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nSDelk nut heeft het sluiten 
van het kontrakt voor

IJLE. HARING

HET is onze lezers bekend dat er 
voor elf millioen kgr ijle haring 
naar Duitsland mag uitgevoerd 
worden.

Zoals we in ons vorig nummer meld
den, stond het Verbond der Belgische 
Zeevisserij op het punt een verbinte
nis aan te gaan met de uitvoerders, 
waarbij deze de verplichting zouden 
aangaan enkel de vangst af te nemen 
van de vaartuigen wier naam en num 
mer door dit Verbond aan de uitvoer
ders zou medegedeeld worden. Aan 
de leden had dit Verbond zelf mege- 
deeld, dat dit kontrakt enkel mocht 
voorbehouden worden aan hun leden. 
Daardoor waren al diegenen en in het 
bizonder de kustvissersreders van dit 
kontrakt uitgesloten en aan de wille
keur van een vrije marktprijs onder
worpen,

Hiertegen werd door het Verbond 
der Middenslag en Kustvissersreders 
protest aangetekend met het gevolg 
dat het Zeewezen het geschil tracht
te op te lossen en een akkoord werd 
bereikt waardoor elkeen een kontrakt 
kon afsluiten aan de vaste prijs.

HET BELANC DAARVAN

Het is een feit dat wij naar de bi- 
zone een maximum moeten trachten 
uit te voeren.

Deze uitvoer kan voor de toekomst 
grote gevolgen hebben. Daarom moet 
in de eerste plaats gezorgd worden, 
dat er zoveel mogelijk uitgevoerd 
worde. Zo toegelaten wordt, dat de 
uitvoerders buiten de markt om, de
ze haring vooraf mogen wegnemen, 
dan heeft dit het groot voordeel, dat 
sneller gelost kan' worden, dat de kwa 
liteit beter is, dat het vervoer sneller 
kan geschieden en dus de haring in 
betere voorwaarden ter bestemming 
komt. Het is een landsbelang, dat

zulks gebeure en daarom is het te be
treuren dat zulks niet eerder ingezien 
werd door de betrokken partijen.

De handelwijze van het Verbond 
heeft daarenboven veel nutteloze tijd 
doen verliezen en getuigde van slechts 
één doel : de kleine en de middenslag 
reders welke niet meer aangesloten 
zijn en een afzonderlijk verbond vor
men, in hun'bestaan te treffen. De 
zaak is ondertussen opgelost.

We kunnen daarom slechts alle mid 
(zie vervolg bladz. 2)

VISSERS DIE FRANSE HAVENS 
AANDOEN... OPCELET !

Wij vernemen dat een Oostends 
vissersvaartuig dat een Franse • vis- 
sershaven is binnengelopen en daar 
zijn haring op de zwarte markt, zou 
verkocht hebben om zich eveneens op 
de zwarte markt gekochte netten aan 
te schaffen op het laatste ogenblik de 
douanen op bezoek kregen, die de ge
hele vangst en de gekochte korre aan
geslagen hebben.

De schipper had blijkbaar met goe
de bedoelingen gehandeld en zag al
leen een uitweg om zijn beschadigde 
korre te vervangen door zijn vangst 
te verkopen... Hij had echter verge
ten dat het in Frankrijk nog «zegel- 
tjes-tijd» is.

De plaatselijke Consul van België
- deed echter al zijn invloed gelden bij 
de overheden, maar deze heren waren 
schijnbaar niet te bewegen.

In het vervolg dienen alle vissers 
die in Franse havens binnenlopen 
zich tot hun Consul te richten, die 
hen alle mogelijke onderrichtingen 
zal verstrekken in verband met de be
staande Franse reglementen aangaan 
de visserij-aangelegenheden en fiscale 
belangen.

M e t  n e e v C e g g e n  a a n  e e n  'Z e e u & i& ia g .

door de stuurman
Enkele weken geleden hebben wij in 

deze kolommen op breedvoerige wijze 
de noodzakelijkheid doen uitschijnen 
van het neerleggen van een zeever
slag bij de Handelsrechtbank. Ver
schillende schippers en reders verke
ren aldus in de mening dat ze bijge
volg niet meer verplicht zijn naar het 
Waterschoutsambt te gaan. Wij ves
tigen de aandacht op het feit dat, 
buiten de verplichting op de Handels
rechtbank het zeeverslag neer te leg
gen, dit hen niet ontslaat ingevolge 
het K.B. van 10-9-29 van het Inrich- 
tingsreglement van de 'Zeevaartpoli
tie, zich ook bij de heer Waterschout 
te begeven, om daar mondeling ver- 
slag uit te brengen over om het even 

.welke feiten welke zich aan boord 
hebben voorgedaan.

Inderdaad, art. 34 van het Inrich- 
tingsreglement van de Zeevaartpoli
tie meldt : Ieder kapitein van een

i Belgische schip is gehouden binnen de 
24 uur na zijn aankomst in een Belgi
sche haven in handen van de Water
schout alle akten neer te leggen, die 
hij overeenkomstig de bestaande wets 
bepalingen tijdens de reis heeft moe
ten opmaken.

Hij is eveneens gehouden bij de 
Waterschout alle aangiften te doen 
van alle scheepsvoorvallen en van al
le ongevallen tijdens de reis of gedu
rende het verblijf var^het schip in de 
havens van het Rijk overkomen, het
zij aan het schip zelf, hetzij aan een
der, in welke hoedanigheid ook aan

boord genomen personen. Deze aan
gifte geschiedt mondeling en moet 
een uiteenzetting behelzen van de oor 
zaken en omstandigheden der aan
gehaalde feiten.

In voorkomend geval, wordt van de 
aangifte, proces-verbaal opgemaakt 
door de Waterschout dié, zo hij het 
nuttig oordeelt, het voorleggen van 
het scheepsjournaal of nederlegging 
in zijn handen, van een afschrift van 
het zeeverslag kan vorderen, alle on

derzoek kan instellen en inzonderheid 
de getuigen kan horen.

Het proces-verbaal waarin de ver
klaring van de getuigen in voorko
mende gevallen zijn opgenomen, wor

gden door de belanghebbende en de 
waterschout ondertekend.

Wij hebben gemeend de aandacht 
van onze lezers hierop te moeten 
vestigen om alle verkeerde interpre
taties omtrent het neerleggen van het 
zeeverslag uit de weg te ruimen.

Naat gezamenlijke uitvoer

WAAR onze Benelux-partner 
na de oorlog de uitvoer heeft 
gecentraliseerd, was elkeen 
bij ons, uitgezonderd in het geval 
«Franex», vrij uit te voeren zoals hij

Waarderende woorden 
over de 

Belgisch-Nederlandse 
visserijalmanak

Van verscheidene zijden ontvangen 
we zeer waarderende woorden om
trent de Belgisch-Nederlandse Visse- 
rij-almanak voor het jaar 1949 :

We laten er hier enkele volgen.
Een hoog ambtenaar schrijft :

Het Visserijblad 
zag het licht onder de leus : «er be
staat thans een ovenbare mening 
over de zeevisserij». Enkele jaren zijn 
sindsdien verloven en deze mening 
is thans uitgegroeid tot een kern
achtige beweging van het bedrijf, dat 
zich doet gelden in alle omstandighe
den, in vergaderingen en besprekin- 
gen, nieuwsbladen en tijdschriften, 
radio en parlement, even krachtda
dig als alle andere takken van het 
nijverheidsleven.

De Visserij - Al
manak is als de vraktische slotsom 
van dit alles : reder en zakenman, 
handelaar en winkelier, stuurman en 
visserij-vakleider en ambtenaar tref
fen erin de ovlossing of richtlijnen 
aan voor de ontelbare moeilijkheden 
met dewelke ze bijna dagelijks te 
kampen hebben. Het werk kon niet 
beter ovgevat en uitgevoerd worden: 
het is een prachtig geheel en een 
sprekend bewijs van durf, ondervin
ding en doeltreffende werkzaamheid. 
Ik breng er V hulde voor en wens er
V hartelijk geluk mede.

verkoos en was de mededinging zo 
groot, dat de vishandelaars er soms 
de laatste frank uithaalden.

Met dit alles kon niet gesproken 
worden van verzorgde uitvoer, ver
pakking, vervoer en liet de kwaliteit 
dikwijls te wensen over.

Onze Benelux-partner hield er an
dere gedachten op na en verzorgde 
zelfs ten nadele van het eigen ver
bruik, die uitvoer tot in de puntjes.

Zal men thans dit zeer nuttig stelsel 
prijs geven ?

Best mogelijk !
Of Nederland er mede gediend 

zal zijn, zal de toekomst uitwijzen.
Een zaak staat vast en dat is dat 

men ten onzent de zeer nadelige ge
volgen van al die vrijheid heeft on
dervonden en dat Donderdag reders 
en vishandelaars de hoofden bij me
kaar gestoken hebben om omtrent de 
huidige exportmogelijkheden, de 
aangewende middelen, het vervoer, 
de verpakking, enz... een praatje te 
houden, welke niet van belang ont
bloot is.

Of deze kontaktname verder nut 
zal opleveren, zal de toekomst uitwij
zen.

Een zaak staat vast : ernstig zal 
overwogen worden, op welke wijze 
onze exportmogelijkheden kunnen 
uitgebreid.

EN TE ZEEBRUCCE ?

Ook hier roert entwat en de jonge 
vereniging VEVCT heeft reeds al wat 
hooi op zijn vork. Daarenboven bezit 
men aldaar benevens geroutineerde 
firma’s enkele leidende jonge elemen
ten, die een zaak kunnen organiseren.

Ja er roert entwat in de visserij.
Of dit alles zal dienen overwogen in 

het kader van een Benelux-gedachte, 
zal ook de toekomst uitwijzen.

NOC GIFTEN VOOR 
CODTSCHALCK

Vanwege de redersvereniging Hand 
in Hand, Zeebrugge, ontvingen we 
1000 fr voor het Kerst en Nieuwjaar 
der oude zeelieden.

Reder Alfons Ackx stortte de som 
van 100 fr.

Hartelijke dank aan de milde schen 
kers.

Het monsteren van 
leerjongens in de

v isse rij
Onze lezers weten dat ingevolge de 

wet op de aanwerving van personeel 
ter zeevisserij ieder reder verplicht is, 
van het ogenblik dat er drie volwasse
nen aan boord zijn, er een jongen bij 
te nemen.

Die leerjongen is ingevolge de be
staande wetgeving onderhevig aan 
de bestaande sociale wetgeving en 
voor hen is de reder verplicht de RMZ 
te betalen op grond ^van een dagelijks 
loon van 75 fr.

In de landelijke bedrijven zijn de 
patroons van de ’ jdrage voor jongens 
door een leerconirn H verbonden, ont
slagen.

In de visserij hiel: Door het Ver
bond der Kustvisserij werd hierop de 
aandacht van het Zeewezen ge
trokken en voorgesteld de wet betref
fende het leerlingkontrakt ook aan de 
visserij aan te passen.

Thans kunnen veel kleine reders 
geen jongen meer aan boord nemen, 
gezien de grote kosten daaraan ver
bonden.

Moesten ze voor hun leerjongens 
een leerkontrakt kunnen afsluiten, 
dan zouden veel reders jonge vissers 
kunnen opleiden, wat volstrekt nodig 
is. Het Zeewezen bij monSe van de 
heer Directeur Generaal De Vos, 
heeft aan het Verbond der Kustvisse
rij laten weten dat zijn cTïensten dit 
voorstel onderzoeken oiïi de moge
lijkheid te vinden eventueel een stel
sel uit te bouwen dat voldoening zou 
kunnen geven aan alle belangheb
benden.

Hopen we in het belang van onze 
visserij dat hieraan spoedig de ge
wenste oplossing zal gegeven worden.

Personeel, van de Oostendse 
Rederij onderscheiden

M inister Van A ck e r aanwezig

ONVERWACHTS en op intieme 
wijze, werd Zaterdag in het ho
tel Renommêe een kleine plech
tigheid gehouden, welke schijnbaar 
van geen betekenis is in het dagelijks 

leven, maar eens te meer toelaat vast 
te stellen dat er onder onze werklui 
zeer verdienstelijke en vooral trouwe 
mensen zijn.

Het is ditmaal het werkend perso
neel, meestal vroeger vissers, welke 
gehuldigd werden voor hun trouw 
aan hun instelling

Waren verder aanwezig, oud-se- 
nator Van Vlaanderen, volksverte

genwoordiger De Kinder, R. Verhé, 
kabinetsattaché, schepen Edebau 
voor de stad Oostende, Albért Degryse 
en A. Blonde, gemeenteraadsleden en 
de Beheerraad van de Oostendse Re
derij voorgezeten door de 'heer Bal- 
thazar.

Nadat de voorzitter van de beheer
raad van de Öostendse "Rederij, de 
minister verwelkomd had en gewezen 
had op de gedachte welke vader An- 
seele bezield had, nam de heer Van
der Rol, directeur, het woord als 
volgt :

Boven, van links naar rechts : Bar 
Velthof Frederic, Fontaine Max. 
Onder, van links naar rechts : Vi 
prince Charles, Deley Louis.

Heer Minister, heer Volksverte
genwoordiger, heer Afgevaardigde 
van het Algemeen Belgisch Vakver
bond,

’t Is vandaag een gelukkige ge
beurtenis in de geschiedenis der 
Oostendse Rederij die sinds haar be
staan reeds heel wat wee heeft m e
degemaakt eigen aan het visserijbe
drijf.

De beheerraad der Oostendse 
Rederij is er fier op heden de eer te 
hebben die harer trouwe dienaars 
door de heer Minister te zien onder
scheiden.

Alle lof aan deze jubilarissen 
omdat deze onderscheiding een be
vestiging is van hun werkzaamheid 
en hun trouw aan de maatschappij.

Wij nopen nog lang op hun 
medewerking te mogen rekenen bij.- 
zonderlijk in een tijd ats deze, waar
in het ganse bedrijf in een crisis is 
betrokken zonder voorgaande; in een 
ongelijke, strijd welke enkel door 
vastberadenheid en vereniging van 
alle krachten kan overwonnen wor
den.

Heren Van Acker, Dekinder, 
Degryse,

Deze plechtigheid vandaag ver
heugt ons uitermate omdat zij het be-

remaecker Henri, Goes Cornelis, 

gne Celestin, Vigne Gustave, De-

wijs levert dat de rode vloot van des
tijds haar bedrijvigheid vérder heeft 
gevoerd en nog voert met de man
nen, stichters en vertrouwensman
nen uwer instellingen, heden onze 
jubilarissen.

Moge de geest die hier vandaag 
heerst U het bewijs leveren van de 
goede en hartelijke verhouding welke 
bestaat tussen de maatschappij en 
haar personeel en deze sinds de over 
name ervan niets is veranderd noch 
verminderd.

Het is steeds onze bekomme
ring geweest in voortzetting van het 
doel der Oostendse Rederij, de belan
gen van de visser en het visserijper- 
soneel te behartigen en hun levens
voorwaarden te helpen verbeteren. 
Zij werd gesticht om te waken over 
het lot der vissers. Heden langs het 
kanaal van hun vakbondleiders in de 
schoot van het VBZ waken de vis
sers over ’t lot van het bedrijf

Heer Minister, heer Volksverte- 
geniooordiger,

. Ik meen de tolk te zijn der ju
bilarissen om V bij deze hun hartelij
ke dank te betuigen voor Uw atten
tie en voor Uw onverpoosd streven 
ten voordele van hen en hét bedrijf 
waarmede zij vergroeid zijn.



MINISTER VAN ACKER 
AAN HET WOORD

Minister Van Acker wijst op het 
feit dat de Oostendse Rederij één van 
de vele dromen was van oud-minister 
Anseele uit de grond gestampt. Het 
ereteken van de arbeid is het schoon- 
,ste wat er bestaat.

Hij wijst tenslotte op het belang 
van de visserij, waaraan veel te wei
nig aandacht verleend wordt.

De vissers zijn de mijnwerkers van 
de zee, die de rijkdom uit eigen bo
dem met eigen middelen halen. Het 
mogelijke wordt gedaan om de visse
rij te helpen. Er is, zegt hij, weinig in 
huis gekomen van belangrijke initia
tieven om ons volk te leren vis eten.

Pogingen bij het leger en de gemeen 
schappen gedaan, heoben tot hiertoe 
weinig opgeleverd. De kazernes zijn 
in veei gevallen averechtse prop'agan- 
da omdat de koks in die soort berei
dingen niet opgeleid zijn en de vers
heid van de geleverde vis dikwijls te

Hat sluiten van het 
ijle tiaringkontrakt

wensen overlaat. We moeten streven 
naar een beter bewaren, een beter 
vervoer, naar een betere distributie.

Wat het vraagstuk van de invoer 
betreft, acht hij deze slechts noodza
kelijk voor zover we er zelf het slacht/t
offer niet van zijn. Namens de rege
ring bracht hij hulde aan de jubila
rissen. Zij behoren tot 63 var dienste- 
lijkste van de arbeiders. Bijzonderlijk 
verdienstelijk is geweest, de heer Ar
seen Blondé, wiens woorden 15 jaar 
geleden uitgesproken, thans waarheid 
geworden zijn. Daarop werden hier
navolgende personen onderscheiden : 

Gouden Medaille der Kroonorde : 
Blöndé Arsène.
Nijverheidsereteken 2de klasse : 
FONTAINE Mar; VIGNE Ceiestin; 

VIGNE Gustaaf; GOES Cornelis; 
VELTHOF Frederic; . DEPRINCE 
Charles; DELEY Louis; BARREMAE- 
CKER Henri; DEPUYDT Georges; 
DEPRINCE Constant.

Naar het 
buitenland

De hh. G. Rabaey, Menu, Aspeslagh 
en Van Thillo zijn Dinsdag naar Duits 
land afgereisd met het oog op de be
trachting vis naar de Bizone te kun
nen uitvoeren.

De heer Vander Rol reisde naar En
geland af, waar de Belgisch-Engelse 
besprekingen plaats hadden in ver
band met het afsluiten van een nieuw 
handelsverdrag, waarin de vis ook 
voorkomt.

holpen worden, dit welwillend te on
derzoeken.

Door de afvaardiging werd gewe
zen op de hoogdringendheid van de 
kwestie waarop Schepen Vroome het 
eens was de vissershavencommissie 
dinsdagnamiddag bijeen te roepen te 
16,30 uur. Namens de afvaardiging 
dankte de heer Overzier het Oostends 
gemeentebestuur voor zijn tegemoet
komende houding.

Hiermede was het principe van de 
zaak geregeld. De directeur der vissers 
haven zou met zijn gewone doortas
tendheid en praktische zin de rest 
kunnen regelen, zo... de vissershaven- 
cemmissie thans geen stokken in de 
wielen zou steken.

DE VERGADERING VAN DE 
VISSERSHAVEN-COMMISSIE

Dinsdagavond, vergaderde de vissers

(Vervolg van bldz. 1)

denslag- en kustvissersreders eens te 
meer aanraden hun waar aan die 
vaste prijs af te leveren, en het kon- 
trakt te ondertekenen.

Sommigen denken met het kontrakt 
niet te tekenen enkele centiemen 
meer te zullen krijgen. Het is best 
mogelijk, maar ze zouden zich aar
dig kunnen vergissen. De Belgen zijn 
te lekker geworden en de ijle haring 
wordt ten onzent niet meer gelust, zo- 
dat''de prijs welke men er voor wil ge
ven, zelden de twee frank zal over
treffen.

EEN BESPREKING TEN 
STADHUIZE

Een afvaardiging van de reders en 
uitvoerders bestaande uit de hh Over
zier, Van de Kieboom, Christiaen A„
Ch. Aerts, Louis Aspeslagh, G. Ra- havencommissie bij hoogdringendheid 
baey en P. Vandenberghe werd Maan- om dit punt te bespreken. Daar de 
dag in het kabinet van burgemeester vergadering niet' voltallig was, werd 
Serruys ontvangen, waar de heer Vroo de kwestie tot heden Vrijdagnamiddag 
me, schepen der Vissershaven aan de verschoven.
besprekingen deelnam. jjog andere punten ondergingen het

Namens de afvaardiging werd door zelfde lot. 
de heer Vandenberghe het woord ge
voerd en gewezen op het feit dat het 
VBZ afgezien had van zijn eis de uit
voerders alleen een kontrakt met hun 
leden te zien afsluiten in de voorwaar 
den welke we kennen.

Als gevolg hiervan bestaat er geen 
reden meer opdat de stad de haring 
niet vooraf uit de markt zou laten ne
men, vermits alle reders er van kun
nen genieten. Spreker wees op het be
lang voor ons land een maximum ijle 
haring in goede voorwaarden te kun
nen uitvoeren en op de noodzakelijk
heid de kwaliteit te kunnen leveren.
Dit kan slechts zo de stad toelaat in
breuk te laten doen op het bestaande 
reglement, waarbij alle waar ter vis
sershaven aangeboden, langs de vis
mijn moet passeren.

Burgemeester Serruys en Schepen 
Vroome verklaren zich principieel ak
koord hieraan hun goedkeuring te 
verlenen op voorwaarde, dat alle re
ders er van mochten genieten, al zou 
dit voor de stadskas niet altijd finan
cieel voordelig zijn.

Beide jvaren het eens te verklaren 
dat ’s lands belang en die van onze 
nijverheid primeerde en vroegen niet 
beter zo de visserij hierdoor kon ge-

Het hoekje van het verbond der 
Kustvisserij

VERCADERING VAN HET 
VERBOND DER 

MIDDENSLAGREDERS

Morgen zaterdagnamiddag vergadert 
het Verbond der Middenslagreders te 
17 uur in haar lokaal met als dagor
de : Het aanvoeren van ijle-haring 
aan een vaste prijs.

Nog verscheidene andere belangrij
ke punten zoals dat der VOZOR en 
der Regie staan eens te meer aan de 
dagorde.

Alle reders worden aangespoord op 
deze belangrijke zitting tegenwoordig 
te willen zijn.

HAND IN HAND VERGADERDE

Ook de kustvissers-reders vereniging 
Hand in Hand vergadert Zondagmor
gen te 10 uur in haar lokaal Hotel de 
Commerce bij R. Van de Kerckhove 
met dezelfde dagorde.

Deze vergadering gaat enkel door 
als de reders ter kustvisserij niet in 
zee zijn.

Alle reders worden uitgenodigd te
genwoordig te zijn.

. AVERIJEN
SCHADE

De Z.581 van de Wwe Depaepe heeft 
een loop gekregen van een onbekend 
vaartuig, waardoor schade opgelopen 
werd.

De 0.325 berokkende schade aan de
0.118 «Baltic III»

De N.818 liep op eigen krachten de 
haven van Zeebrugge binnen met een 
warmloper.

DE 0.283 OPGESLEEPT

De 0.238 «Marie-Yvonne» toebeho
rende aan Pierre en Maurice Ghys 
werd Zondag door de 0.156 opge
sleept. Aanvankelijk was de 0.283 
aan een wrak vastgeslagen, daardoor 
sloeg het net in het schroef. De 0.156 
nam het vaartuig op sleeptouw naar 
de haven van Oostende. De ankerket
ting van de 0.156 sloeg dichtbij het 
staketsel van de haven van Oostende 
vast, waardoor de 0.283 verplicht was 
achteruit te slaan om een aanvaring 
te vermijden met als gevolg schroef- 
breuk.

STORMSCHADE

De N.819 «Persévérance» van de re
derij «De Ark» kwam in een zware 
storm terecht. Door een stortzee wer
den verschillende planken gebroken 
aan achterspiegel en verschansing. De 
antenne van de radio werd gebroken 
het toplicht stukgeslagen en het be
zaanzeil gescheurd.

Het vaartuig bereikte toch veilig de 
haven van Nieuwpoort.

OPSLEPINGEN EN
SCHADEGEVALLEN

De 0.46 werd door de 0.194 naar de 
haven van Oostende opgesleept.

De Z.512 berokkende schade aan de 
Z.467 ter hoogte van de stuurboord- 
boeg.

De Z.453 werd met motordefect op
gesleept door de Z.467 naar de haven 
van Zeebrugge.

i ...n'̂  ri luw iSSy
Aan de leden van het Verbond der Kustvisserij werd hiernavolgende om

zendbrief gericht.
GEACHT MEDELID,

PRIJS IJLE-HARIING
a

Ingevolge de besprekingen welke plaats hadden tussen Het Verbond 
der Belgische Zeevisserij, het Verbond der Middenslag-, en dat der Kust
visserij en de firma’s welke met de overheid van de bizone in Duitsland 
gecontracteerd hébben voor levering van ijle haring hébben we het genoe
gen U mede te delen dat een akkoord afgesloten werd tussen de partijen 
voor levering van ijle haring aan volgende voorwaarden :

1,80 fr per kgr voor de rest van de eerste schijf van vier mil-
lioen kgr ;  0
1,60 fr per kgr voor de tweede schijf van zeven millioen Kgr.

DIT ALLES AGENOMEN TER OOSTENDSE VISSERSHAVEN
Voor de haring welke gelost wordt in het Montgommerydok wordt de 

prijs terug gébracht op respectievelijk 1,60 fr  en 1,40 fr  per kgr.
Dit kontrakt waarvan U hierbij ingesloten een driedubbel exemplaar 

toegestuurd wordt, geeft U de verzekering gedurende het gehele ijle haring - 
seizoen 1948-1949, steeds deze vaste prijzen te bekomen voor uw aanvoer 
van ijle haring te Oostende.

Voor de te Nieuwpoort en Zeebrugge aangevoerde haring, blijft de 
markt vrij en is het kontraxt niet geldig.

DE DRIE EXEMPLAREN DOOR U ONDERTEKEND MOETEN ONS 
TEN SPOEDIGSTE TERUG OVERGEMAAKT WORDEN

De overeenkomst treedt in werking zodra het ondertekend kontrakt 
terug in ons bezit is.

Nadere inlichtingen kunnen steeds bekomen worden in Uw beroeps
vereniging ter plaats of op het secretariaat van het Verbond der Kustvis
serij, Vindictivélaan, 20, Oostende, Telefoon 716.89.

Hoogachtend,
Namens het Verbond der Kustvisserij, 

Een beheerder, De Voorzitter,
G. DECKMIJN. P. VANDENBERGHE.

Brief uit SJmuiden

N«*c*r de vrijhandel ?
Zoals we hier reeds neerpenden, 

zullen binnen enkele weken de maxi
mumprijzen tot het verleden behoren.

Wij krijgen hier dan wederom 
zoals in België de vrije markt en daar 
onmiddellijk aan verbonden de vrije 
concurrentiestrijd.

We zullen dus elk afzonderlijk 
naar landen als België, Zwitserland 
en Engeland vrij kunnen exporteren.

Voor Tsjecho-Slowakije en 
Frankrijk is dit niet het geval.

En meteen stelt zich de vraag 
op wélke basis zullen de winsten hier
van voortkomend onder de hande
laars verdeeld worden.

Wij verwachten dat dit ook hier 
de strijd zal doen oplaaien, zoals dit 
iestijds in België het geval is ge
weest.

Het zou een grote onbillijkheid 
zijn, eventuele verkregen winsten on
der een kleine groep te zien verdelen, 
daar de overheid toch eenieder het 
recht moet geven zijn zaken uit te 
breiden. •

Onderaanbiedingen zoals in 
België hébben plaats gevonden op de 
gebonden landen, bestaan in Neder
land niet, daar de Stichting Haring- 
export alleen het recht heeft verkre
gen verse haring uit te voeren en de 
Stichting Verse Vis één zelfde recht 
heeft verkregen voor Frankrijk.

Dit próblema zal dus een spoe
dige oplossing vergen. Er zullen echter 
heel wat moeilijkheden te overwin
nen zijn om er toe te komen.

Waar elkeen op de vrije landen 
kan exporteren en naar de gebonden 
landen geen individuele exportver
gunningen gegeven worden, zullen de 
oude deelgerechtigde exporteurs van 
een zékere bescherming genieten, 
waaruit een niet te vermijden botsing 
zal ontstaan.

Het is daarom te hopen dat 
beide partijen mekaar zullen verstaan 
daar we hier over een uitstekende ver 
eniging met een even prima voorzit
ter en bestuur beschikken.

De algemene verwachting is dat 
er een levendige concurrentiestrijd op 
de vrije landen zal ontstaan met even 
tueel verlies. Men is de mening toege
daan dat de export naar de gebonden 
landen zo’n winst voor de deelgerech
tigde exporteurs met zich zal bren
gen, dat het een kleine moeite zou 
zijn om van die winst een kleine per
centage ter beschikking te houden 
om de concurrentie op de vrije landen 
nog scherper door te drijven tegen  
hen die geen aandeel hébben in de 
gebonden landen.

Of de Nederlandse regering het 
zo zal begrijpen, valt af te wachten.

Gedurende de eerste tien maan 
den van 1948 werd voor 5,8 mïlliard 
naar België uitgevoerd en voerde Bel
gië voor 9,4 milliard franks naar Hol
land uit.

’ t Was in elk geval geen vis, al
thans niet va.n Belgische zijde.

Of thans een levendiger uitvoer 
naar België zal ontstaan, valt af te 
wachten en... betwijfelen wij sterk.

KONTRAKTEN VOOR IJLE 
HARINGUITVOER

Al de leden van het Verbond der 
Kustvisserij hebben een omzendbrief 
ontvangen met een kontrakt in drie
dubbel te tekenen, vermeldend dat zij 
akkoord gaan in de voorwaarden bij 
dit kontrakt vermeld, hun haring aan 
een vast prijs van 1,80 fr  voor de rest 
van de eerste uit te voeren 4 millioen 
kgr en 1,60 fr voor de andere 7 mil
lioen kgr te leveren.

ELKEEN IS VRIJ DIT KONTRAKT 
TE TEKENEN OF NIET. Zij die het 
tekenen, moeten het onmiddeliijk aan 
het secretariaat van Hand in Hand te 
Zeebrugge, aan voorzitter Jef Ver
banck te Nieuwpoort of aan het Ver
bond der Kustvisserij, 20 Vindictive- 
laan Oostende, in driedubbel toestu
ren.

, Dit kontrakt geldt alleen voor zover 
de ijle haring te Oostende aangevoerd 
wordt.

Met elkeen vrij te laten het kon
trakt te tekenen,. kan niemand het 
Verbond verwijten, dat het zijn plicht 
niet gedaan heeft om de leden niet 
het maximum van nut te laten ge
nieten van de aangevoerde ijle haring 
welke thans aan schommelende prij
zen dient afgenomen te worden.

DE EXPLOITATIEKOSTEN ONZER 
VISSERSVAARTUIGEN

Op het ogenblik wordt hard ge
werkt aan de ontleding van de uitba- 
tingskosten van de vissersvaartuigen 
met het doel de verhouding te kennen 
tussen de verschillende onkosten en 
deze te kunnen vergelijken met die 
van onze Benelux-partner.

Voorwaar een moeilijke maar zeer 
interessante studie.

DE SOCIALE W ETGEVING
Dbor het Verbond der Kustvisserij 

werd een voorstel bij de Hogere Over
heid ingediend tot wijziging van de 
Rijksmaatschap. Zekerheid voor de 
reders. Bij hoogdringendheid zóu deze 
kwestie moeten behandeld- worden, 
daar de kleine reders er niet meer aan 
uit kunnen. *

VERCADERING VAN HET 
PARITAIR COMITÉ

Deze vergadering werd Maandag ge 
houden te Brussel. Waren aanwezig :

Dhr. Minister Van Acker, Dhr. A. 
Christiaens, voorzitter; vanwege het 
Bestuur van het Zeewezen : Dhr. 
Carlier, ondervoorzitter, Dhr Pluy- 
mers; Vanwege de werkgevers : De 
hh. Lambrechts, Viaene Jaak, Albert

Bericht aan 
Zeevarenden

NEDERLAND
•  m  •

Waddenzee. Boontjes. Winterbeton- 
ning

De rode lichtboei Nr 12 is vervan
gen door een rode sparboei.

IJselmeer. Nabij Enkhuizen. 
Winterbe tonning 

De RZVS belboei aan het Lacon is 
vervangen door een RZVS sparboei.

De rode belboeien Rel-Krabbersgat 
Nr 3 en Slijk Nr 8 zijn vervangen 
door rode drijfbakens.

De RZHS lichtboei KG-EZ is ver
vangen door een RZHS sparboei.

4e en 5e district Loodswezen. Win- 
terbetonning 

In onderstaande vaarwaters zijn de 
genoemde lichtboeien vervangen door 
overeenkomstig gekleurde sparboeien.

Noord Pampus : rode lichtboei Nr 
4a en RZHS lichtboei NP-ZD;

Beningen : zwarte lichtboei Nr 1 
en rode lichtboei Nr 5.

Haringvliet : zwarte lichtboei Nr 4 
en rode lichtboei Nr 12;

Vuile Gat : rode lichtboeien Nr 2 
en Nr 4;

Oost Hellegat : rode lichtboei Nr 9.

Schulpengat. Texelstroom. Tijdélijk 
gedoofde lichtboeien 

Onderstaande lichtboeien zijn tij
delijk gedoofd :

BeE het Schulpengat, de groene 
wraklichtboei; in de Texelstroom, de 
rode lichtboei Nr 6 (Burgzand).

Verbiest en A. Neyts; Vanwege de han 
del : De hh. Jansen en Brunet Edg.; 
Vanwege de werknemers : De hh. De 
Gryse, Verstraete, De Bruyckere en 
Ameye.

Een korte openingsrede werd uit
gesproken door dhr. Minister Van 
Acker. Hij wt'jö op de i.n.dzakelijk- 
heid van een Paritair Com;té v.ur de 
visserij en drukte zijn n vrediwhud 
uit over het feit dat dit comité nu 
officieel tot stand gekomen is.

Hij wees op de moeilijkheden bij de 
toepassing der sociale wetgeving in de 
visserij, en verklaarde zo het nodig 
mocht blijken, de visserij op de steun 
van de bevoegde ministeries mocht 
rekenen.

Na het Comité het beste gewenst te 
hebben voor de toekomst, nam Mi
nister Van Acker afscheid.

Hierna ging de vergadering verder. 
De heer Voorzitter Christiaens, nam 
kontakt met de leden van het comité.

Na enkele vragen van technische 
aard te hebben beantwoord werd 
vastgesteld dat de volgende vergade
ring zou gehouden worden op Don
derdag 3 Februari te Oostende.

Gewezen werd op het feit dat de 
plaatsvervangers de effectieve leden 
zoudenTnogen vergezellen en dat deze 
ook techniekers in de te bespreken 
aangelegenheden zouden mogen aan
duiden. Deze hebben evenwel geen 
stemrecht.

BERICHT AAN DE REDERS VAN 

DE OOSTKUST

BURELEN OPEN

Voortaan zullen de burelen van de 
Beroepsvereniging «Hand in Hand» 
afd. Heist - Zeebrugge - Blankenber
ge, driemaal per week ’s namiddags 
gesloten zijn, nml. : Maandag, Don
derdag en Zaterdag.

êetpxe& iny  
acut onze 

fiandeCóaetd’cag.en

OP HET huidig ogenblik hebben 
onderhandelingen plaats inzake 
een nieuw Brits-Be.gisch han

delsverdrag Deze zijn Maandag te 
Londen begonnen. Alles heeft er de 
schijn van dat de Engeisen aan het 
weinige dat ze ons reeds geven voor 
wat de uitvoer van vis betreft, er nog 
wat zullen vanaf doen.

De bladen spreken van het leveren 
van duizende tonnen metaal, textiel, 
landbouw- en andere producten. Van 
vis wordt er niets gerept ,al zou de 
levering van tien duizend ton vis onze 
visserij al heel wat ten goede komen.

Men verlieze niet uit het oog dat 
vooral kan gesteund worden op het 
feit dat de Denen thans de Duitse 
markt voor hun rekening nemen en 
dat waar de landingen van Deense 
vis voor een derde verminderd is, Bel
gië heel gemakkelijk hun plaats zou 
dienen in te nemen.

Voor wat het ter beschikking van 
de nodige deviezen daarvoor betreft, 
is dit een kleinigheid als men dit ver
gelijkt met de sommen aan de uitvoer 
van andere producten besteed.

Met Italië werd ondertussen een 
handelsakkoord bereikt, waarbij het 
ons toegelaten is in ruil of anders 
voor honderd millioen frank vis te le
veren.

We zien echter niet in hoe wij met 
de huidige wisselkoers er zullen toe 
komen vis uit te voeren, zodat prak
tisch hiervan weinig of niets zal in 
huis komen. Ondertussen blijft er van 
uitvoer naar Frankrijk geen sprake 
en is een afvaardiging eens te meer 
naar Frankfurt afgereisd om er te 
trachten ook verse-vis-leveringen te 
kunnen doen geschieden .De moeilijk
heden zijn echter zeer groot en kun
nen slechts overwonnen met kwaliteit 
en het inrichten van groepsuitvoer, 
waardoor alle algemene onkosten van 
vervoer, verpakking en kwaliteit tot 
een minimum herleid worden.

Volharden weze het wachtwoord, 
eensgezindheid de enige uitweg.

VALCKE Gebr. Oostende



Brieven aan de Redactie

Waar ligt de fout ■?

Als vishandelaar kan ik na
tuurlijk best meespreken over zaken 
die mijn vak aanbelangen, en waarin 
ik best beslagen ben. Er wordt veel 
gepraat en niet minder geschreven 
over de slechte tijd die de visserij 
doormaakt. Waaraan ligt het ? Mis
schien vindt u mijn zienswijze wat 
simplistisch, maar ik zeg dat, als er 
geen vraag genoeg is, dit voorkomt 
van het feit dat de vis niet genoeg 
gelust ivordt, en als de vis niet ge
noeg gelust wordt, is het omdat ze 
niet aantrekkelijk genoeg aangebo
den wordt. En dit is uitsluitelijk 
zaak van de vishandelaars.

Als men even voor enkele uitstal
ramen blijft staan en men kijkt hoe 
de vis er ten toon gesteld is, toel, eer
lijk gezegd is het geen wonder dat de 
huisvrouwen geen irek hebben in een 
schotel van die hoop op elkaar ge
stapelde slijmerige massa. En dit is 
nog niets vergeleken bij de preparaten 
(zoals gebraden vis en ingelegde rog) 
die aan het zelfde uitstalraam te zien 
zijn. En hoe gaan sommige hande
laars te werk als ze de vis reinigen ? 
Het is eenvoudig de waar mishande
len. Of als ze er een moeten fileren ? 
Erbarmelijk !

Nee, vishandelaars, zo gaat het 
niet ! Begrijp toch, dat als gij de 
klanten schone verzorgde waar geeft, 
zij u als tegenprestatie goed uw 
brood zullen laten verdienen. Niet om 
u plezier te doen, maar omdat ze 
graag uw waar zullen komen kopen 
en omdat ze die even graag zullen 
eten en voor de huisgenoten klaar 
maken.

Vergeet niet dat de grootste en 
sterkste concurrent : «vlees» in al 
zijn vormen weer overvloedig op de 
markt te verkrijgen is, en de grote 
variëteit van bereidingen er helaas 
beter van gekend zijn als van vis. 
Licht gij uw klanten wel eens in over 
een bijzonder smakelijke bereiding 
■van een of andere vissoort ? Dringt 
gij wel eens bij hen aan opdat ze een 
lekkere groente bij de vis zouden eten  
of die met een saus zouden gereed 
maken die juist goed’ bij die vis past? 
er op drukkend, dat precies zoals bij 
vlees «c’est la saüce qui fait le plat»? 
Maakt gij schone étalage, beveelt gij 
altijd uw vis aan ? Zijt ge bereid om 
de vis thuis, op de markt, of op 
straat te verkopen, en slaagt gij er in 
ze te verkopen ? Zorgt ge dat de va
riëteit van vis in uw uitstalraam a f
wisselt ? Als gij dat allemaal niet 
doet, dan zijt gij geen goede vishan
delaar; dan hebt ge inderdaad nog 
veel te leren, en dan komt u niet eens 
het recht toe te klagen en te zeggen 
dat de vishandel niet gaat, want dan 
is het uw fout als de zaken bij u 
slabakken.

Als ik sommigen hoor zeggen : 
we zijn tot ondergang gedoemd, dan 
zou ik met permissie uit mijn vel 
springen; want het mag niet zijn dat 
zulke dingen gezegd worden door 
mensen met een gezond verstand in 
een gezond lichaam.

Bestaan er geen mensen meer 
met wilskracht, met eigenliefde en 
uithoudingsvermogen ? Is het te ver
wonderen, dat het publiek als het nog 
vis eet, naar vreemde soorten gaat 
vragen, enkel omdat die góed ver
zorgd zijn ? Zullen de handelaars de 
Belgische voortbrengst zo laten naar 
de vaantjes helpen ? Ja, er is nog 
een beetje overal gebrek aan goede 
■vakmensen. Laat ons hopen dat het 
niet eeuwig zo blijft. Vakbekwaam
heid en toewijding zijn voor de vis- 
stiel onontbeerlijk. Er dient op dat 
gebied nog veel te doen. De behoefte 
aan vaJcmensen en goede . verkopers 
groeit : aan de bekwaamheid van de 
handelaars worden grotere eisen ge
steld : inkoop, verkoop, gereedma
ken, verzorgen, vragen de volledige 
aandacht.

Het kopend publiek van vroe
ger, is niet meer hetzelfde als het te
genwoordige. Het grootste deel van 
de vrouwen werken, ze verlangen of 
kunnen niet veel tijd aan het huis
houden en het bereiden van eten be
steden, daarom willen ze gereedge
maakte, netjes voorgestelde schotel
tjes in de winkels vindien die ze naar 
huis kunnen meenemen en zo op de 
tafel zetten. Ze houden ook van een 
tikje luxe, eisen volledige reinheid en 
van tijd tot tijd een nieuwigheid. Dat 
ze kieskeurig zijn is hun recht en

Kalender der 
Hoogwater-

getijen
Schaft U het onmisbaar zakka- 

lender 1949 met Hoogwatergetijen 
in diverse havens, aan !

TE BEKOMEN Bij :
Hulp in Nood, Oostende
Het Nieuw Visscherijblad,

Oostende 
Internationale Boekhandel.

Oostende
Hand in Hand, Oostende
Hand in Hand, Zeebrugge
F. Timmerman, Kaai, 22

Nieuwpoort

EEN ONMISBARE CIDS
PRIJS : SLECHTS 2,50 Fr.

HANDIC FORMAAT

vanzelfsprekend hebben ze liefst vis 
zonder graten.

Dit alles zal alleen te verkrij
gen zijn als men zal komen tot de 
stichting van vakscholen voor vishan 
delaars, zoals door dhr Terryn werd 
voorgesteld op de visweek te Gent in 
1935 en 36 en op het Internationaal 
Congres van 1946 te Oostende. Als ik 
mij niet bedrieg werd zelfs het pro
gramma en de te volgen weg er bij ge 
voegd.

En wat mogen we nu met lede 
ogen bij onze Noorderburen aanzien ? 
Dat zij de handen uit de mouwen ge
stoken hebben en niet bij de pakken 
blijven zitten en dat idee prachtig 
uitgewerkt hebben, met school en 
examens voor klein- en groothande
laars in vis vakopleiding en alles.

En als we heel pessimistisch 
willen zijn, kunnen we voorzien dat 
zij dit bij ons zouden komen inrich
ten om hun afzetgebied te vergroten 
en er natuurlijk de vruchten van te 
plukken (in zaken kent men immers 
geen vriendjes).

Dit zou zeker de grootste te- 
leursttelling zijn van allen. En dan 
zullen wellicht de ogen opengaan, 
maar het zal te laat zijn, want wie 
zal er dan de moed hebben zich er 
tegen te verzetten ?

Maar laat ons niet op een  
dergelijke pessimistische noot eindi
gen en hopen dat ergens iemand de 
stem zal verheffen om het recht van 
de visser en van de reder en van de 
handelaar en allen die van het visje 
leven te laten gelden en er voor te 
zorgen, als er vruchten zullen te 
plukken vallen, die door ONS volk 
zullen geplukt worden en zij de te
vredenheid zullen mogen genieten 
van hun stoere arbeid. BRUTUS.

Cingepaóte praktijken
Een lezer vestigt onze aandacht op 

het feit, dat er in het steunfonds 
voor Werklozen, Koningstraat, Oost
ende, een heer is die «zoveel vriende
lijkheid» aan de dag legt, tegenover 
onze werklozen. Slagzinnen als deze, 
aan een zieke werkloze : «We gaan u 
ne keer een beetje doen lopen» zijn 
buiten alle welvoegelijkheid en hoor
den we slechts in de tijde van de be
zetting. Een visser.

NOTA der REDACTIE : Een derge
lijk antwoord is misschien wat al te 
kordaat, maar de dienst voor werk-, 
loosheid wordt tegenwoordig overlast. 
Allerlei plantrekkers komen er. De 
goede moeten het dan bekopen met de 
slechte. Nochtanns kan dit wél op een 
beleefder manier geschieden.

Spijsdienst op de 
paketboten

OOSTENDE - DOVER
Op Dinsdag 25 Januari om 10,30 uur 

heeft in de kantoren van het hoofd
bestuur van het Zeewezen, 90, Wet
straat, te Brussel, de aanbesteding 
plaats voor de vergunning van de uit
bating van de spijsdienst aan boord 
der Belgische staatspaketboten van 
de Oostende-Doverlijn.

Het bijzonder lastkohier nr 1-4, 
prijs 50 fr, is te verkrijgen tegen be
taling op postcheckrekening nr 35484 
-van de rekenplichtige der Paketboten 
te Brussel met aanduiding van het 
gewenste bescheid 

> Nadere inlichtingen worden ver
strekt door het bestuur van het Zee
wezen, 90 Wetstraat te Brussel

Clttde^zaekóxaad va<vc Zeeacuvtt
SCHIPPER VERHAECHE EN 

MATROOS MAES 
VRIJGESPROKEN

ke manier geschieden, wanneer mer 
zich aan stuurboord van de as bevindt

3. Het wieltje dat bij middel var 
een presbout op de aandrijvingsas b< 
vestigd is, was, bedekt met een be- 
schermingskap van 16 cm breed, dit 
op het houten dek vaststaat langs ie. 
der zijde bij middel van twee hout 
schroeven.

4. De presbout zit in het middengc

DE «GENERAL LECLERC»
VERANTWOORDELIJK

Het is onze lezers bekend dat de 
0.245 «Evolution» tofcbehorende aan 
de Gebr. Verhaeghe op 23 October
door een Frans vissersvaartuig, ter- deelte van het wieltje en steekt ee 
wijl de 0.245 aan de korre lag, in de weinig buiten het achtervlak van h< 
grond gelopen werd. wieltje uit

Na een grondig onderzoek van de 5 Na de beschermingsplaat te het 
zaak heeft de Onderzoeksraad voor ben verwijderd, werd door twee lede 
Scheepvaart thans zi;'n vonnis geveld, van de huidige bemanning de pret 

Uit het verslag neergelegd door de gedaan Deze proeven wezen uit

Brugse
zeevaartinrichtingen

STATISTIEK OER BINNENSCHEEP
VAART IN DECEMBER 1948

(1) : aantal — (2) Metr. Tonnemaat | 
— (3) : lading. j

Aangekomen :

dat
schipper van het Frans vaartuig «Gé- iemand die zich aan bakboord van d< 
néral Leclerck hetwelk aan de Raad 
werd medegedeeld door bemiddeling 
van dhr Rijkscommissaris, 

hoofdzakelijk het volgende onthouden 
De SflKi1.

as bevindt en die de wihc-h wil uit
schakelen, dat alleen van de bakboorc 

dient zijde kan doen, wanneer hij zijn rui 
naar het voorschip keert, zijn linker

( l) (2) (3)
Brugge 8 2,369 1,372
Zeekanaal 44 15,125 10,960
Zeebrugge 

Vertrokken :
15 1,393 995

(1) (2) (3)
Brugge 10 2,773 340

Zeekanaal 46 16,810 892
Zeebrugge 14 1,463 8

ipper geeft op 23-10-48 been over de as zet om met zijn lin- 
rond 7 u., na zijn kompaskoers gewij- kervoet de trapper naar beneden t< 
zlgd te hebben van 198° naar 220°, de duwen Op dat ogenblik draait de as 
nodige bevelen om alles klaar te ma- en het wieltje dus tussen de benen Ir 
ken ten einde te gaan vissen aan de dien juist dan, de persoon struikelt o; 
Sandettle. zijn rechterbeen te dicht bij het wiel-

2. Om 7.35 u. ziet de schipper op zijn tje zet, is het- best mogelijk dat zijr 
bakboordzijde een sloep die NW stuurt kous of zijn broek meegesleurd wordt 
en verwittigt daarvan zijn mannen 
van wacht om 7.40 uur.

3 De schipper gaat naar zijn kamer 
om 7,50 uur

4 Rond 7.52 u., steeds in zijn kamer

X X X

Tijdens het onderzoek aan boorc 
van de Z.68. hadden wij de gelegen
heid te spreken met de huidige eige-

GARNAAL
in

transiet
Een paar weken geleden werd de 

gedachte gelanceerd, Belgische vis
sersvaartuigen van uit IJmuiden en 
Scheveningen in transiet naar België 
te voeren.

Het is zelfs zover gegaan dat de ra
dio dit alles als een waarheid uit
zond en meldde, dat dit door het Ver
bond der Kustvisserij werd aange
vraagd.

In werkelijkheid werd dit door de 
garnaalhandelaars-importeurs aange - 
vraagd en werd in principe daartegen 
door de vissers geen bezwaar geop
perd.

Thans werd de kwestie met de Ho
gere Overheid van meer nabij onder
zocht en kan gemeld dat van dit voor 
nemen niets in huis zal komen omdat 
die garnaal langs een tweede grens
post zou worden ingevoerd en ze niet 
openbaar voor elkeens beurs in de vis
mijn zou verkocht worden.

Dit zou een gevaarlijk voorgaande 
scheppen zijn met voor de visserij 
ernstige gevolgen.

, . Het Verbond der Kustvisserij heeft
Jusqua present,^ et c^depuis^ae ■ ZjCh bijgevolg tegen die gedachte ver

zefc -n de waarin ze zou
verwezenlijkt worden.

zijnde, voelt hij een hevige schok die nares Wwe Dobbelaere, dewelke ver
zich op zi.'n voorschip voordoet. klaarde dat de beschermingsplf» at bc

5. De «Général Leclerc» lag op het ven het wïelit'e dtond: toen zij he
ogenblik der aanvaring niet aan de SChip te Oostende heeft gekocht,
kor en liep bijgevolg vrije vaart.

CONCLUSIES OER BIJZITTERS

a) Indien de persoon die gelast 
met het in en uitschakelen van de 
winch zich steeds aan stuurboord van 
de aandrijvingsas bevindt of zich irr

OHat&i Gij. de ui»- 1
Een lezer schrijft ons :

f

générations, le seul rapport qui unis- 
sait le beurre au poisson, était qu’il 
fallait du premier pour frire le se- 
cond.

Depuis, notre Gouvernement 
dans sa sagesse aussi profonde que 
dirigiste a changé tout céla. Voici 
comment :

Nous avons encore tous, dans la 
mémoire, la crise profonde que su- 
bit, au début 1948, notre industrie de 
la pêche. Les importations massives 
de poisson danois, rendaient déficitai- 
re l’exploitation de notre pêcherie 
maritime. ,

Toutes les démarches, faites par 
nos délégués, se heurtaient a un mur 
sans fissures ! ! Le gouvernement 
beige, pour scutenir sa politique de 
vie a bon marché (Ne vous laissez 
pas faire !), devait importer du beur
re danois. Hors, les danois ne la- 
chaient leur beurre que si nous pre- 
nions leur poisson.

Après de longs palabres, après 
de lourds sacrifices consentis par 
nos pêcheurs, et toujours dans l’inté- 
rêt supérieur du pays, on se remit en 
route clopin-clopant ! !

Tout & coup, voici un mois ou 
deux, le gouvernement vient de réta- 
blir les timbres de beurre ! Pcmrquoi ? 
UNIQUEMENT POUR ECOULER LE 
STOCK DE BEURRE DANOIS, QUI 
NE TROUVE PAS AUTREMENT 
PRENEUR ! !

Pour résumer, on a quasi-ruiné 
une industrie spécifiquement beige & 
100 %, pour acheter & l’étranger une 
marchandise dont nous n'avons pas 
bésoin.

Amis pêcheurs, criez avec moi : 
vwe l’Etat-Commergant ! !

ELDE.

Kan de maag een stukje vlees niet 
lijden, een hapje vis zal haar ver
blijden.

W A T MEN IN NEDERLAND ER 
OVER DENKT

Men schrijft ons uit IJmuiden, dat 
van Nederlandse zijde daartegen geen 
bezwaar zou mogen geopperd worden, 
daar reeds twee jaar naeen Engelse 
drifters vergunning verkregen hun 
verse haring onder de Engelse wal ge
vangen, te IJmuiden te lossen en In 
transiet naar Duitsland te voeren.

Dat in beide jaren daarvan niets in 
huis is gekomen, is een gevolg van het 
feit dat men in Engeland het nuttig 
achtte zelf die vangsten op te nemen.

Het lossen te IJmuiden, zowel als 
in Scheveningen zou geen moeilijkhe
den met zich brengen, al is de haven 
van IJmuiden met het oog op de te 
vervullen fórmalieiten boven Scheve
ningen te verkiezen.

Men spreekt van de garnalen te la 
ten halen per auto, maar dan zouden 
de Belgische vissers er toch minstens 
dagelijks 2000 kg moeten aanbrengen 
wil men dergelijke vrachten niet te 
duur maken.

Mochten de vangsten te klein zijn, 
dan komen die s’avonds per spoor 
naar Breskens, waar ze per auto kup- 
nen afgehaald.

Het spreekt vanzelf dat het vervoer 
per Nederlandse auto nog voordeliger 
ware omdat men nooit zeker is om. 
trent het aangevoerde gewicht.

Dit alles wordt bekeken van Ne
derlandse zijde alsof een twintigtal 
Belgische vaartuigen aldaar de gar- 
naalvisserij zouden gaan bedrijven.

Een zaak staat vast en dat is dat. 
zulks wel zou mogelijk zijn, moest 
men de Nederlandse territoriale wa
teren hiervoor toelaten.

We hopen hierop nog te kuunnen 
terugkeren.

6. De schipper van de «Général Le
clerc» vrije vaart lopend om zich naar 
de Sandettie te begeven, had de 0245 
«Evolution» gezien, 17 minuten voor 
de aanvaring; dus op een afstand van 
minstens 2,5 mijlen, hetgeen bewijst 
dat er een goede zichtbaarheid heer- rner naar deze plaats begeeft om deze 
ste. bewerking uit te voeren dan dient hei

wieltje niet beschermd bij middel var 
OORDEEL VAN DE RAAD een kap.

Al het hierboven en de verklaring b) Aangezien het ephfcer werd uit 
van de Belgische bemanning overwo- gemaakt dat, ten einde de bewerkiij 
gen, komt de Raad tot de conclusie van m - en uitschakelen van de wir.d 
dat : 1. de aanvaring tussen de 0.245 Qver de as wordt heengestapt, dan ve 
«Evolution» en het Frans vaartuig «Gé tegenwoordigt het ontbreken van eet 
néral Leclerc» te wijten is aan mangel bescherming van dit gedeelte van d 
aan waakzaamheid en de onvoorzich- as ongetwijfeld een bestendig gevaa 
tige vaart vanwege de bemanning van VOor de bemanning, 
laatstgenoemd vaartuig.

2. geen beroepsfout kan weerhouden BESLUIT VAN OE RAAD
worden ten laste van schipper Ver- 
haeghen Louis van de 0.245. ai het hierboven overwogen komt dt

In aanmerking nemend : enerzijds Raad tot de conclusie dat het ongeva; 
de heersende weersomstandigheden overkomen aan schipper Heindersor 
voor en op het ogenblik der aanvaring te wijten is aan zijn ongelukkig uit 
alsook het feit dat de «Giénéral Le- glijden, tengevolge waarvan zijn rech 
clerc» vrije vaart liep; anderzijds de terbeen tegen de aandrijvingsas var 
gewoonte der vissersvaartuigen, hoofd de winch kwam te leunen en zi'h kou£ 
zakelijk gedurende het haringseizoen door de presbout van het tandwieltj* 
elkander tot heel dicht te naderen; werd meegesleurd 
is de Raad van oordeel dat de wacht- Niettegenstaande de Raad de over 
hebbende roerganger aan boord van tuiging is toegedaan dat dergelijk on 
de 0245 «Evolution», hetwelk volgens geval zich niet zou hebben voorgedaar 
de onder eed afgelegde verklaringen indien het tandwieltje van een be 
aan de kor lag, van rechtswege mocht schermingsplaat voorzien was geweesl 
veronderstellen, dat het aankomend is de Raad van oordeel dat, aangezier 
vrijlopend vaartuig lichtjes bakboord het ongeval in kwestie maar mogelijl 
roer zou gegeven hebben om achter werd van het ogenblik dat het voor 
de 0.245 door te varen. Het is maar afging van een uiterst toevallige bij 
wanneer de roergainger van de 0.245 komende en noodlottige omstandig 
meende zich rekenschap te kunnen heid: in het onderhavig geval uit-gli; 
geven dat de «Général Lelerc» niet den op ijs en vislijm; er aan schippei 
van koers zou veranderen, dat hij ge- Heinderson geen verwijt kan wtrdei 
stopt en achteruit geslagen heeft in gedaan. Verstaat dat de gerechtskos 
de hoop dat ’t vaartuig nog langs voor ten ten laste blijven van de Staat 
zou kunnen voorbij varen.

De Raad stelt derhalve schipper ONDERRICHTINGEN VOOR OE
Verhaeghe Louis en Maes André, m a- REDERS
troos, beiden aan boord van de 0.245
«Evolution», buiten zaak. De Raad drukt de wens uit dat «K

Verstaat dat de Gerechtskosten ten Reders en de Schippers zich gezamen 
laste blijven van de Staat

HET ONGEVAL OVERKOMEN OP 
DE 0.68

SCHIPPER HEINDERSON 
VRIJGESPROKEN

Op 28 Oogst 1948 deed er zich aan 
boord van de 0.68 «St. Jean» een on

lijk zouden Inspannen, om in alle op 
zichten, aan boord van hun vaartui 
gen de gepaste maatregelen toe t* 
passen en de doelmatige middelen aan 
te wenden ten einde, buiten de geva
ren eigen aan hun beroep, onze zee
lieden zoveel mogelijk van enigszins 
vermijdbare ongevallen te vrijwaren

De volgende zitting van de Onder-
geval voor, gaar bij schipper Heinder- zoeksraad heeft plaats op 18 Januari,
son Vlctor, die aan de winch stond,
het rechterbeen verloor.

WAT HET ONDERZOEK UITWEES
Op Verzoek van dhr. Rijkscommis

saris, heeft de Raad opdracht gege
ven aan drie zijner leden, zich aan 
boord van de 0.68 te begeven ten ein
de de winchinrichting na te gaan.

Voormelde leden van de Raad dien
den ter terechtzitting 14 Dec. het vol
gend verslag in :

In opdracht van dhr Voorzitter van 
de Onderzoeksraad voor de Zeevaart, 
begeven zich de hh. bijzitters Beuren. 
De drie en Becu op 9 December 1948 
naar Zeebrugge, ten einde aan boord 
van het vissersvaartuig Z 68 ex 068  
een onderzoek in te stellen met be
trekking tot het ongeval overkomen 
op 28 Augustus 198 aan de heer Hein
derson, aan boord van dit bovenver
meld vissersvaartuig.

Dit onderzoek heeft geleid tot

CARELS
Diesel M otoren

Op 26 Januari zal de zaak van 0.65 
terug op het tapijt gebracht worden 
en op 16 Februari valt het verdict In 
de zaak van 0.248,

Vergadering van 
Reders en 

Vishandelaars
Donderdagavond, vergaderden de Re 

ders en Vishandelaars in - het «Hótel 
du Pare». Dhr. Vander Rol meldde dat 
het doel van de vergadering was een 
terrein van verstandhouding met de 
Vishandelaars en Reders te vinden en 
merkte op dat de Reders groot geld- 

| verlies leden ten gevolge van de lag« 
de prijzen welke voor de vis gegever 

volgende vaststellingen en conclusies: wordt. De heer Cloet, vishandelaar 
1. Tussen de motorkap en de winch was de mening toegedaan dat zulkj 

is er een vrije ruimte tot doorgang zijn oorsprong vond in het feit dal

AGENTSCHAP:
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van 22 cm  bijgevolg onvoldoende om 
doorgang te verlenen;

2 De hefboom dienend tot het in- 
en uitschakelen van de winch be
vindt zich aan stuurboord van de aan
drijvingsas van de winch. Deze hef
boom staat bijna recht wanneer de 
winch ingeschakeld is en dient naar 
stuurboord gedeeltelijk neergelegd, 
wanneer de winch dient uitge^chakeld 
Nog meer naar stuurboord dan de hef 
boom en tegen de motorkap bevindt 
zich een trapper. Vooraleer de hef
boom kan woeden bewogen, dient deze 
trapper voorafgaandelijk met de voet 
naar beneden geduwd. Deze bewerking 
van in- en uitschakelen van de winch 
kan maar op een zekere en behoorlij-

veel handelaars niet langs de grossis 
ten kopen.’ Dhr. Dubois meent dat een 
minimumprijs zou dienen ingesteld en 
dat naar ruimer middelen van stokke- 
ring zou dienen overgegaan te worden 
Dhr. Vander Rol stelt vervolgens voor 
een commissie samen te stellen die 
zou bestaan uit de hh. Depaepe, Cloet 
en Geklere voor de uitvoer, de hh. De 
Zutter, Berdfen en Willems voor de 
grossiers, de hh. Bauwens. Rabaey en 
Vander Rol voor de productie. Het 
VBZ zal in de volgende vergadering be 
slissen hoe de delegatie zal samenge
steld worden om in deze nieuwe com 
missie te zetelen, o f van dit alles iets 
in huis zal komen, zal de toekomst uit 
wijzen



De Belgische bouwsubsidies
Enkele maanden geleden hebben 

wij op deze plaats een beschouwing 
gewijd aan de Belgische Koopvaardij. 
Wij maakten daarbij tevens meldihg 
van de plannen der regering om een 
fonds te stichten, waaruit de voorge
nomen expansie zou kunnen worden 
gefinancieerd. Deze plannen zijn in
middels verwezenlijkt, en de speciale 
wet die de daarvoor noodzakelijke f i
nanciële maatregelen afkondigt is 
gepubliceerd. De officiële naam voor 
het fonds luidt : «Fonds de i’Arme- 
ment et des constructions jnaritimes» 
en het omschreven doel is de Belgi
sche reders in staat te stellen crediet 
te verkrijgen voor de uitbreiding van 
hun vloten. Dit kan geschieden direct 
uit het fonds, of van de banken. 
Wordt de laatste weg gekozen, dan 
blijft het fonds echter toch garant, 
zodat het in wezen weinig verschil 
maakt.Er is lang gediscussieerd over de 
grootte van het fonds. De regering 
was in dit geval vrijgeviger dan de 
Senaat, want de door haar voorge
stelde 3000 millióen francs werden 
uiteindelijk met 1000 milhoen vermin 
derd, zodat de Belgische sheepvaart 
de beschikking heeft gekregen over 
2000 millioen francs, hetgeen neer
komt op ruim 112 millioen gulden. Zo 
als wij in het vorig artikel reeds zei
den zal de uitvoering van de plannen 
gespreid worden over een periode 
van tien jaar, en in verband hierme
de is ook het fonds in tien jaarlijkse 
termijnen van 200 millioen francs 
verdeeld.Het spreekt vanzelf, dat bouwsub
sidies niet zonder controle worden 
gegeven, en dat een en ander zal 
plaats vinden onder auspiciën van de 
Staat, die daardoor, zij het ook op af
stand, enige zeggenschap krijgt. Cre-

Hog het 
interessant vonnis
OF JAAGT DESTAAT HET GELD UIT

DE ZAK VAN EEN W tD u w t ?
In een van onze voorgaande num

mers gaven wij een afschrift weer 
van het vonnis waarbij de Gemeen
schappelijke Kas voor de Zeevisserij 
veroordeeld werd om aan L. G., wier 
echtgenoot in geheimzinnige omstan
digheden verdwenen is in Engeland 
aan boord van een Belgisch vissers
vaartuig, een jaarlijkse lijfrente toe 
te kennen voor haar en haar beide 
kinderen, en tezelföér tijd de achter
stallen uit te keren.

Het vonnis dat ten andere goed ge
motiveerd is, besluit dat het verdwij
nen van het slachtoffer wel degelijk 
als een arbeidsongeval moet aanzien 
worden. Voor ons bestond er dan ook 
geen twijfel of ook aan deze weduwe 
zou een rechtmatig pensioen toe^e- 
kend worden. Helaas.... De Staat 
die de GemeenschappelijSe Kas be
heert, heeft er dan toch een graatje 
in gevonden en beslist beroep tegen 
het vonnis aan te tekenen !

Voor de Weduwe echter blijft slechts 
hoop op de toekomst plus nog enkele 
duizende franken voor proceskosten, 
dank zij de financiële spitsvondigheid

van de Staat

dieten direct uit het bouwfonds kun
nen slechts worden verleend met toe
stemming van de regering, en daar
mede begint dan voor de betreffende 
rederij ook de staatssupervisie. Een 
rederij namelijk aan wie een bouw- 
crediet wordt toegestaan zal onder 
toezicht van een speciaal voor dat 
doel te benoemen staatscommissaris 
worden gesplaatst. Deze commissaris 
zal namens de regering toezicht hou
den op de gang van zaken en daar
over rapport uitbrengen. Voor het 
geval het bouwkapitaal door een 
bank wordt gefourneerd, blijft zoals 
we reeds zeiden tóch het staatsbouw- 
fonds garant. Alleen is de procedure 
iets anders, omdat in dit geval niet 
de regering beslist over het al of niet 
verlenen van het crediet, doch een 
speciale commissie, waarin vertegen
woordigers uit scheepvaart-, bank-, 
en scheepsbouwkringen zitting heb
ben.

Uitbreiding van de Belgische Koop
vaardijvloot is het doel van deze door 
de regering in het leven geroepen 
bouwsubsidiepolitiek, die voor een 
deel door de reders is geïnspireerd. 
De regering ziet echter zelf ook zeer 
goed in, dat als het land er in slaagt, 
zijn maritieme positie te verbeteren, 
de welvaart op evenredige wijze, zaï 
worden gestimuleerd. De taak die ze 
daarbij op zich heeft genomen is ech
ter niet licht. ,

Met het bouwfonds zal het moge
lijk zijn om de Belgische koopvaardij
vloot voor een periode van tien jaar 
uit te breiden tot 850.000 ton, het
geen een verdubbeling betekent van 
de vooroorlogse tonnage. Momenteel 
bedraagt de Belgische koopvaardij 
iets meer dan een half procent van 
de wereldvloot, en vervoert daarmede 
ruim 4,50 t.h. van de Belgische over
zeese handel. Dit is uiteraard zeer 
weinig en als gevolg daarvan kost het 
België jaarlijks aanzienlijke bedragen 
aan buitenlandse valuta om zijn sea- 
borne traffic uit en thuis te krijgen. 
Meer scheepsruimte onder Belgische 
vlag betekent dus dat er deviezen 
kunnen worden gespaard, en voor on
ze zuiderburen is dit éven belangrijk 
als voor welk ander land ook.

Over. een periode van tien jaar zal 
België zijn positie in dit opzicht be: 
langrijk kunnen verbeteren, en we 
mogen wel aannemen dat het uitge- 
van van zoveel kostbare deviezen 
voor scheepvaartdiensten de vopr- 
naamste aanleiding is geweest tot de 
stichting van het bouwsubsidiefonds 
voor de uitbreiding van de koopvaar
dijvloot. Dit argument is bij de de
batten in de Senaat van regerings
zijde ook te berde gebracht, gesteund 
door uitvoerig cijfermateriaal pver 
dit onderwerp. Gedurende de laatste 
drie jaren vorderde het Belgische 
overzeese verkeer een bedrag van 
ruim 30.000 millioen francs, voor een 
zeer groot deel in «hard currency», 
terwijl van een ontwikkeling in te
genovergestelde richting vrijwel geen 
sprake was. Deze toestand is uiterma
te ongewenst, Dat het gezamenlijk 
overleg tussen regering en reders 
thans heeft geleid tot een mogelijk
heid die hierin op de lange duur een 
aanzienlijke verbetering kan schep
pen is verheugend. v. H.

«Dagblad Scheepvaart»

Geschiedenis der
(6iaau9A)

Derde (Amerikaanse) tijdperk
Vanuit de Engelse koloniën in Noord 

Amerika had zich een walvisvangst 
ontwikkeld op Noordkapers dicht on
der'de kust. Tegen het einde van de 
17e eeuw waren deze, dieren schaars 
geworden onder de kust en mén be
gon ze toen meer en meer in open zee 
te jagen. Dit leidde tot de jacht op 
Potvissen, daar deze dieren zich bij 
massa’s in de gematigde en warme 
delen van de Oceaan bevonden.

In 1770 bestond de vloot uit 125 
schoeners, barken en brikken. Ande
re landen gingen aan de vangst mee
doen. Het hoogtepunt werd bereikt 
in 1846; van de wereldvloot van b ij
na 1000 schepen voor dit bedrijf had
den de Amerikanen er ca. 700 in de 
vaart. De .voornaamste produkten 
waren spermaceti, een wasachtige sub 
stantie, die in de kop van de potvis

3RUN ET & C°

voorkomt, geschikt o.a. voor kaarsen- 
fabricage en potvis-olie. Gemiddeld 
werden jaarlijks 7000-10.000 dieren 
gevangen. Na het midden van de 19e 
eeuw ging de potvisjacht regelmatig 
achteruit; de oorzaken hiervan wa
ren verschillende, maar niet in de 
laatste plaats de overbevissing der 
vangstgebieden en de vermindering 
van de potvisstand. Er zijn tegen
woordig echter nog grote aantallen 
van deze dieren in de onmetelijke 
ruimten der wereldzeeën aanwezig.

De tot nu toe besproken «Oude 
Walvisvangst» werd dus uitgeoefend 
door de Basken, de Hollanders en de 
Amerikanen, die ieder in een tijd 
perk de leiding hadden en ieder op 
een soort jaagden, nl. de Noordkaper, 
de Groenlandse walvis en de Potvis. 
Wij hebben gezien, dat het bedrijf 
steeds begon nabij de kust, dat naar
mate de walvissen op de kust
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Vanwege het Bedrijfschap maakt 
men bekend dat in dit opzicht, de hier 
navolgende verordening werd vastge
steld :

Artikel 1 . — In deze verordening 
wordt verstaan onder : «Bedrijf
schap» : het Bedrijfschap voor Vis
serijproducten, gevestigd te ’s-Gra- 
venhage : «Stichting» : de Stichting 
«Holland Herring Fisheries Associa- 
tion», gevestigd te ’s-Granvenhage; 
«Deelgenoot» : deelgenoot in de
Stichting.

Artikel 2. — Uitvoermachtigingen, 
als bedoeld in artikel 2 van het Mo- 
nopoliebesluit Voedselvoorziening, tot 
het uitvoeren van gezouten haring 
naar de Verenigde Staten van Ame
rika en Canada worden met ingang 
van 10 September 1948 geweigerd aan 
eenieder, met uitzondering van de 
Stichting.

Artikel 3. — De Stichting is ver
plicht het Bedrijfschap desverlan- 
gend alle inlichtingen te verstrekken 
en, bescheiden over te leggen, welke 
verband houden met haar werkzaam 
heden.

Artikel 4. — VoÓr het seizoen 1948- 
1949 wordt het aandeel van ieder der 
deelgenoten in de uitvoer van gezou
ten haring naar de Verenigde Staten 

van Amerika en Canada vastgesteld 
op grond van de door ieder van hen 
in de exportseizoenen 1936-1937, 1937- 
1938, 1946-1947 en 1947-1948 uitge- 
yoerde hoeveelheden gezouten haring 
naar deze landen, met inachtneming 
van het bepaalde in deze verordening.

2. — De door een deelgenoot in elk 
der vier in het voorgaande lidbedoel- 
de seizoenen naar de Verenigde Sta
ten van Amerika en-of Canada uit
gevoerde hoeveelheden, gezouten ha
ring worden uitgedrukt in een per
centage van de totaal in elk dier sei
zoenen naar deze landen uitgevoerde 
hoeveelheden gezouten haring.

3. — Het ingevolge het bepaalde in 
het voorgaande lid voor ieder der deel 
genoten vastgestelde percentage voor 
het seizoen 1936-1937 wordt vermenig 
vuldigd met de factor 1, voor het sei
zoen 1937-1938 met de factor 2, voor 
het seizoen. 1946-1947 met de factor 3 
en voor het seizoen 1947-1948 met de

factor 4.
4. — Het aandeel van ieder deelge

noot in de uitvoer van gezouten ha
ring naar de Verenigde Staten van 
Amerika en Canada voor het seizoen 
1948-1949 wordt verkregen door de 
som van de voor hem ingevolge het 
voorgaande lid berekende cijfers te 
delen door de deler 10.

Artikel 5. — Indien een deelgenoot 
in de in artikel 4, lid 1, vermelde ex
portseizoenen geen gezouten haring 
naar de Verenigde Staten van Ame
rika en-of Canada heeft uitgevoerd, 
zal aan hem een door het Bedrijf
schap te bepalen aandeel in de uit
voer Van gezouten haring naar de 
Verenigde Staten van Amerika en 
Canada wordt toegekend.

Artikel 6. — In daarvoor naar het 
oordeel van het Bedrijfschap in aan
merking komende gevallen, met na
me in die gevallen, waarin toepas
sing van het bepaalde in de artikelen
2 en 4 tot onbillijkheden zou leiden, 
kan door of vanwege het Bedrijf
schap al dan niet onder hetzelve te 
stellen voorwaarden van het bepaalde 
in evengenoemde artikelen afgeweken

Artikelen 7. — Indien in het seizoen 
1948-1949 de uitvoer van gezouten ha
ring naar de Verenigde Staten van 
Amerika en Canada meer dan
700.000 kgr netto bedraagt, doch min
der dan 1.400.000 kgr netto, wordt 75 
t.h van hetgeen meer dan 700,000 kgr 
netto wordt uitgevoerd verdeeld over
eenkomstig de krachtens de vooreaan 
de artikelen vastgestelde percentages 
en 25 t.h gelijkelijk onder ane deel
genoten, terwijl indien, in het seizoen 
1948-1949 meer dan 1.400.000 kgr net
to gezouten haring naar de Verenigde 
Staten van Amerika en Canada wordt 
geëxporteerd, 50 t.h. van hetgeen 
meer dan 1.400.000 netto wordt ge
ëxporteerd wordt verdeeld overeen
komstig de krachtens de voorgaande 
artikelen vastgestelde percentages en 
50 t.h. gelijkelijk onder alle deelgeno
ten.

Artikel 8. — Deze verordening kan 
worden aangehaald als «Verordening 
inzake export gezouten haring Ver
enigde Staten van Amerika en Cana
da»

(Vervolg)
KLIPVIS wordt ook wel in landen 

met een ongunstiger klimaat bereid. 
Het woord komt van «klippa», dat 
«snijden» betekent. Ook hiervoor 
wordt magere vis gebruikt, die ont- 
kopt en opengesneden wordt. Vervol
gens wordt de ruggegraat voor het 
grootste gedeelte Yerwijderd en de 
vis sterk gezouten. Na deze behande
ling, die tegenwoordig machinaal ver
richt wordt, worden de vissen open
geklapt en op een cementen of ste
nen vloer opgestapeld. Op de vloer en 
tussen de lagen wordt rijkelijk van 
zout gebruik gemaakt, zodat na het 
zouten nog steeds droog zout over
blijft. Het is wel duidelijk dat de vis
sen elkaar niet mogen aanraken, om 
dat op déze zoutvrije plaatsen snel 
verkleuringen en ook bederf kan op
treden. Na het zouten, dat verschil
lende weken kan duren, wordt het 
zout eerst door kloppen van de vis 
verwijderd en vervolgens door afspoe 
len onder stromend water. Daarna 
wordt de vis aan de lucht «voorge
droogd» en tot slot gestapeld en uit
geperst.

Het «kunstmatige» drogen vindt 
tegenwoordig meer en meer toepas
sing. Aan draaibare stellages worden 
de opengeklapte vissen opgehangen 
en in de droogkamers gebracht. Ge
woonlijk zijn deze stellages voorzien 
van. wielen, waardoor zij beter ver
plaatsbaar zijn. Het drogen geschiedt 
door verwarmde lucht, die door mid
del van ventilatoren door de kamers 
circuleert.

Evenals bij het roken moet voort
durend de temperatuur in het oog 
worden gehouden. Is deze te hoog, 
dan bestaat het gevaar, dat de vis 
«dichtslaat». De huid wordt dan per
kamentachtig. Dit heeft twee nadelen 
Ten eerste kan het water uit het vis
vlees slecht door het huid naar buiten 
komen en droogt de vis minder goed 
uit. En ten tweede neemt het tijdens 
het weken voor het gebruik slecht 
water op, terwijl dan bovendien zeer 
slecht het zout uitgespoeld kan wor
den en de smaak ongunstig beinvloed 
wordt.

In 1940 heeft men in Duitsland een 
begin gemaakt met het bereiden van 
«geperste» vis. Schijnbaar is men door 
de oorlogsomstandigheden niet in de 
gelegenheid geweest de proeven hier
mede voort te zetten. Het is mij ten
minste niet bekend of dit product in 
de handel gebracht werd. Het be
stond uit gefileerde kabeljauw en het 
werd volgens een speciale methode 
zeer sterk gedroogd, daarna bij een 
zeer hoge druk samengeperst tot 
blokjes van 2,50 cm maal 6,50 cm op
2 cm. Tot slot werden deze in cello- 
phaan verpakt. De kwaliteit van dit 
product was echter niet bizonder en 
zeker minder dan die van verse of 
gedroogde vis. Vooral de verkleurin
gen, die het witte visvlees verander
den in een geelbruine tot zelfs don- 
kergrijgze massa maakten het uiter
lijk niet aantrekkelijk. Hoewel deze 
resultaten dus niet erg gunstig wa
ren, kan toch verwacht worden, dat 
door een verbetering van de droog en 
persmethoden een product kan wor
den bereid, dat in kwaliteit de op ge
bruikelijke wijze gedroogde vis niet 
ver achter staat.

De resultaten, die men in Noorwe
gen met een dergelijke methode be
reikt, zijn veel gunstiger. De duur van 
de bereiding is niet langer dan een 
paar uur. De vis, die ’s morgens aan
gevoerd wordt, is dan dus ’s avonds 
reeds zo ver om in geperste toestand 
op de markt gebracht te worden. Een

groot voordeel is, dat de vis door deze 
behandeling ongeveer 90 t.h. van zijn 
gewicht verliest, zodat een vis van 2 
kg dan nog maar 200 gr weegt. Ver
der schijnt het, dat de smaak, het vi- 
taminegehalte en de voedingswaarde 
niet achteruitgaat. In dit bedrijf aan 
de Noorse kust wordt de vis direct na 
aankomst in de fabriek in speciale 
machines géfileerd en de filets ge
droogd. Vervolgens onder hoge druk 
samengeperst tot harde blokken.

Vanzelfsprekend bestaan er ver
schillende patenten, die op kunstma
tige droging met of zónder persen 
berusten. De Aktieselabet Ciskeorring 
bezit een patent op de gebruikelijk 
luchtdroging gecombineerd met het 
afscheiden van water door persen bij
1-2 atnj. overdruk. Hierbij wordt het 
water door vilt-lagen opgezogen. Op 
deze wijze is het mogelijk het drogen 
tot 3-8 dagen te verkorten.

Iets dergelijks is het patent van 
Hjalmar Minde. De vis wordt van de 
huid ontdaan en ontleed, gezouten en 
kunstmatig gedroogd, waarbij het 
drogen door uitpersen af gewisseld 
wordt.

Nog een ander patent schrijft voor 
de vis eerst gedeeltelijk te drogen en 
daarna de huid te verwijderen. Het 
product wordt dan in schijven van
2-5 mm gesneden en deze sterk uit
gedroogd. Vervolgens in blokken sa
mengeperst en onder hoge druk ge
perst.

Volgens het patent van W. Heywood 
Hoslam wordt met warme lucht in 
een apparaat ̂ gedroogd, bestaande uit 
een droogkamer waarop de luehtver- 
warmingskamer aangebracht is. Door 
midde' van een ventilatie-inrichting 
kan de verwarmde lucht in de een of 
andere richting door de verschillende 
kamers gevoerd worden, terwijl de 
vochtige lucht door de binnendrin- 
gencj^ luchtstroom verwijderd wordt..

Tot slot het patent van Ivar Win- 
feld Hansen. De hele of gefileerde vis 
wordt ten hoogste 1-2 uren gezouten 
in een zoutbad met een concentratie 
van 20 t.h. zout. Het zoutgehalte van 
de vis wordt dan ongeveer 15 t,h. 
Hierop wordt de vis uit de kuipen ge
haald en laat men het zout 1-2 dagen 
gelijkmatig in het visvlees trekken. 
Daarna droogt men tot het product 
nog 60-65 t.h. water bevat en snijdt 
de vis in dunne schijven. Hierop volgt 
wederom een droogproces tot nog 
slechts 8-25 t.h. water aanwezig is. 
Het product is dan zo ver om bij een 
druk van 300-500 atmosfeer geperst 
te worden.

VISEIWIT. Het is niet alleen om de 
vis voor consumptiedoeleinden te 
drogen, maar ook het viseiwit wordt 
gedroogd.

DE BESTE MOTOREN
DE VISSERIJ

Algemene Vertegenwoordiger 
voor de Visserij :
L . A. A S P E S L A G H
Poststraat, 12 - Oostende
Tel.: 71.498. (67)

schaars werden, de vangst zich regel
matig verder in zee verplaatste en 
dat de walvisvaart tenslotte als een 
nachtkaars uitging, meest tengevolge 
van overbevissing en dus te grote 
achteruitgang van de walvisstand.

De geweldige hoeveelheid Blauwe 
en Gewone Vinvissen, die in de zeeën 
voorkwamen, waren, tot nog toe niet 
gejaagd; deze dieren waren te snel. 
Men moest daartoe eerst een nieuw 
aanvalswapen en nieuwe vangmetho- 
den vinden. Dit nu hebben de Noren 
gedaan.

De nieuwe (Noorse) Walvisvangst

De Noor Sven Foyn vond rond het 
jaar 1867 het harpoen-kanon uit. Met 
dit kanon, geplaatst op stoom-vangst 
boten, konden de snelle Blauwe en Ge 
wone .Vinvissen worden gejaagd en 
door middel van granaat-harpoenen 
worden gevangen. In 1868 harpoe
neerde Svend Foyn op deze wijze de 
eerste 30 Blauwe Vinvissen.

Dit nieuwe bedrijf ontwikkelde zich 
snel : in 1886 waren er reeds 19 on
dernemingen, werkende op de Fin- 
markense kust, d.i. de Noorse kust 
Noord van 70 graden N.B.

Merkwaardigerwijze onstond thans 
een strijd in Noorwegen tussen ' de 
Walvivangst en de Visserij, tengevol
ge van het bijgeloof, dat de walvissen 
de vissers "helpen bij de visvangst. De 
visserij verzette zich dus heftig tegen 
de walvisvangst. — Ondanks herhaal
de wetenschappelijke bewijzen, dat 
deze klachten tegen de walvisvangst 
ongegrond waren, kwam tenslotte 
toch in 1903 een wet tot stand, die de 
walvisvangst in Noorweegs gebied 
verbood.

Tegelijkertijd merkte men duidelijk 
dat de walvisstand sterk achteruit 
ging. Walstations werden verplaatst, 
men jaagde steeds verder uit de kust, 
tenslotte zelfs bij Bereneiland en 
Spitsbergen; de, gedode dieren werden 
naar de Noorse kust gesleept.

In 1903 maakte de bovenomschre
ven wet aan het Noorse walvisbedrijf 
voor lange jaren een eind. Intussen 
hadden de Noren uitgekeken naar an 
dere vangistgebieden en was men be
gonnen op IJsland, waar goede suc
cessen werden behaald.

Ook hier ging na enige tijd de wal
visstand achteruit. En ook hier het
zelfde liedje : verplaatsing vap sta
tions, verplaatsing van de vangst 
naar ver in zee, teruglopende vang
sten, waardoor de ondernemingen 
automatisch ophielden te bestaan. 
Vervolgens begon de walvisvangst op 
de Faroër-eilanden om de dieren op 
hun trek naar en van de Noordelijke 
Ijszee te vangen. Na 1909 liepen ook 
hier de vangsten sterk terug. Tenslot
te verplaatste het walvisbedrijf zich 
naar de Shetlands-eilanden en de 
Hebriden, waar zich wederom het
zelfde drama afspeelde : teruglopen
de vangsten door overbevissing. Bo
vendien speelde op de Shetlands-eiian 
den ook nog een walvisstrijd als in 
Noorwegen een rol. In 1912-1913 wa
ren de vangsten zeer slecht. Met het 
uitbreken van de eerste wereldoorlog 
was met het de walvisvangst in deze 
gebieden praktisch gedaan.

In dit laatste tijdperk werd reeds 
geëxperimenteerd met drijvende 
traankokerijen. 'En na enige kinder
ziekten verscheen in 1904 het eerste 
kokerij-schip «Admiralen» (1500 ton) 
bij Spitsbergen. Nadien werd langza
merhand het bedrijf steeds meer met 
drijvende traankokerijen uitgeoefend.

Men kéék onder de bovenomschre
ven benarde omstandigheden uit 
naar het Zuidpoolgebied. Unaniem
waren de berichten van ooggetuigen 
(expedities in 1892-1893), dat de Zui
delijke Poolzeeën weinig «gladde»,
maar zeer veel «gegroefde» walvissen 
(Blauwe en Gewone Vinvissen) be
vatten.

In 1904 werd vanuit Buenos Aires 
begonnen. De eerste vangst leverde 
al direct goede resultaten.

In 1905 begon men met de «Admi
ralen», vergezeld van 2 jagers, vanuit 
Sandefjord in het Zuidpoolgebied; 
ook met goede resultaten. Zo ont
stond de grote vangst-tijd in de Zui
delijke IJszee.

Van «walstations» ging men steeds 
meer over tot drijvende traankoke
rijen, vergezeld van jagers.

De kokerij-schepen ontwikkelden 
zich gestadig tot steeds grotere en 
moderne fabriekschepen en ook wer
den steeds grotere, snellere en meer 
zeewaardige jagers aangebouwd, ter
wijl het aantal jagers per fabrieks- 
schip toenam.

De moderne walvisvaart is thans 
hoofdzakelijk pelagisch, d.w.z. met 
fabrieksschepen, onafhankelijk van 
walstations.

Vele «ups and downs» zijn er ge
weest; tot nog toe zijn de resultaten 
nog niet «slecht» geweest. Vanaf 1868 
tot heden werden bijna 1.000.000 wal
vissen gedood.  ̂ J ,

Momenteel zijn In hednif in de An- 
tarctic (Zuidpoolgebied) ca. 17 fa
briekschepen met ca. 160 jagers en 3 
walstations met 22 jagers; over alle 
wereldzeeën verspreid werken ca. 20 
fabriekschepen met ca. 180 jagers en 
ca 30 walstations met ca. 150 jagers. 
Het is duidelijk, dat er, gezien de ge
schiedenis van de vroegere walvis
vaart, die altijd weer eindigde met uit 
roeiing van de soort, ernstig moet 
wedden gewaakt, dat ook niet deze 
moderne walvisvaart dezelfde weg op
gaat.
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DIEFSTAL BLIJFT ONOPGEHELDERD VERVALSTE SNUIF IN OMLOOP
In aansluiting met een verdachtZondagnamiddag tussen 16 en 18 u. 

was in de Elisabethlaan, 280, bi; dhr. 
Dhaenens een diefstal gepleegd van 
een belangrijke geldsom. De politie 
had tot op heden het geval geheim 

n e  cMfik-ieri iM r-nun gehouden óm het onderzoek niet te
OOKTERSD1ENST “  „“ „ „  destijds eed relaas over belemmeren. Er zouden geen sporen

Op zondae l'i Januari 1949, BH al- de verdrt'dn s v a i w n Oostende mln " “ ^ S a t ó n  da8tï  o n l S e X  die

s f , ese r5 c £ = n hr s  sgaatsrs& r a a r . »  « S H 4  « I s
ter Heymans, cnaletstraat. T. „ 4 »  ^ g e r a c ^ ^  = « e e n  g *  S £  — ; . - J g -

APOTHEEKDIENST naar Frankrijk. Het onderzoek naar
Op Zondag 16 Januari 1949, dienst- die twee betrokken Franse hogere tol 

doende gans de dag alsook nachtdienst beambten die in deze smokkelcombi- 
van 15 tot 22 Januari Apotheker Cae- natie bleken bétrokken, heeft op lie

den nog geen resultaat afgeworpen.
Nochtans wordt dit onderzoek onver
poosd voortgezet en werden door de

nen, Nieuwpoortsteenweg, 52

Het onfeilbaar geneesmiddel
VOOR STEK- SNIJ- en BRAND 
WONDEN alsook VOOR SPEEN 
EN ECZEMA

W O N D E R Z A L F

INDIAN A
— Te koop in alle avotheken —

(325)

legen straat gepleegd. Het onderzoek 
gaat verder. Ny.

BOTSING
Dinsdagvoormiddag kwamen de au

to van, dhr Derycke Georges, Leffin- 
gestraat 4 en deze van Bouttelier, ar-

ov'erlijden te Assebrouck bij Brugge 
was door de gerechterliike diensten 
een uitgebreid onderzoek bevolen 
naar de substantie en herkomst van 
de in omloop zijnde witte snuif. Het 
overlijden in kwestie zou immers 
volgens bepaalde personen te wijten 
geweest zijn aan het gebruik van 
vervalste en dodelijke witte snuif. 
Ook te Oostende werden talrijke win
keliers met een gerechterlijk bezoek 
bedacht. Tot op heden blijkt dit on
derzoek echter niets te hebben opge
leverd. Ny

DIEFSTAL VAN HOUT
Ten nadele van de firma Vanheule 

uit Oostende, werd een belangrijke

V̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂
t REDERS, VISSERS voor 
J STOVEN-GASVUREN EN 
| IJZERWAREN
< wendt U in volle vertrouwen tot 
1 HET HUIS

Jack

V , Chitect, Kerkstraat in botsing op de hoeveelheid Congolees hout ontvreemd
ger echter lijke diensten talrijke huis- Torhoutsteenweg. Er was slechts stof_ voor een gezamenlijke waarde van 9zoekingen verricht te Oostende en t 
Brussel.

Ondertussen neemt de zaak toch 
een interessante wending aan, daar 
steeds meer personen in de zaak be
trokken blijken te zijn.

Verscheidene personen verklaarden r . ’ ‘ “ fp*), 
dat ze bij Mw A in de Kerkstraat zwa cc l&eieëu. 
re goudklompen zagen die voor de 
smokkel bestemd waren. Verder be
staan geschreven stukken, waaruit 
blijkt, dat de hogervernoemde Franse 
tolbeambten in het spel betrokken wa 
ren en koffie en champagne ontvin
gen als commissie.

Daar er van de familie A die noch
tans in België Verblijft geen spoorFIETS GESTOLEN

Maandagavond omstreeks 23 uur meer te ontdekken is, mag veronder- 
werd uit het Post- en Telegraaf kan- steld worden dat het gerecht het uit- 
toor in de Witte Nonnenstraat een eindelijk bij het rechte eind blijkt te 
fiets gestolen, toebehorende aan Louis hebben en ten slotte deze uitgebreide 
Van Eeckhoute. Tot op heden kon geen smokkelzaak volledig aan het licht 
spoor van de daders worden ontdekt, zal komen.
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O N M ID D E L L IJ K  L E V E R B A A R  !
VRACHTWAGENS S T U D E B A K E R  1949 nieuw type ;
alsook personenwagens S T U D E B A K E R  en 
V O L K S  W A C E  N |

zich wenden «•
bij de verdeler voor Oostende en omstreken '

felijke schade

RUITENTIKKERS
Onbekenden hebben bij dhr. E Van 

Steenbergen in de Witte Nonnenstraat 
23, ruiten stukgegooid. Klacht werd

Ny

m in is t e r  v a n  a c k e r  o p  b e z o e k
Benevens zijn bezoek aan de Oost

endse Rederij ter gelegenheid van 
de onderscheiding van verscheidene 
leden van het personeel heeft de Mi
nister van Verkeerswezen en PTT 
een bezoek gebracht aan de werken 
van het nieuw postgebouw. Ny

Ny duizend frank. De daders zouden een 
auto gebezigd hebben om de voorraad 
hout weg te halen.
EEN NIEUWE OPEN ZWEMSCHOOL

Tijdens de laatste gemeenteraads
zitting werd door dhr Reynaert de 
wens uitgedrukt dat weldra tot een 
hernieuwing en uitbreiding van de 
zwemschool in het Maria Hendrika- 
park zou worden overgegaan. Dhr 
Burgemeester heeft te dezer gelegen
heid verklaard dat dit jaar een plan 
van aanleg zal worden opgemaakt en 
in de toekomst, naast de autosnelweg, 
een zwemschool zal verrijzen, Oost
ende waardig. Ny

Garage J. iHACON
204 - 206 Nieuwpoort steenweg 204 - 206 |

O O S T E N D E  s
TEL. 711.26 $
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Jm  de Claötendöe Qemeenteiaad

Een “event” in onze stad

m m m m i.
m t-m m
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CASINO

. ^ m n m p E

Vrijdag 7 dezer kwam de Oostendse 
gemeenteraad in openbare zitting 
bijeen. Op het programma stonden 
meestal punten van secundair belang 
en men keek dan ook met meer be
langstelling uit naar de interpellaties 
van de hh. Van Hoorne en Goetghe- 
beur.

Voor de verdere uitbating van de 
autobusdienst Oostende-Diksmuide 
wordt gunstig advies uitgebracht 
mits betaling van een forfaitaire 
vergoeding van 1200 fr per rijtuig en 
per jaar. De wens werd uitgedrukt 
dat de reizigers die opstappen te 
Oostende of Diksmuide zouden toege
laten zijn door te rijden hetzij tot de 
laatste halte in Diksmuide, hetzij in 
Oostende.

De huurverlenging tegen de prijs 
van 18.300 fr per jaar voor de uitba
ting van de stedelijke zwemschool, 
wordt met de heer Lusyne terug af
gesloten.

Op verzoek van de gemeente Ettel- 
gem wordt besloten over te gaan tot 
de afsluiting van een overeenkomst 
voor tussenkomst van onze 
weerdienst.

ven worden om de niet-erkende vis- 
lossers van het werk te verwijderen 
en erkende in de plaats te stellen. 
Op het ogenblik dat de overtreding 
wordt vastgesteld.

Wanneer men schijnt tot het be
sluit te zijn gekomen te beginnen 
met de politie opdracht de geven alle 
gevallen te noteren en anderzijds alle 
erkende vislossers aan te zetten de 
misbruiken aan de politie te melden, 
komt dhr Blondé tussen.

Dhr Blondé verklaart zich akkoord 
met de heer Van Hoorne wat betreft 
een zekere prioriteit van de erkende 
vislossers, doch blijkt toch heel wat 
graten te vinden in diens verdere 
verklaringen. De voorrang van de er
kende vislosser in acht nemend, mag 
niet uit het oog verloren dat tenslotte 
het belang van de reder primeert. De 
aanvoer is nu eenmaal niet in een 
vast uurrooster vast te leggen. Wan
neer de vislossers niet aanwezig zijn 
bij de aankomst van een schip kan 
de reder niet wachten. Hij moet ne. 
men wie er is. Is die vislosser een er- 

brand- kende of niet, hoofdzaak is, dat er ge - 
lost wordt. Hij meent evenwel dat de

In de salons van het stedelijk Ca
sino te Oostende, zal op 22 Januari 
1949, het tweede «Bal des Canards» 
doorgaan. Het zal een hoogtepunt be
tekenen in het mondaine Oostendse 
winterseizoen.

Dit bal zal opgeluisterd worden door 
de aanwezigheid van vooraanstaande 
personaliteiten.

Klassieke en moderne dansmuziek 
gespeeld door drie orkesten zal een 
uitgelezen publiek in de gepaste stem
ming brengen.

Het kunstvolle optreden van Rose 
D’Ivry, in een keurprogramma van 7

choregraphische creaties zal de aan
wezigen begeesteren.

Een tombola, surprises en «canards» 
zullen de aantrekkelijkheid van deze 
balavond verhogen.

Gans bijzondere aandacht werd be
steed aan de zaalversiering die stellig 
verbazing zal verwekken en een gans 
speciale atmosfeer zai scheppen.

«Een canard» ? Alles laat1 denken 
dat men dansen zal «chez PAN» on
der «canards».stemming !

N.B. — Avohdkledij is niet verplich
tend, doch zeer gewenst.

BURGERLIJKE STAND

DELANGHE
Nieuwpoortstwg, 72 Oostende

Telef. 713.98 |
GROTE KEUS
(954) MATIGE PRIJZEN |
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DE BRAND IN 1940 IN DE 
KONINKLIJKE SCHOUWBURG

Tijdens de nacht van 22 op 23 No
vember 1940 brak een hevige brand 
uit in de Kon. Schouwburg. Al de 
schermen en benodigdheden gingen 
in de vlammen op. Weinig stadsge
noten weten dat de schade toen op 
4.140.000 fr waarde 1939 werd ge
raamd. Dit licht weeral een tipje op 
van de moeilijkheden waarmede de 
heropbeuring van onze stad gepaard 
gaat. Ny

IN DE STEDELiUKE NIJVERHEID- 
EN AVONDVAKSCHOOL

Ingevolge de rationalisatie van het 
Technisch Onderwijs werden volgen
de wijzigingen aan de lessenroosters 
voorgesteld en aangenomen :

1. - Voor de Stedelijke Nijverheids
school :
1. de cursus in het Engels van 3 op 4 
uren-te brengen;
2. de cursus in de wiskunde te vermin 
deren van 5 tot 3 uren;
3. de cursus in het Frans van 6 op 4 
uren te brengen en 3 uren economi
sche aardrijkskunde en 1 uur han
delscorrespondentie te geven;
4. de cursus in de toegepaste werk
tuigkunde en weerstand van materi
alen (4 uren), te vervangen door : 
vastheidsleer (2 uren), drijfkracht (4 
uren) en machine-elementen (2 uren)
5. de cursussen in de natuurkunde (1 
uur), electriciteit (2 uren) en het te
kenen (6 uren) te vervangen door 
electriciteit (3 uren), gelijkstroom (2 
uren) en tekenen (2 uren);
6. de leergang ‘ in de mechanica van 
4 uren op 3 uren terug te brengen.

Deze regeling geldt ook voor het 
schooljaar 1948-1949 en zal voor het 
volgend schooljaar moeten herzien 
worden.

2. Voor de Avondschool :
Wiskunde 2 uren per week; Natuur

kunde 1 uur per week; Electriciteit 7 
uren per week; Tekenen 6 uur per 
week; Sociale opvoedkunde 1 uur per 
week; Praktijk van de electriciteit 8 
uren per week. Ny

GEBOORTEN
31 Dec. 1948 — Mare Vernieuwe

Een nieuw ontwerp van bouwregle- misbruiken dus niet zo hemeltergend
ment wordt goedgekeurd.

Na tussenkomst van de heer Felix, 
wordt door het Schepencollege be
vist een bijvoegsel aan het nieuw 
bouwreglement te voegen wel bepa
lend dat de toepassing van de wet de 
Taeye zal primeren boven het bouw
reglement.

•  ■  •
DHR VAN HOORNE EN DE 

VISLOSSERS
Daarop werd overgegaan tot de in

terpellatie van dhr Van Hoorne over

zijn als wel wordt geschreeuwd. Het 
gaat er daarenboven ook meestal 
maar om bijlopende mannen als dra
gers, opsjouwers en vervoerders.

Wat de taak van de politie betreft 
in de vismijn alhier beweerd dhr. 
Blonde dat het helemaal geen lolletje 
is en men er dan ook niet te licht
zinnig moet over spreken. Met de in 
gebruikneming van de nieuwe vishal- 
le zal hier misschien veel verbetering 
kunnen aangebracht worden door 
een bestendige ernstige controle aan 
de ingang van de vismijn. Dhr Bou-

art. 460 van het politiereglement in dolf is met voorgaande sprekers eens 
de stedelijke vismijn. Hij herinnerde 
dhr Vroome aan zijn vorige interpel
latie van 20 Sept. 1946 en beweerde 
dat thans, meer dan vroeger, mis
bruiken worden vastgesteld, dat wet
tig erkende vislossers zonder werk 
zitten en daartegenover niet-erkende 
en zelfs Engelse vislossers werk vin
den. Dhr Van Hoorne dringt aan op 
toepassing van het reglement tegen 
de wilde en ongeoorloofde aanwer
ving.

Dhr Vroome is van oordeel dat dhr 
Van Hoome theoretisch wel kan ge
lijk hebben, doch dat in dit' "bepaald 
geval de praktijk een gevoelig loopje 
neemt met die theorie. Langs politie, 
directeur en werkbeurs om, werd al
les in het werk gesteld om de mistoe
standen weg te nemen. Dit baatte 
echter niets, Daarbij werd vastgesteld 
dat steeds schepen binnen kwamen 
en geen voldoende lossers aanwezig 
waren. De betrokken reders nemen 
dan ook onmiddellijk deze lossers die 
gereed staan.

Dhr Van Hoorne stelt daarop voor 
dat aan de politie opdracht zou gege-

dat de voorkeur moet gaan naar de 
erkende vislosser doch op voorwaarde 
dat hij op zijn post weze, wanneer het 
schip aankomt en niet enkele uren 
later. Het kan nuttig zijn de klach
ten te laten opnemen door de politie, 
doch hij “acht het wenselijk steeds bij 
te voegen wanneer het schip in kwes
tie is beginnen te lossen.

OOSTENDSE HAARD
Dhr Goetghebeur interpelleert ver

volgens over de huuropslag bij de n. 
v. Oostendse Haard. Hij is van oor
deel dat de overbevolking van deze 
woningen moet tegengegaan worden, 
doch acht het middel niet goed. Hij 
betwist de wettigheid van deze huur
opslag omdat deze manier van over
bevolking^ niet wordt verboden in het 
huurcontract. Men kan de mensen 
niet op straat zetten doch anderzijds 
is het nog zo zeker niet dat deze huur 
opslag het gewenste gevolg zal heb
ben. Het Schepencollege schijnt zelf 
meer sceptisch te staan tegenover 
de door de Oostendse Haard geno
men beslissing.

Audomarus en Angèle Mestdagh, BI. 
Kasteelstr 71; Robert Lisabeth v. Os
car en Suzanne Verlée, Fortuinstr 4.

1. Januari 1949 — Henri Demuider 
v. Robert en Regina Serlez, Voorha
venlaan 56; Marcel Dehille v. Roland 
en Blanche Hubrechsen, Steenbak- 
kerstr 58; Rosa Blomme v. Jërome en 
Paula Boets (Steene);

2. .— Pierre Hostyn v. Jerome en 
Raymonde Dedrie, E. Beernaertstr 88; 
Anne De Porre v. Roger en Antoinette 
De Corte (Maldegem); Jeannine 
Strubbe v. Henri en Yvonne Vanhille 
(Steene); Roger De Craemer v. Mar
cel en Julia Van de Neste, P. Benoit- 
str 71;

3. — Luc Pockele v. Joseph en Maria 
Lampo, Gerststr 134; Ginette Blomme 
v. Maurice en Bertha Hundhausen. 
(Breedene);

4. — Alexis Willeput v. Henri en 
Maria Jarvis, Timmermanstr 5; Di- 
dier Ramoudt v. Roger en Marie Van- 
dessel, A. Buyistr 15; Christiane Wie
me v. Roger en Anna Coelus, Torhout 
stwg 238; Claudine Van Beneden v. 
Henri en Léocadie Pesleux, E. Beer
naertstr 74; Michèle .Thielens v. Al- 
fons en Phyllis Helders, Kapellestr 9; 
Johnny Maurau v. Bertram en Yvon
ne Maes, Rederijkaai 15; Annie De- 
tailleur v. Pieter en Margriet Van- 
biervliet, Bomgaardstr 9;

5. — Sorella Pijlijser v. Julien en 
Marie Soetaert (Mannekensvere);

6. — Christiane Vanhooren v. Geor
ges en Laura Van Damme (Steene); 
Renaud Bruynseels v. Georges en Ire- 
na Mendonck, Gerststr 88 Diane De- 
croos v. Albert en Cecile Costenoble, 
Konninginnelaan 79;

7. —* Anne Zwaenepoel v. Maurits
en Alice Laeremans (Gistel); August 
en Pierre Vanbillemont v. Hendrik en 
Maria Duprès, De Rudderstr 2; Chris
tiane Van Moerkerke v. Raymond en 
Marie Muijllaert, P. Benoitstr 34; Ro- 
sette Hinderickx v. Achille en Margue 
rite Milh, Langestr 107; v

8. — Jeannie Commeine v. Jero
me en Cecilia Vandenbouhede2 Elisa
bethlaan 395; Erna Aercke v. Polydo- 
rus en Madeleine Wouters, Boeka- 
reststr 6.

STERFGEVALLEN
1. — Camiel Cornelis 67 jr, echtg. 

Elisabeth Dewulf, Nieuwpoortstwg 201 
Joseph Delbol, 7 mnd, Schietbaanl. 34.

2. — Aimé Bonte, 52 jr, ongeh. (Slij- 
p0) •

3.’ — Leopold De Bever, 73 jr wdr 
Leontina Desegher, Werkzaamheidstr

Denuwelaere, Aartshertoginnestr 4; 
v. Carolus Vanwulpen, 61 jr echtg. Eu-

genia Maertens, Th. Vanloostr 28; Ge ! 
rard Vandenbroucke, 51 jr ,echtg. Ra
chel Pieters (Zandvoorde); Marie 
Driesmans 45 jr, echtg. Philippe Hes
been, Nieuwpoortstwg 84;

4. — Fréderic Gosseiain, 62 jr, echtg 
Aimée Frère, BI. Kasteelstr 18;

5. — Hippolyt Stubbe, 82 jr, echtg. 
Augusta Mahieu, Tarwestr 81; Remi- 
gius Beeckaert, 67 jr, echtg Emerenc 
Vanthuyne, Torhoutstwg 264; René 
De Ly, 2 Odagen, Dwarstr lb; Petrus 
47 jr, echtg. Rachel Henderyckx. Ro- 
mestr 20;

6. — Armand Bonte, 55 jr, echtg. 
Jeanne Soetaert St Sebastiaanstr, 47; 
Laurent Leaerts, 2 mnd, Frère Or- 
banstr 1; Raymonda Vandaele, 7 mnd 
Timmermanstr 2b; André • Drooghen- 
broodt, 25 jr, ongeh. (Steene); Made
leine Cossaert, 54 jr, echtg. Maurits 
Brunet (Izenberge);

7. — Richard Lamote, 83 jr, wdr Se- 
raphina Vanoverbeke en Everina 
Moeyyaert, Passchijnstr 26;

8. — Juliaan Van .Gelewe, 49 jr, 
echtg Germaine Maenhout, (Bree
dene); Erna Denys, 8 jr, Maria The- 
resiastr 20.

HUWELIJKEN
Thomas Wyllie, visser en Siirronne 

Eyland; Julianus Vermeersch, be
roepsmilitair en Yvonne Canipel; 
Werner Zeebroek, werkman en Alice 
Ryckeman, werkster; Robert Devos, 
beroepsmilitair en Rachel Acken; Hen

RW K F  P* M J CB INFfj 
Schrijfmachine \ 
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R H E I N M E T A L L

rOPPE DESCHEPPER
Officiële agenten

Tel. 317.23 
BLOKSTRAAT, 30, BRUCCE

Een telefoontje...
Wij komen.

ONRUSTWEKKENDE VERDWMNING
Thans komt men een tweede on

rustwekkende verdwijning te melden 
Het gaat om de 17-jarige Seynaeve J 
wonende J Peurquaetstraat, 24 en de 
21-jarige Dorchain Raymond. wo
nende P. Benoitstraat, 31. Belde heb
ben sedert 10 Januari de ouderlijke 
woning verlaten. De persoonsbeschrij_ 
ving werd overal rondgestuurd.

Alle inlichtingen dienen onverwijld 
aan het dichtst nabijgelegen politie- 
of ri’ kswachtbuxeel overgemaakt.

HET OVERLIJDEN VAN HET 
8-JAR1GE SCHOOLMEISJE

We vernemen verder, betreffende 
. , _ , het geheimzinnig overlijden van het

ri Lanoye, stadswerkman en Irena g-jarig schoolmeisje Denys Erna dat
Lambrecht.

HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
Adam Paul, mekanieker, Vlaande- 

renstr 8 en De Kimpe Simonne, Vlaan 
derenstr 8; Vandenberghe Jean, foto
graaf, Raversljdestr 110 en Persoons 
Yvonne, Nieuwpoortstwg 214; Mar- 
tein Georges, spoorwegbediende, P. 
Benoitstr 8 en Debruynye Jacqueline, 
bediende, Metserstr 57; Pauwels Mar
cel, electriker, Vredestr 63 en Van 
den Daele Simonne, Nieuwpoortstwg 
177;

ANDERE GEMEENTEN
Bourgois Renatus, handelsvertegen

woordiger (Brugge) en Weijers Fran- 
goise, correspondente ( ’s-Gravenha- 
ge ); Planchar Roger, zeeofficier (Oost 
ende) en Van de Moortel Yvonne, 
naaister (Aalter).

BEWEGING IN DE 
BURGERLIJKE STAND 

1947
Geboorten 1241
Huwelijken 485
Sterfgevallen 662

66; Marie Douwens, 87 jr wwe Cyrille Echtscheidingen . 25

1948
1321
476
614
37

de lijkschouwing geen resultaat heeft 
opge^everd. De drie wetsdokters die 
ïich  met de lijkschouwing bezig hiel
den zouden van oordeel zijn dat het 
wel een natuurlijke dood betreft, doch 
de juiste overlijdensoorzaak kon niet 
zeker worden bepaald. Ny

NATIONAAL FEEST VAN 
LUXEMBURG

Het stadsbestuur vraagt dat door de. 
bevolking overvloedig zou bevlagd wor 
den op Zondag 23 Januari e.k. ter ge
legenheid van het nationaal feest van 
het Groot Hertogdom Luxemburg.

BREUK EN BUIKBANDEN
Kunstbenen

Orthopedische Apparat.«n 
V E R D O N C K - M I N N E  
7 H. Serruyslaan O O S T E N D E  
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ACHTJARIG MEISJE SCHIELIJK 
OVERLEDEN

De achtjarige Denys Erna, wonen
de M. Theresiastraat 20, was vrijdag
morgen 7 dezer, naar de school geto -̂ 
gen in de Dr Verhaeghestraat. Het 
meisje voelde zich echter spoedig on
wel en moest door de concierge naar 
huis gebracht worden. Spijts dokters- 
hulp is het meisje dezelfde avond 
overleden. Daar er reden aanwezig 
was om dit overlijden verdacht te 
vinden, werd een onderzoek ingesteld. 
Bij dit onderzoek werd bevonden dat 
van voedselvergiftiging geen spraak 
kan zijn en het overtlijden als na
tuurlijk moet worden aanzien. Ny

TWEEDE SYMPHONISCH CONCERT
Donderdag 20 Januari te 20,30 uur 

heeft in de Kon. Schouwburg het 2de 
concert plaats ingericht door de 
Concertvereniging van het muziek
conservatorium onder de leiding van 
dhr Directeur De Vlieger. De wereld
beroemde celio-virtuoos Maurice Ma- 
ré'chal zal zijn medewerking aan dit 
concert verlenen, hetgeen door de 
Oostendse muziekliefhebbers zeker op 
prijs zal worden^gesteld.

Allen zien dan ook reeds verlan
gend uit naar zijn vertolking van het 
Concerto van Haydn. Maréchal ver
toeft voor het ogenblik nog in Honga
rije alwaar hij succesvol optreedt.

Op het programma staan verder de 
7de Symphonie van Beethoven en de 
Symphonie in sol klein van Mozart.

Ny

FIETS GEVONDEN
Voor het huis 191 in de Frère Or- 

banstraat werd een onbeheerde fiets 
gevonden met nummerplaat W-Vl. 
226.390 - 1948. Ny.

IN HET CAROLINNENHOF
De Commissie van Openbare On

derstand van de stad, heeft de wees
jes uit de Wellingtonstraat vergast op 
een voorstelling van een poppenspel.

Dhr M. Quaghebeur, voorzitter van 
de Commissie heeft er aan gehouden 
het feestje bij te wonen.

Hoeven we er aan toe te voegen dat 
het jonge volkje zich uitstekend 
heeft vermaakt ?

De Commissie van Openbare On
derstand mag geluk gewenst met haar 
initiatief.

HET MOEDERHUIS WANTE
Het nieuwe moederhuis van de Eli- 

sabethlaan «Clémence Wante» dat als 
een van de modernste van de hele 
streek mag aanzien worden, zal op 1 
Februari geopend worden.

Het zal onder de leiding staan van 
de geneesheer specialist Dr Bricart 
van Brussel, die er werkzaam is in 
de «Clinitjue Longchamp».

h u l d e  aan  o v e r l e d e n
OOSTENDENAAR

Verleden week Zaterdag werd het 
stoffelijk overschot van Sergeant 
Werbrouck naar Oostende overge
bracht. De optocht waarin verschil
lende patriotistische verenigingen 
met vaandel vertegenwoordigd waren, 
bevatte ook nog een afdeling solda
ten van de Belgische Zeemacht, een 
afvaardiging leerlingen van de Ibis
school en een afgevaardigde van het 
stadsbestuur.

Van de plaats van samenkomst . 
het Rode Kruis lokaal, ging het naar 
de H Hartkerk waar een Requiem 
gezongen werd, en naar het stedelijk 
kerkhof waar de ter aardbestelling 
plaats had.
EEUWFEEST VAN HET 
MUZIEKCONSERVATORIUM

Ter gelegenheid van het honderd
jarig bestaan van haar Muziekconser 
vatorium en. van de eerste steenleg
ging van de nieuwe Kursaal, organi
seert de stad Oostende, van 12 tot 28 
Augustus 1949, een Muziekfestival en 
internationale wedstrijd voor zang en 
klavier.

Aan de wedstrijden voor zang en 
klavier kunnen kunstenaars van alle 
landen deelnemen, die op 1 Augustus 
1949 de leeftijd van 30 jaar niet over
schreden hebben. De zangers en zan
geressen moeten minstens 18 jaar 
oud zijn; de pianisten van beider kun 
ne 16 jaar. Aan de laureaten zullen 
belangrijke geldprijzen toegekend 
worden, alsmede medailles en diplo
ma’s.

Het Muziekfestival zal omvatten : 
symphonische concerten, opera’s, 
voordrachten, enz.

Prospectussen bevattende het uit
voerig reglement en programma zul
len vóór 1 Februari 1949 toegezonden 
worden.

Het Secretariaat van het Festival 
en Internationale Wedstrijd, Muziek
conservatorium Oostende, houdt zich 
ter beschikking voor het verstrekken 
van alle verdere Inlichtingen.

EEN SENSATIONELE WENDING IN 
DE MOORDZAAK FAULKNER

Het lichaam op de straatstenen voor 
Faulkners Building was niet dat van 
Faulkner. Aldus luidde de ophefma
kende getuigenis van Larry Regen 
gisteren in het proces Karen André, 
dat thans in de K.N.S. aan gang is. 
De spanning is in dit ophefmakend 
proces dan ook ten top gerezen. Wat 
had Regen te maken met Faulkner? 
Welke betrekkingen had hij met f i 
nancier Whitfield ? Was hij na de 
val nog bij Faulkner? Zo ja, wie viel 
dan van het dak van de Faulkner 
Building?

Op al deze vragen krijgt U ant
woord als U Woensdag of Donderdag 
avond het proces Karen André bij- 
woont, waarvan de debatten te 20 u 
worden geopend.

TWEE MERKWAARDIGE FRANSE 
TONEELVERTONINGEN TE 
OOSTENDE

In onze Koninklijke Schouwburg 
grijpen^ de volgende Zondagen twee 
werkelijk merkwaardige toneelopvoe
ringen plaats, merkwaardig zowel door 
de hoedanigheid van het vertoonde 
stuk als door de degelijkheid van cie 
toneelgroepen Welke zich voor de ge
legenheid naar onze stad verplaatsen.

Eerst komt op Zondag 16 Januari 
de Karsenty groep aan de beurt met 
«LArchipel Lenoir» een tragi-komisch 
familiedrama in twee bedrijven van. 
Armand Salacrou, welke verleden week 
tot,lid van de Academie' Concourt ver
kozen werd. Dit stuk werd te Parijs 
in het Theater Montparnasse met lm 
mer stijgende bijval gedurend? gans 
het verlopen toneelseizoen vertoond.

Op Zondag 23 Januari vertoont het 
te Oostende steeds gunstiger bekende 
Theatre National de Belgique «La 
Couronne d’Ombre», een onuitgegeven 
stuk van de grote Mexikaanse schrij
ver Odolpho Usigi Wat, in dit stuk 
onze landgenoten vooral zal boeien is 
de uitbeelding van de ons zo bekende 
ontroerende figuren van Keizer Ma- 
ximiliaan van Mexico, onze nationale 
prinses Keizerin Charlotte, de dictator 
Juarez.

Deze vertoning verdient de belang
stelling niet alleen van alle toneellief
hebbers uit de streek, maar ook van 
allen die belang stellen in de schok
kendste dramas van onze moderne ge 
schiedenis.

ARBEIDSKRACHTEN
Volgende arbeidskrachten worden 

gevraagd door de plaatselijke afdeling 
van de Nationale Dienst voor Arbeids
bemiddeling : koperslagers en dienst
meiden met inslapen voor de streek, 
alsmede een bankerker en handlangers 
voor ondergronds mijnwerk voor Luik

Alle inlichtingen zijn te bekomen in 
het lokaal Koningstraat, 63 Oostende
BEROEPSVOOGDIJ

Het leerlingensecretariaat te Oost
ende vraagt gevestigde patroonswerk- 
gevers, die Jongeren met een leercon- 
tract wensen in dienst te nemen, ten
einde hen een der volgende beroepen 
aan te leren : schilder, timmermann 
schrijnwerker, automekanieker, foto. 
graaf, schoenmaker, verkoopster, brei
ster, naaister.

VOOR DE BILJARTLIEFHEBBERS
Op Zondag 16 Januari wordt in het 

Hotel dn'Midi, A- Pieterslaan om 19 u 
30 een grote biljartwedstrijd gespeeld 
tussen mej. Schrier, kampioene van 
Holland, afdeling dames en de h, A 
Germeys. uit Érugge op 500 punten 
kader 35/2 ' i

Na de wedstrijd geeft mej. Schier 
een demonstratie van fantaisiestoten i

AANVRAGEN ZIEKENWAGENS, enz.
Ten gevolge van de herinrichting 

van de Stedelijke Gezondheidsdienst 
moeten voortaan alle aanvragen tot 
het bekomen van ziekenwagens en lijk 
wagens, zo ook voor ontsmettingen, ge 
richt worden tot de Brandweerdienst 
(Velodroomstraat).

OPENBARE AANBESTEDING
Op Donderdag 3 Februari te 11 uur 

ten stadhuize, zal overgegaan worden 
tot de openbare aanbesteding betref
fende het uitvoeren van herstellings
werken aan de kerk van O.L. Vrouw 
(Hazegras), gelegen Graaf de Smet de 
Naeyerlaan.

Het lastenboek met plans in het bu - 
reau van Openbare Werken, 54 H. Ser- 
ruyslaan te Oostende tegen 200 fr.

VALSE «ENSOR» TE ELSENE
De Oostendse kunstschilder James 

Ensor krijgt geregeld brieven vanwe
ge personen, die veronderstellen in het 
bezit te zijn gekomen van een schilde
rij van Ensor en van de kunstenaar 
een bevestiging van zijn werk wensen 
te bekomen.

Thans ontving Ensor een brief uit 
Elsene met een foto die een gemas
kerd bal voorstelt. De reproductie is 
echter niet getekend, doch op andere 
fotos van doeken- die aan Ensor toe- 
geschreven worden, kan men- nage 
maakte handtekeningen bemerken.

DE VERKOOP VAN KOLEN VOOR 
HUISHOUDELIJK GEBRUIK VRIJ

In het Staatsblad van 7 Januari 49 
is een ministerieel besluit dd. 28 De
cember 1948 verschenen waarbij ver
schillende beschikkingen van het mi
nisterieel besluit van 15 Maart 1948. 
houdende reglementering van de 
reglementering van de brandstoffen
distributie en het ministerieel besluit 
van 30 Maart 1948, houdende vaststel 
ling van het bedrag der brandstofbe- 
voorrading van 1 April 1948 tot 31 
Maart 1949 aan de gezinnen toegewe
zen, ingetrokken worden

Aldus zijn alle beschikkingen van 
de reglementering der brandstoffen
distributie voor huishoudelijk gebruik 
ingetrokken en worden voortaan geen 
kolenkaarten noch tickets meer af ge
leverd.
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VERKOOP l

Schrijf- en Rekenmaeftlnss 1
Onderhoud en herstelling ter \

plaatse ;
A. VANDERNOOT j
♦ Maria Theresiastraat, 10 \
♦ OOSTENDE — Tei. 72113 ?

)  132 !/ W VVVVVVVVWVWWVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVv

Wie spreekt uit ervaring,

misprijst nooit een haring.
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BURGERLIJKE STAND
Overlijden : De Leener Edgard, 48 

jr, echtg. Verborgh Alida.

B |_J DE JAQUETSPELERS
Zondag wordt de derde prijskamp 

ingericht voorbehouden aan de leden 
van «Dubbel V ijf» in het lokaal Café 
Derby, Leopoldlaan. Er zijn 700 fr 
prijzen benevens talrijke troostprij
zen te winnen. Aanvang te 19 uur zeer 
stipt.

BIIJ DE KARABIJNSCHUTTERS
Uitslagen der wekelijkse oefenin

gen : Vandewalle H. 55; Delacourt G. 
54; Lanssens M. en Michiels Rog. 51; 
Depoorter R. 50; Boddez R., Germon- 
pré Ch. en Proot H. 49; Vandewalle
A. 46 en Mortier P. 37

KAARTENPRIJSKAMP
Zondag wordt een prijskamp in het 

Bieden gegeven bij Arth. Mares, Ca
fé «De Westpoort», Oostendse stwg. 
Er zijn 800 fr prijzen te winnen en de 
inleg is bepaald op 10 fr. Vanaf 17 
uur kan ingeschreven worden.

clX>carheen deze toeek  ?

vVWVVV \ vVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVWVVV*
%* 
?Atieuiup&a’ct

\m ,ivw ,vw vw w w w vw vw w
APOTHEEKDIENST

Voor Zondag 16 Januari : Apotheek 
Stokkelinck, Markt Open van 9 tot 12 
en van 16 tot 18 uur.

BURGERLIJKE STAND
Geboorten : Calcoen René van An- 

dreas en Dejonghe Germaine; Bouve 
Johnny van René en Asaert Simone: 
Deramoudt Jean en Louis van André 
en Devey Leonie; Debacker Agnes van 
Hector en De Wasch Margareta.

Overlijdens ; Vander Straeten Ray- 
mond, echtg. van Demeester Euphra- 
sie, 68 j.; Deschieter Pieter, echtg. van 
Vandewaeter Euphemia, 68 j.

Huwelijksafk. : Damman Rene, ge- 
scheid. echtg. van Van Laecke Marie_ 
Therèse, werkman, en De Buysere An- 
toinette ;Verbeke Cyriel, weduwn. van 
Verraest Albertine, gep. te Meenen, en 
Provoost Elvire, wed. van De Bie Ro- 
bert.

BIJ DE N.U.OB
De afdeling Nieuwpoort - Middelker 

ke van de Nationale Unie van de Oud
gedienden der Bezettingslegers richt 
op Zondag 13 Februari as in het Duy • 
nenhuis een prachtig bal in ten voor
dele van de Sociale Dienst. Een tom 
bola met als eerste prijs een radio en 
talrijke ander prijzen zal tijdens het 
bal gehouden worden. Biljetten zijn te 
verkrijgen bij al de leden der vereni
ging Bij elke aankoop van 100 fr en 
per schijf van 100 fr boven dit bedrag 
geeft het huis M. De Coninck, radios, 
De Roolaan, een biljet van de tombo
la N.U.OB ten geschenke

Op Zondag 16 Januari te 11 u richt 
de NUOB in het Hotel Belle Vue een 
algemene vergadering in Ook alle oud 
bezetters niet leden zijn uitgenodigd

TONEELFEEST
Zondag 16 Januari as wordt in de 

Stadshalle door de «Vrolijke Wielrij
ders» een toneelfeest ingericht De 
Lombartzijdse toneelkring «De Lom
barden» zal opvoeren : «Baas best» en 
«Sint Antonius» Matinée te 14 uur 
voor de kinderen, ingang 5 fr Avond 
voorstelling te 19 uur Prijzen der 
plaatsen : 20 en 15 fr Kaarten op voor 
hand te bekomen in café «De Sport
wereld», Kokstraat, 81 en bij Frans 
Beschuyt, St Jacobsstraat, 7

DUIVENKEURING
Dé duivenmaatschappij «Eerlijk moet 
voo' it» richt op Maandag 17 Januari 
vanaf 13 uur en op Dinsdag 18 Janua
ri ( » a- • de dag) bij Borret Victor, 
Langestraat, een keuring en koppeling 
der duiven in met de gekende keur
der Coenen Jozef uit Brussel

HIER DE BRANDWEER
Nijverheidsinstellingen gebruikt ge

wapend glas :voor uw glazen daken, 
het geeft meer verzekering tegen 
brand.

FEESTPROGRAMMA
Door de zorgen van het stadsbestuur 

wordt taan alle maatschappijen een 
rondschrijven gezonden, waarin hen 
gevraagd wordt hun feestprogramma 

over te maken aan vernoemd bestuur 
In deze opgave moet vermeld staan :
a) aard van feest of plechtigheid met 

voorlopig programma; b) vermoedelij 
ke datum; c) middel der financiering 
d) eventuele toelage die aan de Stad 
zou gevraagd worden. Om in aanmer
king te komen voor een subsidie moet 
het programma voor 10 Februari 1949 
bij de burgemeester ingediend worden

De Vereniging voor Vreemdelingen
verkeer zal dan aan de hand van de 
ontvangen inlichtingen het program
ma van de feestelijkheden voor de 
stad opmaken.

BETERE VERLICHTING
In de jongste vergadering van de 

contactcommissie met burgemeester 
Gheeraert werd door de vissers ge
vraagd een lamp te plaatsen aan de 
hoek waar aangevangen werd met de 
werken van de nieuwe kaaimuur. Deze 
lamp werd thans geplaatst zodat de 
doorgang naar de vlotkom goed ver
licht is tot groot genoegen van de vis 
sers die nu geen gevaar meer zullen 
lopen op die plaats hun nek te breken 
Een woord van lof moet ook aan bur
gemeester Gheeraert toegestuurd wor 
den voor de prompte uitvoering van 
dit wevk.

O O S T E N D E
CINEMA’S
PALACE : «CARROUSSEL» met Dean 

na Durbin en Vincent Price K T. 
FORUM : «LULU BELLE» met Doro- 

thy Lamour en George Montgóme- 
ry. K.T

RIALTO : «LES TUNIQUES ECARLA- 
TES» met Gary Cooper, Madeleine 
Carroll en Paulette Goddard 
In technicolor K.T,

CORSO : «LE; MUR DES TENEBRES» 
met Robert Taylor, Audry Totter en 
Herbert Marshall.

CAMEO «PAMPA BARBARE» met Es- 
ther Gamat, Francisco Petrone en 
Luisa Vehil 

RIO : «LILY MARS» met Van Heflin, 
Martha Eggerth en Judy Garland 

ROXY : «TARZAN ET LA CHASSE- 
RESSE» met Johniiy Weissmuller, 
Brenda Joyce en Johnny Sheffield

K.T.
NOVA : «HET SPOKENMEER» met 

Kristine Soderbaum en Karl Rad- 
datz. K.T

M I D D E L K E R K E  
CINEMA RETHORiKA

Deze week : «TROPISCHE ZONE» 
met James Cagney, Ann Sheridan en 
Pat O’Brien.

NIEUWPOORT
CINEMA’S
NOVA : van Vrijdag tot Zondag : 

MISLEIDE JEUGD» met Frederich 
March en Betty Field; Maandag en 
Dinsdag «BESCHULDIGD» met Do- 
lores Del Rio en Douglas Fairbanks 
jr.

CENTURY : van Vrijdag tot Zondag : 
«HARDE STRAF» met Dick Powell, 
Micheline Cheirel en Walter Slezak. 
Maandag en Dinsdag : «WAT EEN

WITTEBROODSWEKEN» met Fran 
chot Tone en Shirley Temple

VOETBAL
Zondag 16 Januari te 10 u. : Juniors 

SVN - SV Blankenberge, te 15 uur 
Ile Gew. A SVN _ EG Gistel

TONEEL
Zondag 16 Januari : Toneelopvoering 

ingericht door de «Vrolijke wielrij
ders» in de Stadshalle. Te 14 u. Ma
tinée voor kinderen. Te 19 u. avond
voorstelling.

BLANKENBERGE
CINEMA’S
CASINO : van 14-1 tot 17-1 : «LET- 

TRE D’UNE INCONNUE»
Van 18-1 tot 20-1 : «SERAI-JE CON- 

DAMNE ?»
COLISEE : «DE LUSTIGE WEDUWE 

VAN HET WESTEN» met Budd 
Abott en Lou Costello.

Kind. toegelaten 
Van 18-1 tot 20-1 : «NEW-ORLEANS» 

met Arture de Cordova en Dorothy 
Patrick.

Kind. toegelaten 
PALLADIUM : van 18-1 tot 17-1 : 

«BLOED EN GOUD» met John Gar- 
field en Lili Palmer.

Van 18-1 tot 20-1 : «CUPIDON AU
REGIMENT» met Bob Hope en Do
rothy Lamour.

' Kind. toegelaten.
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♦ OUD PAPIER TE KOOP PER KG.
Zich wenden ter Drukkerij van 

«Het Nieuw Visscherijblad» Nleuw- 
poortsteenweg, 44. Tel. 72.523.

Notariële Aankondigingen
Studie van de'Notaris 

Charles DEBUSSCHERE
te Brugge Gheerwijnstraat, 13

XX X
TOESLAG

Op DINSDAG 18 JANUARI 1949 te 
15 uur te Zeebrugge. Heiststraat, ter 
herberg «Eendracht» van een

SCHOON EN WELGELEGEN 
B U R G E R  S H U I S  
te Brugge, wijk ZEEBRUGGE

HEISTSTRAAT, 180 
groot 157 m2 64 dm2 

Begrijpende : Beneden : gang, trap,
2 luchtige kamers, keuken, achter
keuken, koer, koterijen, ingemaakte 
kast, WC, hqfje
Gaz, electriciteit, regen' en stadswa
ter
Vensters met rolluiken en marmere 
schouwen ONMIDDELLIJK VRIJ 

Boven-appartement bestaande uit keu 
ken, achterkeuken, 2 ruime kamers, 
ingemaakte kast, WC, Voorzien van 

gaz, electriciteit en water met afzon
derlijke meters (compteurs). Gebruikt 

zonder geschreven pacht door Char 
les Vigne, mits 600 fr te maande. 
Daarboven grote mansardekamer en 
strekkende zolder.
ZICHTBAAR : Donderdag van 14 tot 

17 uur zonder geschreven toelating 
SLECHTS INGESTELD 175000 FR.

Op DINSDAG 18 JANUARI 1949 om
13 uur namiddag te Zeebrugge in het 
hierboven beschreven huis

SCHONE MEUBELVENDITIE
van Eetplaats in eikenhout, slaapka- 
mergarnituur, feu-continu, keukenta
fel, spiegels, stoelen, keukeng^rief. 

Kontante Betaling
Gewone voorwaarden 

Verdere inlichtingen zijn te beko 
men ter studie van de werkende no 
taris.'  • (7)

Studie van de Notaris 
MAURICE QUAGHEBEUR 

Leopoldlaan, 10 te Oostende
X X X

Op DINSDAG 25 JANUARI 1949 te 
15 u. in het lokaal Prins Boudewijn, 
St. Sebastiaanstraat, 22 te Oostende 

TOESLAG van 
Gemeente Breedene (Sas-Slijkens)

I GERHEVIG WOONHUIS
Buurtspoorwegstraat, 5 

met erf en. verdere gerieven 
Oppervlakte 101,,50 m2 
Verhuurd met koop II zonder pacht 

mits 500 fr per maand 
Oorlogsschade medeverkocht ter 

waarde van 21.320 fr waarde 1939 
BEZOEK : Maandag en Donderdag 

Van 14 tot 16 uur »
INGESTELD : 122.000 FR

II PERCEEL BOUWGROND
Veldstraat (nabij koop I) 

fagade ongeveer 14 m. - Oppervlakte 
210 m2 

Verhuurd met koop I
INGESTELD : 30.000 FR. 

Alle nadere inlichtingen te bekomen 
ter sudie. (14)

Studie van Notaris 
Maurice QUAGHEBEUR

Léopoldlaan 10 te Oostende 
Op DINSDAG 25 JANUARI 1949 te 

15 uur in het lokaal «Prins Boudewijn» 
St. Sebastiaanstraat, 22 te Oostende 

INSTEL met 1/2% premie van ; 
STAD OOSTENDE 

SCHOON BURGERSHUIS 
MET ERF EN TOEBEHOORTEN 

ROMETRAAT, 28 
Oppervlakte 85 m2.
Verhuurd zonder pacht aan verschei 

denen.
Te bezichtigen op Dinsdag en Vrij

dag van 2 tot 4 uur (12)

Stujdies van notarissen MAURICE 
QUAGHEBEUR, Leopoldlaan, 10 en J 

VINCKE, Koninginnelaan, 68 te 
Oostende

XXX
Op DINSDAG 18 JANUARI 1949, te 

15 u in het lokaal Prins Boudewijn, St 
Sebastiaanstraat, 22 te Oostende 

TOESLAG van 
GERIEVIIG WERKMANSHUIS 

MET POORT, HOF EN KOTERIJEN 
te Breedene - (Sas Slijkens) 

NUKKERSTRAAT 110 
Oppervlakte 240 m2 
Onmiddellijk genot 
Bezoek Maandag en Donderdag van

14 tot 16 uur
INGESTELD 104.000 Fr.

Alle nadere inlichtingen te bekomen 
ter studie van voornöemde notarissen

(1)

Studie van den Notaris 
MAURICE QUAGHEBEUR

te Oostende, Leopoldlaan, 10 
xxx

Op DINSDAG 18 JANUARI 1949, te 
15 u in het lokaal Prins Boudewijn. 
St Sebastiaanstraat, 22 te Oostende : 

TOESLAG van
H A N D E L S H U I S
(Oude Café «Westport»)

Witte Nonnenstraat, 63 te Oostende 
(door oorlogsfeiten beschadigd) 
Recht op oorlogsschade NIET mede

verkocht 
Onmiddellijk genot

INGESTELD 309.000 FR 
Alle nader inlichtingen te bekomen 

ter studie. (2)

Studies van Notarissen P. DEN IS te 
Nieuwpoort en W. JANSSENS te 

Antwerpen 
Op MAANDAGEN 17 en 31 JANUA

RI 1949, telkens om 3 uur des namid
dags ter herberg «La Liberty» bij Mr. 
Charles Demeyere, Grotte Mart te 
Nieuwpoort respectievelijk INSTEL en 
TOESLAG van

STAD NIEUWPOORT
1. EEN ZEER GOED BURGERSHUIS 
gestaan en gelegen te Nieuwpoort, 2, 
KAAISTRAAT, groot 160 m2
2. DE PUINEN VAN EEN WOONHUIS 
gestaan en gelegen te Nieuwpoort, 
KAAISTRAAT, 6 groot 160 m2

Alle mogelijke rechten op oorlogs- 
schadevergoeding voorbehouden 

Alle dagen te bezichtigen 
Gewone voorwaarden 

Met gewin van 1/2% instelpremie 
Voor alle verdere inlichtingen zich 

wenden ter studie van voornoemde 
Notarissen (3)

Studie van Meester 
JAN B. DE GHELDERE 

TE HEIST-AAN-ZEE

OPENBARE VERKOPING VAN
BADSTAD HEIST-AAN-ZEE 

Een uiterst gerievig en welgelegen 
WOONHUIS - CAFE

genaamd «Café Nippon» gelegen in de 
DWARSSTRAAT, nr. 32, groot 84 m2 

Verhuurd aan Mr Jerome Verheye, 
zonder geschreven pacht mits 1.000 fr 
per maand betaalbaar voorafgaande
lijk den le van iedere maand. 
INSTEL : MAANDAG 17 FEBR. 1949 
om 17 uur stipt te Heist-aan-zee in 
het «Café den Anker» bij Mr Mille-Do 
gimont, Knokkestraat. (13)

Men verklare de dokter zot,
als hij voorschrijft visverbod.



Ostend Stadion heeft zijn can • 
didatuur gesteld voor het in
richten van de diverse Belgische 
kampioenschappen op piste. We 
hebben bij dit alles slechts een 
wens te formuleren en die is dat 
indien toestemming bekomen 
zal worden, het stadsbestuur 
een flink handje.zou toesteken.

III

SPO R TN IEU W S
De revanche Woussem - Servais 
gaat door op 7 Februari te Luik 
We kunnen het spijtig vinden 
dat onze inrichters deze kamp 
niet te Oostende hebben gekre_ 
gen doch anderzijds aanvaarden 
we gaarne dat zij alles gedaan 
hebben wat in hun macht lag. 
Woussem en Schumesch en Co 
hebben te Oostende weinig inte- 
ressante ervaringen opgedaan...

Qe?ic£e nag, te óietk
Buiten aller verwachting heeft rocd 

groen het tegen Cercle Brugge met af - 
getekende 2-5 score moeten afleggen. 
De ontwikkeling van de wedstrijd ging 
daarenboven gepaard met een uitdruk 
kelijk aan het daglicht tredend klas- 
verschil, hetgeen door geen enkele tos 
schouwer zal betwist worden.

Om alle misverstand te vermijden 
dienen we er verder op te wijzen dat 
ASO weliswaar niet compleet optradi 
doch dat dit evenmin het geval was 
voor Cercle die eveneens enkele re- 
serven had móeten opstellen. Aldus 
valt de nederlaag van roodgroen moei 
lijk te verontschuldigen en alleen uit
legbaar door het nadrukkelijk klas- 
verschil en de flinke prestatie van de

C. Deschacht, Legon, Hollemeesch, 
Vandierendonck, Michel, Decuman 
F. Deschacht en Vanderivière.

C. Brugge : De Duytsche, Degrande,
Crépain, Claeys, Slabbinck, Somers, 
Hoste, Cherlet, Pertry Derous Verte 
(tweede time Schotte).
De leiding van dhr. Baty was niet 

van vergissingen gespeend.

Sensatie bij de finale der pluimgewichten
MOLINARI STEEDS MEER 

HET VOORPLAN
OP Gans het Sportpaleis was een span

ning. Zou Coucke nog rechtstaan ? 
Voor hoelang was hij verdoofd? Ter- 

De zege van Molinaro tegen Coucke wijl hij zich poogde te rechten of op
zi’n zij te wentelen telde de scheids
rechter... Het zag er beroerd uit doch 
wanneer de referee acht telde kwam 
de gong de redding brengen, en hem

is wel het meest ophefmakende feit 
van deze finale meeting. De bliksemen 
de rechtse van de Italiaan die de 
Oostendenaar plots tegen de planken
deed neerdonderen veegde meteen de momenteel uit zijn marteling helpen 
spons over al het voorgaande vertoon. «De gong komt wel verbazend snel»

Onze vooruitzichten
ASO - TEMSCHE kers die bij hun eerste wedstrijd in 

bevordering tegen roodgroen in het 
Op het eerste zicht geen zware op zand moesten bijten, zullen alles in 

R r ^ p Uaanvalsleider Pertry'"dieXegon gave voor het aan hoogtempospelend het werk stellen om het summument' 
I™™® w! L *  stak En mis- ASO-team dat reeds zoveel lauweren uit deze ontmoeting te halen. Waak-

mocht plukken tijdens de heenronde zaamheid is anderhalve geboden en 
Toch menen we dat Temsche zomaar we denken hier vooral aan de tradi- 
niet gemakkelijk bij een eventuele tionele flaters van Legon bij de aan- 
achterstand zal berusten. Deze bezoe-

mesch (Luik);
MOMEBRT (Oostende) wint door k.o.

in de 3e ronde van Gorden (Frankr.' 
MOLINARO (Italiaan) wint door k.o. 

in de 4e ronde van Coucke (Oosten
de)

Na afloop van deze kamp richtte 
Molinaro een- uitdaging tot Mombert 

. . . ~  , , de enige die ongeslagen uit deze com-
zegde iemand naast mij «Dunkt me petitie komt. Verder vernamen we dat

gewoonweg in zi;n zak stak. En mis
schien ligt gans de uitleg voor het iet_ 
wat minderwaardig presteren der lo
kalen bij Legon die in de boosheid vol 

hardt en nog steeds zijn ongelukkig 
spel-in-de-breedte ontwikkelt. We heb 
ben gedurende gans de wedstrijd de 
Oostendse spil geen vijf verre voor
zetten zien geven. Het was nog steeds 
pasje naar links of naar rechts. In 
zijn duels met Pertry nam hij het zeer 
op zijn gemak, zodat de snelle aan
valsleider meestal met het been ging 
lopen. Pertry heeft door zijn grote be
weeglijkheid, gang in d e  Cercle-aanval 
gebracht en doorgaans moesten het 
ook de Oostendse backs in snelheid 
afleggen voor hun tegenstrevers.

«Bij ASO ontbrak de overwinnings- 
wil» beweerden sommigen, doch dat 
neemt niet weg dat ze zich de les moe 
ten laten spellen door die Cercle-kna- 
pen. Want verbazend jong ziet er die 
Cercle formatie uit We kunnen nu 
best begrijpen wat er met Cercle aan

 ̂ W at brengt ons 
de volgende 

boksmeting
Na de inrichting van de Internatio

nale Pluimgewichtkompetitie, die wer 
] kelijk een krachttoer was van het 

nieuw consortorium, zien de bókslief- 
hebbers 'reeds verlangend uit naar de 
volgende meeting. Reeds werden na
men vooropgezet als : Delannoit (ge
broeders), Omar Le Noir, Nikolaas, 
kampioen van Nederland. We verne
men echter achteraf dat met deze 
boksers cnderhandelingen werden 

^  aangeknoopt voor ontmoetingen opde gang is. Deze verjongingskuur. j te bepajen datum. Een meeting 
schijnt ze ïh elk geval met succes door ____ * ^ ^  Mnmhort.
te voeren.

Die wedstrijd heeft ons toch op iets 
gewezen, nml. dat er bij ASO nog geen 
reden is om van uit de hoogte op zijn 
tegenstanders neer te zien en er voor 
dient op gelet zichzelf niet te over
schatten. Zo ASO als leider de com
petitie eindigt, ligt er in Eerste Afde
ling zwaar werk, zeer zwaar werk weg
gelegd.

Bij ASO vernoemen we graag Ger- 
naey, Hollemeesch en Decuman. Het 
back-paar speelde niet minderwaar
dig doch kon niet de gepaste tegen- 
spelwijze vinden om de Cercle-aanval 
len in te dijken.

Hopen we dat nieuwe klinkende cij
fers Zondag de nasmaak van deze ne
derlaag zullen uitwissen.

De elftallen :
ASO. : Gernaey, Sabbe, J. DeSchacht,

j met Odon, Debreux en Mombert zou 
reeds vaste vorm beginnen aanne
men. De namen van hun eventuële 
tegenstrevers zijn nog niet bekend.

Terloops herinneren we eraan dat 
op 29 dezer te Blankenberge de wed
strijd Servais-Molinaro doorgaat. On
getwijfeld zal de kamp geweldige be- 
fangstelling wekken.

BREEDENE - HERWIES
Het staat vast dat deze derby heel- 

wat hardnekkiger zal betwist worden 
dan tijdens de heenronde. Immers. 
Breedene heeft vlug de achterposten 
verlaten en zich in het midden der 
rangschikking genesteld De kopploe- 
gen hebben aan de Breedene-boys dus 
lastige klienten en zo zal het ook zijn 
voor Hermes. Opletten geelgroenen, of 
het loopt op een puntendeling uit.

vang van iedere partij. Tegen een der
gelijk club;'e kan dit noodlottig wor
den. Het elftal blijft ongewijzigd zoals 
bij het slot der heenronde.

t
RC Borgerhout - Tubantia FC 
FC Izegem - Capellen FC 
FC MEULESTEDE - SC Meenen 
AV DENDERMONDE RC Lokeren 
RC HARELBEKE - Exc. St Niklaas 
St Kortrijk - RC Gent 
AS OOSTENDE - Temsche 
ST MOESKROEN _ SV Waregem

E. WERVIK - VGO

We hebben ons slechts het hardnek 
kig verweer d,er grensmannen tijdens 
de eerste wedstrijd van de heenroride 
te herinneren om tot het besluit te 
komen dat roodgeel te Wervik voor een 
lastige karwei zal staan. We willen 
echter met optimisme de terugronde 
inzetten en daarom geloven we vast 
dat VGO zijn tegenstrevers onder de 
knie zal houden om aldus zijn kans 
op de titel gaaf te houden en te ver -

ook» antwoordde ik droogjes, maar ik 
k e e k  almaar naar Coucke die met wa
ter en aether werd bijgebracht Het 
zou niet veel helpen want wanneer we 
naar de andere hoek gluurden zag de 
kleine Italiaan er een en al verbeten 
vechtlust uit, ja, een tikje bloeddor
stig, wraaklustig Wellicht speelde die 
korte derde ronde in zijn kop De gong 
bracht de verwachte ontknoping On- 
middelijk trof de Italiaan hard van 
rechts en Coucke zwijmelde, en men 
liet hem zwijmelen Het werd natuur
lijk een fatale knock-out 

Men kan nu verder napraten over 
het al dan niet fair. optreden van Mo_ 
linaro bij de herneming der vierde

op 29 dezer te Blankenberge een kamp 
Servais-Molinaro doorgaat.

Sdticdiai
BLITZTORNOOI

De tweede en laatste fase van dit 
tornooi ging door Zondag 9 dezer. Of 
ze succes kende, blijkt uit het feit, dat 
van de 21 mededingers aan de eerste 

ronde, het blijft onaanvechtbaar dat!fase er maar 2 waren achtergebleven;
hij Coucke op zuivere manier ten val 
heeft gebracht 

Daarmee is het doek gevallen over 
deze competitie en men moet ere 
brengen aan wien ere toekomt Eer
stens aan de overwinnaar, Molinaro. 
die in verbazende opgang blijkt te zijn 
en anderzijds o o k  aan Coucke die, 
spijts die laatste nederlaag, zich prach 
tig onderscheidde door Servais in 
toom te houden 

Mombert eindigde ongeslagen de 
competitie en is aldus te virtuele over
winnaar Maar voegen we er onmidde- 
lijk aan toe dat Gorden geen Molina
ro is en we met grote belangstelling 
een ontmoeting Mombert -  Molinaro 
zouden volgen. De Fransman Gorden 
heeft weinig indruk gemaakt. Mom
bert stond een klas boven hem.

Servais hervatte zich tegen Schu
mesch. Aanvankelijk nam de Waal het

dedigen tot het uiterste. Hoe de ploeg initiatief in handen doch Servais trof 
er zal uitzien is nog niet bekend. W ij- j hem in de 3de round driemaal hard

Met V.G.O. naar Isegem
Het was met de gedachte enkele in- berghe.

teressante vaststellingen te doen, dat 
we Zondag naar Isegem togen, eerst 
en vooral benieuwd om het VGO aan 
het werk te zien met het oog op de 
komende belangrijke partijen, ten 
tweede om na te gaan welke waarde, 
de 3e gerangschikte in bevordering 
wel had.

De wedstrijd was nuttig op gebied 
van vastellingen en alhoewel de bla
den vol lof waren over het geleverde 
spel, kunnen we die mening niet de
len, althans voor de tweede helft en 
voor sommige spelers. De ploeg was 
als volgt opgesteld :

Van Brussel; Dujardin, Gheeraert; 
Melis, Coopman, Berten; Ghysels, Van

Of het nu het ogenblik is om daar
aan te denken, valt te betwijfelen, 
want binnenkort zullen we weten of 
KVGO nog een kans heeft of niet.

Aan de elf spelers welke het kam 
pioenschap zo prachtig aanvingen het 
ons te bewijzen.

C.S. LES AILES

Het kompetitierad dfaait verder en 
onze rood-witten staan voor een eer
der gemakkelijke taak. Immers Moere 
staat niet hoog aangeschreven. In de 
eerste ronde werd het reeds een 1-6 
overwinning zodat het in het geheel 

, - . - „  ,  „  . , , niemand zou verwonderen moest het
denberghe, R. Pieters, Swmberghe en n0gmaajs een afgetekende zege wor- 
Van Pottelberghe. den

In de tweede helft werd Geeraert 
vervangen door L. Vandenberghe van 
het reserve elftal.

In de eerste helft speelde het elftal 
goed al dient gezegd, dat de verdedi
ging het zwakke punt van het KVGO 
blijft met Van Brussel als zwakste ele 
ment. Hij kan nogal goed bevelen ge
ven, maar vergeet zelf dat hi’ flagran 
te flaters begaat. Dujardin stond op 
de verkeerde plaats en speelt veel ster 
ker links, terwijl Gheeraert een goede 
spelbreker is, maar volstrekt mangel 
heeft aan ontzettingsvermogen. Op de 
halflijn viel weinig te zeggen, al dient, 
vermeld, dat veel te traag ontzet wordt 
aan een voorlijn, welk? vooral over een 
puike center voor beschikt. Raymond 
Vandenberghe is geen inside maar een 
half en Melis zou nuttiger werk verrich 
ten in de voorlijn moesten, de backs 
beter ontzetten. Wat Van Pottelberghe 
betreft, herhalen we wat we hierom- 
rent vroeger schreven, nml, deze zo 
spoedig te vervangen, evenals Ghy
sels, die geen enkel bal durft betwis
ten en benevens enkele goede momen
ten veel te bang blijft. De twee bui
tenspelers treuzelen veel te lang en 
vooral. Van Pottelberghe deelt graag 
bevelen uit, zonder er aan te denken 
dat hij zeer slecht presteert. Dit was 
vooral het geval in de tweede helft.

Voor wat Zondag betreft en overwe
gende de onverklaarbare handelwijze 
van het afwezig zijn van Dassville, wa 
re het misschien beter de ploeg in zijn 
geheel te behouden zoals hij gestart 
is, daar Vandenberghe als back ont
goochelde en buiten een groot shct 
ons niets leerde. Berden met z’n harde 
shot, ware een proef als back waard 
geweest met in zijn plaats R, Vanden-

zigingen in de voorhoede zijn niet 
denkbeeldig. Wat er echter ook gewij. 
zigd worde, roodgeel moet- met een 
flinke zege deze terugronde inzetten, 
zoniet zi;'n de gevolgen van de neder
laag niet te overzien.

E Wervik - VG OOSTENDE 
FC ROESELARE - AA Moeskroen 
SV WEVELGEM - BS Avelgem 
W Oudenburg Deerlijk Sport 
ZWEVEGEM SP - CS leper 
WS leper - Knokke FC 
DC Blankenberge WS Houtkulst 
FC POPERINGE -~SVO Ingelmunster

SKVO - FC LISSEWEGE

Zal groenwit zijn laatste achtervol
ger van het wiel schudden Er zullen 
er maar weinig zijn die daaraan twij
felen. SKVO kan heden de titel in 
zijn bereik brengen indien Lissewege 
ijlhans naar huis wordt gestuurd

In acht nemend de meerderheid wel 
ke door SKVO tijdens de heenronde 
reeds werd aan de dag gelegd en de 
geweldige opgang, die tijdens de vol 
gende wedstrijden werd bewerkstelligd 
zal er voor de bezoekers niet veel goeds 
weggelegd zijn. Een verrassing is ech
ter niet uitgesloten, temeer daar Lis
sewege wel weet dat Zondag de strijd 
om de eerste nlaats beslecht wordt.
E ASSEBROEK _ SV Koekelare 
BC Oedelem - Concordia Sp 
FC ZERKEGEM - SK Wenduine 
SV BREEDENE -  FC Gevaerts 
SK EERNEGEM - WS Adinkerke 
SV ZWEVEVELE - SV Dikmuide 
SKVO - FC Lissewege

St Joris Sp (bye)

in counter en t bleek dat Schumesch 
zijn kaars reeds was uitgebrand. De knuydt.

de 19 spelers werden nu verdeeld in 2 
groepen : de eerste groep bestond uit 
de tien eersten van de eerste fase en 
de tweede groep uit de negen overi
gen.

Aan de eerste groep zouden vier 
prijzen toegekend worden en aan de 
tweede groep drie prijzen; hierdoor 
kregen ook die spelers weer een kans, 
die in de eerste fase bewezen nog niet 
goed vertrouwd te zijn met deze snel
le speelwijze. Dezelfde handicap in 
tijd moest toegestaan worden zoals in 
de eerste fase, wanneer spelers van 
verschillende klasse tegenover ..elkan
der in het gelid stonaen. De uitslag 
werd :

IN DE EERSTE-GROEP
1 Hayman
2 P Dewispelaere
3 Leop Pepers 
4' F Dehondit

Volgden dan de heren 
ne, A. Vermeulen, P. Vanmoerkerke, M 
Vanderbusse, V Vercouillie en A De-

8 punten 
7 punten 

5,5 punten 
5 punten 

C Vanthuy_

verzorger wierp de handdoek waaruit 
bleek dat ook hij voor Schumesch geen 
kans meer zag.

Tot slot mogen we verklaren dat de_ 
ze pluimgewichtcompetitie in haar ge 
heel een groot succes is geworden. De 
inrichters hebben voor gans het spor
tieve Oostende bewezen dat ze tot iets 
in staat zijn en dat we nog ander 
knappe meetings mogen verwachten 
We brengen hen hier dan ook een ere- 
salut en wensen hen verder veel succes

TECHNISCHE UITSLAGEN

Liefhebbers Oostende - Eekloo

SAVAET (55 kg Eekloo) wint op de 
punten van Renty (55 kg Oostende) 

EVERAERT (57 kg Oostende) wint op 
punten van Pollier (58 kg Eekloo) 

TANGHE (67 kg Oostende) wint op 
punten van Berth (68 kg Eekloo) 

VERBURGH (66 kg Oostende) wint 
op punten van Lippens 66 kg Eekl.)

Beroepskampen 8 x 3  min.
SERVAIS (Blankenberge) wint door 

opgave in de 4e ronde van Schu-

IN DE TWEEDE GROEP 
1 O Rossel 9 p.; 2. Deknuydt jun. 7 
punten; 3. Calus sen. 7 punt; Buiten 
de prijzen volgden de heren : M Van
bei, R. Lingier N. Douvere, H. Bauwens 
T. Seurinck en G. Piessen .

De heer Vanmoerkerke, inrichter 
van dit tornooi reikte de prijzen uit. 
Hij prees de heer Hayman die zowel 
in de tweede als in de eerste fase van 
dezen strijd, bewees dat hij de Oost
endse specialist in snelschaken is. 
Verder dankte hij de tornooileider de 
heer C Vanthuyne, wiens rijke onder
vinding zeer heeft bijgedragen tot de 
vlotte afhandeling van dit tornooi, 
waar rond de 200 partijen in een zes
tal uren gespeeld worden, even blik
semsnelle beslissingen, vereist als het 
snelschaken zelf. Ten slotte dankte de 
inrichter de heren A Deknuydt en V. 
Vercouillie. die door het schenken van 
twee mooie extraprijzen de aantrek
kelijkheid van dit tornooi in sterke 
mate hielpen verhogen.

Voor de derde klasse spelers is er 
nieuws in het verschiet. Dhr. N. Dou_ 
vere beloofde binnenkort een tornooi^ 
speciaal voor, hen te organiseren.

Het hoekje van de hondenliefhebber

Belangrijk
Zaterdagnamiddag- voetbai

Het is de eerste maal niet dat ons 
gewestelijk Corporatief Groupement 
de Oostendse voetballiefhebbers op 
iets puiks vergast. Om aan deze goe
de gewoonte geen afbreuk te doen 
steekt men zaterdagnamiddag van 
wal met een selectiewedstrijd tussen 
het gewest Oostende en het gewest 
Brugge. Dat deze ontmoeting zal uit
groeien tot een Corporatieve Derby 
van formaat valt niet te betwijfelen. 
Immers de beste elementen werden 
samengebracht om tot de samenstel
ling van een nieuwe selectie Oostende 
Brugge te kunnen overgaan.

Hieronder laten we de samenstel
ling der elftallen volgen. We twijfelen 
er niet aan of talrijke Oostendse 
sportmannen zullen hun zaterdagna
middag vrij houden om deze ontmoe
ting bij te wonen. De toegangsprijs is 
vastgesteld op 5 fr. Zitplaatsen beta
len 10 fr. De opbrengst gaat natuur
lijk naar de kas van het Gewest. En 
die steun verdient ze wel X Sport
mannen, laat niet na bij deze gele
genheid uw sympathie voor het Cor
poratief Groupement te tonen.

Allen naar het VGO-terrein. Aan
vang te 15 uur.

Hieronder de elftallen die zullen op 
treden :

Gewest Oostende : Vandenbouhede,

(Zeewezen); Dewilde Et. (Stad);
D’Everlanghe (Béliard); Schaeken 
(Béliard); Sanders H. (UCB) Fern.
Deschacht (Tram);- Cuypers (El. du 
Littoral); Fré Deschacht (Crop’s);
Janssens (El. du Littoral); Gunst (El. 
du Littoral); Vande Rivière (Stad).

Gewest Brugge :
Van Pottelberghe (FC Aigle) ; Naey- 

aert (Franco-Belge); Boyaert (Ferbl.
Declerck); Dombrecht (GS Gazel);
Van Middel (Franco-Belge); Van 
Hoeserlande (Franco-Belge); Ver- 
eycken (Brugeoise); Ryde (St Augus- 
tinus); Carpels L. (Rust-Roest); Ver. 
leye (Gazel); Van Vyyve (Ferbl. De
clerck).

D asseville definitief 
van het toneel?

Het zal velen verwonderd hebben 
dat Willy Dasseville, die.enkele weken 
geleden terug de schoenen aanbond 
en tegen Zwevegem een bevredigend 
heroptreden deed, niet van de partij 
was te Izegem. We vernamen nader- 
hand dat Willy besloten heeft defini- i van zijn meester en enkel de aanval 
tief de schoenen aan de haak te han- hernemen bij de volgende vluchtpo- 
gen. Welke de oorzaak is van zijn ver- ging. Om deze oefening met sukses en 
zaken weten we niet. nauwkeurigheid uit te doen voeren, ga

OPZOEKEN EN AANHOUDEN

Deze oefening bestaat feitelijk 
twee delen die achtereenvolgens 
een oefening worden uitgevoerd, nl. 
het opzoeken en aanhouden van de 
aanvalsman of boosdoener en het 
verhinderen van de vluchtpogingen 
welke de boosdoener bij zijn aanhou
ding tracht uit te voeren. Het zal dan 
ook niemand verwonderen dat deze 
oefening slechts met sukses kan wor
den uitgevoerd door een hond die 
reeds ver gevorderd is in de gehoor
zaamheids-, bijt-, en verdedigings- 
oefeningen. Wij raden dan ook de lief
hebbers aan niet te vroegtijdig met 
deze moeilijke oefening aan te vangen 
en te wachten tot zij hun hond enigs
zins goed in handen hebben. Het eer
ste gedeelte van deze oefening bestaat 
hierin dat de hond,'op bevel van zijn 
meester; de aanvalsman of boosdoe
ner, die tijdens de afwezigheid van de 
hond, ergens in een van de talrijke ge
plaatste schuilhokjes op het terrein 
weggestopt, zit, moet opzoeken en bij 
middel van geblaf ziin ontdekking 
aankondigen. Hierop moet de meester 
de aanvalsman uit het schuilhokje 
halen en hem aanhouden. Het tweede 
gedeelte bestaat in de opleiding van 
de boosdoener die tot driemaal toe zal 
trachten te ontvluchten hierbij ge
bruik makende van een vuurwapen. 
Bij iedere ontvluchtingspoging moet 
de hond, zonder bevel van zijn meester 
de aanvalsman te lijf gaan en hem 
verhinderen te ontvluchten. De hond 
mag slechts de aanval staken op bevel

men als volgt te werk bij ’t aanleren: 
Laat de aanvalsman of boosdoener, tij 
dens de afwezigheid van uw hond in 

u iteen van de schuilhokjes op het ter- 
in rein aangebracht, verstoppen waarop 

U met uw hond, die aan de leiband 
wordt gehouden, uw intrede doet op 
het terrein. Geef uw hond, wanneer U 
op de aangeduide plaats op het ter
rein komt het^bevel tot liggen. Wacht 
enkele sekonden waarna U uw hond 
het bevel geeft «X, zoek de man en 
blaf». Vergezel uw hond bij de opzoe
king steeds het bevel herhalende «X  
zoek». De hond die tijdens de vorige 
aanvals- en bijtoefeningen het bewijs 
leverde dat hij zeer bijtlustig is zal 
zeer spoedig de aanvalsman hebben 
•gevonden. Draag echter zorg dat de 
hond bij de ontdekking niet bijt. 
Maan hem bestendig aan tot blaffen 
terwijl U hem aanhoudend streelt en 
hem met de vinger de plaats aanduid 
waar de boosdoener verscholen zit. 
Van zodra de hond door geblaf zijn 
ontdekking heeft aangekondigd zeg 
hem dat hij braaf is^en streel hem, 
waarna U de aanvalsman uit het 
schuilhokje haalt doch houd uw hond 
goed in het oog en zie in het bijzon
der dat hij niet bijt of niet tot de aan- 
deze oefening loopt hier dus ten einde, 
val overgaat. Het eerste gedeelte van 
In onze volgende uitgave zullen wij 
het tweede gedeelte en het volledig 
uit te voeren programma nader uit
eenzetten, V.R.H.

♦ TE KOOP : OUDE GAZETTEN - 

zich wenden bureel van het blad 

Nieuwpoortsteenweg, 44, Oostende.



Bij een 
vrienden wedstrijd
Te Gistel hebben de groenwitten 

het er ook flink vanaf gebracht, wet 
de uitslag betreft, natuurlijk. Want 
we vergeten algauw het resultaat voor 
de spijtige incidenten die na de rust 
plaats grepen en waarbij Deschacht 
van het veld werd verwezen. Poppe 
meende het lot van zijn makker te 
moeten delen en volgde hem. Wan
neer hij evenwel later wou terugko
men vloog hij van de scheidsrechter 
met klikken en klakken terug naar de 
kleedkamers. Neen, jongens, zo gaat 
het niet. Dat dergelijke dingen zich 
moeten voordoen bij een vrienden
wedstrijd, pleit niet in uw voordeel. 
De einduitslag 1-2 voor SKVO mag als 
juist worden aanzien. Een flinke oe
fening voor Zondag was het zeker.

Gold Star naar Sijsele
Zondag worden de kampioenschap 

pen hervat en ter dier gelegenheid 
ondernemen onze jongens de ver
plaatsing naar de rood-witte hek
kensluiters uit Sijsele. Wij geloven 
niet dat GS enig gevaar loopt iets 
van de inzet te verliezen, maar raden 
haar toch aan allle zelfvertrouwen op 
zij te laten om alsdusdanig de tweede 
ronde succesrijk in te zetten. Deze 
wedstrijd moet volstrekt gewonnen 
worden, wat wij dan ook zien gebeu
ren. Volgende ploeg werd samenge
steld : Boergoignie, D’Everlange, Si- 
moen, Boussy, Deboutte, Schaecken, 
Rijckewaert, Dewulf L., Dierdonck, 
Vercouillie en Eerebout.

De reserven ontvangen VV Kok- 
sijde en een flinke overwinning onzer 
kleuren ligt in het vooruitzicht.

Corporatief Verbond
Ijsberen-Béliard (b) 8-1
ÜCB (b)-Stad 2-1
Béliard (a)-Crop’s 2-0
Litto Nieuwpoort-UCB (a) 1-4
Politie-El. du Littoral 0-6
Tram-Zeewezen 2-1

De nederlaag van SV Zeewezen te
gen VC Tram is het event van deze 
speeldag. Na spannende en emotievol
le strijd kwam de zege toe aan de 
thuisspelers die een uitzonderlijke 
prestatie leverden. Met verzwakte 
ploeg moest SK Stad met oneven doel 
punt het onderspit delven tegen UCB 
(b), UCB (a) won vlot tegen Litto 
Nieuwpoort, zoals ook FC Ijsberen 
die van Béliard (b) niets te vrezen 
had. VC El. du Littoral, de voor het 
eerst volledig optrad, verbaasde ie
dereen door haar prachtig presteren 
en een productieve voorhoede bracht 
niet min dan zes doelpunten ter we
reld. Béliard (a) overwon Crop’s met
2-0, score die de juiste krachtverhou- 
ding van beide ploegen weergeeft. 

KLASSEMENT
1. UCB (a) 13 11 1 1 53 11 23
2. SV Zeewezen 13 11 2 0 41 12 22
3. Béliard (a) T3 9 4 0 37 12 18
4. Politie 13 8 4 1 27 20 17
5. Tram 13 7 5 1 30 26 15
6. Stad 13 6 5 2 29 18 14
7. El. du Litt. 11 6 4 1 36 20 13
9. UCB (b) 12 4 7 1 24 26 9
8. FC Ijsberen 12 6 6 0 37 28 12

10. Littto 12 4 7 1 20 28 9
11. Brug. en W. 11 2 7 2 13 32 6
12. Crop’s 13 2 11 0 15 60 4
13. Béliard (b) 13 0 13 0 7 76 0

B E K E N D M A K I N G
Oostende, 12-1-49.

VELOCLUB DE ZEEMEEUW  
Het bestuur der velo-club de 

Zeemeeuw, maakt bij deze bekend, 
alsdat Joseph CONSTANT van he
den af geen deel meer uit maakt 
van het bestuur van bovenvermelde 
club, en tevens niet meer gemach
tigd is te handelen in naam van de
zer.

De secretaris, De voorzitter, 
Albert Pauwels R. Van Belleghem

Bij S.V.
Nieuwpoort

Zondag jl .speelden de reserven, 
versterkt met elementen uit de eerste 
ploeg tegen Koekelare. Na een luste
loze match, wonnen de geel-zwarten 
met 4-3. Veel nieuws bracht deze wed
strijd niet, tenzij het bewijs dat in de 
juniorskeeper Ghouwry van Lombard 
zijde de stof steekt om een goed doel
wachter te worden.

Zondag a.s. gaan de competitiewed
strijden verder. EG Gistel komt op 
bezoek bij onze eerste ploeg die wel 
met enkele doelen verschil kan zege
vieren. De reserven reizen naar VG 
Oostende waar ze een nederlaag te
gemoet gaan. De juniors spelen hier 
’s voormiddags tegen SV Blanken
berge.

SCHEIDSRECHTERS VOOR HET 
KUSTGEBIED

Oudenburg-Deerlijk :
D. Blan’berge-Houthulst : 
Wervik-VGO :
Koksijde-SV Blan-berge : 
Sijsele-Middelkerke : 
Heist-SK Torhout : 
Nieuwpoort-Gistel : 
Jabbeke-De Panne : 
Zerkegem-Wenduine : 
Breedene-Gevaerts :

SK Voorwaarts-Lissewege
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MEUBELEN IN IEDERS BEREIK  
TOT OP HEDEN ONGEKENDE PRIJZEN 

AANGEBODEN DOOR

Les Ameubiements Réunis
25 Kerkstraat, OOSTENDE 

Tel. 711.01

Keukenstoelen...........................................  150,—
T afe ls ...........................................................  695,—
Kleer- en linnenkasten . . . . .  2.295,—
B u f f e t t e n ......................................... .......  2.295,—
Engelse bedden.........................................* 480,—
Eiken bedden met panelen . . . . 1.995,—
Radiotafels . \............................. . . . 395,—
Salo n tafe ls ................................................  450,-—
IN STOCK : 15 modellen van slaapkamers 

12 modellen keukenbuffetten
GEMAK VAN BETALING

GRATIS AFLEVEREN IN GANS BELGIE
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GEMEENTERAAD

Vmuumt-3imnidi

Vrijdag kwam de gemeenteraad in 
ambtelijke zitting bijeen om verschil
lende punten van administratieve 
aard af te handelen.

Een eeuwigdurende vergunning op 
het stedelijk kerkhof wordt toege
staan aan Mevrouw Van Hecke Flora, 
voor wijlen haar echtgenoot en een 
dertigjarige aan Roose Achiel voor 
wijlen Blyaü Melanie.

De raad brengt een gunstig advies 
uit om de opschikkingswerken van de 
Grote Markt toe te zeggen aan aan
nemer M. Adriaans .uit Blankenberge 
mits zijn prijs van 58.933,75 fr. De 
werken betreffende het uitbreken der 
betonverharding tussen de tramlijnen 
op het Stationplein worden toege
zegd aan de aannemer Amery Justin 
uit Veurne mits het bedrag van 9.899 
fr.

Op voorstel gaat de raad akkoord 
omtrent de hoogdringendheid om een 
kredietopening van 3,000,000 fr aan te 
vragen bij het gemeentekrediet van 
België. De voorzitter wijst op de ge
zonde financiële toestand der kas 
maar doet opmerken dat het uitblij
ven der uitkering der vele bedragen, 
die de stad te goed heeft van het be
voegd Departement betreffende de uit 
voering van werken gedekt door oor
logsschade, evenals de verhoging der 
uitgaven wegens de toepassing van 
het nieuw weddebarema en ander
zijds de vermindering der inkomsten 
van badendienst en stedélijk Casino, 
deze kredietopening nodig is, maar 
slechts van voorbijgaande aard. Hier
op wordt deze lening eenparig goed
gekeurd.

BURGERLIJKE STAND
Geboorten : De Maré Sonia, v.

Emiel en Muylle Clara, Pierstr 31;
Overlijdens : De Brauwere Juliana, 

100 jr, Consciencestr 38; Vande- 
marck Jean, 75 jr, wdr Dumont Ma
ria, Kemmelbergstr 49; Rabeaux 
Florian, 68 jr, echtg. Van Hecke Flo
ra, Van Monsstr 11; Gossiaux August 
78 jr, wdr Corthals Clementina (Uit- 
kerke).

Huwelijken : Deneire Jacobus met 
Boydens Thérèse.

Afkondigingen : Joly Willy met
Barre Valérie (Nismes).
FONTEIN IERSDIENST

In de week van 15 tot 22 Januari 
1949 wordt de fonteniersdienst verze
kerd door hulpfontenier Mangé Léan- 
der, Scharebrugstr 5.
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STEDELIJKE BIBLIOTHEEK
Gezien de werken tot herstel van 

Oorlogsschade welke tot op heden aan 
het Stadhuis uitgevoerd worden, 
wordt de bevolking ter kennis ge
bracht dat de stedelijke bibliotheek 
vanaf Vrijdag 14 dezer, voorlopig zal 
overgeplaatst worden in het school
huis, Pannestr 142.
TOPTAFEL

In café Derby, Pannestr, bij onze 
plaatselijke beroepsrenner Flander 
Janssens, wordt vanaf Zondag 16 Ja
nuari een prijskamp op de toptafel in 
gericht, welke begiftigd is met onge
veer 5000 fr prijzen, waaronder 
koersrijwiel, wollen deken, strijkijzer.

De prijs wordt vastgesteld op 2,50 
fr per slag. Maximum 50 slagen 280 
punten wordt als kampslag aangere
kend.

Op Zondag 13 Februari 1949 zal tot 
de kamping overgegaan worden.
BURGERLIJKE STAND

Afkondigingen : Bisschop Gilbert, 
mekanieker (Blankenberge) en Jau- 
main Elvire; Groshaert Oscar, be
diende en De Schepper Lutgarde (Dil 
beek); De Voogt Francois, visser en 
Van Praet Suzanne (Brugge); De 
Clerck Victor, zaakwaarnemer en Ca- 
try Blanche (Kuurne); De Vos Wil
lem, visser en Sandelé Hilda (Blan
kenberge); Raes André, electrieker, 
(Klerken) en Duwein Maria.

Huwelijken : Thiel Louis, visser en 
Bulcke Eugenie; Creyf Oscar, stuur
man en D eGroote Georgette.

APOTHEEKDIENST
Zondag 1 Januari wordt de apo- 

heekdienst verzekerd door heer apo
theker Fevery Aimé, Kerkstr 71.

OPENBARE AANBESTEDING
De openbare a anbesteding strek

kende tot het af breken van de buiten 
gebruik gestelde stoomketels in het 
waterkasteel gaf volgende uitslag : 

Drie laagste aanbiedingen : Sa- 
mijn Maurice, Oostende 18,000 fr; 
Govaert Albert, Uitkerke, 16,500 fr: 
Claeys Alfons, Zeebrugge 10,000 fr.

OUD LEERLINGENBOND DER 
RIJKSMIDDELBARE SCHOOL

Op Zaterdag 15 uur gaat in de grote 
zaal van het stedelijk Casino het 
jaarlijks dansfeest door, ingericht 
door de Bond der Oudleerlingen en 
Vrienden der Rijksmiddelbare School.
BIJ DE KONINKLIJKE HARMONIE 
«NEPTUNUS KINDEREN»

De jaarlijkse vérgadering der le
den, ere-eden en beschermende leden 
gaat door op Maandag 17 Januari
1949 te 20-uur in het Hotel des Bras- 
seurs. Gezien de belangrijke dagorde 
rekent het bestuur op een grote op
komst.
\ 'VVVVVVWWVA'X'WXA'VYWA'WWyWVWWWx/VWi/WVi»

PISCUITERIE OXFORD
VRAAGT

VERTEGENWOORDIGER
moet op dr* hoogte zijn van bis- 
cuiterif. Schrijven Langstraat.
57, Bla*ik,;n»;-'’.rfje '11)

S P I J  S K  A A R  T

uaav de g.an&e uieeA
ZONDAG : Haringsalade — Kerrie

soep — Ossentong — Eiersaus — 
Witte boontjes — Gekookte aardap
pelen — Citroenpudding met biscuits 

MAANDAG : Gehakt — Gestoofde 
andijvie — Gekookte aardappelen — 
Pannekoekjes 

DINSDAG : Gekookte kabeljauw
staart — Gebruinde boter — Aardap
pelpuree — Fruit 

WOENSDAG ; Varkensniertjes — 
Schorseneren — Gekookte aardappe
len — Gebraden appelen 

DONDERDAG : Gebraden worst — 
Rode kool — Gekookte aardappelen
— Chocoladepudding

VRIJDAG : Mosselen — Frites — 
Fruit

ZATERDAG : Jachtschotel — Rijst 
met pruimen

VOOR DE LEKKERBEKKEN  
HARINGSLA

Benodigdheden : 2 flinke haringen,
2 zure appelen,, 1 kleine biet, 2 krop
pen sla ofwel rauw witloof, 2 eieren,
8 koude aardappelen, ingemaakte 
uitjes en augurken of fijngesnipperde 
ui, 2 lepels slaolie, 3 lepels azijn.

Bereiding : Maak de aardappelen 
fijn, maak de sla schoon en was ze; 
schil de gekookte biet en snijd o f  hak 
ze in kleine stukjes; snipper de ge
schilde appelen; maak de van te vo
ren geweekte haringen schoon, neem 
er de graten uit en snijd de vis in 
stukjes; kook terwijl de eieren hard 
(7 a 8 minuten) en maak ze fijn  of 
snijd ze in vierde partjes. Meng dan 
alles met de olie en azijn door elkaar, 
maar bewaar dé eieren en desverkie. 
zend een klein gedeelte van de biet, 
de sla, de aardappelen, de uitjes en 
de augurkjes. Leg de dooreengemeng- 
de massa op een vleesschotel, zodat 
het midden hoger is dan de kanten. 
Garneer de schotel met partjes hard
gekookt ei of ook met de verschillen
de andere overgehouden ingrediënten 
die er meestal als een dun laagje 
vaksgewijs op gelegd worden. Pre
senteer bij de sla nog afzonderlijk 
olie en azijn, daar het moeilijk is in 
dit geval met ieders smaak rekening 
te houden.

JACHTSCHOTEL 
(voor 4 personen als volledig maal)

Benodigdheden : 300 gram runder- 
poulet, 2 kgr aardappelen, 1 kgr uien, 
1 grote zure appel, 40 gr boter of vet, 
wat zout, wat peper of wat paprika, 
wat peterselie.

Bereiding : Zet de poulet op met 
zoveel kokend water, dat ze ruim be
dekt is, voeg er wat zout bij en laat 

j in de goed gesloten pan het vlees 
j zachtjes 1,15 uur koken. Schep met 
: het schuimspaan het vlees uit de 
i pan; vul het achtergebleven bouillon

Onze K ust en de

Britse toeristen
Zoals aangekondigd had te Oosten

de een vergadering plaats waarop, in 
het zicht van de hernieuwing van het 
Brits-Belgisch Handelsverdrag voor 
het laatst het probleem van het Brits 
toerisme in ons land werd besproken. 
Daar de Handelsbesprekingen de vol
gende Zondag een aanvang namen, 
kwam deze bijeenkomst nog op tijd 
en werd aldus aan de belanghebben
den aan de kust een laatste kans ge* 
gund worden om nogmaals hun wen
sen naar voor te brengen en de aan
wezige vertegenwoordigers der diver
se Ministeries op de belangrijkheid 
van het Brits toerisme te wijzen.

Onder de aanwezigen bemerkten 
we benevens talrijke burgemeesters 
van kustgemeenten en hotelhouders, 

dhr Haudens en Verhé, respectieve 
lijk het Ministerie van Economische 
Zaken en van Verkeerswezen verte
genwoordigend, dhr Serruys, voor
zitter, dhr senator \fan Buggenhout, 
de hh. Volksvertegenwoordigers Por- 
ta en Goetghebeur en het voltallig 
Oostends Schepencollege. Dhr Ser
ruys leidde de bespreking in en gaf 
een overzicht van het probleem dat 
voor de kust van levensbelang is. Hij 
wees ook op het psychologisch aspect 
van het probleem en verklaarde het 
gewoonweg onaannemelijk en onbe
grijpelijk dat gans West-Europa en 
zelfs Duitsland Britse toeristen ont
vangen mocht, en België niet. Hij 
bracht tenslotte onder drie punten 
de wensen van deze vergadering naar 
voor, wensen die als volgt kunnen 
samengevat worden : vertegenwoor
diging van het toeristisch bedrijf 
door een gedelegeerde op de aan
staande handelsbesprekingen, wijzen 
op het gevaar dat de Belgisch-Engel- 
se vriendschap loopt door het toe- 
risten-verkeer nog langer te belem
meren, op krachtige en energieke 
wijze het Belgische standpunt verde
digen.

Dhr Haudens verzekert dat zijn 
Ministerie alles in het werk heeft ge
steld om de komende onderhande
lingen te doen welslagen. Nu we voor 
de aanvang van de besprekingen 
staan kan weinig aan het voorgaan
de worden toegevoegd. Alles zal in 
het werk gesteld worden om België

in het Britse toerisme in West-Euro
pa te betrekken.

Verder volgden tussenkomsten van 
dhr Vroome, Van Buggenhout, Porta 
en dhr Van Horelbeke, Voorzitter der 
Autocar-uitbaters der Kust, die on
langs in Engeland was. Hij brengt de 
groeten over van de Engelse toeristen 
agentschappen die met het Belgisch 
Toerisme meevoelen en wensen op de 
hoogte gehouden te worden van de 
oesprekingen die in België gehouden 
worden en eventueel wensen die ver
gaderingen bij te wonen.

Dhr Serruys dankt dhr Van Horel
beke voor zijn tussenkomst en be
sluit de bijeenkomst zich wendend 
tot de vertegenwoordigers der Minis
ters. Hij spreekt de hoop uit dat het 
jaar 1949 er zou toe bijdagen de ramp 
van 1948 uit te wissen en formuleerd 
nogmaals de wensen der vergadering.

De aanwezigen verlaten de zaal en 
blijken ervan overtuigd dat de Engel
se stugheid en afzijdigheid voor dit 
probleem ditmaal zeker zal gebroken 
worden en aan de Britse toeristen de 
nodige anderhalf millioen Pond zal 
toegekend worden om ons land op te 
zoeken.

Inderdaad blijkt het voor beide 
partijen psychologisch onmogelijk 
dit probleem nog langer zonder op
lossing te laten.

Aan de kust wordt thans met span
ning uitgezien naar de resultaten 
van deze vergadering. Verscheidene 
uitgenodigde ministers stuurden hun 
kat... Is dit een teken van desinteres
se ? Of moeten we er uit besluiten 
dat ze de zaak als «geklonken» be
schouwen ? Hopen we het laatste. Ny

aan met vier theekopjes water en 
laat die aan de kook komen; leg er de 
helft van de intussen schoongemaak
te en in achtste partjes gesneden 
aardappelen op, daarop de helft van 
de in de plakjes gesneden uien, be
strooid met wat peper of paprika; 
vervolgens het voorgekookte vlees, 
dan de rest van de uien, weer met 
wat paprika bestrooid, en tenslotte 
de nog overgehouden aardappelen. 
Leg er het vet op en - als het kan - 
de in achtste partjes gesneden ap
pel. Laat op een zacht vuur in de 
goed gesloten pan alles samen gaar 
worden (nog ongeveer 1/2 uur); roer 
de bestanddelen losjes door elkaar, 
maak het gerecht op smaak af met 
zout en giet er het overtollige vocht 
af. Breng de vaste bestanddelen over 
in een dekschaal of op een vleesscho
tel, strooi er de intussen fijngesneden 
peterselie over en presenteer er de 
afgegoten bouillon in een sauskom 
bij.

RIJST MET PRUIMEN
Benodigdheden : 250 gram rijst, 

100 gram krenten ' i
Werkwijze : Was de rijst en zet ze 

op met driemaal zoveel koud water 
als rijst. Breng ze op een flink vuur 
aan de kook, strooi er dan de goed- 
gewassen krenten in en laat alles 
verder op een zacht vuur gaar worden 
(ongeveer 20 minuten). Laat de rijst 
als ze gaar is, zonder deksel opdrogen 
(ongeveer 10 minuten). Presenteer ze 
met boter en suiker of met kaneel
saus.

Men kan de warme rijst in plaats 
van ze in een dekschaaltje te doen, in 
een met koud water omgespoelde pud 
dingsvorm drukken, dadelijk omke
ren en met de saus presenteren.

KEUKENGEHEIMEN
— Ronde ajuinringen vormen in de 
“Winter, als er weinig groente te krij
gen is, een dankbare garnering voor 
schotels. We snijden hiervoor een 
mooie stevige ajuin aan dwarse 
plakken, die dan vanzelf uiteenvallen 
en ronde ringen vormen.
— Hebt u bij het schoonmaken van 
ajuin last van de tranen ? Overgiet 
dan de uien eerst met wat kokend 
water.
— Laat bij appelcompote, waarvan 
de appelen niet erg geurig meer zijn, 
een dun stukje citroenschil in het 
vocht meekoken.
— Een vanillestokje wordt voor het 
gebruik dikwijls gespleten, Maar in 
de pudding of vla die we dan gaan ko 
ken komen nu zwarte zaadjes zicht
baar. Laat daarom het stokje liever 
heel, het is niet onvoordeliger, want 
het stokje verliest minder smaak en 
kan nog verschillende keren ge
bruikt worden.
— Voor we een nier bereiden, was
sen we deze eerst goed af, en zetten 
ze dan ongeveer een uur in koud wa
ter. Daarna drogen we ze af en ver
wijderen vet en zenuwen, waarna we 
ze op 'de  gewenste manier verder be
reiden.

MOET DE VROUW OP HAAR 
MAN PASSEN ?

Om alle meningversehillen te voor
komen, ja zij moet het. Wij allen we
ten, dat de man een groot kind is en 
al zijn gedachten en energie in zijn 
werkkring verbruikt. Daardoor is het 
verklaarbaar, dat zelfs mannen met 
veel capaciteiten, dikwijls in het ge
heel geen waarde hechten aan hun 
uiterlijk, of geen smaak hebben zich 
te kleden.

De costumes zijn slecht van snit, 
de dassen te gekleurd, schoenen en 
sokken, kortom alles van de kleding 
wordt op zichzelf beschouwd en het 
geheel is zonder harmonie, Als het 
heel erg is, draagt hij ook nog siera
den. Niet alleen een zegelring, die 
men desnoods nog kan dragen, neen, 
aan verschillende vingers van beide 
handen de onmogelijkste ringen, en... 
waarop hij dan nog trots is. In het al 
gemeen dirkt hij zich graag op. Hij 
houdt ook van bonte, zijden pochets 
in het borstzakje en, och hemeltje, 
soms draagt hij zelfs een kanten 
zakdoekje.

De vrouw heeft van huis uit een 
betere smaak, dan de man en moet 
hem daarom te hulp komen. Zij moet 
zijn zaken klaar leggen, opdat hij 
geen grove fouten make en hem er 
langzaam aan wennen, dat het juiat 
zo en niet anders moet zijn. Als hij 
het eenmaal begint te begrijpen is hij 
dankbaar en leergierig. Zij moet er 
ook steeds bij zijn, als hij iets koopt, 
hij is in staat om met een groene 
hoed thuis te komen, als hij een 
blauwe jas draagt. Van ons wordt 
verlangd, dat wij het ons grote kind 
zo tactvol mogelijk bijbrengen, nie
mand hoort graag, dat hij iets niet 
kent. Maar waarom zijn wij dochters 
van Eva ?

CINDERELLA.
(NadrvJc, ook gedeeltelijk, verboden)

FOURRURES P E L S E N

A . VELTER-HESSENS
L E O P O L D L A A N ,  25,  O O S T E N D E .
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W orden die houten bakken 
door aluminium viskisten 

vervangen l
Enige tijd geleden meldden wij dat 

in Engeland sinds lang het gebruik 
van aluminium viskisten in sommige 
havens vaste vorm heeft gekregen.

Wij stipten toen aan dat deze prak 
tijk om sommige redenen niet bij ons 
kon toegepast worden, spijts de vele 
voordelen hieraan verbonden.

In «De Visserijwereld» lézen wij 
een belangrijke uiteenzetting van de 
hand van dhr C. v.d. Broek over «Vis- 
bederf en Visvervoer» waarvan wij 
hier graag enkele bizondere details 
laten volgen.

«Ér is over het algemeen een strek
king waar te nemen naar de moderni
sering van het visserijbedrijf. Inder
daad is er nog veel te verbeteren, ook 
in technisch opzicht en ik word in de
ze mening gesterkt, wanneer ik zie, 
hoe in verschillende plaatsen in het 
buitenland, nieuwe werkwijzen wor
den toegepast, die een grotere verbe
tering betekenen.

Hier is een voorbeeld uit vele, dat 
ik ditmaal in het bijzonder wil be
spreken : in Grimsby heeft men
sinds vorig iaar de proef genomen alu 
minium viskisten inplaats van de ge
bruikelijke houten, en de proef is zeer 
geslaagd.

Dat de houten kisten, zoals die in 
ons land en elders sinds lang aan de 
visafslag en voor transport gebruikt 
werden, zekere nadelen hadden, is al 
van verschillende kanten naar voren 
gebracht. Het voornaamste bezwaar 
is wel, dat ze erg onhygiënisch zijn. 
De naden van het hout houden de 
bacteriën vast, en dezg bacteriën ma
ken dat de vis bederft. Iedere kist, die 
—  al is het maar eenmaal — gebruikt 
is, brengt een lading van die bacte
riën op de vis, die daar onmiddellijk 
hun vernietigend werk beginnen en 
maken, dat de vis alweer een paar da
gen eerder bedorven zal zijn dan an
ders het geval zou zijn geweest.

Velen .zullen denken, dat ik hier 
overdrijf. De kisten worden na ge
bruik toch goed af gespoten; ze drui
pen van het water en er is danhoege
naamd geen vuil meer aan te zien. Nu, 
dan zal het met die bacteriën ook zo’n 
vaart niet lopen ! Tegen deze lieden 
zou ik het volgende willen zeggen :

Stelt u zich even voor, dat u een 
viskist uit het zand opgraaft en voor 
gebruik wilt schoonmaken. U zult er 
dan een hele tijd op moeten borstelen 
en meerdere malen terdege moeten 
spoelen om het zand uit alle hoeken 
en kieren, uit de naden tussen, de 
planken en uit de groeven in het hout 
te verwijderen. Denkt u zich dan eens 
in, dat een bacterie zo ongeveer v ijf
honderd tot i duizendmaaT zo klein is 
ais een zandkorrel. Dan kunt u zich 
voorstellen hoeveel gemakkelijker de 
bacteriën zich in de kleinste spleetjes 
verschuilen en hoeveel lastiger het is 
ze allemaal te verwijderen. Daar komt 
nog bij, dat de bacteriën, die in de 
eerste plaats het bederf van de vis be
werken, met de vis zelf meëkomen en 
in het vislijm gehuld zijn. Dit vislijm 
kleeft overal vast, het water glijdt er 
gemakkelijk langs en de bacteriën 
worden a.h.w. in alle spleetjes van het 
hout vastgekleefd. Daarbij vinden ze 
bovendien nog in het vislijm voldoen
de voedsel om zich te vermenigvuldi
gen, zodat in ieder kiertje, waar een 
paar bacteriën terecht zijn gekomen 
er straks een paar honderd zitten te 
wachten om een aanval op de vis te 
beginnen. Een goed geborstelde en ge
spoelde kist kan er prachtig schoon 
uitzien en toch nog duizenden bacte
riën bevatten !

Over het koelen met ijs wil ik het 
deze keer niet hebben. Het gaat hier 
minium viskisten, en het grote voor
deel daarvan is in de eerste plaats, 
dat deze het schoonhouden zoveel ge
makkelijker maken. Dit is begrijpelijk 
aluminium heeft geen naden, zoals 
hout. Nergens een plekje, waar de 
bacteriën kunnen wegkruipen. Een 
flinke straal zuiver water (liefst met 
een beetje chloor erin) en de kist is 
brandschoon, vooral als men dit on
middellijk na gebruik doet, vóórdat 
het vislijm gelegenheid heeft gehad 
in te drogen.

Aluminium heeft nog meer voor
delen : het roest niet, is niet giftig en 
geeft geen smaak af. Het is licht, zo

dat de kisten gemakkelijk te tillen 
zijn. Het metaal zuigt geen water op, 
zodat er geen verschil in gewicht be
staat tussen een natte en een droge 
kist, een die lang of kort in gebruik 
is, wat van de houten kisten zeker 
niet kan gezegd worden. Het gewicht, 
van een houten kist kan van plm. 9 
kgr (droog) tot 20 kgr (nat en vuil) 
variëren ; de aluminium kist van de
zelfde maat weegt steeds ongeveer 
5,50 kgr. Dit, en het feit, dat van de 
aluminium kisten geen splinters af-

Radiogesprekken  
ernstige waarschuwing 

aan de vissers
Naar aanleiding van het artikel 

verschenen in ons blad op datum van 
31-12-1948, betreffende de overtre
dingen welke inzake misbruik van 
golflengten door de Nederlandse vis
sers gepleegd worden, en zomede de 
vermaning die door het Hoofd der Mo 
biele radiotelegrafie- en radiotelefo
nie aan de reders gericht werd, dient 
gezegd dat de overtredingen welke in 
bewust schrijven vermeld staan, van 
dezelfde aard zijn als diegenen die wij 
aan de Belgische vissers mogen aan
wrijven.

Inderdaad, gebeurde het herhaalde 
malen, dat onze vissers gebruik ma
ken van de 144 m. en zelfs van 182 m. 
(noodgolf), om private gesprekken 
welke niets met de visserij te maken 
hebben, onder hen te voeren. Boven
dien hebben zij de gewoonte op 126 
m. ellenlange^ gesprekken te voerten, 
menigmaal hetzelfde te herhalen, 
vloekwoorden te bezigen, vuile praat 
te vertellen, zonder te spreken van de 
sluikoproepen naar hun'fam ilie, t zij 
van uit zee of van uit de havens.

Deze laatste private mededelingen 
door de wet betreffende de radiotele-springen, maakt het wegen van de . . A  ̂ .

vis veel gemakkelijker en nauwkeu- i grafie, de radiotelefonie, enz, verbo-
riger.

Verder is aluminium een zeer ge
schikt materiaal omdat het zich in al
lerlei. vormen laat persen : men kan 
de kisten niet alleen elk gewenst 
model geven, maar er bovendien on
uitwisbare merktekens in aanbrengen.

Tenslotte zijn de metalen kisten 
enorm stevig. Men heeft ze in Enge
land nu een iaar in gebruik gehad en 
rekent er op, dat een kist bij de ge
bruikelijke ruwe behandeling 5 tot 10 
jaar meegaat. Van een houten kist, 
die bovendien nog voortdurend op
gelapt moet worden, zal men dit niet 
kunnen eisen. En moet eenmaal de 
aiuminiumkist wegens slijtage worden 
afgedankt, dan heeft het metaal zelf 
nog zijn waarde.

Tegenover dit alles staat natuurlijk, 
dat de aluminium kist onvergelijke- 
lijk veel duurder in aanschaf is dan 
de houten. Men staat hier voor een 
uitgave ineens, die pas in de loop van 
jaren kan worden goedgemaakt, door 
het uitblijven van reparaties en nieu
we aanschaf, door gemakkelijker 
werken, en vooral door een betere 
kwaliteit vis. Blijkbaar is men in En
geland hierover optimistisch.

Nu lag de situatie voor dit experi
ment daar ook gunstig. Enkele fabrie
ken, die tijdens de oorlog aluminium 
onderdelen voor vliegtuigen fabriceer
den, zochten in 1945 nieuw emplooi. 
Door hen werden verschillende vis- 
kistent vervaardigd, waarvan er een, 
,van 2-2,50 mm. dik materiaal, spe
ciaal aan de visafsag gebruikt wordt, 
en een andere, van iets lichter mate
riaal, speciaal als vriesvorm voor het 
diepvriezen van vis en visfilets in ge
bruik is. Van te voren waren uitvoeri
ge proefnemingen gedaan, waarbij 
deze speciale aluminium-legering we
ken lang aan zeewater en lucht werd 
blootgesteld, zodat men zeker was, dat 
het materiaal hiertegen volkomen be
stand was.

Nieuwe gebruiksmogelijkheden voor 
deze kisten hebben zich kortgeleden 
voorgedaan, toen deze gebruikt wer
den voor het transport van de vis 
door groot- en kleinhandel. Kisten 
van kleiner formaat worden op rek
ken in geïsoleerde trucks geschoven 
in elke kist is de vis op ijs gepakt, 
dat, dank zij de isolatie, lang goed 
blijft. Ook hier heeft de behandeling 
van de vis een grote verbetering on
dergaan, terwijl deze hygiënische en 
glanzende uitrusting een bijzonder 
prettige indruk op de afnemer moet 
maken !

den zijnde, werden onlangs van Over
heidswege onderrichtingen gegeven 
aan de politie en toezichtdiensten 
van de Staat om tegen de overtreders 
ten strengste op te treden,

Ook zuilen, zoals in Nederland, 
maatregelen tegen de schippers ge
troffen worden. Spijtig genoeg, maar 
die niet horen wil, zal het moeten 
verduren...

Vervolgens zullen de radiohande- 
laars, die radioposten tentoonstellen 
of verkopen waarin de vissersband op 
voorkomt, voor het gerecht geroepen 
worden.

Wij vestigen hierop de aandacht 
van onze vissers vooraleer het te ïaat 
is.

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

De ganse voortbrengst van de zee, 
mag worden geproefd, 

in dorp en steê.

L O O N K A A R T E N  £
Ter Drukkerij van Het Nieuw 
Visscherijblad zijn loonkaar- 
ten verkrijgbaar aan 2,50 fr.

5 per stuk door storting van
? dit bedrag op postcheckreke
I ning 41.89.87 van S. Bollinne
| H. Hartplein, 11 Oostende
I (630)
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DECEMBER 1948
Op aanvraag van het Bestuur der zo lekker is.

Instituten Pro Juventute, werd in de 
loop van deze maand een voordracht 
gegeven voor het personeel van deze 
inrichtingen te : Amberloup op 2 
December, Profondeville op 3 De
cember, Esneux op 10 December.

Door de contactname met het per
soneel van deze inrichtingen heb ik 
kunnen vaststellen dat deze vakmen
sen in het algemeen goed op de 
hoogte waren van het bereiden van 
vis. Moeilijkheden doen zich bij hen 
slechts voor wegens gebrek aan spe
ciaal materiaal (bakovens - frituur- 
ketels) en wegens het feit dat er een 
kostprijs per persoon is , vastgesteld 
die niet mag overschreden worden. 
Ik heb kunnen vaststellen dat de 
vis dikwijls gebraden of gefruit opge
diend werd; bereidingen die goed pas 
sen voor"grote inrichtingen.

1 DEC. : Landelijke Middelb. Huis
houdschool, ROLLEGEM. 

De les werd bijgewoond door de Zus
ter Bestuurster, 3 Zusters leraressen 
en 40 meisjes. In deze kostschool 
werd regelmatig vis opgediend aan 
de leerlingen maar hij werd weinig 
gelust. Na de les werden de bereidin
gen geproefd door de grootste leer
lingen. De keukenzuster zou in het 
vervolg deze soort bereidingen volgen 
en hoopte meer succes te behalen bij 
de meisjes.
7 DEC. : Vrouwengilde UITKERKE.

De les werd gevolgd door 
25 volksvrouwen die er op uit waren, 
wat nieuws te leren. Ik had hier te 
doen met viskenners die zeker zoveel 
vis als vlees aankochten, maar die al 
de verschillende bereidingswijzen 
niet kenden. Het was dan ook voor 
haar een nuttige les.
8 DEC. : Vrouwengilde VIEUX CAM

PINAIRE. Zoals gewoon
lijk in de Borinage had de visdemon- 
stratie weinig bijval. Slechts 10 huis
vrouwen kwamen de les volgen. Na

9 DEC. : Landel. Huishoudschool te
WINGENE. De les werd ge 

volgd door de Zuster Bestuurster, 2 
leraressen en 40 leerlingen. De leer
lingen hadden de meest gekende vis
soorten wel reeds gezien maar nog 
weinig geproefd. Een weinig wan
trouwig proefden ze de bereidingen 
en kwamen tot het besluit dat vis 
een goed voedingsmiddel is. Ze zou
den het thuis vertellen.
14 DEC. : Land. Huishoudschool te

KRUISHOUTEM. In deze 
kostschool werd de les gevolgd door 
de Zuster Bestuurster, 3 Zusters lera
ressen, de keukenzuster en 60 leerlin
gen. De les werd met veel belangstel
ling gevolgd. In’ het vervolg zouden 
ze in de kooklessen meer vis bereiden.
16 DEC. : Vrouwengilde FARCIEN-

NES. De les werd gevolgd 
door 15 huisvrouwen die met veel be
langstelling luisterden. Na de les 
zegden ze dat ze niet konden begrij
pen hoe het kwam dat er niet meer 
aanwezigen waren. Onder de oorlog 
lustten ze allemaal vis en nu zo wei
nig ! Nochtans is vis goedkoper dan 
vlees.
17 DEC. : Landelijke Huishoudschool

MALDEGEM. De les werd
gevolgd door 4 juffrouwen leraressen 
en een 40-tal meisjes. Allen stelden 
veel belang in de les, volgden heel 
aandachtig en proefden smakelijk.
20 DEC. : Lancf Middelbare Huis

houdschool te BASSEVEL- 
DE. De les werd gegeven aan 50 leer
lingen en gevolgd door de Zuster Di
rectrice en 3 Zusters leraressen. Na 
het proeven van de bereidingen wa
ren de meisjes overtuigd dat ook vis 
fijn kan klaargemaakt worden. In de 
kostschool werd regelmatig vis be
steld aan de kust.
21 DEC. : Land. Huishoudschool te

- ZAFFELARE. De les werd 
gevolg door de Zuster Directrice, de

Allo, Brnxellesl.Et la propagande?
Over enkele tijd las ik in uw blad 

een ingezonden artikel over het voe
ren van meer propaganda voor vis
verbruik in ons land Tot mijn spijt 
word ik gewaar dat er niets van in 
huis komt. Men schijnt in de visserij- 
middens geen geld te hebben om pro
paganda te voeren, maar er schijnt 
wel geld te zijn om nieuwe luxe au
to’s te kopen. En laat u nu niet wijs 
maken dat die er enkel zijn voor de 
handel ! Daar wordt ook ijverig mee 
gereden als het noch handel, noch 
zaken betreft.

Bezit België nu werkelijk niemand 
meer om mee te helpen aan de pro-

UUaae’t aan
visserijproducten

In het laatste Fisheries Bulletin m leken bij 1938 en uitgenomen voor 
Oktober 11. door de FAO gepubliceerd Newfoundland, overschreden de cij- 
staat een tabel waarin de uitvoeren fers van de totale waarde in 1947 de 
van vis en visserijprodukten van Der cijfers van de totale waarde van 1946. 
nemarken, IJsland, Newfoundland, In het Verenigd Konirikrijk beliepen 
Noorwegen en het Verenigd Konink- de exporten in 1944 enkel 5537 pond. 
rijk vermeld staan. Het in 1947 totaal geeft 3.630.429 pond

Deze tabellen maken deel uit van aan; wat ongeveer 95% van het 1938 
een studie waarvan de Fisheries Divi- cijfer vertegenwoordigt; 
sioh het initiatief genomen hebben De totale uitvoerwaarde voor IJs- 
om de verandering te onderzoeken die land, steeg van 46.680 duizend IJsland 
plaats genomen hebben in de verschil se kronur in 1938 tot 264.709 duizend 
lende bijzonderste markten van de we IJslandse kronur in 1948. U.S.S.R is 
reld Enkele van de grootste verande- voor IJsland de bijzonderste afnemer 
ringen die plaats genomen hebben tus in deze produkten geworden, en neemt 
sen het vooroorlogse jaar 1938 en het meer dan 20% van de totale uitvoer 
naoorlogse jaren 1946 en 1947 worden af, dit zowel in 1946 als in 1947. Het 
hieronder weergegeven Uitgenomen Verenigd Koninkrijk daarentegen dat 
voor het Verenigd Koninkrijk tonen de in 1944 89.5% van de uitvoer afnam, 
cijfers- een gevoelige vermeerdering is gevallen tot op 38.1 in 1947

de les zegden ze dat ze niet wisten lerares in huishoudvakken en 75 
dat vis die goed klaar gemaakt wordt, leerlingen. In de school werd regel- 

_______________________________  ____  matig vis opgediend aan de leerlin
gen, maar hij Werd weinig gelust. Na 

'de les zouden de leerlingen liever vis 
eten. Alle bereidingen werden ge
proefd
22 DEC. : Vrouwengilde GILLY. De 

if;S werd gegeven in de 
keuken van de 4de graad klas en ge
volgd door de Burgemeester, de le
den van het Schepencollege en 50 
huisvrouwen. Na de les werd er ge
proefd. In zijn toespraak drukte de 
heer Burgemeester de wens uit dat 
ook in de school een demonstratie 
zou plaats hebben voor de leerlingen 
en haar moeders. Deze les werd vast
gesteld op 7 Jan. e.k. om 14 uur Het 
Schepencollege zou vis aankopen zo
doende dat iedereen zou kunnen 
proeven.
30 DEC. : Vrouwengilde te WERVIK.

De les werd gevolgd door 
20 huisvrouwen uit het volk die er op 
uit waren iets bij te leren. Ze volgden 
zeer aandachtig en proefden alles : 
de sausen werdén buitengewoon sma
kelijk gevonden.

In de loop van deze maand kon 
worden vastgesteld hoe noodzakelijk 
het is de basisbereidingen 'aan te le
ren. Vis is een goed voedingsmiddel, 
maar weinigen gelukken er in de vis 
zo klaar te maken, dat de huisgeno
ten er naar verlangen. Vooral de sau
sen die bij de visbereidingen passen 
zijn weinig gekend.

MOTORS - VAARTUIGEN - —

aan voor de jaren 1946 en 47 verge,-

a.®£.
Diesel 
Motoren
Agentschap :
H. & R. Boydens
4, Velodroomstr. 
40, Schiiperstr. 

OOSTENDE

EXPERTISEN —

Denemarken opende in 1946 en 47 
een groot aantal nieuwe markten ver 
geleken bij 1938. invoer naar Italië 
steeg van 2,7% van de totale uitvoer 
in 1938 tot 16,7% in 1947.

Uitvoeren naar de V.S.A. beliepen 
23,6% van de totale uitvoerwaarde 
ivan Newfoundland, vergeleken bij 
:9,3% in 1938, terwijl de waarde van 
de uitvoer naar het Verenigd Konink
rijk daalde van 12,5% in 1938 naar 
1,8% in 1947. De waarde van uitvoe
ren naar Canada is meer dan gedub
beld in 1947 vergeleken bij 1938. Wat 
Noorwegen betreft, hebben zich geen 
grote veranderingen voorgedaan in de 
percentages uitgevoerd naar de ver- 
ischillende markten. Uitvoer naar U.S. 
SR beliep 0,1% in 1938, 3,5% in 1946 en 
5,5% in 1947, terwijl de uitvoer naar 
de V.SA gevallen zijn van 12,9% in 
1938 op 6,7% in 1947

paganda, voor deze onuitputtelijke 
zee, voor dit onvergelijkelijke men- 
senvoedsel : de vis ? Of zal de vis al
leen nog moeten dienen om dieren 
vet te mesten onder vorm van vismeel 
en dergelijk ?

Zullen wij ons moeten laten ver
dringen door onze Noorderburen, de 
Hollanders ? Zullen zij ons moeten de 
les spellen, wat er ons te doen staat 
op gebied van ons beroep ?

En werd er niet reeds van in 1935 
op dezelfde nagel gehamerd ? nl. :
1. het stichten van vakscholen, het 

verplichten de lessen te volgen door 
de nieuwe handelaars, zodat ze een 
diploma bezitten ?

2. het uitgeven voor de propaganda, 
van postzegels die betrekking heb
ben op de visserij ;

3. een betere toezicht te verzorgen en 
een betere keuring in eetbaarheid 
en versheid.
Waar, blijft het werk van de Fede

ratie, de verbonden, de andere groe
peringen. Wanneer zullen zich pri- 
vaatinitiatieven ontwikkelen ?

Ja de heer Spittel heeft volgens 
zijn schrijven van 24 Dec. groot ge
lijk ais hij zegt : «België vertrouwt 
zich zelf niet meer. De vis zit er weer 
in de hoek.... en dit amper vier .jaar 
na het glorieuze einde van de oor
log».

Wij voegen er aan toe : «...en dit 
amper vier jaar na de oorlog, waarin 
de haring het leven van duizenden 
heeft gered...» maar zulke'dingen is 
men maar al te vlug vergeten.

En hier ook heeft Vidi gelijk als hij 
schrijft : «Niet alleen is de visserij 
een ongeordende, massa gebleven, met 
wie weinig te praten valt, maar ook 
van overheidswege kan niet gezegd 
worden dat, na het lock-out, iets ge
daan werd om orde in dat huishouden 
te brengen» en hij heeft overschot 
van gelijk met zijn- «Wij zijn laag ge
zonken...»

Waar toch blijven die grootspre
kende handelaars die alles zo haar
fijn  weten te vertellen in drankhui
zen en openbare plaatsen : ze zouden 
de hele wereld revolutionneren. He
laas ! ze kunnen hun eigen gedach
ten niet vooruitzetten, Nu ze met hun 
initiatief zouden welkom zijn, schij
nen er ergens anders dringender 
problemen gerezen te zijn. J.T.

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

Bezit de Gem. kas voor 
de Zeevisserij geen 

eigen telefoon ?

Inderdaad hebben wij reeds vast
gesteld dat de Gemeenschappelijke 
Kas voor de Zeevisserij over geen te
lefoontoestel beschikt. Nochtans is 
de Kas telefonisch te bereiken door 
het nr 72682 dat hetzelfde blijkt te 
zijn als de Verenigde Visafslagers.

Wie nu de liggiijg van de burelen 
in de E. Hammanstr, 2, kent, weet 
dat bij iedere oproeping der Kas de 
bediende van deze instelling zich 
naar het bureel van de Verenigde 
Visafslagers moet begeven, en dat 
bijgevolg alle gesprekken in dit mid
den gehoord worden.

Zijn de kosten dan zo duur om een 
eigen toestel te plaatsen, of is het 
wel redelijk dat een parastatale in
stelling op deze manier aan een pri
vate onderneming moet gekoppeld 
worden ?

Het Bestuur van het Zeewezen 
waaronder de Gemeenschappelijke 
Kas voor de Zeevisserij ressortoeert 
en dat het beheer der Kas waarneemt 
dient hieraan zijn volle aandacht te 
schenken, daar geneesheren, apothe
kers, reders en vissers gedurig moe
ten zoeken om in verbinding te ko
men met het oog op het vragen van 
soms zeer dringende inlichtingen.
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0,152 West 3013 83,630 AANVOER EN OPBRENGST PER
Z,171 Oost 9114 96,600 DAG
0,225 Kust 115 1,150
0,61 Kust 330 2,590 Kgr. Fr.
0,197 Kust 150 900 Vrijdag 7 Jan. 1,205 8,200
0 ,^ 3  Kust 140 870 Zaterdag 8 Jan. 74,040 834,836
0,5 Kust 333 2,950 Maandag 10 Jan. 275,875 2,856,260
0,257 Kust 250 1,750 Dinsdag 11 Jan. 137,984 1,869,870

Woensdag 12 Jan. 168,123 2,120,890
Woensdag 12 Januari 1949 : Donderdag 13 Jan. 14,087 161,830
Een groot aantal vaartuigen, waar- 671.314 7,851,885

Leopold DEPAEPË
In- en Uitvoer van 

Vis en Garnaal 
VISMIJN ZEEBRUGG' 

Tal. Privé: Knckke >1 >4 
(224)______ Zeebrugge 5i3.au

JHwtMêexicMen
Vrijdag 7 Januari 1949 :
Zeer weinig vis ter markt. De aan

voer is onbeduidend. 'Een 25-tal ben
nen omvattend voomamel. bot. Zeer 
aanzienlijke ijle haringaanvoer welke 
ongeveer 260000 kgr bedraagt en af
genomen wordt aan prijzen schom
melende tussen 160 en 210 fr de 100 kg 

Kgr Fr. 
0,271 Kust 593 3,780
0,191 Kust 300 1,690
0,267 Kust 312 2,730

Zaterdag 8 Januari 1949 :
1500 bennen verse vis omvattende 

tong, tarbot, pladijs, schelvis, rog, ka
beljauw, wijting, leng, Schotse schol, 
koolvis, haai zeehond en schar. De 
fijne vis wordt aan zeer goede prijzen 
gemijnd en de andere vis boekt over 
het algemeen middelmatige prijzen. 
De aanvoer van ijle haring is groot.
H ij benadert de 370000 kgr en wordt
verkocht aan prijzén gaande van 160 
tot) 190 fr  de 100 kgr.

Kgr. Fr. 
0,155 Kanaal 7745 116,110
0,247 Noordzee 11817 135,800
0,291 Kust 200 700
0,86 Noordzee 17938 160,700
0,290 Kust 100 370
N.780 Kust 283 2,030
0,106 Kust 690 4,670
0,14 Kust 1756 13,550
0,19 Kust 600 4,820
0,271 Kust 742 5,740
0,61 Kust 600 5,280
0,286 Noordzee 12688 170,375

Maandag 10 Januari 1949 :
De aanvoer bestaak in hoofdzaak 

uit ronde- en gutvis. m j Is weinig 
keusrijk, doch zeer omvangrijk, be
loopt tot 5500 bennen waarvan onge
veer 1800 bennen IJslandse vis. Vele 
vangsten laten echter voor wat kwa
liteit betreft, veel te wensen over. 
Over het algemeen wordt alle voor
handen zijnde vis aan goede prijzen

van de hand gedaan. Weinig ijle ha
ring ter markt. Ongeveer 40000 kgr 
worden aangevoerd en verkocht aan 
prijzen gaande van 200 tot 350 fr de 
100 kgr.

Kgr. Fr.
SSO,294 Noordzee 24424 214,135
0,331 Noordzee 6286 80,380
0,239 Noordzee 12366 141,970
0,205 Noordzee 20443 134,800
0,231 Noordzee 18667 111,690
0,317 Noordzee 17460 186,515
SSO,302 IJsland 89330 775,160
0,170 Kanaal 9054 162,460
0,326 Moray Firth 16223 140,030
0,88 Noordzee 15783 156,080
0,236 Kanaal 17568 205,340
0,210 Oost 5622 107,190
0,187 Oost 3262 79,410
0,201 West 1978 28,880
0,179 Noordzee 12146 125,300
Z,209 West 4903 86,430
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TEL. 720.13 
713.13 (privé) 

ALLE SOORTEN ZEEVIS
(539)

ZEEVIS - GROOTHANDEL

Camilfe WI LLEMS
1887 ----------

IMPORT EXPORT
Telefoon: 72071/76 - 72318/19
Telegram: Wlltemeeo Oostende
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Dinsdag 11 Januari 1949 :
De aanvoer is niet bijzonder groot 

en volstaat geenszins om aan de gïo- 
te en levendige vraag te voldoen. Hij 
is echter van zeer goede hoedanigheid 
is keusrijker dan deze der vorige 
marktdag en beloopt tof circa 2750 
bennen waaronder ongeveer 900 ben
nen IJslandse vis. De belangstelling is 
groot, de vraag levendig en de prijzen 
naar verhouding. Óver het algemeen 
is de markt, gezien de mooie prijzen 
zeer lonend voor de aanbrenger. Zeer 
grote toevoer van ijle haring haring. 
Ongeveer 300000 kgr worden aange
bracht en verkocht van 170 tot 210 fr 
de 100 kgr.

0,304 Noordzee 
SSO,83 IJsland 
0,282 Kanaal 
0,217 Noordzee 
0,289 Kanaal 
0,311 Noordzee 
N.797 Kust 
0,271 Kust 
0,19 Kust 
0,14 Kust 
0,7 West

Kgr
18093
46276
17418
10934
11580
9500
800
950
940

1705
6343

Fr.
210,410
646,530
248,020
161,670
165,440
118,470

5,900
6,360
7,260

15,860
94,660

onder veel van Zeebrugge zijn ter 
markt. De gezamenlijke aanvoer be
draagt zowat 3300 bennen. Er is een 
mooie verscheidenheid aan variëtei
ten voorhanderi met echter weinig 
ronde vis. De aangevoerde vangsten 
zijn over het algemeen middelmatig 
en van zeer goede hoedanigheid. De 
tongaavoer beloopt ongeveer 13000 
kgr. Deze fijne vis ondergaat een 
merkelijke daling in prijs. Kabeljauw 
en koolvis waarvan er een te kort op 
de markt is, worden aan goede en aan 
stijgende prijzen van de hand ge
daan. De andere vis ondergaat door
gaans een daling in prijs doch 
worden niettemin nog aan goede prij
zen verkocht. Aanzienlijke aanvoer 
van ijle haring. Hij beloopt tot circa 
500.000 kg doch omvat vele geslinger
de haring. Vele vangsten worden der
halve dan ook met reden opgestoken 
en herverkocht. De prijzen gaan van 
120 tot 190 fr de 100 kgr.

Z,777 Oost 
B.605 West 
0,48 West 
0,312 West 
N,745 West 
Z,532 Oost 
Z.406 Oost 
Z,413 West 
Z,240 Oost 
Z,520 Oost 
Z,93 Oost 
0,106 West 
0,265 West 
0,241 Noordzee 
Z,537 Oost 
0,271 Kust 
0,14 Kust 
0,165 Oost 
0,295 Kanaal 
Z,417 Oost 
N.780 Kust 
0,33 West 
0,330 West 
0.196 West 
0,104 Kust 
0,300 Noordzee 
Z,428 Oost 
Z,530 Oost 
B,628 West 
0,61 Kust 
N,806 West 
0,191 Kust

Donderdag 13 Januari 1949 :
Wfeinig vaartuigen dus ook kleine 

toevoer van verse vis. De aanvoer be
draagt amper 280 bennen en bestaat 
in hoofdzake uit Noordzeevis. De prij
zen zijn lichtjes gedaald vergeleken 
met deze van daags voordien. Even
eens weinige ijle haringvaarders ter 
markt met samen. 60000 kgr die ver
kocht worden van 160 tot 180 fr de 
100 kgr.

Kgr Fr. 
N.801 West 1394 13,990
0,60 West 1891 22,880
0,285 Noordzee 10682 124,040
0.257 Kust 120 920

Kgr Fr.
6159 81,900
5173 64,100
6140 63,940
9412 88,780
8695 119,510
3686 52,460
393 56,220

6148 69,330
6251 83,320
4551 63,620
4071 57,760
1173 7,670
5839 73,380

11954 165,730
5643 91,850
577 3,110
792 4,740

5283 116,730
12532 136,095
3837 59,770
461 3,340

9265 113,390
11978 106,280
5166 58,640
953 10,720

8060 112,625
6413 86,970
6472 95,830
1719 19,190
253 1,920

5227 51.510
80 460

VISMIJN O O S T E N D E

Vrijdag Zaterdag Maandag

WEEK VAN 7 TOT 13 JANUARI 1949 

Dinsdag Woensdag Donderdag
Vendredi Samedi Lundi Mardi Mercredi Jeudi

37.60-49,60 35,00-54,40 33,20-50,00 30,00-44,60 40,00-62,50
3/4 ... ... ... ... ... ... ... .......... 65,00 55,80-62,60 58,60-65,00 46,00-53,60
bloktongen .......................... ........... 11,00 64,60-71,80 66,00-67,80 49,80-54,50
v/kL ..................................... 74,40 67,00-71,00 67,00-70,00 50,40-53,80
kl. ......................................... 58,40 45,40-48,60 46,50-52,40 32,80-40.00
— Tarbot gr. .................... 63,00-74,80 60,00-65,40 67,00-70,00 43,00-55,50 51,50
midd. ... ... ... ... ... ... ... 36,00-40,00 38,00-44.00 38.00-43,60 36,00-40,00
kL .......................................... 17.00-25,00 28,0-30,00 28,00-30,00 23,80-30,00

Barbues — Griet, gr. ..............
midd. ... .... ... ... ...
kl. .h ... ... ... ... ...

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

Bglefins — Schelvis, gr............
midd. ...............................
kla . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .

Merluches — Mooie Melden, gr.
midd..................................
kL . . . ...............................

Raies — Rog ...............................
Rougets — R obaard ....................
Grondins — K norhaan ..............
Cabillaud blauw: — Kabeljauw

Gullen ..........................
Lottes — Steert (zeeduivel) ...
Merlans — W ijt in g ....................
Limandes — S c h a r ....................
Limandes soles — Tongschar ...
Emissoles — Zeehaal ..............
Roussettes — Zeehond ..............
Vives — Arend (Pieterman) ...
Maquereaux — Makreel ........
Poors ...........................................
Grondins rouges — Rode knorh.
Raies — K e llrog ..........................
Homards — Zeekreeït ..............
Flottes — Schaat ....................
Zeebaars .....................................
Lom ... .....................................
Congres — Zeepallng ..............
Ungues — Lengen ... ..............
Soles d’Ecosse — Schotse schol 
Hareng — Haring (volle) ... ... 
Hareng guais —• IJle haring ...
Latour ........................ ..............
Tacauds — Steenpost ..............
Flétan — Heilbot ......... .........
Colln — K oo lv is ....... . ..............
Esturgeons — S teu r....................
Zeewolf
Vlaswijting ...............................
Zonnevis ......................................

1,60- 2,10

15,20-15,40 15,60-16,40
15,60-17,80 16,00-17,20
19,40-19,60 16,00-18,00
18,10 15,60-19,30
7,80 7,40- 9,20

10,00-13,20 12,00-14,00
10,00 8,40-11,60
5,80- 8,80 8,40-10,80

25,00-29.00
10.00-21,00

6,00-10,20 5,40-12,40

5,00
14,20-17,60 11,60-16,80
3,80-13,60 2,40- 9,40
9,60-21,00 11,40-20,50
6,00- 9.00 7,40-12,20
..... .. 7,50

12,00-17,00 15,20-17,40
8,00- 9,00 7,50- 9,00
7,00 7,50- 8,00
' 45,00

6,00-10.00

14,00 15,00-17,00

5,60-13,20 10,00-14,80

6,70 7,40
7,80- 8,00 5,00- 7,00
3,60- 7,20 3,40-10,00

1,60- 1,90 2,00-" 3̂ 50

33,00-58,80
5,80- 8,60 4,00- 6,80
.........

10,70 3,20-11,00

15,60-17,00 15,80-16,20 15,80
16,00-17,80 15,40-16,60 15,80
18.60-18,80 15,00-17,40 15,90
17,60-18,60 14,70-17,00 15,00
9,00-10,20 5,00- 8,40 8,40

20,00 21,50
13,50 14,00 19,20
10,50 6,20-13,90
30,00-32,50 29.00-33,00 22,30-27,00
17,00-19,00 15,00

...........
6,60-14,80

20,00
6,20-12,00 7,20

5,80 4,80- 5,40
12,80-20,80 15,80-20,40 11,00-13,80
5,40-10,80 5,00-11,80 5,80- 9,60

12,40-24,00 14,60-21,50 12.90-15,00
13,60-15,80 6,00-10,00

3,80-11,00
19,00

7,20

17,00-20,00 16,70
9,50-10,00 6,00- 7,50
8,00 5,20- 6,20

46,00-47,00 31,50-36,50

11,60-16,40
14,00-19,50

18,50
10,20-18,00

7,00-16,00 11,00-17,60

5,50- 8,00 
9,20-10,40 
8,80-11,40

8,40- 9,60 

4,ÖÖ-iÖ,00

5,60- 8,70

1L6Ö.....

1,2Ö-"Ï,90

3,40-3,80

7,00-12,40

1,60- 1,80

AANVOER IJLE HARING

Maandag 3 Jan. 
Dinsdag 4 Jan. 
Woensdag 5 Jan. 
Donderdag 6 Jan.

Kgr.
116,935
202,220
212,760
227,415

Verwachtingen
ZATERDAG 15 JANUARI 1949 :

Van het Kanaal : 0,305 
Van de Oost : 0,166 

MAANDAG 17 JANUARI 1949 :
Van de Noord : 0,337, 0,324, 0,89 
(500 kab., 100 bennen gullen, 200 b. 
mixed).

DINSDAG 18 JANUARI 1949 :
Van IJsland : 0,157 (11 bakken); 
0,299;
Van Jiet Kanaal : 0,332 ; 0,218;
0,254.
Van de West : 0,78;
Van de Oost : 0,128;

MAANDAG 17 of DINSDAG 18 JAN. : 
Van de Noord : 0,242 ; 0,94; 0,204; 
Van de Oost : 0,66;

DINSDAG 18 JANUARI 1949 :
Van IJsland : 0,303;
Vian het Kanla : 0,82 (100 kg tong, 
10 bennen rare vis, 200 bennen mi
xed.)
Van de West : N.819 

DINSDAG 18 of WOENSDAG 19 JAN.: 
Van de Oost : 0,222; 0,227;
Van de Noord : 0,212;

WOENSDAG 19 JANUARI 1949 :
Van het Kanaal : 0,85; 0,198;
Van de Witte Bank : 0,235; ,
Van de West : 0,198;

Verder te verwachten : 0,173; 0,215; 
0,292 ; 0,318 zonder aangeduide vis
grond.

Z E E B R U G G E

Zaterdag 8 Januari 1949
Vis : 5 vaartuigen, 96940 fr; 154 ben 

nen; tong 200 kg; rog 5 bennen; pla
dijs 110 bennen.

Maandag 10 Januari 1949
Vis : 15 vaartuigen; 457370 fr; 776 

bennen; tong 2000 kgr; rog 40 ben
nen; pladijs 110 bennen.

Dinsdag 11 Januari 1949
Vis ; 18 vaartuigen; 424590 fr; 654 

bennen; tong 1500 kgr; rog 50 ben
nen; pladijs 130 bennen.

Woensdag 12 Januari 1949
Vis : 15 vaartuigen; 582490 fr; 919 

bennen; tong 4000 kg; rog 80 bennen; 
pladijs 200 bennen.

Donderdag 13 Januari 1949 
5 vaartuigen; 430 bennen; tong 

1500 kgr; rog 80 bennen; pladijs 
100 bennen.

Prijs per kgr
1.50 
1,5

1.50 
1,20 
1,20
1.50

Huis Raph. Htiysseiine
• IMPORT EXPORT

VIS - GARNAAL

Specialiteit gepelde garnaal
H. R. 2X51 Tel. Privé 421.00

(213) Vismijn 513.41Pvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvi'vvv

Datum Gewicht
6-1 899007-1 28385
8-1 27055

10-1 226400
11-1 11904512-1

GARNAALAANVOER
OOSTENDE

Datum
Kgr.

Max. en 
Opbrengst Mln. prijs

Aantal
vangsten

Gemld.
prijs

6-1 17 1225 71-73 2 727-1 30 2171 63-80 5 7210-1 13 903 63-75 2 70
11-1 7 588 84 1 84

ZEEBRUGGE
6-1
7-1
8-1 

10-1 
11-1

101 6718 62-70
162 8809 48-60
78 4900

285 15752 • 48-60
47 2933

O O S T E N D E
SPROTAANVOER

6
7
2
7
2

67
54 
63
55 
62

12-1 3645 36,458,50 650-1160 11 1000

12,60
21,00

11,00 11,60

m »  j . 1 

r m
Woensdag

VISMIJN YMU1DEN
WEEK VAN 5 TOT 11 JANUARI 1949

Donderdag

0,35 0,35

Vrijdag Zaterdag

3,20- 2,65
..........  3,55- 2,80
..........  3,30- 2,90
..........  3,10- 2,70
..........  2,10- 2,00

0,55.....
..........  0,55
..........  0,65
..........  0,45

....... 0,45

"!!!!!!! o,eo...........
0,54

.........  o j t i ..........
0,35 0,45- 0,35

• *••••••••

*• • • • • • • • •  • • • • • • • • , »

0,25-"Ö, 20 o|29-Ó',22

..........  ••««Mte*
•••*••••• •••••••••

Maandag

2,50- 2,00 
2,80- 2,50
2.90- 2,80
2.90- 2,80 
2,30- 2,05
3.90- 3,70

Dinsdag

0,55
0,55
0,65
0,45
0,45

0,60
0,54

o^ï.....
0,45- 0,35

0,28- 0,24



m

Z E E B R U G G E
BESCHOUWINGEN

PRIJZEN VAN DE VERSE VIS

Tongen grote 
blok 
fruit
schone kleine 
kleine 

Griet grote 
kleine 

Tarbot grote 
middel 
kleine 

Rog keel 
grote 
middel 
kleine 

Wijting grote 
kleine 

Robaard grote 
kleine 

Honden 
Kabeljauw 
Guljong 
Pieterman 
Schar
Platen grote 

middel 
kleine 
deelvis

3-1 4-1 5-1
35,00-39,00 39,---- 43,— 40,— 35,— 36,—
48,00-51,00 49,— 54,— 53,— 47,— 48,—
55,00-58,00 58,—^£3,— 58,— 48,— 54,—
55,00-60,00 60,—-64,— 60,— 49,----52,—
48,00-54,00 50,— 58, 55,00 44,00-45,00
25,00 24,00 25,00 22,00-23,00
21,00 20,00-21.0 23,00 19,00-20,00
52,00 52,00 55.00 56,00-58,00
35,00 35,00 40.00 38.00
22,00 24.00 23,00 23.00-24,00
17,00 17,00 17,00 10,00-11,00
13,00 13,00-14,00 12,00 10,00
8,00 9,00 8,00 6,00- 7,00
5,00 7,00 6,00 5,00
8,00-10,50 9,00-12,50 10.00 7,00
8,00- 9,00 8,00- 9.00 5,00 4,00- 8,00

8,00-10,50 9,00 7,00
8,00 9,00 8,00 6,00

16,00 18,00 22,00 20.00
7,00 7,00- 8,00 5,00 5,00

40,00 43,00 42,00 40.00 *
11,00 11,00-12,00 11,—
14,00 14,00 15,00 9,00-10,00
15,00 15,00 15,00 15,00
15,00-16,00 16,00-17.00 15,00-16,00 14,00-15.00
12,00 12,---- 13,— 11,—

Rode geleidelichten in de
vaaxgeul te Zee&,aig#e

Door onze stuurlieden werd geklaagd enkel nog een meningsverschil be- 
dat de rode geleidelichten voor de staan tussen het zeewezen en de Brug- 
vaargeul en die op de havendam, voor se zeevaartinstelling over de financie- 
de in- en uitvarende vaartuigen, maar ring en voor wie weet wat bureaucra- 
al te dikwijls niet zichtbaar waren, tie betekent, zal wellicht begrijpen
De baggerboten hadden hun aanleg
plaats juist vóór hogergenoemde lich_ 
ten uitgekozen en dekken ze met hun 
laddertoren of schouw af

Het Bestuur van Hand in Hand, 
maakte het waterschoutsambt hier op 
attent. Door de bereidwillige tussen- 

1 komst van dhr. Waterschout Luyens 
1 werden aan de zijkant van de ingang

dat dit in geen 24 uur geregeld is.

Ongevallen 
in de

v i s s e r i j

- 0.85 «Pasteur» op 1 Januari 1949, 
HEINDERSON Armand, stuurman, ge
kwetst aan beide knieën door val bij

Firma H. Debra
GROOTHANDEL IN VIS 
:: en Garnaal ::
Telafoon H e is t :  513.80 
EXPORT - IMPORT 

(218) Zout voor d« vissers

NIEUWPOORT
Vrijdag 7 Januari :
Ton ongekl. 50; platen ongekl. 17; 

rog 10; wijting 6 fr per kgr.

Zaterdag 8 Januari 1949 :
Tong ongekl. 50; tarbot 50; kabel

jauw 19; platen grote 17; midd. 14; 
kleine 8; rog 8; wijting 7 fr per kgr.

Maandag 10 Januari 1949 :
Grote tong 40; bloktong 45; fruit- 

tong 50; tarbot 60; pieterman 31; pla
ten grote 18; midd. 15; kleine 10; rog 
10; wijting 8; zeehond 5 fr per kgr.

SPROTAANVOER

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

Zeegedeimen

Datum Gewicht Prijs per kgr
5-1-49 2145 7,80-10,05
6-1-49 545 9,85-10,65
7-1-49 335 9,50- 9,85

HAR ING AANVOER
Datum Gewicht Prijs per kg
5-1-49 2450 1,75-2,05
7-1-49 7350 1,65

10-1-49 27000 1,65-1,75

ten geplaatst, waarvan echter het 
voorste licht niet op de juiste hoogte 
was aangebracht, zodat de in- en uit
varende vaartuigen hierdoor moeilijk
heden ondervonden. Nu is ook daaraan | geweldig stormweer, 
verholpen en staan de lichten in hun | - 0.187 «Jan Denye» op 2 Januari 49 
normale positie, in een lijn die licht- j ZWERTVAEGHER Urbain, matroos, 
jes naar de Oostkant van de vaargeul steekwonde opgelopen in linker hand 
uitwijkt. • i bij het ophalen der korre.

Door. het Bestuur van Hand in Hand -  0.333 «Monty» op 2 Januari 1949, 
werd verder aangedrongen om samen LAGAE Felix, matroos, lichte verstui- 
met de nieuwe ook de oude geleide- king van beide polsgewrichten opge- 
lichten terug in dienst te zien stellen, daan bij het vislossen. 
dit om onze vissers bi; nevel en mist - B610 «Jean-André» op 3 Januari 49 
te helpen hun juiste positie ten op- GODERIS Engel, schipper, lichte kneu 
zichte van de vaargeul te bepalen, zing van linker been veroorzaakt door 

i Dat ook werd door de betrokken dien- val aan boord van het vaartuig.
'sten in princiep goedgekeurd, en zou - N.733 «Heldenhulde» op 4 Januari!

- VAN CRAEYNEST Gilbert, scheeps
jongen, gekwetst aan linkervoet door 
slag van wire, 8 dagen werkonbe
kwaamheid.
- 0.223 «Roger-Jeannine», op 7 Jan. 
CALCOEN Rafa^l, schipper, uitgegle-

j den en op rug gevallen toen het slacht 
I offer hielp bij het optrekken van de 
| korre. Calcoen zal gedurende een tien 
; tal dagen het werk moeten staken.
■ - 0.279 «Notre Dame Délivrez nous» 
op 7 Januari 1949, DECKMYN Jan,

J matroos, gekwetst aan rechter dijbeen 
veroorzaakt door val tegen de post 
van de bakplank. Een veertien-tal da 
gen werkonbekwaamheid.
- 0.241 «Irène-Rafaël» op 11 Januari 
GUILBERT Pierre, matroos, brand
wonden van 3e graad aan rechter
been veroorzaakt door val tegen ka
chel. Het slachtoffer zal drie weken 
werkonbekwaam blijven.

INGEZONDEN

DE

K O L O N I A L E  LOTERI J
publiceert hare RESULTATEN 1948 

(voorlopige cijfers)
WINST 150 MILLIOEN 

Deze winst wordt in haar geheel 
toegekend aan het FONDS VOOR HET 

WELZIJN DER INLANDERS 
Dit fonds gesticht in 1947, voegt 

haar werking bij deze ondernomen 
door de regeringsdiensten ten laste 
van het Koloniaal Budget, voor de ze 
deli’ ke en stoffelijke verheffing der 
zwarten in Congo
BOVENDIEN heeft de Koloniale Lote. 
rij gestort :
aan het Nationaal Werk der 

Oorlogsinvalieden 11.443.659
aan het Nationaal Werk der 

Oudstrijders 7.152.285
aan twee Belgische werken 

voor hulp aan de blinden 572.182 
aan 15 koloniale werken voor 

hygiëne en onderlinge bijst. 7.650.000 
Te verdelen rest 1,791,000
MEER DAN 300 MILLIOEN 

werden uitbetaald 
AAN DE WINNERS 

Geen fiscale afhouding
verzekerde incognito 

Verdeling van 18 milioen alle drie 
weken 

300000 biljetten 
34426 loten

(10)

IJMUIDEN
Zoals de verwachting was zou de aan- 
voe.r van verse vis zeer gering zi;'n, 
slechts 15 grote en 60 kleine motors 
kwamen in de week van 5 tot 11 Ja
nuari hun vangsten verkopen, welke 
bestonden uit 62500 kg verse vis en 
125000 kg verse ijle haring.

De 15 grote motors hadden in enke
le dagen prachtige vangsten aan ton
gen en grote schol verkregen terwijl 
de kleine motors voor enige schar 
worgden ronde vissoorten werden deze 
week in het geheel niet aangevoerd.

De tongen kenden vanwege de gro
tere aanvoer een gevoelige daling in 
prijs de overige platsoorten werden 
aan de controleprijzen verkocht.

Verder was er enige aanvoer van 
ijle haring die verkocht werden aan 
een prijs van 25 ct de kilo.

Verwachting toekomende week : 15 
grote boten komende van het Noorden 
met schone vangsten makreel een an
der deel met wat mooie meiden 'w ij
ting koolvis en rog.

Het was dus een zeer stille week 
voor de vishandel maar dit was de ver 
wachting daar de gehele vloot tijdens 
de Kerstdagen en Jaarwisseling niet 
was uitgevaren de toekomende weken 
zal Umuiden een grotere aanvoer te 
zien geven daar ook veie motors de 
drijfnetharingvisserij hebben beein- 
digd en nu ter trawlvisserij worden ge 
reed gemaakt.

Meer dan het twee derde deel van 
de bodem der aarde ligt onder water. 
Welke geheimen verbergt dit water, 
de zee ?

GESCHIEDENIS
•In de Oudheid waren de voorstel

lingen over de zee en haar verschijn
selen, van mythologische aard en de 
Middeleeuwen brachten weinig bij 
tot wetenschschappelijke verklaring. 
Eerst in het tijdperk der ontdekkin
gen, in de 16de eeuw, begon men zich 
vooral met het oog op handelsbetrek
kingen, meer met zee-onderzoek be
zig te houden. Magelhaens deed de 
eerste pogingen om de diepten der 
zee te meten, doch zijn loodlijnen 
waren te" kort. Colombus ging de zee- 
stromingen na; in het midden der 
eeuw werden de gevonden diepten 
eerst op Nederlandse kaarten aange
bracht.

Forster, Cook’s begeleider op diens 
tweede wereldreis, deed de eerste we
tenschappelijke diepzeepeilingen en 
Darwin’s reis om de wereld bracht 
veel nieuw materiaal. Een eerste sys
tematische bewerking danken wij 
aan de Amerikaan Mawry, door wiens 
toedoen in 1853 een zeevaartconfe- 
rentie te Brussel bijeenkwam, voor 
het invoeren van een uniform waar- 
nemingssysteem, en op deze grond
slag doet men ook heden nog oceano- 
grafische waarnemingen.

In de 19de eeuw gaf het leggen van

Zoeklichtjes
tiininnifniiimitiTiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiü
♦ TE KOOP GEVRAAGD : Motor A.B 
C. van 120 P.K.

Zich wenden bureel van blad (1025)
♦ TE KOOP GEVRAAGD : 1 motor v. 
120 PK; 1 motor van 100 PK merk 
onverschillig : Zich wenden bureel v. 
blad (1026)
♦ Een prachtig stalen VAARTUIG 
voorzien van een motor van 320 P.K. 
van 1946. Zeer goede voorwaarden 
Kontante betaling.

Zich wenden met voorstellen naar 
bureel van blad (1.015),

Nogmaals
samenwerking
België-Holland

Mijnheer de Redacteur,
In Uw blad van 7 Januari 1949, on

der het hoofd «Onze Noorderburen en 
wij», geeft U enkele richtlijnen aan 
waardoor waarschijnlijk een hechtere 
samenwerking tussen België en Hol
land mogelijk zou zijn.

Inderdaad komt het mij voor dat 
het niet alleen gewenstmaar ook mo
gelijk moet zi;'n tot enig overleg te 
komen en daardoor tot een beter be
grip van de mogelijkheden en moei
lijkheden bij de internationale han
delsbesprekingen 

Laten onze Belgische collegas er wel 
rekening mede houden, dat het op-

i derlanders «anders» voorbereid en uit 
gevoerd wordt dan de Belgen dit ge
wend zijn. De uiteenzettingen in Uw 
blad zijn daar de meest sprekende 
voorbeelden van.

Zo is het bvb. de Nederlandse on
derhandelaars niet toegestaan elkaar 
in het buitenland zakelijk «af te ma
ken».

Over dit en andere punten kan wel 
een uurtje gesproken worden. En, U 
vraagt zich af, wie neemt hiervoor 
het initiatief ?

Met collegiale groeten.
«Trés simple»

De nieuwe Belgisch-Nederlandse

VISSERIJ-ALM ANAK 1949

telegraafkabels aanleiding tot het 
onderzoek der diepzee. Grote expedi
ties werden uitgerust, waarvan de 
Engelse met de Challenger, de Duitse 
met de Valdivia en de Meteor (in 
1925-1927), de Nederlandse met de 
Siboga, de meest bekende zijn.

HET METEN VAN DE ZEEDIEPTE
Vroeger meende men, dat de bo

dem van de zee tamelijk vlak zou 
zijn. In die oude ti.id peilde men de ._
diepte op de verschillende plaatsen j treden het l^uitenlai^d^door^de^Ne- 
met een peillood, dat was een zwaar J 1 3 ”
stuk metaal, gebonden aan een ka
bel. Men liet het peillood zakken en 
als de kabel niet meer str.ak stond, 
dan was de bodem bereikt.

Er waren aan zulke peilingen ech
ter heel wat bezwaren verbonden. In 
de eerste plaats waren ze niet precies 
en in de tweede plaats, had men uren 
nodig voor het doen van één peiling.

Een Duitser, Behm genaamd, be
dacht een ander systeem om de diep
te te bepalen en zo kwam men tot de 
ontdekking, dat de bodem van de zee 
in het geheel niet vlak is, maar be
dekt met hoge bergen en diepe dalen.
De diepte is op sommige plaatsen nog 
wel 600 meter dieper dan de hoogste 
berg op de aarde, de Mount Everest, 
hoog is en die meet 8840 meter i

Het apparaat, dat Behm bedacht! 
heeft was het echo-apparaat. W at; Het is thans de beenhouwers toege- 
een echo is, weet u natuurlijk wel. Als laten op Vrijdag vlees te verkopen, al- 
u bijvoorbeeld in een put roept, kan hoewel de spi;'shuizen op diezelfde dag 
u het geluid even later terug horen, geen vleesschotels mogen opdienen. Dr

♦ TE KOOP mooi vissersvaartuig ge
bouwd in 1941, voorzien van motor 41 
PK met nieuw electrische installatie 
van 27.000 fr. en winch.

Zich wenden bureel blad onder nr.
(1029)

♦ HARINGSCHOOT te koop van 30 
tot 70 in goede staat.

Nieuwe reductie 2 op 1 voor 120 PK 
of minder merk «Outvis»

Zich wenden Zeehandel, Vindictive- 
laan, 6, Oostende (5)

♦ TE KOOP : vissersvaartuig Motor 
Ruston 77 PK van 1947

Inlichtingen zich wenden : Bureel 
van het blad

♦ Men vraagt*-: BEDIENDE goed op de 
hoogte van talen, boekhouden, steno- 
dactylographie en zo mogelijk visserij- 
aangelegenheden.

Schrijven bureel blad met referen
ties, letters B.K. vóór 20 Januari 1949

(9)

SCHITTERENDE SITUATIE
MET TOEKOMST 

Krachtige organisatie neemt uit 
breiding - 15 vertegenwoordigers 
worden aanvaard. Sollicitaties 
met inlichtingen sturen : Pro
vinciaal Bureel U. V. H Hart- 
plein, 10, Oostende. (16)

De Beenhouwerijen 
heropenen op Vrijdag

ia ue%ó,cfienen - : 120 ft.
EEN WERK VAN 632 BLADZIJDEN

WAAR VERKRIJGBAAR
VOOR BELGIE 

De prijs is vastgesteld op 120 fr 
VOORAF te storten op p.c.r. nr41.8987 
van S Bollinne, H, Hartplein, 11, Oost
ende.

Dit werk is ook verkrijgbaar bij :
1. Hulp in Nood, Vindictivelaan, 20

Oostende;
2. kand to  Hand, Vindictivelaan, 20,

Oostende;
3. Verenigde Vissersreders, Vismijn,

Oostende;
4. Internationale Boekhandel, Opex,

Oostende;
5. Bureel Hand in Hand, Zeebrugge;

Nieuwpoort;
7. Maria Torreele, Prins Boudewijn-

laan, 1 Oostduinkerke;
8. G. Deseck, Potterstr, 15,

Nieuwpoort;

9. Drukkerij van «Het Nieuw Vissche
rijblad, Oostende.

IN NEDERLAND 
Mag gestort worden de som van 7,50 

gulden op p.c.r. nr 410.60 van Hondius 
en Zoon te Middelburg;

Verder is het werk te koop gesteld 
bij :
1. IJmuider Stores, IJmuiden;
2. Van Toors, Handelsmaatschappij,

Vlaardingen;
3. Agentuur en Handelsmaatschappij,

IJmuiden.
4. Fa Wed. F. v.d Toorn Mzn, Dr Le- 
lykade 192-194, Scheveningen
6. Boekhandel Dobbelaere,

Wilt U vlug gediend zijn, stort nog 
heden op postcheck de verschuldigde 
som.

Dat is de echo.
In een schip bouwt men een mem

braan in (dat is een vlieg, zoals wij in 
ons oor hebben), of een dunne plaat 
van metaal (zoals in het schip), en 
dit membraan brengt men in trilling. 
Met het membraan wordt een klank 
voortgebracht. Die geluidstrillingen 
komen voor een deel op de bodem van 
de zee, maar ze blijven daar niet. Ze 
komen terug. Dat is de echo. En nu 
heeft men in de bodem van het 
schip nog een tweede membraan in
gebouwd, waar men het geluid mee 
opvangt als het terugkomt. En nu is 
het heel gemakkelijk. De snelheid, 
waarmede het geluid of de klank 
door het water gaat is 1500 meter per 
seconde. Het geluid komt natuurlijk 
later terug, dan het uitgezonden werd 
En als het nu bijvoorbeeld 3 secon
den later terugkomt, dan bedraagt de 
diepte 3 maal 1500 meter, is 4500 me
ter. Dit gaat allemaal heel vlug en er 
is een apparaat bij, dat precies aan
geeft, hoeveel tijd er verloopt tussen 
het oorspronkelijk en het terugge
kaatste geluid. Op deze manier heeft 
men ontdekt dat de zeebodem niet 
vlak is.

(vervolgt.)

vishandelaars zijn niet erg met deze 
maatregel ingenomen en «Le Soir» 
merkt op «Het is natuurlijk moeilijk 
om alle takken van de handel tevre
den te stellen. Nochtans, gaan we fa 
taal de weg op van de vooroorlogse 
vrijheid in de handel. De Belgen eten 
te weinig vis en de vishandel zal ach
teruitkrabben als de inwoners niet 
aangemoedigd worden de produktie 
van onze vissers eer aan te doen. De 
interesten van sommige ' handelstak
ken zijn dikwijls uiteenlopend, maar 
misschien wordt met een weinig goede 
wil de oplossing gevonden die ieder
een zal bevredigen».

Ja, misschien ! Wanneer

Wapens
aangeslagen

AAN BOORD VAN FINSE YACHT
Te Zeebrugge ligt sedert 1 Januari 

een Fins yacht gemeerd dat op weg 
blijkt naar Amerika. Bij een onder
zoek aan boord werden door de dou
anen wapens aangeslagen. Naar ver
luidt zou de kapitein van het vaar
tuig opgeleid zijn. Ny

vvwvvwwvvvvvvvvvvvvv vvw\avvvvv\W/VVVVVVVV
J.U KuOP : Nieuw Scheepsdie- 
sel H.M.G 5 cyl 250 PK motor 
325 t/m , schroef 1,90 m, 2 lucht 
flessen Pri’ s : 550.000 fr.
Te bevragen : Emile WOUTERS 
Frères, 51, Napoleonkaai, Ant 
wernen. (8)

VWVWWWVVVWWWWVV\AA/WVVVVÂ vVVVVVVVWVVV

Rechtbanken
BOETSTRAFFELIJKE RECHTBANK 

VAN BRUGGE
— Maes Mathilde, meid te Oostende 
en Maertens Urbain matroos te Oost
ende, openbare zedenschennis : ieder 
1000 fr boete, voorw. 3 jaar .
— Dalle Frangois. gepensioneerde te 
Oostende, openbare zedenschennis in 
tegenwoordigheid van kinderen : 2 
maanden en 1000 fr voorw. 3 jaar.
— Naudts Gaston, kellner te Heist, 
diefstal, 1 maand en 1000 fr, voorw. 
3 jaar.
— Dewilde Raymond, werktuigkun
dige te Oostende, onvrijwillige ver
wondingen en inbreuken gerij, in 
staat van dronkenschap auto gevoerd 
te hebben : driemaal-1 maand, twee
maal 700 fr en 182 fr, ontzegging au- 
tovoeren gedurende 4 maanden.

BOETSTRAFFELIJKE RECHTBANK 
VAN VEURNE

— Cloet Maurice, visser te Westende 
smaad : 750 fr.
— Coopman Prosper, metser te Mid
delkerke, onwettig vangen van vogels 
en smaad : 1020 fr.
— Decroo Theophiel, werkman te 
De Panne, jacht op konijnen : 150 fr. 
Saelens Gilbert, 16 jaar, uit Kok- 
sijde, diefstal in 8 villa’s, 6 maanden 
en 15 dagen en 1880 fr voorw.



MaópitaaE fc&tdódiïp 
te ‘Dieppe

Voor het eerst in de geschiedenis 
van het Hospitaal-Kerkschip De Hoop 
is het schip in de maand Decem- 

.  ber daarheen vertrokken en is 24 De
cember teruggekeerd.

Er zijn 198 patiënten behandeld, 
waaronder enkele zeer ernstige, 11 
patiënten zijn in het hospitaal opge
nomen met 55 ligdagen, ,104 recepten 
zijn afgeleverd. Vier patiënten wer
den op de terugreis in Scheveningen 
aan wal gebracht.

Duitse trawler aan 
de grond gelopen

Volgens noodseinen die in Engeland 
werden opgevangen van een in 
nood verkerend schip in de Noordzee, 
dat vermoedelijk «Frank» heette, 
werd gedacht dat het een vaartuig 
was, toebehorende aan een Neder
landse rederij. Later, als aanvullende 
berichten binnenkwamen, was het 
misverstand spoedig opgelost : een
Noors radiostation dat ook de nood 
seinen opgevangen had, stuurde on
middellijk een sleepboot van uit 
Bergen naar de vermoedelijke plaats 
om hulp te bieden aan het in nood 
verkerend schip. Ter plaats aange 
komen, ging het niet om een Neder
landse trawler, maar om de Duitse 
trawler «Crantz». Het vissersvaar
tuig was aan de • westerkust van 
Noorwegen aan de grond gelopen. De 
reddingsdienst van Hornelen werd 
onmiddellijk verwittigd en de zeven- 
tienkoppige bemanning, allen Duit
sers, werden door de Noren aan wal 
gebracht. Enkele leden van de be
manning waren in een deerniswek
kende toestand. Het schip is nadien 
gezonken.

Levende gul spoelt 
aan te I jmuiden
Op Oudejaarsavond, als het in 

IJmuiden zo hevig stormde als bij 
ons, heeft het weertje aan de kustbe
woners een verrassing bezorgd. Inder 
daad levende gul spoelde aan, en de 
toevallige voorbijganger had er al 
vast een stevige partij van opge
raapt. Ook andere personen die op 
de hoogte gesteld werden, , konden 
van het onverwacht extratje genie
ten. Dit aanspoelen van levende gul 
heeft dank zij de storm een uur lang 
geduurd.

De Fran se traw ler 
“Robert-M arie” 

vergaan
Het nieuwe jaar i's voor de Franse 

visserij familie op een tragische ma
nier begonnen. De grote storm die op 
de ganse westkust van Europa ge
woed heeft, is er niet mee tevreden 
geweest materiële schade te verwek
ken : ze heeft ook slachtoffers geëist. 
De diepzeetrawler «Robert Marie» 
van Lorient die ter hoogte van de 
Bretoense kust uitgevaren was, is ver 
gaan, negen man in de golven mee
nemend. Eén enkel lid van de beman
ning kon door een Franse trawler ge
red worden : de scheepsjongen die 18 
jaar oud is. Het gehele drama heeft 
zich in min dan twintig minuten af
gespeeld.

De «Robert Marie» streed tegen de 
storm, als een enorme watermassa 
zich over het achterste gedeelte van 
het schip stortte dat reeds begon te 
zinken. De stuurman gaf order zich 
naar voor te begeven. Slechts één lid 
van de bemanning slaagde er in zich 
half bewusteloos daar te houden tot 
de redding daar opdaagde. Hij zag 
zijn makkers niet meer terug.

Deze ramp maakt verschillende we
duwen en 24 wezen.

Het schip was 74 ton groot, had 
een motor van 180 PK en was in 1941 
gebouwd.

W M em ffiavendfi/z ptoductie
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Onze walvisvaarder heeft tot en 
met 26 December geproduceerd 
9196 vaten (1532 ton) traan en 3838 
vaten (639 ton) spermolie.

De superstitie in de 
visserij

We hoeven hier aan niemand meer 
wijs te maken dat de vissers bijgelo
vig zijn. Op dit punt maakt geen en
kel deel van de wereld waar de visser- 
rij beoefend wordt een uitzondering; 
De vissers van de Kanaalhavens zijn 
reeds pessimistisch gezind omdat op 
Nieuwjaardag een hevige storm woed
de die het de vissers praktisch onmo
gelijk maakte deze dag zee te kiezen, 
ze beweren dat daardoor het hele ko
mende jaar zal slecht wezen.

In Schotland echter is het juist het
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x VW WVW> 'V'V,WV̂ 'VWVVVVVW’i'WW\AA'WWVWVWVWVW\,WVVWVWWVWWV% WWVVWWX 'WWWWX/WW>A/WVWW/WW%<WVWWW\'’1<WWWVWWWVWVWV

STAKING TE IjMUIDENFrankrijk voert meer Hollandse vis in
Het «Journal Officiel» kondigt aan De garnaal (56 ton) worden voorzien 

dat nieuwe invoervergunningen ver- aan de maximum prijs van 105,47 per 
leend werden tot de invoer van Hol- kg en de 2.000 ton mosselen a 11,84 fr 
landse vis en dit voor een waarde van per kg.
70.075.000 Franse fr voor wat de eigen- De bevoegde Franse visserijkringen 
lijke vis betreft; voor 5.906.320 Franse zi'n  niet weinig verontwaardigd over 
fr. garnaal; en voor 23.680000 ton mos de manier van handelen van het Mi-] 
selen nisterie w i  Nationale Economie die j

Deze invoer is voorzien voor 43 ton al die invoer zo maar bedisseld h eeft! de lever, het kuit en de traan volgens 
gegutte en vervrozen makreel op een zender ooit het Ministerie van de Koop nieuw kontrast, het eigendom

De staking van een gedeelte van 
het varend personeel gaat te IJmui- 
den voort. Vorige week voeren noch
tans de «Petten» en de «Batavia» uit. 
Het gaat er nl. over de gevarentoe
slag, welke aan de jongeren niet 
wordt toegekend.

Verder wordt bezwaar geopperd dat

Eiwit uit vis

basis van 64,67 Franse fr. per kg. fran vaardij te raadplegen dat het enige 
co grens; voor 67 ton gekuiste kabel - bevoegde was in deze kwestie 
jauw ontkopt en vervrozen op een ba
sis van 103,48 fr per kg. en van gehele -----------------------------------------------
makreel van 5 a 8 in een kg voor

Èr wordt daarenboven nog 125 ton VISVERVOER MET KOELWAGENS 
volle verse haring voorzien (39,80 per 
kg) 600 ton gekaakte gezouten haring Het direkte vervoer van vis langs de 
(57 fr per kg.) en 300 ton gezouten openbare weg in koelwagens, dat ge
niet gekaakte haring (53 fr per kg.» durende de haringeampagne van Lo-

westoft volledig tot gebruik kwam, is 
een maatregel die volgens de bevoeg
de middens door gans het bedrijf zal 
moeten toegepast worden, niet alleen 
voor wat haring betreft, maar even
goed voor alle vis. Dit is de mening 
die door de H. F.E. Catchpole, voor
zitter van de «English Herring Cat
chers Association», als hij de resul
taten besprak die door een compag
nie' bekomen werden die deze metho
de in de detailhandel ingevoerd had.

«Ons grootste vraagstuk» zo zei spre 
ker verder, «is de verdeling, hoe de 
haring bij de verbruiker gebracht in 
de fijnst mogelijke toestand. Ik ben 
meer dan tevreden met de resultaten 
die de nieuwe koelwagens ons gaven 
en in de hulp die ze ons in het laat
ste seizoen bezorgden» «We moeten 
zien te bekomen dat de verbruiker de 
haring even vers op tafel krijgt als de 
vis uit het „net komt De koelwagens 
betekenen nu dat de haring praktisch 
van uit de drifter direkt het land zal 
ingevoerd wordt naar de detailwin- 
kels en op de tafel of in de braadpan 
van de huisvrouw.

Onze lezers zullen zich herinneren 
dat enkele weken geleden een artikel 
op die bladzijde verschenen is waarin 
uitgelegd werd, hoe eiwit uit vis ge
trokken werd. Het procédé dat door 
de Duitsers met goed gevolg vóór de 
oorlog toegepast werd, werd hen na de 
oorlog ontnomen.

Thans is voor de éérste maal in En
geland geprobeerd geweest dit procé
dé toe te passen. Dit synthetisch eiwit 
zal voornamelijk zijn toepassing vin
den in de suiker bakkerij.

De wetenschappers die zich uitslui- 
telijk met de kwestie beziggehouden 
hebben zijn tevreden met de uitslagen 
en zeggen dat het ersatz produkt eer
ste klasse cakes en chocoladevulsels 
zal bezorgen. Zelfs zijn de resultaten 
zo bevredigend dat men hoopt binnen 
kort de uitbating op commerciële ba
sis te kunnen beginnen.

Januari
Februari
Maart

van de rederij worden, waardoor de 
werkgever stuk voor stuk de privileges 
van de bemanning uit de weg ruimt.

Dezelfde bemanning vergeet echter 
dat de rederijen meer en meer sociale ! April 
lasten op hun hals krijgen, welke vroe Mei 
ger niet bestonden. Het gaat verder; juni 
over het loon van afwezigheid te ver- j j uü 
delen over een onvolledige beman- j Augustus 
nirig, het gedwongen werk bij repa- Septemeber 
ratie aan 33,60 tot 40.50 gulden. Men Oktober 
is tevens niet akkoord met de uitbe- j November 
taling van vacantie tussen Mei en 
Augustus en tijdens de Kerstdagen.
In een woord men wil veel verdienen 
en er niets meer voor presteren.

Waar gaan we met dit alles heen ?

BILLINGSGATE 

RESULTATEN NIET 

BEVREDIGEND

Nu de definitieve en totale cijfers 
va,n het volledige jaar 1948 gekend 
zijn, worden over het algemeen de cij
fers van de aanbrengsten op de Bii- 
lingsgate markt ais niet heel bevredi
gend aanzien. De hiernavolgende cij
fers die we aan «Fishing News» ont
lenen geven de aanvoeren per maand 
voor 1948, vergeleken bij deze van 1947 

Het verschil wL'st uit dat verleden 
jaar de aanvoeren 1474 ton beneden 
die van het vorig jaar stonden.

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

December
TOTAAL

18.953
17.023
14.696
15.006
18.607
15.170
18.782
14.114
14.379
17.488
15.806
14.069

194.093

7.048
16.119
20.382
12.418
18.556
15.440
15.522
17.904
15.083
17.281
22.683
17.131

195.567

Verantw. Opst. S. BOLLINNE 

H. Hartplern, 11, Oostende

P.C.R. 4189.87 H.R.O. t4.275

BRIEF UIT YERSEKE

Derde volkshogeschool visserijwëek-end 
in N* deiland

Het derde week-end voor de visserij 
zal worden gehouden op de Volksho
geschool «De Zandhoeve» te Bergen 
N.H. op Vrijdag 4 en Zaterdag 5 Fe
bruari a.s.

Het onderwerp van deze tweedaagse 
bijeenkomst luidt :
«Onderzoek en praktijk in de visserij» 

In eenvoudige, korte besprekingen

uit Alkmaar per bus of tram. Mee
brengen : lakens en sloop (slaapzak) 
bonnen voor vlees, boter o f  vet in na- 
tura, was- en scheergerei.

Opgave voor deelneming : brief
kaart schrijven aan : Volkshoge
school «De Zandhoeve» te Bergen N.H.

Hieronder vinden onze lezers het
zal de betekenis van het visserijon- programma van het visserijweek-end
derzoek voor de praktijk van het vis
serijbedrijf naar voren worden ge
bracht.

P R O G R A M M A  : 
VRIJDAG 4 FEBRUARI 1949 :

11-12 uur : aankomst en begroeting.
12.30 uur : warme maaltiid;
14 uur : Ir. G. J. Lienesch : alge
mene inleiding;
15 uur : Dr B. Havinga : Biologisch 
visserij onderzoek;
18 uur : broodmaaltijd;
20 uur : Dr P. Koïringa : Reisin
drukken uit Amerika, toegelicht met 
lichtbeelden.

ZATERDAG 5 FEBRUARI 1949 :
8 uur : ontbijt;
10 uur : Dr J. Olie onderzoek van 
visserij materialen;
11.15 uur : Drs A. G. U. Hildebrandt: 
Economisch visserijonderzoek;
12.30 uur : warme maaltijd;
14 uur : Dr C. J. H. v.d Broek : Voe
dingsonderzoek met betrekking tot 
vis..
16 uur : sluiting.

ZAKELIJKE GEGEVENS :
De kosten dezer bijeenkomst bedra

gen 4,50 gulden te voldoen bij aan
komst. v

«De Zandhoeve» bereikt men van

te Oodorp op Vri:'dag 21 en Zaterdag 
22 Januari, en waarover we het een 
paar weken geleden in ons blad had
den.
VRIJDAG 21 JANUARI 1949 :

11 uur : aankomst en begroeting;
12 uur : warme maaltijd;
14 uur : Drs A.G.U. Hildebrandt :
De economische positie van de 
kustvisser

, 18 uur : broodmaaltijd;
20 uur : Dr Gaaikens : boekbespre
king.

ZATERDAG 22 JANUARI 1949 :
8 uur : ontbijt;
10 uur : Drs M,A,J. Visser : De so- conclusie is dat papier-berekeningen
ciale positie van de kustvissers- ---------- ------------------
12,30 uur : warme maaltijd;

Yerseke 8 -l - ’49.

OESTERVERZENDING
Ook weer nu geen gebrek aan 

nieuws. Hoewel ’t meeste en voornaam 
ste over de mosselen en wat daarmee 
samenhangt te schrijven valt willen 
we toch met de oesters beginnen.

We missen nog steeds de officiële 
cijfers betreffende Kerstmis en Nieuw 
j aarsverzending. Ook die uitdrukken
de de totale verzending over Decem
ber ’48 kwamen ons tot nog toe niet 
onder de ogen. Dat de Deense invoer 
merkbaar was staat vast maar in 
welke mate werd ons nog niet duide
lijk gemaakt. We menen een soort 
terughoudendheid te merken bij de 
verzenders om in deze kwestie te zeg
gen wat ze er van weten of denken. 
Wat daarvan de reden zou kunnen 
zijn of waartoe dit zou dienen kun
nen, is ons niet duidelijk. Wat ook 
niet hindert. «Wat in het vat is, ver
zuurt niet», we wachten kalm op meer 
dere inlichtingen. Wel werd ons mee
gedeeld, dat zwaar wordt geconcu- 
reerd vooral in de grootste soorten. 
Men WERKT op alle manieren met de 
voordelen die sommige genieten als 
groot-importeur. Verder hoopt men 
hier van de kwekers die geen ver
zenders zijn de nog voorradige 5 en 6 
nullen aan prijzen zover boven de mi
nimum prijzen dat het maken van 
winst uitgesloten is, ja, dat in som
mige gevallen met verlies wordt ge
werkt. Dit geeft aanleiding om twee 
conclusies te trekken menen we. De 
eerste is dat men alles doet wat mo
gelijk is om de wind zoveel mogelijk 
uit de zeilen der Denen te nemen, 
waardoor tevens wordt bewezen dat 
die verzenders althans het Deense 
gevaar niet licht achten. Tweede

14 uur : nabespreking.
ZAKELIJKE GEGEVENS :

De kosten dezer bijeenkomst be
dragen 4,50 gulden te voldoen bij 
aankomst.

Uithuizen is per trein en bus vanuit 
Groningen te bereiken. Meebrengen : 
lakens en sloop (of slaapzak), bon
nen voor vlees, in natura boter of 
vet, was en scheergerei.

Opgave voor deelneming : brief
kaart schrijven aan Volkshogeschool 
’t Oldorp te Uithuizen (Gr.)

tegenovergestelde: voor niets ter we
reld zouden de vissers die dag willen de oorlog, dat 22900 ton beliep 
uitvaren, omdat Nieuwjaardag volgens In het klassement per haven, staat, 
hun speciale wetten een dag bij uit- St Jean de Luz aan de kop gevolgd 
stek is om aan wal te blijven: er m ag,door Douarnenez en Quiberon 
die dag niet gevist worden I Een hele cijferreeks toont aan dat

De Franse sardine- en tonijncampagne
Hier volgen enkele cijfers van de de sardine het minst voorkwam in de 

campagne van 1948, met de definitie- havens van het Finistère, uitgenomen
ve uitslagen van het seizoen. Het ton- daar waar het draaiend net gebruikt
nage dat officieel aan wal gezet werd. werd
heeft 7.800 ton bereikt, tegen 4.340 t o n ---------------------------------------------------------
in 1947; 5.500 ton in 1946; 8.i00 ton in 
1938

Als men de officiële cijfers van 1945 
1946 en 1947 in acht neemt, die onge
veer 15% minder zijn dan de cijfers 
van 1948, kan dit seizoen een klein 
middelmatig jaartje genoemd worden.

Volgens de cijfers gepubliceerd per 
haven van aanvoer, merkt men dat 
Concarneau dé eerste tonijnhaven van 
Frankrijk blijft. Deze superioriteit is 
nochtans minder groot dan voor de 
oorlog.

De eerste cijfers voor de sardinen- 
campagne in 1948 op de Atlantische 
kust geven een produktie vah 21.500 
ton, tegen 25.250 ton in 1947 en 28010 
ton in 1938 (De grootste aanvoer tus
sen de twee oorlogen nam in het laar 
1934 plaats als 34900 ton voor een ge_ 
middelde prijs van 215 fr. per kwin- 
taal aangevoerd werd) Het jaar 1948 
is een weinig onder het gemiddelde 
cijfer van de laatste 15 jaren van voor

«Het spreekt vanzelf dat. het hier 
gaat over alle visserijproducten en 
niet om verse vis alleen». Geen won
der dat we nog gretiger het Nederland 
se visserijblad : «De Visserijwereld»- 
aantastten dan we gewoonlijk doen 
We waren echter weer te leur gesteld 
omdat we in genoemd blad alleen la
zen van vrije prijzen eerst de verse 
vis en daarna de haring. Van andere 
artikelen ( visserij-producten) lazen 
we niets. Niettegenstaande een en 
ander achten we het toch slechts een 
kwestie van tijd. Want zo min de duis 
ternis het houden kan als de dageraad 
komt en zomin de vloed kan worden 
tegengehouden als het getij keert, 
zal het ook de voorstanders (door dik 
en dun) van de gelelde (of bevels-) 
economie gelukken de komst van de 
markt-economie te weren. Hoogstens 
kan men wat vertragend werken en 
tegenspartelen. Het is dan ook onze 
mening dat we ook in onze artikels 
oesters en mossels korter bij de vrij
heid (al is het dan wellicht niet de 
absolute .die misschien wel gewenst 
wordt) zijn dan velen denken. Laten 
we eer we een ander onderwerp tot 
belichting nemen nog even er op wij
zen dat we de vrijheid als ze komt 
niet te danken zullen hebben aan de 
LEIDING, maar eenvoudig aan de 
noodzaak die verschillende dingen 
zullen stellen.

HET MOSSELVAK 
Gaan we nu nog even na wat in het 

mossel-vak te zien en te horen kwam. 
Het eerste wat we in dit verband on
der het oog kregen was een stukje in 
een onzer streekbladen. We zouden 
dit, ware het niet te lang, gaarne in 
zijn geheel overnemen. Niet dat het 
zo juist de spijker op de kop sloeg, 
maar om de onzin die er in beweerd 
wordt, Enige gedeelten neem ik ech-

NOOIT VOLLEDIG en ZELDEN BIJ- ter over. Men beweert onder ande- 
NA verlopen zoals men het uitstippelde re staalhard : «Frankrijk stelt wel
Want men zou zeggen het moest nu 
wel lopen zoals de leiders verwachten. 
Weinig althans zeker niet te veel oes
ters (van sommige soorten bepaald 
te weinig) een vraag die de verwach
ting overtreft, dus' zou men zeggen

prijs op propere mosselen, maar stelt 
deze eis (16 kg visgewicht) niet» -  
«Mosselen met 16 kg visgewicht beho
ren omtrent de jaarwisseling tot de 
zeer goede kwaliteit» - «Verlaging van 
het minimum visgewicht is dus een

Doch ziedaar een onverwachte kink alleszins redeijke eis» - Beweren dat : 
geen reden om fel te concurreren, «mosselen die nu niet worden aan- 
in de rekenkabel in de vorm van vaard zouden kunnen worden ver- 
Deense zendingen. En tuimelen doet kocht als de handel vrij was «eist men 
het geheel zo kunstig in mekaar ge- dat mosselkwekers met onvoldoende

Omdat hij weigerde naar 
zee te gaan

De Raad van de Scheepvaart in 
Holland deed uitspraak in een zaak 
waarvan de matroos van ëen vissers
vaartuig wegens geschillen met an
dere bemanningsleden aan de schip
per verklaarde, dat hij niet meer wil
de meegaan. De bevelvoerder weigerde 
echter ontslag te geven. Nadat deze 
matroos dan ontslag vroeg op het 
kantoor èn dit hem ook geweigerd 
werd, is hij achtergebleven.

De hoofdinspecteur voor de Scheep 
vaart, voert aan, dat aangeklaagde 
de arbeidsovereenkomst gebroken 
heeft en vroeg de inhouding van het 
monsterboekje gedurende twee maan
den,

De raad ging op het voorstel in en 
velde volgend vonnis : Houdt het 
monsterboekje in voor de tijd van 2 
maanden, ingaande op de dag waarop 
het monsterboekje door aangeklaagde 
bij het hoofd van de Scheepvaartin
spectie zal zijn ingediend.

zette plan. Al vinden we de gang van 
zaken voor de rechtstreeks betrokke
nen ver van geestig, toch zijn zulke 
«dingsigheidjes» ons altijd zeer wel
kom. Om de eenvoudige reden dat de 
heren «leiders» die niet horen willen 
dan maar moeten voelen. Voelen na
melijk, dat ze met al hun leiding nooit 
iets zullen of kunnen bereiken wat 
blijvend (althans in normale omstan
digheden) iet$ betekent. Zo dat men 
op de duur gaat inzien dat men voor 
het allergrootste gedeelte overbodig 
is wat dan weer deze uitwerking ten
gevolge zou moeten hebben dat men 
tot dezelfde conclusie kwam als de
genen die zoang de particuliere m ij
nen onder beheer hielden, doch nu

mosselen schadeloos zullen worden 
gesteld. We willen hier enkel dit over 
zeggen. Al zou Frankrijk niet met 
zoveel woorden i6 kg visgewicht eisen 
is het toch een bewijs van zakenken
nis dat men mosselen met minder 
visgewicht niet aanvaard. De bewe
ring dat de mosselen wel zouden ver
kocht kunnen worden als alles vrij 
was is zo belachelijk dat er op ingaan 
eigenlijk overbodig is. We weten te 
goed dat ook toen alles vrij was de 
beste mosselen alleen werden geleverd 
En wat de schadeloosstelling aanbe
langt is het beste maar eens te be
denken hoe dat placht te worden ge
regeld toen alles vrij was. Tiet was be
roerd voor de betrokkenen maar men

eindelijk tot de overtuiging KWamen k°n wachten of het volgende iaar de 
dat het beste was zich terug te trek- mosselen beter waren. Dat alleen gaf
ken en het beheer maar weer te leg
gen in de handen van de eigenaars. 
Naar aanleiding van deze niet zonder 
betekenis zijnde gebeurtenis merkt 
«Elsevier’s Weekblad» op : «’t Is niet 
de eerste noch de enige zwaluw die de 
komst van de «free enterprise» zomer 
aankondigt maar wel een die met bi- 
zondere vreugde moet worden be
groet». Zouden onze leiders hun» voor
beeld niet volgen en voegen bij de 
reeds uitgevlogen zwaluwen er nog 2 
nl. die der oester- en mosselleiderij ?

NAAR EEN VRIJE MARKT ?
Vanmorgen in de krant ONZE 

KRANT, «Het Nieuw Visscherijblad», 
lazen we onder het hoofdstuk «Naar 
de vrijheid in Nederland ?» onder 
meer het volgende (in verband met 
het vrijgeven van de visprijzen) :

kans. En dat was alles vroeger; maar 
bedenk wel vroeger hadden we nog 
geen Denen in Parijs en dat zegt in 
dit geval toch ook wel iets. Verder 
verdient het aandacht dat zelfs de 
Belgen die geen Deense nemen toch 
sterk aandringen op goede althans 
betere mosselen dan ze tot nu toe 
kregen. Velen zijn nu nog zo bot om 
te zeggen : «Van zulke dingen hoor
den we vroeger nooit». Neen vanzelf
sprekend niet. Toen regelde alles zich 
zelf en de selectie geschiedde geruis
loos. Koopman en kweker of hande
laar schipperden dat onder mekaar 
(wat het beste is en steeds het beste 
bleek) maar was het enige wat nodig 
was om steeds aan de slag te kun
nen blijven : Goede kwaliteit, goede 
verzorging en accurate bediening. 
Voilé, tout !


