uitvoer van 

Vis en Garnaal 
VISM IJN ZEEBRUGGr 

Tel. P r l r t i  K nokke I I  )4 
(224)_______ Z eebrugge 613.30

B L A N K E N B E R G E
IN DE STED ELIJK E VISM IJN

In  de afgelopen week werden in  to
taal 2519 kgr verse vis aangevoerd, 
zijnde de opbrengst van  6 reizen. De 
verkoop bracht 31.190 fr  op.

Verwachtingen
V R IJD A G  19 N O VEM BER  

Van de Sandettie : 0.304 (1000 b 
haring)

ZATERD AG , 20 N O VEM BER  
Van de Sandettie : 0.294 (1200 b| 
haring) ;
Van het Kanaa l : 0,227, 0,132 
Van de Noordzee en Sandettie 
0.159 (1000 m ijnbennen)

M AANDAG 22 N O VEM BER  
Van IJs lan d  : 0.302 (1500 b. ben-i 
nen); 0,83
Van de Oost : 0.225 ; 0.102; 0.166 
Van de Noord : 0.337 
Van het K anaa l Z.413; 0.198; 
0.119
Van de Noordzee : 0.204; 0.250 

D IN SD A G  23 N O V EM BER  
Van de Noord : 0.295; 0.235; 0.268 
Van de W est : 0.257 
Van de Noordzee : 0.174; 0.212 
Van de Oost : 0.243; 0.214; 0.105; 
0.175;

W O EN SD AG  24 N O VEM BER  
Van de Noord : 0.324 
Van de Noordzee : 0.173 
Van de Oost : 0.281; 0.137; 0.66; 
0.156

Verder te verwachten in  de loop der 
week :

Van de W est : 0.201; 0.78; N.806; 
N.819
Van de Oost : 0.128; 0.135;
Van de Noord : 0.224;
Verder : 0.108; 0.278; 0.127; 0.191; 
0.154

0.112 Oost 
SSO.92 Sandettie 
0.223 Sandettie
0.176 Oost 7012
Z.459 Sandettie 17188
0.201 W est 6441
0.326 Noordzee 17293
B,601 K an aa l 8576
Z.583 Oost 5939
N.733 W est 4870
0.266 Noordzee 13283
0.282 Noordzee 9624
0.165 K an aa l 6204
Z.186 Oost 5618
N.745 Oost 7943
Z.539 Oost 7621
0.218 K an aa l 11.129
0.319 Sandettie 36.377
0.86 Sandettie 88218
0.193 Oost 5588
SSO.293 Sandettie 47600
0.33 W est 4721

99.440
62.215
41.330

111.150
46.220
93.400
32.010
94.755
78.750

106.780
65.530

106.420
103.830
102.000
89.740

197.175
63.690
98.148
46.140

GARNAALAANVOER
___________  OOSTENDE

Datum

12-11
13-11
15-11
16-11 
17-11

„  _ _  , . Max. en Aantal Oemld. 
K r̂-_______Opbrengst M in, p rijs vangsten prijs
406
211
305
235
150

18.850
8,474

13,703
10.962
7.095

37-53
34-51
36-50
43-49
44-50

19
8

12
11

46 
40 
45
47 
47

ZEEBRUGGE
12-11
13-11
15-11
16-11 
17-11

738
809
657
554
388

35.338
37.218
33.617
28.033
40.446

39-51
41-51
46-55
43-56
46-55

21
23
20
18
11

48
46
50
51
52

Prijzen toegekend aan
VISMIJN OOSTENDE - MINQUE

Donderdag 18 November 1948
8 vaartuigen ter m arkt m et samen 

2200 bennen haring en 190 bennen ver 
se vissoorten. Deze haring komende 
van de Sandettie wordt verkocht aan

O O S T E N D E
SP R O T A A N V O E R

12-11 22.445 149.37813-11 20.965 99.54815-11 20.320 120.26216-11 24.805 153.40617-11 18.717 107.929

350-■1080 37 660100-1000 45 470280- 850 46 590140- 900 63 620300- 870 46 580

W E E K  VAN 12 TO T 18 NOV. 1948 SEM A IN E  D U  12 AU  18 NOV. 1948

de verscheidene soorten Vis
D’OSTENDE VISMIJN YMUIDEN

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

Turbot — Tarbot gr.
midd..............
id................

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

Carrelets - 
gr. 
kl.

Vrijdag
Vendredi

34,40-38,00
47,40
51,60
52.00 
39,20
36.00
30,00-32,00

Zaterdag
Samedi

Maandag
Lundi

Dinsdag
Mardi

31,40
47.80-
50.00-
48.00-
38.80-
35.00- 
30,00.
27.00-

-41,60
-50,50
.51,80
-51,00
•40.50
40.00
32.00
28.00

30.80
40.00 
43,20 
44,60
35.80
30.00
27.80
26.00

-37,60
-42,20
46.00 
48,20
38.00
36.00
29.00
27.00

30.40
37.00
40.40 
42,50
33.00
27.00
25.00 
24,00-

-39.40
-43,80
47.80 
48,20
37.60
31.80
26.60 
25,00

Woensdag
Mercredi

30.00-33,00 
32,80-37,80
36.00-39,40 
34,40-40,00 
31,60-34,40
26.00-29,00
24.00-27,00
23.00-24,80

Donderdag
Jeudi

30,60-31,00
35.00
42.00
37.00
30,00-31,00
27,50-31,00
25.00

W E E K  VAN 10 TO T 16 NOV. 1948. 

WoenMag Donderdag Vrijdag Zaterdag Maandag
2,60
2,85-
2,50

Dinsdag

2,55

3,55- 3,15 3,55- 3,35

2,75
2,85- 2,65 
2,60- 2,35 
1,80
3,35- 3,25

2.80- 2,45 
2,65- 2,35 
2,50- 2,20 
2,30- 2,20 
1,95- 1,85
3.80- 3,20

2.40- 2,30
2.40- 2,25 
2,45- 2,25 
2,20- 2,00 
1,85- 1,70
3.40- 3,05

gr. platen• Pladijö
iek ............................
iek ............................

iek 3e slag .......................
platjes ............................

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

Merluches —- Móoie Meiden, gr. ...
midd...................................
k l........ ................................

Raies — Rog ................................
Rougets — Robaard ......................
Grondins — K ao rh aan .................
Cabillaud blanè — Kabeljauw ...

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

16,00 16,40 16,70
. . . . . . . . .

19,00 17,60-18,20
19,00
17,00 15,80
7,40 7,40- 7,80

9,90 6,80- 7,00
8,00 7,40- 8,40 6,00- 6,90
6,60 6,20- 7,60 6,60- 7,80

17,60-24,60 15,40-18.00 15,80-16,60
12,40-13,60 13,20-14,80 11,20-13,80

7,60 7,606,70- 8,40 6,60- 7,40 6,40- 7,00 5,30- 7,00
6,60-13,00 5,40-13,00
4,00

15,20 11,00-13,40 13,00-15,60 11,20-15,60
3,80-10,40 3,40-11,40 2,60-13,40

14,70-19,50 11,90-19,80 8,00-16,702,40- 5.80 6,80- 7,40 4,80- 7,20 3,40- 5,80
8,70-11,20 9,00

17,00 16,50
5,00 5,50- 6,00 4,50- 7,00 2,00- 5,00

4,00- 5.00 2,50- 3.00 2,00- 5,00
40,00 36.00-40.00 31,40-37,00

7,80,-12,40 9,00-11,00
1,40- 1,90
7,40 4,40- 7,00 1,80- 7,80
7,40-10,60 7,60-10,20 6,00- 9,40
9,20 7'ÓÖ-ÏO,40 6,80- 7,60

6,00..... 5̂ 00- 7,00 2,80- 5̂ 50
5,00 3.60- 4.60 1,80- 3,20
8,40 7,50-10,40 6,80- 8,00
3,84- 4,82 2,00- 6,06 2,70- 3,78

4,40’.....
33,00-41,00 25,00-40.00 25,00-35,00
4,20 3,00- 4,60 1,45- 2,50

......................... . . . . . . . . . • • • • • • • • •

9,00-10,60
.......................... 12.50-15,00 ......................

16,00
16,00
îa^o
15,60
6,40
8,00
7,00
5,80

19,40
13,20-
9,20
5,60-
3,00-

-16,80
.18,40
•19,60
18,80
8,80
9.40 
8,00 
7,60

13,60

6.40 
11,00

.................0.55

......... .......0.55

.................0.65

................. 0.45

................. 0.45
7.80 0,75
................. 0.50
................. 0,45

0,55
0,55
0.65
0.45
0,45

0,55
0,55
0.65
0.45
0,35-
0,75
0.50
0,45

0,45

0.55
0.55
0,45
0.45
0,35-
0.75
0.50
0,45

0,34

6,30-
5,00-

8,60
9,80

16,80-21,00
1.90-14,80
8.50-13,00
1.90- 5,20 
6,60-10,50

1.50- 6,50
1.50- 4,00 

26,00-30,50
9,60

2.40- 2,60 
6,20- 6,60

6.40- 6,80

2,50- 4,00
3,40- 4,60 

16,00
1,70- 2,60

27,00-30,00 
1,90- 3,60

0,40- 0,34 
0,60 
0.54

21,40 
4,70 

12,70
3.00- 5,50 0.31
7.00.............0,45- 0,35 
.......... 1,58

6.00 0.58- 0.54

30,06130,50
.........  0.45- ’Ö.40
.......... 0,14

3.00- 3,50
6.00- 7,60

0,60
0.54

0.31
0,45- 0,35

0.45- 0.46

................. 0,36- 0,23
......... ......0.60
......... ......0.54

0.31 0,31 ~"Ü,25 
0,45- 0,14 0.45- 0,18

0.45-"Ô!40 0.45-"Ô'40

0.55
0.55
0.65
0.45
0,35- 0.45 
0.75 
0,50 
0,45

0,26
0.60
0,54

0,31- (U5 
0,44- 0,26 
1,42
0,60- 0,44

0,45- 0,40 

0,72- 0,60

0.55
0.55
0,65
0.45
0,45
0,75
0,50
0,40

0,42- 0,2< 
0.60 
0.54

0,31.....
0,20- 0,11

0,58-6154 

0,40"‘0*30

5.00 
3,50
7.00
1,84- 2.14 0,30-

0,31

0,36- 0,28

0,3.1

°:.30:..0’29 ° '30- '° :27 0,30-" 6'22 0';30."0,20

0,31 0,31 0.31



Z E E B R U G G E
B E S C H O U W IN G E N  stabiel blijven, zoals voor rog, p ladijs

en varia. De garnaal opbrengst is van
Maandag onderging de m arkt de eer- langs om minder. Hadden we verleden

ste gevoelige inzinking om nog meer week nog hoeveelhden van  40 kgr, nu
gedrukt te zijn op Dinsdag en Woens- tot 20 à 30 kgr. Men vreest dat de
dag. Gelukkiglijk dat de verzendingen garnaalvissers toekomende week niet
naar Engeland enkele prijzen deden zullen uitvaren.

P R I JZ E N  VAN D E V E R S E  V IS

Tongen grote 
bloktongen 
fruittong 
schone kl. 
kleine 

ïa rb o t grote 
middel 
kleine 

G rie t grote 
kleine 

P lad ijs  grote 
middel 
kleine 

Keilrog 
Rog grote 

middel 
kleine 

Robaard grote 
kleine 

W ijting  grote 
kleine 
G ul 

G u l jong 
Kabeljauw  
Pieterm an 
Schar 
Zeehond

37.00
40.00
43.00-44,00
48.00
38.00-40,00
38.00-40,00
30.00
26.00 
26,00
25.50
15.00-16,00
16.50 
16,00

12,00 
6,50- 7,00
6.50
6.50 

12,00 
10.00
7.50
5.00- 6,00 

13,00
4.00- 5,00

36,00
6,00- 7,00 
4,00

31,50-32,50 31,50-32,00 29,00-32,00 31,00
34,50-36,00 32,00-33,00 30,00-32,00 30,00
36,00-39,00 32,00-34,00 30,00-33,00 31,00-33,00
38.00-41,00 33,00-36.00 32,00-34,00 32,00-34,00
33,00-34,50 31,00-32,00 29,00-30,00 31,00-32,00
33,00-44,00 30.00-33,00 6,00-28,00 25,00-26,00
28,00 27,00 27,00 25,00
25,00 25.00 25,00 24,00
25,00 25.00 25,00 24,00
25,00 25,00 24,00-25,00 25,00
15,50-16,50 15,50-16,00 15,20 15,00-16,00
15,70-17,00 16,00-17,00 15,40-16,50 15,00-16,00
17,00-18,00 17,00-18,00 16,00-17,00 16,00-17,00
8,50-10,00 8,00- 9,00 6,00 7,00
6,50- 7,50 6,50- 7,50 6,00- 6,50 6,00
6,00- 6,50 6,20- 6,50 6,00- 8,00 6,00
6,50 6,00. 6,50 5,00- 6,00 6,00

14,00 14,00 15,00 10.00
10,00 12,00 5,00 1,00
7,00- 8,50 6,00 3,00- 4,00 3,00- 4,00
4,50- 5,50 4,00 1,00- 2,00 1,00

13,00 15,00 12,00 -15,00 8,00
3,50- 4,00 6,00 3,00

20,00-21,00 15,50 16,50
31,00-33,00 28,00-29,00 25,00-28,00
8,00 6,00- 7,00 4,00
3,50- 4,50 3,00 4,00 2,00 3,00

Chtd&^zoeâMaad wa* Zeevamt
trokkenen : Zonnekein Leonard, schip

D E  Onderzoeksraad voor de Zee- per en Holmens Gerard, motorist, 
vaa rt kwam Woensdag jl. bijeen De schipper bevestigt zijn zeeverslag 
een onder het voorzitterschap Het eerste gedeelte van de onder - 

van dhr. J .  Po ll. Dhr. Pluym ers ver- vraging heeft betrekking op het ont- 
vu lt het ambt van Rijkscom m issaris, staan van de brand. E r b lijkt dat de

motor nooit te wensen overliet. Toen 
de schipper in  de machinekamer ging 
ontwaarde h ij een zeer dikke rook, 
doch zag geen vlam , die eerst door 
hem opgemerkt werd wanneer h ij het 
skylight openzette.

Als aan de schipper de vraag ge
steld wordt, waarom h ij niet onmid
dellijk  gebruik heeft gemaakt van de 
blusapparaten die aan boord voor-

De aanvaring tussen 

Z.63 en Z.499
D E E IS  VAN D E H E E R  
R IJK S C O M M IS S A R IS

N a de feiten te hebben beschreven, ..
w ijd t dhr. Rijkscom m issaris de schuld handen waren, verk laart h ij, dat h ij 
van de aanvaring toe aan schipper hieraan niet heeft gedacht. De Raad 
Vantournhout van Z.63. w ijst erop dat de werking van der-

Laatstgenoem de heeft de Z.499 tij- S ^ k e to e s te lle n  zeer doeltreffend is. 
dig gezien, doch verzuimde kompas- Het J3 *Jkt ver^eJ> dat de brand aan_ 
peilingen te nemen, ten einde vast te gewakkerd werd door het openmaken 
stellen of zijn vaartu ig  nog m is kon van ^et skylight. Met bekwame spoed 
komen van Z.499. De vaa rt van Z.63 ™-?est getracht worden aan de brand 
werd n iet verm inderd en de motor a e ontnemen, waardoor h ij
sloeg te la a t achteruit. Verm its Z.499 zou uitdoven.

Huis Rapti. Huysseune
IMPORT EXPORT

V IS  - G A R N A A L  
Specialiteit gepelde garnaal 
H. R. 2151 Tei. Privé  421.0# 

i (213) V ism ijn 513.41
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Z E E B R U G G E
Zaterdag 13 November 1948

14 vaartuigen; 2750 kgr tong; 188 
bennen rog; 55 bennen pladijs. Totaal 
bennen 555 of 27.750 kgr. Totale op
brengst 284.890 fr. Hoogste opbrengst 
58.550 fr  .
Maandag 15 November 1948

14 vaartuigen; 6800 kgr tong; 370 
bennen rog; 85 bennen pladijs. Totaal 
bennen 1160 of 580.000 kgr. Totale op
brengst : 602.430 fr. Hoogste opbrengst 
113.450 fr.
Dinsdag 16 November 1948

17 vaartuigen; 750 kgr tong; 200 
bennen rog; 60 bennen pladijs; Totaal 
bennen 1585 of 79.250 kg; Totale op
brengst 735.020 fr, Hoogste opbrengst 
86.730 fr.
Woensdag 17 November 1948 

12 vaartuigen; 8000 kgr tong; 300 
bennen rog; 80 bennen pladijs. Totaal 
bennen 1108 of 55.000 kg. Totale op
brengst 531.810 fr. Hoogste opbrengst 
81.200 fr.

NIEUWPOORT
Zaterdag 13 November 1948 

Tong ongeklasseerd 47; tarbot 35; 
platen grote 20; midd. 16; kleine 8; 
keilrog 11; rog 5; zeehond 3 fr  per kg. 
Maandag 15 November 1948 

Tong ongeklasseerd 45; platen gro
te 20; midd. 17; kleine 7-9; keilrog 8; 
rog 2-6; w ijting  5; zeehond 3 fr  per kg 
Dinsdag 9 November 194 8 

Tong ongeklasseerd 43; tarbot 35; 
pieterm an 26; platen grote 20; midd. 
17; kleine 10; keilrog 11; rog 5; w ij
ting  6; zeehond 4 f rper kg 
Woensdag 10 November 1948 

Platen  grote 20; midd. 17; kleine 7- 
11; keilrog 12; rog 6; zeehond 3,50 fr 
per kgr.

G A R N A A LA A N V O ER
Datum Gewicht Prijs per kgr 

10-11-48 28 29.00
12-11-48 51 21.00-23.00
15-11-48 60 23.00

S PR O T A A N V O ER

is zeer belangrijk, vandaar dat de ver
koopprijzen zich steeds voor de goede 
soorten aan het maximum hielden, 
terw ijl de m indere soorten even be
neden het maximum werden verhan
deld.

Aangaande de verse vis het volgen
de : platvissoorten o.a. schol, schar 
en tongen worden bevredigend aan
gevoerd, voor ronde vis de makreel, 
w ijting  en zwarte koolvis. De overige 
soorten blijven zeer schaars, eveneens 
de tarbot.

Alle verse vis verbonden aan m axi
mumprijzen, konden deze, uitgezon
derd de schar, ruimschoots behalen, 
de tongen kenden een daling in  p rijs 
vanwege de steeds beter aanvoer.

Enige export van vis had plaats 
naar Engeland, de uitvoer naar B e l
gië lag geheel stil.

Verwachting toekomende week 15 
stoomtrawlers, w aarvan het m eren
deel met makreel, haring en enige 
ronde vissoorten en een 140 grote en 
kleine motors met vis en haring.

V R I J E  P R I JZ E N
In  de memorie van  antwoord op 

hoofdstuk X I  van de Rijksbegroting 
wordt medegedeeld, dat, zodra de aan
voeren van zeevis groter worden en 
er geen grote prijsstijg ingen meer te 
verwachten zijn, de prijzen van alle 
soorten zullen worden vrijgelaten.

A A N V O ER  VAN O N D ER M A A T S E  V IS
H et is algemeen bekend dat de B e l

gische en Engelse vissers voor bepaal
de vissoorten z iin  gehouden aan mi- 
nimum-maten. Het is stijtig  te moe
ten berichten, dat de Hollandse rege
ring, hoewel zij wel de Hollandse vis
sers voor bepaalde soorten de mini- 
mum-maten voorstelt, deze belangrijk 
verschillen met de m inimum-maten 
in  andere landen. T erw ijl w ij geen 
tong beneden de 21 cm mogen aan
brengen is het dagelijks te IJm u iden  
te bekijken dat motors vangsten van  
300 à 500 kilo tong aanvoeren ter groot 
te van 15 à 20 cm. D it is de visstand 
uitmoorden en heeft weinig nut, 
als andere landen het voorbeeld van 
België en Engeland n iet volgen.

D E  T IIJD  D R IN G T  ...

Het is reeds TO EK O M EN D E ZONDAG 

OP 23 N O V EM BER  

D E T R E K K I N G

vissende: was, moest de 
Dhr. Rijkscom m issaris 

schorsing van twee dagen voor schip
per Vantournhout. Cattoor F. schip 
per van Z.499 tre ft geen schuld.

H E T  V O N N IS  VAN  D E  RAA D
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t Meiót

Z.63 w ijken •De Raad  spoort vervolgens de oor- 
vraagt een zaken op welke aanleiding gegeven 

hébben tot de brand en gepoogd wordt 
na te gaan w aar de brand ontstaan 
is.'

De hersam enstelling der gebeurte
nissen, die zich hebben voorgedaan 
aan boord van 0.249, leiden er toe te 

U it het vonnis dat door de Raad ver besluiten, dat de brand ontstaan is 
leend wordt : b lijk t dat de feiten zich ln  . dynamo De juiste oorzaak is 
voordeden te 14 u. 15’, bij k laar we- n9g ^iet m®t zekerheid gekend, 
der, w ind N.O., k rach t 3, lich t bewo- He.t tweede gedeelte van de onder- 
gen zee vragm g heeft betrekking op de red-

De Z.499 was aan het vissen bij mid- ding der manschappen, 
del van zijn stuurboordkor en droeg J  b lijk t dat de boot m oeilijk over 
het reglem entair sein. H et roer lag boord kon gezet worden. De gehele in 
hard over aan bakboord ten einde een ventaris werd er u it verwijderd. De 
W .Z.W . koers te kunnen blijven be- boot werd vrijgem aakt van de 0.249 
houden. Schipper Cattoor bevondt zich getracht ze op; het water te houden 
op dek, de motor stond op langzaam. middel van een riem. E r "was geen 

De Z.63 daartegén liep volle vaart drijfanker voorhanden. Deze was één 
en stuurde een zuidelijke koers. Schip 3 aar geleden door de Zeevaartinspectie 
per Vantournhout stond zelf aan het afgekeurd, omdat het rot was en werd 
roer. H ij beweert de Z.499 gezien te n iet vervangen. Men gelukte er n iet in 
hebben aan z ijn  bakboordzijde op een ,_?°t op zee te houden, zodat 
afstand van 1 m ijl. Schipper Vantourn zij_bij de tweede golfslag omsloeg, 
hout is b lijven doorvaren, zijn koers! Ue Raad is de mening toegedaar 
en snelheid behoudend, tot h ij op on- dat het omslaan van de boot in  de ge- 
geveer 50 meter van de Z.499 genaderd seven omstandigheden en gezien er 
was. Het is slechts dan dat h ij ge- niets anders voorhanden wa,s als één 
trach t heeft naar stuurboord u it te roeiriem, als norm aal moet beschouwd 
wijken. Ongelukkig volgens zijn be- worden en hier bijgevolg een gevaar- 
wering, was op dat ogenblik de ket- “ Jk  spel gespeeld werd. 
ting van het roer onklaar gekomen, De schipper bevestigt dat Bens Po- 
door het fe it dat, er te veel loos in  lydoor zijn «lijfcorset» n iet aangedaan 
was en een sc ljik e l dwars gevallen had zoals de andere leden der beman- 
zat, zodat h ij het roer ryet naar stuur nmg. Het slachtoffer heeft zich nog 
boord kon overleggen. aan de omgekantelde boot vastge-

Niettegenstaande de motor gestopt klam pt. Hoe h ij in de golven omge- 
werd, kon de aanvaring n iet meer ver komen is, kan de schipper n iet met 
meden worden. De bakboord achter* zekerheid zeggen, 
galg van de Z.63 kwam  in  aanraking U it de ondervraging van motorist 
met de stuurboord voorsteven van de Holmens G erard  b lijkt, dat het als 
Z.499 De schade opgelopen door de zeker moet beschouwd worden dat de 
Z.499 bepaalde zich tot de ontzetting brand uitgebroken is in  de dynamo, 
van de voorsteven en de huidbeplan- Geen nieuwe lichtpunten spruiten uit- 
king. de verder ondervraging voort.

De feiten, zoals hierboven uiteenge- Ook de getuigen Vandichele Robert 
zet, worden door de betrokken schip- en Nys Albert, die door de raad on- 
per n iet bestreden. derhoord worden, weten geen nadere

M et oprechtheid heeft h ij voor de bijzonderheden te verstrekken. Hun 
Raad  bekend dat h ij sinds geruime verklaringen komen met deze van de 
tijd  de Z.499 had opgemerkt er bij schipper en m otorist overeen, 
voegende dat h ij zich wel rekenschap Getuige Vandichele is vol lof over 
had gegeven dat d it vaartu ig  aan het de handelwijze van de bemanning van 
vissen was en aldus m oeilijk  kon ma- Q-122, w aarvan d>e( knappe zeeman- 
noeuvreren. schap erger kwaad, heeft vermeden.

Vantournhout verklaarde eveneens De vordering van dhr. Rijkscom m is 
dat het, in  die omstandigheden, wel saris wordt op 24 November a.s. ver
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B U R G E R L I JK E  STAN D
Afkondigingen : Fonteyne Georges 

visser te Brugge en Vandierendonck 
M arie José; Desmidt Triphon, visser 
en Vantournhout Isabella; Devrjesè 
Leon, metserdiener te Ruddervoorde 
en Gremonprez M arcella; De Groote 
Andre, schrijnwerker te Knokke en 
De Jonge Cecilia te Knokke; B il Fran 
çois, visser, te Brugge en Neyts Ray. 
monda; y

Huwelijken : Fiers Louis, speksla
ger (Maldegem) met H aerinck Yvon
ne; Schepens René, monteerder (Brug 
ge) met Jaum ain  Denise, naaister- 
De Grave Joannes, gepens. Staatswerk 
man (S t Jans Molenbeek) met Cor- 
nand M aria; Rogghé Andreas, huis
schilder (W estkapelle) met Rombout 
Irm a; Savels Georges, onder luitenant 
met Ackx Georgette; Th iel Ju lien  
visser met Hoozée Albertine;

Geboorten : Meyers R ita , Onderwii- 
zerstraat 57; De Groote Vera, Panne* 
slag 9; Heyneman Francine, Conscien 
cestr. 24 Van H alew ijn Roger, Panne, 
straat 149; Neyts José, Westkapellestr 
146; Neyts Jenny, W estkapellestr 146' 
Vandepitte Daniël, W estkapellestr 88* 
Roelens Gino, Dorpstr (Ram skapelle)’
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VERKO O P «

Sehrijf-  en R ekenm aotiinas
Onderhoud en herstelling ter

plaatse
A. VANDERNOOT
♦  M aria T h e re s ia s tra a t,  1®
♦ O O ST EN D E —  T e l. 7*11»
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Benoeming
H U L P  EN  V O O R Z O R G S K A S  VOOR  

Z E E V A R E N D E N  O N D ER  B E L G IS C H E  
V LA G

Met m inisterieel besluit van 15 Ok
tober 1948, werd de heer Heldenstein 
N „ wnd bureelhoofd bij het Bestuur 
van het Zeewezen, benoemd tot com
missaris bij de Hulp- en Voorzorgs
kas voor Zeevarenden onder Belgi
sche Vlag, voor een term ijn  van twee 
jaar, met ingang op 1 Jan u a ri 1948, in 
vervanging van de heer Reynaert- M., 
ontslagnemer.

Gouden bruiloft 
Go dt schalk

i n

Datum Gewicht Prijs per kgr
9-11-48 16.000 6,00- 15,00

10-11-48 15.000 1,00-11,00
11-11-48 4.100 4,50- 7,50
12-11-48 5.400 2,65-11,00
13-11-48 1.600 6,50- 9,00
14-11-48 4,100 6,00- 8,00
15-11-48 3,900 4,60- 8,95

H A R IN G A A N V O E R
Datum Gewicht Prijs per kgr

10-11-48 6,000 9,00-10,00
11-11-48 2,000 9,60
12-11-48 2500 9,20
13-11-48 3500 7,50
14-11-48 3200 7,80
15-11-48 13.000 5,20- 5,80

IJMUIDEN
In  de week van 10 tot 16 November 

kwamen aan de R ijksvishallen 20 
stoom- en 160 grote en kleine motors 
hun vangsten verse vis en haring ver
kopen.

De totale aanvoer was 450.000 kgr 
verse vis en 1,250.000 kgr verse ha
ring. Hoewel het merendeel van de 
stoomtrawlers en traw lharingvisserij 
hebben beëindigd is de toevoer van 
verse haring nog steeds belangrijk. De 
stoomtrawlers komende van het Noor
den, brengen behoorlijke vangsten 
makreel, koolvis en schelvis ter m arkt, 
tevens worden b ij deze vangsten nog 
redelijke vangsten grote haring buit
gemaakt, terw ijl de drijfnetvissers 
dagelijks verse haring aanbrengen 
buitgem aakt onder de Engelse W al.

De vraag in  binnenland naar haring 
is sterk verm inderd, doch de export 
naar Duitsland en Tsjecho-Slowakije

van de

K O L O N I A L E  L O T E R I J
EEN  N IE U W E  K A N S

m illionnair te worden voor enkele fr. !

(996)

Beroepsvrijwilligers 
voor de Zeemacht
A A N N EM IN G SV O O R W A A R D EN

B ij de Zeem acht zijn plaatsen te be
geven van matrozen, telegrafisten, 
koks, duikers, seiners, coders, tim 
merlieden, werktuigkundigen, elec- 
triekers, autowerktuigen, adm inistra
tie en m ilitaire politie.

De candidaten moeten Belg  zijn ; on 
gehuwd; ten m inste 18 en ten hoog
ste 25 jaar oud op 6 Jan u a ri 1949; 
drager van een getuigschrift van m id
delbare studiën van een technische of 
beroepsschool; kennissen bezitten van 
de tweede landstaal; een dienstver
bintenis van drie jaar aangaan en ge
schikt bevonden worden voor alle 
diensten.

De datum van indiensttreding is 
vastgesteld op 6 Jan u a ri 1949.

De belanghebbenden dienen hun 
aanvraag te richten tot het werfbu
reau van de Zeemacht, 86, W etstraat 
te Brussel.

aan hem lag u it te w ijken en bijge
volg een onvoorzichtigheid heeft be
gaan met het aangepast manoeuvre 
u it te stellen tot wanneer zijn vaa r
tuig tot op 50 m. van de Z.499 was ge_ 
naderd.

Schipper Cattoor F .  van de Z.499 
verklaarde in  zijn zeeverslag dat h ij, 
toen h ij de Z.63 zag naderen, in  de 
overtuiging verkeerde dat d it vaa r
tuig hem zou ontwijken. Toen h ij zich 
echter vergewiste dat zulks het geval 
niet was, bevond h ij zich:, met zijn 
roer hard aan bakboord en zijn mo
tor op langzaam, in  de onmogelijkheid 
enig ontw ijkend manoeuvre u it te voe 
ren. De aanvaring werd dan ook on
verm ijdelijk. „

De Raad  is van oordeel dat aan 
schipper Cattoor F . n iet kan verwe
ten worden dat h ij zou verwaarloosd 
hebben naar stuurboord u it te wijken.

K le ine vaartuigen zoals de Z.63 kun
nen inderdaad heel gem akkelijk m a
noeuvreren en in  norm ale om standig
heden op m in dan 50 m. de steven 
wenden. Schipper Cattoor kon boven
dien n iet voorzien dat d it manoeuvre 
door een of ander defect zou kunnen 
verhinderd worden.

Op grond van a l het hierboven over 
wogen komt de Raad  tot de conclusie 
dat deze aanvaring alleen te w ijten is 
aan de onvoorzichtige en foutieve na
vigatie vanwege schipper Vantourn
hout.

De Raad  is nochtans van oordeel 
dat, ten aanzien van betrokkene Van_ 
tournhout, verzachtende omstandighe 
den dienen aangenomen, spruitende 
u it z ijn  oprechtheid en zijn goed ver
leden als zeeman.

Bestra ft derhalve betrokkenen Van
tournhout met een verm aning. Ste lt 
betrokkene Cattoor buiten zaak.

Verw ijst schipper Vantournhout tot 
de h e lft van de gerechtskosten de twee 
de helft ten laste blijvende van de 
Staat.

De brand aan 
boord van 0 .249

De feiten vielen voor op 22 October 
jl. 0.249 is tengevolge van brand ver
gaan. Stuurm an Bens Polydoor kwam 
in  zee om.

Verschijnen voor de Raad  als be-

wacht. SN.

BENELUX en de 
VISSERIJ

V R IJD A G  had op het Beheer van 
het Zeewezen een vergadering 
plaats voorgezeten door dhr. Des

camps, waarop een uiteenzetting ge
daan werd om trent al de m oeilijkhe
den welke zullen dienen uit de weg 
geruimd met het oog op de practische 
verwezenlijking van de Benelux ge
dachte in  de visserij.

Het is onze lezers bekend dat de 
visserij gerangschikt werd in  de onder

Op Zaterdag 20 November, v ie rt het 
echtpaar Louis De Rycke-Alice De
clerck de vijftigste verjaring  van hun 
huwelijk. Beiden zijn afkomstig uit 
Oostende. Louis was visser en heeft 
gedurende v ijftig  jaa r de zee bevaren.

Ter gelegenheid van deze viering 
verleent de Oostendse vereniging «De 
Lustige Smoorders» haar medewer
king.

Na een godsdienstige plechtigheid 
wordt het stadsbestuur van Oostende 
in het zeemanshuis ontvangen om 11 
uur 30.

Om 14 uur volgt een feestm aal e» 
om 15 uur een feest met ta lrijke  aan
trekkelijkheden. Eenieder kan het 
feest kosteloos bijwonen.

Alcohol
o f

wwtiw meiâ

T IJD E N S  de laatste zitting van de 
Onderzoeksraad voor de Zeevaart
werd het geval van de 0.249 on

derzocht. D it vaartuig is tengevolge 
van brand vergaan.

afdeling landbouw en visserij en dat, kwa.m op als
in  verband hiermede, zeer ernstige ?  eedaflegging ging met moeilijkhe-in  verband hiermede, zeer ernstige V  eeaaiie&&in S ging met mot 
problemen zullen hoeven opgelost te den gepaard, Doch met veel geduld 
worden, -willen we op 1 Jan u a ri 1950 
niet voor onoverkomelijke m oeilijkhe
den komen te staan eens er van gren
zen voor in_ en uitvoer geen sprake 
meer zal zijn.

In  beide landen dienen ta lrijke  za
ken op gebied van productie, handel 
en nijverheid onderzocht en nagegaan 
hoe het bedrijf zowel h ier als in  Ne
derland zal kunnen aangepast wor
den.

Voor Nederland is het de heer Van 
D ijck welke in  d it opzicht gelast werd 
de besprekingen in  de daartoe bestem 
de commissie te leiden.

Voor /België werd dhr. Descamps, 
directeur bij het Zeewezen, gelast de 
m oeilijke problemen een oplossing te 
geven, welke nijverheid en handel moe 
ten toelaten de gulden middenweg te 
vinden om gezamenlijk met onze 
Noorderburen de baan v rij te maken 
met het oog op de handelsbetrekkin- 
gen met andere landen.

Voorwaar een m oeilijke m aar groot
se taak, welke alleen tot een goed ein 
de kan geleid, als er voldoende be
grip van weerszijden zal zijn voor elk
anders noden en kunnen

M ocht men ten onzent met het oog 
hierop er zich van bewust zijn, dat 
deze taak niet van u it de burelen van 
de adm inistratie alleen dient geleid.

van de Voorzitter en hulp en bijstand 
van de deurwaarder ging het toch om 
Vandickele te doen verklaren dat hij 
niets anders dan de waarheid zou 
zeggen .

H ij vertelde daarop op zijn  duizend 
gemakken, daarbij gemoedelijk de 
hand op tafe l leggend, a l w at h ij van 
de brand en de redding afw ist.

H ij zegde dat h ij en z ijn  drie mak
kers om het leven zouden gekomen 
zijn, zonder het heldhaftig optreden 
van de bemanning van 0.122, die hij 
herhaaldelijk bedankte.
- W erd U  aan boord goed verzorgd ? 
vroeg de Voorzitter.
- Opperbest ! luidde het antwoord.
- Kreeg U  een druppeltje ?
- Zeker, m aar ’n mens mag niet te 
veel drinken, d it slaat naar ’t hoofd 
en daarvan wordt ge zot.
- Mogelijk, m aar na zulk ’n koud bad 
doet een borreltje toch deugd ?
- Zeker, doch weet U  wat er beter is 
dan druppels ? Een kom warm e melk!
- Ze hadden toch geen koe aan 
boord ?

Vandickele stond niet met de mond 
vol tanden, zoals men dat h ier ge. 
woonlijk zegt en antwoordde flegma
tiek :
- W e hebben geen koe nodig, vermits 
men toch melk in  dozen verkoopt.

, De g riffie r heeft verm oedelijk dit
D it is de wens van diegenen die be- vraaggesprek niet in  z ijn  proces-ver- 

kommerd zijn met de noden van het I baal opgeschreven 
bedrijf en die van ons land. | W ij hebben er in  elk geval ,e_

W e komen hierop terug zing van horen geven.



Bezoek aan

Har ie De Groote

W IE  O V ER  het oude Heist w il somde, die specifiek Heists geworden 
schrijven, denkt onm iddellijk waren, moesten w ij h a rte lijk  lachen 
aan de ta lrijke  visserstypes, om deze ongerepte natuurbrok en 

waaraan deze gemeente zo rijk  is. Moei dachten terug aan Guido Gezelle, toen 
lijk zouden w ij daar M arie De Groote, h ij onze eigen sappige en zoet gevoois- 
bijgenaamd Kromme M arie, van tus- de taa l ophemelde met zijn nimmer 
sen kunnen laten, daar zii ook kan genoegzaam geprezen verzen, 
aanzien worden als iets, dat vergroeid W ij horen nog terloops dat zij 16 
is met deze gemeente. kleinkinderen en 5 achterkleinkinde-

Moeder M arie werd op 3 Ju n i 1874 ren heeft en als zij het geluk hebben 
alhier geboren in  de Vlam ingstraat, moest van nog een 15-tal jaren te 
in de herberg, die nu de naam  draagt mogen leven, wie weet zou er geen 
«Schone Veldbank». Z ij was een der 7 kans zijn dat zij nog enkele bis-ach- 
kinderen van Jacobus, bijgenaamd Ko terkleinkinderen zou weten geboren 
Tjippen en van M artony Regina. Van worden !
iongsaf is zij gebrekkelijk gebleven W ij hopen het met haar en zijn er 
aan één voet ’ door een onoplettende van overtuigd, dat w ij een kranige vis 
kortzichtigheid en later wilde zij zich sersvrouw hebben leren kennen welke 
niet meer laten opereren. Z ij huwde heel haar leven heeft gestreden onder 
Vandierendonck Constant en schonk het banier van «het mooiste woord uit

Rechtbanken
D IE V E N

Twee Oostendse jongens uit Oosten
de komend u it een groot gezin, August 
en Joseph Delahaye, stalen lood en 
koper u it het geteisterde Oostendse 
hotel «Royal Phare», vrouw Estella Du 
dal u it Steene kocht het lood en zat 
V rijdag  naast de beide jongens we
gens heling op de beklaagdenbank.

M r Bouckaert pleitte voor de jon
gens, n iet veel ouder dan 16 jaa r !

August Delahaye kreeg 4 maanden 
gevangenisstraf en zijn broer Joseph 
2 maanden, beiden voorw. voor 3 jaar. 
Estella Dudal werd veroordeeld tot 15 
dagen hechtenis en 2000 fr  boete.

M aurice Jacobus u it Oostende, pro
beerde in  te breken in  een w inkel van 
foto-artikelen op de D ijk, werd be
trap t en vluchtte. Hem worden nog 
een paar andere inbraken ten laste 
gelegd met d iefstal van een horloge, 
een rok en een sprei. Jacobus ver
sch ijnt aangehouden en wordt na plei 
dooi van zijn verdediger, die zegt dat 
h ij dronken was toen men hem van 
poging tot inbraak verdacht, en dat 
het horloge in  kwestie... een cadeau
tje  was van een Frans m arinesoldaat, 
veroordeeld tot een gevangzitting van 
één jaar.

Tenslotte werd Am andine Baert uit 
Oostende wegens diefstal veroordeeld 
tot 3 maanden hechtenis, voorwaar
delijk  voor 5 jaar.
—  Vandendriessche M aria, huishoud
ster te Steene .diefstal van een kleding 
stuk : 1 maand en 700 fr  vw.
—  Dam man Urbain, kolenhandelaar 
te Nieuwpoort, dronkenschap, tegen
stand en smaad : 1400 fr.

Deramoudt Désiré, visser te Lom 
bar tsij de, jachtm isdrijf

Vjtauwen-JOauüeâ
S P  IJ SK A A R  T

aaojc de gati&e week
vangen. Een hoekkamer met vensters 
aan 2 zijden is nog verkieslijker, a l
hoewel niet a ltijd  mogelijk. Hebt u 
geen dergelijke kamer, dan zal het 
noodgedwongen een andere moeten 
wezen, doch zorg er voor dat de ka
mer voldoende verwarmd is : 18 tot 20 
graden binst de dag en 14 tot 16 gra-

ZONDAG : Tomatensoep - Gebra
den duifjes - Appelcompote - in  de 
frituu r gebakken kleine aardappeltjes dèrTfn de nacht "
- Ko ffie - Zondagcake lir . . ' ... , . „  

M AANDAG : Gevogeltekroketten „  W at ° ok uw opvatting betreffende
- Salade - Mayonnaise - Gebakken de nac^trust moge zijn, het is thans

bewezen dat het in  ons klim aat af te 
Mosselen - Kaassaus - S  °P.ei l / ame^ te

’s mensen mond d.i. «Moeder».
Pro ficiat moeder M arie, en nog ta l

rijke jaren !

FOURRURES

iem  5 kinderen, w aarvan er nu nog 4 
in leven zijn, 2 dochters en 2 zonen.
Zowel zonen als schoonzoons zijn on
dertussen allen reders geworden. Deze
zijn allen vaders van kroostrijke g e - --------------------
zinnen en vormen een w ilskrachtig ge
slacht, dat door zijn noest en gestadig De vis duor de kust- 
werk opgeklommen is tot op de hoog- visserij aangebracht 
ste spurten van de ladder van het vis- , B E S T E ’ 
serskorps. Veel hebben ze echter aan 
moeder M arie te danken e n  dat we
ten zij, w ant zegt zij zelf : «Ons Heer ------ —
heeft m ijn  oren en m ijn ogen gaaf ge
laten zolang als al m ijn jongens nog 
niet zelfstandig waren. Jam m er ge
noeg dat ik n iet goed «te pote» was, 
want, a l was het bij de Koning, als 
het voor m ijn  jongens was, is niets 
mii te veel geweest, geheel m ijn leven 
lang Nu gaat dit jamm er genoeg met 
meer, ik  kan m ij b ijna niet meer ver
plaatsen, m ijn gezicht en m ijn gehoor 
willen niet meer mee». En  zo gaat het 
verder en w ij beseffen wat een heer
lijke betekenis het woord moeder hier 
is. , i

Veel tijd  om ontroerd te zijn gunt j 
moeder M arie ons niet, w ant al gauw , 

er ontelbare kwinkslagen, j 
en anecdoten bij te pas,

aardappelen 
D IN SD AG  

Frités - Appels in  de oven 
W O ENSDDAG : Erwtensoep - Ros

bief - Bloemkool - W itte saus - Aard
appelen

DONDERDAG Boulettes (rest 
vlees Woensdag gehakt in  de vleesmo
len ) - Tomatensaus - Aardappelen 

V R IJD A G  : Kabelj auwstaart in  de 
oven - Botersaus - Verloren brood 

ZATERD AG  : Preisoep - Soepvlees - 
Princesjes - Aardappelen

BOULETTES
De bereiding voor de boulettes is de 

zelfde als die voor kalfsbrood die ik 
onlangs gegeven heb. Alleen moet u er 
voor zorgen, dat, als u d it met uw

slapen daar die koude lucht voortdu
rend de ademhalingswegen afkoelt 
wat tot verkoudheden kan leiden. D it 
is voor uw kindje dan ook volkomen 
af te raden. De kamer kan grondig ver 
lucht worden als de baby met u in  de 
eetkamer zijn m aaltijden neemt.

Toekomende week nog iets over de 
omvormingen als de baby een jonge 
meid of een jongen geworden is.

B R IE V E N B U S
TA PT  JE  — W el ! B ij het lezen van 

uw tweede briefje heb ik  diep gezucht. 
Het schijnt dat u m ij volkomen mis 
begrepen hebt en in  de gedachte ver-

vleesmolen gereedmaakt van de rest keert dat. ik uw vraag n iet verstaan 
van het vlees van de vorige dag, dat D it is nochtans n iet het geval.
de rosbief langs binnen mooi bloed 
geeft, anders wordt alles kurkdroog.

Het vlees in  stukjes snijden alvo
rens ze in  de molen te doen.

ZONDAGCAKE
500 fr.

7 ^ , Ju li ,1948 werd. er te Middel- kaanse bloem (in  de handel in recht-
einnenhn^rpn^nppHnhf ™  J oor ? e~ ! hoekige kartonnen dozen) ; 2 koffiele- F ^ Tijdens d ezeDels bakDoeder* S/4 koffielpnpl 7m i't* i

Ro ŝeel Jp^ra rd j tas plus 2 eetlepels suiker; 1/3 tas bo-
dr0„°u„?.e ta U ~ ter of m argarine; 3/4 tas melk; 1 kof-tovoertuig bestuurd door Lobeau Me 

dard, beenhouwer te Oostende. De ren
ner liep verscheidene erge verwondin
gen op. Wegens onvrijw illig  letsel en 
overtreding op het gerij werd Lobeau 
veroordeeld tot 500 fr  boete of 15 da
gen en tot het betalen aan de burger
lijke  p artij van 12.500 fr  schadever
goeding. Beroep werd aangetekend.

P E L S E N

A. VELTER-HESSENS
L E O P O L D L A A N ,
Tel. 71.386
HUIS VAN VERTROUWEN

25, O O S T E N D E .
H. R. O. 5.386 

GESTICHT IN 1882
(992)

Ik  heb onlangs zo een zinnetje gele
zen dat volkomen banaal scheen maar 
zo diep de waarheid bevatte : Liefde 
groeit op, samen met het huwelijk, 
m aar ieder huwelijk heeft zijn groei
ende pijnen.

Benodigdheden • 2 tassen AmPri Zoveel mensen of misschien duide- 
g • 1 S l A “ l r! '  lijker, zoveel vrouwen denken als ze

trouwen op het : «en ze leefden ge
lukkig voor de rest van hun leven» 
van het sprookje. De realite it ziet er 
heel anders uit. Als het gehuwd paar, 
laat ons zeggen een jaar, op dromen 
van roze watten wolkjes gedrevenfielepel vanillepoeder; .1 ei.

kreem achtfg w ordT  V o e ï  d T S r o g T b f  h e e f t ’ veranderi d it al s» oedie door * e  
n o d S e d e l  bi dan de m e lk M e n ê  komst van baby die het budget onder- 
tot I l le  bloem in g e m e n g d w e r d S l I  ste boven gooit’ meer dan de he lft van  
t o t o k Ï Ï S Æ T f f i u R Ï Ï  moeders aandacht vergt, en haa r ove-
u telt, 300 maal. Vergeet n iet van tijd  b®le* ’l a™ ncls .met baar man

worden door de n^uwe ver'antwoordelte schrappen om bij het overige van 
het deeg te voegen.

Maak nu de twee vormen gereed.
Dat ze rond of rechthoekig wezen bleenT van dem an in 'd e ^ rs të  plaats.

lijkheid. Dan komt daar ook nog b ij 
dat n iet alle jaartjes op finantieel ge
bied gelijk zijn en ook dat is het pro-

heeft weinig belang, m aar ze moeten ~ „  „ i
identiek zijn. Bedek ze langs binnen Vnar L .„ ® chJ e} l

komen
«W eefg iJ dat "w ij nog van alles ge 
daan hebben om aan onze kost te ge 
raken» vervolgt zij, «zelf mosselen ge 
trokken en verkocht, garnaal gekocht 
en verkocht, idem w at haring betreft, 
kaarsen gemaakt en verkocht in de ja- 
ren l914 à 1918, varkens gekweekt, vis 
verkocht en café gehouden».

Nog even ontroerd zij ons wanneer 
zij vertelt hoe haar echtgenoot m 
in 1919 in  zee achterbleef, zijn vaar
tuig was nml. op een m ijn gevaren en 
vader Constant vond zijn graf m de

g°E n  wederom gaat het verder : «Weet 
eii dat w ij ook nog een levende zee
hond gehad hebben en een inktspuwer 
beiden werden ons echter ontfutseld 
door een avonturier van de stad, die 
het toch zo goed kon zeggen».

Na de dood van haar man werd de 
café «ln  het Vuurschip» in de Bader- 
straat n r .17 w aar zij nu nog woont, 
niet meer uitgebaat.

In  1935 vierde zij haar jubileum  van 
50-jarig nettebreister en beide locale 
muziekverenigingen kwamen haar hul 
digen. Een dezer muziekkorpsen had 
haar echter niet verw ittigd.

Het was toevallig een zondagmor
gen en toen haar de serenade ge 
bracht werd was moeder M ane nog 
niet met haar opschik klaar. Alvorens 
zii gereed was duurde het natuurlijk  
enkele m inuten en de muzikanten 
o v e r t u i g d  zijnde dat hun serenade m e t  
gesmaakt werd, daar zij niemand aan 
de deur zagen verschijnen, trapten het 
af nagekeken door moeder Marie, 
welke ten lange laatste als deze reeds 
50 meter verder waren, moeizaam op 
haar stok leunend eindelijk de «auba
de» in  ontvangst kwam nemen.

En zo volgt de ene kwinkslag na de 
andere. Z ij hield vroeger erg veel van 
kinema en concert en ging nu en dan 
ook wel eens met enkele harer kinde
ren als het er van af kon. H aar groot- 
ste behagen was in  het uitvinden van 
alle mogelijke en onmogelijke lapna- 
men ! Toen zij ons enkele namen op-

3n de Claôtendôe Qemeentetaad
V R IJD A G  1.1. kwam  de Gemeente- met een slag op stelten en cito presto 

raad bijeen onder Vorzitterschap kwam men aandraven met voor stel - 
van dhr. Serruys. Op de dagorde len en plannen tot verbetering van 

der openbare zitting stonden een 28- de tram verbindingen. Dhr. Parm etier 
ta l punten, w aarvan het advies betrek wordt thans met allerle i lofwoorden 
kelijk  de autobusdienst Oostende-Stee en felicitaties overstelpt w at de raad 
ne en de interpellatie van dhr. Piers echter n iet belet hem daarop de deur 
wel de hoofdschotel vormden. te wijzen.

Onder de punten van m inder belang W e noteren dan nog de tussenkomst 
citeren we : de verkoop van een per- van M ej. Tratsaert, dhr. De Kinder, 
ceel grond gelegen langsheen de Vin- Vroome, Serruys en Porta. Wanneer 
dictivelaan, groot 108,75 m2 aan M vr. tot de stemming wordt overgegaan 
Demëester-Druyve aan de p rijs  van worden slechts drie raadsleden gevon 
4.200 fr de m2, een gunstig advies be- den om dhr. Parm entier tç steunen, 
trekkelijk  de verlenging der vergun- U it de tekst van het verslag dat aan 
ning voor de openbare autobusdienst de gemeenteraad ter goedkeuring werd 
Oostende - K o rtrijk , goedkeuring tot voorgelegd citeren w ij : 
gronden uitw isseling tussen stad en U it het schrijven van de M aatschap 
staat op de w ijk  Opex. De S taa t werd p ij to t Exploitatie der Buurtlijnen  van 
een perceel grond ter beschikking ge- Oostende en de Belgische Badplaatsen

met papier en vet het papier. G iet een 
gelijke hoeveelheid deeg in iedere 
vorm en laat 25 m inuten in  een m ati
ge oven bakken.

Als u het gebak uit de vormen 
haalt smeert u een laagje boterkreem 
(recept reeds gegeven) er tussen (het 
ene gebak komt boven op het andere 
te liggen). Moest het deeg zo gerezen 
zijn, dat het gebak langs boven een 
halfrond vertoont, dan moet d it van

kaar, w aarin «schijnbaar» man en 
vrouw elk meer door hun persoon
lijke bezigheden in beslag genomen 
worden. M aar hun liefde tot elkaar, 
ja  oök de liefde van de man voor zijn 
vrouw is groter, steviger, dieper ge  ̂
worden, zelfs al zegt h ij het haar om
zeggens nooit meer. H ij vindt het zo 
vanzelfsprekend dat h ij veronderstelt 
dat «zij» het ook weet. W ilden de 
mannen m aar begrijpen, hé Taptje, 
hoe warm  het hart er bij wordt als

K r a t e S d è f w o r t e n 'Æ V e n  »<*-gen aigesneden worden zodat een e yeel ze yan haar houden, al zijn ze öok
al tien jaar of meer getrouwd.

U moogt zich niet gaan blind sta
ren op uw geval, dat heb ik u de vo
rige keer ook gezegd .maar het ant
woord heeft u niet bevredigd. De m an
nen zijn nu eenmaal gans anders als 
de vrouwen, en het zijn ook die te-

steld voor de bouw van arbeidswo- 
ningen terw ijl de Stad  , een perceel 
grond ontving vooraan de Opexwijk, 
alwaar la ter verm oedelijk de Staats -

b lijk t dat de term inus der stadslijnen 
nr. 5 en 6 van de Elisabethlaan naar 
de Steense D ijk  zal overgebracht wor
den en dat de uurrooster die reeds

visserij school zal kunnen worden op- opgesteld werd in  ’t  vooruitzicht van 
getrokken.

DE A U T O B U S D IE N S T  
O O ST EN D E S T E E N E

fen oppervlakte bekomen wordt. Het 
gebak garneren met boterkreem, noot
jes, amandelen of fruit.

DE KINDERKAMER
Daar het thans pedagogisch bewezen 

ls dat de kinderjaren en de dan op
gedane ervaringen b ijb lijven het hele genstellingen die ze in elkaar aantrek- 
verdere leven lang, is het begrijpelijk ken.
dat de omgeving waar het kindje zijn Ik  had onlangs met een m ijnheer 
jongste jaren zal doorbrengen van een conversatie die ik hier m aar zal 
groot belang is. weergeven. Als h ij de vrouwenrubriek

B ij het inrichten van een kinderka- leest (w at ik betw ijfel vanwege zijn 
mer moet dus vooral gedacht worden drukke bezigheden) zal h ij het m ij wel 
aan de gezondheid (die altijd  op de niet kw alijk  nemen, 
eerste plaats moet komen) het ge- M ijnheer : Ik  kan m aar niet be- 
voelsleven van de baby die zeer scherp grijpen waarom de vrouwen altijd  
ontwikkeld is, en zich harm onieel over hun man klagen. Al de vrouwen 
moet kunnen ontwikkelen. Laten we 
ook de bestaande kunstzin die er reeds 
is, om later dan weliswaar te gaan 
verm inderen, algeheel te verdwijnen 
of in  de pubertiteitsjaren voor goed 
tot uiting te komen niet vergeten. Die 
kunstzin die het kind later zal bezit
ten, (en voor een meisje van het hoog-

de uitbreiding haar zal toelaten de 
tram s te laten rdndrijden langs de 
Visserskaai na 20.30 uur in  p laats van 
ze te doen stilhouden aan de koninkl.1 
Schouwburg of aan het Kaaistation.

Het punt over de autobusdienst Huidige uitbreiding die in  dienst zou 
Oostende _ Steene bracht w at leven gesteld worden ten laatste op 1 Ja-
*n de brouwerij nuari 1949 zou nochtans slechts v®r" mer door een klein persoontje zal be- jongens van

Dhr. Deboos kwam in  naam  van de wezenlijkt worden op voorwaarde dat Tno<- nufn^ton irorjo» „ü r
economische vrijheid  en de verdedi- de vergunning voor de autobusdienst 
ging van het p rivaat in itia tie f op voor in  kwestie niet toegestaan worde, 
dhr. Parm entier wiens voorstel door

VO O R V E R B E T E R IN G  VAN DEgans de bevolking gunstig was ont
haald geworden. Dhr. Boudolf trok de 
logische conclusie dat, aangezien het 
onderzoek van  commodo et incommo-

W E G E N

Door de hh. Blondé en Christiaens

die ik ken zijn volkomen gelukkig.
Ik  : W at verstaat u door gelukkig ? 
M ijnheer : W el ze wonen in  een 

aangenaam huis, kunnen een nieuw 
kleed kopen als ze het nodig hebben 
en hebben veel meer vrije  tijd  dan w ij.

Ik  : Dat is nu ju ist bijkomstig voor 
ze : ze houden van een kleine attentie, 

ste belang) daarvan wordt in  de klein van een avond met hun m an doorge
ste kinderjaren bij u en wel in  de bracht en ze horen ook graag door 
kinderkam er de basis gelegd. Zorg er hem zeggen hoeveel h ij van ze houdt, 
voor dat de artistieke smaak van uw M ijnheer : in  het kort : ze zijn ho- 
kind defin itief de goede kant uitgaat, peloos romantisch. Het is veel moei- 

De muren moeten in  een lichte kleur lijker te bewijzen door hard werken 
behangen worden. Als de wandversie- om ze een welstand te bezorgen, hoe- 
ring aangebracht wordt, moet niet veel men van ze houdt, dan door lief- 
uit het oog verloren worden dat de ka- desverklaringen die er zijn voor de

20 jaar.
woond worden. Laa t dus de olifanten Verder zijn we n iet geraakt, m aar ik  
(als er zijn ) n iet langs boven aan de ben er van overtuigd dat, indien man 
muur gaaij wandelen, m aar op de en vrouw elkaar aanvaardden zoals ze 
hoogte van de kinderoogjes1. Denk er zijn de man wat hoofdbrekens en de 
ook om dat een kind van afwisseling vrouw w at p ijnen zouden gespaard 
houdt en algauw op een tekening moe blijven.
gekeken is. Daarom kunt u misschien Ik  denk Taptje, dat u naar iets zoudt

werd aangedrongen opdat de wegen ?en sym pathiek figuurtje ergens uit- moeten uitzien dat uw tijd  buiten de
dov ™ P W P 7genVaniete naar en* om " de5v iss ïïïïh aven  en*cle knippen en met een spijkertje aan de man en de kindjes, zó in beslag neemt,
autobusdienst had aang nieuwe vishallp in  ietw at betere staat muur vastmaken. W a lt Disney heeft dat u de afwezigheid (kom, het is voorde uitbating van deze dienst kon wor- nieuwe visnaüe m ietw at oetere staat oori holo oorio „ ie t ™  r>nniüt c-pvnpit.
den in  de weg gelegd. E r  kwam van  a l zouden worden gebracht. De werken
de vroegere wensen helem aal niets in welke werden stopgezet dienen on_ 
huis, tot plots dhr. Parm entier aan de m iddellijk hervat, 
inrichting van de autobusdienst dacht 

Heel de Tram m aatschappij ■’tond

MOTORS - VA A RTU IG EN--

( l.ïB .C .
Diesel
Motoren
A g en tsch ap  :
H. & R. B o yd e n s  
4, Velodroom str. 
40, Schiiperstr. 

O O STENDE

EXPERTISEN —

IN T E R P E L L A T IE  VAN  D H R. P IE R S

De interpellatie van dhr. Piers gaat 
over velerlei zaken. H ij dringt aan op 
het spoedig herstel van enkele stra
ten en stelt de achterlijke uitrusting 
van ons politiekorps aan de kaak. 
Vooral de vervoerm iddelen van de 
Oostendse Po litie  zijn u iterst beperkt 
terw ijl ook ieder bureel zou dienen 
aangesloten aan het plaatseli„'fc te
lefoonnet. Door dhr. Burgemeester, als 
hoofd van de politie, wordt d it be
tw ist, zodat de burelen n iet zullen wor 
den aangesloten daar alle verbindin
gen m ogelijk zijn langs de hoofdbu
relen om. Het b lijk t dat Oostende in 
vergelijking met andere steden, hier 
weeral een uitzondering moet maken.

De zaak Opex wordt dan nogmaals 
aangesneden waarop de vêrgadering 
ten einde loopt.

een hele serie geschapen. bestw il) n iet zo p ijn lijk  gevoelt.
Aan de vensters zijn geen gordijnen En  vooraleer te sluiten w il ik  u er 

bevestigd. De overgordijnen zijn van nog van overtuigen dat geen enkele 
een weefsel dat gem akkelijk wast en m ijnheer er ooit zal in  slagen de ant- 
strijkt. woorden aan m ijn correspondenten

Hoef ik  er nog aan bij te voegen'dat te beinvloeden, hoe goed bespraakt h ij 
die kam er best aan de Zuidkant gele- ook moge wezen, 
gen is om zoveel mogelijk zon op te C IN D ER ELLA

m u  M im r o w

Reders &  Vishandelaars
' ^ 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
T EL . 71791
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D O K T ER SD IEN ST
Op Zondag 21 November, Dr. Opde 

beek, Nieuwpoortsteenweg, 128. Telef. 
712.48.

A PO T H EEK D IEN ST
Op Zondag 21 November, alsook 

nachtdienst van 21 tot 27 November 
Apotheek Coucke, Alph. Pieterslaan, 58

Dr. C. D R Y EP O N D T
R IU K S V E E A R T S

heeft de eer mede te delen dat zijn 
woonst vroeger de Sm et de Naeyer- 
laan, 10 nu overgebracht is naar de 
H. H artlaan, 18, onder Telef. 73.217.

(994)

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

W O N D E R Z A L F

INDIANA
Te koop in alle apotheken — 

(325)

E V E N T  IN O N ZE STAD  

«BA L  D ES CAN ARD S»

De première van het «Bal des Ca
nards» ingericht door de locale sectie 
der Oud-Krijgsgevangenen, kende een 
ongehoord succes.

Het tweede «Bal des Canards» dat 
zal doorgaan op 22-1-49, in  de salons 
van het Stedelijk  Casino, is opgevat 
om plaats te grijpen in twee zalen, 
m et twee orkesten en een grootse tom 
bola.
D it weelderig opgezet bal zal dan ook 
een uitgelezen publiek bijeen roepen 
tn een keurige, intiem e atmosfeer, 
geschapen door een grootse, aangepas 
te zaalversiering; het zal een hoogte
punt bereiken in  het mondaine leven 
van het Oostends winterseizoen.

XXX
Ontberingen lenigen van nood

lijdende K .G .’s; aan het Winterseizoen 
meer lu ister geven; dit is het nage- 
streefde doel der Oud-Krijgsgevange- 
nlen. Helpt hen.

A U T O  T E G E N  O M H E IN IN G
Aan de Generaal Mahieu Kazerne 

geraakte een auto door de m ist op 
het slechte spoor en kwam tegen de 
om heining terecht. Deze werd erg be
schadigd.

DO OR HOND G E B E T E N
Door R . Denise werd k lacht neerge. 

legd ten laste van Huysseune Made
leine. Eerstgenoemde was gebeten •ge
worden door de hond van H.M.

V R E E M D E  M A T RO O S OP Z W IE R
De genaamde Hahn Gunther, aan

gemonsterd op een koopvaardijschip 
dat gemeerd lig t in  de haven van 
Duinkerke was te Oostende op zwier 
doch moest zich ’s avonds aanmelden 
op het politiebureel daar h ij geen ro
de duit meer bezat om ergens onder
dak te bekomen. H ij mocht de nacht

op het politiebureel doorbrengen. De 
W aterschout stelde evenwel een na
der onderzoek in.

PA A R D  T E G E N  AUTO
De geparkeerde auto van dhr. St. 

E., wonende de Sm et de Nayerlaan, 
werd aangereden door het verschrikte 
paard van dhr. Fraym an, landbouwer 
wionende N ieuwstraat, 70 te Klem sker 
ke. Alles beperkte zich tot stoffelijke 
schade.

H A A R K E P L U K
De uitbaatster van de Taverne Cas- 

tel, Van Iseghem laan, en haar serveu
se, M.M. u it G istel geraakten hand
gemeen. E r werd duchtig op los ge
klopt tot de politie de toestand kwam 
opklaren.

B O T S IN G

Op de Derbylaan kwam het tot een 
botsing tussen de auto van dhr. F l. M  
uit Steene en een ander voertuig. E r 
was slechts stoffelijke schade.

T E R  A T T E N T IE  VAN  DE  
P A T T A T A - F R U T K R A A M P JE S

Tijdens de laatste gemeenteraads
zitting werd door Mej. T ratsaert, bij 
de bespreking van de goedkeuring van 
het lastenboek der standplaatsen voor 
verkoop van gebakken aardappelreep- 
jes, de aandacht van de raad geves
tigd op het fe it dat, gezien de kost
p rijs der aardappelen en andere grond 
stoffen gevoelig is gedaald, het ge
wenst ware dat de pri;'s der gebakken 
aardappelreepjes in  evenredigheid zou 
dalen. Een andere oplossing ware dat 
de p rijs dezelfde bleef doch dat te 
Oostende men zoveel w aar voor zijn 
geld k rijg t als in  andere steden. Voor 
10 fr. kan men te Brussel, Antwerpen 
en andere steden de inwendige mens 
gevoelig versterken. Te Oostende 
heeft men m instens twee porties no
dig en dat... kan wel verbeteren. Doet 
er dus een schepje bij en het Oostends 
klienteel zal zich des te meer tot uw 
kraam  richten.

A M E R IK A N E N  K R I JG E N  G E E N  
V A S T E  V O ET  T E  O O ST EN D E

Destijds werd met veel tam tam  aan 
gekondigd dat Oostende noch m in 
noch meer aan de Am erikaanse trust 
was verkocht. In  de Gem eenteraad 
werd dit gerucht eens te meer ge- 
loochenstraft. E r  is geen kwestie van 
«Amerikaanse» inmenging in  de her
opbouw van Oostende, ten m inste als 
inrichtend en kap itaalkrachtig  orga
nisme. D at de Am erikanen u it D uits
land hun verlof alh ier doorbrengen is 
een andere vorm  van inmenging die 
echter zeer gewenst is.

E R G E  B R A N D SC H A D E  IN DE  
K A P E L L E S T R A A T

In  de textielw inkel «De Molen» bij 
dhr. Laroye, vader van de bekende 
w ielrenner Ja n  Laroye, brak D insdag
middag om 13.30 u. brand u it door 
kortsluiting. Het waren de geburen uit 
de koffiezaak «Santa Rosa» die het 
eerst de rookwalmen opmerkten. Dhr. 
Laroye werd verw ittigd en stelde vast 
dat zjn m agazijn in  brand stond. De 
brandweer verscheen spoedig ter 
p laats en kon d* schade beperken 
tot een ha lf m illioen fr.

M AN EN  V R O U W  M E T  E R G E  
V E R W O N D IN G E N  N A A R  H E T  
H O S P IT A A L  O V E R G E B R A C H T

Maandagavond deed zich aan de 
hoek van de Hennepstraat en Torhout 
steenweg een ernstig ongeval voor 
w aarvan de echtelingen Pierre M ille- 
cam -Verhelst, wonende V rijheidstraat 
41, het slachtoffer werden. B ij het 
oversteken van de Hennepstraat w er
den ze gegrepen door de auto bestuurd 
door Jean  Devriese, wonende Leffin- 
gestraat. M et erge verwondingen wer
den ze opgenomen en in  de drankge
legenheid Flo rida binnengebracht. Dr. 
V an  Wassenhove diende de eerste zor 
gen toe en kon zich n iet uitspreken 
over hun toestand. Overbrenging naar 
het/ Sted èïijk  H ospitaal bleek d rin 
gend noodzakelijk hetgeen dan ook 
gebeurde.

Dinsdagmorgen was de toestand 
van beide slachtoffers reeds veel ver
beterd. De vrouw had een diepe hoofd 
wonde opgelopen ïen ta lrijke  opper- 
vlakkisfe verwondingen over het l i 
chaam . De man was twee wervels ge
broken en men vreest voor zijn totale 
genezing.

O O ST EN D S  A R C H IT E C T  O V E R L E D E N

Tijdens nazicht aan een woning te 
Wondelgem bij Gent is onze bekende 
stadsgenoot, arch itect Defoor, wonen
de Frère  Orbanstraat, door een val 
om het leven gekomen. Dhr. Defoor 
la a t alh ier veel treurende vrienden 
achter. H ij was vooral gekend in  onze 
kunstm iddens als een gepassionneer- 
de bewonderaar van alle kunstuitin 
gen. Voor velen betekent d it onver
wachte verschilden een p ijn lijk  ver
lies.

N IE U W E  O N A A N G EN A M E G E U R E N  
OP O P E X  ?

N aar verlu id t heeft zich op de w ijk  
Opex een nieuwe firm a gevestigd die, 
bij de be- en verwerking van haar 
grondstoffen, een onaangename geur 
verspreidt. In  de gemeenteraad werd 
d it punt besproken. De gegeven toe
la ting  geldt slechts voor zes maanden 
N a deze periode zal een nieuw onder
zoek worden ingesteld waarop even
tueel ongunstig advies zal worden uit
gebracht. Tot zolang dient echter het 
onderzoek afgewacht.

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

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

H E T  H U IS

Jack
DELANGHE

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

3 Nov. 1948 — W illy  Pieters v. René 
en Simonne Fort, Elisabethlaan 200;

5. — Monique V ileyn v. M aurits en 
Cecilia Vanoverbeke, Kongolaan 167;

6. —  Dorine Vandewalle (Klem sker
ke ); Alexander Beernaert v. Joseph 
en Alice Eerebout, Oosthelling K u r
saal 4;

7. —  M arcel Van Paem el v. Achille 
en Georgette Eerebout, Voorhavenl. 56. 
Pa trick  M eier v. Ernest en Georgette 
De Cloedt, Torhoutstwg 36; D irk Van
buren (Breedene);

8. —  Linda Rommelaere v. Edmun- 
dus en Germ ana Jansseune, Elisabeth 
laan  337;

9. —  Georges Depoorter v. Gecrges 
en Godelieve De Coster, Hof str 22; 
Ja ck y  Koten v. Alfons en Liliane V an 
den Broucke, Gerststr 89; M aurice 
Laurens v. André en Agnes Verbrug
ghe, B lauw  Kasteelstr 4; M yriam  Ste- 
ketee v. Ju lianus en Fernanda Falise, 
Tarw estr 68;

10. —  Jacques Vantyghem  v. Lucien 
en M aria Vandenbussche, Gelijkheid- 
str 10; V iviane Vandenhoeck v. Cy- 
rie l en C laire Bals, Fortu instr 1; E li
sabeth Van Belleghem  (Leffinge) ; E li
ane Legrand v. André en Francine 
Lauwereins, Jozef II- sttraa t 26; Henri 
Berard  (La  Madeleine, France);

11. —  W illy  Vandecasteele (Ouden
burg); M yriam  Dewulf (Westende).

12. —  Johnny Bundervoet v. Achille 
en Yvonne Bauwens, Steenbakkersstr. 
25; Ariette Reynders v. Leon en De
nise Dubuy, Torhoutstwg 171;

S T E R F G E V A L L E N
6 Nov. —• Judora Vancoetsem, 59 jr  

Verenigingstr 100;
7. — Leontine Verbanck, 76 jr, Zwa 

luwenstr 65; Polydorus Neut, 68 jr, 
Kongolaan (Godtschalck) ;

8. —  Augusta De Meyer, 75 jr, K erk 
str 20; Robert Folens, 7 jr, Van Ise 
ghemlaan 19; Louis Morlion, 76 jr,

Nieuwpoortstwg 10; Pau l Schellem ann 
(Kreissiegem, D uitsland)

9. —  Esther Bouckenaere, 59 jr, Am 
sterdamstr 23; Em m a Taelen, 56 jr, 
Schapenstr 21;

11. —  Ju lianus Verleye, 51 jr, Pas
schijnstr 9; Rachel Louagie, 61 jr, 
Nieuwpoortstwg 415;

12. —  Alfred Lootens, 66 jr, Chalet- 
str 4; Elisabeth Focke, 56 jr, Leeuwe
rikkenstr 28; Florim ond Deprez (Slads 
loo); M aria Schoeters, 81 jr, Kapelle
str 28; V ictorina Jonckheere, 51 jr, 
Rom estr 67;

13. —  Petrus Dewulf, 82 jr, Plakker- 
str 41.

H U W E L I JK E N
Vanden Bulcke Paul, rekenplichti- 

gen en Cools Joanna, onderwijzeres; 
Vaes Victor, behanger en Verhiest 
Georgette.

H U W E L IJK S A F K O N D IG IN G E N
Borret M aurits, bankwerker, Ant- 

werpenstr 14 en M yllecan Blanche, 
Jozef I I  str. 22; Schoonbaert M arcel 
brandweerman, Nieuwpoortstwg, 400, 
en Jansseune Joanna, Verenigingstr, 
116; Provoost Medard, stadswerkman, 
Molenstr. 27 en Haeghem an Jenny, 
naaister M olenaarstr 14; Vanm aele 
Joseph, handelsvertegenwoordiger te 
S t Amandsberg en Schuerm ans Fran- 
cisca, Langestr 13; Soete Edmond, 
werkm an te Steene en Debrouwer Ga-

brielle, Steense D ijk  71; Buyse Paul, 
handelaar te Hooglede en Vander Espt 
Irene, Stu iverstr 58.

A N D E R E  G E M E E N T E N
Revets Frans, beroepsm ilitair (Oost 

ende) en Couvreur Solange, strijkster, 
(Roeselare); Jansens René, grond
werker (Oostende) en Velle Gerarda, 
dienstmeid (Oudenburg); Gerard E r 
nest, beroepsm ilitair (Oostende) en 
W illem s Suzanne (Yver-Gom ezée).

Nieuwpoortstwg, 72 Oostende
Telef. 713.98 |

G R O T E  K E U S  |
(954) MATTGiE P R IJZ E N  |
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O P E N IN G S U R E N  VAN  H E T  
S T E D E L I JK  S L A C H T H U IS

De openings- en sluitingsuren van 
het Stedelijk  Slach thu is zijn thans als 
volgt vastgesteld :

M aandag van 10 tot 12 en van 13 
tot 18 uur.

Dinsdag van 7 tot 12 en van 13 tot 18 
uur.

Woensdag van 6 tot 12 en van 13 tot 
18 uur.

Donderdag van 8 tot 12 en van 14 tot 
18 uur.

V rijdag  van 8 tot 13 uur. ( ’s nam id
dags gesloten).

Zaterdag van 8 tot 12 uur. ( ’s nam id
dags gesloten).

EE N  Z E E H E L D E N L A A N
Door dhr. Po rta  werd in  de laatste 

gem eenteraadszitting aan het college 
voorgesteld een der nieuwe lanen der 
stad «Zeeheldenlaan» te noemen als 
hulde aan alle mensen u it stad en 
land die hun leven als helden van de 
oorlog of als helden van hun arbeid 
op zee hebben gelaten. H et Schepen
college heeft met d it voorstel zijn vol
ledige instem ing betuigd.

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

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

B O U W T O E L A T IN G E N

NV Aigle Belgica, Brugge, w ijzig in
gen, V indictivelaan 34 '- De Block A. 
Poperinge, veranderingswerken, Ma- 
deliefjeslaan 41 - Mev. Brackx- 
D’Dondt, H. Serruyslaan 76, bouwen 
overdekt terras, H. Serruyslaan 76 - 
Maes Gaston, M ariakerkelaan 118, 
bouwen huis, Eendrachtstraat - Rom- 
m elaert Alfred, Prof. Vercouilliestr 28, 
bouwen huis, Gelijkheidstr - 'Bies- 
brouck Florim ond, Raversijdestr 148, 
aanbouwen WC, Raversijdestr 148; - 
Steenacker Edw. Plantenstr 45, ver
bouwingswerken, Plantenstr 45 - Stan 
dard Am erican Petroleum  Cle, Antwer 
pen, bouwen woonst, oude 3de han
delsdok - Monteny Charles, M ijnplein 
11, bouwen huis, Aimé Liebaertstr - 
Hamers Jules, Torhoutstwg 203, her
opbouwen huis, Schietbaanlaan 53 - 
Spruytte A. Lichtervelde, verbouwen 
huis, Schilderstr 8; - Azaert Henri, 
Tarwestr 95, bouwen huis, Aimé L ie 
baertstr - Delaeter Karel, Frans Mu- 
sinstr 54, verbouwen voorgevel, Frans 
M usinstr 54; Deley August, Poperinge, 
herbouwen huis, Spoorwegstr 34 - Mev 
Wwe Van Baelenberghe, Brabantstr 7, 
aanbouwen W C ’s, Schipperstr 4; Gout 
sm it Albert, Voorhavenlaan 71 .bou
wen huis, Jacob Besagestr; Ramoudt 
Charles, K aa istr 40, verbouwingswer
ken, K aaistr 40; Bauwens M aurits, 
Stu iverstr 267, bouwen washuisje, Stu i 
verstr 267; N V  Rederij Boels, Torhout
stwg 5, burelen bouwen V ictorialaan - 
Pe tit Germ ain, Rom estr 12, herop
bouwen huis, N ijverheidstr 55 - Se- 
necaut Karel, V rijhavenstr 3, bouwen 
3 huizen, Hofstedenstr - Hoevenaeghel 
Jabbeke, bouwen huis, Vredestr - Stan 
dard Am erican Petroleum  Cie, Ant
werpen, bouwen pompstation, oude 3e 
handelsdok - Prosper Geryl, Ieperstr 
74, verbouwen huis, Ieperstr 49 - Mej. 
Jacobs Simonne, Brussel, bouwen huis 
W arschaustr - Collemans Ch. Prins 
Albertlaan 89 Breedene, heropbouwen 
huis, Oudenburgstr 21 - Labbeke An- 
toon, Romestr 88, herbouwen huis, Oes 
terbankstr 20 - Brem s Pieter, Ste Ca
tharine Polderstr 41, bouwen huis, 
Eendrachtstr - Tanghe J. Honoré Bor- 
gerstr, bouwen huis, Vredestr - Dasse
ville Henri, M olenstr 4, wederopbou- 
wen huis, S t N iklaasstr 2 - Mev. Ver- 
raert-Ureel, Zeedijk 201, herbouwen 
huis, Zeedijk 201 - Mev. Lemmens- 
Dits, Van Iseghem laan 31, herstellen 
woonhuis, Van Iseghem laan 31 - Ler- 
myte Albert, W ellingtonstr 44, bouwen 
huis - M ariakerkelaan - Deckm ijn 
Eduard, Fr. M usinstr 37, bouwen huis 
Gerststr.

E R G E  Z ED E N Z A A K

De politie is overgegaan tot de aan
houding van de 54-jarige G.D., wonen
de Paulusstr.. beticht van erge zeden
feiten. De vuige kerel werd naar Brug 
ge overgebracht en ter beschikking 
van de Procureur des Konings gesteld.

A C H T T IE N D E R  G ETO O N D

Deze werd gespeeld door Frans Gru.. 
newald «Takkefa» Medespelers waren 
V ictor Francken, Pierre Duprez en 
Stefaan  Nierynck.

Getuigen : Van Steene Leopold, 
Goes Eduard en Celine Calmeyn.

D aar werd' een pintje opgedronken 
en de gastjes van het K .W . IB IS  be

dacht met een om haling voor hun St. 
Niklaas. D it bracht het sommetje op 
van 200 fr.

D it geschiedde in  het Café «Opex» 
bij F irm in  Vandenberghe - Hindryckx 
104, Voorhavenlaan, Opex.
D E T O N E E L G R O E P  «YO U N G  V IC»

In  het kader van het Engels-Bel- 
gisch Cultureel Akkoord zal de «Young 
Vic» toneelgroep op 21 November te 
20 uur in  de Kon. Schouwburg, Sha
kespeare’s voortreffelijk blijspel «AS 
YO U  L IK E  IT »  opvoeren.

D it toneelgezelschap, dat deel uit
m aakt van het wereldberoemde «Old 
V ie Theatre» treedt inzonderheid voor 
de jeugd op; vandaar dat de grote 
klassieken op een zo levendig moge- 
lijke wijze ten tonele gebracht wor
den. En  de enscenering, en de toneel- 
versiering en muziek zijn zodanig op
gevat, dat vooral de romantische zij
de tot uiting komt en de verbeelding 
aan het werk wordt gesteld, - d it ech
ter, zonder te schaden aan de geest 
en de littera ire  waarde van het werk

D E E E R S T E  K A R S E N T Y - G A L A  T E  
O O ST EN D E

Zoals ieder w inter komt Karsenty 
naar Oostende met een keur van to
neelstukken en een weergaloze troep 
toneelartisten.

De feerste vertoning gaat door in 
onze Koninklijke Schouwburg op Zon
dag 28 November te 20 u. met «3 GAR
ÇONS, 1 F IL L E »  een parel van een 
blijspel van de hand van Roger Fer
dinand, de gevierde auteur van «les 
J. 3».

In  de hoofdrol een der beroemdste 
vedetten van de Franse hoofdstad : 
Huguete Duflos, omringd door eerste 
rangskunstenaars als M arcel André, 
J.P . Coquelin, J .  Dor, J. Dumontet, Mi. 
chel André e.a.

Het decor is van Decandt, de kledij 
der dames van het huis Jeanne Lan
vin. Een schitterende en prettige a- 
vond in  het verschiet !
A L G E M E N E  F E E S T V E R G A D E R IN G  
D ER  K R O O S T R I JK E  G E Z IN N E N

De leden van de Bond worden uitge
nodigd de Algemene Feestvergadering 
bij te wonen die zal p laats hebben 
op M aandag 22 November a.s. in de 
zaal van de Scala, Van Iseghemlaan, 
te 19 u. ’s avonds.

Benevens het jaa rlijk s  verslag en 
mededelingen over de locale werking 
zal de heer Spaey A. onder-voorzitter 
gewest Leuven, afgevaardigde van 
het Centraal Comité, het woord voe
ren over actuele vraagstukken. Daar
na enkele cabaretnum mers met de 
welwillende medewerking van Mevr. 
Viane, de hh. Decleer, Degruytere en 
Everaert en het welbekend Orkest 
«Hostyn boys» in hun repertorium.

Tot slot prachtige tombola’s : een 
voor de leden dife hun lidkaart op 
het secretariaat afhaalden, de andere 
voor al de aanwezige leden.

N a de vegadering rond 22.30 uur, 
tram s in  alle richtingen. Vuurtoren- 
w ijk  inbegrepen.

De leden worden verzocht hun lid
kaart 1949 mede te brengen, deze kan 
nog bekomen worden aan de ingang 
van de zaal.

De Bond heeft ook de eer de leden 
uit te nodigen tot het bijwonen van 
de H. M Is, opgedragen ter nagedach
tenis van de afgestorven leden op 
Zondag 21 November a.s. in  de hoofd
kerk van S.S. Petrus en Paulus te 10 u

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

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

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  

T el. 257
Vraag bezoek vertegenwoordiger

clZ>aarheen deze week ?

M U Z IE K  H A A LT  H E T  OP F IL M
W e gaven verleden weék het be

rich t door dat de m ogelijkheid om aan 
de kust in  1949 het Ja a r lijk s  Festival 
van de F ilm  te doen doorgaan, werd 
onderzocht. In  de gemeenteraad vond 
d it voorstel een vurige verdediger in 
dhr. Van  C aillie  die van oordeel was 
dat de muziek, en vooral dan de k las
sieke concerten, n iet langer in  staat 
zijn volk aan te trekken. Niettegen
staande deze wijste raad  b lijft dhr. 
Vroome bij z ijn  p lan om het aanstaan 
de seizoen in  het teken van de muziek 
te plaatsen Sommige delen van dit 
program m a zullen w ellich t een groot 
succes wegdragen, dat betwisten we 
niet, doch anderzijds zal een 
nieuwe put worden gegraven die de 
eventuele w inst to taa l zal opslorpen, 
zodat we voorzien dat het seizoen 
nieuwe schulden zal nalaten.

D at onze stad de in rich ting  van een 
In ternationaal F ilm festiva l m oeilijk 
alleen kan opnemen is aan te nemen. 
Daarom  werd de m ogelijkheid voor
gesteld in  sam enwerking met Knokke 
en Brugge tot een resu ltaat te komen.

O O S T E N D E
C IN EM A 'S

NOVA : «Mr. W IN K L E  GAAT TEN  
OORLOGt» met E.G . Robinson.

K ind. toegelaten. 
PA LA C E : «LET T R E  D ’U N E INCON . 

NUE» met Joan  Fontaine en Louis 
Jourdan.

Kind, toegelaten
FO RU M  : «B ER L IN  E X P R E SS »  met 

Merle Oberon, Robert Ryan  en Chât
ies Korvin.

Kind, toegelaten 
R IA LT O  : «AUTANT EN  EM PO RT E 

L E  VEN T» met C lark Gable, V ivian 
Leigh en Leslie Howard.
In  Technicolor.

CORSO : «TARZAN E T  LA  C H A SSE 
«C H A SSERESSE» met Johnny Weis 
mullér, Brenda Joyce en Johnny 
Scheffield.

Kind, toegelaten 
CAM EO : «SON D E R N IE R  SPEC T A 

C LE» met E rich  von Strooheim  en 
Dan Dur ye a.

R IO  : «L’IN V IS IB L E  M C G U R K » met 
Dean Stockwell en Edw ard Arnold.

Kind, toegelaten. 
R O X Y  : «LE F IL S  D E R O B IN  DES 

BO IS» met Corned W ilde en Anita 
Louise. In  technicolor.

Kind, toegelaten,

M I D D E L K E R K E
CINEM A R ET H O R IK A

Deze week : «Meisjes en Blauwt 
Kragen» met N ils Poppe.

NIEUWPOORT
C IN EM A’S

NOVA : van Vrijdag tot Zondag : 
«Abott en Costello cowboy’s» 

Maandag en Dinsdag : «Het gehuü 
van de weerwolf».

C EN T U R Y  : van V rijdag tot Zon
dag : «De schipbreuk van de Hespe
rus» met W illard  Parker en Patricia 
W hite.

Maandag en Dinsdag : «Het dal 
van de son» met Lucille B a ll en James 
Craig.

i Voor Nieuwbouw en Herstelling van
SCHBPBN

H I  BELIARB-CRIGHTON & C°
ÜM ÉÉAM âÉAAliÉAftA I
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B U R G E R L IU K E  STAN D
Huwelijken : Vandewalle Georges, 

electjro-mekanieker met Dauw M a
ria; Devriendt .Hector, waker met Co- 
meine Irm a;

Afkondigingen : Vansteeger Albert, 
hovenier (Lom bartsijde) en Cornells 
Martha; H alle t John, schoenmaker, 
(Engeland) en Belpaeme Madeleine;

Overlijdens : M ylle Edouard, 71 jr, 
wdr D ’Haene Florence; Vercoutter 
Gabrielle, 44 jr, echtg. Lauwereins Ge 
rard; Govaert Georges 71 jr  echtg. R i
vage M athilde.
ROUW

Woensdagmorgen werd onder een 
zeer grote toeloop van volk Mevrouw 
Gabrielle Vercoutter, echtgenote van 
dhr Gerard Lauwereins ten grave ge
dragen. Z ij was amper 44 jaar oud. 
Aan de vriend Gerard, zijn kinders en 
de achtbare fam ilies, biedt «Het 
Nieuw Visscherijblad» zijn innige deel 
neming aan.

Sx&e&p&nwtonen R U S T O N
ïTTTTg

Rouwbericht
]De fam iliën Lauwereins en 

Vercoutter bedanken hierbij al 
hun vrienden en kennissen voor 
de ta lrijke  blijken van deelne
ming betoond bij het afsterven 

van Mevrouw

Gabrielle Vercoutter
echtgenote van M ijnheer 

Gerard L A U W E R E IN S
geboren te Adinkerke, op 11 M ei 
1904, en overleden te M iddelker

ke op 12 November 1948. 
Fam ilie, vrienden en kennis

sen welke bij vergetelheid geen 
bericht ontvingen, gelieve dit 
als dusdanig te w illen aanzien. 
Middelkerke, 24, Zeedijk.

(993)

VALCKE Gebr. Oostende

H o ta rile  Aankondigingen
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A P O T H E E K D IE N S T
Voor Zondag 21 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

Geboorte : Dujardein Sonja van 
Marcel en Po itier Magdalena;

Overlijdens : Crabbe Leon, wdr Re
venu Bertha, 68 jr; Vandewalle Al- 
bertus, echtg. Vercouillie Anna 28 jr.

Huwelijk : Verm out Roger, bouwkun 
dige en Calcoen Irene.
R A V IT A IL L E R  UN G 

Volgens verschenen onderrichtin
gen zijn de gemeentebedienden ertoe 
gemachtigd aan de bakkers iedere 
week vanaf de maand November 48 
vier bevoorradingstitels af te leveren. 
De bakkers dienen deze bons in  het 
begin der maand aan te vragen. 
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 »  

Kampioenschap der jonge duiven 
voor 2 eerst aangegeven duiven : 1) 
Maesen A. 10 prijzen; 2) Hennebert J.  
8 prijzen; 3) Devey August 6 prijzen; 
4) Theuninck A. 6 prijzèn; 5) Borret 
V. 6 prijzen. Kampioenschap der 2 
eerst aangegeven duiven : .1) Maesen 
A. 36 prijzen; 2) Borret V. 28 prijzen;
3) B illiau  C. 27 prijzen; 4) P. Allewe- 
reld 26 prijzen; 5) Debacker H. 26 
prijzen; 6 ) Legein M. 26 prijzen. Kam 
pioenschap der meeste prijzen : 1) 
Maesen A. 122 prijzen; 2) Thibbaut G. 
88 prijzen; 3) Allewereld P. 78 prijzen;
4) Legein M. 72 prijzen; 5) Albrecht 
J. 67 prijzen.
K IE Z E R S L I JS T E N

Het gemeentebestuur zal vanaf 21 
November 1948 overgaan tot het op
maken der kiezerslijsten welke in  voe
ge zullen komen op 21 Ju li 1951. De 
belanghebbenden en derden worden 
uitgenodigd voor 21 November 1948 
zich te vergewissen of zij op de van 
kracht zijnde lijsten voorkomen. Het 
bureel der bevolking en der kiezers
lijsten op het stadhuis is open elke 
werkdag van 9 tot 12 uur.
11 N O V E M B E R  

De 11-November herdenking had 
dit jaar een bijzonder uitzicht door de 
talrijke deelneming van stedelijke ver 
enigingen en de scholen. Even voor 
11 yur vergaderden de stedelijke over 
heid en de deelnemend afvaardigin
gen met vaandel op de Grote M arkt 
waarna in  de OL Vrouwkerk een 
plechtig Te Deum gecelebreerd werd. 
Aan het Monument der Nieuwpoortse 
Oorlogsslachtoffers nam dan burge
meester Gheeraert het woord en 
bracht hulde aan diegenen die voor 
het Vaderland hun leven gegeven 
hadden. Vervolgens bracht een oud
strijder 14-18 de eregroet aan hen die 
teruggekomen waren. Burgemeester 
Gheeraert in  naam  van het stadsbe
stuur en ta lrijke  afvaardigingen leg
den dan bloemen neer onder de to
nen van het Nationaal Volkslied. De 
optocht doortrok daarna verschillen
de straten van de stad en werd tot 
slot ontbonden op de Grote M arkt. In  
de Stadshallen greep dan de u itre i
king van de eretekens plaats. 
SC H A K EN  

In  een ontmoeting te Veurne tegen 
de locale schakers kon de schaak
club «De Tempeliers» volgend resul
taat behalen : vier partijen  gewonnen, 
vier verloren en één onbeslist.

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

Léopoldlaan 10 te Oostende
X X X

Op D IN SD A G  23 N O V EM BER  1948, 
te 15 uur, in  het lokaal Prins Boude
w ijn, S in t Sebastiaanstraat, 22 te 
Oostende

IN S T E L  met 1/2% prem ie van :
SCHOO N H A N D E L S H U IS
genaam d «Au Père P inard»

Langestraat, 12 Oostende
met 78 m2 erve en verdere gerieven. 

Gebruikt door eigenaar.
Voor allfe naidere inlichtingten zije 

plakbrief of zich bevragen ter studie.
(990)

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

Oostende

Op M AANDAG 29 N O V EM BER  1948 
om 3 uur nam iddag in  het Café Prins 
Boudewijn, St. Sebastiaanstraat, 22, 
Oostende

T O ESLA G  VAN 
STAD  O O STEN D E - W EST  

Eenige koop :
D E  P U IN E N  VAN EEN  W O O N H U IS  

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.
S L E C H T S  IN G E S T E L D  : 66.000 FR . 
Alle in lichtingen ter Studie K are l 

Janssenslaan, 31 te Oostende. (1001)

S P O R T
SCHAKEN

«Coupe de ^Belgique»

U IT  D E HAND T E  K O O P

N IE U W  W O O N H U IS
G ER STSTRA A T , 17 O O STEN D E
(breed 7.94) 222.30 m2 Ruim e in r ij
poort en Pakhuis. - D adelijk vrij - 
Sleutel bij Notaris GHYOOT, Oosten
de, S t Petersburgstraat, 47. (1000)
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B U R G E R L IU K E  ST A N D
Geboorten : Neyts Jen n y  en Josée, 

v Louis en Savels Yvonne (H e ist); 
Deschrijver M arie-Jeanne v. Se ra fijn  
en Yvonne Vanhaecke, Koninginne
laan; Devos E rik a  v. René en De W il
de Olga, K . Deswertlaan 76; Veule- 
mans Freddy v. René en Van Damme 
Simonne (W enduine) ; Gauwberg Nor
bert v. Jo ris  en Laporte Georgette, 
Parkstr 22.

Overlijdens : Casier Robert (Klem s 
kerke); Bouckaert Stan ius 79 jr  (U it
kerke)

Huwelijken : W ittevrongel Ju lien  
met Croes Nelly; Verlinde Urbain 
met Zwertvaegher Raym onde.

Afkondigingen : Roger Pieters met 
G ilberte Bisschop; Georges Marme- 
nout met Andrée Bruneel; A rthu r Del 
va met Jeanne Petillion ; Renatus De 
W aele (U itkerke) met C lara Smes- 
saert (U itkerke).

A P O T H E E K D IE N S T
Zondag 21 November wordt de apo

theekdienst verzekerd door heer Mon 
set, Grote M arkt 14.

F O N T E N IE R S D IE N S T
In  de week van 20 tot 27 November 

wordt de dienst van  het drinkw ater 
verzekerd door fonteinm eester Boute 
Henri, de Sm et de Nayerlaan 56 .

B L A N K E N B E R G E  T E L T  EEN  
H O N D E R D JA R IG E

Zaterdag 20 November zal B lanken 
berge op eenvoudige doch hartelijke 
wijze zijn honderdjarige vieren. Im 
mers in  de Consciencestraat 44 woont 
Mevrouw De Brauwere Ju lian a , die op 
20 November 1848 in  het naburige 
Wenduine het levenslicht zag.

Het kranig oudje mag nog op een 
goede gezondheid bogen.

Herinneringen heeft ze nog van de 
tijd  toen Blankenberge nog geen vis
sershaven rijk  was en de platte schui
ten op het strand aanlegden. In  dien 
tijd , vertelt ze, werd de vis in  de stra
ten verkocht. Ook voor haar huis in  
de Vanderstichelstraat gebeurde dit. 
Als vergoeding kreeg ze van de vis
sers dan een zootje vis.

Ter ere van de eeuwelinge zijn een
voudige feestelijkheden voorzien.

Notaris J .  G H YO O T , 
St-Petersburgstraat, 47, Oostende 

(Tel. 715.88;
xxxx 

T O E W IJZ IN G  
Op D IN SD A G  23 N O V EM BER  1948, 

te 15 u., Z ittingzaal Vredegerecht te 
Oostende, Canadaplein, :
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 
inrijpoort en koer te Oostende, HOS- 
P IT A A LST R A A T , 19 (nab ij goederen- 
station) 115,14 m2.

Dadelijk v rij - gas - electriciteit - 
stads- regen- en putw ater (pomp). 
S L E C H T S  IN G E S T E L D  : 193.000 FR .

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

T ijdelijke 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.

P lan  en lastenkohier ter inzage bij 
notaris.
S L E C H T S  IN G E S T E L D  : 68.000 FR .

(991)
m.; groot 327 m2. (961)

Studie van Notarié 
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

T O ESLA G  
Op D IN SD A G  23 N O V EM BER  1948, 

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

BAD STAD  H E IS T  AAN 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 SL A 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.

Recht van samenvoeging. 
R E S P E C T IE V E L I JK  IN G E S T E L D  :

100.000 fr. - 22.000 fr.
(889)

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)

mm
Zoeklichtjes
illlllllllllllllillillilIHlIlllllillllllllDitilttiHI
♦ O V ER  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 
____________________________________(971)

♦ T E  KO O P : V issersvaartuig in zeer 
goede staat en zeer goed onderhou
den m et alle toebehoorten. Mag va
ren met vergunning. De motor die 
een paardekracht ontw ikkelt van 60 
P .K . is twee jaa r oud en in uitste
kende staat.

Voor alle verdere in lichtingen schrij 
ven bureel van het blad (983)
♦ T E  KO O P : O UD E G A ZET TEN  - 
zich wenden bureel van het blad 
Nieuwpoortsteenweg, 44, Oostende.

(978)

O O ST EN D E K O M T  IN F IN A L E
Bezong de gekende dichter K are l Lo 

dewijk Ledeganck vol genegenheid en 
bewondering de «Drie Zustersteden» 
de Oostendse Schaakclub hakte ze ge
nadeloos in  de pan. Na het mooie 
Brugge en het sterke Gent, was nu op 
14 dezer het rijke Antwerpen aan de 
beurt om de vlag te strijken.

)De verschillende m atchen in  dit 
tornooi volgen elkaar zo snel op, 
dat het bestuur geen tijd  genoeg ter 
beschikking had, om de vraag van de 
Oostendse Club in te w illigen en de 
kamp van 14 November in  Oostende 
zelf te laten doorgaan. Een spijtige te
genvaller voor de Oostendse schaak- 
liefhebbers, die daardoor m aar in ge
ring aantal de strijd  hebben kunnen 
medeleven. N iet zonder een zekere on
gerustheid zagen we het Oostendse 
team naar Gent vertrekken, w aar het 
de ploeg van de Antwerpse «Arbeiders 
schaakclub» moest ontmoeten. Deze 
laatste had gedurende de voorgaande 
ronde de ploeg van het sterke «Schaak 
bord» van Antwerpen buiten strijd  ge 
steld en dan nog met de verpletteren
de score 4,5-1,5. Doch het merendeel 
der Oostendse spelers verkeerden in 
tiptop forme en het scheelde weinig 
of de Antwerpenaren werden een 
broekje van hetzelfde laken gepast ! 
Beide eerste borden waren het toneel 
van een echte bliksemoorlog : dhr. G. 
Pepers won in  21 zetten en dhr. V. 
G errits in  28.. dhr. Leop. Pepers, onze 
kampioen in  Eerste B , getuigde van 
een superklasse op het vijfde bord.

De heren P. Dewispelaere en J. 
Stuyts verzekerden hun ha lf puntje : 
de eerste norm aal weg, m aar de twee 
de ging op het remise-aanbod van zijn 
tegenstander in, niettegenstaande h ij 
wistkansen bezat, w ijl de m atch toch 
reeds voor Oostende gewonnen was. 
Alléén op het laatste bord verloor 
Oostende één punt : dhr. Calus senior 
die er nochtans een standvastige speel

Flauw spel
FC S Y S E L E  - SV N IE U W P O O R T  0-4

Hoewel Nieuwpoort te Sysele een 
overtuigende overwinning boekte 
hoeft daarmede niet bijster hoog op
gelopen te worden. Het was de m inst 
slechte ploeg die hier het p leit won. 
De zwart.gelen tekenden in elke helft 
twee doelpunten aan. Aan de 35e m i
nuut benutte Devos een inzenden van 
Bouve om van dichtbij in te schieten. 
Aan de 35e m inuut was het nogmaals 
Devos die op aarzelen van de lokale 
backs met een knalschot nummer 2 
nette. Aan de 51e m inuut op aan
val langs links zond Ferdinande mooi 
in  en op voorzet van Devos kon Van
denabeele de doelwachter van Sysele 
met een fraaie kopstoot voor de der
de m aal verslaan. En  tenslotte was 
het weer Devos die aanU e 83e m inuut 
de reeks sloot. De verdediging waarin 
Legein zijn heroptreden deed zag 
zich voor geen al te m oeilijke opga
ven gesteld m aar vooraan waren sa
menspel en goede afwerking weer be
paald zoek. De reserven behaalden 
hun derde punt door tegen M iddel
kerke een 1-1 uitslag te bewerken. De 
juniors moesten bij Daring B lan 
kenberge met 2-0 onderdoen. Zondag 
a.s. zijn de ploegen met rust.

De clubs vàn de Westkust hebben 
een gezamenlijk comité gevormd ter 
bevordering van het voetbal voor de 
jeugd. Op 21 November a.s. wordt te 
Veurne een selectiewedstrijd betwist 
tussen Middelkerke, Nieuwpoort, Kok
sijde en Veurne, Adinkerke, De Pan 
ne waarvan de opbrengst ten goede 
komt aan de jeugdploegen van het 
gewest. In  dit verband doet het be
stuur van SV  Nieuwpoort een oproep 
tot de knapen van 14 tot 17 jaa r om 
zich te laten inschrijven voor het be
twisten van een tornooi tussen de 
jeugdploegen van de clubs der W est
kust.

tran t op nahoudt en vroeger in  In te r 
clubwedstrijden de beste uitslagen bel 
haalde, bleek in  een kwade dag te 
zijn, want, hoewel h ij gedurende de 
ganse p artij de beste kansen had, ver 
loor h ij toch op onverdiende wijze.

H ier volgen de technische uitslagen 
G. Pepers - H. Schindelheim  1-0 
V. Gerrits - J. Vandiest 1-0
J .  Stuyts - A. Ilegems 0,5-0,5
P. Dewispelaere - B. Raemdonck 0,5-0,5 
L. Pepers - V. Pittoors 1-0
Calus senior - R . Selens 0-1
O O STENDE - A N TW ER PEN  4-2

Zondag a.s. 21 dezer vertrekt het 
Oostendse team nu voor de laatste 
m aal in deze «Coupe de Belgique» N a 
de «Drie Zustersteden» rest nog de 
«Hoofdstad» als laatste hinderpaal bij 
de greep naar die Coupe. Hoe mooi 
zou deze niet staan in  het lokaal van 
de Oostendse Schaakkring, voor im 
mer getuigend van de forme der Oost
endse spelers in  1948. Op d it ogenblik 
weten we nog niet, welke ploeg zij 
zullen ontmoeten te Brussel. «Cercle 
Colle» van Brussel en «Cercle Ph ili-  
dor» van Heverlee moesten het Zon
dag l.l. uitvechten, wie van hen de 
ploeg mocht opstellen, die de Coupe 
tegen Oostende zou betwisten, m aar 
tot zover is de uitslag van die p artij 
ons nog niet bekend.

♦ OUD P A P IE R  T E  K O O P  P E R  K G .
Zich wenden ter D rukkerij van 

«Het N ieuw Visscherijblad» Nieuw
poortsteenweg, 44. Tel. 72.523.
♦ T E  KO O P : Twee fabrieknieuwe 
M A R IN E- D IESEL  M OTO REN , merk 
M. W . M. (Motorwerke M annheim ) 
type R.H. 230 S.
200 P.K ., 6 cyl., 500 toeren. Onmiddel
lijk  leverbaar. Voor nadere in lich tin 
gen zich wenden Fo rt Lapin, 79, Brug 
ge. (977)
♦ W EG EN S  V E R T R E K  T E  KO O P : 

Schone en goede PIAN O , zich wen
den Lom bardzijdelaan, Westende.

(998)

Simmeó wint na
(mgeOij&e àtûjd

E r is van de wedstrijd Hermes-Exe. 
Zedelgem niet veel in huis gekomen.

Inderdaad de bezoekers kwamen 
slechts met 10 man in  ’t gelid. Na de 
rust verliet een tweede man gekwetst 
het veld en later nog een derde zo
dat zij ten slotte de wedstrijd met 8 
man uitspeelden. Het is dus duidelijk 
dat Hermes h ier voor een onverwach
te k lant kwam te staan en zond°r 
veel complimentjes in  doeken werd 
gedraaid. Over de wedstrijd zelf va lt 
ér dus weinig na tg praten. Reeds van 
bij de aanvang nam Hermes de teu
gels in handen en het was duidelijk 
dat de bezoekers tegen het betere spel 
van de thuisploeg niet opkonden.

Over de prestaties der spelers kun
nen we ons ais volgt uitlaten : groei
ende homogeniteit in alle lijnen. Voor 
al het midden gedeelte heeft, dank zij 
de opstelling van M ilh  aan stevigheid 
bijgewonnen. In  de voorhoede wordt 
er nog gezocht naar het gewenste ver
band. Een betere opstelling en vlug
ger balafgeven kan bijdragen tot een 
verhoging van de productiviteit.

Corporatief Verbond
U IT S L A G E N

Tram  - Béliard  (A ) i_o
Béliard  ( (B )  - E l. L itto ra l 1-4
Litto  Nieuwpoort Zeewezen 0-1
Po litie  - Stad " o - O
U.C.B. (B ) - U.C.B. (A ) 2-4
Bruggen en Wegen - IJsberen 1-3  

Crop’s (bye)

K L A S S E M E N T

1 Zeewezen
2 U.C.B. (A )
3 Tram
4 Béliard  (A )
5 Stad
6 E l. L itto ra l
7 Litto
8 Po litie
9 IJsberen

10 U.C.B. (B )
11 Brugg. en W
12 Béliard  (B )
13 Crop’s

M A TCH EN  VO OR Z A T ER D A G

7 7 0 0 26 5 14
8 7 1 0 32 7 147 5 1 1 19 6 117 5 2 0 19 5 10
8 4 2 2 20 12 10
7 4 3 0 20 14 3
6 3 2 1 15 9 7
7 3 3 1 12 10 7
7 3 4 0 19 17 6
6 1 4 1 14 18 3
7 0 5 2 5 26 2
8 0 8 0 4 38 0
7 0 7 0 6 44 0

Brug. en Weg. - Crop’s 
Stad - IJsberen 
Béliard  (A ) - Zeewezen 
E l. L itto ra l - U.C.B. (A ) 
Tram  _ Po litie 
U.C.B. (B ) - Litto  

Béliard  (B ) bye.

M. Hosp.)
(Stad ) 

(Bé lia rd ) 
VGO  Opex) 

(T ram ) 
(U C B )

H O N D EN SPO R T

“Toni de QfdóiMeö” 
Clubkampioen 1948

B ij mooi weder en onder zeer grote 
belangstelling had Zondag laatst, te 
Gistel, het Clubkampioenschap van de 
Gistelse Politiehond plaats. Deze t i
telstrijd, welke in drie reeksen was in  
gedeeld werd tot eenieders voldoening 
geleid door dhr. Rouzée Henri, Onder
voorzitter en officiële keurder der V.A 
V. Als ringmeester, aanvalsm an eri 
burgerapache fungeerden onderschei- 
delijk die heren Tanghe Florim ond, 
Brochez W ilfried  en Warmoes Charles 
allen leden van het bestuur van De 
Getrouwe Waakhond Steene, die allen 
lof verdienen voor hun sportieve w ij
ze van optreden. In  de eerste reeks 
werd de grote favoriet «Tony de G h is
telles», Mechelse herder, toebehorende 
aan de symphatieke sportvriend Ly- 
cke Jules, nipt overwinnaar met 292 
punten vóór «Thann de Ghistelles», 
toebehorende aan de heer en sport
vriend Leyts Edmond, die het mooi 
puntenaantal van 287,5 ptntên 
w ist te behalen. In  deze reeks was de 
strijd  bijzonder heftig want, door een 
paar onvergeeflijke flaters verspeelde 
makker Lycke bijna de zo begeerde 
tite l van Clubkampioen. In  de tweede 
reeks klasseerde «Sultan» eigendom 
van de sportvriend Van Massenhove, 
doch die voorgesteld werd door de jo 
viale «Brieke Steene» zich eerste met 
232,5 punten. «Radja» aan de heer De- 
craemer, veroverde met 151 punten de 
tite l in  de derde reeks. D it welge
slaagd kampioenschap werd begiftigd 
met menigvuldige geldprijzen ge
schonken door de Ere-Voorzitter der 
inrichtende club, dhr. Colardijn Char 
les, anim ator en steunpilaar der ver
eniging, dhr. B ru tin  M arcel verdien
stelijke voorzitter der Gistelse Po litie 
hond en dhr. Andries August, de sym
pathieke en verkleefde lokaalhouder 
van voornoemde vereniging. N a een 
bedankingsrede uitgesproken door dhr 
Velthof René, SecretarisVerslaggever 
der V.A.V., werden alle deelnemers in  
het bezit gesteld van de hun toegewe
zen prijzen w aarna het er in  ’t lokaal 
tot in  de late uurtjes gezellig aan toe
ging.



E r is Zondag geen voetbal, 
m aar... er is Zaterdag weer 
BO K S. De voetballiefhebbers 
zullen zich niet laten pramen 
en van de gelegenheid gebruik 
maken om kennis te maken 
met de herlevende boksbedrij- 
vigheid. Om 16 uur openen dé 
poorten. Om 19,30 uur eerste 
kamp.

SPORTNIEUWS
H et is lang geleden dat Sport

leven aandacht vertoonde voor 
A.S.O. Na enkele prachtige wed
strijden komt thans ook daar 
de belangstelling los. En  men 
geeft zelf toe... dat ASO titel- 
pretenties wettigt. Als Sportle
ven d it sch rijft zal er wel iets 
van zijn... ! ! !

V.G.O. kan veel beter..
W e zouden het wel aandurven de 

stand aan de rust (1-0) gevleid te noe
men voor roodgeel w ant tot op dit 
ogenblik was er van overwicht geen 
spraak geweest en daar het eerste 
doelpunt eerder een toeval was bleek 
het ons b illijk  ook aan de tegenpartij 
een doelpunt toe te kennen daar ze 
op het einde van deze eerste speeltijd 
veel gevaarlijker dan V.G.O. kwam 
aandringen. De opvallende zwakheid 
van hun aanvalsleider belette hen ge
lijk  te stellen en vooral na de koffie 
zou dezelfde speler gans het spel van 
z ijn  medespelers remmen, zodat, waar 
roodgeel anderzijds de zaken w at kor
dater begon aan te pakken, aan een 
lokale zege niet kon getwijfeld wor
den.

W at echter V.G.O. voor en na de 
rust vertoonde stond op heelwat lager 
peil dan w at we op Arm enonville ge
woon zijn. Een te grote dosis zelfver
trouwen zal wel aan de basis van deze 
m atte prestatie liggen. V.G.O. was te 
traag op de bal en te onzuiver bij het 
voorzetten. Neen, van de roodgele voor
hoede hadden we een betere afwer
king verwacht. Pieters is traag, m aar 
doet veel vorderingen. H ij wordt be
slist een goede centervoor.

Gyséls is beslist in  een off-periode. 
José m ist zijn gewone nauwkeurigheid 
bij het voorzetten en zijn eindshot is 
n ié t meer zo trefzeker. H ij verknoeit 
ta lrijke  kansen met zelf te w illen doe
len. Zondag werden zoals te Ouden
burg, hierdoor verschillende zekere 
doelen gemist. Een kwade pe

riode die, m its w at durf, m isschien 
spoedig zal ten einde zijn. Van Pottel- 
bërge aan de andere zijde was meest
a l besluiteloos, en verkeek enkele kan_ 
sen door overdreven gepas. Swinberge 
en M elis w aren zeer bedrijvig. Vooral 
deze laatste verzette bergen werk doch 
z’n vier medespelers zorgden n iet voor 
de gewenste afwerking. Coopman speel 
de een schitterende p artij en was ze
ker de beste man op het veld. W aar 
Dujardin en Aspeslagh soms on
zeker aandoen en tegen een sterke 
voorhoede wel de duimen zouden moe
ten leggen komt de prestatie van 
Coopman nog beter op het voorplan. 
Vandenberge was beter in  de eerste 
speeltijd dan na de rust terw ijl B e r
den de w edstrijd te Oudenburg in 
dachtig was en kalm pjes opereerde. 
Van Brussel kon gem akkelijk goed ma 
ken w at h ij te Oudenburg verkorven 
had.

Voor de rest vergeten we liefst zo 
vlug m ogelijk deze p artij w aarvan de 
uitslag zeker overdreven is. W anneer 
we de resultaten van Roeselare, W er
vik en Knokke nagaan moet worden 
erkent dat zij even regelm atig de punt 
jes opstapelen en aldus voor roodgeel 
de competitie nog n iet gedaan is. En 
in  achtnemend het laatst geleverde 
spel zal men best doen zich nog niet 
aan a l te overdreven optimisme te bui
ten te gaan.

De doelpunten werden aangetekend 
door: Swinberge (6e m .); Pieters (60e 
m in.); Van Pottelberge (71e m in .); 
Pieters (87e m in.)

Een aeelàetaaende piuim yeiwcfitencam petUie
óteekt aan uuaC

A .S .O . omzeilde een
GEVAARLIJKE KLIP

St-N iklaas was wel een gevaarlijke 
k lip  w ant tot op heden hadden de 
W aaslanders nog geen enkele neder
laag  op eigen terrein gekend. W at 
meer is, de lokalen slaagden erin - 
net zoals tegen Meulestede de Zondag 
voordien - reeds onm iddellijk voor
sprong te nemen, hetgeen de vooruit
zichten meteen op ongunstig p laa t
sten. M aar ook dan pakten de rood
groenen u it met kampioenenspel, w aar 
tegen St-Niklaas niets anders kon 
stellen dan gevaarlijke, brutafgewerk 
te, ontsnappingen die tegen de sterke 
bezoekende verdediging geen kans 
hadden. Slechts enkele gevaarlijke 
standjes deden zich voor de kooi van 
Gernaey voor. Daartegenover kreeg 
Rogiers heelwat gevaarlijker werk op 
te knappen en meer dan een kogel 
suisde n ip t langs het doelhout. We 
kunnen slechts besluiten, dat w at a l
gemeen geschreven werd, over een 
«gevleide» zege der bezoekers op geen 
vaste gronden steunt en een objectief 
toeschouwer integendeel de zege van 
onze leidersploeg gem akkelijk kan aan 
vaarden omdat het de meest homoge
ne, best spelende ploeg was en haar 
voorhoede sterker speelde dan die der 
thuisploeg.

B ij A.S.O. noteren we aan de eerste 
m inuut een kostbare flater van Legon, 
die zich echter evenvlug w ist te her
pakken om tijdens het laatste kw ar
tier geweldig te eindigen. Hetzelfde 
voor M ichel, die na de uitzending van 
Hollemeesch, halfback speelde en ie 
dereen verstomde, aldus tevens het 
bewijs leverend van w at h ij als h a lf
back waard is. Sabbe speelde even
eens een sterke partij. In  de voorhoe
de was het trio De Cuman - Lenaers 
Vandierendonck een bestendig gevaar 
voor de lokale verdedigers. Onze rech_ 
tervleugel legde de basis van de twee 
doelpunten doch het moet gezegd, dat

de aalvlugge Lenaers weer op uitste 
kende wijze de verdediging ontzenuw
de, en het m inste kansje volledig w ist 
ten nutte te maken. De Cum an is er 
geweldig op verbeterd en vertoond 
meer en meer begrip voor samenspel 
H ij haalde daarb ij a f en toe zijn  ka- 
nonnierstalent boven en z ijn  shot was 
niet van de poes.... H et is duidelijk 
dat b ij A.S.O. tijdens de laatste we
ken het vleugelspel uitzonderlijke vor 
deringen heeft gemaakt. H et is een 
der punten, waarop we destijds her
haalde m alen hebben gehamerd. Het 
is m isschien ook aan deze eenvoudige 
vleugeltactiek, dat, roodgroen zijn 
groeiende en regelm atige productivi
te it te danken heeft.

En  tot slot nog een woordje tot die 
gemoedelijke heer die ons Zondag 
na kennisname van de 2-1 zege vroeg 
wanneer we onze oritiek op A.S.O. 
zouden stopzetten.

Het is déze brave heer w ellich t ont
gaan dat w ij, van het ogenblik dat 
roodgroen is beginnen uitpakken met 
spel dat w erkelijk  voor iedereen een 
revelatie was. geen enkel woord van 
critiek meer hebben losgelaten.

W anneer men aanvankelijk  zou den 
ken dat men de woorden van deze per 
soon zou bijtreden is het tegenover
gestelde gebeurd. Velen hebben ons 
verklaard dat we het bij het rechte 
eind hadden, wanneer we steeds schre 
ven dat het spel van A.S.O. nog DAT 
n iet was, dat er anders diende ge
speeld om kampioen te worden. In  
het lich t der laatste prestaties is dui
delijk geworden dat we gelijk  hadden.

Het spelverschil is  in  deze laatste 
weken zo gestegen dat men zich thans 
pas rekenschap geeft van  het spel
peil enkele maanden terug.

Onze critiek is er steeds ene ge
weest van opbouwen, van w ijzen naar 
fouten, die helaas door sommige per- 
(vervolg onderaan volbende kolom.)

Ind ien M ister Publiek te Oostende F IL IE U X  (Charlero i) W ordt slechts 
w el ooit op uitstekende w ijze is ge- opgesteld tegen klasm annen omdat 
diend en vertroeteld geworden, dan is h ij een der grootste beloften van 
d it wel thans het geval m et de Inter- ons land is.
nationale Pluim gew ichten Competitie, M IN E S  (Doornik) Een nieuwe belofte 
waarvoor het puik van onze nationa- u it de sta l van J. Preys. Ex-kampi- 
le boksstal, doch meer nog, een vier- oen van België, 
ta l buitenlanders met uitzonderlijke M O M BERT  (Oostende) en CO UCKE 
k las z ijn  ingeschreven. Neen, w ij zelf (Oostende) de twee lokale cracks die 
hadden van deze eersteling, ingericht uitzonderlijk voorbereid in  eigen 
onder de auspiciën van het nieuw con midden hun klas zullen tonen, 
sortium, n iet zoveel durven verwach- EEN  P R O N O S T IE K
tén, zo’n  rijk e  om lijsting van namen Een pronostiek op het succes is niet 
die borg staan voor een competitie m oeilijk : een uiterm ate spannende 
welke het binnenland ons zeker zal avond met een buitengewone opkomst 
benijden. zodat het zeker raadzaam is tijd ig

Onnodig te  zeggen dat thans te zijn p laatsje te verzekeren.
Oostende, w aar de bokssport steeds Doch een pronostiek op de eind- 
een der troetelkinderen van het pu- overwinning is hier meer dan ooit ge_ 
bliek is geweest, de wekroep van waagd. W a t zullen Mombert en Cou- 
mond tot mond gaat en deze compe- cke in  d it hoog gezelschap u itrichten? 
titie  ongetw ijfeld de meest slaperigen In  eigen midden zullen ze voor hun 
zal wakker schudden en naar het tegenstrevers zeker te duchten zijn. 
sportpaleis zal tronen. W annneer Za- Vergeten we niet dat beide boksers 
terdagavond om 19.30 u. de eerste de laatste tijd  er geweldig zijn op 
gongslag zal klinken zal dan ook met- vooruitgegaan. Indien de factor mee- 
een het signaal zijn gegeven tot de va l - die h ier ook een ro l speelt - 
definitieve herleving van de bokssport van de p artij is, zien we beide lokale 
alh ier en tot een boksavond die de halve finale komen Doch gem akkelijk 
waardige inzet van deze Internatio- zal het zeker niet gaan, w ant de Ita- 
nale Com petitie zal betekenen. liaanse virtuoos M olinari en de Frans

mannen Gottrand, Brisset en Denis 
E E N  K A M P IO E N E N  D E F IL E  hebben met voor niets ingeschreven. 

Het va lt ons n iet m oeilijk de waar_ De Blankenbergse klopper Servais 
de van de diverse deelnemers te doen zal m isschien een der ernstige aan
uitkomen, w ant allen hebben een of spraakm akers op de eindzege zijn. 
andér wapenfeit op hun blazoen dat W e kennen Servais en weten dat h ij 
meer zegt dan ellenlange phrasen een bokser is met een grote toekomst, 
over hun physieke vermogens. Te Oostende zal h ij zich in  het ge- 
S E R V A IS  (Biankenberge) Ex-kampi- pasté m ilieu bevinden om, aangemoe- 

oen van België - vlieg- en bantam- digd door ta lrijke  supporters, deze 
gewichten. Leverde 16 beroepskam- com petitie schiljterend te eindigen, 
pen die h ij allen won. M aar nog heelwat andere knappe ke- 

G ALLO O  (W ervik ) Ex-Kam pioen der reis komen even om het hoekje glu- 
beide Vlaanderen. Telt overwinnin- ren wanneer ze over pronostiek ho 
gen op Odon, Van Loo, Cremers, As- ren spreken. Harneveldt en Jacobs, 
peslagh, Hugo, enz. Gerardo, Galloo en Filieux  zonder de 

V A LK EN BO R G  (Antwerpen) F in a lis t mannen van Jos. Preys te vergeten, 
der pluim gewichtcom petitie te Ver- W ie zijn keus w il laten vallen op viers.. -----------

T E R S IE  (Eekloo) Een der geweldigste 
kloppers van ons land. T e lt verschei 
dene overwinningen door opgave o. 
m. op Verkét.

JA C O B S  (Antw erpen) O verw innaar v.
Bertrand, Cremers, Mombert. Sloeg 
m atch-null met Coucke.

G ER A R D O  (K o rtr ijk ) Ex-Kam pioen v 
Belgie. Overwon Mombert.

G O TTRA N D  (F ran k r.) Op 60 kampen 
te lt h ij 38 overwinningen en 14 
m atch-nulls.

M O L IN A R I (Ita lië ) F in a lis t van 
het Ita liaan s Kam pioenschap. Een 
zuivere klasm an.

VAN D Y C K  (Doornik) Ex-kampioen v 
België. Leerling  van Jos. Preys.

D EN IS  (F ra n k rijk ) Overw innaar van 
Demnitz die Jos. Preys overwon.
Deed m atch-null tegen de Kam p i
oen van Zw itserland 

SC H N EID EW 1N D T (Brussel) Kam pi
oen van  Brabant.

H A R N EV ELD T  (Antwerpen) Telt ve r
scheidene kam pioenentitels. Een der 
ernstige favorieten dezer competitie 

B IS S O T  (Lu ik ) Een  der meest ervaren 
ringratten  en proefkonijn van alle 
kampioenen.

W O U SSEN  (Lu ik ) Ex-kampioen van 
België. O verw innaar van  Caricato,
M aghin e.a. in ternationale cracks.

SC H U M ESC H  (Verviers) Geweldig in 
opgang en een der meest gevreesde] 
pluim gewichten van W allonie.

SO U B R Y  (K o rtrijk ) Leverde een on 
vergetelijke kamp met Servais.

Nog een draai aan 
de molen •••

Uitslagen en

sonen n iet worden onder ogen gezien. 
W e hopen dat A.S.O. zich op de goede 
weg zal houden en we nog d ikw ijls 
zouden mogen schrijven dat de behaal 
de zege w erkelijk  verdiend en onaan
vechtbaar was om dat het spel van A. 
S.O. meer is dan Bevorderingsspel.

De groenwitten hebben bij Gevaerts 
nog eens duchtig aan de molen ge
draaid, zodat hun doelgemiddelde er 
nog heelwat is op verbeterd.

Acht en veertig voor en zes tegen , 
na negen wedstrijden is een dergelijk 
verschijnsel te Oostende sedert lang 
een uiterste zeldzaamheid geworden en 
het p le it voor de flinke conditie waar 
in  zich thans de ploeg van dhr. D a
vid bevindt. Het stemt de aanhangers 
van S.K.V.O. tot vreugde te zien dat 
hun jongens er n iet aan houden de 
teugels te vieren en het op het ge
m akjes te nemen. Neen, de groenwit
ten leggen er iedere Zondag eens ex
tra  de pees op om ten m inste toch 
ietw at spektakel te bezorgen.

Deze hoge cijfers bewijzen ten slot
te dat de tegenpartij o.h.a. niet meer 
in  staat is een afdoende verdedigins- 
muur op te trekken tegen de Voor- 
waartsen en het klasverschil dan ook 
week aan week aan het groeien is.

Gevaerts komt de grootste davering 
op te lopen en men zal het eens zijn 
te aanvaarden dat weinig ploegen d it 
S.K.V.O. zullen nadoen.

Over de wedstrijd va lt natuurlijk  
bitter weinig te vertellen. V ijf-nu l aan 
de rust en tien-nul b ij het eindsig
naal zegt reeds meer dan genoeg. S .K  
V.O.was overdonderend in  de meerder
heid en langs Dedulle (4 ), Janssens 
(3), Van Halm e (2 ), en L . Vansteger 
(1) werden deze merkwaardige eind
cijfers bereikt. Heel de ploeg speelde 
als één en dient dan ook in  een adem 
vermeld.

een dezer schitterende namen staat 
zeker voor een m oeilijke opgave. Daar 
om zetten we ook geen namen duide
lijker vooruit, doch wensen dat onze 
twee lokale comingmen vooral deze 
competitie tot de hunne zouden ma
ken. Deze com petitie kan voor hen 
een springplank zijn voor een defini
tieve doorbraak op internationaal plan

X X X
De boksliefhebbers wezen ervan o- 

vertuigd dat voor deze competitie 
overgrote belangstelling bestaat en ; 
van buiten Oostende een grote op
komst moet worden verwacht. De 
kaartenverkoop gaat heel vlot en daar 
om weze men, indien men zich geen 
kaarten heeft aangeschaft, tijd ig  aan 
de zaal. Daarom zullen de poorten 
reeds om 18 u. geopend zijn .

Men kan zich nog kaarten aanschaf 
fen : Hotel Central, Wapenplaats ; 
Café Unie, Pe tit Paris; Café S t Antoi
ne., St. Sebastiaanstraat.

Een
waarschuwing

die ap, tijd kmam\

In  een onzer vorige nummers 
hebben we gehandeld over de 
verruwing van het voetbalspel 
en hebben we ons afgevraagd : 
«hoeveel spelers zullen de com
petitie eindigen ». Tot onze spijt 
moeten we vaststellen, dat se
dertdien Ch. Berden te Ouden
burg van het veld werd verwe
zen en thans te St. N iklaas Hol
lemeesch in een ongelukkig in 
cident werd gewikkeld met het 
zelfde nadelig gevolg. W e zullen 
niet beweren dat beide spelers 
100 t.h. schuldig waren en in 
derdaad de strenge straf (die 
onverm ijdelijk zal volgen) ver
dienen. Neen, we kennen Holle
meesch voldoende om overal te 
durven getuigen, dat h ij enkel 
in  het heetste van de strijd  een 
b ijna onvrijw illige beweging 
heeft gemaakt, zonder kwa
de bijbedoelingen. D it heeft ten 
andere de scheidsrechter zelf 
na de wedstrijd toegegeven 
Doch we staan a ltijd  voor het
zelfde probleem : het fe it blijft.

W e herhalen hier nogmaals 
onze oproep opdat alle spelers 
zich ook in spannende en grote 
ogenblikken groot zouden to
nen en meester van zichzelf

Niet alleen dienen de spelers 
zich een volstrekte licham elijke , 
doch tevens geestelijke controle 
eigen te maken. Meester b lij
ven over zichzelf en zich niet 
laten aanhitsen tot onverant
woordelijk optreden. En  verder, 
een onvoorwaardelijk herkennen 
van het scheidsrechterlijk ge
zag. W ordt er een fout gefloten 
b lijft n iet redetwisten doch stelt 
u onm iddellijk op zodat de vrij
schop kan worden opgevangen, 
en in  een spontane reactie door 
een fraaie  aanval weerwraak i 
wordt genomen. E r  is zoveel heer I 
lijks weggelegd in  een voetbal
wedstrijd, doch de vreugde kan 
slechts volkomen zijn indien 
men als speler zich voorbeeldig- 
sportief heeft gedragen. Dat 
wensen we alle Oostendse spe
lers toe.

b e v o r d e r in g  b
Tubantia - Temsche 4-2
Kapellen - Harelbeke o-l
Meulestede - Dendermonde 1-2 
Exc. St. N ik laas - A S Oostende 1-2
R C  Lokeren - Meenen 0-1
Borgerhout - St. K o rtrijk  1-4
FC  Izegem - St. Moeskroen 2-2
R C  G ent - SV  Waregem uitg

RANGSCHIKKING
1 AS Oostende 10 9 1 0 30 9 18
2 Izegem 10 6 1 3 23 11 15
3 Denderm. 10 7 2 1 25 8 15
4 St. N iklaas 10 5 3 2 21 18 12
5 RC  Gent 9 4 2 3 22 12 11
6 S t Moeskr. 10 4 3 3 23 19 11
7 K o rtrijk  10 4 4 2 18 19 10
8 Waregem  9 4 4 1 19 17 9
9 Borgerhout 10 4 5 1 18 21 9

10 Meenen 10 2 4 4 9 13 8
11 Harelbeke 10 3 5 2 12 20 8
12 Tubantia 10 3 5 2 16 25 8
13 Kapellen 10 3 6 1 16 19 7
14 Lokeren 10 2 6 2 17 30 6
15 Meulestede 10 3 7 0 14 29 6
16 Temsche 10 2 7 1 15 29 5

Ile PROVINCIAAL
V G  Oostende - Ingelm unster 
A Moeskroen - Zwevegem 
Wevelgem - Oudenburg 
D eerlijk  Sp. Avelgem 
CS leper - FC  Poperinge 
Knokke - Houthulst 
W ervik - W S  leper 
FC  Roeselare - D. Biankenberge

RANGSCHIKKING
1 V G  Oostende
2 W ervik
3 Roeselare
4 Knokke
5 Wevelgem
6 Deerlijk
7 CS leper
8 Houthulst
9 Moeskr.

10 Blankenb.
11 Zwevegem
12 W S  leper
13 Ingelm .
14 Oudenb.
15 Avelg.
16 Poperinge

4-0 
2-1 
1-0
5-2
6-1
5-1 
3-0
6-0

10 7 0 3 30 6 17
10 8 1 1 41 12 17
10 8 1 1 32 9 17
10 7 2 1 27 15 15
10 6 4 5 22 19 12
10 6 4 0 24 23 12
10 5 4 1 22 20 11
10 4 4 2 21 22 10
10 4 4 2 11 16 10
10 3 4 3 15 21 9
10 4 4 2 18 23 8
10 2 6 2 12 16 6
10 2 7 1 13 28 5
10 0 6 4 12 18 4
10 1 7 2 14 30 4
10 1 8 1 13 38 2

Ile GEWESTELIJKE A
SV  Biankenberge - FC  Torhout 
Ste  K ru is  - FC  H eist 
S K  Torhout - Veurne 
Den H aan - Jabbeke 
G iste l - Steenbrugge 
Sijsele - Nieuwpoort 
Koksijde - Beernem  
M iddelkerke - De Panne

3-2
4-0 
1-0  
3-0 
2-0
0-4
1-1 
3-2

RANGSCHIKKING
1 M iddelk.
2 FC  Torhout
3 Blankenb.
4 Ste  K ru is
5 Steenbr.
6 Den H aan
7 Beernem
8 S K  Torh.
9 Koksijde

10 Nieuwp.
11 SV  Veurne
12 De Panne
13 G istel
14 Heist
15 Jabbeke
16 Sijsele

10 9 1 0 26 7 18
10 9 1 0 38 12 18
10 9 1 0 30 10 18
10 7 3 0 35 13 14
10 5 4 1 23 19 11
10 5 4 1 24 21 11
10 4 4 2 19 20 10
10 5 5 0 18 20 10
10 3 4 3 17 32 9
10 4 6 0 23 19 8
10 4 6 0 28 24 8
10 3 7 0 21 30 6
10 3 7 0 21 36 6
10 1 6 3 12 31 5
10 2 7 1 16 33 5
10 1 8 1 7 41 3

Ille AFDELING
Koekelare - Lissewege 
St.-Joris - Breedene 
Oedelem - Zerkegem 
Con. Brugge - Wenduine 
Beernem - S K V  Oostende 
Adinkerke - Diksmuide 
Assebroek - Eernegem

VIERDE AFDELING B
Hermes Club - F l. Zedelgem 8-0
Raversijde - Ex. Zedelgem 3-2
Leffinge - Lichtervelde 1-2
S.K.V.O. - S  Torhout 1-0
FC  Moere - SV  Koekelare 2-3

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15

RANGSCHIKKING
S.K.V.O.
Lissewege 
Concordia 
Koekelare 
St. Jo ris

Oedelem
Zerkegem

Zwevezele
Gevaerts
Breedene

9 8 0 1 48 6 1710 8 1 1 34 13 179 7 1 1 36 14 15
9 5 3 1 18 16 11
9 5 3 1 24 20 1110 5 4 1 26 28 1110 3 5 2 13 15 39 3 4 2 14 17 8

10 2 4 4 17 21 89 2 3 4 11 17 89 3 5 1 21 24 7
9 2 4 3 11 15 79 1 5 3 8 26 59 1 6 2 7 31 410 1 8 1 17 42 3

RANGSCHIKKING
1 Raversyde 8 6 1 1
2 S.K.V.O. 7 6 1 0
3 Hermes 7 6 1 0
4 E. Zedelg. 8 6 2 0
5 Lichterv. 7 3 3 1
6 Breedene 7 2 3 2
7 F. Zedelg. 7 2 3 2
8 Torhout 7 2 4 1
9 Koekelare 7 2 5 0

10 Leffinge 8 1 6  1
11 Moere 7 0 7 0

20 8 13
30 5 12
26 9 12
38 18 12
19 11 
16 24
20 28 
16 21 
16 35 
10 21
6 37

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
V erantw . O pst. 8. BOLLINNE 

H. H artp le in , t l ,  Ooeterode 
P.O.R. 4180.87 H.R.O. 14.175


