
VIERDE JAARGANG - Nr 3.

f»RIJ!S : 2 FR. HET NIEUW VRIJDAG 21 JANUARI 1949

VERSCHIJNT ELKE VRIJDAG

JANUARI

VISSCHERUBLAD
1 Z 1,08 13,26
2 z 1,55 14,12
3 M 2,30 14.43
5 W 9,49 16,04
4 D 3,02 15,23
6 D 4,34 16,47
7 V 5,18 17,36
8 z 6,11 18,34
9 z 7,12 19,36
9 z 7,12 ■1936

10 M 8,14 20,43
11 D 9,20 21,44
12 W 10,13 22,44
13 D 11,02 23,25
14 V 11,44 -------
15 z 0,05 12,31
16 z 0,53 13,14
17 M 1,39 13,59
18 D 2,29 14,47
19 W 3,17 15,37
20 D 4,08 16,26
21 V 4,59 17,19
22 Z 5,54 18,14
23 z 6,55 19,23
24 M 8,07 20,41
25 D 9,22 21,54
26 W 10,30 21,56
27 D 11,22 21,44
28 V 11,22 21,44
30 z 0,59 13,17
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OP het ogenblik dat deze regels 
verschijnen, zijn de afgevaar
digden der Visserij uit Frankfurt 
en Londen teruggekeerd met vooruit
zichten welke ■ weinig bemoedigend 

dienen genoemd, niettegenstaande de 
droeve toestand welke er heerst en 
waaraan alleen de middenslagvisse- 
rij zal overleven zo innige samen
werking onder hen mogelijk blijft.

Het valt niet te ontkennen, dat de 
innerlijke leiding der reders nog 
steeds mank gaat aan organisatie en 
het een onevenwichtig stampen en 
stoten mag genoemd van grote tegen 
middenslag en kleine of omgekeerd.

Dat elkeen in het kader van de 
huidige economische verwikkelingen, 
tracht het hoofd boven water te hou
den en eerst en vooral voor zijn firma 
schermt valt te begrijpen. Dat het 
V.B.Z. ongetwijfeld reeds getracht 
heeft, zaken te verwezenlijken welke 
niet van belang ontbloot zijn, hoeft 
erkend.
Dit alles geschiedt echter even onsa
menhangend en in een atmosfeer 
welke onbegrijpelijk, ja ziekelijk mag 
genoemd omdat de ene de andere 
schuwt of beloert op een wijze welke 
alle gezonde werking onmogelijk ma
ken. Die treurige mentaliteit' van 
mensen wier belangen meer samen
gaan dan in om het even welke an
dere nijverheid, wordt daarenboven 
verpest door de politiek welke men er 
heeft menen te moeten in mengen 
met als gevolg dat de oplossing van 
belangrijke vraagstukken nog steeds 
op zich laat wachten. Want nog is er 
geen oplossing te bespeuren in de 
dringende aangelegenheid van de R. 
M.Z.

Nog is er geen oplossing in de V. 
O.Z.O.R.-kwestie en nog tast men in 
het duister omtrent de vele millioe- 
nen zogezegd aan de Regie verschul
digd en waarvoor thans tegen de 
Staat zal moeten geprocedeerd wor
den, wil men het goed van zoveel klei
nen redden.

Want aan de oplossing van die

drie vraagstukken hangt het bestaan 
van de drie honderd kleine kustvis- 
sers-reders af welke ongeveer de 
helft van de manschappen voor de 
visserij bezigen.

Aan dit alles werd te weinig aan
dacht verleend en voor dit alles is 
geen samenwerking te bespeuren of 
blijft het een ongeordende wedijver 
tussen de verschillende bonden, die 
het voor de hunnen moeten opnemen.

Dat maatschappijen daaronder het 
minst lijden is mogelijk. Maar de klei- 
nè kustvisserreder kan het niet lan
ger uithouden.

Van de tien volksvertegenwoordi
gers welke onze kust kennen, zijn er 
twee die amper een paar vraagstuk
ken aangeroerd hebben en dan nog 
op een wijze welke getuigt van een 
gebrekkige voorlichting.

Vorige week werden de begroting 
van Verkeerswezen besproken. Men 
sprak meesal over benoemingen bij de 
spoorwegen, het N.I.R., enz. Maar over 
de visserij werd weinig of niets gerept.

Wat baten heen en weer geloop'! 
vele vergaderingen en besprekingen 
zonder voorafgaande grondige studie 
en cijfermateriaal omtrent de grieven 
en hun noodzakelijke oplossingen.

Het V.B.Z. is even ziek als de vis
serij zelf omdat, op een vijftal men.

(Zie vervolg bldz. 2)
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De vooruitzichten voor de herop
bouw van onze haven en staketsel wa 
ren onmiddellijk na het seizoen gun
stig. Immers in bevoegde kringen wer 
den de nodige kredieten voorzien voor 
de nodige en onontbeerlijke opschik - 
kingswerken, wijl er voorzien werd 
dat zo spoedig mogelijk met de her
opbouw van het Westerstaketsel ging 
aangevat worden. Thans is Nieuwjaar 
reeds achter de rug en nog steeds 
werd er geen aanvang genomen, zo
dat de vissers terug de mening toe
gedaan zijn dat het opnieuw bij be
loften zal blijven. De weerslag laat 
zich dan ook gevoelen en stilaan zijn 
de vaartuigen verplicht Tiaar andere 
havens uit te wijken willen zij een 
renderende arbeid hebben. Ook wat 
betreft de opleiding van jonge vissers 
wordt logischer wijze hierdoor ge
stremd. En nochtans de belangstelling 
is er bij vele jongeren om het zware 
beroep van visser aan te leren, maar 

noodgedwongen moeten zij vooriopig 
van hun lust naar de zee afzien, om 
dat door de vele moeilijkheden, voort 
spruitende uit de huidige toestand 
van onze haven de reders de voorkeur 
aan andere havei« gsven. Het wordt 
meer dan tijd dat de bevoegde in
stanties een aandacht voor deze zaak 
schenken. Of willen zij misschien on
ze haven, die vroeger de levensbron 
was voor onze moedige vissersbevol
king en voor de vele badgasten tevens 
een mooie aantrekking is tijdens de 
zomermaanden, een langzame dood 
doen sterven ?

Wwidt e% naat ÏDuitstand 
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Vergadering van de 
groep schéepsbouw te 

Brussel

ZONDAG 11. hield de groep scheeps 
bouw te Brussel haar jaarlijkse 
vergadering onder voorzitterschap 
van de heer F. Plaquet.

De toestanden in het scheepsbouw
bedrijf in het land werd over het al
gemeen besproken en aan de hand 
van verschillende cijfers werd bewe- 

. zen dat het jaar niet zo lonend was 
als het vorige. De werven aan de kust 
die bijzonderlijk houten vaartuigen 
bouwden zijn zwaar getroffen door 
liet feit dat noch Frankrijk, noch zijn 
ioloniën en in het bijzonder Marokko 
jeen kredieten meer beschikbaar heb_ 
ten ? Nochtans is. over het algemeen 
ie toestand in de afdeling zeescheeps- 
touw gunstig te noemen door de vele 
bestellingen voor het buitenland die 
nog niet afgewerkt zijn, en de andere 
die niet lang geleden geboekt werden.
Dhr. De Vos Direceur Generaal leg

de in een toespraak de nadruk op het 
leit dat zijn diensten alles in het werk 
itellen om in de handelsakkoorden be 
langrijker kredieten te zien opnemen 
roor de scheepsbouw. Het is nodig, 
zegde hij, dat men in de hoogste krin
gen het vereiste belang hecht aan het 
vervoer, dat als het vierde vredes- 
uapen mag aanzien worden. Immer' 
toor het vervoer uit te breiden, zal 
tahoge mate geholpen worden tot hp 
levorderen van de betrekkingen met 
laburige landen,

Met teiuate>daten aan Het
lichtschip 111

Het derde lichtschip van een reeks 
van drie op de werf Béliard-Crighton 
gebouwd, werd maandagnamiddag te 
16 uur te water gelaten. Het zal de 
naam dragen «Lichtschip III».

Onder de overheidspersonen be
merkte men de hh. Vermeulen, verte
genwoordiger van de minister van 
Verkeerswezen; ridder van Outryve 
d’Ydewalle, gouverneur van de pro
vincie West-Vlaanderen; Devos, di- 
recteur-generaal van het Zeewezen; 
Verhee, cabinetsattaché van het m i
nisterie van Verkeerswezen; Van Rijs

verneur, die als meter optrad, hakte 
het traditionele lint door, waarop het 
schip statig en nagejuicht door 
scheepsbouwer en arbeiders in het 
water gleed.

Na een woord van dank, vanwege 
de heer Béliard en een alarmkreet wij 
zend op de kritieke toestand, waar
door talrijke werklieden dienen afge
dankt, verleende hij het woord aan de 
heer gouverneur der Provincie, die in 

pittige bewoordingen uitwijde over 
zijn verantwoordelijkheid als echt
genoot van de meter van dit schip. Hij

selberghe, directeur van Bruggen en hoopte dat het nieuwe lichtschip de re
putatie van Oostende zal hoog hou
den en dat zijn toren hoog boven de 
baren de zeelieden op veilige wegen 
zal houden.

Tenslotte deed de heer Gouverneur 
een symbolisch sociaal gebaar aan 
een der werklieden van de werf, die 
zeven kinderen heeft, aan wie hij na

mens de meter een geschenk aanbood 
wat door de werklieden zeer geprezen 
werd. Daarop had een heildronk 
plaats, waarna ook deze plechtigheid 
een einde nam.

Wegen; Cadron, hoofdingenieur di
recteur; Bertrand en Candaele, in
genieurs, Ct Couteaux, Lt Somers, 
David, Carlier1, hoofdwaterschout der 
Kust, Becu, havenkapitein en afge
vaardigde van het stadsbestuur, even
als de h. Béliard .scheepsbouwer.

Op het ogenblik dat de tij haar 
hoogste punt bereikte, schaarden de 
werklieden zich rond het vaartuig ter 
wijl de overheidspersonen de eretri
bune beklommen. Mevr. van Outryve 
d’Ydewalle, echtgenote van de gou-

Nadat sommige uitvoerders waar 
onder enkele jonge», een uitvoerkon- 
trakt voor ijle haring naar Duitsland 
hebben weten te bemachtigen in 
voorwaarden waarop we niet hoeven 
terug te keren, is vorige week een a f
vaardiging van reders en een uitvoer
der naar Duitsland afgereisd om de 
uitvoer van een contingent visserij
produkten te bespreken en te trach
ten te bemachtigen.

Het is een bekend feit dat de re
ders en handelaars het hieromtrent 
roerend eens zijn in vergaderingen en 
met.de beste gedachten bezield.

O f het achter de schermen zo 
blijft, is eens te meer gebleken naar 
aanleiding van deze reis inzoverre 
dat de handelaars sommige reders nu 
ook al bèginnen te beschuldigen zelf 
handel te willen drijven.

De Nationale Federatie had met 
het oog op het afsluiten van een kon
trakt met de bizone gevraagd dat er 
in het handelsverdrag hiernavolgende 
contingenten zouden opgenomen wor
den :

Verse vis : 5000 Ton;
Verse volle,haring ; 5000 Ton;
Verse ijle haring ; 1250 Ton;
Rolmops en gemarineerde haring :
500 Ton;
Gezouten volle haring van de Fla- 

den : 1.000 Ton
Gezouten ijle haring 1500 Ton ;
Andere gezouten en bevroren vis :
250 Ton;
Visconserven en gerookte vis :
1500 Ton;
Visolie : 200 Ton.
Alhoewel men naar het schijnt te 

laat was om dit contingent te verde
digen, toch zouden de Belgische re- 
geringsafgevaardigden welke daar 
reeds vertoefden en belast met het 
aangaan van de handelsakkoorden, er 
toe gekomen zijn in principe de uit
voer van een klein gedeelte van het 
voorgesteld kwantum te zien aan
vaarden.

De Engelse en Amerikaanse Over
heid wil echter niet weten van de in
voer van Belgische visconserven en 
gerookte waren, die veel goedkoper 
door Engeland en Amerika kunnen 
geleverd worden.

Ook is men vijandig ten opzichtg,

. _ .. „ « j ï i p p :  p  ■ m m n
van het aangaan van een collectief 
kontrakt en wil men dat de handels
kringen vrijelijk hierover beschikken.

Reeds Zaterdag zouden hieromtrent 
belangrijke meningverschillen zijn 
ontstaan en stoten de verschillende 
belangen tegen mekaar.

Amerikanen waren te Brussel. Zij 
hadden een onderhoud met een af
vaardiging van reders, geleid door de 
heer Decrop, voorzitter van de Natio
nale Federatie. Aan deze besprekin
gen namen deel : de hh. Vander Rol, 
Rabaey, Menu, Van Thillo en Over- 
zier.

Omtrent deze besprekingen werd 
niets uitgelekt. Alleen weten we dat 
de reders hun standpunt andermaal 
verdedigden. Een zaak staat vast : op 
het ogenblik staan er grote belangen 
op het spel. Mocht onze regering be
grijpen, dat in dit alles eerst de be
langen van de visserij moeten gediend 
en dan de rest dan zou mits een kracht 
dadig optreden niemand hoeven te 
vrezen, dat hun belangen niet ge
diend worden.

Wie uitvoert en of het in groep of 
individueel geschiedt, heeft geen be
lang van het ogenblik dat de prijzen 
aan de reders maar renderend zijn. 
Elkeen moet het zi;'ne bijdragen om 
het bedrijf in leven te houden. An
derzijds schijnt de vrees meer en 
meer veld te winnen, dat de reders 
zelf aan export zullen trachten te 
doen nu ze over koelinstallaties, ge
zouten haring, enz. beschikken. De 
toekomst zal ons hieromtrent fixeren.

Aan de handelaars te weten hoe 
zich te verweren.

Bericht aan de 
visuitvoerders naar 

Engeland
Het Ministry of Food brengt ter 

kennis dat er besloten werd vanaf 10 
Januari het minimum gewicht der 
volgende variëteiten van 3/4 libs (340 
gr) op 1/2 Ibs (225 gr) terug te bren
gen ; Tongschar (Lemon sole); Pla
dijs (Plaice); Hondstong).

Was de vis

BEDORVEN ?
£en inte’ceóöant uannh, aan de

Koophandelsrechtbank
Enkele maanden geleden kocht de 

firma X., aan de firma Y„ 22 bennen 
rog voor 8.946,10 fr., taks inbegrepen 
en verzond ze in kleine colli’s naar 
verscheidene klienten. De firma Y. 
wou bovenvermelde som niet betalen 
aan de firma X., bewerend dat haar 
klienten de vis niet wilden betalen 
omdat ze bedorven was.

De zaak werd thans voor de koop
handelsrechtbank beslecht, waarbij 
aan de verkoper gelijk wordt 'gegeven 
zodat Y. de som van 8946 fr met al 
de kosten er aan verbonden, hoeft te 
betalen.

HET VONNIS LUIDT : 
Aangezien de rechtsvordering tot 

voorwerp heeft : de verwerende ven
nootschap te horen veroordelen om 
de eisende vennootschap (negen en 
lees) acht duizend negenhonderd zes 
en zestig frank tien centiem te beta
len, prijs van twee en twintig man
den verkochte en geleverde rog, taks 
inbegrepen;

Aangezien de verwerende vennoot
schap de vis heeft voortverkocht aan 
haar clienteel en hem heeft verzon
den per kleine colli, onmiddellijk na

dat zij er, naar haar zeggen, levering 
van had gekregen;

Aangezien de verwerende vennoot
schap, bij de bespreking, een dertig
tal brieven voorlegt, die haar werden 
toegezonden door haar klanten en die 
aantonen dat de vis bedorven en r. 
eetbaar was;

Aangezien de verwerende vennoot
schap daaruit afleidt dat de vis reeds 
in die staat was toen hij door de ver
koper geleverd werd;

Aangezien zij besluit dat de aanleg
gende vennootschap er dus niet toe 
gerechtigd is de prijs ervan te vorde
ren en, bij wedereis, vraagt de verwe
rende vennootschap de verbreking 
van de verkoop ten ongelijke van de 
eisende vennootschap en dezer ver
oordeling tot schadevergoeding : het
zij vier duizend vijfhonderd frank 
vodr kosten die zij gehad heeft en de 
winstderving; verder tien duizend 
frank voor de schade die zij zal op
lopen door verlies aan clienteel die 
uiting heeft gegeven aan de grootste 
mistevredenheid;

Aangezien de verkoop, tussen de 
partijen aangegaan op acht en twln-



tigste September 1948, ging over verse 
vis, en het eerste schriftelijk protest 
vanwege de verwerende vennootschap 
waarbij haar mondeling protest van 
dezelfde dag werd bevestigd, dateert 
van de tweede Oktober;

Aangezien de verkoper, naar het 
schijnt, de waar zou geleverd hebben 
in het magazijn van de koper en in 
dezes afwezigheid, naar zijn zeggen, 
op dertigste September, vermits ver
schillende protesten vanwege de 
klanten dateren van de eerste Okto
ber, dag dat de colli werden ontvan
gen;

Aangezien het van belang is aan te 
stippen dat het gaat om een uiterst 
bederfelijke waar, die enkel bewaart 
mits de onontbeerlijke maatregelen 
genomen worden door de voorzichtig
heid geboden, vooral wanneer de koop 
waar moet verzonden worden;

Aangezien de--staat van versheid of 
van bederf anderzijds makkelijk te 
constateren is vooral voor beroepslui 
uit die handel;

Aangezien de verwerende vennoot
schap, of toch haar aangestelden, zich 
dus, bij de ontvangst, makkelijk heb
ben kunnen vergewissen nopens de 
staat van de koopwaar, des te meer 
daar zij ze hebben moeten behandelen 
voor de verpakking in menigvuldig op 
te zenden colli;

Nu, de aangestelden van de verwe
rende vennootschap hebben de koop
waar gekeurd en aanvaard; had de 
koopwaar alsdan bedorven geweest, 
moesten zij zulks nagaan, ze weige
ren, althans dadelijk protesteren;

Aangezien de verwerende vennoot
schap niet enkel geen protest heeft 
laten horen toen zulks hoefde, het is 
te zeggen bij de levering en de inbe
zitneming, maar zij heeft zelfs over 
de koopwaar beschikt door ze te ver
zenden naar haar klanten, wat1 van 
harentwege aanvaarding in-, en alle 
betwisting uitsluit;

Aangezien een algemeen gebruik 
wil dat de koper de koopwaar naziet, 
vooral degene die bederfelijk is, on
middellijk na de ontvangst. Protest 
is verplichtend om een weigering te 
billijken, en zijn rechten te vrijwaren, 
van zodra de koopwaar in het maga
zijn is aangekomen. Dit om alle moei
lijkheid te voorkomen nopens de een
zelvigheid van de koopwaar en om te 
vermijden dat deze verandering of 
bederf ondergaat.

Aangezien anderzijds dat een koper, 
die een levering wenst te weigeren, 
noch geheel, noch gedeeltelijk over de 
koopwaar mag beschikken. Ze gebrui
ken, ze verwerken, ze herstellen, of 
wijzigen, of ze voortverkopen, sluit 
stilzwijgende aanvaarding in;

Aangezien in het besproken geval, 
het in-ontvangstnemen van de vis door 
de koper, zonder voorbehoud noch pro 
test, als aanvaarding geldt, en die aan 
vaarding wordt bevestigd door de 
-voortverkoop waaruit volgt dat 
protest door de verwerende vennoot
schap geuit na de voortverkoop van
zelfsprekend laattijdig en niet-ont- 
vankelijk is;

Aangezien de eisende vennootschap 
■onder die voorwaarden met schijn, 
van waarheid mag beweren - vermits 
het bewijs van het tegendeel niet 
meer kan geleverd worden - dat 
de vis toen hij geleverd werd, vers was 
vermits er op dat moment zoals 
het hoorde* geen protest werd geop
perd, dat, zo er bederf bestaat, c 
bederf voortvloeit uit een oorzaak die 
haar vreemd is; dat het niet bewezen 
is dat de reclamaties vanwege de 
klanten die de verwerende vennoot
schap inroept, betrekking hebben op 
de kwestieuze vis, want dat het wel 
mogelijk is dat de opgezonden koop
waar van een andere herkomst weze; 
dat de reclamaties maar gaan over 
een honderdtal kgr, waar er elfhon
derd kilogram werd geleverd;

Aangezien de verwerende vennoot
schap zichzelf moet verantwoordelijk 
achten indien ze, om reden dat ze de 
vereiste maatregelen niet heeft, ge
nomen bij de levering in haar maga
zijn, haar tegeneis afgewezen ziet.

OM DEZE REDENEN ;
De rechtbank, beslissende op tegen

spraak, toepassing gedaan van artikel 
2 uit de wet van de vijftiende Juni 
1935; alle meerdere of strijdige con
clusies vanwege de partijen van de 
hand wijzende : voegt wegens samen 
horigheid de hoofdeis en de tegen- 
vordering samen;

Verklaart de hoofdvordering ge
grond; veroordeelt de verwerende 
vennootschap om de aanleggende 
vennootschap acht duizend negen
honderd zes en zestig frank tien cen
tiem te betalen, vermeerderd met de 
gerechterlijke rente; - Verklaart de 
tegeneis niet gegrond; wijst de ver-

De Economische 
belangrijkheid

werende vennootschap in wedereis er 
van af en veroordeelt haar tot al de 
kosten, in het geheel begroot op twee
honderd zeventig frank, waarbij nog 
dient gevoegd het registratierecht op 
de minuut van het vonnis.

Aldus gevonnist en uitgesproken ter 
openbare en buitengewone terechtzit
ting van de eerste kamer van de 
rechtbank van koophandel te Oosten
de in dagtekennig van de zesde Ja
nuari 1949, ’s voormiddags te elf uur, 
door de heren : Joseph Rayée, Voor
zitter; Georges Reynaert en Arthur 
Tempere, Rechters; Raoul Fontaine, 
Referendaris.

De innerlijke crisis 
onzer visserij

(Vervolg van bldz. 1)
sen na, er geen gezonde en evenwich
tige gedachten van uitgaan, gesteund 
op het principe van het beogen van 
het algemeen welzijn en niet die van 
een politieke groep of het eigenbe
lang van diegenen welke menen ge
roepen te zijn hun eigenbelang of dat 
van ’n bekrompen secte te dienen. En 
voor dit alles blijven de leiders blind 
voor redenen welke %e niet begrijpen 
en welke langzaam maar zeker de 
afbrokkeling die van zo noodzakelij
ke eenheid meer en meer met zich zal 
brengen.

Twee weken geleden werd door het 
lofbaar toedoen van het Zeewezen 
getracht daaraan een einde te stellen.

Hopen we voor ons land en onze 
visserij in het bijzonder, dat men er 
mochte in gelukken, al zijn we over
tuigd, dat de grieven door de kustvis
serij en thans ook door het grootste 
gedeelte van de middenslagvisserij 
gesteld, niet zo gemakkelijk zullen 
overbrugd worden, daar in de eerste 
plaats het uitschakelen van de po
litieke en confessionele invloeden 
noodzakelijk zijn, wil men van een 
gezonde beroepsvereniging kunnen 
spreken. Heeft men zich te ver ge
waagd, dat men er niet meer durft 
aan verzaken ? Best mogelijk.

Mocht de toekomst ons in het on- 
gelijk stellen, dan zullen we de eer
sten ziin om onze vergissing te er
kennen. Wij weten dat de leiders van 
de kust- en middenslagvisserij het 
eerlijk menen, maar dat ze nooit 
zullen meedoen aan het gekonkel 
welke aanleiding gaf tot de huidige 
splitsing die, wat men er over denke 
slechts schadelijk blijft voor het gan
se bedrijf. Mocht men de moed heb
ben aan dit gekonkel een einde te 
stellen, dan zou niet alles verloren 
zijn geweest en dan zou, met het oog 
op de zware moeilijkheden welke ons 
bedrijf te wachten staan, de toe
komst kunnen opgebouwd in een geest 
welke ons toelaat na de sociale op
lossing, de Benelux-vraagstukken on
verwijld aan te vatten.

S ie O eyxeU ng a a n  Vj&dkjeeHAM&zen in 
d e JCcutwt, freóp ’ca&eti

VORIGE week werd de jaarlijkse 
begroting van bovenvermeld m i. 
nistefie in de Kamer van Volks
vertegenwoordigers besproken. On
der de bevoegdheid van dit ministerie 

ligt de visserij. Het is dan de gewoon
te dat de volksvertegenwoordigers 
over het algemeen de grieven van hun 
volk doen kennen.

Dit jaar werd daaromtrent weinig 
of niets gezegd en wat dan verteld 
werd, had een politiek reukje ofwel 
was niet voorbereid door de mensen 
van het vak, welke tot plicht hebben 
hun vertegenwoordigers behoorlijk 
voor te lichten.

Er werden weliswaar in de loop van 
het jaar veel speechen gehouden, be
loften afgedwongen maar of men 
het wel werkelijk goed meen tl is een 
ander paar mouwen.

Onze traditie getrouw, geven we 
hieronder de besprekingen weer welke 
de visserij aanbelangen en welke, 
naar aanleiding van de bespreking 
der begroting van het Zeewezen, uit
gesproken werden.

TUSSENKOMST VAN DHR. PORTA
In het arrondissement waartoe Oost 

ende en de kust behoren zijn er 
14.000 werklozen. Hiervan moeten er 
30 t.h. afgetrokken worden wegens 
misbruiken. De andere 10,000 zijn wer 
kelijke werklozen. Dat is zeer veel.

De Minister van Verkeerswezen is 
Bruggeling en kent de kust. Ik hoop 
dat hij niet worden zal de Minister 
van het uitgestorven toerisme en van 
een uitgeroeide visserij.

Na over het toerisme gehandeld te 
hebben, zegt dhr Porta :

DE VISSERIJ
In de visserij heerst een nijpende 

crisis. Zij vraagt geen subsidies, zoals 
vele andere doch wenst enkel niet 
door de openbare besturen te worden 
uitgeroeid. Dit woord is niet te sterk. 
Ik denk hierbij aan 
DE VOZE «VOZOR»-TOESTANDEN
De vissers-reders hebben integen- 

stelling m et'andere burgers, met het 
oog op oorlogsschade, sedert jaren 
zware premies moeten betalen. Niet
temin ontvangen zij minder dan de 
andere oorlogsgeteisterden. Zij die 
niet meer in staat zijn hun vaartuig 
op te bouwen, ontvangen helemaal 
niets; ten hoogste krijgen zij hun pre 
m ië» terug !

Dat is nog niet alles. Een wraak
roepende besluitwet van 27 Februari 
1927 - een van de laatste van de toen
malige linkse rgeering - verhoogt nog 
de reeds hoge premiën door perequa
tie met 3 en retroactief sedert 1939 
wordt daarop een premie van 5 p.c.

Prodnktie en handel

EN HET VISVERBRUIK 
ZWITSERLAND

Gemiddeld verbruik 1933 •
(1) : Gewicht in kgr - (2) : 
in Zwitserse franken.

productie 2.000.000
A. Inlandse
B. Import

zeevis 2.200.000
zoetwatervis 200.000
visconserven 3.60.0.000

IN

1937
Waarde

5.000.000

2.500.000 
700.000

4.700.000
Totalen ; 8.000.000 12.900.000

Verbruik per hoofd :
per jaar 2 3,25

per jaar v. zeevis 0.550 0,60
Is het daarom dat Denemarken een 

zo doorgevoerde propaganda maakt 
in Zwitserland - let wel op, een pro
paganda die rechtstreeks het publiek 
treft ?

D E vergadering van de Reders en 
Vishandelaars in het Hotel du 
Pare te Oostende heeft een idee 
in het midden geworpen waardoor on
middellijk de vraag zich opdringt ; 

«Is uiteindelijk de kloof tussen pro
duktie en handel overbrugd ?» «Is het 
een noodbrug of is het een definitie
ve ?» Verhopen we het laatste.

Produktie en Handel lopen paraleel 
en liggen aan onafscheidbare ban
den. Wil men nu het geheel tot iets 
opbouwen dat tot eer, tot succes en 
tot wederzijds profijt strekt, dan ligt 
de grondslag hiervan aan een harmo
nische co-ordinatie.

In deze vergadering werd de vraag 
gesteld : Hoe kan men tot een min of 
meer stabilisatie der prijzen komen, 
zodat vermeden wordt dat de prijzen 
belachelijk laag vallen ? De rederijen 
vragen geen plafondprijzen zoals het 
soms gebeurt bij stormweder, maar* 
vragen nog evenmin dat bepaalde vis
soorten voor wat drinkgeld verkocht 
worden.

Verscheidene personen hebben hun 
mening gezegd. Stemmen als deze : 
«Vis uit de markt nemen» - «Mini
mumprijzen vaststellen» - «Export
mogelijkheden ontwikkelen» - «Sub- 
sidiën vragen aan de Regering» - «Een 
exportfrank afdwingen van onze Re
gering om de landen met zwakkere 
valuta in de gelegenheid te stellen te 
kopen - iets in de aard dus van de 
Franse toeristenfrank» - «De niet 
groothandelaars van de markt uit
schakelen en kanaliseren langs de 
groothandel».

Er is gediscuteerd geworden en im
pulsief heeft ieder zijn mening ge
opperd. In al deze discussies worden 
waarheden en sophismen vooropgezet, 
juist door het feit dat het een tasten 
is omtrent een zo groots probleem. 
Maar wat het succes van deze verga
dering was, is dat iedereen principieel 
toegeeft dat er een ongezonde toe
stand bestaat, dat iedereen bereid is 
het zijnf er toe bij te dragen om tot 
een goede oplossing te komen.

De aard van het vraagstuk is zo in
gewikkeld dat men deze vergadering 
enkel kan betitelen als een eerste 
contactname.

En het meest verstandige project 
was dus van een studie-commissie 
samen te stellen.

Het is een zuiver economisch vraag
stuk dat een oplossing moet geven 
zonder de pijlers en grondvesten aan 
te tasten én van Produktie, én van 
Handel (hier binnenlandse en export-

handel). Treffen de rederijen op eigen 
initiatief maatregelen, die de rech
ten van de groothandelaar of van de 
exporteur in het gedrang brengen, zo 
is de co-ordinatie gebroken en zal het 
gebouw fataal ineenstorten. Treffen 
de groothandelaren op eigen initia
tief zowel als de exporteuren maat
regelen die de rechten van de Pro
duktie schaden, zo is eveneens de co- 
ordinatie verbroken. Daar ligt de moei 
lijkheid. Wanneer Produktie en Han
del samen komen om gezamenlijk een 
zelfde probleem op te lossen dan is de 
eerste noodzakelijkheid «een ge
meenschappelijke basis, een gemeen
schappelijk vertrekpunt»; zoniet is al
les tijdverspilling.

In vergaderingen van alle aard, ge
sprekken, discussies, kunnen wij da
gelijks vaststellen hoe vaak er neven 
de kop van de nagel gehamerd wordt. 
Moest men een bibliotheek oprichten 
van de discussies zonder gemeen
schappelijke basis, het ware de groot
ste ter wereld. Mensen discuteren en 
na zovele krachtinspanningen moe
ten wij tot het besluit komen dat de 
twee partijen gelijk hebben. Hoe komt 
het ? De waarheid is één. Het is wit 
of het is zwart. Er kan maar één par
tij gelijk halen. Hoe komt het dan dat 
ds twee gelijk halen ?... Juist om 
dat zij geen gemeenschappelijke ba
sis hebben.

Voorbeeld : Een discussie wordt ge
opend over het kapitaal. Het woord 
kapitaal heeft' zovele betekenissen. 
Het kan belicht worden uit financieel 
oogpunt, uit economisch oogpunt. 
Dan ziin er zoveel schakeringen om 
trent dit begrip, dat het een noodza
kelijkheid wordt dat de twee partijen 
zich eerst akkoord stellen omtrent het 
begrip «kapitaal».

Dit is een filosophische grondstel
ling.

Het is zeker erg saai, maar om tot 
besluit te komen : De Studiecommis
sie moet het vraagstuk stellen en 
analyseren, de begrippen moeten om 
schreven worden en dan moeten de 
leden van deze commissie die alle tak
ken vertegenowordigen, de gemeen
schappelijke basis vinden. Dit is haar 
eerste taak. Zoniet, is alle werk nut
teloos en wordt er opnieuw een krot
woning temeer opgebouwd waarvan 
wij tenslotte allen én Produktie, én 
Groothandelaars, én Exporteuren het 
dak op ons hoofd zullen krijgen. En 
dan...

VICTOR DEPAEPE.

geheven ! Dat geschiedt op een ogen
blik van crisis in de visserij.
Ik weet dat U, Heer Minister, die be

sluitwet niet KUNT, niet DURFT - en 
denkelijk ook niet WILT - toepassen, 
daar U weet dat de visserij daarbij 
volledig zou ten onder gaan en de 
vaartuigen in handen zouden vallen 
van speculanten.

Die besluitwet moet ingetrokken 
worden.

Dan zijn er nog de toestanden van
DE BELGISCHE VISSERIJ-REGIE 

IN ENGELAND 
tijdens de oorlog. De Staat heeft in 
1940 de vissersvaartuigen aldaar op
geëist en in de diepzeevisserij, grote 
winsten gemaakt. Maar hij eist nu de 
terugbetaling door de eigenaars van 
kleinere vaartuigen, van premies voor 
verzekeringen door de Staat voor hen 
aangegaan, premies waarvan het to
taal bedrag bijna de waarde bereikt 
van die kleine vaartuigen.

Ik durf verhopen, Heer Minister, dat 
U dit tweevoudige zwaard van Damo- 
cles, dat boven het hoofd van Onze 
visserij zweeft, zult weg nemen.

DHR GOETGHEBEUR AAN HET 
WOORD

Ik weet niet of de minister gebon
den is aan de huidige vorm van zijn 
begroting, zoniet zou er wel een meer 
synoptische voorstelling der begroting 
kunnen gevonden worden. Dit geldt 
vooral de posten betreffende de zee
visserij, die verspreid zijn over vele 
verschillende hoofdstukken der begro 
ting.

Een woord over het technisch on
derwijs voor vissers.

De toelagen aan het technisch on
derwijs afhangende van het departe
ment van openbaar onderwijs werden, 
zoals u weet, verhoogd van 60 t.h. tot 
75 t.h.

De heer A. VAN DEN BERGHE — 
Voor sommige reeksen.

De heer GOETGHEBEUR — Ak
koord. Ook de wedden worden recht
streeks uitbetaald. Ik hoop dat deze 
verbeteringen ook zullen toegepast 
worden op het beroepsonderwijs voor 
vissers dat overigens wenst onder uw 
departement te blijven ressorteren. 
Er is aan dit laatste echter ook een 
schaduwzijde, namelijk dat dit be
roepsonderwijs verdronken is in tal 
van andere diensten van het hoofd
bestuur van het Zeewezen. Als gevolg 
daarvan gebeurt het dat de toelagen 
op de wedden soms met een of twee 
jaren vertraging aan het leraren
korps worden uitbetaald.

Ik verzoek de minister die hervor
ming door te voeren,

De heer VAN ACKER, minister van 
Verkeerswezen — Ik zal dat voorstel 
onderzoeken. Ik geloof dat fk de oor
zaak van de vertraging ken. Op zeker 
ogenblik heeft de administratie van 
het Zeewezen iemand aangesteld 
zonder toestemming van de minister. 
Ik heb toen gezegd : Gij kunt hem 
dan ook zelf betalen !

De heer GOETGHEBEUR — De 
toelagen voor de werkingskosten van 
het visserij onderwijs zijn ook te laag. 
Wij staan nog aan 75 frank per jaar 
en per leerling in de vissersschool.

De scholen van de vissers hebben 
noodgedwongen een beperkt aantal 
leerlingen. Er zijn ook geen kredie
ten voor de vernieuwing en uitbrei
ding van het materiaal uitgetrokken.

De wedde van de directeur van de 
vrije school te Oostende is werkelijk 
te laag en zou moeten aangepast wor
den. Laten wij niet vergeten dat in 
het onderwijs de gehele toekomst van 
de visserij ligt.

De Vazorwet weegt op de visserij. 
In de vissers kringen is men ontmoe
digd. De visserij is zwaarder getrof
fen door het belastingsstelsel dan de 
andere industrien.

Ten tweede heeft zij de belasting 
betaald op de oorlogswinsten. Verder 
heeft de visserij een belasting be
taald op het kapitaal, en nu eist men 
een bijkomende premie voor de ver
zekering tegen oorlogsrisico’s voor de 
voorbije jaren. De Vozorwet eist een 
coëfficiënt van 3 t.h. van de waarde 
van vóór de oorlog. In werkelijkheid 
verkrijgen de geteisterden slechts het 
coëfficiënt 2,25.

De vissers, wier schepen in Enge
land opgeëist werden, zijn er nog er
ger aan toe. Zij waren hun schip 
kwijt, de winst werd overgedragen

aan de regie, en tenslotte weigert men 
de herstelwaarde te betalen indien 
niet herbouwd wordt. Dit laatste ge
beurt veel bij oude vissers.

Welke is de olpossing ? Ik zie er 
slechts één : een wijziging van de 
Vozorwet. Aan de vissers moet een 
oorlogsschadevergoeding toegekend 
worden gelijk aan degene die de an
dere geteisterde burgers genieten.

Tenslotte moet ik de minister her
inneren aan zijn belofte van verleden 
jaar, betreffende de officieren van 
de Staatspaketboten. Ik geloof niet 
dat tot hiertoe van deze belofte iets in 
huis gekomen is.

De heer VAN ACKER, minister van 
Verkeerswezen — Wat mijn departe
ment betreft, is de beslissing getrof
fen. Het voorstel is aanhangig bij het 
departement van de algemene admi- 
nistratie

De heer GOETGHEBEUR — Ik ein
dig met u hiervoor vriendelijk te be
danken.

EN WAT ZEGT ONS DE HEER 
ENEMAN ?

Ik ga akkoord met de opmerkingen 
van de de heer Goetghebeur aangaan 
de de werkingskosten van de vis. 
sersscholen.

Het aanmoedigingsfonds wordt ge
vormd door een afhouding van 25 t.h. 
op de weddetoelage. Dit is niet duld
baar. Daarvoor moet een ander kre
diet worden aangesproken.

Wij vragen met aandrang dat een 
vertegenwoordiger van de vrije scho
len deel zou uitmaken van de jury 
voor de groep der motoristen, zoals 
dit het geval is voor de examens der 
schippers.

De wedden in het technisch onder
wijs hebben diepgaande wijzigingen 
ondergaan. Welnu, deze zouden ook 
moeten toegepast worden op de vls- 
sersscholen, want wij staan hier ook 
voor een technisch onderwijs.

Wat de dagscholen voor vissers be
treft, zijn m.i. voor de Westkust twee 
dagscholen leefbaar en volkomen ge
rechtvaardigd. Te Heist, bvb., bestaat 
een staatsschool en een vrije beroeps
school. De vrije dagschool van Heist 
heeft een verleden van meer dan 
veertig jaar avondonderwijs en telt 
meer leerlingen dan de staatsschool. 
Kan deze school niet erkend worden, 
zodat de leerlingen er evenals in de 
staatsschool kosteloos onderwijs kun
nen genieten ?

Wij hebben u de priester-directeur 
van Heist zien decoreren verleden 
Zomer om zijn pionniersarbeid. Wij 
rekenen er dan ook op dat u zijn on- 
derwijsarbeid zult steunen en zijn 
vrije dagschool zult erkennen. De 
twee bestaande scholen zijn evenzeer 
gerechtvaardigd omdat zij alle twee 
aan een behoefte beantwoorden, in
dien men de vrije keus der shcool laat. 
HET ANTWOORD VAN DE MINISTER

De visserij en het vreemdelingen
verkeer zijn voor mij vertrouwde din
gen; ik hou er mij sedert lang mede 
bezig. Wie het vraagstuk der visserij 
kent weet dat ik mij met die aange
legenheid vaak heb bemoeid. Ik heb 
verklaard dat het onaannemelijk is 
dat de visserijbedrijven 35 t.h. van 
hun oorlogsschade als verzekerings
premie zouden betalen, terwijl de an
dere reders slechts 19 t.h. betalen.

Van Mei af, zal er te 10 uur ’s mor
gens een trein Oostende-Brussel rij
den.
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DHR GUSTAAF VANDENBERGHE

Dinsdag is de heer Gustaaf Van
denberghe, ere-directeur van de Froid 
Industriel na een langdurige ziekte 
overleden.

De heer Vandenberghe was sedert 
1899 in dienst van de Pêcheries a Va- 
peur, werd in 1919 directeur van de 
Froid Industriel en ..verrichtte er al 
die tijd reuzenwerk.

Met de heer Gustaaf Vandenberghe 
verdwijnt een der meest vooraan
staande figuren uit de visserijwereld, 
welke veel verwezenlijkt heeft en 
door elkeen voor zijn rondborstig ka
rakter geacht en bemind werd.

Aan de familie Vandenberghe en 
de Froid Industriel biedt Het Nieuw 
Visscherijblad» zijn innig rouwbe
klag aan.

(229)

V A J L C K J B  G e b r .  O o s t e n d e



V^jdag 21 januari 1949 HET NIEUW  VISSCHERIjBLAD 3

Hand in Hand
Afd. HEIST-ZEEBRUGGE-

BLANKENBERGE
Verschillende reders hebben hun 

lidkaart nog niet vernieuwd voor 1949
De lidkaart kunt U verkrijgen ten 

burele van HAND IN HAND, Noord- 
hinderstraat, 36, Zeebrugge mits uw 
bijdrage van 100 fr te betalen.

Als geschenk ontvangt ieder lid de 
Nieuwe Belgische - Nederlandse Visse
rij almanak voor 1949.

IRond het afsluiten van kontrakt en

De Schepper heeft hef wel geweten, 
daarom heeft hij gee/i vis vergeten.

v o o r  I J L E - H A R I N G

Nieuwe
Handelsverdragen 

met de
Blzone

We vernemen in laatste instantie :
Door de Nationale Federatie, wer

den destijds na overleg met betrokken 
groeperingen en zoals in ons blad van 
heden medegedeeld verschillende con
tingenten verse en bewerkte vis en 
haring voor export naar de bizone 
voorgesteld.

Dhr. Van Thillo, algemeen secreta
ris der Nat. Fed. begaf zich zoals men 
weet naar Frankfort, alwaar hij kon 
vaststellen dat, indien niet de totali
teit van deze contingenten zal worden 
bekomen, niettemin, tenminste wat de 
verse vis en. haring betreft, een betrek 
kelijk bevredigend resultaat mag wor
den verwacht.

Definitieve gegevens zijn echter nog 
niet ter beschikking, gezien op het 
ogenblik dat de secretaris der Federa
tie uit Frankfort vertrok, de-algemene 
handelsbesprekingen nog voort duur
den. Naar alle waarschijnlijkheid zul
len, wij in onze volgende uitgave meer 
preciese inlichtingen kunnen verschaf 
fen. Wij kunnen er aantoevoegen; de 
secretaris der Nat. Fed. heeft er blijk
baar getracht zeer goed werk te ver
richten.

De vis door de kust
visserij aangebracht 
is de B E S T E !

Als deze regelen verschijnen, zal de De visconservenfabrieken bij monde marge ze hadden, er geen misbruik 
eerste schijf van vier millioen kg voor van de hh. Morel en Vanden Abeele, van wilden maken, daar in dergelijk 
de uitvoer van ijle haring naar Duits- verzetten zich hiertegen, waarna de geval, de regering onmiddellijk op dit 
land uitgeput zijn en zal voortaan de uitvoerders en het V.B.Z. wezen op het misbruik zou kunnen gewezen worden, 
ijle haring voer deze uitvoer bestemd, gevaar het uitvoerkwantum niet te Na nog wat heen en weer gepraat, 
nog slechts 1.60 fr betaald worden. zullen bereiken en door vreemden te was men het tenslotte eens, dat de 

Ondertussen wordt sedert zes weken zien opkopen. aankopen vrij zouden blijven en dat
gepraat over het al of niet afsluiten Namens de kustvisserij wees de heer aan de prijs van 1.80 of 1.60 fr de uit-
van haringkontrakten. Vandeberghe op het gezonde van het voerders de haring ter beschikking

Eerst was dit het V.B.Z. welke een voorstel Velthof, waardoor de visserij zouden krijgen. * 
kontrakt met de uitvoerders wou af- en in het bijzonder de kustvisserij bij Deze konden geen beslissing nemen 
sluiten, met uitsluiting van de kust- kleine aan voeren, een grotere prijs en vroegen bedenktijd tot heden Don
visserij en zij die geen lid waren van kan bekomen en terzelfder tijd de derdagavond, waarop de vissershaven
het V.B.Z. Dit werd dank zij het Ver- markt gespijsd zou worden van het commissie opnieuw zou bijeenkomen
bond der Kustvisserij belet Daarna binnenland. Wij herhalen het al die besprekin-
werd op mitjatiei van net zeewezen Het ajnemen door buitenlanders bui gen moesten voor het ijle haringsei- 
deze kwestie overbrugd, maar had men t e n  d e  k o n t r a k t a n t e n ,  kan gemakke- zoen en na het afsluiten van een kon-

li k̂ belet worden. Hij duidde daartoe trakt met Duitsland plaats gehad heb ment bestond, waarbij voorafnemin- het j^ j^ e i aan waardoor de exporta- ben, wou men werkelijk iets nuttigs 
gen niet mogelijk zijn zonder wijzi- teurs er een maximum van nut zouden verrichten.
fenlommissteamet alsmgevolg1Seen ge- kurmen uithalen. Thans geeft het ons de indruk, dat
zond voorstel van de directeur der vis Principieel zag hij het verder nut deze voorstellen er gekomen zijn om 
sershaven welke er op wees dat de niet meer in van een kontrakt, zo de andere doeleinden te beoogen, dan de- 
Binnenlandse visconservenfabrieken uitvoerders die wisten welke winst- ze welke men heeft vooropgezet.
niet mochten benadeeld worden. ..........

ijle haring vrij

Reder schielijk 
overleden

Woensdagavond is, ter hoogte van 
de Bolle aan het Sas-Slijkens de 60- 
jarige T ’Jaeckx R., echtgenote Deck- 
myn, wonende Cirkelstraat, 22, plots 
in elkaar gezakt. Dr. Gesquière, die 
onmiddellijk werd bijgeroepen, kon 
slechts de dood vaststellen ten gevol
ge van hartaderbreuk. T’Jaeckx wa 
reder van de 0.60.

Naar Engeland
Zondag zijn de hh. Lucien Decrop, 

voorzitter van de Nat. Fed., Biron en 
Vanloo van het Zeewezen naar Enge
land afgereisd om onze uitvoer naar 
Engeland in betrekking met de af te 
sluiten handelsakkoorden, verder te 
bespreken.

Verteert licht,
In kranke magen, en is 
Smakelijk en gezond.

Het voorstel, de ijle haring vrij te 
laten verkopen, maar aan de prijs van
1.80 fr. of 1.60 fr gekomen, automa
tisch uit de vangst te nemen voor de 
export, zou elkeen hoeven te bevredi
gen.

Het V.B.Z. en de uitvoerders vroe-
■ gen bedenktijd en daarop werd Maan
dagavond tussen visconservenfabrikan 
ten, rokers, inleggers, de vishandel, 
het V.B.Z. en het Verbond der Kust
visserij -een nieuwe bijeenkomst be

legd, waarop de heer Vander Rol an- 
( dermaal zijn zienswijze uiteenzette.

Hogere Zeevaartschool 
te Antwerpen

De eerstvolgende examens voor me- 
: canicien 2de klasse zullen plaats vin
den vanaf Maandag 4 April 1949 om 
8.30 uur.

Voormelde zittijd is UITZONDER
LIJK toegankelijk voor Candidaten 

1 mecanicien le klasse. Er worden noch 
| tans voor dit examen geen voorberei- 
; dende cursussen gegeven daar deze 
slechts aanvangen vanaf Maandag 25 

j April 1949 om 8.30 u. in het vooruit- 
! zicht van de regelmatige examenzit-1 

tijd van Juli 1949.

KONINKRIJK BELCIE

Visserij-varia
TWEE WEKEN ZONDER BERICHT

De rederij was reeds twee weken 
zonder het minste bericht van de 0.94 
Zaterdag werd echter een radiogra
fische boodschap ontvangen waaruit 
blijkt dat de bemanning en schip be
houden zijn.

MIJN ONTPLOFT IN DE KORRE
De 0.214 «Charles-Darwin» kreeg 

een mijn in de korre die tot ontplof
fing kwam. Gans de visboel werd weg
geslagen doch het schip kwam er on
beschadigd vanaf.

EEN ONGEVAL
Ëij het tewaterlaten van het «Licht 

schip III» brak een kabel door, zo
dat een arbeider ernstig aan het ge
zicht gekwetst werd. Een verpleegster 
van de werf diende de eerste zorgen 
toe.

LOODSBOTEN WORDEN GEBOUWD
Op dezelfde werf zal binnen enkele 

weken overgegaan worden tot de 
bouw van nieuwe loodsboten voor 
de Belgische Staat. Orders uit het 
buitenland zijn er niet te voorzien, zo
dat ook hier een krisis zonder voor
gaande te verwachten is.

s t o t m s c h a d e
Tengevolge Van een geweldige zee 

op het achterschip van de 0.337 
«Marjolène» werd de lijf boot jen de 
roostering weggerukt.

Tengevolge van een geweldige zee, 
len wires van 70 vaam afgerukt waar- 
werden aan boord van de 0,166 2 sta
bij ook een ankerketting van 30 
vaam verloren ging.

De N.805 liep schade op aan de 
motor waardoor men tot de vervan
ging van twee nieuwe pistons moest 
worden overgegaan.

OPSLEPINGEN »
De 0.257 werd met schroefbreuk 

door de 0.33 «Jupiter» naar de ha
ven van Oostende opgesleept.

De Z.486 van J. Arts werd met een 
defecte oliepomp naar de haven van 
Breskens opgesleept door de OD.4 en 
OD.5.

De D.G.989 «Miss Jacqueline» van 
de Franse reder Foumier, te Grand 
Fort Philippe, werd met motordefect 
de haven van Oostende binnenge
sleept door de 0.244.

De Z.507 werd met motordefect 
naar Zeebrugge opgesleept door de 
Z.407.

De 0.257 van E. Morphy werd door 
de 0.33 in de haven van Oostende 
binnengebracht, daar tengevolge 
van een kleine breuk het schroef los
gekomen was.

ONDERMAATSE VIS
René Vantorre van Heist welke de

ze Zomer met 15 kg ondermaatse vis 
gesnapt werd door het waterschouts- 
ambt, zag zich Dinsdag veroordelen 
tot 50 fr boete maal 7 of .15 dagen.

De opbrengst van 8 kgr garnaal 
werd ook verbeurd verklaard.

ONTSLAG
De heer Louis Decreton, reder, thans 

lesgever in de Vrije Vissersschool, 
heeft zijn ontslag gegeven als lid 
van het bestuur der middenslagvis
serij en van het Verbond.

Mieumpxwdóje 
itió & eK lfr& eC a n g en
SCHANDALIGE PRAKTIJKEN

Een paar weken geleder' liep de 
N.757 (eigenaar Van Kemelbeke) door 
het losgooien van de kabels een scha
de op van vele duizende franks. Niet
tegenstaande een onderzoek werd in
gesteld bleven de daders van dit feit 
onbekend en mocht de reder zelf de 
herstellingen betalen. Onlangs was bij 
na gans de visserij er op een namid
dag getuige van dat bij wegvaren van 
een vaartuig alle schepen die opzij la
gen losgegooid werden en dat dit vaar 
tuig dan maar eenvoudig wegliep zon
der dat de bemanning zich om de los
gemaakte schepen bekommerde. Het 
gevolg was dat enkele ervan op drift 
sloegen en de baggermolen moest op
houden met werken tot de tuiboot 
«Minou» ze terug op hun plaats ge
sleept had. Wanneer men zulke laag
hartige daden ziet stellen hoeft men 
niet verbaasd te zijn dat, zo deze 
handelwijze ’s nachts geschiedt, vaar
tuigen ondervloeien of mekaar grote 
schade toebrengen. Diegenen die der_ 
gelijke praktijken DURVEN uitvoereri 
want een rechtschapen visser doet zo
iets niet, zouden het best eens denken 
aan deze variante van een slagzin : 
«Schippers behandel een anders vaar
tuig zoals ge zoudt willen dat men het 
uwe behandelt»

OPSLEPING
De N.716 (schipper Maes Maurice) 

werd van de visserij tot de haven van 
Nieuwpoort opgesleept door de N.790 
(schipper-eigen. Vanhove Michel) met 

defect aan de motor.

FINS YACHT IN DE HAVEN VAN 
NIEUWPOORT

Het Fins yacht dat in Zeebrugge ge
meerd lag en heel wat inkt heeft doen 
vloeien, is Dinsdagavond in de haven 
van Nieuwpoort aangekomen.

Na een drietal dagen zal het yacht 
de reis naar Le Havre voortzetten.

Zelfstandige kas voor O O R L O G S S C H A D E

£etun# iet W EDEROPBOUW
2e TRANCHE GROOT 3 1/2 MILLIARD FRANK 

Uitgifte van 3.500.000 obligatiën van 1.000 frank elk, aflosbaar over veertien jaar, bij uitloting, a pari van 
VIJF MILLIOEN FRANK 

de nominale waarde of met LOTEN van : TW EE MILLIOEN FRANK 
EEN MILLIOEN FRANK 
1/2 MILLIOEN FRANK

De obligatiën zijn voor de uitlotingen ingedeeld in 3.500 reeksen van 1.000 obligatiën van 1.000 frank ieder. 
De toewijzing van een lot aan een obligatie van een reeks heeft de terugbetaling a -pari van de andere óbligatiën 
van deze reeks ten gevolge.

DOEL VAN DE UITGIFTE : De opbrengst van de uitgifte is bestemd tot de betaling van de oorlogsschade aan d 
private goederen.

EFFECTEN : De obligatiën zijn aan toonder en ieder nominaal groot 1.000 frank.
RENTEGENOT : De obligatiën renten van 1 Februari 1949 af. De eerste coupon is per 1 Februari 1950 betaalbag,
RENTE : De rente bedraagt 2 % ’s jaars gedurende de ferste 9 jaren en wordt daarna op 5 % ’s jaars gebracti
WAARBORG : De betaling van de coupons en de terugbetaling van de obligatiën worden door de Staat gewaar 

borgd.
VRIJSTELLINGEN VAN BELASTINGEN : Over de ganse looptijd van de lening zijn de coupons en de loten vrij 

gesteld van alle, 'iSWfï het even welke zakelijke belastingen en taxes, ten bate van de Staat, de provinciën en de ge
meenten.

De loten zijn daarenboven ontheven van de aanvullende personele belasting.
OP DE LOTEN GESCHIEDT DERHALVE GEEN AFHOUDING.

AFLOSSING EN TREKKING : De lening is aflosbaar over veertien jaar, bij uitloting, overeeenkomstig het op 
de effecten voorkomend trekkingsplan.

Gedurende de eerste negen jaren zijn de obligatiën terugbetaalbaar met 1.000 frank, d.i, het pari, o f met een 
der loten die in het trekkingsplan hieronder zijn aangegeven. Gedurende dit tijdperk heeft er elke Woensdag een 
uitloting plaats; behelst echter het jaarlijks tijdperk tussen 1 Februari en 31 Januaria eropvolgend 53 Woens
dagen dan geschiedt geen uitloting de laatste Woensdag van de maand Januari.

De aflossing geschiedt bij volledige reeksen van 1.000 obligatiën. Bij elke uitloting worden zoveel reeksen vans
1.000 obligatiën uitlootbaar gesteld, als er loten voor die uitloting voorzien zijn .

Per reeks wordt slechts één lot toegewezen; de toewijzing van een lot aan een obligatie brengt de terugbetaling: 
a pari met zich van al de ander obligatiën der reeks.

Te beginnen van het tiende jaar, geschiedt de aflossing uitsluitend a pari, bij jaarlijkse uitlotingen die op de 
eerste Woensdag van de maand Januari plaats hebben.

De a pari of met lot uitgelote obligatiën zijn terugbetaalbaar met ingang van 1 Februari volgend op de uitloting. 
Zij hebben recht op de op die datum verschijnende coupon.

Echter kunnen de obligatiën, ter aflossing aangewezen bij de uitlotingen over de maanden Februari tot Decem
ber, zonder rentebijslag worden geïncasseerd met ingang van het begin der maand die op de uitloting vdlgt.

T R E K K I N C S P L A N

I. —  TIJDPERK VAN 1 FEBRUARI 1949 TOT 31 JANUARI 1953
440 loten van samen 432 millioen frank

( 6 LOTEN van 5 millioen \ <
zegge i52 LOTEN van 1 millioen [ per jaarperiode

52 LOTEN van 1/2 millioen )
a) De le WOENSDAG van elk der maanden FEBRUARI, APRIL, JUNI, AUGUSTUS, OKTOBER, en
DECEMBER : 1 lot van 5 millioeru.lJ.ot van 1 millioen en 1 lot van 1/2 millioen.
b) de ANDERE WOENSDAGEN VAN HET JAAR : 1 lot van 1 millioen en 1 lot van 1/2 millioen.
Bij uitzondering, geschieden de uitlotingen, voorzien voor de maand Februari 1949 te gelijker tijd met 
deze van Woensdag 2 Maart 1949.
De 2e Maart 1949 worden dus toegekend . 1 lot van 5 millioen, 5 loten van 1 mïllioen en 5 loten van 
1/2 millioen.

II. —  TIJDPERK VAN 1 FEBRUARI 1953 TOT 31 JANUARI 1958
410 loten van samen 395 millioen frank,

1 LOT van 5 millioen
5 LOTEN van 2 millioen

52 LOTEN van 1 miflioen
24 LOTEN van 1/2 millioen

a) de le WOENSDAG van de maand FEBRUARI : 1 lot van 5 millioen en 1 lot van 1 millioen ;
b) de le WOENSDAG van elk der maanden APRIL, JUNI, AUGUSTUS. OKTOBER en DECEMBER : 1 lot
van 2 millioen en 1 lot van 1 millioen ;
c) de 2e WOENSDAG en de 4e WOENSDAG van elke maand : 1 lot van 1 millioen en 1 lot van 1/2 
millioen ;
d) de ANDERE WOENSDAGEN van het jaar ; 1 lot van 1 millioen.

zegge per jaarperiode

Bij de laatste uitloting der maandJanuari van elk der jaren 1954 tot 1958, na de trekking van de met een lot 
uit te keren obligatie of obligatiën, worden de obligatiën uitgeloot, a pari terug te betalen om het per 1 Februari 
eropvolgend af te lossen kapitaal aan te vullen.

De uitlotingen geschieden in 't openbaar te Brussel door toedoen van een afgevaardigde van de Zelfstandige 
Kas voor oorlogsschade, ten overstaan van afgevaardigden van het Rekenhof en van de Minister van Financiën.

FINANCIËLE DIENST : De betaling van de coupons en van de a pari uitkeerbare obligatiën geschiedt aan de 
loketten van de Staatskassier (Nationale Bank van België) te Brussel en van de agentschappen buiten de hoofdstad.

De met lot uitgekomen obligatiën zijn alleen aan de Staatskas te Brussel terugbetaalbaar, na visum door het 
Ministerie van Financiën.

DE INSCHRIJVING WORDT OP MAANDAG 24 JANUARI 1949 OPENCESTELD.
Zij wordt gesloten zodra het ter inschrijving aangeboden aantal effecten voltekehd is.
Eventueel, worden de inschrijvingen van de laatste dag gereduceerd.

UITGIFTEPRIJS : 1.000 FRANK, ALGEHEEL BIJ DE INSCHRIJVING BETAALBAAR
AFLEVERING VAN DE EFFECTEN ; De' obligatiën worden zo mogelijk zodra de openstelling van de inschrijving, 

en uiterlijk op 15 Februari 1949 afgeleverd.
De inschrijvingen worden zonder kosten ontvangen : ter Nationale Bank van België (Staatskas) te Brussel en 

bij al haar agentschappen buiten de hoofdstad, ’ t zij rechtstreeks, ’t zij door bemiddeling van de Banken, de fi
nanciële instellingen en de wisselagenten van het land.

OFFICIELE NOTERING : De obligatiën worden met ingang van 15 Februari 1949 officieel ter beurze genoteerd.
Brussel, de 15 Januari 1949.

Goedgekeurd, De Administrateur van de
De Minister van Financiën, Zelfstandige Kas voor Oorlogsschade.

G. EYSKENS. J. VANHEURCK.



Z E E G E H E I M E

HET DUIKEN
Het duiken is een zeer zwaar en 

moeilijk baantje. Voor iedere 10 me
ter die men in het water afdaalt, 
stijgt de druk met één atmosfeer, 
dwz. ongeveer 1 kgr druk per cm2.

Een zeeduikpakje, om een 30 m. 
diep te dalen is geen speeldingetje, 
het weegt ledig, maar eventjes 250 
kgr. Op het droge is de duiker in zulk 
pak dan ook even hulpeloos als een 
pasgeboren kind.

De duiker wordt met een kraan 
over boord geloodst, doch eenmaal in 
de diepte aangeland, zal hij wel geen 
snelheidskoers met de vissen kun
nen winnen, maar zich toch met ge
mak en zwier kunnen bewegen en 
zijn instrumenten bedienen.

Ieder duiker kan maar een be
paalde tijd beneden blijven. Wie één 
uur op 48 meter diepte vertoeft, moet 
er anderhalf uur over doen, ona weer 
boven te komen. En blijft de duiker 
5 kwartier beneden, dan duurt het 
bovenkomen 2,30 uuf. Dit is volstrekt 
noodzakelijk als de duiker gespaard 
wil blijven voor de ziekte die men 
Caissonsziekte noemt en die uit dui
zeligheid, bewusteloosheid e.d. bestaat 
Wie van 48 meter diepte ineens naar 
de oppervlakte gaat, zou er niet le
vend van afbrengen.

De duiker gaat dus van 48 meter 
naar 15 meter en blijft daar een half 
uur. Dan gaat hij naar 12 meter en 
wacht weer. Zo gaat het dus heel ge
leidelijk, tot hij eindelijk aan boord 
is. Dan is hij echter nog niet klaar; 
want dan gaat hij in een tank met 
een hogere luchtdruk en blijft daar 
nog 40 minuten om bij te komen.

Met het aan- en uitkleden mee, 
heeft men ongeveer 4 uur nodig om 
één uur onder water te zijn. Zodra de 
duiker van 48 meter naar 15 is geko
men, wordt van het schip een stellage 
neergelaten, waar hij op zitten kan 
en waarmee hij later aan boord wordt 
gehesen.

Onder water kan een duiker heel 
weinig zien. Houdt hij zich doodstil 
in het water dan ziet hij ongeveer 6 
meter voor zich uit; maar als hij 
zich beweegt is het mis. Dan komt er 
beweging in het water, waardoor het 
zicht geheel belemmerd wordt.

Op het ogenblik kan men duiken 
tot ongeveer 200 meter. Professor Pic- 
card meende tot 4000 meter in een 
speciale duiktlok in de zee te kunnen 
neerdalen, maar mislukte geweldig, in 
zijn pogingen, daar zijn bemande 
duikklok slechts tot 30 meter daalde 
en onbemand tot 1400 meter.

Een Amerikaan, dr William Beebe, 
slaagde er in 1930 in tot 923 meter 
onder de zeespiegel neer te dalen. 
Daartoe gebruikte hij een speciale 
metalen ballon, welke hij «Bathy» 
sphère» noemde.

HET LEVEN IN DE DIEPZEE
Nog in het midden der vorige eeuw, 

hield men het voor onmogelijk dat op 
grotere diepte dan 500 m. levende we
zens konden bestaan. Het water 
moest daar ijskoud zijn en de druk 
bovendien zo groot, dat elk levend 
wezen zo plat als een blad papier zou 
worden gedrukt als het zich op een 
grote diepte zou wagen.

Intussen is de wetenschap heel wat 
verder gekomen en ook zijn de in
strumenten, waarmede de onderzoe
kingen worden gedaan, veel verbe
terd. Met behulp van speciale, voor 
dit doel vervaardigde netten, is het 
niet zo moeilijk meer om van zeer 
grote diepte, levende getuigen naar 
de oppervlakte te halen. En zij komen 
ons bewijzen dat de geleerden van 
voor 80 jaar, zich hebben vergist.

Wel heerst op meer dan 600 m. 
diepte eeuwige duisternis. Maar daar 
greep de natuur in en verschafte het 
leven zelf licht. En alle op deze diepte 
levende vissen en andere wezens 
werden voorzien van een eigen ver- 
lichtingsapparaat. Er zijn inktvissen

wier vlakke lichamen lichten alsof ze 
met edelstenen bezet zijn en poliepen 
die als sprookjesvissen in de duisternis 
oplichten. Zo verschillend als de die
ren daar zijn, zo verschillend is ook 
de manier, waarop zij als het ware 
licht geven. In de meeste gevallen 
zijn het organen die een beetie doen 
denken aan een zoeklicht; ze zijn 
van holle spiegels voorzien om het 
zwakke licht te versterken.

Andere vissen weer bezitten een 
soort lantaarn, die ze aan lange huid 
uitwassen achter zich aanslepen. Het 
doel is om met dit licht de buit aan 
te lokken. Want in de diepzee zijn 
trouwens uit de aard der zaak, alle 
levende wezens carnivoren, daar er 
geen plantaardig leven voorkomt. 
Hier is wet : eten en gegeten worden, 
en dit komt bij de diepzeevissen dui
delijk tot uiting in de naar verhou
ding altijd geweldige bekken en tan
den.

Dr BEEBE VERTELT...
Hoe het voor ons, mensen, in de 

diepzee uitziet, wordt het best door 
Dr Beebe zelf verteld. Immers hij ver
haalde zijn zeeonderzoek, ondervin
dingen in twee boeken : «Zeegehei- 
men» en «Achthonderd meter onder 
de zeespiegel».

Daaruit noteren we :
De eerste afdaling in het geheim

zinnig rijk der diepzee, geschiedde op 
6 Juni 1930 en wat ons tijdens de a f
daling het sterkst van alles trof, was 
het vreemde licht. Op een diepte van 
50 voet was het rood en oranje reeds 
uit het spectrum verdwenen; op een 
diepte van 50 voet was er nog slechts 
blauw overgebleven, en dit blauw was 
van een niet te omschrijven door
schijnendheid welke met niets wat ik 
ooit op aarde gezien had te vergelij
ken was. Dit vreemde blauwe licht 
prikkelde onze oogzenuwen op een 
verbijsterende manier. We dachten 
en we zeiden dat het helder licht, 
was, maar elke keer als ik, terwijl we 
dieper en dieper zakten, een boek 
opensloeg, om na te gaan welke kleur 
het toch eigenlijk was, bleek, dat ik 
geen verschil kon zien tussen een on
bedrukte pagina en een gekleurde 
plaat.

Hoe ik hier ook een oplossing voor 
zocht, er was niets dat een verklaring 
voor dit wonderlijke feit scheen te 
kunnen geven. Toen we op een diepte 
van 600 voet waren gekomen en de 
intensiviteit van dit licht nog in het 
geheel niet af genomen was, schakelde 
ik het zoeklicht in, dat voor een onzer 
beide kwarsvensters opgesteld was en 
dit gaf het geelste verschijnsel dat ik 
ooit gezien had.

Toen ik even later weer uitschakel
de, was het me op hetzelfde ogen
blik, of het er nooit geweest was en 
of dit vreemde blauw door onze ogen 
tot diep in ons doordrong.

Ook, toen we 800 voet, dus ruim 
240 meter hadden berekt, zeiden we 
tegen elkaar, dat het nog precies even 
helder was als daareven, hoewel we 
beiden wisten, dat het niet kon zijn. 
Maar onze ogen bleven het ons zeg
gen. Het blauwe licht bleek zelfs een 
helderheid te hebben gekregen en 
een intensiteit, die het zonlicht niet 
bezat.

DE DIEPZEEVISSEN
Op een diepte van 500 voet, zag ik 

een paar glimpen van vissen, die ze
ker meer dan een halve meter lang 
waren en hier zag ik- ook voor de eer
ste maal vreemde, donkere, bijna 
spookachtige vormen, die nooit bin
nen de uiterste grens van mjin waar
nemingsveld verschenen en dan weer 
spoedig in de donkere diepte verdwe
nen. ..

Er kwamen hele kompagnien vlie
gende slakken langs mijn kwarts- 
venster. Ik had deze diertjes ook wel 
eens in mijn diepzeenetten gevan
gen, maar hier leefden zij bij dui
zenden. Ik zag, ook enige malen klei
ne, heel gewoon uitziende inktvissen. 
Ik hoopte op grotere ,met lichtgeven
de organen aan de toppen van hun 
armen, maar die hoop werd op deze 
afdaling niet vervuld.

Op een diepte van 800 voet, zagen 
we voor het eerst een levende zilve- | 
ren bijlvis. Toen we een diepte van 
900 voet hadden bereikt, waren we 
het er over eens, dat het hier zelfs 
nog helder genoeg zou zijn om te le
zen, maar toen we een boek open
sloegen, dat met een groot lettertype 
gedrukt was, konden we geen letter 
onderscheiden. Ook hier had het be
grip helder, dus een heel andere be
tekenis gekregen.

Toen we op een diepte van 1200 
voet w'aren aangekomen, verscheen 
er in de lichtbundel van ons zoek
licht plotseling, zonder dat er in het 
donker er omheen iets van een licht
vlek te zien was geweest, een vis, die 
ik als een «Idiacanthus» identifi
ceerde, de goudstaart slangendraak,

gel, waarin twee mensen opgesloten halen, nl. dat ik me voelde als een 
waren, die door een kleine kwarts- oneindig klein atoom, dat in een on- 
venster in het zwarte water van deze eindige ruimte zweeft'
diepte staarden. Hier, onder die ge
weldige druk, ademden we onze eigen 
gemaakte lucht in, zonden berichten 
en geruststellende woorden naar bo
ven, langs twee dunne koperdraadjes 
— hier had ik als eerste mens ter we
reld, het voorrecht, levende wezens 
te zien die zich in deze donkerblauwe 
duisternis ontwikkeld hadden vanaf 
het ogenblik dat de oceanen ontstaan 
waren, een duisternis waarop nooit 
een dag gevolgd was

Hier zat ik, begenadigd wezen, en 
trachtte alles wat ik waarnam door 
ogen, die ontoereikend waren, vast te 
leggen en de betekenis ervan te in
terpreteren met een brein, dat hier 
volledig te kort schoot.

Op de steeds weerkerende vraag, 
hoe ik me voelde, enz., kan ik alleen 
de woorden van Herbert Spencer aan-

Geen wonder, dat mijn enige, op 
dat ogenblik geschreven bijdrage tot 
wetenschap en literatuur uit niets 
dan de volgende woorden bestond : 
«Ik schrijf op een diepte van ’n kwart 
mijl. Een lichtende vis zwemt langs 
mijn kwartsvenster».

BESLUIT
Na deze enkele gegevens uit de ge

schiedenis van de zeekunde, over het 
duiken en de bevindingen van dr 
William Beebe, zal het u duidelijk zijn 
dat reeds enkele der zeegeheimen ont 
sluierd zijn, doch dit mag bij u ech
ter niet de zekerheid wegnemen, dat 
de diepzee nog steeds een groot aan
tal geheimen verbergt, die de weten
schap der toekomst nog dient te ont
sluieren.

Reders &  Vishandelaars
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De autosnelweg Brussel-Oostende
VOLTOOIING VAN HET VAK vak is trouwens het moeilijkste deel 

AALTER-WESTREM VOOR DIT van de hele autostrade. Het heet dat 
JAAR VOORZIEN de ondergrond van dit vak zeer moe-

De buitengewone begroting 1949 van rassig is, waardoor diepe funderin- 
Openbare Werken voorziet o.m. een gen zullen moeten gebouwd worden, 
krediet van 750 milloen dat bestemd wat grote onkosten zal vergen en 
is voor verbeteringen aan het Bel- aan de bouwkundigen ingewikkelde 
gisch wegennet. Hiervan is ruim 250 vraagstukken zal stellen. Hoogstwaar 
millioen voorbehouden voor het vol- schijnlijk laat het krediet voor open
tooien van het vak Aalter-Westrem bare werken, dat voor 1949 drie mil- 
(bij Aalst) van de autosnelweg Brus- liard frank bedraagt, deze enorme 
sel-Oostende. Eens dit vak voltooid onkosten niet toe, zodat de werken 

een lange slanke, op een aal lijkende zai iets meer dan de helft der auto- aan het vak Jabbeke-Oostende eens
vorm, die zich in de gele lichtbundel 
kronkelde, als was hij door een of 
andere emotie tot opwinding ge
bracht.

EMOTIES IN DE DIEPZEE
En zo zal de herinnering aan een 

ogenblik, toen we daar op die grote 
diepte stilhingen, nooit voor mij ver
loren gaan, hoewel het noch geken
merkt werd door een of ander woord 
van ons beiden, noch door de ver
schijning van een vis of een ander le
vend wezen voor onze kwartsvensters, 
daarbuiten in het blauw-zwarte wa
ter.

Ik zat gebukt, met mijn voorhoofd 
tegen het koude glas en had mijn 
mond en neus gedekt met mijn zak
doek, toen er zich een diepe emotie 
van mij meester maakte. Ik zag op 
dat moment de werkelijke waarde 
van het bijna bovenmenselijke, het 
komische van de situatie, waarin we 
ons hier bevonden Ergens boven ons 
rolde in het schitterende zonnelicht, 
onze bark op de deinende zee, een 
notedop op de oneindigen oceaan. En 
Van die notedop hing een lange spin
rag af, de kabel die door alle kleuren 
van het spectrum' heen de notedop 
verbond met onze eenzame stalen ko-

strade afgewerkt zijn. te meer op het achterplan zijn ge-
De vraag mag gesteld, waarom men schoven. Er bestaat niettemin grote 

genoemd vak de voorrang geeft op kans dat, voor 1 Januari 1951, de au- 
het vak Jabbeke-Oostende dat noch- tosnelweg te Oostende aansluit. In- 
tans van niet minder belang is. tussen dienen alle invloeden aange-

Door de voltooiing van het vak Aal- wend om te bekomen dat de realisa- 
ter-Westrem ligt het niet alleen in de tie van het vak Jabbeke-Oostende 
bedoeling Brugge en Gent langs de voorrang krijgt op het vak Westrem- 
autostrade met elkancVr te verbin- Brussel.
den, maar ook een sneller verkeer t e ----------------------------------------------------------
verzekeren tussen eerstgenoemde stad 
en de grootsteden Antwerpen en Brus
sel. De autovoerders die uit de rich
ting Antwerpen komen zullen de auto 
strade langs de steenweg Gent-Deinze 
kunnen bereiken, en het verkeer uit 
het Brusselse zal te Mdlle, gelegen 
langs de baan Brussel-Gent, de auto
strade kunnen oprijden.

Wellicht is de voorrang, welke ^het 
vak Aalter-Westrem krijgt, te wijten 
aan de grote moeilijkheden die bij het 
uitvoeren van de werken aan het vak 
Jabbeke-Oostendé zullen oprijzen. Dit

DE BOUW VAN SCHEPEN

Men weet dat er in 1948 het totaal 
aantal schepen van meer dan 1000 T. 
met 272 eenheden vermeerderd is. De
ze vertegenwoordigen een totale ton- 
nemaat van 1.786.000 Ton en een paar 
dekracht van 1.400.000 P.K.

België heeft hieraan voor 7 eenhe
den bijgedragen voor een totaal van 
49.600 Ton en 53.400 P.K.

Onze Noorderburen deden het beter 
zij bouwden 33 eenheden met 175.000 
Ton en 136.000 P.K.

De reactie wagens
Het is mogelijk dat, voor de eerste heeft de gazturbine. noch kleppen, 

maal in de geschiedenis, de gazturbi- noch zuigers, noch drijfas, noch drijf- 
ne o d  de kleine autovoertuigen toege- stang, zodat defect om zo te zeggen 
past wordt en in het begin van 1949 uitgesloten is in de turbine wagen
.  „   i   •__  T T iv « r f n ln  r l i Q  1 o  f  Q i ’  r\ m n f i n v  - m o f  r y n i  r r o v c ’  i m l  " labeproefd zou 
Proeven met

worden in Engeland, die later de motor met zuigers volle- 
gazturbinen van het dig zou kunnen verdrijven. Het nieu-

groot model hebben zulke bemoedi- we type voertuig zal geluideloos en 
gende uitslagen opgeleverd, dat men licht zijn, het zal nog meer voordelen 
plannen ontworpen heeft van een tur- bieden, onder andere een zacht rijden 
bine die kan geplaatst worden op klei- en het ontbreken van trillingen, 
ne wagens het geval zal zijn op de Bel-

De grote voordelen behaald door het gische slechte kasseiwegen, is een an- 
gebruik van de gazturbine zouden der paar mouwen. Anderzijds vragen 
zijn ■ de vereenvoudiging (geen ver- we ons af welke gevolgen of liever om- 
snellingskans meer, noch omkeerkop- mekeer dit voor de vissersvaartuigen 
peiing noch organen van overbren- zou kunnen teweeg arengen. 
ging) en de mogelijkheid om veel rui: Het schijnt zelf dat binnen 10 jaar
mere koetswerken te bekomen dan op deze gasturbinen in de scheepvaart 
heden. De gazturbinen zullen ook het zullen gebruikt worden, 
sturen der wagens vereenvoudigen en Daarnevens bestaat ook de mogelijk 
zullen hen vlugger en minder duur heid van het gebruik van de atomi- 
maken. sche brandstof, maar dit is echter niet

De geleiders fcullen slechts te sturen te voorzien in de eerste 15 è. 20 jaar, 
te freinen en de snelheid te verande- en dan nog in buitengewone gevallen, 
ren hebben, zonder enige last te on- Voor de toekomende eerste 10 jaar 
dervinden van het gewone raderwerk, echter, zullen de meeste schepen nog 
De gazturbine kan om het even welk met Dieselmotoren voortbewogen wor- 
soort brandstof verwerken : een er den, waarvan de bijzonderste eigen- 
van heeft gewerkt met kolengruis. De schappen niet veel met de huidige zul- 
radiator wordt overtollig. • 1

Het bevriezen of koken van het wa
ter in de radiator zullen tot het ver
leden behoren. In tegenstelling met de 

I motor met inwendige verbranding,

len verschillen.
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Zeevisgroothandel
SPECIALITEITEN 

VERSE, GEZOUTEN en BEVROREN HARING

De handelsbesprekingen in
DUITSLAND

De afvaardiging welke naar Duits
land reisde, is einde vorige week on- 
verrichterzake teruggekeerd. De be
sprekingen hebben hoofdzakelijk ge
lopen over directe landingen aldaar 
van Belgische vis door onze grote 
trawlers.

Zaterdagnamiddag ontmoetten de 
hh. Decrop, Vander Rol, Menu, 
Rabaey en Overzier te Brussel de

Amerikaanse afgevaardigden om de 
kwestie van de rechtstreekse verzen
dingen of landingen andermaal te 
bespreken.

Over deze besprekingen werd niets 
uitgelekt. We vrezen echter dat voor
lopig van dit alles niet veel in huis zal 
komen en dat er veel tijd verloren 
werd.

Hopen we voor onze visserij, dat we 
ons hierin mochten vergist hebben.

R Ü S S i L

DE VOORBESTE 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)
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D0KTERSD1ENST
Bij afwezigheid van uw gewone huis 

dokter gelieve u te wenden tot Dr 
Jauquet, Blauwkasteelstr 26. tel. 72155. 
APOTHEEKDIENST

Van 22-1 tot 29-1 : apoth. De Kete- 
laere, Torhoutstwg 78 .__________

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 apotheken — 

(325)

TAATSTELEFOON BIJ DE 
BRANDWEER

Om bij ongeval of ramp de hulp te 
verkrijgen van de ambulancewagens, 
hoeft men voortaan met de staatste- 
lefoon het nummer 71111 «Brandweer» 
op te roepen.

Alle politiebureau’s en bijzondere 
stadsgebouwen zijn, door de stadste- 
lefocn, aangesloten met de brandweer 
zodat ook daar hulp kan ingeroepen 
worden.

PLEEGDE FAULKNER ZELFMOORD 
DE NACHT VAN DE 16e JANUARI ?

Naarmate de opening van het pro
ces Karen André, groeit de spanning 
waarmede het verloop van deze assi- 
senzaak wordt te gemoet gezien. Een 
confrater heeft onlangs beweerd op 
grond van betrouwbaïe gegevens dat 
Faulkner zelfmoord pleegde. De ge
rechterlijke overheid heeft dit bericht 
noch bevestigd, noch gelogenstraft.

Wat er ook van zij, het proces dat 
op Zondag 30 Januari ’s avonds in de 
Koninklijke Schouwburg van Oosten
de, te 20 uur voorkomt, belooft een 
sensationeel verloop. 
kJooC

EEN BOEKENBEURS TE OOSTENDE
Op Zaterdag 22,'Zondag 23 en Maan 

dag 24 Januari wordt er in de zaal 
«Oud-Oostende» 22. Ieperstraat een 
Boekenbeurs gehouden. Naar het voor 
beeld van Antwerpen en vele andere 
steden, zullen de belangstellenden van 
de kuststreek hier kennis kunnen ma
ken met de nieuwste uitgaven in het 
Nederlands verschenen. De hoofdbedoe 
ling echter is eigen Vlaams werk in 
relief te stellen, de lezers in de moge
lijkheid te stellen met hun eigen schrij 
vers eens te kunnen spreken, van hun 
auteurs een handtekening op hun wer 
ken te bekomen.

De Boekenbeurs zal open zijn, elke 
dag van 10 uur ’s voormiddags tot 20 
uur. Elke dag wordt besloten met een 
spreekbeurt, een lezing of declamatie.

Er wordt een grote opkomst ver
wacht.

UITSLAG AANBESTEDING
De drie laagste aanbestedingen voor 

het maken, leveren en plaatsen van 
meubelen in de bestuursgebouwen der 
vismijn :
1. Nova Mechelen 38.600 fr.
2. A. Lauwers, Wingene 82.186 fr.
3. Denul,Aalst 89.150 fr.

HERSTELLING ST JOZEF KERK
Op Donderdag 5 Maart 1949 te 11 

u zal overgegaan worden tot de open
bare aanbesteding voor het uitvoeren 
van herstellingswerken aan de St. Jo
zefkerk.

De aangetekende aanbiedingen moe 
ten ter post besteld worden ten laatste 
op 1 Maart 1949 of ter zitting afgege
ven worden.

LEVEREN EN PLAATSEN VAN 
SCHOOLMEUBELEN

Op Donderdag 10 Februari 1949 te 
11 uur zal overgegaan worden tot de 
openbare aanbesteding voor het leve
ren en plaatsen van schoolmeubelen 
voor diverse schoolgebouwen.

De aangetekende aanbiedingen moe 
ten ter post besteld worden ten laat
ste op 8 Februari 1949 of ter zitting 
afgegeven worden.

NAAR DE OPHELDERING VAN DE 
DIEFSTAL OP DE OPEX ?

Het is zowat één jaar geleden dat 
op de wijk Opex bij dhr. Vercruysse 
Maurice een belangrijke diefstal werd 
gepleegd. Onbekenden slaagden er in 
met behulp van valse sleutels in de 
woning te dringen gelegen in dé Aimé 
Liebaertstraat, en er vandoor te gaan 
met een belangrijke geldsom juwelen 
en goud. We vernemen thans dat deze 
zaak weldra te Brugge zal voorkomen 
en dat een zekere Deketelaere Edw. 
als verdachte zal verschijnen. Dekete
laere werd Dinsdag 11. te Brugge ver
oordeeld tot een boete van 300 fr oï 
3 maanden onvoorwaardelijk wegens 
diefstal van Engelse stof ten nadele 
van het Engels leger.

VALS BANKBRIEFJE VAN 1.000 FR.
Ook te Oostende worden de bank

briefjes van 1.000 fr. weer nauwkeurig 
nagezien. In het Postkantoor,8 op de 
Ernest Feysplaats werd een vals bank
briefje geencaisseerd. De bediende be
merkte dit pas toen hij ’s avonds zi.’n 
storting ging verrichten bij de Natio
nale Bank. Het briefje is van ’n  nieuw 
vervalsingstype.

VERDWENEN EN TERUGGEKEERD
We meldden in ons vorig ‘nummer 

de spoorloze verdwijning van Mej. J. 
Senaeve en dhr. Dorchain R. Beide 
jonge lieden zijn reeds onder het ou
derlijk dak teruggekeerd na een vier
tal dagen te zijn weggeweest.

BENOEMING
Dhr Van Yper kantooroverste bij de 

gas- en electriciteitsdienst werd be
noemd tot administratief bestuurder 
der Thermen. Daar dhr. dr. Reynaerts 
weldra op rust gaat zal binnenkort 
een opvolger dienen aangeduid

GOUDEN HORLOGES TE OOSTENDE 
DOOR DE TOLDIENSTEN ONTDEKT

Vrijdag werd te Oostende een auto, 
die ingeschreven stond voor de over
vaart Oostende-Dover, door de tol- 
diensten volledig onderzocht. Hij droeg 
een Nederlandse nummerplaat en ken- 
letters en ook de chauffeur was een 
Nederlander. De achterdocht van de 
tolbeambten bleek volkomen gerecht
vaardigd te zijn, want op de bodem 
van een reservevergaarbak werd een 
aanzienlijke partij gouden horloges 
ontdekt. Het gaat hier om een zaak 
van millioenen. Het onderzoek werd op 
staande voet voortgezet. Al bewaren 
de bevoe'gde instanties het stilzwijgen 
toch werd het vermoeden geopperd 
dat die horloges zouden voortkomen 
van een reuzendiefstal, welke voor en
kele weken in Zwitserland zou ge
pleegd zijn. Anderen achten het moge
lijk dat de ontdekking verband houdt 
met de druk besproken goudsmokkel 
naar Frankrijk. Er werd zelfs reeds 
de naam genoemd van een persoon die 
deel uitmaakt van het personeel van 
een Nederlandse firma, die destijds 
aan de kust werkzaam was. 
TELEFOON BIJ DE DIRECTIE DER 
VISMIJN

Eindelijk heeft de directie der vis
m ijn een telefoon. Deze is 734.12. Voor 
de slipway en sluis van de nieuwe vis- 
sershaven is het nummer 734.28.
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VERKOOP I
Schrijf- en Rekenmachines 1
Onderhoud en herstelling ter | 

plaatse S
A. VANDERNOOT {
♦ Maria Theresiaatraat, 18 ;
♦ OOSTENDE — Tel. 78113 f

132 ;
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ZILVEREN JUBILEUM
Heden Zaterdag wordt het zilveren 

huwelijksjubileum gevierd van de 
echtgenoten Georges Lingier-Vandae- 
le, tailleur, Alfons Pieterslaan.

Naar we vernemen zouden verschei
dene plechtigheden en muziek dit ju 
bileum opluisteren. De bevolking van 
de boulevard zal haar burgemeester 
en zijn dame vieren. Elkeen wordt uit
genodigd er aan mee te doen. Aan de 
gelukkige jubilarissen onze beste heil
wensen en nog 25 jaar bij.

BREUK EN BUIKBANDEN
Kunstbenen

Orthopedische Apparaten
v e r d o n c k - m i n n e |
7 H. Serruyslaan O O S T E N D E ?
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Een “event” in onze stad

I m r & ê m
m r n m m m
fet 449 Hf

m B m U M  m
C A S I N O

In het^Casino en «onez Pan» BAL nada» «La Chanson du Canard»; Als 
DES CANARDS verrassing ; een beroemde stem.

Op het programma : ROSE DIVRY N.B. - Er zijn nog steeds kaarten te 
kunstdanseres in verschillende crea- verkrijgen in het «Hotel de Norman- 
ties; Een ballet ; «La Canne du Ca-, die» en in hét Casin o .______ ■

BOTSING TUSSEN AUTO EN waren echter bang van hun vader en
MOTORFIETS gingen op dool in de stad. De moeder

Op de Nieüwpoortse steenweg ter zal zich over deze handelwijze te ver- 
hoogte van de Derbylaan, kwam het antwoorden hebben 
tot een botsing tussen de auto gevoerd . 
door Billiet Roger en de motorfiets 
bestuurd door Van Onder, wonende
Torhoutse. stwg. Er was zware stoffe
lijke schade. ,

ONWAARDIGE MOEDER

ZELFMOORDPOGING
Zondagnamiddag heeft zich de 17- 

jarige Edward Blomme, wonende Roe' 
meniëstraat, Mariakerke op de A. Pie
terslaan van het leven willen beroven 
door zich voor een auto te werpen.

Openstaande
betrekkingen

AANWERVING VAN TELEFONISTEN 
BIJ DE REGIE VAN TELEGRAAF EN 

TELEFOON

In de loop van de maand Februari 
e.k. zal een vergelijkend examen wor
den afgenomen met het doel een wer- 
vingsreserve aan te leggen voor man
nelijke en vrouwelijke helperskrach
ten (telefonisten) voor de aanwer- 
vingssector Oostende.

De betrekking is voorlopig en de, te
werkstelling schommelt volgens de 
dienstnoodwendigheden. Het aan- 
vangsuurloon bedraagt 14,50 fr.

Voor verdere inlichtingen en voor
waarden gelieven de candidaten de 
aanplakbrieven te raadplegen die in 
de post- en telegraafkantoren van de 
sector Oostende werden uitgehangen.

De aanvragen tot deelneming die
nen voor 13 Februari e.k. aan het Ge
west T.T., Hoogstraat, 8, Brugge, ge
zonden.
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REDERS, VISSERS voor 
STOVEN-GASVUREN EN

IJZERWAREN
wendt U in volle vertrouwen tot 

HET HUIS

Jack
B IIA N C H E

Twee kinderen, Boohe Remi en Hele Het voertuig was bestuurd door De- 
ne, 12 en 13 jaar, wonende te Breede- mey Auguste. De Jongen werd in een 
ne werden zondagavond in het Kaai- woning binnengedragen alwaar werd 
station aangetroffen. Naar de politie vastgesteld dat hij slechts lichte ver- 
overgebracht verklaarden de kinderen wondingen had opgelopen. Het zou 
dat ze door hun moeder de straat wa- uit het onderzoek gebleken zijn dat de 
ren opgestuurd ten einde hun vader, jongen voor het huis van zijn 16-jari- 
die ergens in een herberg al zijn steun ge verloofde heeft willen zelfmoord 
geld aan het opdrinken was, terug plegen... 
naar huis te brengen. De kinderen
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BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN

7 Januari 1949 : Johan en Maria 
Slambrouck, v. Hendrik en Maria 
Couckuyt, Derbylaan 13;

8. — Rita Simoens v. André en Mag- 
dalena Mensaert, Langestr 105; Ro
ger Clement v. Fernand en Simonne 
Bals, Vrijhavenstr 10; Michel Verdoo- 
laeghe v. Henri en Inghelbrecht Hil- 
da (Leffinge);

9. — Jean De Weirdt v. Jan en Leo- 
nie Caroen, Fregatstr 14a;

10. — Daniël Defoer v. Joseph en 
Clara Provoost (Steene); Ronny Van 
Berwaer v. Gustaaf en Francine Van- 
decasteele, Kerkstr 30; Ingrid Van 
Impe v. Petrus en Mireille Van Pae- 
mel (Westende); Frangois Poppe v. 
Oscar en Albertine Monteyne, Leeu- 
werikkenstr 81;

11. — Gerda Devos v. Hermanus en 
Clementine Vlaminck, Stuiverstr 173; 
Gilberte Decraecke v. August en Ma
rie Ryckewaert, Langestr ,106;

12. — Ronny Decrop v. Gaston en 
Germaine Hollevoet, Pr Vercouillie- 
str 20; Rita Fimy v. José en Nora 
Schammel, Toekomststr 6; Erwine 
Van Gheluwe v. August en Helene 
Vanwanzeele (Zandvoorde);
Simonne Calcoen, J. Besagestr 62;

13. —  René Zonnekeyn v. Joseph en 
Daniël Theuninck v. August en Blan- 
ca Vanbeveren (Mannekensvere); Ni- 
cole Bulcke v. René en Maria De- 
poorter (St Pieterskapelle); Mare Van 
Middelem v. Henri en Elisabeth Bil- 
liouw, Rogierlaan 40;

14. — RoseAnne Monteny v. Emilius 
en Irene Brandts, A. Liebaertstr 6; 
Katharina Noyen v. Robrecht en Pau
la Gobert, Aartshertoginnestr 40; Mi- 
cheline Biname v. Gaston en Jeanne 
Vantongele, St Paulusstr 25;

15. — Diane Vandenberghe v. An
dré en Denise Debaets, Eehdrachtstr 
65;

STERFGEVALLEN
8. — Marcel Declerck 47 jr, 

Maria Dekeyser (Steene);
echtg.

9. — Frans Huyghe, 38 jr, echtg. 
Magdalena Derudder, Gerststr 143;

10. — Henri Vandecasteele, 47, echt. 
Mathildis Vande Moere, Stuiverstr 71; 
Joseph Almondo, 71 jr. wdr Marie 
Gascon, Langestr 26b; Regina Flori- 
zone, 81 jr, wdr Camiel Barbier, H. 
Hartplein 12;

11. — Oscar Smissaert, 81 jr, wdr 
Eugenia Hallemeesch, Cirkelstr 17; 
Laura Madeleyn 52 jr, echtg. Camil- 
lus Veile, Leeuwerikstr 47;

12. — Maria Caytan, 68 jr, wwe Os
car Coutereel, Hospitaalstr 7;

13. — Sophie Pollet, 73 jr, ongeh. 
Nieuwpoortstwg 37; Henri Goethals, 
81 jr, wdr Elisa Quarin, Duivenhokstr 
23; Georges Ducate, 54 jr, echtg. 
Aline Bourget), Rederijkaai, 24;

14. — Lucie Stanislaus, 64 jr, ongeh. 
Langestr 14; Ida De Rycker, 86 jr, 
wwe Lodewijk Falin, Vrijheidstr 39; 
Anna De Scheemaeker, 62 jr. echtg. 
Carolus Thoon (Steene);

HUWELIJKEN
Omer Destickere, ingenieur en Si

monne Deconinck; Jacques Elleboudt, 
bestuurder en Marie Elleboudt; Julien 
Decoo, mecanicien en Simonne Goes; 
Gustave Duyck, draaier en Julienne 
Rogiers, strijkster; August Jansoone, 
sluisknecht en Magdalena Van der 
Schaeghe; Romanus Denbaes, werk
man en Maria Grootaers;.

HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
Isherwood Harold, beenhouwer te 

Warrington (Engelnd) en Buysse Ire
ne, Nieuwstr 15; Bauwens Cyrille, pas
werker, Steenbakkerstr 35 en Vanzie- 
leghem Georgette, winkeljuffer, Plan- 
tenstr 3; Plek Fernand, boekbinder, 
Christinastr 99 en Vanden Bogaerde 
Germana, Oost. Haardstr 45; Molle- 
man René, bediende, Vredestr 29 en 
Gombert Denise, Dr Verhaeghestr 22:

ANDERE GEMEENTEN
Reynaerts Maurice, apotheker (Oost 

ende) en De Pont Liliane (Gent).
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BIJ DE KARABIJNSCHUTTERS Taeye genieten kunnen in aanmerking

Uitslag der laatste oefeningen: Bod- komen. De premie zal 4.000 fr. bedra- 
dez R. 51, Delacourt G. 50. Germonpré gen vermeerderd met 800 fr. per kind. 
Ch. 48, Vanhoutte V. 47, Vandewalle TONEEL
H en Lanssens M. 45, Mortier P. 37. Zondag wordt de schlager-operette

«Waarom lieg je cherie?» opgevoerd 
GFMEENTERAAD in de feestzaal van het Hotel du Casi-

De gemeenteraad vergaderde op 14 no door het gezelschap «We willen» 
dezér. Na goedkeuring van het verslag uit Brugge Deze operette van B. Wer- 
der vorige zitting werd kerkhofvergun ner met muziek van H. Carste wordt 
ning verleend aan de fam. Deleener- in drie bedrijven gespeeld waai bij 
Verborgh en Vanwalleghem-Jonckhee- Bert Dobbelaere en Agnes Van Houck 
re De kastoestanden der gemeente en de hoofdrollen vertolken, Ongetwij- 
C.Ó.O. werden nagezien en goedge- feld zal geen enkel toneelliefhebber 
keurd Met 6 stemmen tegen 5 onthou dit buitnkansje willen missen. Kaar- 
dingen werd machtiging aan het Col- ten verkrijgbaar bij R. Gesquière, 
lege voor een Kredietopening gegeven. Kerkstraat en m de «Casino. Prijzen . 
Over de beplantingswerken der Nor- 25 fr. voor genummerde en 15 fr voor 
mandie- en Koninginnelaan werd be- met genummerde plaatsen. Gordijn te 
sloten aan de aannemer voor te stel- 19 uur zee£ snpt. 
len de waarborg te verlengen. Daar de b i j  d e  ja g q u e t& p e le r !»  
afwerking beter moet aangepast wor- 35 leden namen deel aan de derde 
den zal een supplementaire geldelijke proef tellende voor de Bekerkompetitie 
waarborg geëist worden. Beschuttings . Hie£ voi ge,Il  u l?gen • y ^ b e 
hagen zullen geplaatst worden op het sjen P., 2. Madame Fransky, 3. Ver- 
strand te Raversyde. De bouwpremie 4- ■̂ar\s4.sen£ j
werd gestemd en het lastenboek der Fr.; 6. Deputter Th., 7 Vandam Neily 
«grote Kermis» vastgesteld. Van heden Vandenhouwele Henri. Aan de voor
af zullen de g e m e e n t e w e r k l i e d e n  avond van de laatste proef luidt de
maandelijks betaald worden ten ein- rangschikking als volgt . 1. Vanbesien 
de er toe te komen de prestaties tot P- 20 p., 2 Muyle Jer. 16 u., 3. Versick
8 uur per dag té herleiden. H. Titeca 
interpelleerde vervolgens over de uit
bating der Casino-Kursaal. Dhr. Bur
gemeester stelde voor nog acht dagen 
geduld te nemen, kwestie der schul
den zodat eenparig werd besloten bin 
nen de 8 dagen nogmaals te vergade
ren.

In geheime zitting werden periodi- 
sche verhogingen toegekend aan enke
le leden van het personeel en de po
litieagent Vandewalle Henri werd in 
vast verband benoemd.

VERHEUGEND NIEUWS
In de jongste gemeenteraad werd de 

bouwpremie toegekend. Ziedaar iets 
dat met genoegen door onze kleinere 
mensen zal vernomen worden. Dit feit 
kan slechts eenieder te goede komen. 
Hier volgen enkele bijzonderheden. 
Slechts diegenen die van de wet De

L. 13 p.; 4 Deputter Th. 8 p.
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Schrijfmachine \ 
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R H E I N M E T A L L
POPPE-DESCHEPPER

Officiële agenten
Tel. 317.23 

BLOKSTRAAT, 30, BRUCGE
Een telefoontje...

W ij komen.

 ̂ Nieuwpoortstwg, 72 Oostende i  
| Telef. 713.98
| GROTE KEUS %
| (954) MATIGE PRIJZEN |
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M i e u m p a o x t
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APOTHEEKDIENST

Voor Zondag 23 Januari : Apotheek 
Amery, Kerkstraat. Open van 9 tot 12 
en van 16 tot 18 uur.

b u r g e r l ij k e  s t a n d
Geboorte : Vandenbussche Anny van 

Frans en Temperville Marie-Agnes.
Overlijden : Vande Kerkhove Mag

dalena, echtg. van Maene Albert, 51 j.
Huwéiijksafk. : Vandromme Georges 

wed. van Plaetevoet Angéle, metaallb. 
en Dedeystere Bertha. wed. van Ma- 
thys Prosper, beenhouwerin.

VOORDRACHT
Dinsdag 23 Januari : voordracht door 

E.H.L. Devloo over «Ontdek Neder
land» in de zaal van het College St. 
Sebastiaanstraat. ingericht door het 
Davidsfonds.

ROOD KRUIS
De afdeling van het Rood Kruis zal 

op Dinsdag 18 Januari te 19 uur in 
de zaal van het Vredegerecht, Lange- 
straat, de lessen tot het bekomen van 
ambulancier «ster» herbeginnen. De 
lessen zullen verder elke Dinsdag van
af 19 uur gegeven worden. Kosteloze 
inschrijvingen worden aangenomen bij 
de heer Politiecommissaris, Langestr., 
en bij al de bestuursleden van het 
Rood Kruis.

VARIETEFEEST
Het variétéfeest van de Brandweer 

heeft plaats op 10 Februari a.s. te 20 
'uur. De groep Frank Schoup treed op 
met de revue «Dat’s O.K.» waarvan de 
hoofdvedette de Nederlandse radio
zanger Kees Pruis is.

Prijzen der plaatsen : voorbehouden 
eerste rang 40 fr.; tweede rang 35 fr.; 
niet voorbehouden : 25 fr. Voorbehou_ 
den kaarten zijn te bekomen bij O/ht. 
P. Provoost, Stadhuis, tussen 9 en 12 
en 18 en 19 uur en bij alle brandweer
mannen - Tel. 23030 en 23001.

BIJ DE N.U.O.B.
Zondag jl. hield de afdeling Nieuw

poort - Middelkerke van de Nationale 
Unie van de Oudgedienden der Bezet
tingslegers een algemene vergadering 
in het Hotel Belle Vue. Uitleg werd 
verstrekt over de samenwerking tus
sen Nieuwpoort en Middelkerke, de 
Sociale Dienst, de eretekens en de aan 
werving van leden. Als bestuursleden 
voor Nieuwpoort werden verkozen : C. 
De Vooght, G. Schoteden, J. Legein 
en R. Coppieters. Oud-bezetters die 
willen aansluiten kunnen zich wenden 
tot één der voormelde bestuursleden.

HERSTELLINGSWERKEN
De herstelling van het straatdek der 

Arsenaalstraat werd aangevangen en 
vordert snel. Op de W. De Roolaan is 
men begonnen met de opruiming van 
afval en puinen

BIJ DE MIDDENSTANDERS
Dinsdag jl. had in het Hotel Belle 

Vue een voorlichtingsvergadering 
plaats ingericht door de Middenstands 
bond. Als spreker trad op Meester G. 
Thiers, provinciaal adviseur van het 
Middenstandsverbond en hij handelde 
over : «De Toestand en de Vooruitzich 
ten van de Middenstand in België.

Deze vergadering werd besloten met 
allerlei practische mededelingen ten 
behoeve van de Middenstanders.
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BURGERLIJKE STAND
Geboorten : Lotens Magda van Mau- 

rits en Degang Maria, Zeebrugge; Lo
tens Frieda van Maurits en Degang 
Maria, Zeebrugge; De Graeve Rudi v. 
Léon en De Wulf Lucia, Uitkerke; ver- 
meersch Erik v. Frans en De Bruyne 
Joanna, Hanneusestr., 52; Van Hulle 
Roland, v. Willy en Callier Micheline, 
Vredel., 52; Vermeulen Ginette v. A- 
chlel en Desoete Maria, Heist aan zee.

Overlijden : Van Hee Camiel, 75 j. 
wed. v. Van Wakenhove Marie, Van 
Maerlantstraat, 7.

Huwelijken : Peters Eli en De Wilde 
Elza: Messiaen Marcel en Bultiauw 
Jeanne.

APOTHEEKDIENST
Zondag 23 Januari wordt de apo- 

theekdienst verzekerd door dhr Leo- 
nard Preem, Grote Markt, 20.

FONTEIN IERSDIENST
In de week van 22 tot 29 Januari 

wordt de dienst van het drinkwater 
verzekerd door hulpfonteinier Vanden 
Bussche Charles, Kemmelbergstraat, 
28.

AANVOER IN DE VISMIJN TIJDENS 
HET JAAR 1948

Tijdens het verlopen jaar werden in 
de stedelijke vismijn volgende hoeveel 
heden vis en garnaal aangevoerd : 
Vis 221.507 kg voor 2.765.248 fr en 245

vaarten
Garnaal 32.856 kg voor 780.614 fr en

452 vaarten.

TER BEVORDERING VAN HET 
VISVERBRUIK

In de verlopen dagen had in het 
stadhuis te Blankenberge een verga
dering plaats van het provinciaal co
mité tot bevordering van het verbruik 
van verse vis in het ganse land. De 
vergadering besprak enkele voorstel
len met het oog op het inrichten van 
een intenser propaganda voor het vis- 
verbruik.

BILJARTEN - DRIIEHOEKSTORNOOI 
DER KUST

He eerste treffen voor de beker der 
kust had Maandagavond plaats in het 
Gafé «Au Petit Casino» tussen de ploe
gen van Blankenberge en Knokke.

De technische uitslagen :
Staelens A. (B) 175 19 37 9.20
Demeyere G. (K> 74 19 21 4
Stockman M. (B) 175 25 35 7
De Backere R. (K) 175 25 41 7
/ande Velde A. (B) 225 12 40 18,75
3hysbrecht M. (K) 119 12 43 9,90
Devooght R. (K) 225 25 54 9
Ramman M. (B.) 193 25 34 7,72
3roes Ch. (B) 225 16 69 14
Slaeyssens E. (K) 84 16 12 4,31
Talbot A. fK) 225 9 54 25
Iroes R, (B) 182 9 76 20,22
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PISCUITERIE OXFORD
VRA ;lGT

VERTEGENWOORDIGER 
moet op d- hoogte zijn van bis- 
cuiterif. Schrijven T.angdstrant,
57, Bla'U;-mijnree <11)

Molenstraat, 10, spoorloos verdwenen.
Vermoed wordt dat deze persoon die 

in de laatste tijd sporen van lichte 
zinsverbijstering gaf naar het buiten
land is vertrokken gezien hij een reis- 
pas voor het buitenland had aange
vraagd.

ROOD KRUIS VAN BELGIE
De lessen van Rode Kruis-helper in

gericht door de plaatselijke afdeling 
werden Woensdag te 19 uur in de Rijks 
normaalschool, ingezet met een eerste 
theoretische les door dokter Vandam- 
me, hoofdgeneesheer bij het Rode 
Kruis. Het totaal aantal lesuren be
draagt 20, zodat na een 10-tal weken 
de hele cyclus zal afgehandeld gewor
den zijn. Belangstellenden kunnen zich 
nog laten inschrijven Vrijdag 21 Ja
nuari ter gelegenheid van de tweede 
les.

EEN GELUKKIG INITIATIEF
Zowel motorrijtuigvoerders als voet 

gangers zullen met vreugde vastge
steld hebben dat het signalisatiesys- 
teem aan het kruispunt op het Sta- 
tionplein opnieuw in werking werd ge
steld. Het drukke verkeer op dit kruis
punt kan niet anders of hierbij baat 
hebben.

nSDaatheen deze w eek ?
CINEMA’S
PALACE : «VENGEANCE DE FEMME» 

met Charles Boyer en Ann Blyth.
FORUM ; «LA VILLA DE NOS RE- 

VES» met Gary Grant en Myrna 
Loy.

Kind. toegelaten.
RIALTO : «PASSION IMMORTELLE» 

met Katharina Hepbum, Paul Hen. 
reid en Robert Walker.

Kind. toegelaten
CORSO : «L’AMOUR AU TROT» met 

Cornel Wilde en Maureen O’Hara.
CAMEO : «IDYLLE A TAHITI» met 

Simonne Simon en Dennis O’Keefe; 
«LES SECRETS DE SCOTLAND 
YARD» met C. Aubrey Smith en 
Lionel Atwell.

Kind. toegelaten
RIO : «WEENSE HARTEN» met Maria 

Andergast, Paul Horbiger en Hans 
Moser.

ROXY : «GARE A LA BOMBE» met 
Stan Laurel en Oliver Hardy.

M I D D E L K E R K E
CINEMA RETHORIKA
Deze week : «ALS DE DAG KOMT» 

met Bette Davis en Paul Lukas

N I E U W P O O R T
CINEMA’S
NOVA : van Vrijdag tot Zondag : 

«ZWARTE AREND» met Rossano

Brazzi en Gino Cervi; Maandag en 
Dinsdag : «GEVANGEN HART» met 
Michel Redgrave en Mervyn Johns.

CENTURY : van Vrijdag tot Zondag : 
«HET VERVLOEKTE DAL» met Ran 
dolph Scott en Barbara Britton ; 
Maandag en Dinsdag : «MOORDE
NAAR» met Edward G. Robinson, Lo 
retta Young en Orson Welles.

VOETBAL
Zondag 23 Januari te 15 u. : Ille  Spec 

A. ; S.V.N. - E.G. Gistel.

c m EB« t sA N K E N B E R G E
CASINO : van 22 tot 24 Jan. : «LE 

SIGNAL ROUGE» met Erich von 
Stroheim K.T. ; van 25 tot 27 Jan. : 
«L’OMBRE» met Fernand Ledoux en 
Renée Faure.

COLISEE : «HET IJZEREN GORDIJN» 
met June Havoi en Berry Kroeger, 
K.T.; «ROGER TONHY, GANGSTER

PALADIUM : «DE ZEEROVERS VAN 
MONTEREY» met Maria Montez ; 
«DE BLAUWE DAHLIA» met Alan j 
Ladd. /

VWWWWWWWWWWWWWWWWWVVWWVVV»
♦ OUD PAPIER TE KOOP PER KG.

Zich wenden ter Drukkerij van 
«Hjet Nieuw Visscherijblad» Nleuw- 
poortsteenweg, Tel. 72.523
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OP WEG !

DE

K O L O N I A L E  L O T E R I J

begint haar verplaatsingen voor 1949 
in de provincie met de

TREKKING VAN DE 2e SCHIJF 1949 
te WAVER

ZATERDAG 5 FEBRUARI 1949

Koop Uw biljetten opdat zij Uw kans 
zou meenemen (17)
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ONEELNIEUWS
De ijverige inrichters van de «Vrien

den van het Toneel» verdiende wer
kelijk beter voor hun inspanningen, 
ant het valt te betreuren dat niet 
eer abonnementen werden vernieuwd 
3or de tweede reeks vertoningen, die 
;ker voor de eerste niet moeten on- 
5rdoen. Passionnement. dat gewis de 
eesteisende en moeilijk te bevredi- 
;n liefhebbers heeft weten te vervoe- 
:n. De talenten van de vertolkers be
keken is onbegonnen werk want al- 
n van de hoofdrollen tot de neven- 
illen hebben op onberispelijke, na- 
urlijke en diepmenselijke wijze hun 
1 tot zijn volle waarde weten te ont_ 
ooien.

3NEELNIEUWS
De vertoning ingericht door de groep 
■fhebbers der Oud-leerlingen en 
’ienden der Rijksmiddelbare school 
at door op Zaterdag 30 Januari 1949 
de schouwburgzaal van het stede- 

k Casino. Het gekende werk «Wil- 
s vrouw» wordt opgevoerd. Kaarten 
or deze vertoning kunnen bekomen 
irden bij de huisbewaarder der Mid- 
Ibare School, Onderwijsstraat, 11, 
n 15 en 20 fr.

IRNAVALVOOR UITZICHTEN
Stilaan worden in het Stedelijk Ca- 
o reeds voorbereidingen en schik- 
igen getroffen met het oog op het 
nend karnaval. Volgende feestelijk- 
3en zijn tot op heden reeds voorzien 
terdag 26 Fèbruari 1949 : Groot 
Volvenbal ingericht door de directie 
'an het Casino.
sdag 1 Maart Vastenavond : groot 
;emaskerd en ongemaskerd bal in- 
;ericht door de plaatselijke Nationa 
e Verbonden van Vuurkruisers en 
)ud-Krijsgevangenen. 
ïdag 6 Maart : Groot Carnavalbal 
ngericht door het Verbond der Po- 
itieke Gevangenen.

IORLOOS VERDWENEN
edert enkele dagen is de genaam- 
V.F., fiscaal raadgever en bediende 
het agentschap voor weddenschap 

op de paardenkoersen, wonende

e spreekt uit ervaring,

misprijst nooit een haring.

BURGERLIJKE STAND
Afkondigingen : Marchand Ed-

mond, autogeleider en Doosche Ma- 
riette (Knokke); Van Laethem Jac- 
ques, handelaar (Knokke) en Bogaert 
Marie-Thérèse, handelaarster (Duin
bergen); Lelieur Marcel, zeevisser, en 
De Groote Marie-Paula.

Huwelijken : Demuynck Carolus, 
beenhouwer en Hoozeee Maria-Mag- 
dalena;

Geboorten : Vermeulen Ginette, 
Panneslag 141; Gheselle Eveline, On- 
derwijsstr 66; Meire Jeannine, Vlaams 
pad 4.

Overlijdens : Hanseel Marie, wwe 
Vantroostenberghe Eugeen 74 jr.

KERMIS
Ter gelegenheid van de St Antonius 

kermis welke doorgaat op Zondag 23 
en Maandag 24 Januari zullen volgen
de standplaatsen waarschijnlijk be
zet worden : Op de Kanadezenplaats ; 
auto-velomolen, gebakkraam, monte- 
Carlo, optellingsspel en «Altijd Prijs». 
In de Knokkestraat : rupsmolen, bil- 
jardspel, balangoir en schiettent.

VUURKRUISERSBOND
Alle ere, en werkende leden verge

zeld van hun inwonende_ familie, wor
den vriendelijk uitgenodigd tot het 
gezellig samenzijn van Zaterdag 23 
Januari 1949 om 20,30 uur in het lo
kaal «Hotel Royal» (ingang langs de 
Duinenstraat).

Een H. Mis zal gezongen worden op 
Zondag 23 Januari te 9 uur ter nage
dachtenis van hun betreurde Ere
voorzitter Pierre Dejonghe.

Na de mis gezamenlijke optocht 
met alpin en eretekens naar de Ge
denkzuil op de Statieplaats. Bloemen
hulde gevolgd door een algemene ver
gadering in het lokaal waar schone 
prijzen zullen verloot worden onder 
de aanwezige leden.

OEFENKOERS
De Koninklijke Brugsche Velosport, 

met medewerking van de plaatselijke 
Supportersclub van de Flander Jans- 
sens Vrienden, richt op Zondag 27 
Februari een oefenkoers in voor al de 
renners welke reede bij voornoemde 
veloclub aangesloten zijn.

GEMEENTERAAD
Verleden week Vrijdag kwam de 

gemeenteraad bijeen onder voorzit
terschap van de heer Burgemeester 
Jan B. de Gheldere.

Twee grondvergunningen op het 
stedelijk werkhof werden toegestaan.

Met eenparigheid der aanwezige le
den werd besloten een lening aan te’ 
gaan bij het Gemeentekrediet van 
België van 300.000 fr voor de herstel
lingswerken aan de Watertoren en 
van 350.000 fr voor de aankoop van 
twee autokamions voor het uitvoeren 
van de reinigingsdienst.

De begrotingen voor het dienstjaar 
1949 van de Stedelijke Brandweer en 
de Vak- en Handelsschool en de bi
bliotheek werden goedgekeurd.

Twee private bibliotheken namelijk 
de «Openbare boekerij», Kerkstraat en 
de Boekerij «Jules Stroobandt», 
Knokkestraat werden aangenomen en 
zullen gesubsidieerd worden op basis 
van 0,50 fr per inwoner. Het afge
sloten kontrakt loopt over tien jaar 
beginnende met 1 Januari 1949.

Volgende taksen werden ingevoerd:
a) op het openen der straten;
b) op het aanleggen van voetpa

den;
c) op het leggen van riolen;
d) op het leggen van waterleidin-

gen-  ̂ , De taks op het lijkenvervoer werd als
volgt vastgesteld : le klasse 900 fr; 2e 
klasse 550 fr; 3e klasse 275 fr en 4e 
klasse 75 fr. De leden van de kroost
rijke gezinnen genieten een vermin
dering van 10 t.h.

Het vergeldingsrecht voor de hu 
welij ksplechtigheden werd eveneens 
gewijzigd en als volgt vastgesteld ;

Huwelijken : le  klasse om 11 uur

900 fr; 2e klasse om 10 uur 550 fr; 
3e klasse om 9 uur 275 fr;

De huwelijken welke op Maandag, 
Woensdag, Donderdag en Vrijdagna
middag geschieden 100 fr. De huwe
lijken zijn kosteloos elke Dinsdagna
middag. De taks wordt met 10 t.h. ver
minderd wanneer de ouders van één 
of van beide echtgenoten lid is van de 
Kroostrijke Gezinnen.

In geheime zitting werden de wed- 
deschalen van het Gemeenteperso- 
neel gewijzigd en werden ook de wed. 
den voor 1949 vastgesteld. Verschillen
de betrekkingen in de administratieve 
diensten en in de technische diensten 
werden open verklaard.

Voor 1949 werd het feestcomiteit 
samengesteld als volgt : Voorzitter de 
heer dokter Leclercq; onder-voorzit
ter Warmoes Julien; secretaris-schat- 
bewaarder Leliaert Triphon.

Leden : Ackx Karei, De Buycker 
Maurice, De Coster Henry, Demeule- 
naere Albert, Dewilde Carlos, Dumor- 
tier Georges, Friederich Charles, Mar- 
tony Alfred, Tilman Eugeen en Van 
Resseghem Triphon.

Het comité voor Toerisme werd als 
volgt samengesteld : Voorzitter Ad
vocaat De Ketelaere Albert, onder
voorzitter De Grauwe Willy, secretaris 
Warmoes Julien, schatbewaarder Ever 
aert Armand.

KROOSTRIJKE GEZINNEN
Aan de gelukkige ouders welke min

stens 10 kinderen ter wereld gebracht 
hebben, wordt ter kennis gebracht dat 
hun een ereteken zal uitgereikt wor
den. Voor nadere inlichtingen dienen 
zij zich te wenden tot het Plaatselijk 
Secretariaat der Kroostrijke Gezin
nen, bij de heer Joseph Bonny, Pan- 
nestraat te Heist.
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Notariële Aankondigingen
Studies van Notarissen MAURICE 

QUAGHEBEUR te Oostende Leopold- 
laan, 10 en ALBAN ROOMAN, te Leu

ven, Diestsestraat, 77.
XXX

Op DINSDAG 1 FEBRUARI 1949 te 
15 u„ in het Vredegerecht van het Kan 
ton Oostende, Canadaplein te Oosten
de.

INSTEL met 1/2% premie van : 
Koop I.

Studie van Notaris 
J.-B. DE GHELDERE

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

OM UIT ONVERDEELDHEID TE 
TREDEN 

OPENBARE VERKOPING VAN 
BADSTAD HEIST-AAN-ZEE

Koop I - Gerievig en welgelegn

PUINGROND HANDELSHUIS
hoek Oost- en Christinastraten St. Antoniusstraat, 11 en 13, groot 

(oude standplaats van het «Hotel des 100 m2
Ardennes Christinastraat, 82. Thans onbewoond en onmiddellijk
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Het F in s yacht
DE ZAAK VAN DE WAPENS 

OPGEHELDERD
Uit het onderzoek dat door de poli

tie aan boord van het Finse yacht, dat 
voor enkele dagen te Zeebrugge was 
aangekomen werd ingesteld blijkt dat 
de wapens die aan boord van het vaar 
tuig werden gevonden gedreven mes
sen en dolken waren. De Finnen die uit 
geweken zijn boden die voorwerpen te 
koop aan om in hun behoeften te voor 
zien.

De kapitein van het yacht, die door 
de politie een verhoor was afgenomen 
is naar zijn vaartuig kunnen terug
keren.

Kalender der 
Hoogwater-

Oppervlakte 135 m2 43 dm2 
Koop II

PUINEN EN OVERBLIJVENDE 
GEBOUWEN

van het huis Christinastraat, 84 
(naast Koop 1)

Oppervlakte 173 m2 91 dm2 
De rechten op oorlogsschade worden 

niet medeverkocht.
Onmiddellijke ingenottreding voor 

beide kopen.
Voor plan en nadere inlichtingen zie 

plakbrieven of zich bevragen bij de 
verkopende notarissen.

(20)
Studie van de Notaris 

MAURICE QUAGHEBEUR 
Leopoldlaan, 10 te Oostende

XXX
Op DINSDAG 25 JANUARI 1949 te 

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

TOESLAG van 
Gemeente Breedene (Sas-Slijkens)

I GERIEVIG 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)

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 GIDS
PRIJS : SLECHTS 2,50 Fr.

HANDIG FORMAAT

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)
Studies van Notarissen P. DEN IS te 

Nieuwpoort en W. JANSSENS te 
Antwerpen 

OP MAANDAG 31 JANUA
RI 1949, telkens om 3 uur des namid
dags ter herberg «La Liberté» bij Mr. 
Charles Demeyere, Groite Mart te 
Nieuwpoort TOESLAG van :

STAD NIEUWPOORT
1. EEN ZEER GOED BURGERSHUIS 
gestaan en gelegen te Nieuwpoort, 2, 
KAAISTRAAT, groot 160 m2

Vrij van gebruik.
SLECHTS INGESTELD : 165.000 Fr

2. DE PUINEN VAN EEN WOONHUIS
gestaan en gelegen te Nieuwpoort, 
KAAISTRAAT, 6 groot 160 m2 

Alle mogelijke rechten op oorlogs- 
schadevergoeding voorbehouden

SLECHTS INGESTELD : 40.000 Fr. 
Alle dagen te bezichtigen 
Gewone voorwaarden 
Voor de sleutels zich wqenden bij 

notaris Denis, Klokstraat, 9 te Nieuw
poort.

Voor alle verdere inlichtingen zich 
wenden ter studie van voornoemde 
Notarissen (3)
Notarissen. (22)

beschikbaar.
Koop II - Uiterst welgelegen

EIGENDOM (WINKELHUIS)
Vuurtorenstraat, nr. 21 groot 93 m2. 
In pacht bij Mevr. Maria Vermeersch. 

INSTEL MET PREMIE 
Op MAANDAG 7 FEBRUARI 1949, 

om 16-ure stipt te Heist-aan-zee, in 
het «Café des Brasseurs» bij de Wwe 
Van Meenen. Herman Liebaertstraat. 
_________________  (21)

Studie van Meester 
JAN B. DE GHELDERE 

TE HEIST-AAN-ZEE

OPENBARE VERKOPING VAN
BADSTAD HEIST-AAN-ZEE

Een uiterst gerievig en welgelegen

WOONHUIS - CAFÉ
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)

Studie van Notaris 
Notaris J. GHYOOT

St. Petersburgstraat, 47 Oostende 
Tel. 715.88

XXX

INSTEL met 1/2 % PREMIE 
Op WOENSDAG 2 FEBRUARI 1949, 

te 15 u. ter herberg «Prins Boudeijn 
St. Sebastiaanstraat, 22 te Oostende 
van :

STAD OOSTENDE

I. HOTEL - RESTAURANT
«BIRMINGHAM»

Louisastraat, 13, hoek Langestraat 
101.42 m2 volledig onderkelderd, mon- 
te-plats, afzonderlijke ingang, 3 ver
diepingen boven gelijkvloers, (20 ka
mers met stromend warm en koud 
water).

Putwaterpomp, regen- en stadswa
ter, gas en electriciteit en 4 W.C.’s 

Verhuurd 30.000 fr per jaar. Moge
lijkheid tot overname van handels
zaak.

II. HANDELSHUIS
«Radio Casteels» Christinastraat, 32 
met 3 verdiepingen boven gelijkvloers, 
groot 34 m2.

2 W.C.’s, stadswater, gas. electrici
teit - drijfkracht - Verhuurd 18.000 
fr. per Jaar.

III. OPBRENGSTEIGENDOM
met verdieping, BREDE INRIJPOORT 
koer en PAKHUIS met verdieping, J. 
Peurquaetstraat (gewezen Veldstraat) 
no 15, groot 331 m2 voorhofje inbegre
pen.

W.C.’s, gas en electriciteit, stadswa
ter en regenwaterpomp.

Mondeling verhuurd aan verscheide 
nen behalve gelijkvloers van het pak
huis (ledig-,

ZICHTBAAR : Dinsdag, Woensdag 
en Donderdag van 14 tot 16 u.

Rechten op herstelvergoeding der 
oorlogsschade zijn in de verkoping be
grepen (toegelaten bij art. 51 2°, wet 
1-10-47)

Genot der huurpenningen binnen de 
maand. (Toew. op 16-2-49)

(19)
Men verklare de dokter zot,

als hij voorschrijft visverbod.

en



Aan Ostend Stadion werd he
den officieel toestemming ver
leend om in 1949 het Belgisch 
Stayerskampioenschap in te rich 
ten.

We denken onmiddellijk aan... 
Oscar Goethali. Het is onze op
rechte wens dat «Karke» deze 
enige (en laatste) gelegenheid 
zou grijpen...

III

SPORTNIEUW S
Qeen uitMinke%& ap (iet

“ Albert plein”
Geen uitblinkers maar dan toch een ger gezegd kwam de opportuniteit van 

eervolle vermelding voor Jer. De- De Cuman zich echter in het débat 
schacht, Hollemeesch en De Cuman, mengen en Temsche was eraan voor 
omdat ze In de onderscheiden ploeg- de moeite. Een minuut later deed Le- 
compartimenten de besten waren, naers er op dezelfde wijze nog eentje 
Maar tussen die compartimenten ram bij hetgeen de bezoekers verder alle 
melde het geweldig en op zeker ogen- fut ontnam. Verdiend was de zege ze*- 
blik dreigde heel het ASO-gebouw in- ker doch met de eindcijfers kunnen 
een te storten doch de opportuniteit we ons moeilijk akkoord verklaren 
van De Cuman bracht/ redding, 'en .«Tout est bien qui finit bien» en 
sloot voor Temsche de deur die zou daarom laten we deze wedstrijd ook 
hebben geleid tot een verdiend gelijk verder onbesproken. Roodgroen is 2 
spel. punten rijker en een stap dichter bij

De prestatie van roodgroen mogen het einde, 
we niet dramatiseren, dat weten we De doelpunten kwamen langs vol- 
maar al te best. Ieder elftal heeft gende spelers : 19e en 29e min. De Cu- 
zijn zwarte Zondagen met minder- man; 57e min. Hulin; 73e min. De Cu- 
waardige prestaties. Het neemt ech- man en 74e min. Lenaers. 
ter niet weg dat van alle zijden de De leiding van dhr. Govaerts was 
vinger wordt gelegd op het buiten-con goed doch met een strenger referee 
ditie-zijn van enkele spelers waarvan zouden enkele flagrante fouten van 
we de namen niet hoeven te noemen, een paar lokale verdedigers niet onge- 
Dat zijn zovele zwakke plekken in het straft gebleven zijn 
geheel doch zolang de andere elemen
ten in koers blijven komt hun werke- * 
li’ ke zwakte niet volledig aan het licht’ -----------1*. +• /-\1 lrnti o

S.K.V.O. niet op zijn best

Een inzinking bij onze Oost
endse politie-crossers! Voor de 
Coupe du Soir ramen te Brus
sel ook Oostendse pakkeman- 
nen de start. Deconinck, Deru- 
we, Puis en Vandekerckhove ein 
digden respectievelijk als 7e, 13e 
18e en 20e. In de rangschikking 
bekleedden ze de 4e plaats op 
5 deelnemende clubs. Wanneer 
de weerwraak ?

Alhoewel Lssewege met overtuigen
de cijfers werd geslagen, toch zullen 
alle aanhangers van groenwit het met 
ons eens zijn dat S.K.V.O niet «op 
zijn best» was. Lissewege was snel en 
geestdriftig doch voor de rest was er 
een klas verschil tussen beide ploe
gen. Dit kwam duidelijk aan het licht 
tijdens het eerste kwartier en het lag 
er dik op na de koffie toen de bezoe
kers 80% uitgespeeld waren en de ver
dediging met al het werk op haar nek 
haar toevlucht nam tot ongeoorloofde 
optreden. Tijdens de eerste speelhelft 
kreeg Ferier weinig gevaarlijk werk 
op te knappen. Hoog opspringend kon 
hij telkens mooi tussenkomen en zijn 
kamp ontzetten. In de tweede speel
tijd werd hij meer op de proef ge
steld en moest hij zich zelf eens ge
wonnen geven. Voor de rest valt de 
SKVO-verdediging niets ten laste te 
leggen. Daar Lissewege zijn aanvallen 
teveel in Het midden concentreerde 
had het backpaar labiau-Poppe het

niet moeilijk, temeer daar ze óp uit
stekende wijze werden bijgestaan door 
een zeer bedrijvige Serru die werke
lijk, door opstelling en ontzetten, een 
spil van formaat is. Van Halme en L. 
Van Steeger vormden met Serru het 
beste ploeggedeelte. Van Halme kan 
verweten worden dat hij teveel in de 
aanval speelde en aldus het spel te 
veel opstapelde zodat er teveel opeen 
werd gespeeld.

L. Van Steeger beperkte zich tot 
verdedigen en voeden en liet het aan 
de anderen over te doelen, hetgeen de 
linkerwing toeliet wat vrijer te ope
reren.

Maar in de voqrlijn werd algemeen 
gevoeld dat C. Dedulle buiten conditie 
was. Camille mistte zijn gewone snel_ 
heid en slechts zelden zagen we hem 
een shot op doel lossen Hij slaagde 
er dan ook niet in zijn doelpunt aan 
te tekenen en dat zegt veel. Beide 
vleugels toonden zich aan hun beste

UiiJVC £1 Wwauo 111.VV  ------- 0   
Het verheugt ons daarom ook telkens 
wanneer ASO een wedstrijd kan ver
der spelen zonder gekwetste acteurs 
want dan zou de triomftocht naar de 
eindzege spoedig kunnen veranderen
in een kruisweg.

Van de wedstrijd tegen Temsche 
onthouden we liefst alleen de eerste 
speeltijd omdat we dan ten minste nog 
af en toe flitsen van ASO’s kunnen 
mochten noteren. Temsche werd deze 
45 minuten in alle lijnen netjes over_ 
heerst en moest het lokale team in 
de gewone conditie hebben verkeerd, 
dan waren deze 45 minuten zeker vol
doende geweest het lot der bezoekers 
te bezegelen. De Zondagrust bleek 
;ehter Lenaers en Monteny geen goed 
te hebben gedaan, terwijl ook Michel 
slechts zelden indruk liet. De Cuman 
en Vandier endonck stonden aldus 
praktisch alleen in de aanval, legden 
veel goede wil aan de dag, stonden 
soms te bedelen om een voorzet doch 1 
haalden daarnaast ook grove flaters1 
roor de dag. Achter hen hadden ze 
jen halflijn die erg mank liep hetgeen 
rooral na de rust aan het licht kwam. 
remsche nam toen kordaat de teugels 
iver en niemand zou verwonderd heb 
en opgekeken zo de stand op 2-2 zou 
Sjn gebracht en gebleven. Zoals ho-

C.S. LES AILES

Rood-wit zorgde voor een onaange-. 
lame verrassing door tegen Moe- 
i gelijk te spelen 2-2. Zij verdienden 
«jhter veel beter maar ettelijke scoor 
(ansen werden om de hals gebracht, 
londag kan de weerwraak worden ge- 
lomen maar het zal van geen leien 
ikje lopen om te Zedelgem bij Flan_ 

te zegevieren. Een nieuwe punten- 
(iling zou ons trouwens reeds ten 
jeerste bevredigen.

[AMP10 EN SC HAP VAN OOSTENDE
Uitslagen van de vierde ronde :
IN EERSTE KLASSE A 
Vanmoerkerke - V. Gerrits 
Pepers - C. Vanthuyne 
Vercouillie - O. Simoens 
Gesquière - O. Rosseel 

IN EERSTE KLASSE B 
j, Calus jun. - R. Boddaert
I Spoelders - A. Hayman 

Dieperinck - P. Vanbeveren 
.Dehondt - A. Depoorter 
|IN TWEEDE KLASSE 
Vancoillie - P. Janssoone 
Seurinck - C. Devos 
Degryse - A. van Voren 
Lingier - A. Dossche 
IN DERDE KLASSE 
Debeuckere - W. Verlinde 
Bauwens - C. Aspeslagh 
Douvere - L. Meyns 
Laforce - M. Vanbei 
Piessen - A. Douvere

1-0 
0,5-0,5 

1-0 
1-0

1-0
0-1
1-0
1-0

1-0 
1-0 

0,5-0.5 
0,5-0,5

0-1
0-1
1-0
1-0
0-1

G e e s M r l f f i p  W e r v i k

hield een punt aan huis
Als het zo voortgaat wordt het voor en een Melis die weer eens aller aan 

V.G.O. een heel treurige compe'titie. dacht op zich trok. Met een betere 
Tot op heden kenden de roodgelen acterende voorhoede moest roodgeel 
nog de nederlaag niet maar spijts dit de _̂e par*1J gewonnen hebben, 
op zichzelf fraai resultaat, neemt de Volgende ploeg trad op : Van Brus- 
ipiHpv T?np«;plarp stGGds niBGr voor- scl, Dujctrdm, GGGr&Grt, MgIIs, Coop- 
spfong. H° t wordt aldus e e u Z p e Z s  man, Berden Gysels, Vandenberghe, 
geval, tenzij we Zondag eindelijk een Pieters, Swmberghe en Van Pottel- 
omwenteling in de toestand krijgen, berghe 
Indien Roeselare onder de knie wordt 
gehouden is het niet uitgesloten dat 
de leider meteen een s(echte reeks 
heeft ingezet en voortaan wat meer 
van zijn pluimen zal laten. En zolang 
het puntenverschil vier is, is er hoop.

Aan de grens hebben de jongens 
van Melis het jammer genoeg niet ver 
der dan een gelijkspel kunnen bren
gen. Ze verdienden zeker de volle in
zet doch .hoe dikwijls werd het reeds 
geschreven dat alleen de doelpunten 
tellen ? Een gekwetste Van Pottelber- 
ghe kraakte voor het einde ettelijke 
prachtkannen de nek, hetgeen deze 
drawn dubbel moeilijk om slikken 
maakt. Het is hard te moeten verlie
zen tegen een tegenstrever die in alle 
lijnen overheerst wordt en alleen door 
zijn geestdrift ietwat evenwicht weet 
te houden. Onnodig te zeggen dat de 
voorhoede alwaar beneden haar wer
kelijke waarde, haar waarde van bij 
de aanvang der competitie bleef. Beide 
de vleugels braken weinig potten 
doch voor Van Pottelberghe kan als 
verzachtende omstandigheid ingeroe
pen worden dat hij van bij de aan
vang gekwetst werd. Swinberge zoekt 
nog steeds naar de goede vorm, ter
wijl Vandenberghe op een zeer goede 
partij mag terugblikken. Zowel als in- 
side of als half was Mon op zijn best, 
zeer bedrijvig, flinke kijk op het spel 
hoog tempo. Melis die met hem van 
plaats verwisselde na de rust bewoog 
hemel en aarde om toch aan het win
nend doelpunt te geraken. Hij was 
eens temeer de ster van het veld. De 
ganse tweede speelhelft zwoegde hij 
werkelijk om de zege , doch de ande
re leden van het aanvalsquintet ble
ven lelijk in gebreke. Voegen we er 
onmiddellijk aan toe dat hij daarin 
volledig gesteund werd door de mid
denlijn die met Vandenberghe-Coop- 
man en Berden werkelijk in een schit
terende dag was en voortdurend mee 
opstuwde. We geloven dan ook dat, 
indien deze middenlijn Zondag zo 
speelt er voor Roeselare weinig zal te 
oogsten vallen. De verdediging was 
ook beter na de rust maar moet nog 
beter haar ontzetten verzorgen. Gee- 
raert was voor wat opstelling betreft 
heel goed doch zi'n ontzetten liet wel 
wat te wensen.

Om te besluiten : een schitterende 
prestatie van de Oostendse halflijn

Matte wedstrijd
S.V. NIEUWPOORT _ E.G. GISTEL 6-1

Gistel wint de toss en plaatst Nieuw 
poort tegen de wind. De eerste aan
vallen gaan uit van de bezoekers die 
merkbaar sneller op de bal zitten. De 
Nieuwpoortse verdediging kan deze or 
deloze aanvallen tamelijk gemakkelijk 
indijken waarna de geel-zwarten op 
hun beurt naar het doel der tegen
partij optrekken. Aan de 13e minuut 
fluit de scheidsrechter penalty voor 
fout van E. Vandenabeele. Niettegen
staande de ultieme poging van kee
per Vandenabeele wordt de strafschop 
omgezet. Aan de rust 0-1 voor Gistel.

Na de koffie schijnt dame Fortuna 
de lokalen beter gezind. Aan de 46e 
min. benut .Billiau een hoge center 
van Rammeióo om met kopstoot. de 
ploegen gelijk te stellen. De geel-zwar 
ten zijn nu overtuigend in de meer
derheid; wanneer de doelwachter van 
Gistel een keihard shot van Vermote 
stopt, kwetst hij zich aan de hand en 
moet vervangen worden, waarna hij 
als middenvoor opgesteld wordt. De 
rood; es zijn gans ontredderd en kun
nen niet beletten dat hun passief re
gelmatig verzwaard. Aan de 59e min. 
zet half Vandenabeele goed voor en 
Devos doelt met het hoofd. Aan de 75e 
min. geeft Vermote een kruispas naar 
Rammeloo, diens inzenden komt bij 
Billiau terecht die geen genade kent. 
Devos kan aan de 84e en 85e minuut 
nog twee doelpunten aantekenen. Een 
minuut voor het einde dwingt Nieuw
poort nog een hoekschop af die door 
Devos gegeven wordt en door Billiau 
omgezet wordt.

Verdiende overwinning in een wed
strijd die niet veel om het lijf had. De 
leiding was soms niet van vergissin
gen vrij. Bij S.V. waren de besten : 
Rammeloo, Billiau, Devos en Bouve..

De reserven verloren met 8-0 bij V. 
O. Oostende en de juniors moesten 
met 2-6 het afleggen tegen S.V. Blan
kenberge.

Zondag a,.s. reist de eerste ploeg 
naar Veurne waar het een heel kar
wei zal zijn om iets los te krijgen. De 
reserven spelen op eigen terrein tegen 
E.G. Gistel. De juniors gaan op bezoek 
bij V.G. Oostende.

zijde. Osterwindt zorgde voor een 
schitterende eerste doel doch de twee 
van Ch. Deschacht die volgden waren 
eveneens van een goed kaliber. De 
inside’s Janssens en R. Van Steeger 
slaagden er ook niet steeds in het 
summum te halen uit de hun toege
speelde voortzetten door het feit dat 
ze het spel te kort hielden. Er dient 
nog meer' met de vleugels gespeeld.

Bij Lissewege was de verwaarlozing 
van de beide vleugelspelers in het oog
springend. Geen wonder dat ze het, 
spijt hun geestdrift, niet ver brach
ten. De ploeg lag in alle lijnen onder 
bij de lokalen door hun technische 
onvolmaaktheid.

De doelpunten :
25e min. Osterwindt, 39 en 43e min. 

Ch Deschacht, 61e min controleert 
Poppe het leder slecht en Lissewe
ge doelt, 75e min krijgt Janssens van 
Osterwindt een prachtkans en nr 4 
zit

Na een verdiende rust
S.V. BREEDENE - HERMES CLUB 1-4

Zondag was Hermes na een drietal 
wéken, rust op bezoek hij SV Breedene 
die ze in de heenronde met 5-1 had
den geslagen. Niettegenstaande deze 
cijfers werd de verplaatsing zekerlijk 
als een lastige karwei beschouwd ge
zien Breedene de vijfde plaats bekleed 
de in de rangschikking en er bij hen 
sinds de laatste wedstrijden een merk
bare verbetering viel waar te nemen. 
Hermes kwam met zijn gewone op
stelling tussen de lijnen. Daar Deput- 
ter wegens voetkwetsuur, onbe
schikbaar bleek; werd hij vervangen 
door Debruyne, die zich helemaal niet 
slecht van zijn taak kweet.

De rust trad in met een 1-4 stand.
Deze score mag zekerlijk verdiend 

genoemd worden wanneer men in aan 
merking neemt dat de Oostendenaars 
over het algemeen, niettegenstaande 
de sterke tegenwind, een veel solieder 
en technisch beter spel vertoonden 
dan dit bij de gastheren het geval was 
En het zou misschien niet onjuist zijn 
te beweren dat een nog hogere score 
zou zijn bereikt, moest Dehaese wat 
minder in de breedte zwerven, waar
door meestal een grote leemte ont
staat in de linkervleugel, en Van Roo- 
se in sommige gevallen wat rapper de 
bal naar binnen zenden. De halflijn 
met Dely als uitblinker mag op een 
goede prestaie terugblikken; hetzelf
de mag gezegd van de verdediging, al
hoewel we de al te gewaagde dribbe-

ling’s van Govaert afkeuren.
Bij Breedene liet zich geen enkele 

speler, uitzondering gemaakt voor Be- 
kaert in gunstige zin opmerken. Wel, 
integendeel, er schijnen enkele al te 
zenuwachtige mannen in de ploeg te 
zitten. Hun spel is zeer onsamenhan
gend en zonder de minste afwerking. 
Na de rust zijn de Hermes-mannen 
een beetje in hetzelfde euvel vervallen 
en teerden ze op hun voorsprong, zo
dat de tweede speelhelft ons een eer
der saai vertoon bracht en er slechts 
sporadisch enkele mooie phasen te 
zien waren, nu eens van Dehaese, dan 
weer Van Roose. Volledigheidshal
ve dient nog melding gemaakt van een 
mooie aanval der S.V.-ers langs Steen 
acker, die met een zeer gevaarlijk 
grondscherend shot besloot, dat door 
de Hermes-doelman met een mooie 
duikeling prachtig werd gestopt.

Zo kwam dan het einde van deze 
wedstrijd, waarvan enkel de eerste 
helft kon boeien.

Bevredigende leiding van dhr. Bec- 
kers.

De Ploegen 
S.V. Breedene : Bekaert, .Billiau, La- 

gast, Odylles, Poppe, Steenacker, De 
cloedt, Lambary, Blommaert, Wil- 
laert.

Hermes Club : De Bruycker, Govaert, 
Casteleyn, Geldhof, Dely, Milh, Van 
Roose, Vermeersch, Easton, Dehae
se en Debruyne.

f f i i u g y e  ó t ie £ C e %  e n  ê e t e *  d a n  d o o i e n d e

De vertegenwoordigers van het Cor_ 
poratief Voetbal der Gewesten Oost
ende en Brugge hebben de talrijk op
gekomen sportliefhebbers op Zaterdag
11. een aangename, aantrekkelijke par
tij bezorgd. De mooie spelcombinaties 
en tactische zetten waren werkellijk 
niet zeldzaam en bewijzen op afdoen
de wijze dat er tussen de Corporatie
ve Clubs een sportieve geest heerst 
waaraan tevens fraai voetbalvertoon 
gepaard wordt.

Deze selectiewedstrijd is in het voor 
deel van het Gewest Brugge, zowel in 
ploegverband als individueel, uitgeval
len. Vooreerst was daar de factor snel 
heid niet vreemd aan. De bezoekers 
speelden geestdriftiger en hielden het 
hoog tempo tot het einde vol. Oosten
de speelde eerder een matte partij 
en alleen de halflijn stond op betrek
kelijk stevig peil. Maar de snelheid 
der Bruggelingen alleen zou de door
slag niet gegeven hebben als ze daarbij 
in zuiver spel en technische vaar
digheid niet de sterkste geweest waren 
Zowel de verdediging, halflijn en aan 
valsquintet beheersten hun tegenspe
lers zodat ten slotte de lokale verde

diging zich voortdurend heeft moeten 
inspannen om hogere verliescijfers te 
vermijden. Terecht mogen we dus be
sluiten dat Brugge verdiend, ja over
verdiend aan de winnende hand is ge
bleven. Vandenbouede vond in Van 
Pottelberghe zijn evenknie. Het back- 
spel van Brugge was beter dan dit van 
Oostende. In de halflijn waren Fërn. 
Deschacht en de roodgroene Engels
man Beaty de besten van de Oostend
se formatie. De voorhoede die veel be
loofde heeft weinig gegeven zodat er 
geen uitblinkers te vermeiden vallen.

Niemand die deze. wedstrijd heeft 
bij gewoond zal later verwonderd zijn 
wanneer slechts enkele spelers van het 
Oostends gewest in de samenstelling 
Oostende-Bragg<e worden opgenomen

Maar niettegenstaande de inferiori
teit van de Oostendse selectie groeide 
deze ontmoeting toch uit tot een pro- 
paganda-wedstrijd voor het Corpora
tief Verbond. Vele mensen zullen de 
Zaterdagnamiddag zich gemakkelijker 
verplaatsen om een of andere wed
strijd van het Corporatief Verbond bij 
te wonen.

MP

B EV O R D ER IN G  B
. Izegem - Kapellen 2-0
Kortrijk - Rac. Gent 2-1

6. Oostende _ Temsche 4-1
tndermonde - .Lokeren 3-0
iulestede - Meenen 2-2
Moeskroen - Waregem 3-2
irelbeke - St. Niklaas 2-0

R A N G S C H IK K IN G
A.S.O. 16 14 1 1 51 15 29
Denderm. 16 10 5 1 36 20 21
izegem 16 7 3 6 30 22 20
Moeskroen 16 7 4 3 39 30 19
R. Gent 16 6 5 5 31 30 17
St. Kortrijk 16 6 5 5 31 30 17
Tubantia 16 7 6 3 30 39 17
Waregem 16 7 7 2 40 32' 16
St Niklaas 16 5 6 5 27 30 15
Borgerh. 16 7 8 1 28 35 15
Kapellen 16 6 8 2 29 32 14
Meenen 16 4 7 5 17 24 13
Harelbeke 16 5 8 3 22 30 13
remsche 16 4 9 3 25 40 11
lleule stede 16 4 9 3 26 42 11
Lokeren 16 2 10 4 22 47 8

He PROVINCIAAL
Wervik - V.G.O. 2-2
S.V. Wevelgem - Avelgem 0-0
F.C. Roeselare - Moeskroen 2-0
Oudenburg - Deerlijk 0-2
Zwevegem - C.S. leper 1-1
W.S. leper - Knokke 1-5
Dar. Blankenberge - Houthulst 5-1 
Poperinge - Ingelmunster 1-0

R A N G S C H IK K IN G
1 Roeselare
2 V.G.O.
3 Knokke
4 Wervik
5 Moeskroen
6 Deerlijk
7 Wevelgem
8 Houthulst
9 CS leper

10 D Blank.
11 Avelgem
12 Zwevegem
13 WS leper
14 Ingelm.
15 Oudenburg
16 Poperinge

16 14 
16 9 
16 11
15 9
16 8 
16 8
15
16
16 6
16
16
16
16
16
16
16

11 2
10
12

48 15 29
46 19 25
47 27 24 
52 22 21
22 24 18 
33 33 17 
35 30 16 
30 33 16 
33 32 15 
28 36 14
23 34 14
24 31 13 
24 31 12 
16 35 8
20 40 7
21 51 7

IIe  G E W E S T E L IJK E  A
F.C. Sijsele - Middelkerke 
Koksijde - S.V. Blankenberge 
St-Kruis - S.V. Veurne 
F.C. Heist - S.K. Torhout 
F.C. Torhout - Den Haan 
Nieuwpoort - E.G. Gistel 
S.C. Beernem - Steenbrugge 
Jabbeke - De Panne

R A N G S C H IK K IN G

0-1
0-2
1-1
1-1
6-3
6-1
0-2
1-1

Oedelem
Zerkegem

1 Middelk.
2 Torhout
3 St-Kruis
4 Blankenb.
5 Steenbr.
6 SK Torh.
7 Den Haan
8 Veurne
9 Nieuwp.

10 Jabbeke
11 Koksijde
12 Gistel
13 De Panne
14 Beernem
15 Heist
16 Sijsele

16 13 2 
16 13 2 
16 12 3 
16 12 4 
16 9 5 
16 8 6 

16 7 8 
16 6 7 

7 9 
5 8 
5 8 

16 6 9 
16 5 10 
16 3 11 
16 2 10 
16 2 13

16
16
16

1 36 
1 62
1 50 
0 48
2 39
2 30 

137
3 44 
0 43

27 
41 
33 
38 
21 
20 
12 61 5

ISie AFDELING A
Assebroek - Koekelare 

Concordia 
Wenduine 

Breedene - Gev. Beernem 
Eernegem - Adinkerke 
Zwevezele - Diksmuide 
S.K.V.O. - Lissewege

R A N G S C H IK K IN G

1-1
2-1
1-0
1-1
2-2
1-1
4-1

9 27 1 S.K.V.O. 15 14 0 1 85 8 29
22 27 2 Lissewege 15 11. 3 1 53 23 23
19 25 3 Concordia 15 9 4 2 51 30 20
22 24 4 Adinkerke 15 9 4 2 41 32 20
27 20 5 Koekelare 15 5 6 4 18 18 14
29 18 6 Assebrouck 15 5 6 4 18 18 14
39 15 7 St Joris 13 6 5 2 28 38 14
34 15 8 Oedelem 15 . 4 6 5 29 28 13
30 14 9 Zerkegem 15 4 6 5 20 29 13
41 13 10 Diksmuide 15 5 7 3 29 45 13
49 13 11 Zwevezele 15 4 7 4 19 28 12
53 13 12 Wenduine 14 3 7 4 18 27 10
41 11 13 Eernegem 15 3 8 4 26 49 10
45 8 14 Breedene 15 3 9 3 24 43 9
51 8 15 Gevaerts 15 1 9 5 11 36 7

V IER D E A FD E L IN G  B
S.K. Torhout - Koekelare 
Breedene - Hermes club 
Ex. Zedelgem - Leffinge 
Les Ailes - F.C. Moere 
Voorwaarts - Fl.. Zedelgem

R A N G S C H IK K IN G

2-1
1-4 
4-1
2-2 
4-1

1 Hermes 13 11 1 1 51 13 23
2 SKVO 12 11 1 0 62 11 22
3 Raversijde 13 7 ■2 4 27 21 18
4 E Zedelg. 13 8 5 0 51 26 16
5 Lichterv. 12 6 4 2 39 17 14
6 Breedene 12 5 4 3 27 30 13
7 Leffinge 13 3 8 2 21 32 8
8 Fl. Zedelg. 12 3 7 2 27 44 8
9 Torhout 13 3 9 1 20 39 7

10 Koekelare 13 2 9 2 19 55 6
11 Moere 12 1 10 1 10 66 3

♦ TE KOOP : OUDE GAZETTEN 
zich wenden bureel van het blad 
Nieuwpoortsteenweg, 44, Oostende



I

Onze vooruitzichten
SV WAREGEM - ASO

Zo de iroodgroenen met hetzelfde 
spel zullen uitpakken als tegen Tem
sche laat het geen twi.'fel of de pun
ten blijven te Waregem. Waregem is 
net als Temsche heelwat verbetert en 
zal er prat opgaan de leiders m hun 
zegereeks te stuiten. Daar de A.S.O. 
verdediging niet meer zo stabiel blijkt 
te zijn door het wankelen van haar 
hoeksteen Legon moeten we met deze 
mogelijkheid rekening hoiiden. We 
tippen op een gelijk spel doch hopen 
dat ASO zich volledig zal herpakken 
tegen het vlugge Waregem. Het zou 
een hartversterkende verrichting zijn 
SV Waregem - A.S.O.
Temsche _ Stade Moeskroen 
R.C. Lokeren - FC Meulestede 
R.C. Gent - R.C. Harelbeke 
S.C. Meenen - St. Kortrijk 
Ex. St. Niklaas - AV Dendermonde 
Cappet'len FC - RC Borgerhout 
Tubantia FC - FC Izegem

V.G.O. - F.C. ROESELARE

«De» wedstrijd van de terugronde 
die voor beide elftallen van uitzonder
lijke betekenis is. Maar in meerdere 
mate toch voor de roodgelen, die deze 
wedstrijd moeten winnen willen ze in 
koers blijven voor de titel. Een drawn 
is niet genoeg, winnen moeten ze. 
Want met die drawns wint men geen 
kampioenschap, in Provinciaal. V.G.O. 
moet deze partij winnen zoniet zijn 
90% van de titelkansen naar de vaan
tjes. We weten niet welke opstelling 
zal in ’t gelid treden. Om het even hoe 
de formatie er zal uitzien, het is de- 
zegewil die zal de doorslag geven. 
W.S. Houthulst - F.C. Poperinge 
Deerlijk Sport - S.C. Wevelgem 
S.V.O. Ingelm. - D.C. Blankenberge 
F.C. Knokke - Zwevegem Sport
B.S. Avelgem - W.S. leper
C.S, leper - W.S. Oudenburg 
A.A. Moeskroen - E. Wervik 
V.G.O. - F.C. Roeselare

s.v. d ik s m u id e  • S.K.V.O.

Het wordt bepaald een gezondheids, 
wandeling voor de mannen van dhr. 
David, want 'tevergeefs zien we nog 
uit naar een waardige tegenstander 
voor S.K.V.O. Nu Lissewege en C on-1 
cordia terug twee punten achteruit 
zijn geslagen zal dit ook voor gevolg 
hebben dat de competitie in Ille  Afd. 
A. veel aan belang en spanning zal 
verliezen. We hadden tot het einde 
gerekent op leen vinnig duel SKVO 
contra Lissewege of Concordia. Het is 
alles in ’t water gevallen. Groenwit 
moet hoger op omdat het een klas 
sterker is dan al zijn tegenstrevers. 
De uitslag te Diksmuide laat niet de 
minste twijfel over.

De ploeg : Ferier, Poppe, Labiau,

‘i:

Gold Star
w i n t  n i p t

Van Halme, Serru, L. Van Steeger, Os- 
terwindt, Janssens, Dedulle, R. Van 
Steeger en Ch. Deschacht.
S.V. Diksmuide - S.K.V.O.
F.C. Lissewege - s.V. Zwevezele 
S.K. Wenduine - BC Oedelem 
WS Adinke.rke - SV Breedene 
Concordia Sp - SK Eernegem 
F.C. Gevaerts - F.C. Zerkegem 
St. Joris Sp. - E. Assebroek 

S.V. Koekelare bye

HERMES - VOORWAARTS
Deze wedstrijd is terecht de «big» 

match van 4e Speciaal. Zal Hermes 
zijn eerste overwinning bevestigen en 
de Voorwaartsen wat meer vooruitlo
pen in de rangschikking? We herin
neren ons dat de eerste zege zonder 
veel overtuiging werd bevochten en 
S.K.V.O. zeker de helft van de inzet 
verdiende. Beide ploegen zijn er se
dertdien fel op vooruitgegaan zodat 
de uitslag van deze derby volledig in 
het onzekere hangt. We voorspellen 
dan ook een gelijkspel als de meest 
normale uitslag van deze beloftvolle 
ontmoeting 
Moere - Breedene 
Lichtervelde - Exc, zedelgem 
Leffinge - Les Ailes 
Hermes - Voorwaarts 
Fl. Zedelgem - S.K. Torhout 

Koekelare bye

SCHEIDSRECHTERS VOOR 
ZONDAG

A.S.O. : dhr. Lucq.
V.G.O. - F.C. Roeselare He Prov. :

dhr. Everaert 
S.K.V.O. : dhr. Montaigne 
Hermes : dhr. Verhaeghe O.
Knocke - Zwevegem Ile Prov. :

Dhr. Bonte 
De Panne - S.C. Beernem Hé gew. :

dhr. Steen 
Veurne - Nieuwpoort Ile gew. A. :

dhr. Frankignoul 
Den Haan - Heist Ile gew. A :

dhr. Louw
Blankenberge SV - Sysele Ile gew. A : 

dhr. De Corte 
Middelkerke - Coxyde Ile gew. A :

dhr. Roesbeke

Corporatief Verbond
MATCHEN VOOR ZATERDAG

Politie - Béliard (B) terr. Stad
Ijsberen - Crop’s terr. Tram
Litto Nieuwp. - Stad terr S.V.N.
U.C.B. (B) - E. Littoral terr. U.CB 
Bélia.rd (A) - U.C.B. (A) ter. Béliard 
Zeewezen - Br. en Weg. ter. M. Hosp. 

Tram bye

Slechts met 0-1 kon bij de rode lan
taarn worden gewonnen. Natuurlijk is 
het een zege maar hoog: kar hiermede 
niet worden opgelopen Bij de onzen le 
verden de verdediging, kanthalfs en 
Bertje Dierendonck een voortreffelij
ke partij. Verschelde-ce spelers vielen 
bepaald tegen zodat veel beter zal moe 
ten gepresteerd worden wil G.S. ver
der voor de titel mededingen. Natuur
lijk is deze slechte wedstrijd geen re_ 
den tot wanhopen maar toch... Sysele 
verdiende bepaald beter en ons doel
tje was een waar geschenk. Immers 
aan de 7e min. alswanneer Dieren
donck flauwtjes op doel schoot liet. 
doelman Coene op onbegrijpelijke wij
ze het leder binnen rollen. Hiermede 
waren de schaapjes op het droge cn 
dit is toch het bijzonderste. Volgende 
ploeg deed de verplaatsing : Baurgoig 
nie, D’Everlanghe, Simoen, Boussy, De 
boutte, Dewulf Luc., Lauwereins, Die
rendonck, Schaecken, Vercouillie, Ee- 
rebout.

Zondag komen de V.V. jongens uit 
Koksijde op bezoek, een ploegje dat 
zich af en toe duchtig onderscheidt.

Wij geloven echter niet dat blauw
wit er zal in slagen iets van de inzet 
bij onze jongens te oogsten.

Onze reserven gingen er tegen Kok
sijde met de grove borstel door want 
met 6-0 werd gewonnen. Dit is reeds 
de derde opeenvolgende overwinning.

33ij 2LG. M eh t
Voor de zoveelste maal moeten we 

toch besluiten dat de moedige jongens 
van FC Heist werkelijk geen beetje ge 
luk hebben. De 1-1 uitslag van Zon
dag 11. was werkelijk niet de juiste 
weergave van het spel. Een 3-1 voor 
Heist had een juistere scoor geweest. 
In alle geval zien we toch reeds voor
uitgang door G. Neirynck en A. De 
Beer terug in onze rangen te zien. Zo 
komt stilaan het vertrouwen terug in 
de Club van de groenwitten en hopen 
in de volgende weken op gunstiger uit 
slagen te mogen terug blikken. Heden 
Zondag gaat het tegen het sterke elf
tal van FC Den Haan en we hopen 
stellig dit spannend kustderby tot 
een goed eind te brengen. Allo jon 
gens doet uw best, en met de opstel
ling van verleden week zullen we vol 
vertrouwen ons publiek een ander half 
uur vreugde scheppen.

We zullen doen wat «Parrein» zei : 
in Den Haan zullen we schoppen dat 
de pluimen in de lucht vliegen om ter 
gelenheid van St Antoniuskermis de 
punten naar Heist te kifnnen meë 
brengen.

Rechtbanken
BOETSTRAFFELIJKE RECHTBANK  

BRUGGE
... Een man viel van de vierde ver
dieping te pletter te Oostende 
Bij het bouwen van een hotel te Oost
ende viel dë metser Steen uit een 
venster van de vierde verdieping en 
bleef op slag dood.

Het heet dat de vensters niet van 
een borstwering warén voorzien en 
voor deze nalatigheid werd de aan
nemer Tycket Marcel aansprakelijk 
gesteld. Hij liep een boete op van 
2.000 frank.
— Deketelaere Marie Douise, naai
ster te Oostende, diefstal van hemden 
3 maanden en 700 frank, voorwaarde
lijk 3 jaar.
—  Wybouw André, werktuigkundige 
te Oostende, diefstal met braak : 6 
maanden; gewoon diefstal : 350 fr.
— Declerck Gustaaf, werkman te 
Breedene, heling van een foto-appa- 
raat : 1 maand en 700 fr.
— Borny Germaine, huishoudster te 
Klemskerke, heling : 8 dagen en 182 
frank.
— Wybouw André, werktuigkundige 
te Oostende, diefstal met braak : 5 
maanden.
— Goemare Henri werkman te Oost
ende, diefstal : 2 maanden en 700 fr. 
voorwaardelijk 3 jaar.
— Janssens Albert, werkman te Oost 
ende, diefstal van vis : 1 maand en 
700 fr, voorw. 3 jaar.
— Segaert André, werkman te Oost
ende : diefstal van koperdraad, 1 mnd 
en 700 fr, voorw. 3 jaar.
— Flameyn Renilde, dienstmeid te 
Steene, vervalsing van boter : 2000 fr.
— Ryckaert Lucretia, herbergierster 
te Oostende : niet betalen taks op 
vermakelijkheden : 600 fr.
__ Desmedt Ferdinand, mekanieker

te Heist, diefstal met braak : 1 mnd 
voorw. 3 iaar en dracht verboden wa
pen : 182* frank.
__ Decuyper Fernand, werkman te
Heist, diefstal met braak : 1 maand 
voorw. 3 jaar.
— Aneca Alfons, schilder te Oosten
de, onvrijwillige verwondingen en 
auto gevoerd te hebben in staat van 
dronkenschap : 1 maand en 2000 fr.; 
1000 fr.; ontzegging autovoeren 2 
maanden.
—  Boussy Prosper, electrieker te 
Oostende, diefstal : 350 fr.

VAN VEURNE
— Van Herck Julia, handelaarster te 
Koksijde, kaas verkocht zonder ver
gunning : 260 fr voorw.
— Haelewyck Georges, hovenier te 
Nieuwpoort, idem, 500 frank.
— Sansen Maurits, landbouwer te 
Oostduinkerke, idem : 1500 fr.

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 .  

Tel. 71.386 H. R. O. 5.386

HUIS VAN VERTROUWEN - CESTICHT IN 1882
(992)

Vxeuuwt-JOtaniek
SP  IJ S K  A A R  T

voost de fyatió e tueeh
ZONDAG ; Opgerolde hesp met wit 

loof -
nijn - compote van gedroogde prui 
men - gekookte aardappelen - gries- 
meelkransjes.

MAANDAG : Biefstuk - frites - maize-
napudding. . _________  _____ „ UJka_

DINSDAG : Gestoofde koolvis - toma- den worden dan rundvlees. Gewoon
tensaus - gekookte aardappelen - lijk wordt één uur per kilo gerekend, 
fruit. , Het vlees wordt met water en azijn

WOENSDAG : Gebraden kalfslapjes - afgewassen en meestal goed gekruid 
schorseneren _ gekookte aardappe- ofwel gemarineerd, 
len -  havermoutpap 2. Willen we het vlees marineren.

DONDERDAG : Goulasch - aardappel- dan wordt dit' reeds een dag voor het 
puree - flensjes. braden, gezouten en gepeperd en in

VRIJDAG ; Stokvis - Botersaus - ge- water en azijn (half en half) gelegd 
snipperde worteltjes - gekookte aard samen met enkele laurierblaadjes"

kruidnagelen en ajuintjes. Dit gema-

OPGEBLAZEN AARDAPPELEN
We koken de aardappelen gaar en 

laten ze koud worden, snijden ze dan 
in vieren, maken frituurdeeg van 
bloem, water en een snuifje zout. We 

. „ „ v w .u v  wentelen hierin de aardappelstukken
groentensoep - gestoofd ko- en bakken ze mooi bruin in het heet

frituurvet.

JCeu&ettyefïeUnen
1. Schapenvlees moet langer gebra-

appelen -  fruit.
ZATERDAG : Gebakken lever - opge

blazen aardappelen - rijstpap.

Havenbew eging
VAN 10 TOT 16 JANUARI 1949

INGEVAREN 
11-1 : Belg SS Sa.phir (Tilbury) stuk

rineerde Vlees wordt dan de volgende 
dag gewoon gebraden, maar in plaats 
van water, voegen we er telkens wat 
van de gekruide azijn bij 

3-. Gezouten of sterk gerookt vlees 
wassen we, voor 'het bereid wordt, 
eerst flink met lauw water af, en la
ten het dan een Doosje in ruim koud 
water staan, of' ’ e overdreven zout- 
of rooksmaak uit te laten trek
ken.

__ . , , . ___ 4. Is uw soe } zout uitgevallen ?BEREIDING : We koken het gewas- ^aat ze dan noö even doorkoken metr 
sen witloof in zout water en laten enkeie rauWe aardappelschijfjes. Na 
verlekken. We rollen elke witlooistruik ^et doorkoken verwijdert U deze 
in een snede hesp en i®|Sen ze in SChijfjes, die het teveel aan zout aan 
een vuurvasten schotel. We bereiden soep onttrokken hebben, 
dan een saus met boter, bloem, kooK- g ^  ]j0U(je dagen wordt honing 
water, melk, peper en zout, geraspte vas<. en om  ze zachter te maken 
gruyèrekaas en het ei, en gieten deze mogen we ze echter nooit boven de 40a 
over de opgerolde hesp. We bestrooien verhitten. Plaatst hardgeworden h o-

Vaax de Cefcfcex&e&ken
OPGEROLDE HESP MET WITLOOF

BENODIGD : 10 sneden hesp - 10 
struiken witloof - 50 gr. gruyèrekaas - 
50 gr. boter - 50 gr. bloem - 1 tas 
kookwater - 1/4 liter melk 1 ei - 
paneermeel - peper en zout.

dan met paneermeel en laten alles ge 
durende 20 minuten in de oven bak 
ken.

GRIESMEELKRANSJES
BENODIGD : 1/2 1. melk - 135

griesmeel - 1/4 stokje vanille of
gr.

ning liever in een warmwaterbad (au 
bain marie). Honing, die bij koud weer 
niet hard wordt is vervalst.

W i i t  U  d a t
. . .  „„ 1/2 ... Wanneer men glazen of kristallen

citroenschil - 75 gr suiker - 60 gr bo- schalen moet vullen met een hete
5 ' o  T a S b d e '  WfLuurnveet VrUC t_ 0* s™ s’ ™ n  het springenL d  w  i  j  ,, van deze schalen kan voorkomen doorBEREIDING . We bereiden op de 2e een natte doek te wikkelen’  Ook
gewone wijze griesmeelpap, doch voe- kan men een zilveren lepel in de
gen er nu boter bij We nemen er het schaal zetten, die zowel de bodem ak
smaakje uit, roeren er van ’t vuur de rand moet raken. Het vullen moet

---------- . -  . een voor een de eierdooiers door. We aitijd zeer voorzichtg en langzaam ge-
goedern; Eng. MS Norrix (Londen) le spreiden het deeg op een boter be- beuren. Vooral dik glas snrin^t vlmr
dig; Belg. MS Topaze (Tilbury) stuk-j smeerde ring cirkels van, maken in veel vlugger dan dun
goederen. j het midden der cirkels een rond gaat- ... Rooklucht, welke blijft hangen in
12-1 : Eng. MS Somersetbrook (Duin- je  (bvb. met een appelboor), nemen een plaats waar veel gerookt wordt 

kerken) ledig; Belg. MS Am efhyste, de kransjes met een scherp, dun mes verdwijnt door er ’s nachts een scho

Handelsbericht
BELGIAN OIL COMPAGNY SA.

BILAN OP : 1-12-1947
Verlies en winstrekening 

DEBET
Alg. Onkosten 5.100,85
Amortisaties 3.197,e0
Saldo 5.603,90

U C  U C I U C  U I V 1 Q V U U V / V  . w -  ________ 0 .  i
13.901,75

Zondag echter zal het te Knokke veel KREDIET
moeilijker vallen de nederlaag te ver-Overdracht saldo 6.218,75
mijden. Huurgelden 7.683,0013.901,75

(Tilbury) stukg.; Eng. MS Watersmeet 
(Duinkerken) ledig; Belg. SS Saphir 
(Tilbury) stukg.;

13-1 : Holl. MS Hilda (Antw.) ledig; 
Eng. MS Norrix (Londen) ledig ;.

15-1 : Belg. SS Saphir (Tilbury) stuk
goederen; Eng. MS Somersetbrook

(Londen) ledig; Belg. MS Amethyste
(Antw.) ledig; Belg. MS Topaze (Til

bury stukg.;

UITGEVAREN
10-1 ; Belg. MS Amethyste (Tilbury) 

sutkg.; Belg. MS Topaze (Tilbury) 
stukg.

11-1 : Belg. SS Saphir (Tilbury) stuk
goederen; Eng. MS Norrix (Londen) 
stukgoed.

12-1 : Belg. MS Topaze (Tilbury) stuk 
goed.; Belg. MS Amethyste (Tilbu 
ry) stukg.; Eng. MS Somersetbrook 
(Londen) stukg.

14-1 : Eng. MS Norrix (Tilbury) stuk
goed.; Belg. MS Topaze (Tilbury) 
stukg.; Holl. MS Hilda (Belfast) dak 
pannen.

15-1 : Eng. MS Watersmeet (Blyth) 
dakpannen.

166-1 Belg. SS Saphir (Tilbury) stuk.

van de plaat af, bakken ze in frituur- tel met koud water te plaatsen 
vet, waarvan blauwe damp afkomt ... Voorwerpen van gummi langer eoed 
bruin en laten ze op grauw papier uit- blieven als we ze' inwrijven met glv- 
druipen, bestrooien ze met poedersui- cerine? Om ze prope*- te maken 
ker en leggen op elk gaatje een Frans • -
vruchtje of wat marmelade.

___________ g g -

bruikt men lauw water met salmiak 
(ammoniakzout)

W,at men Bij het &cfï>iijuen vanGOULASCH
BENODIGD :. 500 gr. vlees, (bvb.

lamsvlees), zout, 2 uien, 35 gr. bloem, p.u;„ p  f  ___
2 theelepels paprika, 2 a 3 eetlepels &£n vHief, Itl CLCut ntO-Ct tietttetl
dikke tomatenpuree, 50 gr vet of bo- Als we iemand een brief schrijven 
ter- gebruiken we postpapier, dat bij de

BEREIDING : We snijden het vlees enveloppe past en trachten een duide-
in dobbelsteentjes, schudden het door lijk en goed leesbaar schrift te schrij-
een met de bloem, die met bout is ge- ven Laten we er Qok op letten de 
mengd, maken dan het vet heet m de naam van de persoon in kwestie goed 
braadpan en bakken daarin, onder al spellen. Het staat onoplettend en 
en toe schudden, het vlees tot het be- si0rdig iemands naam verkeerd te 
gint te kleuren, voegen de gesmpper- schrijven, ook op de voorletters dient 
de uien toe en laten ze lichtbruin wor- goed gelet te worden, 
den, doen paprika en tomatenpuree j)e inhoud van de brief moet keurig 
bij het vlees en voegen er zoveel wa- van uiterlijk zijn. Vlekken schrijffou- 
ter bij dat het vlees bijna onderstaat ten en doorhalingen mogen er niet in 
laten de goulasch dichtgedekt 1 1/2 u. voorkomen. Ook het adres op de en- 
zachtjes stoven, roeren het gerecht af veioppe moet volledig en duidelijk zijn 
en toe om, en voegen zo nodig nog postzegel wordt netjes rechts in de 
eens wat water toe. bovenhoek geplakt

Dienen de goulasch op met aardap
pelpuree of droge rijst.

Odon-Niklaas te Oostende !!\
Eindelijk krijgen we weer eens de 

lang verwachtte ODON alhier op de 
planken. We staan zioal een beetje 
vreemd tegenover de huidige conditie 
van de Oostendenaar want zijn laat
ste kamp in eigen midden dateerd al 
van enkele maanden terug. Niemand 
minder dan de bekende Nederlandse 
middengewichtkampioen Niklaas. De
ze ontmoeting zal dan ook van aard 
zijn om de moeilijkste nte bevredigen 
en zelf een aanzienlijke belangstelling 
uit de kuststreek en provincie te lok
ken ! Op dezelfde meeting komt ook 
Debreux terug voor eigen publiek ter
wijl Mombert van geen rusten wil we
ten en de handschoenen zal kruisen 
met de gevreesde Nederlander Snijder 

Deze België - Hollandmeeting van 
het zuiverste karaat wordt een der

_ ÏL
schoonste boksmeetings uit Oosten- 
de’s sportgeschiedenis. We komen in 
ons volgend nummer uitvoerig op het 
programma terug dat op 29 Januari 
zal worden afgewerkt.

De technische gegevens luidden als 
volgt ;

BEROEPSKAMPEN

10 x 3 min.
Odon (62 kgr Oostende tegen Niklaas 

(62 kgr. Rotterdam)
8 x 3  min.

Mombert (58 kg Oostende) tegen Snij
der (60 kg Holland)
6 x 3  min.

Debreux (64 kg Oostende) tegen Jan 
Remie (64 kg Holland).
Verder nog vier liefhtöberskampen
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MEUBELEN IN IEDERS BEREIK 
TOT OP HEDEN ONGEKENDE PRIJZEN 

AANGEBODEN DOOR

Les Ameublements Réunis
25 Kerkstraat, OOSTENDE 

Tel. 711.01

Keukenstoelen..........................................  150,—
T a fe ls ..........................................................  695,—
Kleer- en linnenkasten........................  2.295,—
Buffetten . . . . . . . . .  2.295,—
Engelse bedden .........................................  480,—
Eiken bedden met panelen . . . .  1.995,—
R ad io tafe ls ............................................... 395,—
S alo n tafe ls ...............................................  450,—
IN STOCK : 15 modellen van slaapkamers 

12 modellen keukenbuffetten
GEMAK VAN BETALING

GRATIS AFLEVEREN IN GANS BELGIE

Te laag gefrankeerde brieven, waar_ 
op dus door de ontvanger (bestemme
ling) port moet betaald worden, gel
den als zeer onbeleefd. Het is even
eens onbeleefd uitsluitend over zijn 
eigen persoontje en eigen ondervin
dingen te schrijven, en helemaal niet 
te vragen naar de gezondheid en wel
stand van de geadresseerde.

Schrijven we een brief van rouw
beklag, dan mogen we het niet tevens 
over ander zaken hebben in dezelfde 
brief..

Als we bij een brief nog een brief 
insluiten die bestemd is voor een der
de persoon, dan dient dit laatste 
schrijven in een ongesloten enveloppe 
te zitten. Het spreekt vanzelf, dat de 
geadresseerde dan ook zo beleefd zal 
zijn de brief, bestemd voor de ander 
niet te lezen. Nooit schrijven we een 
open briefkaart aan geestelijken, ou
deren o f hooggeplaatste personen. 
Personeel of bedienden, die een mede
deling te doen hebben aan hun werk
gever mogen ook nooit briefkaarten 
gebruiken, maar doen dit per gesloten 
brief. Briefkaarten gebruiken we dus 
alleen voor onbelangrijke mededelin
gen aan familieleden, kennissen of ge
lijken. Moeten we hen echter iets per
soonlijks o f belangrijks schrijven, dan 
gebeurt dit per brief.

CINDERELLA.
f Nadruk, ook gedeeltelijk, verboden)



MOTORS - V A A R T U IG E N ----

Diesel
Motoren
Agentschap :
H. & R. Boydens
4, Velodroomstr. 
40, SchiDperstr. 

OOSTENDE

EXPERTISEN —

Rond de bespreking der begroting 
van verkeerswezen

Korte tussenkomsten
Niets werd gezegd van de sociale  

mistoestanden in de visserij

ONZE gewoonte getrouw hebben 
we voor onze lezers het beknopt 
verslag weergegeven van wat er 
in de Kamer van Volksvertegen
woordigers over de Visserij vorige 

week werd verteld. Het was bitter wei
nig en alhoewel we de hh. Porta en 
Goetghebeur kunnen loven voor hun 
korte tussenkomst, toch dient opge
merkt, dat hét niet opgaat de wedde 
van een directeur der vrije Vissers- 
school te Oostende te verhogen om
dat een directeur eerst en vooral 
daarvoor een bekwaamheidsdiploma 
hoeft te hebben, wat hier het geval 
niet is.

Anderzijds moet zo’n directeur zich 
wijden aan zijn school en niet aan 
politiek en allerlei andere aangele
genheden, welke niets met zijn school 
-te zien hebben, zoals het thans het ge 
val is.

Ons dunkt zijn er belangrijker 
vraagstukken te bespreken dan dat 
en het is niet de grote of minder 
grote wedde van de directeur ener 
school, welke onze visserij moeten 
redden.

Verder hadden we graag gezien dat 
van de gelegenheid gebruik gemaakt 
was om de minister te wijzen op de 
onmogelijkheid de huidige sociale 
wanorde in de visserij tG"lSten voort
duren. Dit belangrijk vraagstuk is 
voor het ogenblik een der bijzonderste 
welke onze visserij aanbelangt.

Niets van dit alles werd aangeraakt, 
zoals niets werd gemeld over de nood
zakelijke beperking van onze vissers
vloot, de noodzakelijkheid voor leer
jongens het leerkontrakt in voege te 
brengen en de reders van die ver
plichtingen te ontslaan.

In een woord door onze visserij 
werd eens te meer een uitstekende 
gelegenheid voorbij gegaan om 
onze volksvertegenwoordigers te wij
zen op hun werkelijke rol in plaats 
van die welke hun POLITIEK man
daat hen gewoonlijk dicteert.

Het is onzin uit politieke bedoelin
gen daartoe geSreven, te beweren, 
dat twee visserij scholen aan de West
kust noodzakelijk zijn.

Ene is meer dan genoeg en het kan 
maar én voor de te vormen vissers én 
voor de Staatsfinanties slechts be
treurd worden, dat te Heist twee vis- 
sersscholen bestaan, waar één meer

dan voldoende was. Een nuttige sa
menwerking had hier daarenboven de 
vorming van de jongens ten goede ge
komen.

Wie weet is het nog niet te laat, 
maar dan moet de politiek vergeten 
worden en dat... is moeilijker in een 
land als het onze waar het onderwijs 
en de opvoeding der kinders bena
deeld wordt door de politiek.

Wij herhalen dat onze volksverte
genwoordigers andere vraagstukken 
van sociaal en economisch belang 
hadden kunnen verdedigen en voor
brengen. De visserij zou daar veel 
nut hebben kunnen uittrekken. Ze is 
thans eens te meer het slachtoffer 
van haar eigen gebrek aan voorlich
ting.

Nieuw radiostation  
te IJmuiden

HET reeds enige jaren bestaande 
plan om te IJmuiden een nieuw 
radiostation te bouwen zal dit 
jaar worden verwezenlijkt. Naar ont
werp van de architect Dr. Ir. J. Em- 

men, van wie ook het indertijd ge
bouwde nieuwe havenkantoor afkom
stig is, zal in dit voorjaar met de 
bouw op het 2e sluiseiland worden be
gonnen en rx̂ en hoopt tegen de win
ter klaar te zijn .

De scheepstelefonie zal drie sche
pen tegelijk kunnen behandelen, ter
wijl het huidige duplexsysteem, dat 
niet zo voldoet, zal worden verbeterd 
door toepassing van een Zweedse vin
ding die storingen onschadelijk maakt 

Het noorden van het land, dat te 
IJmuiden niet zo best doorkwam, zal 
voor de daar varende schepen een ex
tra ontvangspost krijgen, bediend door 
IJmuiden 

Op de 182 m (nood- en roepgolftele- 
fonie- zal voortaan permanent worden 
geluisterd terwijl de lange afstand te
lefonie vernieuwd wordt. Hiervoor 
heeft men een kortegolfzender van 
Kootwijk gekregen. Deze lange af
stand telefonie is momenteel nog al
leen mogelijk met de Nieuw Amster
dam. Men hoopt met deze speciale 
installatie ook de visserij bij IJsland 
en Zuid-Afrika in de toekomst te be
dienen.

De telegrafie wordt eveneens ge
moderniseerd en in plaats van 7 a 8 
schepen zullen dan 15 schepen gelijk
tijdig kunnen worden geholpen .

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

M ie u u t e  m c £ e ó ic (a u M iC e A ,

in Nederland

VOLGENS de nieuwe molestclausu- 
les kan voortaan het oorlogsmo- 
iest-risico slechts gedekt worden, 
zolang de goederen zich in een zee
schip bevinden. Op deze algemene re

gel, dat de dekking slechts geldt ge
durende de tijd dat de goederen zich

a. Dat na het verlaten van het zee
schip in de lichters en te land de dek
king nog doorloopt, indien de lossing 
een gevolg is geweest van een gebeur
tenis, waartegen de verzekering tegen 
het oorlogsmolestrisico dekking gaf;

b. Dat de dekking eveneens door-
in het zeeschip bevinden, bestaan eni- loopt ingeval de lossing plaats heeft
ge uitzonderingen, welke enerzijds een 
beperking en anderzijds een verrui
ming inhouden.

De beperking is deze, dat ook in het 
zeeschip de dekking tegen oorlogsmo
lestrisico niet meer geldt na verloop

gevonden in verband met de overla
ding. In geval a. is geen beperkende 
termijn genoemd. In geval b. geldt 
voor het gedekt blijven te land een 
termijn van slechts 15 dagen.

Een tweede verandering t.o.v. de tot
van 15 dagen na aankomst van het nu toe gegolden hebbende regeling is 
zeeschip in de haven van bestemming dat de verzekering tegen het oorlogs-
De verruimingen zijn

GROTER EN GROTER

Proefnemingen worden gedaan met 
oliedruk reduceer-koppelingen voor 
motortrawlers.

Ze moeten ingebouwd worden in 
IJsland-trawlers voorzien van 1200 PK 
Dieselmotoren.

Wij hopen dat ze meer succes mo
gen hebben dan sommige reducteurs 
op onze Oostendse trawlers gebruikt.

Bij “Hand in Hand y j

INDELING IN SECTIES

Het voorstel tot indeling van het 
Bestuur in secties werd in zitting van 
8 Januari goedgekeurd. Werden aan
geduid voor de
sectie vis : de heren Jos. Vantorre, 

Arthur Vantorre; 
sectie garnaal : de heren Savels Leon, 

Neyts Albert, De Coninck Fl. 
sectie sprot en haring : de heren Van- 

dierendonck Jan, Vantorre Con
stant;

sectie propaganda : de heer Neyts 
Albert*

sectie R.M.Z. en fiscaliteit : de heren 
Vantorre Arthur en Desmidt Leon; 

sectie Regie en V..O.Z.O.R. : de heren 
Ackx Fr. en Vandierendonck Jan; 

sectie bebakening en beboeiing : de
heren Vantorre C., Desmidt Leon, 
Deconinck Fl. en Neyts Alb.; 

sectie Contact : de heren Desmidt 
Leon, Ackx Frans en Neyts Alb; 

sectie havencommissie : de heren Sa
vels Leort, Vantorre Jos.,; 

sectie dienst voor statistiek : de heer 
secretaris; 

sectie afdeling klachten : bureel te 
Zeebrugge.
Voor al de secties, zal de heer Van

denberghe als technisch raadgever de 
nodige richtlijnen geven, daar onmo
gelijk alles van hem kan verlangd 
worden.

Hand in Hand Zëebrugge zal aldus 
haar rol verder op nuttige wijze ten 
voordele van de reders vervullen.

NIEUWE BURELEN TE ZEEBRUGGE

Binnenkort zullen de burelen van 
deze bloeiende redersvereniging over
gebracht worden naar de burelen van 
de nieuwe vismijn, waar men over 
goed ingerichte burelen en een biblio

theek voor vissers zal beschikken, 
waar zij regelmatig alle inlichtingen 
in vakboeken zullen kunnen putten, 
welke zij nodig hebben.

De. vissers zullen aldaar geholpen 
worden zich deze boeken aan' te 
schaffen.

Aldus zal Hand in Hand het so
ciaal werk,' welke zij een paar jaar 
geleden begonnen is, opnieuw een 

stap vooruit brengen in het belang 
van onze Oostkust.

HET BESTUUR AANGEVULD 
GESCHIL BIJGELEGD

Het is met genoegn dat we vast
stellen dat reder Jan Dobbelaere te
rug de rangen van het bestuur is ko
men aanvullen, na zijn ontslag gege
ven te hebben als lid van het Ver
bond der Belgische Zeevisserij. Reder 
Dobbelaere was steeds een ijverig 
bestuurslid en zal zijn plaats als on- 
der-voorzitter terug innemen.

molestrisico slechts kan geschieden op 
de volgende manieren :

a. zo, dat de verzekering voor be
perkte termijn geldt; deze termijn is 
thans gesteld op ten hoogste 7 dagen 
als gevolg waarvan een eenmaal ge
sloten verzekering automatisch vervalt 
indien ’t schip, dat de goederen moet 
vervoeren, niet vertrokken is binnen 
7 dagen na het afsluiten van de ver
zekering ;

b. zo, dat de verzekering weliswaar 
zonder termijn wordt afgesloten, doch 
dan is de verzekering steeds opzeg
baar met een termijn van 7 dagen.

Als in het geval als genoemd onder 
b. dan dus het schip, dat de goederen 
vervoert, niet is vertrokken binnen 7 
dagen, nadat door de verzekeraar het 
molestgevaar is opgezegd, bestaat de 
dekking niet meer. Bovendien is be
paald dat ook zonder dat een opzeg
ging heeft plaats gevonden, bij dit 
systeem de premie voor oorlogsgevaar 
waarvoor de verzekering gesloten is, 
slechts 7 dagen vastligt na het slui
ten van de verzekering en dat na ver
loop van deze termijn de premie zal 
gelden van het tarief, dat van kracht 
is op het moment van vertrek van het 
schip.

De regelingen voor het stakingsmo, 
lest blijven vrijwel onveranderd met 
dien verstande, dat de dekking hier
van eindigt, indien niet binnen 7 et
malen de goederen de opslagplaats 
van afzending hebben Verlaten na de 
datum van het sluiten der verzekering.

«Dagblad Scheepvaart»

Sociale Kroniek
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Voor Nieuwbouw en Herstelling van 
E2==l 8 C H K P J B N

N.ï. BELIARD-CRIGHTOK & C'
C214) %

Rond de samenstelling van de 
Paritaire Commissie voor de 

Zeevisserij
Men schrijft ons : De lezers zullen 

vroeger in het blad de officiële aan
stelling vernomen hebben van deze 
instelling. De samenstelling er van is 
niet geschied zoals de reders opge
ven. Toen onlangs een redersvereni
ging hiertegen protest aantekende 
werd door het Zeewezen eenvoudig 
geantwoord dat die kwestie onder de 
bevoegdheid van de minister valt.

Bij het aanstellen van die paritaire 
commissie vorige week Maandag, heb 
ben we weeral eens temeer moeten 
vaststellen, hoe die benoemingen wil
lekeurig geschieden en hoe groepen 
welke 20 leden vertegenwoordigen er 
een effectieve en een plaatsvervan
gend lid hebben, waar andere met 100 
leden en meer volledig genegeerd wer
den.

Bepaalde burelen schijnen meer be
lang te hechten aan het feit, dat de 
samenstelling vaa de paritaire com
missie zo onbenullig mogelijk weze. 
Aan bekwame elementen schijnt men 
weinig belang te hechten. Voeg daar
bij de politieke rol welke hoofdzaak 
geworden is en men kan begrijpen 
dat het niet te verwonderen is, dat 
vele zaken op een onbeholpen of zeer 
trage wijze af gehandeld worden ten 
nadele van de nijverheid zelf.

Het ware interessanter in dergelijke 
gevallen dat de betrokken werkge
vers eenvoudig weigeren te zetelen, 
want wat baat het dat groeperingen 
de bekwaamste elementen aanduiden, 
als ze van Hoger Band geweerd wor
den voor redenen welke geen steek 
houden. Weliswaar wil men deze te

kortkomingen trachten goed te ma
ken door de werkgevers toe te laten 
techniekers mee te brengen maar in 
dergelijk geval zal het paritair comité 
een koffiehuis worden, waar meer dan 
30 afgevaardigden zetelen en er wei
nig nuttig werk zal verricht worden.

Dezelfde partijdigheid werd aan de 
dag gelegd bij de benoemingen voor 
de beheerraad van V.O.Z.O.R., waar 
de kandidaat van een politieke ver
eniging benoemd werd, tegen drie 
door de kustvisserij voorgesteld. Zon
derling is het vast te stellen, dat het 
steeds zo geschiedt waar een bepaald 
bureau van het Zeewezen er zijn ze
gen moet over geven.

Meent men alzo de visserij een 
dienst te bewijzen of zoekt men de 
moeilijkheden eens te meer te vergro
ten.

Met al de sympathie welke we 
hebben voor ons Zeewezen, dunkt het 
ons, dat dergelijke handelwijze, welke 
kenschetsend is, niet goed te pra
ten valt, tenware de minister zelf er 
de hand in heeft en dan ook kunnen 
we zulks slechts afkeuren.

Uit welingelichte bron vernemen we 
echter dat noch het cabinet, noch de 
directeur generaal hiervan op de 
hoogte zijn en dat zulks steeds in een 
der burelen gebeurt.

Een minister, noch een directeur - 
generaal kunnen niet op alles letten 
daar belangrijker vraagstukken hun 
aandacht vergen.

Is het dan te verwonderen, dat men 
mistevreden is ?

Een reder.

I!Firma Jar Spaanderman
ZEEVISGROOTHANDEL

tl  M U ! D E N 9  H O L L A N D  
Telegramadres Jan Spaanderman -  IJmuiden. % %
Telefoon IJnrmiden 5683 Telefoon Santpoort 8228 (des avonds) 

Gespecialiseerd in prima kwaliteit
GEPELDE en ONGEPELDE GARNALEN, 

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

Zeelandse aanvoerhavens). (SM

rfls middenslagreders 
vergaderen

DIANTJE — Waren de reders ver
plicht zich aan te sluiten bij een  
compensatiekas voor gezinsvergoe
ding vóór de oprichting van de Rijks- 
maatsch'appelijke Zekerheid.

Ik zou mij gaarne overtuigd zien of 
die verplichting bestaat voor 1944.

ANTWOORD : Krachtens het Ko
ninklijk Besluit van 10 Oktober 1930 
waren de werkgevers verplicht aan te 
sluiten bij een compensatiekas voor 
Gezinsvergoedingen.

Dit besluit gaf in de visserij echter 
aanleiding tot het inspannen van een 
proces dat vóór 10 Mei 1940 zelfs nooit 
geëindigd werd.

Indien sommige reders toch aange
sloten waren gebeurde dit bijgevolg 
op eigen initiatief.

De oprichting van de Rijksdienst 
voor Maatschappelijke Zekerheid voor 
ziet sinds einde 1944 de verplichte aan 
sluiting van de werkgevers bij een 
Compensatiekas voor Gezinsvergoe
dingen.

De ganse voortbrengst van de zee, 
mag worden geproefd, 

in dorp en stee.

BETAALDE FEESTDAGEN

ZATERDAGNAMIDDAG vergader
de het Verbond van Middenslag
reders in hun lokaal. Nadat de 

voorzitter, P. Verbanck, de vergadering 
geopend had, verleende hij het woord 
aan zijn bedrijvige secretaris, welke 
de leden op de hoogte bracht van de 
huidige toestand der zaak VOZOR.

In zake R.M.Z., besprak hij de voor
stellen welke door de middenslag- en 
kustvisserij in deze aangelegenheid 
naar de bevoegde dienst gestuurd wer 
den en wees hij op het uitblijven van 
een beslissing inzake de moeilijke 
kwestie van Regie en Vozor.

Hij drukte er op dat de leden in al 
deze aangelegenheden best het secre
tariaat zouden raadplegen, en gaf ken 
nis van de voetstappen door de mid
denslag- en kustvisserij aangewend in 
zake de uitvoer naar Engeland en las 
het voorstel der uitvoerders voor. Ten
slotte werd besloten, gezien de gerin
ge actie van het Verbond nog slechts 
één per duizend af te dragen en zo

veel mogelijk samen te werken met 
het Verbond der Kustvisserij, die vol
gens spreker reeds nuttig werk ver
richt had en steeds bekommerd is met 
de belangen der leden.

Tenslotte gaf hij kennis van het ont 
slag van het bestuurslid L. Decreton 
in het V.B.Z. en het bestuur in wiens 
vervanging zou voorzien worden.

Voorzitter Verbanck wees op de voet 
stappen door de middenslag- en kust
visserij te Brussel gedaan om de uit
sluiting te vermijden inzake kontrak- 
ten voor uitvoer van ijle haring van 
reders die geen lid waren van het 
V.B.Z.

Tenslotte werd het woord verleend 
aan de “neer Albert Christiaen, die 
gans het vraagstuk van de uitvoer van 
ijle haring naar Duitsland uiteenzette 
en wees op het belang van de uitvoer 
van een maximum van ijle haring. Hij 
spoorde de leden aan een kontrakt af 
te sluiten met de uitvoerders.

Tenslotte werd de zitting geheven.

Arrondissementsfondsen voor
meestbegaafden

F.M. schrijft ons :
Mijnheer,

Zoudt u zo goed willen zijn mij een 
inlichting te willen verschaffen over 
het volgende :

Een mijner matrozen werd afgemon 
sterd sedert 10 Juli 1948. Op 21 Juli 
kwam nu een feestdag. Zoudt u mij 
niet kunnen zeggen of deze persoon 
ook nog recht heeft op die feestdag ?

ANTWOORD : De zaak van u,w af
gemonsterde matroos werd onderzocht 
Daar hij afgemonsterd werd wegens 
ziekte, en er tussen de datum van zijn 
afmonstering en de feestdag slechts 
8 werkdagen verlopen waren, zijt u 
gehouden de feestdag te betalen. Moest 
die matroos die dag vergoeding van 
de ziekenkas getrokken hebben, dan 
moet die getrokken som in verminde
ring gebracht worden van de som die 
u hem schuldig zij.t 

Verder verwijzen wij u voor andere 
dergelijke moeilijkheden naar de no
ta betreffende de betaalde feestdagen 
in de Visserijalmanak 1949 blz. 373 en 
374.

STUDIELENINGEN 1949-1950 
AANVRAGEN

De aanvragen om een studielening 
uit de Arrondissementsfondsen voor 
Meestbegaafden voor het schooljaar 
1949-1950 moeten bij de Gouverneur 
van de Provincie vóór 15 Maart 1949 
ingediend worden vergezeld van de 
navermelde stukken :

1. getuigschriften betreffende de 
studieuitslagen over de schooljaren 
1945-1946 - 1946-1947 en 1947-1948 met 
advies van het schoolhoofd omtrent de 
verstandelijke aanleg en de zedelijke 
hoedanigheden van de leerling;

2. een afschrift van het gezondheids 
boekje.

De aanvraag moet uitgaan van het 
gezinshoofd of van de persoon met de 
zörg over het kind belast. Zij moet 
opgeven : naam voornaam hoedanig
heid beroep en volledig adres van de 
aanvrager; naam, voornaam, plaats 
en datum van geboorte van het kind, 
onderwijsinrichting waar het de leer
gangen-zal volgen, ziin beoogd beroep.

Er zal geen rekening worden gehou
den met de aanvragen die, na 15 Maart 
1949 het provinciaal Gouvernement 
zouden bereiken.

De ingezetenen van Brugge, Kor
trijk, Moeskroen, Oostende en Roesela

re zetels van een gemeentelijk fonds 
moeten zich rechtstreeks wenden tot 
het bestuur van de stad waar ze woon 
achig zijn.

Bericht aan 
Zeevarenden

NOORDZEE 
Wiser, lichtschip Bremen wordt 

uitgelegd
Op 53 48 3 Nb en 8 8 30 El (P.A.) 

is of wordt binnenkort uigelegd ter 
vervanging van de lichtboei LS/R, het 
lichtschip Bremen, met de volgende 
kenmerken :

Romp : rood geschilderd, 2 masten, 
schoorsteen tussen de masten, op bei
de zijden de naam Bremen in witte 
letters, dagmerk : zwarte ruit.

Licht : wit groeponderbroken met 
elke 16 sec. een groep van 4 onderbre
kingen, aldus : helder 2 sec., duister 
1 sec., helder 6 sec., duister 1 sec.

Mistsein : met sirene, elke 45 sec. 
een groep van 2 stoten, aldus : stoot 
3 sec., stilte 5 sec. stoot 3 sec. stilte 
34 sec.

Nader bericht volgt.
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De Fa. Harry CATCHPOLE, Lowestoft - Oostende, biedt aan alle Bel
gische reders en vissers die wensen hun vangst in Lowestoft te ver
kopen de diensten aan van haar nieuwe écorage-firma

The Colby F ish  Selling Co L.T.D .
2, HERRING MARKET 

LOWESTOFT - Tel. 536 - 374 - 2
Speciale voorwaarden aan Belgische trawlers.
Taal : Nederlands of Frans Beheer : Haryy Catchpole
Vast kleinteel voor verse vis in de bijzonderste steden van Engeland

Z.510 Oost 7882 107.385
0.318 Fladen 20685 221.305
Z.529 Oost 6395 93.570
0.312 West 12119 109.390
0.277 West 10336 141.340
N.730 West 5550 56.630

Mwifitêeucfiten
Vrijdag 14 Januari 1949 
Er zijn geen vaartuigen terug van 

de visvangst zodat de markt blanco 
Staat voor wat betreft verse vis. De 
ijle haringaanvoer daarentegen be
loopt tot circa 300000 fr. Deze worden 
gretig opgekocht aan prijzen schom
melende tussen 160 en 190 fr de 100 
kgr.

Zaterdag 15 Jaunari 1949 
De aanvoer is uitermate klein. Hij 

bedraagt amper een 800-tal bennen 
verse vis en is weinig keusrijk. De prij 
zen zijn echter over het algemeen zeer 
goed. In totaal worden ongeveer 
200000 kgr ijle haring aangevoerd en 
afgezet aan 160 tot 190 fr de 100 kgr.

Kgr Fr.
0.305 Kanaal 19945 194.325
0,218 Kanaal 8739 128.330
0.271 Kust 272 1.870
0.166 Oost 3956 101.640
0.128 Oost 5377 115.670
0.14 Kust 1034 7.600
0.266 Kust 362 1.220
0.175 Kust 250 1.140
0.112 Kust 183 950
0.310 Kust 200 1.120
0.246 Kust 200 860
0.174 Kust 216 3.420
0.121 Kust 300 980
ŴVVWVVVVVVVVVtVVVVVVVtA'VYVVVVVWVVVVVVVA/VY''

Chxi&tine R 0 0 SE
VISMIJN, 5, OOSTENDE 
INVOER — UITVOER 

TEL. 720.13 
713.13 (privé)

ALLE SOORTEN ZEEVIS 
(539)

•vwwwvvvwvvvwvavvwvwvvvvv V'VWWWVW ̂

Maandag 17 Januari 1949 
"Ongeveer 5600 bennen verse vis, 

waaronder daaromtrent de helft IJs
landse wordt heden aangebracht. De 
vangsten zijn over het algemeen goed 
verzorgd en omvatten doorgaans al
len mooie verscheidenheden. De be
langstelling is groot, de markt leven
dig en de prijzen in verhouding. Alle 
aangeboden vis wordt aan goede prij
zen van de hand gedaan gaande in 
lichtstijgende lijn. De toevoer van ijle 
haring is veel kleiner dan deze der 
vorige marktdagen. Hij bedraagt
slechts 140000 fr en wordt afgenomen 
van 170 tot 220 fr  de 100 kg.

Kgr Fr. 
0.254 Kanaal 8430 114.690
0.94 Noordzee 11586 142.310

0.332 Kanaal 12804 145.160
0.89 Noordzee .16049 187.850
0.78 West 5325 57.960
SSO.299 IJsland 79095 828.830
0.337 Noordzee 12899 135.545
0.280 Kanaal 9444 118.360
B.610 West 4641 61.260
0.204 Kanaal 12088 143.540
0.324 Noordzee 20054 257.380
SSO.157 IJsland 59507 480.690
Z.186 Kanaal 8912 115.070
0.253 Kust 470 1.800
Z.418 Kanaa 7626 123.840
0.131 Kust 150 1.540
0.14 Kust 621 4.460
0.271 Kust 471 3.710
0.33 West 1353 22.070
0.66 Oost 6476 88.455
0.104 Oost 2698 34.460

Dinsdag 18 Januari 1949
Minder aanvoer. Hij beloopt tot 

circa 4400 bennen en omvat benevens 
1800 bennen IJslandse varieteiten een 
mooie verscheidenheid, met uitzonde
ring echter van ronde vis. De markt is 
vast en de prijzen over het algemeen 
lichtjes hoger. De IJslandse vis echter 
wordt aanmerkelijk lager verkocht 
dan gisteren. De belangstelling is 
groot doch tegen het einde van de 
verkoop is een lichte neiging tot da
ling voor alle verse vis waar te ne
men. De aan voer ijle haring is even
eens minder dan de vorige marktda
gen. Hij bedraagt ongeveer 12000 kg 
en omvat doorgaans kleine hoeveel
heden. De prijzen gaan van 180 tot 
220 fr de 100 kgr.

Woensdag 19 Januari 1949 
Slechts middelmatige aanvoer wel

ke beloopt tot zowat 3200 "bennen 
waarvan circa 1200 bennen IJslandse 
varieteiten. Mooie verscheidenheid 
•aan soorten zodat de keuze bijzonder 
rijk is. Tong is iets gestegen doch tar
bot daarentegen ondergaat een lichte 
daling in prijs. Over het algemeen 
zijn de voorhanden zijnde vissoorten 
met uitzondering voor wat betreft rog 
en ronde vis, lichtjes in prijs gedaald. 
Zeer levendige markt, grote belang
stelling en bevredigende afzetprijzen. 
Weinig ijle haringaanvoer. In totaal 
worden ongeveer 160000 kgr aange
bracht en afgenomen aan 170 tot 220 
fr de 100 kgr.

Kgr Fr.
SS0.301 IJsland 60658 584.115
0.85 Kanaal 17999 125.220
0.212 Noordzee 8550 103.810
0.242 Noordzee 12182 145.020
Z.527 Oost 6761 86.490
Z.526 Oost 9125 118.980
0.173 Oost 6042 75.070
Z.528 Oost 7385 96.600
Z.517 Oost 3796 44.260
0.286 Noordzee 6059 113.430
Z.504 Oost 3587 57.850
0.152 West 11388 122.880
0.7 West 5851 79.020
0.191 Kust 250 920
0.14 Kust 379 2.760
0.271 Kust 78 570

Kgr. /Fr.
0.124 Kanaal 10403 126.650
0.194 West 1035 11.220
SS0.303 IJsland 90216 699.475
0.82 Kanaal 13897 161.180
0.292 Kanaal 10343 126.960
Z.459 Witte Bank 6787 99.980
0.222 Oost 7626 42.870
0.235 Oost 7214 43.720
Z.539 Oost 9564 134.050

Kgr. Fr.
Zat. 15 Jan. 41.034 559.125
Maand. 17 Jan. 280.709 3.068.970
Dinsd. 18 Jan. 220.052 2.277.245
Woensd. 19 Jan. 160.090 1.858.145
Donderd. 20 Jan. 11.648 127.500

713.533 7.890.985

AANVOER IJLE HARING

ZEEVIS GROOTHANDEL

Camille WILLEMS
sedert 1887

IMPORT EXPORT
Telefoon: 7207&/76 - 72318/19 
Telegram: Willemeco Oostende
O O S T E N D E

(226)

Kgr.
7 Jan. 1949 285.465
8 Jan. 1949 352.330

10 Jan. 1949 71.140
11 Jan. 1949 324.145
12 Jan. 1949 501.000
13 Jan. 1949 133.495
14 Jan. 1949 307.225
15 Jan. 1949 285.925
17 Jan. 1949 175 ?10
18 Jan. 1949 153.945
19 Jan. 1949 153.890

Eet vis, plat of rond,
en blijft sterk en gezond

VISMIJN O O S T E N D E
WEEK VAN 14 TOT 20 JANUARI 1949

Vrijdag
Vendredi

Zaterdag
Samedi

Maandag
Lundi

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

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

Barbues — Griet, gr..................
midd....................... ........
kil I I .  * .  • é t *  M i  * i t  » «  è * é «

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

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

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

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

Gullen ... ............i. ...
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 ilrog ..........................
Homards — Zeekreeft ..............
Flottes — Schaat ....................
Zeebaars .....................................
Lom ...........................................
Congres — Zeepaling ..............
Lingues — Lengen ................. .
Soles d’Ecosse — Schotse schol
Hareng — Haring (volle) ........
Hareng guais — IJle haring ...
Latour ...................................... .
Tacauds — Steenpost ..............
Flétan — Heilbot ....................
CoHn — K oo lv is ....... . ....... . ...
Esturgeons — S teu r ....................
Zeewolf .....................................
Vlaswijting ...............................
Zonnevis .........  ..........................

30.40-
41.50-
43.50-
46.80-
39.40-
45.80- 
30,60- 
26,00

40.00 
47,40 
49,60 
48,20 
39.80
55.00
38.00 
-2.00

30.00- 
47,40- 
.50.00- 
49,50 
41,00. 
47,60-
32.00- 
25,50-

44.40
53.00
53.40

43.40
50.00 
39.80
28.00

16,20-16,60 
15,80-17,20 
16,60-16,80 
15,40 
5,80- 6,80

11,50

32,60
13.00

7.00-10,00 
12,50
2,20- 3,80 

13,60-17.00
9.00-14,00 

14.00-21,40
8,40- 8,80

15.20 
14.40
14.80
13.80 
5,60

18.20 
12,00 
10,60 
26,00 
18.00

16,20
17,40
18,00
18.00
7,40

18,50
14,80
13.00
28.00

6,40-11,00

8.50- 8,70 
71,00

5,00
13,60-
5,20-

13,90-
6,80-
9,20

15.00-
7,50-
4,00-

40.00

19.20 
11,00
23.20 
12,40

17,70
9.00
8.00

10,00-11,60
13,70

10,60-16,00
13,00-16,60

9,20-13.00 11,00-13.00

Dinsdag Woensdag Donderdag
Mardi Mercredi Jeudi

28,80-47,20 29,40-47,60 28,20-41,40
42,00-51,40 53,40-60,40 51,50-52.00
47.50-53.40 56.00-63.40 51.00-55.00
46.00-52,60 51,00-56,60 50.00-54.00
34.80-43.40 40,20-47.80 41,00-48.00
40.00-51,60 39.00-43.00
31,00-37.80 32.00-35.00 36.00
24.00-29.00 25.00-30.00 25.00-29.00

15.00-16,20 15.00-16,20 15.00-15.40
15,60-17,20 15.00-15.80 16,80
15,40-18.40 15.40-17,40 15.40
15.00-16,80 15.20-15.80 14.80
2,80- 5.00 5,60- 7,20 6,80

17.00
14,00 15,20
9,80-11,00 7,60-12,80

32,00 31,00
21,00 19.00

6, '60-12,40 6,80-13,80 6,4b-ÏÓ’,70
12.00-16.00 14.00
3.00- 4,20 2,20- 3,00

17.40-22,80 17.20-26,40 22.70
5,60-11,20 5,60-13,20 11.00-13,80

15,00-23,20 15,40-25,00 .........
6,00-13.00 3.00- 6,00 5,80- 6,40
2.00-10,80 3.00-11,00 4,60
........ 11,00-18,00

5,20- 7,00 5,50- 7,50 6,00
5,00- 6,00 5,50- 6,00 6,00

38.00-41.00 36,50
9,60..... 10,20-14.00

5i8ÖlÏ5,00 10,40.....
11,00-17.00 12,60-17,60 13,00-15,00

9,80-15,60 12.00-17,00

5,40- 6,40 
7,30- 7,50
5.60- 6*80

1.60-1,90

4,60.....

7^40.....

9.40
15,50

5,00- 7,00 
7,60- 8,40 
9.00

3,80- 7,00 
42,00-46,00 
5,20- 8,60 

53,00

ll.’ÓÖ-Ï̂ OO

6,00- 9,20 
4,80- 5,00 
7,40- 9,40

33.00
7,40

3(50- 6,00 
5,60

7,00

1,70- 2,20 1,90- 2,20

L90- 2,60
45.00 ..........
6,60- 9,20 ...........

18.00
12,40

Datum
15-1
17-1
18-1 
19-1

Dat.
15-1
17-1
18-1

VIS
Vaartuigen

3
9
7

12

Opbrengst
51.670

336.600
299.550
620.230

GARNAALAANVOE^
Kgr Opbr. H.-L. prijs 

412 16.700 50-58
44 2.281 49-54
69 4.301 46-64

Dinsdag 11 Januari 1949 
Tong ong. 52; tarbot 43; pieterman 

32; platen grote 18; midd. 16; kleine 
8; keilrog 20; rog 10; wijting 9 fr per 
kgr.

Woensdag 12 Januari 1949 
Grote tong 41; andere tong 50; pie

terman 30; platen grote 17; midd. 16; 
kleine 9; rog 10; wijting 6; zeehond 5 
fr per kgr.

SPROT EN HARING
Dat. Kgr Opbr. H.-L. prijs 
15-1 10.663 20.904 1,50-2,40
17-1 31.670 60.726 1.50-2,20
18-1 37.480 63.009 1.50-1,80

Verwachtingen

Leopold DEPAEPE
In- en Uitvoer van 

Vis en Garnaal 
VISMIJN ZEEBRUGG' n 

Tel. Privé: Knokke 11 )« 
(224)_______ Zeebrugge 513.30

Donderdag 20 Januari 1949 
Kleine aanvoer belopende tot 220 

bennen en omvattende zeer weinig 
verscheidenheid. De prijzen, alhoewel 
iets gedaald zijn heden toch nog zeer 
bevredigend. Slechts 25000 kgr ijle ha
ring ter markt, die afgenomen worden 
van 190 tot 220 fr  de 100 kgr.

Kgr. Fr.
0.60 Kust 460 6.980
N.801 West 1397 14.300
Z.240 Oost 4862 55.040
N.806 West 4849 50.620
0.310 Kust 80 500

AANVOER EN OPBRENGST PER 
DAG

ZATERDAG 22 JANUARI 1949
Van de Noordzee : 0.87; 

ZATERDAG 22 of MAANDAG 24 JAN.: 
Van het Kanaal : 0.227;
Van de Noordzee : 0.250; 0.224; 

MAANDAG 24 JANUARI 1949 :
Van het Kanaal : 0.155;
Van IJsland : 0.297 (2000 bennen); 
0.92;
Van de Witte Bank : 0.198;
Van de Noord : 0.232; 0.229; 0.215. 
Van de West : 0.201; 0.330 ; 0.196; 

MAANDAG 24 o f DINSDAG 25 JAN.: 
Van de Noord : 0.269;
Van de Oost : 0.174; 0.187; 0.210; 

DINSDAG 25 JANUARI 1949 :
Van de Noord : 0.80; 0.108; 

DINSDAG 25 of WOENSDAG 26 JAN.: 
Van de Oost : 0.176; Z.413; Z.428; 
Van de Noord : 0.300;
Van de West : 0.265;

WOENSDAG 26 JANUARI 1949 :
Van de Noord : 0.247;
Van het Kanaal : 0.236; 0.170; 
Van de West : 0.78;

NIEUWPOORT
Zaterdag 15 Januari 
Grote tong 30; andere tong 47; tar

bot 50; kabeljauw 18; platen grote 14; 
midd. 10; kleine 3 rog 10; wijting 7 fr 
per kgr.

Maandag .17 Januari 1949 
Grote tong 35; andere tong 46; tar

bot 48; pieterman 32; kabeljauw 19; 
platen grote 18; midd. 15; kleine 5.50: 
keilrog 17; rog 11; wijting 7-8; zee
hond 4 fr  per kgr.

Donderdak 13 Januari 1949 
Grote tong 30; bloktong 35; fruit- 

tong 46; tarbot 40; pieterman 30; ka
beljauw 19; platen grote 10; midd. 9; 
kleine 1,70-2,40; rog 8; wijting 6 fr  per kgr.

Firma H. Debra
GROOTHANDEL IN VI8 _
:: en Garnaal

Telefoon H e l s t :  513.80 
EXPORT - IMPORT 

(218) Zout voor de viseert

HARINGAANVOER
Datum Gewicht Prijs per kg 

13,500 1,55-1,70
3.000 1,75

SPROTAANVOER
Gewicht Prijs per kgr

11-1-49
13-1-49

Datum
11-1-49
13-1-49
14-1-49
15-1-49

5.500
14.350
11.000
6,455

11,00-12,08
5,15- 9,00 
8.00- 8,86 
8,75-10,05

Huis Raph. Huysseime
IMPORT EXPORT

VIS - GARNAAL

Specialiteit gepelde garnaal
H. R. 2151 Tel. Privé 421.08 

. (213) Vismijn 513.41P-'VVVVVVVVVV̂A/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VV
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GARNAALAANVOER
OOSTENDE

Datum Max. en Aantal
______________ Kgr. Opbrengst Min. prijs vangsten

Gemld.
prijs

13-1
15-1
18-1

14 1135 52-89
35 1889 31-98
16 1512 94-95

O O S T E N D E
$*>ROTAANVOER

81
54
94

13-1
14-1

470
80

3.084
768

750-930
960 050

VISMIJN Y M U 1DEN
WEEK VAN 12 TOT 18 JANUARI 1949 

Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Maandag Dinsdag

2,55- 2,30 
2,70
3,00- 2,95 
3,20- 2,85 
2,45- 2,10 
3,85- 3,45

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

0,31
0,35

2,20- 2,15 
2,50- 2,45
2.95
2.95 
2,25 
4,05- 3,75

2,35- 2,05 
2,45- 2,30
3.00- 2,70
3.00- 2,80
2.30- 1,95
4.30- 3,75

2,15- 2,05 
2.55- 2.20
3.00- 2,60
3.00- 2,65 
2,20- 1,85 
3,75- 3,35 3,80- 3.7G

0,55
0,55
0,65
0,45
0,45
0,75
0,50
0,45
1,50-

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

1,40
1,58- 1,52

0,30- 0,38

0,50
0,60
0,54
1,32- 1,30 
0,31
0,35- 0,45 

0,65-' 6̂ 52

1,60
0,55
0,55
0,65
0,45
0,45
0,75
0,50
0,45
1,55- 1,40

0,75
0,50
0,45

0.60
0.54

0,31'
0,35- 0,45

1,58- 1,40

0,25-0,40

0,48-0,27
0,60
0,54
1,40- 1,22 

0,31 
0,45

0,25- 0,35

0Ï38-" Ó",48 
0,60 
0.54 

1,22-1,3# 
0,31 
0,45

0,40- 0,45

0,60

0,62- 0.54 0,66- 0.52

0,40- 0,45 0,40- 0,45

0,60

13,00- 9,50 12,00- 9,50 0,26-"Óil6 0*22-*01,16 o|27- 0,12

4,00- 3,30 
0,31

3,70- 3,25 
0,31

0,60

<ÜÖ

3,75- 3,15 
0,31 !



Z E E B R U G G E
BESCHOUWINGEN

PRIJZEN VAN DE VERSE VIS

15-1 17-1 18-1 19-1 20-1
Grote tong 42,00-43,00 37,00-38,00 40.00-42,00 31,00-33,00 32,00-33,00
Bloktong 48,00-50,00 42,00-43,00 50,00-52,00 42,00-43,00 40.00-43,00
Fruittong 52,00-54.00 52,00-53.00 54,00-56.00 48,00-53,00 54,00-53.00
Sch. kl. tong 55.00-58.00 53.00-54.00 58,00-59,00 49.00-54.00 53,00-58.00
Kleine tong 55,00 46,00-48.00 51,00 42.00-44.00 48,00-57,50
Grote tarbot 58,00-60,00 60.00 56.00 50.00-55.00 50.00
Midden tarbot 35,00-38,00 36,00 35.00 38,00 32,00
Grote griet 26,00 26,00 25,00 25.00
Varia 23,00 24,00 24.00 23.00
Gr. pladijs 15,00 15,00 16,00 15.50 15,20
midd. pladijs 15.00 15,00 16,00 15.00-16;00 15,20 „
Kleine pladijs 16,00 16,00 17.00 15.00-17,00 15,80-15,40
Deelvis 11,00 10.00 11,00 12.00
Pieterman 40.00 43.00 42,00 41,00 37,00
KUlPbaard 11.00 9.00 12.00 11.00
Kabeljauw 22.00 23.00 24.00 24.00
Gr. wijting 9,00-10.00 11,00-13.00 12,00 4.00- 6,00 7.00- 8.00
Kl. wijting 9,00- 7,00 8,00 9.00 2,00- 3.00
Keilrog 12,00 15,00 15.00- 14.00 11.50-12.00
Grote tong 10.00 ✓ 11,00 12,00 11.00-12.00 9.00-11.00
Scherpstaarten 9,00 8,00 9.00 8.00- 9.00 7,50- 9.00
Kl. rog 7,00 6,00 5.00 6,00- 7.00 12.00-13.00
Schar 11,00 9,00 11.00 11.0
Kongel 8,00

5,00Bot 7,00 7.00 8.00
Til ten 13.00 50-—05

13.00-14.80
|

CARELS
Diesel M otoren

AGENTSCHAP:
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ü. Bauwens & C°
REDERIJKAAI, 35 

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

IJMUIDEN
De aanvoer bestond deze week uit 

315000 kgr verse vis en 310000 kg ijle 
haring aangevoerd door 8 grote boten 
van het Noorden en 63 grote en kleine 
motors. De gehele aanvoer is voor de
ze week zeer tegengevallen. Hoe kan 
het ook anders als men de verhalen 
verneemt van de vissers. Dagen ach
tereen stormtt het om de Noord. Zo
doende worden hun zeereizen langer 
en de vangsten bedragen slechts 30 a 
40000 kg. Deze vangsten waren rijk 
aan verscheidenheid, o.a. schelvis, wij 
ting,, koolvis, rog-vleet, mooie meiden, 
hammen en poon. De kabeljauw was 
echter zeer schaars.

De vangsten van de motors geven 
ons mooie tong en scholvangsten. De 
tarbot blijft zeer schaars. Verder : eni 
ge motors met grote vangsten ijle ha
ring. Er bestond deze week een groot 
tekort aan vis. De vrije soorten wer
den zeer duur afgezet. De overige 
soorten kenden controlprijzen.

Enige export van vis had plaats 
naar Engeland, Frankrijk en Zwitser
land, voor ijle haring naar Duitsland.

Verwachting toekomende week : 20 
boten van het Noorden en 45 motors.

STICHTING

¥•$• De Verenigde
VisafsUgers te 

Oostende
Op 24 Dec. 1948 werd te Brugge voor 

noemde vennootschap gesticht tussen
1) De PVBA «Ecorage Jules Baels»;
2) de NV «Pêcheries a Vapeur»; 3) dhr 
Martin Jans, visafslager te Breedene; 
4) de PVBA «Visafslag»; 5) dhr Henri 
Lauwereins, afslager te Oostende en 
dhr Frans Verbanck, bediende te Bree 
dene. Het doel der maatschappij is het 
afslagersbedrijf uit te oefenen, enz. 
Het maatschappelijk kapitaal is on
beperkt en vastgesteld op ’n minimum 
van 50.000 fr.

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

Wilt U goede en fijne vis ? 
Geen buitenlandse, doch koop wat 

Belgisch is !

De werkloosheid 
afgenomen

MET 8.748 VOLLEDIG EN 37.375
GEDEELTELIJK OF TOEVALLIG 

WERKLOZEN
Blijkens de statistiek over de verze

kering tegen werkloosheid zijn tijdens 
de week van 2 tot 8 Januari per dag 
gemiddeld 76.642 volledig werklozen ge 
controleerd, benevens 94.855 gedeelte
lijk en toevallig werklozen (arbeiders 
die met verkorte werktijd werken, ar
beiders die ingevolge een geval van 
overmacht tijdelijk werkloos zijn, 
werkloze havenarbeiders.

Tegenover de vorige week wordt een 
vermindering waargenomen van 8.748 
volledig werklozen en van 37.375 ge
deeltelijk en toevallig werklozen.

De afneming van de volledige werk 
loosheid is te danken aan de toene- 
nemende werkhervatting door de 
grensarbeiders die normaal in Frank
rijk werkzaam zijn.

Er waren maar 7.000 volledig werk
loze grensarbeiders meer tegen 25.000 
de week te voren en 41.000 einde De
cember. De daling werd evenwel ge
remd door de stijging van de volledige 
werkloosheid in de takken van n ij
verheid : bouw-, textiel-, kleding- en 
diamantindustrie.

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

Oostende-Dover
Uurtabel der overvaarten voor de 

week van 23 tot 29 Januari 1949.
Van Oostende naar Dover : af

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

te 11 uur 20.
De auto’s worden vervoerd met de 

gewone passagiersboten.

De nieuwe Belgisch-Nederlandse
VJSSER1J-ALMANAK 1949

ió aei&cfieaen S iv ijb  :  1 2 0  fa .

ten. Ik weet niet of het licht brande 
op de enveloppe.

- Heb je van in het kotje geen geluid 
opgevangen van lulde stemmen ?

- Neen ik heb niets gehoord 
Met deze laatste getuige sluit de

Raad zijn zitting. Dit alles brengt 
niets bij om te kunnen besluiten hoe 
Vanhoorne over boord is geraakt.

De bemanning van de «Breughel» 
koos Woensdagavond zee zodat de 
Raad de zaak voor een twintigtal da
gen zal moeten laten rusten.

De Onderzoeksraad voor de Zee- - Heb je niemand anders aan dek ge- verklaren vroeg dhr.^Rijkscommissaris 
vaart kwam Woensdagnamiddag te zien ? - nog om ter piaatse aan boord van
Oostende bijeen onder Voorzitterschap - Neen, niemand. 0  299 omgevine na te eaan ten ein
vat\ ^hr. J' Dhr. Pluymers ver- - Was er geen ij sel aan dek of natheid de Zich een juister oordeel over het ge 
vulde het ambt van Rijkscommissans -  Neen het dek was droog. Op de en- vai kunnen vormen n » Raad «tpm 
De raad beperkte zich bij deze zitting veloppe is het altijd droog. d6 hieerin toe z£ fat bij £  £ ™ g k X
tot een verhoor van talrijke leden van - Was er verlichting op de enveloppe? Van 0  299 dit is rond Zondag over 
de bemanning van 0.299 «Breughel» _ &  is verlichting doch ik weet niet veertien dagen, enkele raadsleden zich 
aan boord van welk vaartuig op 19 No of het licht aangeschakeld was. Het aan boord van het schin zullen beee

n ro n  lr lo o n  nvi ®

dftde^'zaehó/utad aaax Zeeoaatt
De geheimzinnige verdwijning van 
matroos Vanhoorne L. aan boord 

van de O. 299 «Breughel»

vember 11. op geheimzinnige wijze de 
19-jarige matroos Vanhoorne Louis 
verdween. De feiten deden zich voor 
op gestelde datum in de IJslandse wa 
teren ter hoogte van Reyckjavik toen

was klaar buiten.

LANDSWEERDT MODESTE

Matroos Landsweerdt Modeste ging

ven.

EEN WERK VAN 632 BLADZIJDEN

de 0.299 vier dagen Oostende had ver_ Vanhoorne wekken om de wacht over 
laten. Alles was wel aan boord toen te nemen.
Vanhoorne Louis en Van Dichelen Pie- De Rijkscommissaris - 
ter om 8.40 u. de wacht overnamen . sliep Vanhoorne toen je hem wekte
van de matrozen Baert en Landsweert . j a> hij sliep. Hij heeft niets gezegd
Tijdens deze wacht stond Van Biche- en ben onmiddellijk naar mijn
len op de uitkijk terwijl Vanhoorne kooi gegaan. Landsweerdt is direkt
het roer hield. Op zeker ogenblik heeft opgestaan. Ik sliep in hetzelfde lo- 
laatstgenoemde de brug verlaten om
«naar achter» te gaan. Zowat 40 m i- „
nuten later is de kapitein Allary Ar- ’  j a ^ J®. ̂  ongeveer’ 7 iaar naar de-

X e z M d r n % ga n Z ernneeo p S r S
^  daaroDvoiK^nde oDz^ektaEen tact met elkaar hadden « e  niet. We 

m Sktenm tTat^^ V a n L o r n H c h  nTt ™  V0OT « * *  °P hetzelfde
meer aan boord van de 0.229 bevond en 1
derhalve over boord moet zijn geraakt - Sprak Vanhoorne veel ?

Het getuigenverhoor dat heden - Neen hij was niet spraakzaam 
plaats had, nam heelwat tijd in be- - Wanneer jij van de brug naar bene- 
slag en gaf aanleiding tot langdurige den moet, naar het W.C. bev. zijn 
ondervragingen. Uit deze ondervra- er dan geen plaatsen waar je bizon- 
ging geven we hier de voornaamste der moet oppassen om niet over 
passussen weer. Het zal onze lezers boord te gaan, vraagt een raadslid, 
gemakkelijk zijn uit te maken dat uit _ Neen men liep geen gevaar, 
dit ganse verhoor geen licht is geko-
men omtrent de juiste omstandighe- MARMENOT CONSTANT
den van deze geheimzinnige verdwij
ning. Matroos Marmenot kan eveneens

Na voorlezing van het zeeverslag geen licht brengen. Hij deed zijn eer- 
werd kapitein Allary als eerste onder- ste reis en had doorgaans een zware 
hoord kop. Daarom lag hij bij vrije tijd
- Wanneer stelde ge vast dat Vanhoor- nieestal in zijn kooi.

ne verdwenen was ? . w
- Toen ik op de brug kwam voor in- j o n c k h e e r e  w il l y

speette vond ik alleen Van Dichelen . . .
Op mijn vraag waar Vanhoome Jonckheere is marconist en zat m 
bleef, antwoordde deze dat Vanhoor-  ̂ m arconistenkotjte. Hij heeft dit 
ne reeds 40 min. weg was. Hij had °P een ogenblik verlaten en een goede 
gezegd even «naar achter» te moe- daS gewisseld met Vanhoorne., Hij is 
ten. Daarop telegrafeerde ik onmid- gaan eten over de enveloppe. Het was 
deli’ k naar beneden doch vandaar toen 10.30 u. Hij moest niet oppassen 
kwam het ontstellend bericht, dat onder weg want overal kon hij een ba- 
aldaar geen spoor van Vanhoorne lustrade grupen. 
was te ontdekken. Bij nader onder- Rijkscomissaris : 
zoëk kwamen we tot de conclusie " Wanneer ben je terug naar het mar- 
dat de matroos verdwenen was... S?ni", aan, ' , __ .
Hebt U nadien vastgesteld dat an- - Rond 11 u. Ik heb dan Vanhoorne

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. Hand in Hand, Vindictivelaan, 20,

Oostende;
3. Verenigde Vissersreders, Vismijn,

Oostende;
4. Internationale Boekhandel, Opex,

Oostende;
5. Bureel Hand in Hand, Zeebrugge;

Nieuwpoort;
7.iMaria 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.

dere voorwerpen ontbraken ?
- Neen, er ontbrak niets aan boord. 

De Rijkscommissaris gaat verder :
- Hadden er zich geen moeilijkheden 

voorgedaan aan boord ? Heerste er 
goede verstandhouding?

- Ja, er heerste een goede kameraad
schap onder de bemanning.

- Kloeg niemand over het gedrag of 
het werk van de nieuwe matroos ?

- Neen.
- Zou het U niet opgevallen zijn dat

de jongen zolang wegbleef ? ?
- Misschien niet. Bij een gewone ma

troos wel, doch Vanhoorne deed zijn 
eërste reis met de «Breughel»
Lag het schip stil toen U naar de 
brug ging ?

- We hadden stil gelegen. Wanneer ze 
20 vadem hadden zijn ze stilaan be
ginnen malen.

Aïlarij bevestigt verder de inhoud van 
zijn zeeverslag. Hij weet niet hoe de 
matroos is kunnen 'over boord gegaan 
zijn. Er was storm doch zonder zware 
zeeën zodat hij niet kan denken, hoe 
iemand in zulk weer over boord zou 
kunnen gaan..

MATROOS VAN DICHELEN

De matroos verklaart dat hij om 
8.40 u. op wacht ging met Vanhoorne 
Ze losten Baert en Landsweert af. De 
«Breughel» lag stil, roer stuurboord. 
Daarna is men beginnen langzaam ma 
len. Vanhoorne nam het roer en hij 
zelf de uitkijk. Het schip rolde noch 
stampte doch het waaide genoeg om 
stil te liggen. Om 10.45 u ongeveer 
vroeg Vanhoorne het roer te mogen 
verlaten om even «naar achter» te 
gaan. Toen de kapitein op de brug 
kwam was Vanhoorne reeds 40 min. 
naar beneden. Er was geen uitkijk. De 
kapitein telegrafeerde onmiddellijk 
naar beneden. Vanhoorne was er niet, 
en was nergns te vinden.
- Waarom heb je de kapitein niet eer

der verwittigd van het lang wegblij
ven van Vanhoorne? Dat moest U

toch verdacht voorkomen.
- Wel ik dacht niet aan zoiets ergs en 
wilde de nieuwe matroos niet in moei

li’ kheden brengen bij de baas
- Langswaar is hij naar beneden ge

gaan ,
- Hij daalde langs stuurboord af langs 

de windzijde dus.
Zijn er geen twee W.C.’s aan boord? 

-J a , een langs voor en een aan bak
boord. Langs voor is hij niet ge
gaan want ik zou hem gezien heb
ben. Hij zal langs achter gegaan 
zijn, Op die ogenblikken hebben ons 
geen zeeën gepakt.

- Was er soms ruzie geweest ?
- Neen, er was geen sprake geweest 

van ruzie. Alles ging wel.
De Rijkscommissaris
- U bent meer dan eens met Vanhoor

ne op wacht geweest ? Hebben jul
lie over niets gesproken ? 
Vanhoorne sprak niet veel en dan 
nog over de werkzaamheden.

niet gezien het was schemerig bui-

Zullen de vakbonden 
de werklozenstein  

uitbetalen?
Over een tweetal weken zal de werk 

lozensteun op een andere wijze wor
den uitgekeerd als volgt, 
den uitgekeerd als thans.

Zulks werd medegedeeld op een ver
gadering van het Algemeen Belgisch 
Vakverbond te Brussel. De vakbonden 
zullen worden belast met de uitbeta
ling welke thans door de gemeenten 
wordt verzekerd.

Te dien einde zullen in alle gemeen 
ten van de Brusselse agglomeratie 
kantoren worden opgericht. Wie niet 
bij een vakbond is aangesloten, zal 
zich met een centraal betalingskan- 
toor in verbinding moeten stellen.

Bericht aan 
Zeevarenden

NEDERLAND

Texelstroom, Lichtboei Burgzand 
weer ontstoken

Ligging plm. 53 3,4 Nb en 4,55 JSl. 
De rode lichtboei Nb 6 «Burgzand» is 
weer ontstoken.

Waddenzee, Zuidoostrak, Drijfba- 
ken gelegd

Wegens het uitwerken van een bank 
is in het Zuidoostrak gelegd het rode 
drijfbaken No 9 a.

NOORDZEE 
Lichtschip S 2 tijdelijk binnenge- 

gehaald
Het lichtschip S 2 is tijdelijk bin

nengehaald.

Voor Moderne Treiters
1829 SCHIIPSBOUWW ERVEN 1829

JOS. BOEL & ZONENN.V.
T E M S C H E TELEGRAMADRES: BOELWERF 

TELEFOON: Nr 10 (4 LIJNEN)

N.V. 
B E L C I E

Ongevallen in de Visserij
0.302 «Frans Courtens» op 4 Jan. 1949 

VOETEN Mathieu, Scheepskok, bij 
het gutten van vis een steek in lin_ 
ker hand gekregen.

Z.209 «Toni» op 6 Januari 1949 : 
VANDIERENDONCK Leopold, ma
troos, verstuiking van linker pols, 
opgedaan bij het ophalen der korre

0.175 Marguerite-Marie Louise» op 9 
Januari 1949 : BEYEN Gaston, ma
troos, is met achterhoofd op boot- 
rooster gevallen, waarbij de schedel 
licht gekwetst werd. Het slachtoffer 
werd naar de kliniek te Oostende 
overgebracht waar men eveneens 
een lichte hersenschudding vaststel 
de.

Z.404 «Laura-Camiel» op 11 Jan. 1949 
BASSENS Karei, motorist, toen de 
korre opgehaald werd is een stukje 
staaldraad in linkeroog gesprongen 
dat een blindvliesontsteking veroor
zaakte.

0.121 «Monte-Carlo» op 12 Jan. 1949 
BLONDE Oscar, schipper, toen de 
korre opgehaald werd is de schip
per met rechter voet over de kabel 
gestruikeld. Een lichte verstuiking 
van voet werd vastgesteld, en het 
slachtoffer zal na een achttal da
gen rust het werk mogen hervatten

B.616 «Kleine Fernand» op 13 Jan 1949 
PINCKET Médard, schipper is uit
gegleden aan boord tussen kaai en 
schip. Hij werd gekwetst aan hand 
en linker scheenbeen. Deze verwon
dingen zullen voor het slachtoffer 
een tijdelijke arbeidsonbekwaam
heid van 14 dagen voor gevolg heb
ben.

N.776 «Liliane-Nicole» op 13 Jan. 1949 
HOSTE Albert, matroos, kreeg een 
slag van lenter op achterhoofd, die 
slechts licht gekneusd werd.

0.192 «Noordende I» op 14 Jan. 1949 
BENTHEIN Gerard, matroos, heeft 
een slag van een wire tegen neus 
gekregen toen de korre opgehaald 
werd. De neusbeenderen werden ge
kneusd.

Z.233 «Albatros» op 14 Januari 1949 : 
MARTONY René, matroos, is in de 
visput gevallen met het noodlottig 
gevolg dat wenkbrauw en linker 
hand erg geketst werden.

0.105 «Jacqueline-Florimond» op 16 
Jan. BOGAERT Arthur, motorist, 
uitgegleden en gevallen waarbij rug 
spier gescheurd werd.

Zoeklichtjes
♦ 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)
♦ 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)
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G evaarlijke
visvangst

Een trawler van Etaples, de «Garde 
de Dieu» bevond zich rond 5 uur ’s 
morgens op 5 mijl ten N.W. van 
Berck (Pas de Galais). De bemanning 
bestaande uit 8 man, die zien gereed 
maakte om de korre binnen tg halen 
voelde een abnormale tegenstand. 
Plots deed zich een tweevoudige ont
ploffing voor en het vaartuig werd 
letterlijk uit het water geheven om 
terug te vallen en tot boven de brug 
in het water te zinken : een groot lek 
was ontstaan. Daar de pomp niet 
meer functionneerde ten gevolge van 
’t stilvallen van de motor moest de be
manning zich met emmers behelpen 
tot hulp opdaagde. Een ander trawler 
«Fouinard» begaf zich onmiddellijk 
naar de plaats van het onheil en 
nam de «Garde de Dieu» op sleeptouw 
mee naar Etaples. De schade wordt 
op verschillende millioenen Franse 
franken geschat.

Conferentie in 
Washingttpn

Te Washington zal op het einde van 
deze maand een conferentie gehouden 
worden waarin al de landen van West 
Europa die in de Atlantische Oceaan 
vissen zullen uitgenodigd worden. Er 
zal vooral gehandeld worden over de 
wenselijke maatregelen die te treffen 
vallen om het vissen van ondermaat
se vis tegen te gaan, en om zekere 
streken in de zee aan te duiden die 
zouden moeten als kweekgronden aan 
zién worden en waar niet zou mogen 
gevist worden.

Waarschijnlijk zullen de USA een 
verandering in de maaswijdte voor
stellen om aan de ondermaatse vis 
toe te laten te ontsnappen en zo te 
mogen uitzien naar belangrijker vang 
sten van volwassen vis in een jaar of 
twee. Het is niet minder waarschijn
lijk dat ze zullen voorstellen een cij
fer vast te stellen voor wat betreft 
de te vangen hoeveelheid vis, zonder 
daarom een of meer bepaalde landen 
te vernoemen.

Zijn dit niet allemaal punten die 
vroeger reeds te Londen aangeraakt 
werden? We zijn benieuwd of de V.S.A. 
meer succes zal oogsten of, indien ze 
op dezelfde moeilijkheden zullen strui 
kelen.

Eet ge veel vis, dan loopt het voor 
de dokter mis !
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Het dienstcontrakt £en amiagótyeteióie>tde
. ' I ■ . *

aam de diepzeealóó&tó in ffxanfoojfi
Een Paritaire Commissie, die om

vat : de vertegenwoordigers van de 
Federatie der reders ter diepzee visse
rij, van de Federatie der maritieme 
syndikaten en van de Fédératiori 
Francaise des Syndicats profession- 
nels de la Marine, is op 6 Januari in 
het Ministerie van Koopvaardij sa
mengekomen om te spreken over de 
voorwaarden van het sluiten van een 
dienstkontrakt voor de vissers ter 
diepzeevisserij.

Niettegenstaande er gedurende 6 
uren vergaderd werd; kon geen punt 
van overeenkomst gevonden worden. 
Er werd met algemene stemming be
slist de betwistbare punten aan een 
arbitrage voor te leggen.

transaction onderworpen waren, het 
percent van de taks van 1 op 2,5 zul
len zien stijgen. Werden aan deze taks 
onderworpen : de reders, de co-ope- 
ratieven van visverkoop; werden er 
uit gesloten : de reders eigenaars en 
de maatschappijen van maritiem 
krediet.

Deze taks die in alle stadia van de 
markt zijn weerslag zal hebben, zal 
nochtans niet voor gevolg hebben dat 
de prijs van de vis zal stijgen, omdat 
de prijs gemaakt wordt door de wet 
van vraag en aanbod, maar de op
brengst wordt er het meest door ge
troffen.

De bevoegde Franse kringen vrezen 
dat de visserij deze nieuwe last niet

SioHah ditiw
Te Bideford in New Foundland 

werd de jaarlijkse diner van stokvis 
gegeven. Dit is een traditie die reeds 
sedert 1605 bestaat, toen een ruk 
handelaar van de plaats stierf zonder 
nalatenschap. Zijn ganse fortuin werd 
aan liefdadige instellingen overge
maakt en een clausule van het testa
ment voegde er aan toe dat ieder jaar 
een diner van stokvis moest plaats 
grijpen in Bideford. De som voor deze 
diners werd vastgesteld. Er bestond 
echter een voorwaarde : de stokvis
moest in New Foundlandse wateren 
door eigen vissers gevangen worden.

Nieuwe tre ile r voor de 
IJslandse vloot

De motor treiler Jorundar metende 
450 ton, lengte 167 voet, welke van 
stapel liep in de werven te Oullon 
Broad, Lowestoft is de groo,tste welke 
in Oost Engeland werd ggbouwd en 
zal een van de modernste schepen 
van de IJslandse vloot zijn.

Zijn verkoeld visruim is in alumi
nium en zijn ontwerp is gans nieuw. 
Zijn bovenbouw zal bestaan uit een

Engelse landingen van 
platvis in 

November 1948
De grootste hoeveelheid aangevoerd 

platvis kwam van de Barendszee en 
de Moermankust : 267.191 cwt. ver
geleken bij 138.045 cwt. in November 
1947 en met 95.117 cwt. in October ’48 
De volgende grootste aanvoeren kwa
men van de Beer-eilanden en Spitzber 
gen met 124.508 cwt in November te
gen 145.178 cwt. in November 1947 en 
135.196 cwt. in October 1948.

Cijfers van andere visserij gronden 
bevatten : IJsland : 85. 856 cwt. in 
November en 106.514 cwt. zelfde maand 
vorig jaar. Westkust van Groenland ■ 
56.390, West Schotland : 69.385 cwt.; 
Ierse zee ; 24.917 cwt. Kanaal ; 8.832 
Zuid en Z-W  van Ierland : 31.460 cwt. 
Ierse zee : 24.917 cwt.; Kanaal 8.832 
cwt.; Westkust van Ierland : 5.170 
cwt.; Newfoundland : 3.656 cwt.; Bris- 
tol Kanaal : 2.749 ct.; Faroë ; 2.662 
cwt.; Rockail : .1.380 cwt._________ .

D e e n s e

v i s s e r i j

Een officieel verslag van het Deens 
Ministerie van Visserijen stelt vast 
dat de Deense schepen 13.000 ton vis 
gevangen hebben gedurende de 12 
laatste maanden, d.i.__2600 ton min
der dan de vorige twaalf maanden. 
Alleen 15 procent van de vangst 
komt uit de Noordzee. Verder wordt er 
gemeld dat Denemarken een grote 
hoeveelheid achtarms naar Italië uit
voerde. Zes en twintig schepen gin
gen verloren gedurende 1948 en 34 
vissers verloren er het leven bij.

De visbroedplaats te Collingwood 
in Ontario zal gedurende de vijf vol
gende maanden 1.000.000 haring-eie- 
ren laten broeden. De bestuurder der 
broedplaats, George Andrews zei dat 
de jonge haringen gedurende de late 
Lente in de Georgian Bay zullen los
gelaten worden.

Bij Denemarken ? ?

Tussen deze betwistbare punten bevin zal kunnen dragen en dat het ergste 
den zich het indelen van depercen- mag verwacht worden, 
ten en de controle van de verkoop
prijs van de vis.

Inderdaad werd in het kontrakt ’48 
voorzien dat de bemanning met uit
zondering van de kapitein recht had 
op een vijfde van de bruto opbrengst 
van de vangst; het maximum der te 
verdelen opbrengst nochtans het c ij
fer niet mogend overtreffen bekomen 
door het vermenigvuldigen van de 
totale bemanning van Tiet vaartuig 
(kapitein niet inSègrepen)" met het 
coëfficiënt 1,7; en met.jle reserve dat 
de chef mécanicien enkel in het ge
heel meegerekend zijn voor 5 delen 
ten hoogste, de stuurmannen aan 
dek en aan de ‘ machine voor ten 
hoogste vier delen.

De Federaties vroegen dat, binst de 
campagne 1949, de chef mécaniciens 
zouden buiten de verdeling gelaten 
worden, zoals de kapitein en dat het 
vermenigvuldigingscoëfficiënt 1,6 zou 
zijn.

De reders daarentegen verlangen 
dat de kapiteins in de verdeling zou
den opgenomen worden en dat het 
coëfficiënt op 1,8 zou verhoogd wor
den.

Ten titel van transactie zouden de 
gedelegeerden van de bemanningen 
deze laatste regeling aangenomen 
hebben, op voorwaarde nochtans, dat 
het te verdelen kwantum op een vier
de van de bruto vangst zou slaan en 
niet meer op een vijfde. Het ander be 
twistbare punt betreft de controle van 
de prijzen van de verkoop. In het 
grootste deel van 'd e  gevallen wordt 
de vis door de reder opgekocht die 
tevens droger is. De bemanning ver
langt dat een juiste prijs voor de ka
beljauw opgegeven wordt. Men hoopt 
met betrekking daarop dat de Comité 
de la Grande Pêche een vaste prijs 
voor de vis zal kunnen stellen.

Eindelijk hebben de vissers ook ge
vraagd, dat o p ^ e  vangstgronden de 
dienst volgens* de noodzakelijkheden 
van de vangsten zou ingericht wor
den, op voorwaarde dat het personeel 
iedere dag van een ononderbroken 
rustperiode van 8 uur genieten. Deze 
rustperiode mag niet op 6 uur ge
bracht worden maaltijden inbegre
pen binst vijf achtereenvolgende da
gen, zoals vaak voorvalt.

Men verwacht voor al deze punten 
de uitspraak van de arbitrage.

J.C. 76 jaar oud en onbekend reder, 
vertelde aan wie het maar horen wil
de, dat het grootste deel van zijn 
vloot voor Duinkerke gezonken was. 
Hij zou voor dit verlies aan de oorlog 
te wijten, schadeloos gesteld worden 
en wachtte op het bescheiden som
metje van 60 millioen Franse fr.

Mocht men hem op een dergelijke 
garantie de som van 300.000 fr weige 
ren ?

Zodoende slaagde hij er in een ze
ker aantal geldschieters te overtuigen 
aan wie hij als bijkomstige schade
loosstelling beloofde ze in zijn testa
ment te gedenken voor sommen gaan
de van 3 a.20 millioen.

In afwachting ziet de reder zijn ho

Franse
visserijkringen

protesteren
IS DE VIS TE DUUR ?

In Frankrijk is een perscampagne 
aan de gang tegen de visprijzen. De 
Parijse bladen beweren dat de vis e- 
ven duur is als het vlees; dat de vis 
te duur is vergeleken met de prijzen 
van voor de oorlog; dat de visser de 
vis te duur verkoopt.

Daartegen wordt door de bevoeg 
de kringen hevig geprotesteerd - de 
beste vis kost 400 fr het kg als 1 kg 
biefstuk 480 fr kost, wat toch nog pen 
verschil uitmaakt.

Als de verbruiker de vis duur acht, 
is dit niet de schuld van de visser, 
maar wel van het groot aantal tus
senpersonen door wiens handen de 
vis moet gaan vooraleer die op de ta
fel van de laatste koper komt. Een 
tweede reden van deze duurte is dat 
de verbruiker enkel enige soorten

nzont beperkt tot de muren van ziin‘ iïent’ elï g °edkope lekkere vis dikwijls
------------  • genegeerd wordt ten voordele van an-

________ __ dere duurdere soorten
cel in de gevangenis.

Als ’t visverbruik vergroot,
kent de visser geen nood

DE FRANSE FISCALE HERVORMING

De Franse fiscale hervorming op de 
visserij die te lang zou zijn om hier in 
detail uiteen te zetten en waarin 
men zich tenslotte zóu gaan verliezen, 
zal in samenvatting als gevolg heb
ben, dat deze die aan de taxe de

Suksesvolle vissers
Onofficiële verslagen melden dat 

kapitein Albert Saunders welke voor 
19 reizen in 1948 ongeveer het bruto 
bedrag van 43.000 pond opstreek, een 
van de verdienstelijkste vissers van 
Milford is. Hij is bevelvoerder van de 
Milford Viscount, toebehorende aan 
de Milford Steam Trawling Company. 
Haar zusterschip, de Milford Marquis, 
(vroeger de Postboy) kwam in derde 
plaats met haar kapitein James Job- 
son, een van de jongste kapiteins van 
Milford. Zijn bruto bedrag was onge
veer 2000 pond onder deze van kapi
tein Saunders. Tweede was Albert 
Riby van de United Trawlers Gun- 
ner.

De verdienstelijke kapitein van 
Castle was Arthur Harvey. Zijn vang
sten overtroffen 40.00Q pond. Eens 
loste hij 1.100 bemïên in Fleetwood 
vah een reis.

«Koning van de Crabbers» was 
Jack Ryan, welke op kop stond voor 
enige jaren. Hij bracht 29.000 pond 
op. De beste reis van het jaar werd 
gemaakt door kapitein James Jobson. 
Hij bracht 3785 pond op voor een 
veertiendaagse reis in April.

SLECHT WEER IN HERLAND

Voortdurend slecht weer heeft de 
visserij in de Ierse wateren allesbe
halve lonend gemaakt. Er werd wei
nig uitgevaren en de enkele dagen 
dat dit toch mogelijk was, werd er 
weinig of niets gevangen, daar de 
storm de haringscholen scheen naar 
de grote diepten verjaagd te hebben.

Een van de beste markttijden van 
het nieuwe jaar werden onmedogend 
vernield en de vissers moeten duizen
den ponden verloren hebben.

legering van niet-invretende alumi
nium.

Mr A. G. Smith, de ontwerper, zegt 
dat het ruim van de Jorundar een 
nieuwe richting in scheepsbouw ver
tegenwoordigt. Andere kleinere sche
pen hebben ruimen gehad die gedeel
telijk in aluminium waren, maar 
nog geen treiler van deze grootte 
werd zo uitgerust. Hij zal ook de 
grootste hydraulische winch' hebben.

Hij zal ook uitgerust worden met 
een vismeel-instalatie met een ver
mogen van 10 ton per 24 uur, en een 
traanuitperser; de stoom voor deze 
laatste zal geleverd worden door een 
verloren-stoomketel. De Dieselmoto
ren van de Jorundar zullen een 
sterkte hebben van 970 P.K. en er zal 
een plaatsruimte zijn voor een be
manning van 39 koppen, met warm en 
koud lopend water, stortbaden en 
luchtzuivering door gans het schip.

De eigenaarster Mw Gudmundur- 
Jorundsson kwam over met haar 
echtgenoot om het schip van stapel te 
laten lopen.

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

Ter lig op wis¥angst 
met paren

Een groot belang wordt gesteld in 
de eerste na-oorlogse reis, die weldra 
zal aangevangen worden met paar- 
treilers vanuit Milford Haven. Vóór 
de oorlog waren er soms tien paar 
treilers aan het vissen op de hoogte 
van Milford, de Spaanse «seine» me
thode gebruikende; maar dit systeem 
werd verlaten wanneer een twist ont
stond voor het aanwerven van Spaan
se kapiteins. Deze methode zal nu te
rug hervat worden door Messrs J. C. 
Llewellin Trawlers en de schepen 
welke nu in gereedschap gebracht 
worden zijn de Lord Northoliffe en de 
Lord Cecil.

De bestuurder der firma Mr J. C. 
Llewellin heeft veel belangen in En
gelse en Schotse havens en heeft ver
trouwen in de paar methoden, in de
welke hij reeds vóór 1939 belangen 
had.

Andere treiler-eigenaars van Mil
ford zien met belangstelling naar de 
uitslagen.

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. §
per stuk door sftorting van $
dit bedrag op postcheckreke %■
ning 41.89.87 van S. Boilinne p
H. Hartplein, 11 Oostende S 
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BRIEF UIT YERSEKE

UIT NEDERLAND

De oesterverzending over de maand 
December 1948 heeft als volgt bedra
gen :

stuks
Nederland ........  552.019
België .................. 3.070.105
Engeland ...... 279.100
Diverse landen ... 118.090

Totaal : 4.019.314
Vorig jaar December was de ver

zending als volgt :
Nederland ...... 640.284
België .................. 2.739.185
Engeland ...... 374.000
Diverse landen ... 78.298
Frankrijk ...... 500

Totaal : 3.832.267

Dit jaar dus een hogere verzending 
voor België van ruim 300.000 stuks. En 
daarbij te bedenken dat er ook nog 
een belangrijk kwantum Deense oes
ters werd ingevoerd in dit land.

Daartegenover staat een aanmer
kelijk lagere afname van het bin
nenland. Vele oestereters werden 
waarschijnlijk nogal hardhandig door 
Lieftinck aangepakt en als reactie 
daarop moet een weelde-artikel als 
oesters het natuurlijk eerst ontgelden 
Ook Engeland liet een flink kwantum 
vallen. Ook hier hoogstwaarschijnlijk 
vermindering der welvaart in het 
eens zo rijke en welvarende Impe
rium. Daarenboven beschikten de 
Britten zelf nog over een kwantum 
Franse oesters, die wel eerst op zullen

moeten met het oog op het vorstge- 
vaar. Onder de diverse landen zal, 
naast Zwitserland met een beperkte 
afname, de bezettingszone der Ame
rikanen wel een belangrijke plaats 
hebben ingenomen, daar er nogal wat 
naar deze sector werden gezonden 
door diverse firma’s. Al met al zijn 
de geruchten als zou December ’48 
minder zijn geworden als het jaar 
daarvoor niet bewaarheid geworden.

De commissie voor de aankoop van 
Franse zaaioesters gaat heden 15 Ja
nuari op stap. Naar wij vernamen is 
er een redelijke kans, dat er nog 
meer grote oesters kunnen worden ge 
kocht dan eerst gerekend werd.

Yerseke, 15-1-49.

DE ZAAIOESTERS

Hoe staat het evenwel met de zaai 
oester-aangelegenheden ? Zoals we 
verleden week reeds schreven ver
trekt vandaag de commissie tot aan
koop van Franse zaai-oesters, Er 
schijnt hoewel slechts een beperkte 
hoeveelheid van de gewenste soort 
(30-40 kgr per 1000) voorhanden al
thans te koop schijnt te zijn veel ani
mo tot bestellen te bestaan. Naar men 
ons meedeelde zou reeds 250 tot 260 
duizend kilo zijn aangevraagd. De

geefster». Naief is het evenwel de 
mening te uiten dat al dergelijke din
gen enkel en alleen door de grote 
kwekers worden geprobeerd met de 
bedoeling de kleintjes te vernietigen. 
Het voegt beter te bedenken dat de 
werkwijze die we zoëven als in het 
voornemen liggend voorstelden be
paald zijn goeie kanten heeft voor al
le kwekers. Ook voor die zich nu be
dreigd achten. Voor de kwekers-han- 
delaars dit voordeel dat men de be
schikking krijgt over een partij oes
ters met mooie gave schelpen. Verder 
en dat is in het algemeen belang ko
men een flink aantal goede zaadgeef- 

nannënböeren~voelen zich als”  steeds sters haar zoveel minder gezonde zus-
  • i  • ____- __    y „  l 'O V C ' i r  A V T 7  f~\ n  n *A v» \X 7  n 4* n  l r n  n

CalumfUa 
gx.de apfvteng&t

Men verwacht dit jaar een opbrengst 
van 70.000.000 dollars voor de visin- 
dustrie van Brits Columbia, een mer
kelijke verhoging over het 1947 rekord 
van 58.764.950 dollars. De vangsten 
van heilbot en zalm klopten geen re
cords dit jaar, maar de hoge markt
prijzen gaven de doorslag. De zalm- 
vangst alleen bedroeg 1.313.900 kisten 
en de haringvangst overtrof alle ver
wachtingen. Er werd 200.000 ton aan
gebracht hetwelke bijna het dubbel 
is van de 128.000 ton van 1947.

bedreigd. Wat gezien dier mensen’s 
positie niet verbaasd. Zij, de pan
nenboeren, hebben de goede gang 
van zaken vrijwel uitsluitend te dan
ken aan iets abnormaals in dit geval 
de schelpziekte. Zou de schelp- 
ziekte verdwijnen (hoe en waar
door dan ook) zou dit ten gevol
ge hebben dat de jonge oesters die op 
de schelpen vallen bruikbaar zouden 
zijn waaruit dan weer automatisch 
zou volgen dat het leggen van pan
nen overbodig zou zijn. Als gezegd 
hoeft het niet te verbazen dat indien 
omstandigheden men zich dadelijk 
bedreigd acht. Dat men nu zoveel be
stelt vooral zoveel kleine soorten 
durft nemen, vindt hierin oorzaak dat 
men iets meent gevonden te hebben 
om de grote risico door vooral aan 
het zaaien van Franse oesters die een 
jaar moeten overliggen om groot ge

ters vervoegen, Wat de kans op een 
betere nakomelingschap verhoogt.

BIJ DE MOSSELBRANCHE

We stappen nu van de oeters over 
naar de mossels. De Waddenzee-mos- 
selkwestie is opgelost. Het is weer een 
mooi gevalletje voor dr van Dijk die 
onlangs gewaagde van moeilijkheden 
die bestonden doch werden opgelosi 
en wel op «bevredigende wijze». La
ten we die mensen dat genoegen la
ten en zeker niet misgunnen. We heb
ben nu deze week te weinig ruimte 
om het geval verder of in zijn geheel 
te bespreken en willen ons alleen be
palen tot een paar opmerkingen. On
zes inziens was het niet te misgaan 
in de huidige omstandigheden Wad- 
denzee-mossels aan te voeren. Dit als 
antwoord aan sommigen die de nood
zaak betwisten. Dan dat de Wierin-noes te zijn verbonden te ondervan- 

gen of tot een minimum te beperken, gers veel meer kregen dan waarop ze 
Men hoopt die kleine oesters deels recht hebben. Dat de Advies-com- 
door de lage koers van de Franse missie weer «een dood paard aan een 
frank, deels door de grote voorraad 
aan zeer lage prijzen. Ze worden, stelt 
men zich voor .straks op de gronden 
uitgezaaid. Voor de winter vist men 
ze op en zet ze in een daartoe inge
richte binnendijkse put die door een 
verwarmingsinstallatie het aanwezige 
water bij vorst op temperatuur houdt.
Na de winter worden de oesters weer 
van uit de put op de grond uitgezaaid 
vanwaar ze dan in het najaar als con 
sumptie-oesters worden opgevist en 
verzonden. Zo stelt men het zich 
voor. Wat er van zal terecht komen 
dient afgewacht want verschillend 
wordt er over geredeneerd. Toch is 
het niet overdreven in verband met 
al deze dingen te spreken van een 

heersende paniek-stemming bij de 
pannenboeren en de mensen die zich 
op het kweken van zaaï-oesters op de 
grond toeleggen. Dit behoeft niet te 
verwonderen gedachtig het spreek
woord : «Vrees is een slechte raad-

touw» bleek en dat het meer dan tijd 
wordt dat er veel poppekasterij wordt 
opgedoekt. We hopen op een en an
der nog terug te komen. De afzet 
naar België gaat weer geregeld zijn 
gang nu de feestdagen voorbij zijn. 
En wat de uitvoer naar Frankrijk be
treft weet ik dat het niet druk is. Ik 
denk hierbij aan de campagne die 
zou worden gevoerd ten nadele van de 
Zeeuwse en ten voordele van de Deen
se mossels door een voor de oorlog 
zeer grote doch nu danig afgezakte 
kweker-handelaar en zijn adjudant 
Iemand die reeds voor de oorlog z’n 
carrière misliep en in de oorlog to
taal derailleerde. Zou dit zo zijn nl. 
wat wordt gefluisterd zou ik die he
ren in overweging geven hun tijd wat 
beter te gebruiken.

Verantw. Op*t 8. BOLLINNE 
H. HartpM», t l , Om CwmI» 
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