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Het R.M .Z.-stelsel dient 
gewijzigd

EEN KUSTVISSER-REDER BETAALT IN 20 JAAR 1.429.441 Fr. A A N
R. M. Z.

HIERIN IS DE BIJDRAGE VOOR ONGEVALLEN NIET BEGREPEN

IN ONS VORIG nummer brachten 
we een eerste bijdrage waarin we 
wezen op de zware lasten welke 
thans wegen op de kust- en midden
slagvisserij door het toepassen van het 

huidig stelsel der RMZ, welk in het 
landelijk bedrijf bestaat.

Op grond van het in 1948 betaalde 
aandeel van de reder, zagen we dat 
dit thans jaarlijks 42.230 fr. bedraagt 
voor drie vissers en een jongen, zodat 
na 20 jaar in annuïteiten omgezet, 
zulks 1.429.441 fr. bedraagt, de bijdra
ge voor de ongevallen welke één ten 
honderd belopen op de bruto op
brengst, daar niet bij gerekend.

Het Verbond der Kustvisserij heeft 
de zaak voor de Nationale Paritaire 
Commissie der Zeevisserij aanhangig 
gemaakt, waar het vorige week ver
schoven werd omdat het Verbond der 
Belgische Visserij insgelijks een zelfde 
voorstel zou moeten doen.

Ondertussen wacht de visserij onge
duldig op deze hervorming welke van 
het grootste belang is.

In afwachting daarvan hebben we 
gemeend het zeer interessant voorstel 
door het Verbond der Kustvisserij ge
daan, hierna te moeten weergeven, 
daar het de goedkeuring van de be
trokken middens wegdraagt en van 
aard zou zijn gezonder toestanden te 
scheppen waar thans de RMZ een 
nachtmerrie is voor de talrijke kleine 
reders.

Dit alles schreeuwt om hervorming! 
De tijd van hoge conjunctuur is nu 
voorbij, er dient naar een omvorming 
gezocht tot rechtvaardige verdeling 
der lasten, daar het forfaitair loon, 
waarop de bijdrage thans dient be
taald te worden, vooral in de kustvis
serij niet aan de werkelijke verdien
sten beantwoordt.

REORGANISATIE DER 
BIJDRAGE

Reeds geruime tijd werd dit vraag
stuk besproken, en tal van voorsteller* 
werden reeds gedaan; men is echter 
nog niet tot een oplossing gekomen.

Het zou onlogisch zijn om slechts 
een bepaalde stelling te onderzoeken 
en geen aandacht te schenken aan 
verschillende voorstellen.
1e Vooreifcel : Gedeeltelijke of totale 
afschaffing der sociale wetgeving 

Dit voorstel dient eenvoudig van de 
hand gewezen, daar de 33,0659410 fr x 
48.230 achteruitgang op sociaal gebied 
in geen enkel geval goed te keuren of 
te rechtvaardigen is.
2e Voorstel : Vermindering der lonen 

Er werd ook voorgesteld het procent 
te verlagen, dus de lonen te vermin
deren. Dan valt er echter dat de ge
schoolde arbeidskrachten een andere 
werkkring zullen zoeken. Dit zou ook 
aanleiding kunnen geven tot sociale 
conflicten, welke een schadelijke in
vloed kuhnen hebben op het produc- 
tie-apparaat. Dit voorstel is dus niet 
praktisch.
3e Voorstel : Vermindering van het
forfaitair loon :

Hier zouden verscheidene moeilijk
heden oprijzen voor de gezinsvergoe
ding en de vergoeding voor ziekte en 
nvaliditeit. En hier zou zich ook de 
traag stellen : «waarom moet de vis- 
ler sociaal slechter behandeld worden 
dan. een arbeider uit de landelijke 
nijverheid ?
e Voorstel : Afwenteling der sociale 
asten op de afnemer :
De eenvoudigste oplossing, die veel 

roorstaanders telt, is wel dat de so- 
ilale lasten op de koper zouden afge
wend worden zoals dit voor de lande
lijke nijverheid het geval is, waar na
melijk deze lasten berekend worden 
in de verkoopprijs.

In dit voorstel wordt verstaan, dat 
akel het procent van de reder bij het 
edrag van de aankoopprijs dient ge- 
oegd en niet dit der bemanning.

De bijdrage voor sociale lasten wordt 
in' dit geval vervangen door een pro
cent dat zou dienen betaald te wor
den door de afnemer en bij gevoegd bij 
elke aankoop.

Bij dit voorstel dient vastgesteld te 
worden :

a) welke zal de minimum-bijdrage 
zijn die dient betaald te worden om 
niet te worden uitgesloten van de voor 
delen van de RMZ ?

b) welke zal de hoogste bijdrage zijn 
die zal dienen gestort te worden ?

c) Verder dient in acht genomen te 
worden, dat een bijzondere commissie 
dient ingesteld om eventueel het per
cent te wijzigen.

BEREKENING
1. HUIDIG STELSEL
De bijdrage van de werkgever be

draagt op dit ogenblik 39 fr. per dag, 
200 fr. per feestdag en 100 fr. compen- 
satievergoeding per maand, per jaar 
zal deze bijdrage berekend worden op 
240 dagen :
39 fr. x 240 = 9360 fr. + 2000 fr + 1200 
fr =  12.560 fr. per man bedragen. Voor 
gans de vloot berekend op ongeveer
2.000 manschappen : 12560 fr x 2000 =
25.120.000 fr.

2. OMGEZET IN PROCENT
Berekend volgens de bruto-op- 

brengst in 1947 welke een bedrag ver
tegenwoordigde van circa 549.361.373 
fr. en het bedrag van de huidige stor
tingen te benaderen, zou men 4,50 t.h. 
dienen bij te rekenen te betalen door 
de afnemer :
(549.361.373 fr x 4,5) : 100 =  24.721.261 
frank.

Het principe dat in dit voorstel ge
huldigd wordt, is wel het rechtvaar
digst i Het ware ook billijk dat het 
aangenomen worde, omdat niets meer 
geëist wordt, dan hetgeen reeds in an
dere bedrijven wordt toegepast.

(zie vervolg blz. 2.)

Algemene 
vergadering

der Nationale Federatie 
van het Visserijbedrijf

Het is op Vrijdag 25 Februari dat 
te 10.30 uur de jaarlijkse algemene 
vergadering plaats heeft op het stad
huis te Oostende.

Alle leden worden uitgenodigd op 
deze vergadering tegenwoordig te zijn

£en intexzóAunt aannió
in een zaak betreffende verantwoordelijkheid van

S C H E E P S B O U W E R S

DE Koophandelsrechtbank van 
Oostende heeft onlangs een zeer 
belangrijk vonnis uitgesproken, 
welke voor onze scheepsbouwers als 
een voorgaande kan gelden. Het ging 

om een vaartuig welke toevertrouwd 
was aan een scheepswerf voor om - 
bouwing en waarin brand was ont
staan. De eigenaar van het schip stel
de een actie in om de scheepswerf 
verantwoordelijk te horen verklaren 
voor de schade door de brand ver
oorzaakt aan het schip. Hij voerde 
aan, dat de scheepswerf verantwoorde 
lijk was als bewaker van de hem toe
vertrouwde zaak zoals een garagist 
bv. verantwoordelijk is voor de auto 
die hem toevertrouwd is. De recht
bank was van oordeel dat de scheeps
werf uit dien hoofde niet verant
woordelijk kan zijn daar de overeen
komst welke de reder met de scheeps
werf verbindt een aannemihgsover- 
eenkomst is.

De reder vroeg ook de verant
woordelijkheid van de scheepswerf om 
reden, dat hij beweerde dat de brand 
slechts kon ontstaan zijn door een der 
aangestelden van de werf en dat 
diensvolgens de uitbater van de werf

aansprakelijk was voor de fouten door 
zijn personeel begaan. Op dit punt 
heeft de rechtbank de reder gelijk ge
geven nadat eerst getuigenbewijs be
volen was geworden. Hieronder publi
ceren wij de 2 vonnissen welke uitge
sproken werden in deze zaak :

HET TUSSENVONNIS

Ve*atttw4wxdeiijfifieui 
aam het bewaken

De rechtbank spreekt het volgende 
vonnis uit (onder volgnummer 9146) :

Gezien de geboekte exploten van 
rechtsingang het eerste door het 
ambt van deurwaarder Laridon, ter 
standplaats Oostende, gedateerd van 
de vier en twintigste Maart 1948 en 
het tweede door het ambt van deur
waarder Michel Desmed ter stand
plaats Ukkel gedateerd van de zes 
en twintigste Maart 1948;

Gezien de besluitschriften van de 
partijen opgesteld in het Nederlands 
en in dezelfde taal voorgedragen door 
de aanleggers doch in het Frans door

tB&taepóaaCmafiing. aan att̂ ze aióhande£aa%ó
Onze lezers zullen herhaaldelijk 

in ons blad hebben kunnen lezen hoe 
onze Noorderburen er zich op toeleg
gen de beroepsvolmaking der vishan
delaars zo goed mogelijk door te drij
ven, door het afnemen van proeven, 
enz. Dat dit van het grootste belang

Na het vertrek  
van de 0.325 en de 

0.748
T'Wl

Voor 14 dagen hebben we het ver
trek van 14 vissers en hun familie 
gemeld naar Chili.

Thans ontvingen we uit Las Pal- 
mas op de Canarlsche eilanden, een 
kaartje aldaar geschreven op 3 Ja
nuari 1949 het volgende vermeldende 

«Na twee dagen oponthoud aan de 
Portugese kust voor het slechte we- 
der in de beste omstandigheden in 
Las Palmas gearriveerd. Alles opper
best aan boord.

De eigenaars en bemanning van de
0.325 en de 0.748 zenden U hun har
telijkste groeten. Wij blijven hier 
een vijftal dagen.

Jullen, Robert, Lode en Denise

Nog de samenstelling 
van de paritaire 

commissie

WIJ hebben reeds gewezen op 
het feit dat voor wat de werk
gevers betreft, de paritaire 
commissie niet werd samengesteld zo
als het behoort en dat noch met de 

voorstellen van het Verbond der Kust 
visserij noch met die van het Ver
bond der Belgische Zeevisserij, werd 
rekening gehouden.

We begrijpen verder niet waarom de 
werkgevers die er zetelen en deel uit
maken van het Verbond, er geen ont
slag nemen om de mogelijkheid te 
scheppen aan die toestand een einde 
te stellen.

Het kan ons niet schelen wie er 
zetelt, maar men zou moeten begrij
pen dat de te behandelen vraagstuk
ken van te groot belang zijn om er zo 
maar een loopje mee te laten nemen 
door mensen die niet bevoegd zijn de
ze te behandelen.

Worden er nog niet genoeg wetten 
en besluiten genomen, welke op kruk
ken lopen en is het niet hoog tijd daar 
aan een einde te zien stellen in het be
lang van ambtenaars en belangheb
benden welke er al hun tijd moeten 
aan besteden.

Als sommigen werkelijk, niettegen
staande hun onbevoegdheid, er aan 
houden deel uit te maken van com 
missies omdat er een zitpenning aan 
verbonden is (verschiet niet beste le
zer) dan is het niet meer nodig het 
advies te vragen van bonden en ver
bonden zo men vriendjes wil kaseren.

De verantwoordelijke overheid be
wijst daarmede een zeer slechte dienst 
aan het bedrijf en het kan slechts 
eens te meer betreurd worden, dat be
langrijke vraagstukken het risico lo
pen daardoor te stikken in de onbe
voegdheid van hen die menen geroe
pen te zijn ook hun gewicht in de 
schaal te moeten werpen, al was het 
maar voor die zitpenning, maar die 
vergeten dat zij remmend werken op 
een gans bedrijf.

is voor de visserij en het publiek, zal 
elkeen begrijpen.

In Nederland moet, wil men zich 
als handelaar vestigen, niet alleen 
voldaan worden aan de voorwaarden 
van kredietwaardigheid, maar daar
enboven moeten de viswinkels aan de 
meest moderne en hygienische eisen 
voldoen, zonder de vakbekwaamheid 
uit het oog te verliezen.

Bij de studie der reglementering 
voor beide landen en met het oog op 
het scheppen van eenvormigheid bij 
dé verwezenlijking van Benelux, zal 
ook hier de nodige aandacht dienen 
aan verleend.

Wij menen het daarom van nu af 
reeds gewenst dat men ’fcen onzent 
hieraan meer belang hecht en dat 
men, in afwachting van een reglemen 
tering naar een middel zoeke om de 
VRIJE beroepsvorming aan te moedi
gen.

Zo we het goed vopr hebben, is de 
Benelux-commissie, aan wiens aan
dacht deze kwestie niet is ontsnapt, 
zich met de kwestie gaan bezighouden 
en onze Noorderburen, welke er even
veel belang bij hebben als wij, zijn 
naar het schijnt bereid om de Belgi
sche handelaars te laten deelnemen 
aan de examens door het Nederlands 
bedrijfschap ingericht.

Men is het ook eens aan dergelijke 
examens in België mede te helpen.

Het komt ons voor dat deze taak 
zou dienen opgedragen aan een com
missie in de schoot van de prooagan- 
davereniging tot stand gebracht.

Een sterke propaganda zou een ge
zonde wedijver doen ontstaan en elk
een die beroensfierheid heeft, zou 
niet beter vragen een diploma van be 
roensbekwaamheid in zijn winkel te 
exooseren.

Later bii het ordenen van het vis- 
handelsbedrijf, zou de VERPLICH- 
Ttn g  dienen opgelegd een examen te 
doorstaan en bewijzen van solvabili
teit en bekwaamheid dienen geleverd 
vooraleer men zich als groothande
laar of viswinkelier zou kunnen ves
tigen.

In België is thans vishandelaar wie 
het wil en wanneer hii wil. Het be
drijf wordt on allerlei wi'Ven vernest 
en het ls dan niet te verwonderen 
dat, grote verliepen geleden worden.

Het is daarom van het grootste be- 
lansr dat de kwestie drlnsrend behan
deld worde, wil men enerollds in har
monie blliven met onze Benelux part
ner en andersUds het, bedrijf naar ge 
zonder, aantrekkelijker en meer be
staanswaardige wegen lelden. 1

de verwerende partijen;
Aangezien de rechtsvordering tot 

voorwerp heeft de verweerders 
hoofdelijk of in sulidum of alleszins 
de ene bij gebreke van de andere te 
horen veroordelen om de eisers, als 
schadevergoeding de som te betalen 
van honderd twee en vijftig duizend 
driehonderd vijf en zestig frank voor 
de materiële schade veroorzaakt door 
de brand die op dertigste September 
1947 uitbrak op hun vissersvaartuig 
X., dat bij de verweerders op de werf 
stond; daarbij vijf en twintig duizend 
frank voor de economische schade, 
voormelde sommen vermeerderd met 
de verwijlsrente van de dertigste Sep
tember 1947 af;

Aangezien de eisers in hun laatste 
conclusies verklaren te verzaken aan 
het onderdeel van hun vraag in ver
band met de economische schade;

Aangezien het bedrag van het eerste 
punt van schade door de partijen niet 
wordt betwist, om reden dat dit be
drag werd vastgesteld na minnelijk 
en contradictoire schadeopneming.

Aangezien de eisers verklaren dat 
ze hun vordering juridisch steunen op 
artikel 1384 uit het Burgerlijk Wet
boek eerste alinea: zij beweren dat de 
verweerders de bewaking van de zaak 
hadden en bovendien dat zij moeten 
instaan voor de daad van hun aan
gestelden.

Aangezien de verweerders alle, ver
antwoordelijkheid afslaan zo in hoe
danigheid van bewaker als van per
soon die moet instaan.

Aangezien zij er verder op wijzen, 
dat het in het besproken geval gaat 
om een kontrakt van aanneming dat 
onder toepassing valt van artikels 
1787 en volgende uit het Burgerlijk 
Wetboek; dat het bewijs van een ver
meende fout in hoofde van de ver
weerders dus op de eisers rust;

Aangezien in Frankrijk de over
heersende rechtspraak beslist dat ar
tikel 1384 eerste alinea een vermoeden 
van fout doet ontstaan ten laste van 
de bewaker; het slachtoffer heeft dus 
geen ander bewijs te leveren dan dat 
van de schade. Volgens het Franse 
Hof van Cassatie is de verantwoorde
lijkheid van de bewaker onbegrensd 
en de bewaker komt er maar schade
loos af mits te doen blijken van toe
val, of overmacht of een vreemde oor
zaak, die hem niet ten laste kan ge-- 
legd worden;

Aangezien eisers’ verdedigingstelsel 
op die rechtspraak berust;

Aangezien het Belgisch Hof van 
Cassatie er echter een andere mening 
op na houdt. Het beslist dat, zoals de 
lastgever instaat voor de fouten ge
bleken ten laste van zijn aangestel
den dat er hem een zware fout kan 
worden ten laste gelegd; en evenals 
de eigenaar van een gebouw instaat 
voor de instorting ervan, mits de eni
ge voorwaarde, dat zulks het gevolg is 
van een gebrek in de bouw of ’t ge
mis aan onderhoud, de bewaker van 
levensloze roerende voorwerpen ook 
instaat voor dezer gebreken zelfs al 
heeft hij persoonijk geen fout bedre
ven. Het slachtoffer moet dus het ge
brek in de zaak bewijzen, en zijn on
derling verband met het ongeval;

Aangezien het in het voorhanden 
geval niet gaat om een juridische be
waking, die rust op degene die moet 
zorgen dat de zaak geen anderen 
schaadt, maar wel om een materiële 
bewaking, die samensmelt met het een 
voudig behouden;

Aahgezien het begrip «bewaking» 
niet mag verward worden met dat 
van «gebruik» welke een der elemen
ten is van het begrip «bewaking» want 
wie de bewaking heeft, is niet hoofd- 
zakelljkerwijze degene, die het ge
bruik heeft;

Aangezien men evenmin het begrip 
«bewaking» mag laten afhangen van 
het uitoefenen van een beroep, want 
het verhandelen van een zaak vn de 
uitoefening van zijn beroep, bewijst



geenszins dat hij die de zaak oehoudt, 
er een vermogen van leiding over 
heeft, met andere woorden : nij die 
een zaak verhandelt krachtens een 
beroepsplicht, bezit niet noodzakelij
kerwijs het vermogen er daadwerke
lijk over te waken dat de zaak niet 
aangetast weze door een gevaarlijk 
gebrek.

Aangezien de verweerders het schip 
op hun werf hielden om er werk aan 
uit te voeren, tegelijkertijd met an
dere firma’s. Zij hadden het gebruik 
van het schip niet voor hun rekening 
en hadden er al evenmin een vermo
gen van leiding over. Zij voerden een
voudig een contract van aanneming 
uit, waarvoor het schip ter hunner 
beschikking diende gesteld;

Aangezien het dus ten onrechte is, 
dat de eisers voorgeven in een ver
meende bewakingsplicht de elemen
ten te putten van verweerders aan
sprakelijkheid ;

%letyeiijfïuig met 
aufoftex&teVCing, ?

Aangezien evenzo de hersteller van 
een auto met wie de eisers beweren 
een assimilatie te maken, ook gehou
den is, door en contract van aanne
ming. Ingeval een brand uitbreekt tij
dens de herstelling en teweegge
bracht werd door een gebrek dat hem 
niet is gesignaleerd geworden, zal hij 
bevrijd zijn uit reden van de onvoor- 
zienbaarheid. De eigenaar blijft ver
antwoordelijk voor de verborgen ge
breken.

Aangezien het aanbod van bewijs 
dat de aanleggers in subsidiaire orde 
doen omtrent het uitoefenen van een 
bewakingsplicht door de verweerders 
dus ter zake niet dienende is;

Aangezien er, opdat de lastgever zou 
verantwoordelijk zijn voor de schade 
veroorzaakt door de aangestelde in de 
taak waartoe de lastgever hem bezig
de, vereist is, dat de aangestelde, bij 
de uitoefening van die taak naar de 
geest van artikel 1382 uit het Burgêr- 
lijk Wetboek een fout hebbe bedreven 
die de schade heeft veroorzaakt;

Aangezien, indien de fout van de 
aangestelde dus moet bewezen wor
den, het bewijs ervan niet in al de 
gevallen zal gevergd worden. De aan
gestelde kan verondersteld worden 
zelf in fout te zijn bij toepassing van 
de algemene principes;

Aangezien de zeven aangestelden 
van de verweerders in de kamers voor 
de machines een werk uitvoerden met
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behulp van een gevaarlijk maar een 
onmisbaar toestel : een lasbrander, 
die vonken uitwierp op uiterst ont
vlambare stoffen, bestaande uit vet
tig residu, wat nog meer voorzorgen 
vereiste;

Aan gezien de brand allicht veroor
zaakt is geweest bij de uitvoering van 
dit werk, in zover dat het overtollig 
zou izijn onderzoeksverrichtingen te 
bevelen om naar een andere oorzaak 
te zoeken ware het niet dat werklie
den van twee andere firma’s, die geen 
onderaannemers van de verweerders 
waren, niet aan ander werk waren be
zig geweest op hetzelfde schip en te
gelijkertijd met de werklui van de 
verweerders;

Aangezien het dus niet absoluut uit 
gesloten is, lijk de verweerders zulks 
beweren, dat de brand gesticht werd 
door onvoorzichtigheid van een aan- 
géstelde van een andere firma, zodat 
de fout bij verweerders aangestelden 
niet mag vernoemd worden;

Aangezien het aanbod van bewijs 
dient ingewilligd, dat de aanleggers 
doen in verband met de oorzaak van 
de brand door de fout of de nalatig
heid van verweerders aangestelden in 
de uitoefening van hun bezigheden.

OM DEZE REDENEN ;
De rechtbank beslissende op tegen

spraak toepassing gedaan van artikel 
2 uit de wet van de vijftiende Juni 
1935 zegt voor recht, dat de aanspra
kelijkheid van de verweerders niet 
mag gezocht worden in een plicht van 
bewaking over een zaak die ze enkel 
behielden tot beroepsdoeleinden en 
krachtens een kontrakt van aanne
ming;

Staat de eisers toe, door alle midde
len van recht, het tegenbewijs toege
laten aan verweerders door dezelfde 
rechtsmiddelen te bewijzen.

1. dat alleen de zeven aangestelden 
van verweerders werkzaam waren in 
de machinekamer alwaar brand uit
brak;

2. dat op dat ogenblik hun werk er 
in bestond laswerk uit te voeren het
geen vuurvonken doet rondvliegen 
soms meters ver;

3. dat de brand zijn oorzaak moet 
gevonden hebben in een vallen van 
dergelijke vuurvonk op een plaats 
waar afval van vet en olie aanwezig 
was;

4. dat de electriekers van de firma 
X. niet eens in de machinekamer zijn 
geweest op de dag dat de brand ont
stond; dat zii ver van deze plaats 
hebben gewerkt aan leidingen waar 
geen stroom opzat;

5. dat mechaniekers van de firma 
Y. niet eens aan boord waren rond 
de tijd dat de brand ontstond, zelfs 
bijna geheel de morgen van de der
tigste September 1947 aan land ge
bleven zijn, alwaar zij in het atelier 
zekere stukken hebben klaar gemaakt ;

Verzendt de zaak voor de tweede 
kamer, zitting van de vijftiende Sep
tember 1948 ’s namiddags te halfdrie 
om er over te gaan tot die bewijsver- 
richtingen;

Zegt dat de enkwesten moeten ge
sloten worden binnen de twee maan
den en dat de zaak tot dan op de al
gemene rol ingeschreven blijft om 
nadien te worden teruggebracht door 
de meest gerede partij voor besluiten 
en pleidooien.

Houdt de kosten aan;
Verklaart het vonnis uitvoerbaar 

bij voorraad niettegenstaiande hoger 
beroep en zonder borg.

(vervolgt.)

B e n o e m i n g
Bij besluit van de Regent dd. 29 

Januari 1949, wordt de heer Vanti
chelen, adjuct-juridische adviseur bi; 
de Algemene Diensten van het Minis
terie van Verkeerswezen, benoemd 
tot werkend lid van voornoemde Com 
missie, ter vervanging van de heer 
Siaens, directeur bij het Ministerie 
van Verkeerswezen, die op zijn aan
vraag, uit zijn functies ontslagen 
werd.

Jm Met Vetftand de* 
JCuótaiAA& U j

sa-De afdeling Nieuwpoort kwam 
men om de toestand te bespreken in
zake de bestuurlijke herinrichting 
van de vissershaven en de kwestie 
van de visafslag.

De ganse contactcommissie was te
genwoordig. De besprekingen werden 
geleid door de heer Vandenberghe. 
Een nieuw onderhoud zal plaats heb
ben met de heer Burgemeester van 
Nieuwpoort. De medewerking van de 
directeur der vissershaven van Oost
ende zal gevraagd worden, die door 
zijn organisatiegeest veel nuttigs 
voor onze haven kan doen.

W at zat ex ye&cfiieden met de 
oude idótnijn te Zee&iugge ?

Door Hand in Hand Zeebrugge is 
aan het stadsbestuur gevraagd ge
weest dat de huidige vismijn niet zou 
afgebroken worden om deze te kun
nen laten dienen voor loods, waar de 
vissers hun netten kunnen herstellen

Het Brugs gemeenetbestuur heeft 
thans laten weten aan Hand; in Hand 
dat de oude vismijn niet zal afgebro-

MOTORS VAARTUIGEN

cuB.e.
D ie se l
M o to ren

Agentschap : 
H. & R. Boydens
4, Velodroomstr. 
40, Schipperstr 
O O S T E N D E  

EXPERTISEN

D e prijs v a n  g a s o i l

In de laatste tijd wordt er nogal ge- gedaald' zijn naar 1,60 fr. en zo we 
weldig gewedijverd om mazout te leve- goed ingelicht zijn, werd het akkoord 
ren. Twee partijen staan tegenover tussen de maatschappijen verbroken 
mekaar naar het schijnt de trust en n ° ’
anderzijds de Co-operatief der mid- 
denslagreders.

Daar vastgesteld werd dat de ma
zout in Engeland veel goedkoper is 
dan hier, zijn de reders zinnens zich 
aldaar te trachten te bevoorraden.

De mazout kostte hier naar het 
schijnt 1,83 fr., thans zou ze gevallen 
zijn op 1,65 fr. In Engeland kost ze 1,30 
fr. te Huil tot 1,45 fr. in Aberdeen.

Sedert Woensdag zou ze opnieuw

De sitookolie kostte in Engeland 
0,92 fr, hier 1,45 fr. Thans zou de prijs 
gedaald zijn tot 1,05 fr.
Waarom kan dit nu en vroeger niet?

Waarom dit groot verschil zegt men 
terecht in rederskringen. Hetzelfde 
geldt voor de «fuel oil», welke nog veel 
goedkoper is.

Er roert en ’t wat ! ! -De reders moe
ten kost wat kost de algemene onkos
ten tot een lager peil brengen. Dan 
alleen is redding mogelijk.

De “ Marseillais”
te water gelaten

Dinsdagnamiddag werd onder gro
------ Onder de wiwiMigwi Demerkter J“  “ tr,*' “ " 1 ‘£ « 5 ^ !  van een afdeling der leerlingen van we de hh>. Cadron, hoofdingenieur diken worden en onverwijld ter bescnik ^  zeevaartschool de derde boot wel- recteur; Carlier. hnofriwat.pr»«bn„t king van de vissers zal gesteld wor- i „ ----------1— -

den. GOED GEWERKT !

Het R.M .Z.-stelsel dient 
gewijzigd

(Vervolg van bldz. 1)
Wat meer en belangrijker is : de 

toepassing van dit stelsel zal er zeker 
veel toe bijdragen om spijtige sociale 
conflicten tussen werkgever en werk
nemer te vermijden.

BESLUIT

Bij de wijziging van het huidige 
stelsel dient vooral in acht genomen 
dat wij door de wijziging geen nadeel 
berokkenen aan de belanghebbenden.

1. Gezinsvergoeding : Bij het wijzi
gen der bijdrage dient er vooral voor 
gezorgd, dat het volledig bedrag der 
kindervergoeding zou betaald worden, 
en dat men dus geen rekening zou 
houden met de werkelijke vaartdagen 
en de reder niet het te kort zou die
nen aan te vullen.

2. Betaalde verlofdagen De be
taalde verlofdagen zouden dienen ge
geven volgens de werkelijke gepres
teerde arbeidsdagen en niet volgens 
het brutoloon.

3. Oprichting van een centrale 
dienst : De noodzakelijkheid van het 
oprichten van een centrale dienst, 
doet zich elke dag meer gevoelen. Hoe
veel moeilijke factoren zou men niet 
uit de weg ruimen, zo een centrale 
dienst opgericht werd onder de vorm 
van een nationale voorzorgskas. Daar
door zou een centralisatie bestaan 
voor de inning der bijdragen .Inder
daad, daac waar de bijdragen der 
Kustvisserij, om een voorbeeld te ge
ven, te gering zouden zijn indien er 
te weinig opbrengst is, zou de op
brengst van de diepzeevisserij of de 
middenslagvisserij deze aanvullen. Er 
zou dus evenwicht bestaan in de kas.

Wat zal er dienen gedaan te worden 
met de reder-stuurman ?

Dient hij opgenomen in het verze
keringsstelsel of dient hij beschouwd 
als vrijwillig verzekerde ?

Het feit dat de reder-stuurman af
wisselend patroon of arbeider kan 
zijn, zal dienen onderzocht of hij ver

plicht of vrijwillig verzekerde zal zijn.
Dat dit ontwerp vatbaar is voor ver

betering, is begrijpelijk. Dat het een 
voor de visserij rechtvaardiger verde
ling van de lasten met zich zou bren
gen is zeker. Het huidig stelsel bete
kent de langzame maar zekere slach
ting van de middenslag- en kustvis
serij, aan wier grieven men misschien 
zal denken als het te laat is.

Bij de stichting van het Verbond der 
Belgische Visserij werd vooral de 
stempel gelegd op het feit dat aan 
geen politiek zou gedaan worden en 
dat zulks de sterkte van de vereniging 
zou uitmaken. Sedert is hiervan al 
veel afgeweken en wat gevreesd werd 
is thans waarheid geworden, daar som 
mige beheerders van hun gewone po
litieke plaag niet te genezen zijn.

Een lokaal blad had met veel la
waai aangekondigd dat het te dan
ken was aan de volksvertegenwoordi
gers X  en Y dat er naar Duitsland en 
Engeland kon uitgevoerd worden.

In werkelijkheid was daar niets van 
en dit gaf aanleiding tot hierna vol
gend schrijven vanwege de heer Van
der Rol, voorzitter van Het Verbond 
der Belgische visserij aan volksverte
genwoordiger De Kinder te Oostende.

Dit schrijven luidt :
Aan de h. R. De Kinder,
volksvertegenwoordiger,
Oostende.

Waarde Vriend De Kinder,

Naar aanleiding van een artikel 
verschenen in «De Zeewacht» van 4 
Februari jl. onder hoof ding «Dat zijn 
feiten » had een bespreking plaats in 
de schoot van het Verbond der Belgi
sche Zeevisserij.

Het is mij een genoegen V hier
bij te kunnen melden dat alle leden 
van de Raad van Beheer m et de 
grootste verontwaardiging kennis heb
ben genomen van dit artikel dat 
slechts als een  brutale leugen kan be
stempeld worden voor wat de punten  
2 en 3 betreft, de visserij aanbelan
gend.

__ _____ derij gebouwd werd, te water gelaten
te belangstelling en in aanwezigheid Onder de aanwezigen bemerkten
----- —  ................................ idron, hoofdingenieur di-

 _______  Carlier, hoofdwaterschout,
ke voor rekening van een Franse re- _ Becu, havenkapitein der stad Oost

ende; Velthof directeur der vissersha- 
"ven; Decock consulair agent; Béliard 
zoon; Chardome, directeur der wer
ven; enz.

Als meter tradt Mevr. Chardome op 
terwijl de te water lating in normale 
omstandigheden plaats had.

Na deze werd een ontvangst gege
ven waarop dhr. Béliard zoon wees 
op de nakende werkloosheid bij ge
brek aan bestellingen, welke ook de 
werf Béliard meer en meer trof.

Thans is reeds de eerste Belgische 
loodsboot in aanbouw. Binnen enkele 
weken zal deze te water gelaten wor
den, zodat het er voor onze ijzeren 
scheepsbouwwerven ook niet rooskleu. 
rig uitziet, zo er geen nieuwe bestel
lingen bijkomen.

Onze VISSERIJ
EN DE

POLITIEK
Ik correspondeer nog heden met 

«De Zeewacht» in de hoop dat ze de 
moed zullen hebben een oppuntstel- 
ling te willen inlassen.

Ik neem de gelegenheid te baat 
om U als voorzitter van het VBZ mijn 
innige dank te betuigen voor het 
prachtige werk dat U levert ten voor 
dele der visserij.

We geven er ons rekenschap van 
en het is voor mij een genoegen dit te 
mogen verklaren, dat alles wat na het 
«lock-out» langs het kanaal van het 
Zeewezen verworven werd, uitsluitend 
Uw werk is, zonder echter de bereid
willigheid en steun te vergeten van de 
hr Dr Wostyn die prachtig onze zaak 
diende.

Ik hoop dat het bewuste artikel 
in niets zal schaden in onze aangena
me verhoudingen en ben er van over
tuigd verder op uwe, voor ons onmis
bare medewerking, te mogen rekenen.

Met mijn herhaalde dank ver 
zoek ik U, waarde vriend De Kinder, 
enz...

get. G. Vander Rol.
NOTA DER REDACTIE : Het Ver

bond heeft een grote vergissing be
gaan met in haar schoot raadgevers 
op te nemen welke een politiek man
daat bekleden.

Wat ook hun bedoelingen weze, de 
politiek zal zich wel wachten van te 
geven aan Cesar wat Cesar toekomt.

Dergelijke vergissing geeft thans 
aanleiding tot scheuring in eigen mi
lieu tussen de voorstanders vrij en oxv- 
afhankelijk te staan en zij die het an
ders nemen.

Zij geeft ook aanleiding tot een po
lemiek zoals deze welke we hier te le
zen krijgen. ,

H aven b ew eg in g
INGEVAREN :

8-2 : Belg. ms Topaze (Tilbury, ver
scheidene) ;

9-2 : Eng. ms Stainton (Londen, le
dig) ; Belg. ms Amethyste (Tilbury, 
verscheidene);
* 10-2 : Eng, ms Somerset Brook (Lon 

den, ledig); Eng. ms Norrix, (Londen, 
ledig); Belg ms Topaze (Tilbury, stuk
goederen) ;

12-2 ; Ned. ms Zeus (Duinkerke, le
dig) ; Belg. ms Amethyste (Tilbury, 
stukgoederen);

13-2 ; Eng. ms Norrix (Londen, le
dig).
UITGEVAREN :

7-2 : Belg. ms Topaze (Tilbury, stuk
goederen) ;

8-2 : Belg. ms Amethyste (Tilbury, 
stukgoederen); Eng ms Somersetbrook 
(Londen, stukgoederen);

9-2 ; Belg. ms Topaze (Tilbury, stuk 
goederen);

10-2 ; Belg. ms Amethyste (Tilbury, 
stukgoederen) ;

11-2 : Eng. ms Norrix (Londen, stuk 
goederen); Eng. ms Stainton (Blyth, 
dakpannen);

13-2 : Eng. ms Somerset Brook (Til
bury, stukgoederen).

Het leercontrakt en de R.M.Z.
Het is onze lezers bekend dat voor taire Commissie van de visserij ge- 

de jongens door een leerkontrakt ver- bracht, die het om een uitvoerige no-
bonden in de landelijke nijverheid 
geen sociale lasten te betalen zijn.

Bij de visserij is dit niet het ge
val in zoverre, dat vele kleine reders 
vermijden nog jongens mee te nemen 
zo het mogelijk is om te kunnen ont
snappen aan de R.M.Z.

Door het Verbond der Kustvisserij 
werd de zaak voor de Nationale Pari-

ta doorzocht Weeft met het oog op de 
bespreking er van in de eerstvolgen
de zitting. Ook het voorstel tot wij
ziging van de R.M.Z.-bijdrage zal be
sproken worden.

*
♦
;
♦
♦

!t
i

Voor Nieuwbouw en Herstelling van
S C H E P E N

N.V. BEUARD CRIGHTON S C
MHhi «MM t**Ê Ê Ê i*Ê êm i

C lnze ‘U ifo ee%
Dat het met de aanvang van onze welke voor middenslag en kleine re- 

uitvoer naar Duitsland niet vlot, is ^ers rendeerbaar zijn en dat bijge- 
thans eens temeer gebleken. Niet al- volg alleen IJslandse vis voor de ex- 
leen is men het niet eens over een port jn aanmerking zal kunnen ko- 
verdeling, waarbij eens temeer de men. Anderzijds is deze week opnieuw 
ganse Oostkust uitgesloten is en waar gebleken dat het niet opgaat vier IJs 
naar het schijnt de sprot- en haring- landers ter markt te brengen, zolang 
uitvoerders het leeuwenaandeel zou- ^ie export geen werkelijkheid wordt, den bekomen, maar van rederszijdfe
zou eens temeer aangedrongen zijn Hetzelfde geldt voor onze uitvoer 
op een minimumprijs in zoverre dat naar Italië, waarvoor 100 millioen fr. 
Dinsdag de uitgereikte vergunningen voorzien is, maar waarheen niemand 
opnieuw zouden ingetrokken zijn, een kg vis kan heensturen, daar de 
daar de betrokkenen alleen nog vis prijzen, er voor onze visserij gegeven 
zouden mogen uitvoeren mits over- niet renderend zijn. 

vervoer, noch een weger zullen hoe- ee^ te komen minimumprijs aan de Wat baat het handelsakkoorden af 
ven te betalen. Op het ei,nde van het i reder. te sluiten en mooie cijfers op te ne-
jaar maakt dit opnieuw een mooi j Het spreekt vanzelf dat bij dit al- men als van dit alles niets in huis 
sommetje. 1 les geen sprake zal zijn van prijzen kan komen.

Automatische baseul 
te Zeebrugge

Door de Verenigde Visafslagfers en 
Hand in Hand Zeebrugge werd des
tijds overeengekomen een automati
sche baseul aan te kopen, waarvan 
elke vereniging de helft der kosten 
zou dragen. Deze baseul is er thans 
en zal bij het openen der nieuwe vis- 
halle in werking treden.

Voorwaar een nieuwe stap tot be
sparing voor de garnaal-vissers-reders 
welke het wegen in de mijn zullen 
zien geschieden en noch kar voor het

Is er uitvoer naar 
Oostenrijk ?

In het handelsakkoord welke met 
Oostenrijk afgesloten werd, is thans 
ook vis voorzien en wel nml. :

250 Ton verse vis;
150 Ton visconserven ;
250 Ton gerookte haring ;
300 Ton gezouten haring.

Dit alles zou voor 30 Juni 1949 moe
ten kunnen uitgevoerd worden. De 
vraag stelt zich, of we hier hetzelfde 
spelletje niet meemaken als voor Ita
lië. Moesten we al de huidige bestaan 
de akkoorden kunnen uitvoeren aan 
een rendeerbare prijs, dan zou onze 
vloot er wel bij varen.



Vergadering- van  de

Propagandavereniging voor
visverbruik

NUTTIG WERK - BELANGRIJKE MAATREGEL - DE VELE TEKORTKO
MINGEN VAN REDER EN HANDELAAR

Jnteiding houden met zijn grote bederfbaarheid 
welke de prijzen verhogen, met de 
mentaliteit van de viswinkelier, die

ONS blad heeft steeds met al de in twee dagen weet zijn brood te ver- 
middelen waarover het beschikte, dienen, met de schommelingen in de 
getracht de propaganda voor een aanvoer en met het geloof aan de pro- 

groter visverbruik te steunen en nog paganda welke de voedingswaren te 
vorige week brachten we een uitge- beter doet uitschijnen, 
breid verslag over de activiteit van de. om trent de opleiding van de vis- 
ze vereniging gedurende 1948. handelaars wordt veel te weinig zorg

Voor al deze activiteit beschikte besteed en dient vastgesteld dat onze 
men over een totale som van onge- Noorderburen in dat opzicht reeds ver 
veer 175.000 fr. waarvan een lesgeef- gevorderd zijn. De secretaris krijgt 
ster, welke wekelijks demonstraties ^an (je opdracht een propaganda 
doet in drie vier huishoudscholen ujt te werken in de zelfde zin en welke 
diende betaald, zonder rekening te misschien door een gezamenlijke wer 
houden van het materiaal, de onkos- king nuttig zou kunnen zijn. De vrees 
ten, enz... welke er gemaakt worden wordt terecht gekoesterd dat het niet 
om dit alles te kunnen bewerkstelli- ónmogelijk is dat Hollandse vishan- 
gen. delaars middel zullen vinden om

We willen hier niet terugkomen op het bedrijf uit te oefenen met de 
het vele verwezenlijkt met weinig geld praktische verwezenlijking van de Be
en waarover we het breedvoerig had- nelux, naar ons land zullen komen om

gezien de vrijheid die hier heerst zich 
hier neer te zetten. In dat opzicht 
dient onverwijld de opleiding van de 
handelaars aangevat met de verplich
ting aan bepaalde voorwaarden te 
voldoen inzake kennis en hygiëne 
vooraleer als groothandelaar of vis
winkelier het bedrijf te willen uitoe
fenen. In dit opzicht wordt ook door 
de heer P. Vandenberghe aangedron
gen opdat het , vooroorlogs stelsel

den in ons vorig nummer.
Een zaak dient vastgesteld :

Visfiandeiaatö. en >cede%&

Zindelijk de 
iatiyuetuiacfïte Shütae 

mototen

8 0 8 8  &

Best geschikt voor zeevaart 
en de visserij door zijne au
tomatische toerenregelaar en 
gemakkelijke krachtafname 
voor nettten.
Aangeboden door :

DE BOECK en Co 
Groenhofstraat, 41, Boom 
Tel. privé : 331

werkhuis : 562

(ïta§en
wekelijks dat ze geen geld verdienen 
dat er niets gedaan wordt om het vis
verbruik in ons land te helpen bevor
deren maar ze vergeten dat ze er zelf weerom jn voege zou gebracht wor-
weinig of niets voor doen. den, de vishandelaars te zijde te staan

De vLa(iht oni . te mogen exporteren en ^  acjressen te geven waar ze kun- 
en geld te verdienen op om het even nen vig ^open, uever welke lid zijn 
welke wijze is -hoofdzaak. Men denkt van vereniging. Het gaat immers 
er in beide middens weinig of niet aan niet op, nu er één lesgeefster is en 
on}. ,^°°r un medewerkmg daadwer- strajcs misschien twee de moeite doen 
kelijk de propaganda op betere leest dagelijks lessen te geven en het vis
te schoeien, om door een fi aankopen aan te wakkeren, deze er
nantiele bijdrage het werk van men ZOuden van genieten welke er niets 
sen die gans belangloos hun tijd er voor over hebben. In dit opzicht stelt 
voor opofferen, te veraangenamen en ^  voor dat elke handelaar volgens 
te vergemakkelijken en iets groots, z^ n bedrijvigheid en dit met een mi- 
iets nuttigs te helpen verwezenlijken. njmum van 1.000 fr. per iaar zou ver-
Integendeel zocht worden om lid te worden van

Men steunt zich op de toelagen van de propagandavereniging mits hem te 
de Staat (100.000 fr.) de Provincie ]aten genieten van al de voordelen 
West Vlaanderen (50.000 fr.) en de erujt voortspruitend. Deze zienswijze 
andere kustgemeenten. wordt door de beheerraad aangeno-

Zelf voelt men er niets voor, ’t zij er men
te kunnen uit profiteren. Het is te verder steunt hetzelfde lid aan op 
betreuren dat vishandelaars en reders, herinrichting van het secretariaat 
steeds mooi kunnen praten en veel wejjje n êt 0Ver voldoende personeel 
kunhen beloven, maar tot op heden beschikken om werkelijk de propa-
weinig hebben getoond de openbare gancja met praktisch nut door te drij-
besturen het bewijs te kunnen leveren, vgn y an rederszijde wordt de stellige 
dat ze wat over hebben voor propa- belofte afgelegd dat de som van 200 
ganda. duizend frank zal worden gegeven.
Sommigen doen veelal aan averecht y an ^e vishandelaars zou hetzelfde 

se propaganda door het zenden van moe ên geschieden, 
weinig verzorgde levering en tweede verder zal overwogen worden op 
kwaliteitsvis. Hun houding zet de ho- w e l k e  w i j z e  en welke praktische resul- 
gere overheid met aan grotere som- taten het Ministerie van Landbouw 
men op het budget te voorzien om die bereikt heeft op de melk- en witloof- 
propaganda effectiever te maken propagancia vastgesteld wordt dat 
daar in de eerste plaats de belang- het onmogeiijk is in het voedingssa- 
hebbenden er van het groot voordee een stancj te nemen voor het vis- 
hebben en zij er bitter weinig scm j- serijbe(j rijf daar de kosten belopen 
nen om te geven. tot een bedrag van 300.000 fr. en die

slechts voor de oorlog 65.000 fr. kostte. 
u eX Q a d etin g  Gewezen wordt op het nut en de

wijze van een grootscheepse propa-
r v  bpsnrekineen van Donderdag ganda tijdens de propagandaweek in 

hPbben echterhun groot nut opgele- de dierentuin te' Antwerpen. De re- 
verd en in afwachttag van het o ffi- ders zouden moeten begrijpen dat 
cieel verslag, kunnen wij nu toch reeds waar de Belgische vis niet meer ge 
mciiHpr» Hnt 7n pr nvGr srénoeff 2Gld be prezen, wordt zij thans van de gele- 
£h iW  kan''worden? m e f  m 1I 4I  nut- genheid gebruik zouden moeten ma
tig werk zal verrichten, MAAR DAN ken om de bevolking van het tegen- 
VOOR DEZE WELKE DE PROP AG AN- overgestelde te overtuigen.
DA STEUNEN. Bij de bespreking van de begroting

De vergadering werd voorgezeten wordt vastgesteld dat het inkomen 
door dhr De Vos, Directeur-Generaal van 1948 slechts 175.000 frank be- 
van het Zeewezen bijgestaan door de droeg. Thans zou de begroting voor 
heer Van Hal, secretaris. 1949 geraamd worden op 540.000 frank

De aanwezigen waren : Mevrouw waarvan 150.000 frank toelage van 
De Rycke inspectrice van het huis- het Zeewezen, 50.000 voor de Provin- 
houdonderwijs, Professor A. J. J. Van cie West-Vlaanderen, 15.000 voor de 
de Velde, Bestendige Député dhr Smis Stad Oostende, Stad Brugge 10.000, 
saert, Dhr Velthof, directeur dér Vis- Stad Blankenberge 5.000, Gemeente 
mijn en verder de h.h. Bauwens, A. Heist—aan—zee 5.000 fr., Gemeente 
Vandenabeele en P. Vandenberghe. Nieuwpoort 5.000 fr.„ Andere kustge- 

Vastgesteld werd dat de lessen in de meenten (De Panne, Knokke, Middel- 
huishoudscholen een zeer groot suc- kerke) 3.000 fr.
ces kennen en dat alleen gebrek aan Voor levering van propagandamate-
gelden niet toelaat een tweede lesgeef- riaal wordt voorzien :
ster Gr op na te houden om het vis- Plakbrieven 176.000,
bereiden te doen ingang vinden in on- Tracten minimum 500.000
ze huishoudscholen en in de huisge- per jaar 32.500,
zinnen. Op het huidige ogenblik is een Propagandazegels 20.000,—
onderzoek aan gang omtrent de ge- Kookboekjes over visberei-
volgen welke voortspruiten van het ding 25.000,—
geven van deze lessen. Nagegaan Kookboekjes aan de scholen
wordt wie er thans vis bereid, welke en vrouwenkringen 22.500,—
grieven er tegen ingebracht worden en . Deze vergadering welke op zeer ge-
welke voorstellen er gemaakt zijn om moedelijke en zeer praktische wijze
de praktische resultaten te bewerk- geleid werd door de heer De Vos werd

De visserij in de Brugse gemeenteraad
Einde der vorige week kwam de is aan dit alles niet te wijten, maar we vismijn spoedig in uitbating zal 

Brugse gemeenteraad bijeen onder meestal aan het feit dat men dichter kunnen genomen worden waar nieu- 
het voorzitterschap van burgemees- is bij de haring en de moeilijkheden we verbeteringen de vissers zullen te 
ter Van Hoestenberghe. van verkoop er zo groot en ongunstig vreden stellen.

Door de heer Declerck werd gein- niet zijn omdat men daar gemakke- In afwachting van dit alles, moet 
terpelleerd over de toestand der vis- lijk kan lossen en uitzoeken. Tenslot er voort gedaan worden met wat er 
mijn van Zeebrugge. Hij beweert dat te is de prijs er soms beter. Daarover voor handen is en daar is nu niets 
in de laatste tijd talrijke vissersvaar- hadden we het reeds. aan te doen.
tuigen de Oostendse vissershaven aan Daarom is het te hopen dat de nieu
doen, wat een verlies aan inkomsten 
voor de stad Brugge betekent.

Oorzaak zou volgens hem liggen in 
het sorteren van de vis. De pladijs 
wordt te Oostende in vijf soorten en 
niet in drie gesorteerd, De mijnrech
ten zijn te Oostende 1,25 fr alsook 
de ecorage.

Integendeel bedragen de mijnrech
ten te Zeebrugge, de afslag inbegre
pen 3,75 fr. wat volgens spreker een 
verschil maakt van 1,25 fr.

Bovendien is het een feit dat de 
vissers van Oostende op Het einde 
van het jaar een zeker gedeelte van 
de betaalde rechten terugkrijgen.

Spreker besloot dat, indien in deze 
toestand geen verandering komt, zich 
meer vissers naar Oostende zouden 
begeven.

Dhr. Declerck vroeg ook dat de vis
mijn te Zeebrugge minder toeganke
lijk zou worden gesteld voor het pu
bliek dat de werkzaamheden hindert. 
Daarentegen worden te Oostende in 
de mijn enkel belanghebbenden toe
gelaten. Dhr. burgemeester beloofde 
daarop de kwestie te onderzoeken.

ONS ANTWOORD

Het gemeenteraadslid Declerck, 
schijnt zeer slecht voorgelicht te zijn 
omtrent de ware toestanden te Zee
brugge en te Oostende en het zou 
nuttig zijn geweest zich eerst om
trent die werkelijkheid te vergewissen

Inderdaad te Oostende zijn de mijn 
rechten 1,25 fr. en is de visafslag bij 
de ene visaf slager 1,25 fr. en bij de 
andere 1,65 fr. met een ristourne op 
het einde van het jaar van 0,10 fr a 
0,25 fr.

Te Zeebrugge belopen de mijnrech
ten 1,25 fr. en de visafslag, welke er 
in veel moeilijker omstandigheden 
moet geschieden, zoland dè nieuwe 
halle niet gereed is, kost 1,50 fr. waar 
van 0,25 fr. % vrijwillig afgedragen 
wordt aan de redersvereniging als 
lidmaatschap en waarvoor de reders 
allemaal voor al hun aangelegenhe
den beroep mogen doen op hun ve
reniging.

Dat er in de laatste weken meer 
vaartuigen te Oostende verkochten

Eaccunetió. aaa* matmióten
GESLAAGDE CANDIDATEN Burcht; Devriendt André geb. Oost- 

Burcke Franciscus, geb. Oostende; ende; De Wever Albert, geb. Oostende; 
Coulier Frans, geb. Oostduinkerke; Falise Henri, geb. Oostende; Fouquet 
Deckmyn Alfons, geb. Oostende; De- Richard, geb. Oostende; Franchois Ur- 
langhe Willy, geb. Heist; Demaré Mi- bain, geb. Oostende; Franssens Ludo- 
chiel, geb. Uitkerke; Deswelgh Leon- vicus, geb. Antwerpen; Goorens Ri- 
geb., Oostende; D’hondt Albert, geb. chard, geb. Oostende; Jonckheere Le- 
Brugge; Rammeloo Hubert, geb. Boek- on geb. Torhout; Lacoere Achiel, geb. 
houte; Lowyck Albert ,geb. Heist; Sa- Oostende; Lauwereins Pierre geb. Oost 
veis René, geb. Heist; Sleuyter Daniël, ende; Muyldermans Albert, geb. Oost- 
geb. Oostende; Thiel Julien geb. Heist; ende; Neirycnk Frans, geb. Oostende; 
Vanderputte Jacobus, geb. Oostende; Nyville Lucien, geb. Oostende; Pan- 
Vandierendonck Lodewyck, geb. Heist; necouck Amand, geb. Oostende; Pie- 
Vantorre René, geb. Heist; Vantorre ters Valère, geb. Oostende; Quaeghe- 
Roger, geb. Heist; Vercoutter Gabriël, beur Roger geb, Oostende; Quintens 
geb. Nieuwpoort. Marcel, geb. Oudenburg; Schallier

Prosper, geb. Breedene; Schaut Julien, 
geb. Oostende; Spegelaere Jean, geb. 
Oostende; Steyaert Roger. geb. Bree
dene; Stubbe Etienne geb. Montfort- 
l ’Amaury; Vandecasteele Robert, geb. 

Baert Georges, geb. Brugge; Ba- Breedene; Vandevelde Benjamin, geb. 
roen August, geb. Oostende; Becquaert Nieuwpoort; Vande Walle Florimond, 
Freddy, geb. Meenen; Beernaert Syl- geb. Oostende; Vanthuyne Albert, geb. 
vère, geb. Oostende; Bil Frans, geb. Oostende; Velghe Henri, geb. Gent; 
Heist; Compernolle Roger, geb. Zee- Vercruysse Gustaaf, geb. Breedene; 
brugge; Dagraed Raphaël, geb. leper; Vlietinck Florent, geb. Heist; Vlietinck 
Danneel André, geb. Oostende; De Leon, geb. Heist; Waeghe Jean, geb. 
Groote Isidoor, geb. Heist; De Herdt Blankenberghe; Welkenhuyzen J. J„ 
André, geb. Oostende; Devinck Marcel geb. Leuven; Willem Roger geb. Stee- 
geb. Brugge; De Vreese Louis, geb. ne; Wintein Roger, geb. Brugge .

MOTORISTEN VOOR MOTOREN 
MET INWENDIGE VERBRANDING 

500 P.K.

• • IOnze ijle-haringuitvoer 
naarf Duitsland

stelligen.

©e pstapaganda Cang& de 
rn d io -

Deze mag als zeer gelukt aanzien

besloten met de wens binnenkort een 
Algemene Vergadering van reders en 
handelaars op een Vrijdag te zien 
bijeenroepen om hen te wijzen op het 
nut van een degelijke propaganda en 
op de noodzakelijkheid door aller me
dewerking, deze tot een maximum te 
voeren.

-  , , „  . . Deze kwestie zal in overweging ge
worden en zal m elk geval voortgezet nomen worden om aan elkeen toe te
worden. Spijt wordt uitgedrukt dat zo laten vast te steiien hoe men met
weinig bevoegde personen om deze jjjejne middelen nuttig werk kan ver-
voordrachten van een tiental minu- richten
ten ingaan. ---- !------------------------ — ----------

Een filmtoestel zal aangekocht wor
den om de films te kunnen afdraaien 
in al de scholen waar les gegeven 
wordt. De vraag wordt onderzocht op 
welke manier gevangenissen en ge
meenschappen goedkoop zouden kun 
nen bediend worden van vis daar over 
het algemeen de prijzen en de kwali
teit dikwijls te wensen overlaat. De 
heer Velthof wees op het feit dat het 
volstrekt onmogelijk is goedkope vis 
te leveren maar dient rekening te

JSfieuuipaavtóe iUóAe%Ljféetang,en
BOEI! OP DRIFT » tactcommissie heeft burgemeester

Door de storm van Woensdag 9 Fe- Gheeraert beloofd dat een nieuwe 
bruari is de boei van Trapegeerbank kraan en darm zullen aangeschaft 
los geslagen en op drift gegaan. De- worden. Mits een kleine vergoeding 
ze boei werd daar tijdens de oorlog zullen de vissers dan zonder hinder 
door de Duitsers gelegd. Door het hun watervoorraad kunnen opdoen. 
Verbond der Kustvissers werd on
langs gevraagd op die plaats een EXAMENS
lichtboei te leggen. Aan de Trapegeer Zljn gelukt ln nun examen voor 
bank is er een belangrijke pas, zo- motorist 10i R K . : Rammeloo, Hu- 
wel voor de koopvaardijschepen en de bert Calcoen André en Vercouter Ga- 
maalboot als voor de vissersboten. Nu ^ ie f. Aan^de'^geslLgden een h a r t l  
de boei toch verdwenen is hopen we lijk proficiat ,s 
dat er onmiddellijk een lichtboei zal 
geplaatst worden.

O ostend e-D over
Uurtabel der overvaarten voor de 

week van 20 tot 26 Februari 1949
Van Oostende naar Dover : a f

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

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

gewone passagiersboten.

HET VIERJARENPLANLICHT OP DE KAAI
Door de contactcommissie van de 

visserij werd geklaagd over de flau- Het is misscMen het plan van de 
we verlichting op de vlotkom. Eur- H

LOTERIJgemeester Gheeraert heeft onmiddel- ir r\\ n i S I T A I  1? 
lijk de nodige maatregelen getroffen ^ ^ L U i M A L l i  
en thans werden nieuwe sodiumlam- 
pen geplaatst, zodat de verlichting want het heeft meer en meer de gunst 
weer in orde is. Bedoelde lampen le
veren slechts een normale lichtsterk- van het publiek, terecht trouwens, 
te gedurende 3.000 lichturen.

vermits het bevat het maxima van
WATERVOORZIENING

Sommige vissersvaartuigen hebben loten - het maximum van grote loten 
tanks voor watervoorziening aan
boord die tot 200 è. 300 liter inhoud - de grootste loten - het incognito en 
hebben. De bevoorrading geschiedt bij
middel van een kraan aan de vlot- geen belastingen
kom. Het valt echter vaak voor dat
de kraan afgesloten is of dat de slang OPGEPAST : men trekt op 25 Febru- 
niet kan gebruikt worden doordat ari te Geeraardsbergen. (50)
ze gebruikt wordt om de vismijn te
weinigen. Na tussenkomst van de con- ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

De uitvoerders zonden vorige week het contract van 5000 Ton hoogst- 
hiernavolgend bericht ; waarschijnlijk niet volledig zal kun-

De uitvoer van ijle haring naar de nen uitgevoerd worden, 
bi-zone verloopt niet naar wens. Ver- Vanwege de Amerikaanse bezetten- 
scheidene reders hebben reeds de ha- de overheid van de bi-zone werd me- 
ringkorre aan wal gelegd. Niettegen- degedeeld dat geen spraak zal zijn 
staande de pri’ zen in de vismijn ver- een nieuw contract voor vis en volle 
hoogd werden,» neemt de aanvoer haring af te sluiten zolang het lo- 
meer en meer af en zijn er dagelijks pende contract voor ijle haring niet 
vaartuigen die de haringvisserij niet uitgeput is.
verder meer bedrijven, teodanig dat We verzoeken dringend aan alle re

ders een laatste inspanning te willen 
doen teneinde de verdere uitvoer van 
vis en volle haring, een merkelijke 
verlichting van de markt gedurende 
de komende maanden, mogelijk te 
maken.

xxx
Men merkt op dat wanneer er niet 

meer reders op de ijle haringvangst 
gaan, het de schuld is van de expor- 
tateurs die gebradeerd hebben op de 
rug van de reders en voor wat de be
dreiging van de Amerikanen betreft 
zij zouden moeten weten dat «uncle 
Sam» ook niet met verlies alles op de 
Belgische markt brengt, maar inte
gendeel er graag een mooie stuiver 
aan verdient.

Als er dus verantwoordelijkheden 
vast te stellen zijn, dat men ze niet 
zoeke bij de eenvoudigen reder, die 
de dupe is geweest van sommige ge
wetenloze mensen, die zich in Duits
land weinig bekommerd1 hebben om 
te weten of de reder er iets aan had 
of niet.

S ch a d e g e v a lle n
0.4 «Madeleine» op 16 Februari ’49 

schroef verloren en opgesleept door 
de 0.125.

0.261 «Artic n »  op 14 Febr. heeft 
de 0.46 opgesleept naar Oostende met 
motordefect.

De 0.128 «Reine des Anges» heeft 
op 12 Februari schade opgelopen aan 
de achterreling alsook aan verschil
lende planken door dé 0.112 van Wwe 
Blondé-Popieul.

Op 4 Februari werd de 0.248 «Ar- 
turo Martinez» opgesleept naar de ha 
ven van Duinkerken door de N.728
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ACTIVITEIT DER HUISHOUDELIJKE 
AFDELING GEDURENDE DE 

MAAND JANUARI 1949

Op 4 Januari - 5 Januari en 6 Ja- 
ï uari. School voor Familiale Opleiding 
der Soc. Vooruitziende Vrouw, Abdij
straat, ELSENE.

Deze lessen werden 3 achtereenvol
gende avonden gegeven aan de 3 klas
sen. Ze werden telkens gevolgd door 
30 huisvrouwen. Deze vrouwen, die 
kooklessen volgen met het doel zich 
te oefenen in de kookkunst, waren fel 
geïnteresseerd voor de vis-demonstra- 
tie. Vis is in de hoofdstad vers en goed 
koop te verkrijgen, ook zouden ze voor 
taan meer goedkope vissoorten aanko
pen. Immers na wijting, leng en pla
dijs geproefd te hebben, hadden ze 
geen vooroordelen meer tegenover de
ze vissoorten. Na de les berekenden 
we samen de kostprijs van de ver
schillende bereidingen en kwamen tot 
het besluit dat vis goedkoper is dan 
vlees wanneer men de vis van de dag
koopt.

7 Januari, 4de graad klas te GILLY.
Het gemeentebestuur van Gilly had 

de moeders van de leerlingen uitgeno
digd. De les werd gevolgd door het be
stuur der school, 40 leerlingen en 20 
moeders. Het gemeentebestuur had 15 
kgr. vis en de nodige ingrediënten be
zorgd om eenieder in de mogelijkheid 
te stellen vis te proeven. Met de hulp 
van de leerlingen werden alle berei
dingen kaargemaakt. Na de les werd 
de vis opgediend met broodjes. Na de
ze les werd vastgesteld dat de kinde
ren die zich een eerste maal heel wei
nig bediend hadden, een tweede maal 
goed doorschepten.

Het gemeentebestuur was zeer te
vreden : nu zouden zij voortaan min
der last hebben om de kinderen vis te 
doen eten in vacantietehuizen.

11 Januari, Familiale Afdeling, Mid
delbare School, MECHELEN : De les 
werd gevolgd door de lerares in huis
houdelijke vakken en 20 leerlingen. Na 
de les werden alle bereidingen ge
proefd en smakelijk gevonden.

12 Januari, Hogere en Middelbare 
Landbouwhuishoudschool, MICHEL- 
BEKE : De les werd gevolgd door Z.
E. Zuster Directrice, de Zusters lera
ressen, de leerlingen der normaalafde- 
ling en der Middelbare afdeling (65). 
De les had veel bijval. Zuster Be
stuurster drukte haar tevredenheid uit 
en hoopte dat de visschotels nu meer 
sukses zouden hebben bij de inwonen
de meisjes.

13 Januari, Middelbare Landbouw
huishoudschool, MELSELE : De les 
werd gevolgd door Zuster Directrice,
2 Zusters leraressen, de keukenzuster, 
de twee landbouwregentessen en 30 
leerlingen. Deze meisjes kenden geen 
vis buiten de haring. Ze volgden dan 
ook met volle aandacht.

14 Januari, 4de graad klas, Van 
Steenlantstraat, DEURNE De les werd 
gevolgd door 5 Zusters leraressen en
25 meisjes. De leerlingen, gaven volle 
aandacht, proefden smakelijk en be
loofden thuis te vertellen wat ze ge
leerd hadden.

18 Januari, Middelbare Landbouw
huishoudschool. HAALTERT : De les 
werd gevolgd door Zuster Directrice,
3 Zusters leraressen, de landbouwre- 
gentes en 44 leerlingen. De meisjes, 
meestal uit arbeidersmiddens, kenden 
weinig vis. Ze schenen verwonderd dat 
men met vis iets lekkers kan klaarma
ken.

19 Januari, Vrouwengilde, COURT 
ST. ETIENNE : De les werd gevolgd 
door 15 jonge huismoeders. De les had 
veel belangstelling. Alle bereidingen 
werden geproefd.

20 Januari, Middelbare landelijke 
huishoudschool, STEVOORT : In deze 
grote inrichting komt regelmatig vis 
toe van de kust. De 50 inwonende leer 
lingen van de landbouwschool hebben 
ieder beurtelings één week kookles en 
waren góed op de hoogte van visberei- 
dingen. Ze zouden nu de nieuwe be
reidingen in de volgende oefeningen 
klaarmaken.

12 Januari, Middelbare Landelijke 
Huishoudschool, KINROOI : De les
werd gevolgd door Z.E. Zuster Direc
trice, 2 Zusters leraressen, 2 landbouw 
regentessen, 40 leerlingen. De leerlin
gen waren goed op de hoogte van vis- 
bereidingen. Wekelijks leren ze visbe- 
reidingen aan. De lerares van de keu
ken volgt het receptenboekje : «Eet 
meer vis».

28 Januari, Middelbare Huishoud- 
sch, ACHTERHOEK : De les werd ge
volgd door Mejuffrouw Directrice, de 
landbouwregentes en 20 leerlingen. 
Voor deze buitenmeisjes was alles 
nieuw, ze luisterden met veel aan
dacht en proefden alle bereidingen.

26 Januari, Middelbare huishoud
school, GEMBLOUX : De les werd 
bij gewoond door de heer Van Hal, A l-1

gemene Secretaris, Commandant Ber
ger en 8 officieren. De les werd ge
volgd door Z.E. Zuster Directrice, 2 
Zusters leraressen, 2 landbouwregen
tessen en 30 leerlingen. De demonstra
tie werd met veel aandacht gevolgd. 
Na de les hield de heer Van Hal een 
korte toespraak waardoor hij aan de 
toehoorders het sociaal en economisch 
belang van het streven naar een gro
ter visverbruik deed uitschijnen.
27 Januari. Vrouwengilde TILLEUR : 

De les werd gevolgd door 30 huisvrou
wen en gegeven in de lokalen der ge- 
gemeenteschool. In de les werd aan
getoond hoe men door het aankopen 
van kleine, goedkope vis een goed en 
goedkoop middagmaal kan klaarma
ken.

25 Januari, Landelijke huishoud
school, BEERSE : De les werd gevolgd 
door Z.E. Zuster Directrice, 2 juffrou
wen leraressen en 30 leerlingen. De 
meisjes luisterden heel aandachtig. Ze 
kenden weinig vissoorten en hadden 
een zekere afkeer voor visbereidingen. 
Nadat ze geproefd hadden, waren ze 
van gedacht veranderd.

BESLUIT :
Er dient nog een lange weg afge

legd te worden : in de meeste kost
scholen en gezinnen beperkt zich het 
visverbruik tot éénmaal in de week; 
op de buiten, waar ook verse vis te 
verkrijgen is, verbruikt men bijna uit 
sluitend de haring en de ingelegde 
vis. De kinderen hebben nog altijd een 
gevoel van afkeer voor vis. De reden 
van die toestanden : vis is niet gekend 
en dikwijls slecht bereid.

Vrijdag 18 Februari 1949
—*---------LLUB
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Wil U ee'n interessant boek, koop 

dan een Belgisch-Nederlandse Visse
rij almanak : Prijs 120 fr. plus 5 fr. 
verzendingskosten.

Mataiójcfdp te laatei 
geCatm 

te Temsche
Zaterdagnamiddag greep onder gro 

te belangstelling de tewaterlating van 
het 3.000 T. metend motorvrachtschip 
«Nicolas - Vapthzarov» bestemd voor 
de Bulgaarse regering plaats.
Verdere gegevens kunnen over ’t schip 
worden gemeld. Lengte 92 m. 85 cm.; 
breedte 13,50 m.; de diepgang meet 
5,51 m.. De bemanning bevat 34 per
sonen en het kan 12 passagiers mee
voeren. De hoofdmotor is van het mo 
del Werkspoor.

De feestelijkheid greep plaats om 
4.25 u. Wij merkten de volgende per
sonaliteiten op : dhr. Ddmitri Bratha- 
voova, minister van Bulgarië te Brus
sel die het peterschap over het schip 
had waargenomen; dhrt Devos, direc- 
teur-generaal bij het zeewezen; prof 
Dauwe; de heren Truyens en Pothoel- 
ci van de «Armement Worms» te Ant
werpen. Een receptie heeft nadien 
plaats gehad op de werven Jozef Boel 
en Zonen te Temsche.

Het bevriezen van voedingswaren
%Xe CacaCi&atie aan de CLtneü&aati&e induótüe

F r u it
In het algemeen wordt het voedsel 

vervroren -op de plaats waar het te 
vinden is. Het noordwestelijk giedeel_ 
te van het Stille Oceaangebied leidt 
de industrie van het bessen bevrieren 
terwijl er toch enkele kwantiteiten 
aardbeien bevroren wordien te Mary- 
land, Virginia, Tennessee, New York, 
en Louisiana.

Perziken worden bevroren in Geor- 
gia, New York, California en in het 
Noord-westelijk gebied van de Stille 
Oceaan. Abrikozen worden meestal 
bevroren in California, en enkele in 
Washington en Oregon. Kersen wor
den meest te New York bevroren, te 
Michigan en Pennsylvanla, alhoewel 
er een weinig bevroren worden in het 
Noordwesten en in Caliiomië. Appels 
worden bevroren in het Noord-Wes- 
ten, in California, New-York, Michi
gan en in één è. twee andere staten.

Island waar fantastische cijfers be
reikt worden. De meeste duiven wor
den bevroren in California. Onlangs 
heeft ’n installatie aanvang genomen 
met het bevriezen van kiekens in 
Pocomoke City, Maryland.

De eierbevriezingindustrie is b ij
zonder gelocaüseerd in het mid- 
westen en het zuid-westen.

V le e s

G ro en ten

De meeste verpakkingsinstallaties 
zijn te Chicago en het is logisch dat 
het bevriezen van vlees in deze stad 
gecentraliseerd is. Het is een werkelij
ke slagader der vleesbevriezingsin- 
dustrie.

Kleinere kwantiteiten worden be
vroren in Kansas City, Omaka, Sioux 
City, Indianapolis en andere steden 
waar het vlees verpakt wordt.

Onlangs heeft één enkel installatie 
aanvang genomen met het bevriezen 
van vlees op een belangrijke schaal 
in de Santa Clara Vallei in California.

G e k o o k te  
v o e d in g sw a re n  en

g-oederen

Er worden meer erwten vervroren 
dan gelijk welk andere groenten. Het 
centrum van de erwten bevriezing- 
industrie ligt in Washington, Oregon 
New York, New Jersey, Maryland, • i - ,  •,
Minnesota, Wisconsin, Maine en U- S p e C lc L i lt Ê it S "  
tah. Lima bonen worden verpakt 
hoofdzakelijk in New Jersey, Califor
nia, Maryland, Indiana en New York 
De «snap» boon bevriezingindustrie 
ligt bij uitstek gelocaliseerd te New 
York, New Jersey, Maryland, Maine 
en het Noordwestelijk gebied van de 
Stille Oceaan. Aspergen worden 
hoofdzakelijk bevroren te Washing
ton, Oregon, in California, New Jer
sey, Maryland en te New York. De 
spruitkool bevriezingindustrie is ge
centraliseerd in California, Oregon,
Washington, New Jersey New York 
en Maryland. Brusselse spruitkolen 
en bloemkolen worden hoofdzakelijk 
in California bevroren. Het bevrieren 
van koren is gecentraliseerd in Min
nesota, New York, Indiana, Maine,
Maryland en het Noord-westelijk ge
bied van de Stille Oceaan. Spinazie 
wordt in verscheidene localiteiten be
vroren; de bijzonderste zijn : New 
Jersey, New York, Maryland, Califor
nia en het noordwestelijk Stille Oce
aan gebied.

Vis

Schadegevallen
Op 2 Februari 1949 werd de Z.505 

«Freddy» reder Vlietinck Eug. wegens 
motordefect naar de haven van Zee
brugge opgesleept door de Z.802 

De Z.504 «Louisette - Francine» 
sloeg op 1 Februari 1949 met de korre 
vast aan een wrak waardoor hij scha 
de veroorzaakte aan de achterspiegel 

Op 4 Februari 1949 werd de Z.447 
reder Everaert Prosper met motorde
fect door de Z.498 opgesleept.

Wegens schroefschade werd Z.534 
«Pieter - Rachel» reder Vantorre J. 
opgesleept door de Z.54.

De 0.330 «Marcel» had op 12 Fe
bruari 1949 schade aan de omkeer- 
koppeling.

Tijdens het vislossen kreeg de Z.413 
defect aan de hulpmotor.

Zalm, wijting, schelvis, makreel, 
kabeljauw, haring, zwaardvis en bot 
zijn de vissoorten welke het meest 
bevroren worden in Nieuw Engeland. 
Van al de vis welke in de Verenigde 
Staten bevroren wordt overtreft 
Nieuw Engeland de helft der totale 
productie.

Aanzienlijke hoeveelheden bot, ri- 
vierharing, makreel, elft en wijting 
worden bevroren in de Midden Atlan
tische Staten en in ’t bijzonder te 
New York en in Maryland.

Ongeveer één derde van de totale 
jaarlijkse productie bevroren vis 
wordt voortgebracht door de Stille 
Oceaankust, in ’t bijzonder in Asto- 
ria, Oregon, Seattle, Washington, 
San Petro, San Diego, San Fransisco, 
California en in de Alaska-havens.

Heilbot zalm, riviervis, bot, kabel
jauw, spiering zi.'n de specifieke 
soorten welke in het Westen en het 
Noordwesten bevroren worden. ■

S c h a a ld ie re n
De garnaal wordt op een belang

rijke schaal in, Texas, Louisiana 
Alabama, Mississippi en Florida be
vroren. Oesters worden hoofdzakelijk 
bevroren op Long-Island; gaapschel- 
pen in Rhode-Island, Massachussetts 
en in de Washington staat; kammos- 
sels te Boston en in andere viscentra 
van Nieuw Engeland; Het bevriezen 
van kreeft en krab is geen belang
rijke industrie.

G e v o g e lte  en e ieren
Het bevriezen van gevogelte, met 

uitzondering van eenden, is hoofdza
kelijk gelocaliseerd in het mid-westen, 
bijzonderlijk te Nebraska, Iowa, Mis- 
souri, Minnesota, Illinois en Indiana. 
Sommige soorten gevogelte worden 
ook bevroren in Texas, California en 
New-York. Kleinere hoeveelheden 
kalkoenen worden bevroren in Utah 
en California. Het bevriezen van een
den is geweldig uitgebreid op Long

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

Zijn smaak en voe
dingskracht over
treft ver elk buiten
lands product.

Firma Jar Spaanderman
ZEEVISGROOTHANDEL t l

I J M U I D E N  H O L L A N D
Telegramadres Jan Spaanderman - IJmuiden.
Telefoon IJmuiden 5683. TelSantpoort 8228 (des avonds)

Gespecialiseerd in prima kwaliteit
GEPELDE en ONGEPELDE GARNALEN

Iedere dag vers en binnen enkele uren geleverd in België 
Verzendingen van Ongepelde Garnalen geschieden van de Zee- 

________________________ landse aanvoerhavens).

Het bevriezen van gekookte voe
dingswaren is een industrie die nog 
niet tot stabilisatie gekomen is .— zo 
nieuw is ze.

Voor het ogenlik bestaan er veel 
kleinere bevriezingsinstallaties die re
latieve kleine hoeveelheden bevroren 
gekookte goederen voortbrengen, 
maar met niettemin een gamma pro- 
dukten van ongehoorde verscheiden
heid. De meest bijzondere en noemens 
waardige installaties liggen in de om
geving van Chicago, New-York (Long 
Island inbegrepen) Boston, Los Ange- 
les, San Diego en Pasadena.

M ag azijn ru im te
Het Departement van Landbouw 

der Verenigde Staten geeft de volgen
de cijfers : 651.000.000 kubieke voet 
magazijnruimte in het algemeen (wel 
te verstaan verkoeld).

Dit cijfer bevat :
1) 328.921.000 kubieke voet ruimte van 
publieke koelopslagplaatsen;
2) 201.868.000 kubieke voet ruimte van 
private koelopslagplaatsen en vlees- 
opslagplaatsen;
4) Appelkoelopslagplaats. : 120.476.000 
kubieke voet.

Wat de appelkoelopslagplaatsen be
treft is de verdeling als volgt samen
gesteld : 40 t.h. bevriezingsruimte en 
60 t.h. verkoelingsruimte. De ligging 
der verkoelde opslagplaatsen zijn bij
zonderlijk gecentraliseerd in de groot 
steden : New-York en Chicago hebben 
enorm veel moderne en grote koelop
slagplaatsen. West New-York heeft 
veel verkoelde opslagplaatsen waar
van de meeste betrekkelijk klein van 
omvang zijn. Dat er zoveel zijn, komt 
door de belangrijkheid van de fruit
en groentenindustrie. Anderzijds 
hebben de zuiderstaten weinig ver
koelde opslagplaatsen in vergelijking 
met de andere staten.

E co n o m isc h e  
aspecten

OPRICHTINGSKOSTEN VAN EEN 
VRIES INSTALLATIE

De kostprijs van een vriesinstallatie 
opgericht tot de bereiding (vóór-be- 
handelingsproces) en tot het bevrie
ren van voedingswaren hangt van zo
veel factoren af dat het onmogelijk is, 
een bruto-schatting te maken van de 
nodige fondsen. Het wordt enkel mo
gelijk door een doordachte diepvoor- 
afgaande studie van de vooropgestelde 
voorwaarden waaraan de installatie 
moet voldoen. De factoren van over
wegende aard bij de berekening zijn :
a. de soort en hoeveelheid van de te 
bevriezen waren in ’t algemeen. (Dus 
eerst moet men het productiepoten
tieel vaststellen);
b. Het kwantum dat dagelijks dient 
vervroren te worden;
c. De aard en hoeveelheid van de be- 
waringsruimte;

De snelheid van het bevriezen;
Zo kan men bij het begin slechts 

vervriezen wat men commercieel re
gelmatig kan verzetten. Maar er moet 
rekening gehouden worden met het 
stokeren van goederen bij grote be
stellingen. Welnu dit element van op
richting moet goed overwogen worden.
d. De verlangde graad van mecanisa- 
tie speelt ook een enorme rol;
e. De lonen en oprichtingskosten;
f. De kosten van cohstructiemateria- 
len.

Het Bureau van Onderzoek der Uni- 
versiteit van Arkansas heeft de vol
gende schattingen der constructiekos
ten bij het oprichten van een bevrie- 
ringsinstallatie, voor groenten en 
fruit, vooropgesteld.

Een diepvriesinstallatie ter verwer
king van fruit en groenten met een 
produktiecapaciteit van 700 a 900 kgr. 
per uur kan opgebouwd worden alles 
compleet dus voor de prijs van
2.640.000 fr. a 3.960.000 fr.

De verdeling der oprichtingskosten 
van een dergelijke installatie zijn ;

1. Preparatieve uitrusting (dit wil 
zeggen de uitrusting die nodig is om 
bepaalde soorten fruit en groenten te 
reinigen en dus vriesgereed te maken:

660.000 fr.

2. Vriesmachines 880.000 fr.
3. Koelhuis op 0 F. (15.000 kubieke

voet) : 660.000 fr.
4. Gebouw (10.000 vierkante voet) :

1.000.000 fr.
Wat 3.200.000 fr. in totaal geeft.
Het is begrijpelijk dat de kosten van 

het gebouw en het fabrieksterrein in 
’t bijzonder variëren volgens de lig
ging.

De preparatieve uitrusting voor de 
groentenbranche toegepast op een der 
gelijke installatie met bovenvernoem
de productiecapaciteit kan variëren 
van de 132.000 fr. tot 264.000 fr. Dit 
hangt dus af van de specifieke groen
ten die men wenst te bewerken en ook 
van de methoden, van het kuisen, het 
wassen, het sorteren, transport (intra- 
transport) het, schillen en andere be
handelingen.

Om dit te doen begrijpen : men kan 
de peren doen schillen door handen
arbeid, maar ook door een automa- 
tieke schilmachine (Zo bestaan ma
chines om kiekens te pluimen).

Zodus beinvloedt de graad van me- 
canisatie grotendeels de oprichtings- 
kostprijs als men het in vergelijk stelt 
met de handenarbeid.

Dit Bureau heeft insgelijks een 
verslag opgemaakt van de oprichting» 
kosten van een diepvriesinstallatie 
voor gevogelte gelegen in Arkansas.

De kosten van een diepvriesinstalla
tie voor gevogelte zouden ongeveer op 
hetzelfde neerkomen als de installaties 
van fruit en groenten indien het niet 
ware dat voor de vogelbevriezingin- 
dustrie aanzienlijke plaatsen van 
doen zijn om het gevogelte te voeden, 
(de levende voorraad wel te verstaan). 
De plaatsen die daarvoor nodig zijn 
hangen af van het soort gevogelte dat 
men bevriezen wil en kan zelfs de 
kosten aldus verhogen van 20 t.h.

\
D e  ko sten  van  

vriezen
In tegenstelling met wat de meeste 

mensen er over denken is bevriezen 
van voedingswaren geen grote onkost.

Over het algemeen kost het bij
voorbeeld evenveel om fruit en groen 
ten te conserveren in blikjes dan om 
het te bevriezen. Wat de verpakkings- 
kosten betreft : het vergelijk der ver- 
pakkingskosten bij het conserveren 
van voedingswaren in blikjes en de 
verpakkingskosten bij het vriezen lo
pen parallel. Dat is zeer algemeen ge
sproken. Want als het gaat om be
vroren goederen in grotere verpakkin
gen zoals bijvoorbeeld een kist bevro
ren rode zalm, is het begrijpelijk dat 
dit veel goedkoper komt dan de ver
pakking van doosjes zalm van 225 gr. 
en 450 gr. (in blikjes). Zo loopt de 
vergelijking spaak. Maar de vergelij
king van zogezegde verpak
kingskosten wordt bedoeld op ver
pakkingen van bevroren waren van 
225 gr. of 450 gr. zoals garnaal en 
tongfilet of andere kostelijke goede
ren welke een luxueuser presentatie- 
verpakking eisen. Stellen wij nu een 
vergelijk op van proceskosten (be- 
werkingskosten) 1. conserveren, 2. be
vriezen. Aldus komt de vraag in het 
midden ; Wat is voordeliger ?

Dit hangt af van drie principiële 
factoren.

1. De duur en nauwkeurigheid van 
bewerking die vereist wordt om het 
produkt te stereliseren. Bij conserve
ren speelt het koken de rol. Bij ver
vriezen speelt de snelheid de rol.

2. Bij het conserveren de brandstof
kosten om stoomopwekking te beko
men. Bij het vervriezen de electrici- 
teitskosten.

3. Het arbeidspotentieel veroor
zaakt bij de behandeling der produc
ten om deze blikjes te conserveren. 
Het arbeidspotentieel veroorzaakt bij 
de behandeling der producten om deze 
te bevriezen.

Het zijn dus drie principiële facto
ren die men tegen elkaar moet stel
len om tot het besluit te komen of deze 
of gene waar voordeliger is onder blik- 
jesvorm te bewaren (conserveren dus) 
dan te bevriezen. Of vice versa.

Een voorbeeld zal dit duidelijk ma
ken. Bepaal fruit, bijvoorbeeld pam- 
pelmoes, en fruitsappen kunnen een
voudig gestereliseerd worden ofwel 
door de bussen (blikjes) in een warm 
water bad te plaatsen ofwel door 
straal-pasteurisatie. Welnu op deze 
manier kunnen de pampelmoes en 
fruitsappen goedkoper geconserveerd 
worden dan deze te bevriezen.

Anderzijds, tenzij de kosten van 
stoomverwekking zeer laag zouden 
zijn, kunnen groenten die een zeer 
lang bereidings-bewerking vergen t.t. 
z. koken dus om in blikjes te bewaren, 
veel goedkoper bevroren worden dan 
in conserven te verwerken.

Bij uitzondering van de «afdelings- 
bevriezers» en kleine vriezers wordt 
bij het commercieel bevriezen de am- 
moniakmachine gebruikt. Terwijl er 
enerzijds kleine efficientieverschillen 
kunnen bestaan bij de onderscheide- 
lijke ammoniakmachinesystemen, zijn 
de kosten anderzijds van de vloeibare 
ammoniak zeer miniem.

IJs wordt gewoonlijk gemaakt door 
zuiver water te bevriezen bij middel 
van ammoniakbevriermachines. Aan
gezien het ijs bij de groothandelver- 
koop van 132 a 264 fr. per ton gekwo- 
teerd staat, en aangezien de groenten 
gemiddeld 90 t.h. water bevatten en 
het fruit gemiddeld 85 t.h. is het van
zelfsprekend dat de actuële kosten 
van het bevriezen van fruit en groen
ten, de loonkosten niet inbegrepen 
niet meer kost dan 1.32 fr. per 453 gr.
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DOKTERSDIENST
Op Zondag 20 Februari : Bij afwe

zigheid van de gewone huisdokter ge 
lieve men zich te wenden tot : Dr. 
Opdebeeck, Nieuwpoortsteenweg, 128 
Tel. 71248.

APOTHEEKDIENST
Op Zondag 20 Februari : Dienst

doende gans de dag alsook nacht
dienst van 19 tot 26 Februari : Apo
theker Cleeren, Leopold I plaats

Het onfeilbaar geneesmiddel 
VOOR STEK-, SNIJ en 
BRANDWONDEN als
ook VOOR SPEEN en 

ECZEMA 
W O N D E R Z A L F

IN DIANA
Te koop in alle 

apotheken
(325)

MAN ONDER AUTO
Aan de Koninginnelaan werd de 67- 

jarige Missiaen aangereden door de 
auto bestuurd door Hallemeesch uit 
De Panne. Na zijn overbrenging naar 
het stedelijk hospitaal stelde men 
vast dat Missiaen slechts licht ge
kwetst was. Ny.

BOTSINGEN
Aan de hoek van de Timmerman

en Steenbakkerstraat kwam het tot 
een botsing tussen de vrachtwagen 
van Van Rysel A. uit Gent en de auto 
van Vercagne G. uit Oostnieuwkerke.

Aan de hoek van de Lange- en de 
Vlaanderenstraat kwamen de auto’s 
van dhr. Heenens en Paret in botsing. 
Er was in beide gevallen stoffelijke 
schade. Ny.

VROUW DOOR FIETSER 
OMVERGEWORPEN

Toen Declerck Elisa op de Nieuw
poortstwg ter hoogte van de Steen
bakkerstraat op de tram wilde stap
pen werd ze omvergeworpen door de 
fietser Lanckriet Gentil. De vrouw 
werd opgenomen met een wonde aan 
het achterhoofd. Ny.

TRAGISCH ONGEVAL
Ter hoogte van het Gerechtshof 

deed zich een ernstig ongeval voor 
waarvan Charles D. wonende Konin
ginnelaan, het slachtoffer werd. Met 
de fiets aan de hand wachtte hij de 
aankomst van een motorijder af 
vooraleer de straat over te steken. De 
motorijder zou echter te veel aan
dacht besteed hebben aan het ge
rechtsgebouw en reed C.D. overhoop.

Het slachtoffer werd in allerijl naar 
de kliniek overgebracht alwaar aan
vankelijk voor zijn leven gevreesd 
werd. Stervensgevaar is than.s reeds 
geweken doch C.D. heeft een schou
derbreuk en dubbele armbreuk opge
lopen. De motorijder is een inwoner 
uit Leffinge. Ny.

AANKOOP VAN SCHILDERIJEN
Door het stadsbestuur werden voor 

het kabinet van dhr. schepen van o- 
penbaar onderwies een schilderij van 
de eminente jonge Oostendse kunst
schilder Jacques Schyrgens alsmede 
een werk van kunstschilder Jan De
clerck aangekocht. Ny.

STADSCENTRUM HERRIJST
Naar we vernemen zal de herop

bouw van ons stadscentrum, weldra 
kordaat aangevat worden. Niet min
der dan 31 huizen en instellingen 
zullen in de Kapellestraat, Vlaandé- 
renstraat en Wapenplaats worden op 
getrokken. Ny.

ERGE BOTSING
Aan de hoek van de H. Serruyslaan 

en Witte Nonnenstraat kwam het tot 
een botsing tussen de auto’s van Del 
prez Maurice uit De Panne en Jonck- 
heere R. uit Veurne. Er was erge stof 
felijke schade. N y.,

BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN

3 Februari 1949 — Redgy Wittrock 
v. Victor en Marcelle Van den Bus- 
sche, St-Franciscusstr 39.

5. — Anita Vandepoele v. Roger en 
Hortense Inghelbrecht (Eernegem).

6. — Ginette Geril v. AUdomarus en 
Van Mosselvelde, K. Janssenslaan 12 
Lea Storme, St-Catharinaplein 32; 
Chantal Surmont v. Daniël en Maria 
bis;

7. — Linda Pauwels v. Albert en Lu- 
cienne Quintens, Grensstr Ja; Moni
que Masson v. Adelson en Suzanne 
Blondel, Platformstr 7; Suzanne De- 
marest v. Roger en Amanda Zeebroek, 
Bl. Kasteelstr 69; Fernand Annys v. 
Camiel en Angèle Jonckheere, Dui- 
venhokstr 47; Rita Lava v. André en 
Jeannette Vermeersch (Ettelgem);

8. — Hugo Verheyde v. Gentil en Ma 
ria Manhaeve (Gistel); Henri Cle- 
rinx v. Francois en Bertha Moermans, 
Hofstr 12; Roger Van Aelst v. Geor
ges en Bertha Lampo, Vijverstr 10; 
Chritstiane Berten v. Polydoor en Ma
rie Tanghe (Steene);

9. — Myriam Mollet v. Lucien en Wi- 
nifred Abicht, Nieuwstrt 13; Betty De- 
necker v. Karei en Edith James, 
Schaafstr 39; Nelly Vanvyaene v. 
Maurits en Angèle Janssens, Distel- 
laan 23; Noël Winkelmans v. Hendrik 
en Denise Vermoortel, St-Franciscus
str 33;

10. — Renée Lauwereins v. Frans en 
Jacqueline Holm, Hennepstr 30; Ma- 
rius Van Loo v. René en Georgette 
Petrol (Steene); Sonja Soete v. Gus- 
taaf en Maria Terwe (Westende) Ed- 
ward Lauwereins v. Arthur en Rachel 
Vannecke, Gerststr 85; Mare De Cous- 
semaker v. André en Denise Eyland, 
(Ledeberg); Huguette Lemans v. 
Adolf en Marie Asseloos, St-Peters- 
burgstr 19; Christiaan Dobbelaere v. 
André en Maria Vanassche (Oostduin
kerke) ;

11. — Nicole Laforce v. Albert en 
Norah Marney (Koksijde) ; Marianne 
en Rita Destickere v. Louis en Damide 
Zimmer, Rogierlaan 32;

12. .— Charles Lauwers v. Guillaume 
en Maria Villeirs, Fr. Orbanstr 1; 
Alexis Vanhee v. Gerard en Estella 
Devos (Steene).

STERFGEVALLEN
6. — Elisa Corveleyn, 75 jr, wwe 

Colleman en Albert Vantournhout, 
echtg .August Decraecke, Schipper- 
str. 14; Marie Van Damme, 77 jr, wwe 
Florimond Decloet-Reuse (St-Jans 
Molenbeek);

7. — Leon Vandaele 69 jr, echtg. Ma 
thilde Dombrecht, Frans Musinstr 48;

8. — Julien Vincke, 14 jr, H. Serruys
laan, ingang nr 6;

9. — Henri Soenens, 77 jr, wdr Em
ma Vanhoorne, Nieuwpoorstwg 381; 
Petrus Decroos, 84 jr, echtg. Elisa 
Marchand (Breedene);

10. — Victorina Luca, 75 jr, wwe Lu- 
dovicus Denys, Fr. Orbanstr 211; Va-

lentina Lauwereins, 84 jr, wwe Carolus 
Hubrouck, Ooststr 53;

11. — Mathilde Dupon 76 jr, wwe Ri- 
chard Vandevelde, echtg. Edward 
Braem, Sprotgang 7; Joanna Corve
leyn 65 jr, echtg. Maurice Jacobus, 
Romestr 91; Alida Puyenbroeck, 84 jr, 
wwe Emile Delecluyse, Leeuwerikenstr 
12;

12. Rose Hicks, 3 mnd, St-Paulus- 
str. 19.

HUWELIJKEN
Jules Meurrens, werkman en Alida 

Ghillebert;'Raymond Deplancke, ma
troos Zeemacht en Isabell.a Vermeu
len, meid.

HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
Kesteloot André, voerman, Nieuw

poortstwg 733 en Dehamers Georget
te, Nieuwpoortstwg 270; Westerlinck 
Fran§ois, visser, Gelijkheidstr 8 en 
Vannes Godelieve, Kadzandstr 14; 
Jarvis Fredexic, werkman, Viaduct- 
slop 32 en Sinnaghel Micheline, werk
ster, H. Serruyslaan 20; Van Besien 
Roland, bediende, Dr Verhaeghestr
18 en' Devriendt Irène, Stockholmstr 
31; Rollier Albert, muzikant, Leffin- 
gestr 48 en Geebelen Marie, Leffinge- 
str 148; Soenen Lucien, wdr Floren- 
tia Eerebout (Steene) en Kroothoep 
Magdalena, wwe Carolus Everaert, 
Zuidstr 12; Heinderson Georges, vis
ser, wdr Yvonne Dierendonck, Stock
holmstr 41 en De Block Fernande, wwe 
Albert Buchet, Stockholmstr 41; Van
der jeugd Roger, botermaker (Westroo 
zebeke) en T’Joens Iréne, Leeuweriken 
str 83; Vanhille Marcel, onder-officier, 
(Brasschaat) en Geril Lydia, onder
wijzeres, Fr. Musinstr 33; Fouquet R i- 
chard, beroepsmilitair (kaz. Generaal 
Mahieu) en Huys Elza, Noord Eede- 
str 2; Goetghebeur Alfons .werktuig
kundige, gesch. Elisa Vanhee, Hospi- 
taalstr 17 en Bly Emiliana, gesch. Al
fons Claeys ,Hospitaalstr 17.

ANDERE GEMEENTEN
Lebluy Robert, visser (Oostende) en 

Lagast Paula (Breedene); Veryser Lie 
vinus, stadswerkman (Oostende) en 
Vanhooren Maria (Leffinge); Mo- 
reaux André, apotheker (Oostende) en 
Vogels Cecile (Blankenbergè); Ver- 
leene André, visser, (Oostende) en 
Vercoutter Augusta (Nieuwpoort); 
Claeys Henri, autogeleider (Oostende) 
en Callewaert Marie (Breedene).
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VERKOOP \
Schrijf- en Rekenmachines ;
Onderhoud en herstelling ter I 

plaatse
A. VANDERNOOT j
Maria Theresiastraat, 16, |
OOSTENDE — Tel. 72.113 \
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Dank zij het initiatief van enkele 
plaatselijke nijveraars en handelaars 
zal Oostende dus toch zijn reeks han
delsbeurzen zien voortzetten.

Daar de Albert Hall tussen 25 Juni 
en 10 Juli niet ter beschikking van de 
organisators kan gesteld worden werd 
de openingsdatum verschoven naar 2 
Juli. De handelsbeurs zal geopend 
zijn tot 11 Juli.

Alle gewenste inlichtingen worden 
gaarne verstrekt op het secretariaat 
Vlaanderenstraat, 64, Oostende. Ny.

BRIEVENTAS VERLOREN
Dhr. Maesen Emile uit De Panne 

kwam het verlies aangegeven van 
zijn brieventas bevattende allerhande 
zakenpapieren. Ny.

IN DE KELDER GEVALLEN
Malvina Sorel, wonende Leffinge- 

straat, is in de Slachthuisstraat in 
een kolenkelder gevallen. Hierbij be
zeerde zij zich erg aan het been. Ny.

ZELFMOORPOGING
Nadat een zekere E.W. slagen had 

uitgebeeld aan zijn bijzit liet deze 
hem in de steek. Liefdeverdiet noop
te hem ertoe met een mes aan zijn 
polsen te peuteren. Bij het zien van 
bloed haastte hij zich echter zijn 
polsen weer af te snoeren. Op het po- 
litiebureel werd hij in bewaring ge
nomen daar zijn adem naar «zwaar 
water» rook. Ny.
DRENKELING GERED

Ten gevolge van een verkeerde be
weging kwam E.V. wonende Niéuw- 
straat, in het eerste handelsdok te
recht. Dank zij het spoedig ingrijpen 
van vijf schoolkinderen die in de om
geving aan het roeien waren en de 
hulp van de bruggedraaier aan het 
zeestation kon de drenkeling veilig op 
het droge gebracht worden. Ny.

ONAANGENAME LOGEERDER
Leon Vanbelleghem, gelogeerd bij 

dhr. Röelandt, Oesterbankstraat, ver
trok zonder drie maanden logeerkos- 
ten te betalen. Hij wordt ijverig op
gezocht. Ny.

REKENWONDER PASCAL
Op Donderdag 24 Februari te 20.15 

uur, wordt door de Vereniging van 
Oud-leerlingen en Vrienden van het 
Koninklijk Atheneum, in de voor- 
drachtzaéfr van het Koninklijk Athe
neum te Oostende, een voorstelling in 
gericht te welker gelegenheid het we
reldbekend rekenwonder, de heer Pas
cal zal optreden.

Leden en faimilie hebben gratis toe 
gang. Toegangsprijs voor niet leden
10 fr.

BELANGRIJK BERICHT 
AAN DE GETEISTERDEN

De co-operatieve voor Geteisterden 
Brugge en Oostkust brengt ter ken
nis aan de geteisterden dat een prio- 
riteitsaan vraag zo spoedig mogelijk 
moet ingediend worden bij de Provin
ciale Directie van het Ministerie van 
Wederopbouw, Rijselstraat, 38, Kor
trijk, indien zij wensen hun dossier te 
laten - onderzoeken.

Voorrang van onderzoek wordt door 
de wet op oorlogsschade verleend aan 
de volgende gevallen ;
1. Geteisterde, krijgsgevangene of po 

litieke gevangene, die ten gevolge 
van zijn aanhouding of opsluiting 
schade heeft geleden.

2. Schade aan woonhuizen waarvan 
de waarde 1939 - 150.000 fr. niet te 
boven gaat - naar rato van een 
p and per geteisterde persoon.

3. Schade aan stofferend huisraad in 
onroerende goederen van dezelfde 
omvang, naar rato van een mobi
lair per geteisterde eigenaar of 
huurder.

4. Schade aan goederen voor nijver
heids- of beroepsbedrijvigheid, in
dien deze geen 150.000 fr te boven 
gaat op 31-8-39 voor onroerende 
goederen en 75.000 fr voor roeren
de goederen.

5. Schade aan woonhuizen en roeren
de goederen van geteisterden die 
op 1-11-47 de leeftijd van 65 jaar 
hebben overschreden.

De aanvragen voor uitzonderlijke pri
oriteit wegens schade die voor het 
land van uitzonderlijk economisch, 
sociaal of cultureel belang is, moeten 
ingediend worden in de Provinciale 
Directie te Kortrijk, in dubbel exem
plaar vergezeld van een met reden 
omkleed verzoek.

HET BAL DU RAT MORT ZAL ZIJN 
VOORGANGERS OVERTREFFEN

Met rasse schreden gaan wii de 5 
Maart te gemoet, datum waarop het 
beroemde bal du Rat Mort doorgaat 
ingericht door de Cercle Coecilia en 
zulks sinds 50 jaar. ,

Er zal een orkest meer zijn dan 
verleden jaar.

Iedereen zal er zijn keus vinden, 
van zamba tot accordeon, doorheen 
de tziganemuziek. Ieder orkest treedt 
on in een verschillende zaal die. od 
afwisselende wijze zullen versierd 
worden.
Voor degenen van onze lezers die het 

nog niet zouden weten herhalen wii 
dat Cercle Coecilia dit laar als thema 
gekozen heeft : «Ollé, Öllé ; een Zam- 
banacht». in het kader van eeh-Ame- 
rikaanse Fiesta.

Het aantal kaarten -  100 fr. -  is be
perkt. Men kan ze afhalen in het 
Stedelijk Casino.

Op Maandag 21 Februari a.s. om 
20 uur zal in het lokaal «8-urenhuis» 
(ingang Louisastraat) door de heer 
Em. LANGUI, adviseur voor kunstza
ken bij het Ministerie van Openbaar 
Onderwijs, een voordracht gehouden 
worden voor «Paul Devaux en zijn 
werk».

De heer E. Langui is in Oostende 
geen onbekende meer. Men zal zich 
zijn voordracht van vorig seizoen over 
het Surrealisme herinneren. De hui
dige voordracht zal met een zeer in
teressante klankfilm opgeluisterd wor 
den.

Gezien de bijzondere onkosten voor 
film en apparaten is de toegangs
prijs voor de leden 10 fr., voor de niet 
leden 20 fr.

REDERS, VISSERS voor 
S T O V E N ,  

C A S V U R E N  en 
I J Z E R W A R E N  I

wendt U in volle vertrouwen tot
J a c k

DELANGHE
Nieuwpoortstwg, 72 %

Oostende £ 
Telef. 713.98 !

\ CROTE KEUS f
\ MATIGE PRIJZEN |
'-W U V W W 1W VW  VVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVA/VVVV

TONEEL K.V.G.O.
Op Zaterdag 12 Maart zal deze ver

eniging opvoeren :
«LOODS AAn BOORD» 

toneelspel in 3 bedrijven door Jan Fa- 
bricius.

In de meeste toneelwedstrijden 
staat tenminste één werk van deze 
schrijver op het programma. Dit komt 
omdat men een kring het best kan 
beoordelen volgens de manier waarop 
zij dergelijk werk kan vertolken. Ver
volgens is een stuk van Fabricius op 
een affiche altijd een waarborg voor 
een volle zaal.

De inhoud van «Loods aan boord» is 
van aard om de meest kieskeurigen 
te bevredigen. Er zit spanning in de 
intrigue. De verschillende karakters 
zijn  scherp omiljnd en uitgepluisd 
tot in de diepste uithoeken. En dit al
les is ingekleed in een keurige dialoog 
en versierd door een mooie taal.

Het vorige jaar zagen wij door het 
KVGO een ander stuk opvoeren van 
Fabricius, getiteld «Sonna». Die pres
tatie werd zeer gunstig onthaald en 
deze kring bewees hierdoor dat zij 
volkomen bekwaam was het werk van 
deze auteur te begrijpen en te ver
tolken.

Met vertrouwen kunnen wij dan ook 
de vertoning van 12 Maart gaan bij- 
wonen.

De regisseur Staf SEURYNCK zal de 
hoofdrol vertolken. Hij zal tevens de 
echte «loods aan boord» zijn die al 
zijn spelers met vakkennis zal leiden 
langs al de gevaarlijke klippen naar 
het welverdiend succes.

Hij wordt flink bijgestaan door Lu- 
cienne VERPOUCKE, die de vrouwe
lijke hoofdrol op zich genomen heeft.

Bijrollen zijn er niet in dit stuk 
De andere dames zullen zich ook duch 
tig laten gelden. Jacqueline TORNEY, 
Elsje ACKE, Jenny LAUWEREINS, 
Lea ACKE en Simonhe HOSTYN zul
len het zeker niet onder de markt 
hebben.
De heren Eddy ACKE, Jos WILLEMS, 

J. CARPELS. Olivier BALS en Roger 
GERYL zullen zich op hun beurt duch 
tig willen inspannen om door hun be
heerst spel de verschillende karakters 
tot hun recht te doen komen.

«Loods aan boord» zal voorzeker 
door het Oostends publiek gesmaakt 
worden.

Er zijn nog kaarten te bekomen 
voor deze vertoning in de Edmond 
Laponstraat 41.

POLITIEFEEST
Op 12 Maart richt de Politie een 

groot sport- en ontspanningsfeest in.
In de namiddag wordt een nationa

le politiecross gelopen en gaat tevens 
een voetbalwedstrijd door tussen de 
elftallen van de politie van Oostende 
en Meenen. ’s Avonds gaat een avond 
feest door in de zaal Ambassador. Ny

VANDALENWERK
In het Leopoldpark hebben onbe

kenden zes zitbanken en een stenen 
bloempot in de parkvijver geworpen.

NIET VAN HAAR PROEFSTUK
K. C. werd in de S.E.O. gesnapt op 

het ogenblik dat ze er wilde vandoor 
gaan zonder te betalen* De perste 
keer werd ze gesnapt door de winkel
juffer Vandewalle Jacqueline, wonen
de Torhoutsteenweg, 246 aan wie ze 
een bedrag jvan 557.50 fr. schuldig 
was. Een tweede maal werd ze op 
dergelijke oneerlijkheid betrapt door 
de winkeljuffer Blondeel Lucië, Vrij
heidstraat, 11 en ditmaal voor oplich
terij van waren voor een waarde van 
64 frs. Het blijkt dat de oneerlijke 
vrouw niet van haar proefstuk is.

DRIE o n g e v a l l e n  in  ee n  w e e k
Het wordt hoog tijd dat het stads

bestuur overgaat tot het plaatsen van 
doeltreffende verkeerssignalen ter 
hoogte van de hoek van de H. Ser
ruyslaan en Witte Nonnenstraat, en 
wel in verschillende richtingen. De 
afbakening van het werkterrein 
van de nieuwe post belemmerd zoda
nig het uitzicht dat in een week tijds 
op dit verkeerspunt drie autobotsin- 
gen plaats hadden.

Ofwel moet men gans de boel weg
ruimen, ofwel moeten onverwijld sig
nalen aangebracht. Ook hier staat de 
eer van onze stad op het spel want 
talrijke vreemde automobilisten zul
len aldaar van hun pluimen laten... 
en natuurlijk reklaam maken voor 
onze stad. Ny.

VIER EN TACHTIG JARIGE VROUW 
BOUWT WEDER OP

De 84-jarige mevr. Aspeslagh legde 
de eerste steen van haar nieuwe wo
ning. Mevr. Aspeslagh is wellicht een 
van de oudste personen die door be
middeling van het departement van 
Wederopbouw een nieuw huis kunnen 
bouwen. Te dezer gelegenheid woon
den de hh. Vroome, schepen van Fi
nanciën en Goethals van het minis
terie van Wederopbouw de plechtig
heid bij.
NIEUWE FRANSE CONSULAIRE 
AGENT

De h. Decock, nieuw Frans consu
lair agent, heeft te Oostende zijn in
trek genomen. Hij vervangt de heer 
Duriez die Oostende heeft verlaten.

TENTOONSTELLING
In de leeszaal van het gemeentelijk 

Casino stelt de kunstschilder Raym. 
Art zijn werken ten toon, Art munt 
vooral uit door zijn zeegezichten en 
naaktstudies. De tentoonstelling zal 
open zijn tot 25 Februari.

ONTVANGST TEN STADHUIZE
Ter gelegenheid van het verblijf 

van kolonel Gilliaert oud Oostende
naar. had in het stadhuis een intie
me plechtigheid plaats, tijdens dewel 
ke de h. Gilliaert ontvangen werd 
door de h. Serruys, burgemeester en 
het schepencollege. Een afvaardiging 
van het 3de en het 23ste linieregi- 
ment onder leiding van de h. Decos- 
ter, was eveneens aanwezig. De heer 
Gilliaert verbleef in Kongo, waar hij 
bevelhebber was van de territoriale 
macht.

BERICHT AAN DE BEVOLKING
Wij hebben de eer ter kennis te 

brengen aan de inwoners onzer stad 
dat ingevolge de reorganisatie van de 
stedelijke gezondheidsdienst vooriaan 
alle aanvragen voor scheikundige en 
bacteriologische ontijeding|ra moeten 
gericht worden tot het Thermaal In
stituut. (Koningin Astridlaan)

Venettiming aaa* de Middenstand
GROTE BELANGSTELLING

Te Oostende had een vergadering 
plaats tijdens dewelke gehandeld 
werd over de stichting van de Fede
ratie van de Oostendse Middenstand. 
Er heerste een buitengewone grote be 
langstelling.

SAMENSTELLING VAN HET 
BESTUUR

Aan de bestuurstafel hadden plaats 
genomen de hh. De Vreese, ere-voor- 
zitter, de hh. Tempère en De Haene. 
voorzitters; de h. Friedrich, ere-on- 
dervoorzitter; de h. R. Debruyne, se
cretaris; A. Daems, schatbewaarder; 
de hh. Willy Six en Jan Piers, com
missarissen - adviseur; de hh. Deceu- 
ninck, A. Van Damme en H. Smis- 
saert, vertegenwoordigers van de 
Christen Middenstandsbond; de hh. 
Deschacht, Rau en Seysi ftertegen- 
woordigers van dè Liberale Midden
standsbond; de hh. Lingier, Janssens 
en Costenobel, vertegenwoordigers v. 
de Vereniging der Handelaars, alsme 
de de vertegenwoordigers van de aan 
gesloten verenigingen.

Volgende verenigingen ïieitlen zich 
reeds aansluiten : beroepsvereniging 
der fotografen; tabakhandejaars, 
mfeester - behangers - garnierders ; 
p asteibakkersbond; electriekersbond; 
vereniging van zuivelhandelaars; bak 
kersbond; kleinhandelaars in voe
dingswaren; handelaarsbond A. Pie- 
terslaan; herbergiersbond; beenhou- 
werskring; bond ider schoenhandee
laars ; apothekerskring: haarkappers 
kring; kldermakersbond; baan voer
ders; drukkersbond; hotelhoudèrs- 
bond: brouwersbond; handelskamer.

DE WEDEROPBOUW

In zake de wederopbouw der hotels 
staat het thans eveneens vast dat 
Oostende de eerste stad met prioriteit 
is; Alles laat voorzien dat de werken 
spoedig zullen aangevangen worden. 
Ook onderhandelingen zijn reeds aan 
geknoopt betreffende de wederop
bouw van sommige geteisterde wijken

Tenslotte werd aangestipt Indien 
Oostende spoedig uit zijn puin zou 
verrijzen, er in de stad in 1952 een 
internationale conventie van de Ro
tary zou plaats hebben.
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PRIJSKAMP OP DE TOPTAFEl

Op Zaterdag 26 Februari tot en met 
Maandag 7 Maart, zal een prijskamp 
op de töptafel gehouden worden met 
1100 fr. prijzen in het café bij dhr. 
Leon Deman-Rotsaert, Gazstraat, 1, 
Middelkerke. Iedereen welkom !

BURGERLIJKE STAND
Geboorten : Cicou Hubert v. Ri- 

chard en Debreyne Irma.
Afkond. : Mollet Rene, rekenplich- 

tige en Van Den Berghe Maria-Ludo- 
vica, z.b. Houtave.

UITSLAG KAARTENPRIJSKAMP
De uitslag van de prijskamp in het 

«Bieden» ingericht bij Frans Lafère 
«Café d’Anvers» en door 96 deelne
mers betwist, luidt als volgt : 1. Hou- 
venaeghel Jules; 2. Gesquière Remi; 
3. Deputter André; 4. Mevr. Viaene; 
5. Decra Ed.; 6. Gansemans Alb.; 7. 
Mevr. Deputter A; 8. Lannoye Ch.; 
9. Mortier O.; 10. Dierendonck G.; 11. 
Legraieve Fern.
KARNAVAL

Het schepencollege deelt de bevol
king mede dat het met de kama- 
valdagen toegelaten is te maskeren 
ofp 27 en 28 Februari en 1 en 27 Maart 
'(Half-Vasten) vanaf 14 u. tot mid
dernacht. In geval het maskeren aan 
leiding zou geven tot wanordelijkhe
den, zou de Burgemeester de huidige 
toelating onmiddellijk intrekken.
IJZERBLOEMPJE

Als slotvertoning van het huidig 
toneelseizoen zal IJzerbloempje Zon
dag in de feestzaal van het «Hotel du 
Casino» het vrolijk blijspel in 3 be
drijven van G. Nielen opvoeren, nml. 
«Gebroeders Kalkoen». Dit zal worden 
gevolgd door een ereprijs, de leutige 
operette in één bedrijf door K. Savo- 
nie en A. Mouqué. Het orkest IJzer- 
bloem'e zorgt voor de muzikale op
luistering. Kapping door het huis 
Cheullet, Oostende. Prijzen der plaat 
sen 20 en 15 fr. Kaarten zijn op voor
hand verkrijgbaar bij Mej. Vander- 
donck, Leopoldlaan en R. Gesquière, 
Kerkstraat. Deuren te 18 uur. Gordijn 
te  18.30 uur zeer stipt.
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VOORERACHT 409 1092 1274 832 1613 586 251
Woeusdag 23 Febrvari te 19 uur : 878 1703 1207 1262 1439 688 1544

in het Duynenhuls : de h. Victor Sab 1015 1441 776 372 1217 721 273
be ever «Het Vlaamse Lied» ingericht 1094 603 1572 754 1733 1451 1697
door het Willemsfonds. 276 1631 1658

De prijzen kunnen tot 7 Maart ’49 
DE DOOD vAN afgehaald worden in het Duynenhuis 

Oostendestraat
VERJAARDAG VAN 
KONING ALBERT

Ter gelegenheid van de verjaardag 
van de dood van Koning Albert, wordt 
op 17 Februari om 18 u. een korte her 
denkingspilechtigheid ingericht aan 
het Albert-gedenkteken Daarna zul
len oud-strijders, politieke gevange
nen en verzetsleden de erewacht hou 
den tot 19 u.

APOTHEEKDIENST
Voor Zondag 20 Februari : Apoth. 

Cool, Marktstraat. Open van 9 tot 
12 en van 16 tot 18 uur.

TOMBOLA DER N.U.O.B.
Winnende nummers van de tombo

la det Nationale Unie der Oudgedien
den der Bezettingslegers van 13-2-49 
1348 1609 1644 738 742 1542
1954 1694 982 1004 1512 1435
1955 1911 698 855 1489 1897
1853 1120 1254 1656 1063 1400
479 526 453 131 226 1135
287 654 908 1100 415 365

1283 1605 1600 1057 909 447

BURGERLIJKE STAND
OverliTdens : Vermeersch Amelia, 

■wfed. van Dejonghe Juvenal, 92 j,.; 
Boujé Frans, echtgen. van Mercier 
Marie, 71 jaar.

Huwelijksafk. : Depelchin Alfons, 
bediende en Vercruyse Fernande te 

1820 Westende; Schoolaert Louis, visser en 
1549 Defoer Marie-Louise, werkster te Oost 
1660 duinkerke; Verleene André, visser te 
1469 Oostduinkerke en Vercoutter Augus- 
435 ta; Braeckman Leon te Blatou en Hil 
135 lebrant Yvonne; Ghyssaert Louis, be- 

1328 diende te Loo en Decorte Madeleine.
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BURGERLIJKE STAND
Overlijdens : Vercruyce Antonia, 52 

jr, echtg. Poppe Eugeen, de Smet de

BIJZONDERE ZITDAGEN
Het College van Burgemeester en 

Schepenen brengt ter kennis aan de 
bevolking : vanaf Maandag 28 Fe

Nayerlaan 74; Maes Henricus 77 jr wdr bruari a.s. iedere Maandag van 10 tot
Quinet Julia.

Afkondigingen : Eugeen Vlietinck 
(Heist met Jeanne Vanderheyde; An
dré Moreaux (Oostende) met Cecile 
Vogels; Marcel Cuyle met Georgette 
Content.

APOTHEEKDIENST
Zondag 20 Februari wordt de apo- 

theekdienst verzekerd door heer Vo
gels, Bakkerstr 29.

FONTEINIERSDIENST
In de week van 19 tot 26 Februari 

wordt de drinkwaterdienst verzekerd 
door fontenier Mengé Leander.
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H E I S T
straat) en Victor Vlietinck (Pannestr) 
Gerard Dobbelaere, Leopold Savels, 
Dhaese Frangois, Ghevaert Oscar, Van 
torre Kamiel, Vandepitte Richard en 
Lemaitre Jean.

BURGERLIJKE STAND
Geboorten : Bultinck Willy, Bakker

str 10; Gaudesaboos Rosa, Westka- 
pellestr 260; Van de Kerckhove Robert 
Kerkstr 50.

Overlijdens : Danneels Arthur, 60 jr 
echtg. Fonteyne Maria, Fourierstr 40; RIJKSVISSERIJSCHOOL 
De Vos Pieter, 79 jr, echtg. Oosterling De kandidaten motoristen, respec- 
Maria tievelijk 8 voor 100 PK en 9 voor 500

Afkondigingen : Vlietinck Eugeen, P.K. van de Rijksvisserij school, Kur- 
visser en Vandeheyde Jeanne (Blan- saalstr te Heist aan zee, hebben in de
kenberge); Vandenberghe Aimé, han 
delaar (Brugge) en Meyers Maria; 
Gheselle Gerard, visser en Lannoye 
Maria

loop van deze maand te Oostende hun 
examen afgelegd waarvan de uitslag 
volgt :

100 P.K. : 6 kandidaten slaagden in
Huwelijken : Van Laethem Jacques, hun examen : Lowijck Albert, Van tor

(St-Joost ten Node) en Bogaert Thé- 
rèse, handelaarster (Heist-Duinber- 
gen)
COMPENSATIEVERGOEDING

re René, Vandierendonck Louis, 
Dhont Albert.; Demaré Willy en Sa
vels René.

500 P.K. : Deze proef werd met goed 
gevolg door alle kandidaten afgelegd

Rechthebbenden die tot op heden Die Groote Isidoor; Vlietinck Leon; 
nog geen aanvraag ingediend hebben, vlietinck Florent; Compernolle Ro- 
worden verzocht deze tegen ten laat- ger; Baert Georges; Byl Francois; 
ste 28 dezer in te dienen op het stad- Waeghe Jan; Wintein Roger en De- 
huis le  verdiep (rekendienst). vinck Marcel.

WATERDIENST
De Burelen van de Waterdlenst en 

de Technische dienst zijn thans defi
nitief overgebracht op het 2e verdiep 
ten stadhuize.

FILTERPUTTEN EN URBANISATIE
De heer Burgemeester heeft de nodi
ge voetstappen aangewend om de toe

HERAANBESTEDING
Op Vrijdag 11. dezer.had in de Bu

relen van de Bijzondere Commissaris 
van de Kust te Oostende de heraanbe- 
steding plaats voor het herstel van 
Oorlogschade aan de Gemeentelijke 
scholen, Pannestraat te Heist. De uit
slag luidt : ,

1) Algemene Bouwonderneming Ar-
“ V 3 -  b « ê r v » “ t « e  fflW -2) De Groote Cyriel, Knokke, 196.136,90 putten te bekomen. Ook de zaak der

Bestek : 194.324,13 fr. geteisterde wijken kwam °P het ta'
VERKIEZING Tevens werd door het voltallig col-

De kiezerslijst onzer gemeente die lege in de burelen van de Stedebouw 
van kracht wordt met ingang van 21 te Oostende de dringenste zaken be- 
Juli 1949, werd voorlopig vastgesteld treffende de Urbanisatie onzer ge- 
als volgt : Rijkskiezers, mannen 2273, meente besproken, 
vrouwen 2348, totaal 4621. Gemeente- _ „  •
raadskiezers : mannen 2239, vrouwen KONINKLIJKE BAAN 
2393 totaal 4632 Bevoegde personen hebben op 8 de-

De lijst is ter inzage van het publiek zer, vergezeld van dhr. Burgemeester 
elke Maandag en Donderdag van de en dhr schepen van Openbare Wer- 
week van 9 tot 12 uur vanaf 2 Febru- ken ter plaats het aanleggen van de 
ari tot 23 Mei 1949 banen en beplantingen, die binnen-

Alle bezwaren waartoe de lijst zou kort de oude statie zullen vervangen, 
kunnen aanleiding geven, moeten ten besproken.
laatste op 20 Maart aanstaande, af
zonderlijk voor elke kiezer aan het 
Gemeentebestuur overgemaakt wor
den.
GEMEENTERAAD

Heden Vrijdag 18 
meenteraad.

dezer is er ge-

BIJ DE ZEEMEERMIN
Het jaarlijks bal gaat door op 28 

Februari. Voornoemd bal zal gegeven 
worden in de zalen van het Hotel de 
Bruges met medewerking van twee 
prachtige orkesten.

Om middernacht grote monster- 
tombola voor de leden, houder van 
lidkaart 1949.

VOLKSVERGADERING
Zaterdag 11. had een Volksvergade

ring plaats De hh. Jan B. de Gheldere 
burgemeester, Meester Ancot en de hr 
Parez, schepen van Openbare werken 
voerden het woord over : het strand, 
bouwen ener tweede muur ter be
strijding van de ontzanding van de 
badplaats, de zeedijk, het bosje, op
ruimen van de nog bestaande bun
kers, aanleggen van een nieuwe reeks 
woningen, overname en herstel van 
oorlogschade aan de wegenis te Duin
bergen en Duinbergen uitbreiding, bo 
ren van twee filterputten, oprichten 
van een epurati station, nieuwe sta
tie, nieuw kerkhof, verplaatsen van

Prijzen zijn tentoongesteld in ca- het spoor, bouwen nieuwe sluizen en 
fé «Het Belgisch Hof». nieuwe bruggen, Casinoplaats, enz.

Kaarten zijn beschikbaar bij :
Vanhalewijn Maurice, Robert Ghe- EVACUATI EVER GOED ING 

selle, Maurice De Groote, Leopold Van Binnenkort zal overgegaan worden 
dierendonck, Victor Vlietinck (IJzer- tot de uitbetaling der vergoeding.

12 uur bijzondere zitdag in het bureel 
van de heer Van Wynsberghe, be
stuurder der stedelijke technische 
dienst, tijdens dewelke personen die 
wensen een huis te bouwen, alle nutti
ge inlichtingen kunnen bekomen.

TONEELNIEUWS
Op Woensdag 23 Februari e.k. komt 

het gezelschap van de KNS Nationaal 
Toneel van België met de comedie van 
Roger Ferdinand «Drie jongens, één 
meisje». x
AANBESTEDING

De openbare aanbesteding voor oud 
ijzer berustende in het Waterkasteel 
gaf als hoogste aanbieding : Van Loo 
Maurice, Breedene, 1,96 frank per kg. 
gietijzer.

AANVRAAG OM 
COMPENSATIEVERGOEDING

De personen die het recht op com- 
pensatievergoeding verworven' hebben 
in de loop der maanden Oktober, No
vember of December 1948, alsook de
genen die dit recht reeds vroeger had 
den doch die nagelaten hebben dit te 
doen gelden binnen de voorziene ter
mijnen, zijn er toe gehouden bij het 
gemeentebestuur een aanvraag te 
doen en dit uiterlijk tegen 28 Februa
ri ,1949. Formulieren kunnen bekomen 
worden in de Burelen van de burger
lijke stand en de bevolking, ieder voor 
middag van 9 tot 11,30 uur.

BEVORDERING
In de gemeenteraadszitting van 4 

Februari werd heer Mengé Leander, 
hulp-fonteinier bevorderd tot fonte
nier, terwijl de werkman loodgieter 
Vanden Bussche Karei tot geschoold 
loodgieter werd bevorderd. De gezus
ters Florijn Bertha en Adolphine wer
den met ingang van 1 Januari 1949 
tot bestendige kuisvrouwen aan de 
stadsmeisjesschool benoemd. 
GEMEENTERAAD

Onder voorzitterschap van Burge
meester Devriendt kwam de gemeen
teraad dinsdagavond in ambtelijke 
zitting bijeen.

Het verslag der vorige zitting werd 
eenparig goedgekeurd.

Een dertigjarige vergunning op het 
stedelijk kerkhof werd toegestaan 
voor wijlen Funfschilling Raymond.
BOND ONZE SCHOLEN

Morgen Zaterdag te 20 uur verdedi
gen de jongens en meisjes leerlingen
normalisten hun kans in het Toneel- 
tornooi, ingericht door het Ministerie 
van Openbaar Onderwijs. Het Abel- 
spel uit de XlVe eeuw «Esmoreit» en 
een dolle klucht «De boeren van 
Ooien», door de normalisten zelf be
werkt, worden voor het voetlicht ge
bracht. Wij zijn ervan overtuigd dat 
de normalisten hun gevestigde faam 
en traditie zullen hoog houden en zich 
opnieuw een mooie ereplaats zullen 
weten te veroveren. Dit feest gaat 
door in de zaal van de Rijksnormaal
school. Na de toneelvertoning heeft 
in de speelzaal een gezellige cabaret
avond plaats, waaraan het sympho- 
nisch orkest der school zijn medewer
king verleent.
GESLAAGDE MUZIEKAVOND

De muziekavond die doorging in de 
zaal Ons Huis, met de medewerking 
van de Brugse Accordeonistenschool 
mocht zich op een grote opkomst ver
heugen. De grote opkomst werd dan 
ook ruimschoots voor zijn moeite be
loond. Gedurende ruim vier uren wer
den zij vergast op volksmuziek van 
hoge kunstwaarde. Het orkest be
staande uit 35 eerste rangvirtuozen 
wist op degelijke en diep kunstzinnige 
wijze ons vele fragmenten te brengen 
uit de gekendste operetten van 
Strauss, Lehar en andere componisten.

Verteert licht.
Ii: kranke magen, en is 
Smakelijk en gezond.

Notariële Aankondigingen
Studie van Notaris 

MAURICE QUAGHEBEUR
Leopoldlaan, 10 te Oostende 

xxx
Om uit onverdeeldheid te treden 
Op DINSDAG 1 MAART 1949 te 15 

u. ter gehoorzaal van het Vredege
recht van het kanton Oostende, Ca- 
nadaplein te Oostende

Met gewin van 1/2% instelpremie 
STAD OOSTENDE 

Lot I - HANDELSHUIS
Nieuwpoortsteenweg, 158 

(vroeger Hotel-Café «Hof van Com
mercie) fagade 15.40 m - oppervlakte 
322,26 m2.
VIER SCHONE LOTEN BOUWGROND

Gedeeltelijk bebouwd.
in de Passchijnstraat 

Lot II : Facade 6 m - Oppervlakte 
154.95 m2.

Lot III : Fagade 5.35 m - Oppervlakte 
139.59 m2.

Lot IV : Fagade 5.35 m - Oppervlakte 
130.62 m2

Lot V: Fagade 6 m - Oppervlakte 
138 m2.
Alles vrij van gebruik 
Alle nadere inlichtingen te beko

men ter studie. (52)

Studie van de Notaris 
MAURICE QUAGHEBEUR 

Leopoldlaan, 10 te Oostende 
xxx

Op DINSDAG 22 FEBRUARI 1949 
te 15 uur in het lokaal «Prins Bou
dewijn», St. Sebastiaanstraat, 22 te 
Oostende.
INSTEL MET 1/2 % PREMIE VAN 

STAD OOSTENDE 
9 SCHONE LOTEN BOUWGROND

waarvan DRIE LANGS DE NIEUW
POORTSTEENWEG, tegen de DORP
STRAAT met elk 6 m facade name
lijk :
LOT I Oppervlakte 174.30 :m2 LOT II 
Oppervlakte 137.70 m2; LOT H l Op
pervlakte 79.65 m2.
6 LANGS DE DORPSTRAAT, tegen de 
Nieuwpoort steenweg, namelijk :
LOT IV Oppervlakte 83.70 m2; LOT 
V. Oppervlakte 74.40 m2; LOT VI 
Oppervlakte 60.90 m2; LOT VH Op
pervlakte 64.95 m2; LOT VHI Opper
vlakte 68.85 m2; LOT IX  Oppervlakte 
72.66 m2.
ONMIDDELLIJKE IN GEN OTTRE- 
DING - RECHT VAN SAMENVOE
GING.

Voor alle nadere ïclichtingen zie 
plakbrieven of zich wenden ter stu
die. (41)

Studie van de<n Notaris 
MAURICE QUAGHEBEUR 

te Oostende, Leopoldlaan, 10 
xxx

Op DINSDAG 22 FEBRUARI 1949 
te 15 uur in het lokaal «Prins Bou
dewijn», St. Sebastiaanstraat, 22 te 
Oostende.

INSTEL MET 1/2 % PREMIE VAN 
STAD OOSTENDE 

SCHOON BURGERSHUIS
MET ERF EN TOEBEHOORTEN 

(vroeger dienstig als pensioenhuis) 
VELODROOMSTRAAT, 52 te OOST
ENDE. Oppervlakte 87.28 m2

Het le  verdiep, le palier en 1 man
sarde zijn ongebruikt.

Het overige verhuurd aan verschei- 
denen.

BEZOEK : Maandagen en Vrijda
gen van 2 tot 4 uur.
Alle nadere inlichtingen te bekomen 
ter studie. (42)

Notaris Jacques GHYOOT, 
te Oostende, St-Petersburgstraat, 47 

(tel. 715.88) 
TOEWIJZING 

Op DINSDAG 22 FEBRUARI 1949 te 
15 uur ter herberg «Prins Boudewijn» 
St. Sebastiaanstraat, 22 te Oostende 
van :

STAD OOSTENDE (centrum) 
Prachtig gelegen

H A N D E L S H U I S  
MET 2 WINKELS

geschikt als opbrengsteigendom, A. 
Pieterslaan, 64, groot 79 m2, begrij
pende ruime kelderingen, gelijkvloers 
2 verdiepingen met annexe.

Appartement le  verdiep komt vrij 
met 1 September a.s. - Overige ge
deelte verhuurd aan verscheidenen, 
zonder geschrift mits 3.510 fr per 
maand, genot der pachtgelden met 15 
Maart e.k.

Bezichtiging : Dinsdag en Donder
dag mits toegangsbewijs van notaris 
J. Ghyoot.

Onderhandelingen voor verkoop uit 
de hand mogeljk.

Nadere inlichtingen ten kantore.
INGESTELD : 610.000 FR.

(43)

Notaris J. GHYOOT, 
St-Petersburgstraat, 47, Oostende 

(Tel. 715.88; 
xxxx

Op DINSDAG 22 FEBRUARI 1949 te 
15 uur ter’ herberg «Prins Boudewijn» 
St. Sebastiaanstraat, 22 te Oostende 

TOEWIJZING 
Welgelegen en welonderhouden 

W O O N H U I S  
met koer en verdieping 

gelegen te Oostende, Nieuwpoortstwg 
427, (rechtover stilstand tram no 5) 
groot 155 m2.

Electriciteit, regen- en putwater. 
Ingenottreding en vrij gebruik op 

15-8-1949.
Zichbaar : Dinsdag en Donderdag 

van 14 tot 17 uur.
INGESTELD : 140.000 FR.

(44)

Studie van Notaris 
Maurice QUAGHEBEUR

Léopoldlaan 10 te Oostende
XXX

Op DONDERDAG 3 MAART 1949 te 
15 u. in het lokaal «Prins Boudewijn 
St. Sebastiaanstraat, 22 te Oostende 

INSTEL met 0.50 % premie : 
SCHOON RENTEN IERS HU IS 

WEEZENHUISSTRAAT, 18 
te Oostende 

Oppervlakte 40 m2 
Water, gas, electriciteit1. Verhuurd 

zonder pacht mits 875 fr. per maand 
Alle nadere inlichtingen te beko

men ter studie. (52)

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

te Oostende
XXX

Op WOENSDAG 2 MAART 1949 te 
3 uur namiddag in het café Prins Bou 
dewijn St. Sebastiaanstraat, 22 te 
Oostende

INSTEL met 1/2% PREMIE van 
GEMEENTE BREEDENE

Koop I - EEN WOONHUIS met erf en 
aanhorigheden gelegen te Breedene, 
KEERWEG, nr. 27, groot 325 m2, ge- 
kadastreed Sektie B deel van num
mer 364 A en bevattende : een voor
plaats, keuken, achterkeuken, koer 
en hof, twee kamers en verders zol
der.

Voorzien van electriciteit, regen- en 
putwater.

Verhuurd mits 275 fr. per maand. 
Koop H - EEN PERCEEL BOUW
GROND, groot 121 m2 met een gevel- 
breedte van 5.50 m. langs de DRIFT- 
WEG en een diepte van 22 m2.
Koop III - EEN PERCEEL BOUW
GROND nevens voorgaande koop, gr. 
133 m2, 87 dm2 met een gevelbreedte 
van 5.60 m en een diepte van 22 m.

Samenvoeging van Loten 2 en 3 mo 
gelijk.

Te bezichtigen Dinsdag en Vrijdag 
van 3 tot 4 uur.

Vermindering van rechten voor le 
aankoop.

Alle inlichtingen ter studie : Nota
ris A. Lacourt, Karei Janssenslaan, 31 
te Oostende, (tel. 723.29) (51)

Studies van Notarissen P. DEN IS te 
Nieuwpoort en F. VAN GOEY te 

Rupelmonde 
xxx

Op MAANDAG 21 FEBRUARI 1949 
om 3 uur ’s namiddags ter herberg 
«LA LIBERTE» bij Mijnheer Demey- 
ere, Markt, te Nieuwpoort TOESLAG 
van :

STAD NIEUWPOORT

EEN ZEER GERIEFLIJK 
BURGERSHUIS MET POORT

DUINKERKESTRAAT 6 
Oppervlakte la  50ca.
VERPACHT AAN J. VERKUYLEN 

Te bezichtigen den Maandag, Woens
dag en Vrijdag van 10 tot 12 uur.

GEWONE VOORWAARDEN 
SLECHTS INGESTELD : 150.000 FR.

Voor alle verdere inlichtingen zich 
wenden ter studies van veornoemde 
notarissen P. DENIS te Nieuwpoort en 
F. VAN GOEY te Rupelmonde.

(45)

Studie van Notaris 
J.-B. DE GHELDERE

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

OM UIT ONVERDEELDHEID TE 
1 p p/pynFJM 

OPENBARE VERKOPING VAN 
BADSTAD HEIST-AAN-ZEE

TOESLAG 
Op MAANDAG 21 FEBRUARI 1949 

om 16 ure stipt te Heist-aan-zee, in 
het «Café des Brasseurs» bij de Wwe 
Van Meenen. Herman Liebaertstraat. 
Koop I - Gerievig en welgelegen 

HANDELSHUIS 
St. Antoniusstraat, 11 en 13, groot 

100 m2
Thans onbewoond en onmiddellijk 

beschikbaar.
INGESTELD : 180.000 FR

Koop II - Uiterst welgelegen

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

INGESTELD : 41.000 FR.
(47)

Studie van Meester 
JAN B. DE GHELDERE 

TE HEIST-AAN-ZEE 
OPENBARE VERKOPING VAN

BADSTAD HEIST-AAN-ZEE

TOESLAG 
Op MAANDAG 21 FEBRUARI 1949 

om 17 ure stipt te Heist aan zee, in 
het «Café Nippon» bij Mr. J. Verheye 
Dwarsstraat, nr. 32.

Een uiterst gerievig en welgelegen 
WOONHUIS - CAFE 

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

Verhuurd aan Mr Jerome Verheye, 
zonder geschreven pacht mits 1.000 fr 
per maand betaalbaar voorafgaande
lijk den le van iedere maand.

INGESTELD : 166.000 FR.
(46)
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♦  OUD PAPIER TE KOOP PER KG.
Zich wenden ter Drukkerij van 

«Hiet Nieuw Visscherijblad» Nieuw
poortsteenweg, M Tel. 72.523.
w«. VVvW*/wWt. VW'I 'WVWVW'VVU'W/VVM/WWAHV



ZONDAGVCZTBAL
Om 10 u. VGO - (kadet.)
SKVO - Daring Blank. (id.) 
ASO ? St Moeskroen (reserven) 
Om 15 u. : ASO - Borgerhout 
SKVO - Assebrouck 
VGO - Knokke (juniors) SPORTNIEUW S
Nog steeds op zoek naar de 

GOEDE KADANS
Wat men na afloop van de wed

strijd VGO-AA Moeskroen ook den- 
ke, het feit blijft dat het in de rood
gele rangen geen ogenblik gesmeerd 
liep en al hielden ze 80 minuten van 
de wedstrijd de touwtjes in handen, 
de VGO-boys een eerder schamele en 
kleverige stempel op de partij wist 
te drukken.

Het spijt ons dan ook eens te meer 
aan een zekere ontgoocheling te moe
ten lucht geven. AA Moeskroen, met 
tien of met elf of met twaalf man 
bleek werkelijk een zeer zwak broertje 
te zijn, zwakker dan we ons ooit had
den durven voorstellen. Wanneer we 
alleen hun spel even nazien, dan moe
ten we onwillekeurig besluiten dat er 
totaal niets in de ploeg stak. Mis
schien verdient de Moeskroenspeler 
die de gekwetste doelwachter ver
ving een bizondere vermelding maar 
voor de rest waren de grensjongens, 
noch individueel, noch als ploeg het 
bezien waard. Tegen een dergelijke 
ploeg heeft VGO dan toch moeten 
wroeten om tot een nochtans voor de 
hand liggende, afgetekende zege te 
komen. Wijzen we er vooreerst op dat 
de jonge Duysburg een zeer ongeluk
kige wedstrijd speelde. Het is jammer 
dat hij nu tegen Moeskroen zo hulpe
loos verloren liep en dat er niets 
lukte van alles wat je voor had. We 
wensen dat het z’n laatste kans niet is 
geweest in de eerste ploeg en dat hij 
toekomende Zondag de gelegenheid 
krijgt revanche te nemen tegen zich 
zelf en tegen de talrijke supporters die 
hem onnodig beknibbelen.

De inside-rechts werkte remmend op 
de algemene verrichtingen van het 
aanvalsquintet doch het zij ver van 
ons aan hem de schuld te wijten dat 
Ghysels zo schamel met voorzetten 
werd bediend. Het is opvallend hoe de 
halflijn de vleugels verwaarloost alsof 
het voortaan een nieuw voetbal-axi- 
oma is geworden dat VGO niet meer 
langs zijn vleugels kan doelen. De 
bal wordt steeds eerst naar Melis, Pie
ters of Duysburg gespeeld die dan 
verder maar moeten zien iets goeds 
van de aanval terecht te brengen. Ver 
keerd. Aldus worden Melis en Duys
burg overlast en is Pieters steeds ver
plicht zijn voorzetten naar Melis te
rug te spelen. En terwijl zich gans de
ze operatie ontwikkelt, staan beide 
vleugelspelers reeds lang gedekt.

Wanneer zal men eens de vleugels 
gebruiken voor wat ze er feitelijk 
zijn ? Wanneer hier een vreemde 
ploeg het vuur aan de schenen der 
rood-gelen komt leggen, doen ze dit 
reeds door verrassende uitvallen langs 
de vleugels. Valt hieruit niets te le
ren ? Moet niet alles er op gezet wor
den om de vleugels meer werk te ge
ven ? Hoeveel vleugelspelers staan er 
nog als gevaarlijke doelgetters aan
getekend ? Verleden jaar werd er 
vooral langs Ghysels gespeeld en de 
resultaten bleven niet uit. Ghysels was 
een der meest gevreesde wings van de 
afdeling. Om de vleugels echter doel
matig aan het werk te stellen moeten 
vooral de halfs en backs zich inspan
nen om met verre voorzetten herrie 
te zaaien.

Die fraai opgebouwde aanvallen 
van back naar half, over inside naar 
vleugel brengen toch zo weinig op. In 
VGO’s afdeling heerst de kick-and- 
rush methode die alle techniek om. 
vergooit. Laat daarom alle kantwerk 
vallen om er letterlijk «op los» te spe
len.

In de voorhoede mogen Pieters en 
Melis (natuurlijk) op een flinke par
tij terugblikken. Pieters bewees nog
maals onmisbaar te zijn om een aan
val met succes te kunnen besluiten, 
vooral daar nu de vleugelspelers er 
geen gelegenheid toe krijgen. Spijts 
al de kritiek die Pieters reputatie en 
capaciteiten heeft pogen aan het wan
kelen te brengen, zijn wij blij het

steeds voor hem te hebben opgeno
men. Pieters blijft VGO’s grootste 
troef voor de toekomst en niemand is 
in staat hem voor het ogenblik op a f- 
doende wijze te vervangen

Cuypers, met zijn rechtse voet heeft 
weinig te verkopen op de linker vleu
gel. Hij kan dan ook niet anders dan 
remmen. Ghysels was beter dan en
kele weken geleden maar moet nog 
veel verbeteren om zich te herpakken.

In de halflijn noemen we Van
denberghe die steeds met succes tus
sen de lijnen blijft zwerven en dan 
ook reuzewerk aflegt. E. Pieters en 
Berden hadden het niet lastig met de 
aanvallende Moeskroeners en daarom 
verbeteren om volledig de «ouwe» te 
zijn.
het voeden van de voorhoede en de 
vleugels. De verdediging mag in één 
adem genoemd worden en knapte 
haar werk naar behoren op.

Maar het geheel liet, zoals bij de 
aanvang gezegd, geen sterke indruk. 
De productiviteit van het elftal moet 
absoluut opgevoerd worden wil men 
schitterende resultaten boeken.

Op 12 Maart richt de Oost
endse Politie, benevens een 
ovetbalwedstrijd Oostende-Mee- 
nen, een internationale cross- 
country in. Hopen we dat onze 
pakkemannen zich ter dege zul 
len voorbereiden voor de proef 
die hen in staat moet stellen 
weerwraak te nemen over de 
afgelopen nederlaag bij het 
Nationaal Kampioenschap.

e n

Muis
Beter kunnen we het te Eernegem 

geziene spektakel niet betitelen. De 
thuisspelers ondergingen volledig de 
wet van de sterkste en in dergelijke 
omstandigheden kunnen we nog be
zwaarlijk van een hardnekkig verde
digen gewagen. Tegen SKVO had Eer
negem totaal niets in te brengen. Aan 
de rust wezen de bordjes 0-5 en aan 
het einde 0-10. Nadrukkelijker taal 
kunnen de cijfers niet spreken. Ne
gen doelpunten kwamen van SKVO 
terwijl een lokale verdediger voor het 
tiende doelpunt zorgde.

Bij SKVO vernoemen we gans de 
ploeg met een bijzonder pluimpje voor 
de rechtervleugel die niet min dan 8 
doelpunten voor haar rekening nam.

SKVO blijft haar achtervolgers 
op eerbiedwaardige afstand houden 
zodat de competitie meer en meer 
naar de langverwachtte, succesvolle 
ontknoping leidt.

Werk voor de CROSSERS

H oen naast uwtA
Indien de roodgroenen de talrijke 

open scorekansen steeds hadden te 
baat genomen, dan zouden de circa 
500 ASO-supporters zeker meer dan 
eens hebben moegen jubelen. Met ge
miste scorekansen mag men echter 
geen rekening houden en wie kordaat 
de knoop wil doorhakken, zal moeten 
toegeven dat, in het licht van het door 
beide partijen geleverde spel, de eind
uitslag juist en billijk is.

In aanmerking nemend het feit, 
dat alle elftallen uit de reeks niet 
100 t.h. maar 150 t.h. van hun kunnen 
boven halen om de leider te doen 
sneuvelen, mag men voor de mannen 
van C. Deschacht niet te hard zijn. 
Het offensieve werk van de Stadisten 
was mee,stal ver zoek maar daarte
genover dienen ze geloofd om hun ver
dediging die tot het einde toe stand 
hield, zodat een puntje aan de kam
pioenen ontfutseld werd.

De mindere opvallende prestaties 
kunnen benaderend uitgelegd worden 
door de verzwakking van Legon en de 
traagheid van de halflijn in haar ge
heel. Het is niet gemakkélijk te zeg
gen : Legon mankeert dat of dit. 
Maar zeker is er iets niet in de haak 
met hem. Zondag presteerde hij eens 
te meer zonder zijn gewone autoriteit. 
En dit heeft zijn terugslag op heel de 
ploeg en op de verdediging in het bi- 
zonder. Van de drie halfs was Holle- 
meersch zeker de beste, de snelste, de 
volhardendste, maar geen enkel van 
de drie kunnen zich ontdoen van de 
beschuldiging teveel te hebben ge
treuzeld en te onzuiver hun bal te heb 
ben afgegeven.

Wat de verdediging maar al te dik
wijls uit het oog verliest, is het feit 
dat de beide vleugels staan te dave. 
ren van ongeduld om een voorzet op 
te vangen en langs hun lijn  weg te 
snellen. De Cuman, Lenaers en Van
dierendonck draaien nog steeds op 
volle toeren. Hen met verre voorzet
ten over de verdedigende backs aan 
het werk te zetten, betekent de wed
strijd winnen. Van Vandierendonck 
zagen we enkele vluchtige schichten. 
Tweemaal kwam hij alleen voor doel 
doch - onbegrijpelijk - hij zelf wilde 
niet besluiten, wilde voorzetten met 
het gevolg dat de kansen werden ver
keken. De Cuman speelde een eerder 
matte wedstrijd en viel helemaal niet 
op. Lenaers was flink bewaakt. Michel 
was in de eerste time nergens te vin
den; in de 2e time wist hij zich te 
herpakken. Monteny’s productiviteit 
liet eens te meer veel te wensen over.

Gernaey speelde regelmatig terwijl 
beide backs een tikje onzeker deden. 
Tot aan cté rust was het spel verdeeld 
opgegaan. Na de koffie bleek het als
o f Kortrijk de wet van de sterkste zou 
moeten ondergaan, doch hun repliek 
bleef niet uit en op aandringen even 
vóór het einde (87e minuut) zou 
Droogenbroodt een shot hernemen dat 
tegen de deklat eerst te pletter vloog 
en de verdiende gelijkmaker bracht.

Hermes Club Oostende steekt Zon
dag 27 Februari eens te meer van 
wal met een prachtige cross-country 
inrichting die wellicht bekende vedet 
ten aan de start zal brengen. We we
ten bij voorbaat dat de sportmanifes
taties door Hermes ingericht tot in 
de puntjes verzorgd zijn en daarom 
durven we nu reeds verzekeren dat 
deze cross -  country - voormiddag een 
groot succes tegemoet gaat.

Om 10 uur vertrekken de kadetten 
voor 1.250 m.

Om 10.15 u. komen de scholieren 
aan de beurt voor 3.000 m.

Om 10.30 u. eindelijk komen de ju
niors en seniors aan de start voor 
een respektabele 8.000 m. koers.

Aan deze wedstrijden mogen zowel 
niet-aangeslotenen als aangeslotenen 
deelnemen.

Aankomsten aan Armenonville.
En voor wie het soms mocht inte

resseren, na de aankomsten wordt tel 
kens warme, lekkere soep uitgereikt...

Sportmannen, we raden U aan Zon 
dagvoormlddag 27 dezer eens tot bij 
Armenonville te kuieren. U zult tevre
den uw voeten onder uw Zondagtafel 
steken omdat U een brok heerlijke 
sport hebt bijgewoond.

G .S. Leffinge - Hermes 
o -3

In de wedstrijd, die zeer vriend
schappelijk werd betwist, gaven de 
Oostendenaars reeds van in het be
gin blijk van een betere voetbaltech- 
niek, waartegen de moed der tegen
strevers het tenslotte toch heeft moe
ten afleggen.

De bezoekers hebben ruim verdiend 
deze wedstrijd gewonnen.

Bij de gastheren onderscheidden 
zich vooral, zoals reeds gezegd, Dob
belaere en Rommel. De thuisploeg 
speelde een zeer moedige partij maar 
kon in de tweede helft het tempo 
niet meer volhouden.

Bij de bezoekers was Dely hun beste 
man; Casteleyn, Govaert en Deputter 
speelden eveneens een goede wed
strijd. Beide kanthalfs, Easton en 
Kesteloot begonnen zwak, om te ver
beteren naarmate de wedstrijd vor
derde; Easton speelde zelfs een zeer 
goede tweede helft.

Scheidsrechter Pacquet leidde zeer 
flauw.

DE GOALGETTERS VAN
DE WEEK

Bij ASO :
Lenaers (1)

Bij VGO :
Pieters (4)
Duysburg (.1)

Bij SKVO ■
Dedulle (3)
Osterwindt (3)
Janssens (2)
Van Halme (1)

S d ïe id ö x e c P i t M ö  a a a %  

Zondag,

Nipte zege van Gold Star Middelkerke
De komst van SV Blankenberge had 

veel volk naar het GS-veld gelokt. De 
tweede plaats was de inzet van de 
partij. Een prachtige 3-2 overwinning 
werd door de onzen behaald maar het 
heeft moeite gekost. De bezoekers had
den vlug succes want na 6 minuten 
spel had Dewulf reeds de gepaste ope- 
ning gevonden. Hierdoor geprikkeld, 
kwam GS aan bod en op hoekschop 
langs Rijckewaert, kopte Deboutte op 
doel, Goeminne weert af in de voet 
van Luc. Dewulf en de bordjes luidden 
gelijk. Spannend ging de partij ver
der en op aandringen van Rijcke
waert, kwam de jonge Deschrijver in 
het bezit van de bal, ontweek Desmedt 
met een schijnbeweging en legde 
kalmpjes binnen. Dit gebeurde een 
paar minuten voor inrukken.

Na de koffie voerde SV Blanken-

dS. £eó, Qiled
xxx

Tegen Lichtervelde konden de jon 
gens uit Raversijde slechts een gelijk
spel afdwingen (3-3). Dit na een wed
strijd waarin ieder elftal' een speel
tijd voor haar rekening nam. Immers 
aan de rust leidden de bezoekers met 
3-0. Gedurende de tweede helft wer
den ze echter totaal ingedrukt. Langs 
Osc. Pylyser (2) en Clement Dekien 
werd de stand gelijk gemaakt. In ex- 
tremis kon aldus nog een voor 
velen onverhoopt puntje binnen ge
palmd worden.

Zondag staat een lastige karwei voor 
de boeg want tegen Excelsior Zedel
gem valt niet te lachen. Kon één punt 
uit het Houtland medegebracht wor
den !

berge het hoge woord en onze verde
den, zou dit ons reeds doen juichen, 
diging waarbij D ’Everlange een tien
tal minuten ontbrak wegens kwetsuur, 
had het erg te verduren. Eenmaal te
rug voltallig, herpakte GS zich en na
17 minuten ontsnapte Rijckewaert, 
zijn inzenden belandde bij Deschrijver 
die met puike kopstoot er 3-1 van 
maakte. SVB was hierdoor geenszins 
ontmoedigd. Haar streven werd met 
een doelpunt beloond als 
Smith na hoekschop Boergoignie deed 
vissen. Verder kwam het echter niet 
en GS behaalde een mooie zege na een 
aangename en faire partij. De nieu
we opstelling van GS gaf voldoening 
en velen zijn van oordeel dat in De
schrijver een beloftevol element 
schuilt. Ook de permutatie Dewulf- 
Schaecken mag een schlager genoemd 
worden. Voor de wedstrijd te Veurne 
werd het elftal behouden.

De reserven leden bij SK Den Haan 
een gevoelige nederlaag. Er zal heel 
wat beter moeten gepresteerd worden 
tegen Steenbrugge, dat Zondag op be
zoek komt, zoniet wordt het zeker een 
nieuwe nederlaag.

Corporatief Verbond
Wegens de aanhoudende regen wer. 

den al de wedstrijden geschorst. 
Wedstrijden voor Zaterdag a.s.

Ile Provinciaal ;
BS Avelgem-VG Oostende 
Oudenburg-FC Roeselare : 
Ile Gewestelijke : 
Veume-Middelkerke ;
De Panne-St-Kruis ;
SV Blankenberge-Gistel 
Heist-Koksijde :

: Letienne 
Maes E.

Kerkhof
Gernaeye

Deloof
Verbiest

Béliard (b)-Zeewezen 
IJsberen-Béliard (a) 
Brug. en Wegen-Stad 
UCB (b)-Tram  
Litto Nieuwp.-El. du Litt 
Crop’s-UCB (a)

Terrein : 
Mil. Hosp. 

Mil. Hosp. 
Stad 
UCB 

SV Nieuwp. 
Tram

Schaken
UITSLAGEN VAN DE fte RONDE 

IN EERSTE A
O. Simoens-O. Rosseel 0-1
V. Vercouillie-R. Vanmoerkerke 0,5-0,5 
Dr Gesquière-V. Gerrits 1-0
O. Rosseel-C. Vanthuyne 1-0
F. Teetaert-O. Simoens 1-0

Mooie prestaties van de heren Ros
seel en Vercouillie. Dr Gesquière zet 
zijn zegetocht verder. \

IN EERSTE B \
G. Calus jun.-A. Dieperinck 1-0
M. Vermeire-R. Boddaert 1-0
G. Calus sen.-A. Hayman 1-0

De laatsgemelde ontmoeting was
van groot belang. Door zijn overwin
ning op zijn onmdiddellijke tegenstre
ver heeft dhr Calus senior zijn twee
de plaats nu vaster in handen.

IN TWEEDE CATEGORIE
W. Laforce-W. Verlinde 1-0
G. Piessen-C. Aspeslagh 0,5-0,5

IN DERDE CATEGORIE
T. Seurinck-P. Jansoone 0-1
R. Lingier-A. Deknuydt 1-0

De rangschikking in deze groep was 
na de zevende ronde :

%1. R. LINGIER met °87
2. A. Deknuydt 80
3. P. Janssoone 75
4. M. Vermeulen 70
5. A. van Voren 62
6. F. Van Coillie 60
7. A. Degryse 50
8. T. Seurinck 50
9. A. Dossche 30

10. C. Devos 17
R. du Gardein 17
H. Schollaert 17

Door de uitslagen behaald in de 
achtste ronde, wordt deze rangschik
king vooraan grondig gewijzigd. De 
twee kopmannen moesten er zich ont 
moeten en door zijn overwinning be
reikt de heer Lingier nu 90 t.h.; de hr 
Deknuydt valt op 70 t.h. en dhr Jans
soone is nu nieuwe challenger met 80 
ten honderd.

In de negende ronde wordt met be
langstelling naar de ontmoeting : 
Janssoone-Lingier uitgezien,

Uitslagen en
BEVORDERINC B

Stade Kortrijk-AS Oostende 1-1
Tubantia-Kapellen 1-3
Borgerhout-SC Meenen 0-2
Harelbeke-Racing Lokeren 3-3
Meulestede-Exc. St-Niklaas 1-1
Moeskroen-Dendermonde 2-1
Izegem-Waregem 5-1
Racing Gent-Temsche 3-0

RANGSCHIKKING
1 AS Oostende 20 17 1 2 60 16 36 1
2 Izegem 20 8 4 8 37 26 24 2
3 RC Gent 20 9 5 6 52 29 24 34 Moeskroen 20 9 6 5 48 40 23 4
5 Dendermonde 20 11 8 1 31 31 23 5
6 Ex. St-Niklaas 20 7 6 7 38 34 21 67 Tubantia 20 8 7 5 39 45 21 7
8 St. Kortrijk 20 6 6 8 36 36 20 8
9 Meenen 20 7 7 6 24 25 20 9

10 Kapellen 20 9 9 2 38 38 20 1011 Meulestede 20 6 9 5 35 46 17 11
12 Waregem 20 7 10 3 44 41 17 12
13 Harelbeke 20 6 10 4 28 39 16 1314 Borgerhout 20 7 12 1 29 44 15 14
15 Temsche 20 5 12 3 28 52 13 15
16 Lokeren 20 2 12 6 26 59 10 16

Ile PROVINCIAAL
WS Ieper-FC Poperinge 
VG Oostende-Moeskroen 
Wervik-Avelgem 
Zwevegem-Deerlijk 
Wevelgem-CS leper 
Blankenberge-Oudenburg 
FC Roeselare-Houthulst 
Knokke-Ingelmunster

RANGSCHIKKING
20 15
19 14
20 10 
20 12 
20 11 
20 9
20
20
20
20
20
19
20 
20 
20 
20

2
3
1
5
7
7 
9
8 
9 
8 
8 
9

12
11
14
13

3 54
2 58 
9 54
3 61

6 31 
6 32

2-0
5-1
4-1
0-2
0-2
3-1
1-3
2-0

19 33 
29 30 
24 29 
29 27 
36 24 
29 22 
36 20 
39 20 
46 18 
45 18 
32 18 
42 16 
38 13 
41 13 
60 9

6 26 41 8

IIe GEWESTELIjKE A
Nieuwpoort-Jabbeke 6-1
Middelkerke-SV Blanken’ge 3-2
Sijsele-SV Veume 0-1
FC Torhout-SK Torhout 6-2
St-Kruis-Den Haan 5-0
Beernem-FC Heist 0-3
Koksijde-Steenbrugge 1-4
Gistel-De Panne 3-3

RANGSCHIKKING
1 Torhout 20 17 2 1 87 27 35 1 SKVO 18 17 0 1 102 82 Middelkerke 20 16 3 1 50 13 33 2 Lissewege 19 14 3 2 64 293 St-Kruis 20 15 4 1 60 22 31 3 Concordia 18 12 4 2 61 314 Blankenb’ge 20 14 6 0 54 27 28 4 Adinkerke 19 11 6 2 53 435 Steenbrugge 20 11 6 3 49 33 25 5 St-Joris 18 9 6 3 41 446 Veurne 20 9 8 3 53 39 21 6 Koekelare 18 8 7 3 35 487 Nieuwpoort 20 10 9 1 53 33 21 7 Diksmuide 18 7 7 4 35 468 Den Haan 20 9 10 1 42 51 19 8 Oedelem 19 5 .8 6 35 379 SK Torhout 20 8 10 2 35 41 18 9 Assebroek 18 6 8 4 29 2510 Koksijde 20 6 10 4 36 64 16 11 Zerkegem 19 4 9 6 25 3711 Gistel 20 7 11 2 48 66 16 10 Wenduine 18 5 8 5 27 3812 De Panne 20 6 11 3 44 55 15 12 Zwevezele 19 5 10 4 24 4513 Heist 20 5 11 4 29 54 14 14 Breedene 19 3 12 4 29 5614 Jabbeke 20 5 11 4 33 71 14 15 Eernegem 19 3 12 4 29 7015 Beernem 20 3 15 2 26 62 8 13 Gevaerts 19 2 11 6 19 5016 Sijsele 20 2 16 2 15 67 6

11le AFDfcLING A
Eernegem-Voorwaarts
Koekelare-St-Joris
Assebroek-Concordia
Breedene-Wenduine
Oedelgem-Gevaerts
Zerkegem-Zwevezele
Adinkerke-Lissewege

RANGSCHIKKING

0-10
2-4

uitg.
2-3
0-2
1-2
1-2

VIERDE AFDELING B
Exc. Zedelgem-Koekelare 
Leffinge-Hermes Oostende 
Raversijde-Lichtervelde 
Breedene-Fl. Zedelgem 
Moere-SK Torhout

RANGSCHIKKING
1 SKVO
2 Hermes
3 Raversijde
4 E. Zedelgem
5 Lichtervelde
6 Breedene
7 Leffinge
9 Fl. Zedelgem
8 Torhout

10 Koekelare
11 Moere

15 14
16 13
17 10 
17 10
16
16
17
16
16
16
16

1
2
2
6
5
5

10
10
10
11
12

0 80 
58. 
40 
61 
48 
28 
23 
34 
26 
21 
17

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

13 28 
18 27 
36 25 
32 21 
29 18
38 18
39 11
61
42
72
77

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



Onze vooruitzichten
A.S.O. ■ R. BORGERHOUT

De komst van de Borgerhoutjongens 
zal vermoedelijk aanleiding geven tot 
een zeer spannend vertoon, want het 
is een publiek geheim dat de bezoe
kers juist op vreemd terrein bijzon
der te duchten zijn en... de rood-groe- 
nen integendeel op eigen terrein nooit 
hun beste beentjes voorzetten. Bor- 
gerhout haalde het meest puntjes op 
verplaatsing en om nu eens alle pro- 
nostieken omver te kegelen zullen de 
Signoren er alles op zetten om het er 
goed vanaf te brengen. Een weinig af
getekende lokale zege kan in het voor 
uitzicht gesteld, doch... roodgroenen 
past op.

De samenstelling blijft ongewijzigd. 
Scheidsrechter : dhr Depraetere.

SC MEENEN-Tubantia FC (Dermaut) 
EXC. ST-NIKLAAS-Stade Moeskroen 
(De Riemaecker)
TEMSCHE SK-FC Meulestede (Lee- 
nen)
SV WAREGEM-RC Harelbeke (Plo- 
vier)
RC LOKEREN-ST. KORTRIJK (Palle- 
maerts)
CAPPELEN FC-RC Gent (Emmery) 
AS OOSTENDE-RC Borgerhout (De
praetere)
AV DENDERMONDE-FC Izegem (Ly- 
bart)

B.S. AVELGEM - V.G.O.

Wellicht zal geen enkele roodgele 
aanhanger gerust zijn over de uitslag 
van deze partij. Nochtans moet te
Avelgem normaal gewonnen worden Gerard)

spelers geen schijn van kans zullen 
geven en met twee puntjes de terug
reis zullen kunnen aanvangen. 

Scheidsrechter : dhr Letienne.
De samenstelling van de ploeg was 

nog niet gekend.

BS Avelgem-VG OOSTENDE (Letien
ne)
CS IEPER-Daring Blankenberge (De 
Deken)
SVO INGELMUNSTER-SV Wevelgem 
(Maes Frans)
DEERLIK SP.-WS leper (Louw)
AA Moeskroen-KNOKKE (Van de Pit
te)
FC Poperinge-E. WERVIK (Bonte)
WS Oudenburg-FC ROESELARE 
(Maes Emile).

S.K.V.O. - ASSEBROECK

Assebrouck bezit misschien wel een 
der vinnigste ploegjes van de Ille  Afd. 
reeks en daarom zal van de lokalen 
een extra-inspanning nodig zijn om 
het tot een afgetekende zege te bren
gen. We voorzien een aangename en 
enigszins boeiende partij met een 
normale SKVO-zege.

Zelfde opstelling.
Scheidsrechter : dhr Bouckaert.

CONCORDIA-Koekelare (Vanderhae- 
ghe Elias)
GEVAERTS-ZWEVEZELE (Vander- 
haeghe Alberic)
LISSEWEGE-Oedelem (Delanoye) 
DIKSMUIDE-Breedene (Vlamynck) 
WENDUINE-Eernegem (Montaigne

en moeten de zeer geringe titelkansen 
gaaf gehouden. We weten het : wij en 
zoveel anderen verwachten nog steeds 
«het mirakel». Doch dit mirakel zal 
zeker uitblijven indien VGO te Avel
gem in het zand gaat bijten.

Hopen we dat Melis en Co de thuis

BOKS

Odon-Diaz
Voor zaterdagavond 26 Februari 

wordt eens te meer een flinke- boks- 
meetlng aangekondigd. Naast enkele 
beloftevolle liefhebberskampen tussen 
Oostende en Rijsel krijgen we Debreux 
tegen Romain (Gent) en Mombert te
gen Brisset (Rijsel). Men zal zich niet 
moeilijk herinneren wie Brisset is. De 
moedige Fransman leverde bij aan
vang van de pluimgewichtcompetitie 
een ophefmakende kamp en zal Mom
bert een zeer harde repliek bezorgen 
over 8 x 3  minuten.

Als clou van de avond zien we weer 
Odon aan het werk tegen de Portu
gees Diaz. Diaz is een naam die in de 
Europese bokswereld een volle klank 
heeft en zoWat overal overwinningen 
opstapelde. Hopen we voor Odon dat 
dit eens te nieer een gelegenheid zal 
zijn om zich in vedette te stellen. We 
komen op deze meeting toekomende 
week terug. , ' .

5)e daötendóe 
Ap,eed - taaif end&cgaat 

haa% pxaef
Men weet dat in de Oostendse wieler 

baan koortsachtig gewerkt wordt om 
aldaar een speed-way aan te leggen 
waarop de motorenners het tegen el
kaar zullen opnemen. Op 4 en 5 Maart 
e.k. zullen Belgische en Nederlandse 
specialisten deze speed-way beproeven 
onder leiding van dhr Voorzitter van 
de Nederlandse Motobond.

Wanneer een eerste wedstrijd op de
ze baan voor motorduivels zal door
gaan werd nog niet vastgesteld. Onte
gensprekelijk zal dit echter een nieu
we en opwindende attractie voor onze 
wielerbaan en onze stad en kust daar- 
stellen.

Wensen we de inrichters en ont
werpers van deze nieuwe sportbedrij- 
vigheid geluk om het genomen initia
tief en mogen de proefnemingen alge
hele voldoening schenken.

ST-JORIS-Adinkerke (Mathys) 
VOORWAARTS-Assebrouck (Bou
ckaert)

Zerkegem bye.

— Op 17 April gaat SKVO op bezoek 
naar SV Blankenberge. Volgende Zon
dag, 24 April komt SV op bezoek bij 
SKVO. Hopen we dat deze krachtme
ting voor SKVO gunstig moge uitval
len.
— De wedstrijd SKVO-WS Adinkerke 
die op 5 Maart dient gespeeld werd 
verschoven naar 13 Maart

FL. ZEDELGEM - HERMES

Rechtbanken
BOETSTRAFFELIJKE RECHTBANK 

VAN BRUGGE

— Theunynck Maria, meid te Oost
ende, eerroof : 1000 frank.
—• Troffaes Eugeen, werkman te 
Blankenberge, eerroof : 1000 frank.
— Vollekindt Francis, timmerman te 
Brugge, slagen en smaad : 500 en 1000 
frank.
— Vandenkieboom, herbergier te 
Oostende, niet betalen taks op muzi
kale audities : 300 frank.
— Janssens Jean, hotelier te Oosten
de : idem.

EEN FISKAAL PROCES

In ons nummer van 25 December 
1948 gaven wij verslag over de behan

Vsuuiium-JOamietï
vrolijke kinderen. Kinderen, die met 
scherpe spot, of zachte ironie, al naar 
gelang in hun natuur ligt, hun mede
mensen de maatschappij en de maat
schappelijke toestanden belachelijk 

. maken. En daarom houd ik van To- 
kiekênbouillon” - Ideken'm et^wittê vef m^= _wa  ̂ niemand,
saus en gehakt - balletjes - gekook- 
te aardappelen - sneeuwpudding

S P  IJ S K  A A R T
uoa>i de g.atió£ week

ZONDAG : Zalm met mayonnaise -
anders vermag, de mensen uit hun 
eigengebouwde gevangenisjes van be

MAANDAG : varkenscoteletten -~ ge- heersing en traditie halen. Hoe dat
_ o— * wel komtkookte aardappelen 

pannekoekjes. spruitjes - Er zijn dikke boeken geschreven,
DINSDAG : Gebakken schelvis - sla g e e r d e  psychologische verhandelin

gen gehouden; het «waarom» ligt nog 
steeds in het duister, maar een feit 
is, dat een masker en een maskerpa- 
rade de mens niet alleen uiterlijk,

met rauw witloof - frites - fruit.
WOENSDAG : Biefstuk - andijvie - 

gekookte aardappelen - marcaroni-
J .O H O  s « v c x i  w x j  v c i o i a g  u v c i  u . c  u c u a n  P & P -  ^  ^

deling voor de Boetstraffelijke Recht DONDERDAG : gekapt - gestoofde £1*1 . f  innerlijk veranderen. Of
bank, van de zaak ingespannen tegen prei - gekookte aardappelen - dadel ™ i ? en, gevolgis van het eer- 
rekenplichtige Van Torre, van Oosten pudding. ■ Misschien. Tn ïprim - o-p ^ q i w i i ie r .
de en een achttal Reders-Vissers, die VRIJDAG : gekookte vis met aardap- 
in 1938-1939 aan bedrijfsbelastings- pelouree in schotel - fruit, 
ontduiking zouden hebben gedaan ZATERDAG gebraden worst - appel
door beroep te doen op vervalste re-; moes - gebakken aardappelen - ta-* 
keningen, loonstaten en kwitanties, j piocapap.

Dit proces wint thans des te meer
aan belang gezien de maatregelen, die 
voorzien worden, tegenover recidivis
ten en vervalsers in het ontwerp der! 
fiscale omvorming dat in de loop van 
deze week door de Staatsraad werd 
goedgekeurd.

Verleden Donderdag werd in deze 
zaak gepleit. Meester Van de Maele 
voor rekenplichtige Van Torre, be
weerde dat de vervolging geen zin 
meer had om reden van verjaring. 
Ten gronde der zaak hield de pleiter 
staande dat een 4-tal valse rekenin
gen, per schrijfmachien getypt op 
blanco-formulieren van de firma Hol- 
laert, niet door zijn klient werden op 
gemaakt maar hem door de belas- 
tingsplichtige zelf voor echt werden 
overhandigd, samen met de andere re 
keningen, waarvan hij bekent er ze
kere veranderd te hebben. De verval
singen zouden op aanvraag van zijn 
klanten gebeurd zijn.

Meester Kesteloot van Oostende,, 
voor de acht reders, die na hun te
rugkeer uit Engeland na de oorlog 
de zware, gewijzigde aanslagen ver
hoogd met belangrijke boeten betaal
den, bestreed deze laatste stelling van 
Meester Van de Maele, bewerend dat 
zij, in hun totale onwetendheid no-

J\Ceu&eageheimen
KIEKEN MET WITTE SAUS 

EN GEHAKT-BALLETJES

ste? Misschien! In ieder geval willen 
we ons daarin niet verdiepen.

Duidelijker dan uit iets anders 
spreekt uit dit feit de lafheid van de 
mens. Wat we in  gewone kleren niet 
zouden durven, eenvoudig niet in ons 
hoofd zouden halen, doen we nu, «om 
dat toch niemand ons herkent».

De geschiedenis van het karnaval 
doet ons zien, dat deze feesten, die 
bepaalde eigenschap van de mense
lijke natuur tot grondslag hebben -

Voor de Oostendenaars, would-be pens boekhouding en fiskale zaken, I troen’ 250 sram dadels

BENODIGD. : i kieken, 250 gr ge- |n e“ J5zllis gewijzigde vorm - reeds 
hakt, 3 eieren, 2 sneden oud brood, n ^^5 ^er Grieken bestonden. Toen 
2 lepels bloem, 30 gr. boter, 1 citroen, war^n Bacchusfeesten waarbij de 
1 doos kampernoeliën, peper zout, van iedereen hoogtij vierden
kruidnoot, bouillon. zonder dat iemand zich ooit gekrenkt

BEREIDING : kook het kieken in voeldf- Behalve het hoofdfeest waren 
de soep. Verwerk het gehakt vlees Fr ook enige bijfeesten, zoals bijvoor- 
met 2 eieren, het gekruimeld brood, 5ee . het Lentefeest, dat drie dagen 
peper en zout en maak er vleesballe- „r(re' ,een van die drie dagen 
tjes van. Laat deze even opkomen in ^ heren hun slaven dienen,
de soep. Maak een saus van de bo- ^ . . maatschappelijke toestan-
ter en de bloem aangelengd met bouil F1 dag omgedraaid werden. Dit 
Ion. Voeg er het citroensap bij, de S tru ik  heeft op later tijd op metts- 
kampernoeliën, de vleesballetjes en ’t en rti®nseh]kheid aanzienlijke invloed 
stukgesneden kieken. Laat even door gehad.
koken en roer er een eierdooier bij Van de Grieken gingen de Baccha- 
Men kan ook een deel vet van de soep nalen over naar de Romeinen, waar 
af scheppen en dat gebruiken voor de men de religieuze oorsprong (aanbid- 
saus in plaats van boter. Wordt ook dln£ van g°d Bacchus) vergat, zoda/t 
opgediend in een korstgebak (vol-au £e feesten verschrikkelijk ontaardden, 
vent). Later werd de viering door de Senaat

dan ook streng verboden.
DADELPUDDING De tijd, waarin deze feesten gehou-

BENODIGD : 1/2 liter melk, 200 gr den worden is niet willekeurig; op 
oud brood, 100 gr. suiker, 1 ei, 35 gr. het Noorderlijk halfrond worden ze 
boter, de geraspte schil van 1/2 ci- gevierd tussen Januari en April - in

kampioenen, zal deze uitstap slechts de door hen aangestelde rekenplich- 
een formaliteit zijn. We twijfelen er tige vrijlieten in het omnaken der be 
niet aan of Zedelgem zal aan de over- lastingsverklaringen. Hij vroeg dus 
macht moeten geloven en de wet van de reders volledig buiten de zaak te 
de sterkste ondergaan. laten en als onplichtig te beschouwen

De pioeg : De Bruycker, Castelein, i Meester Ancot van Brugge bepleit- 
Milh, Geldhof, Dely, Dehae-se, Van te ook de verjaring en kwam daaro-

de tijd dus, dat de gehele natuur weer'

Roose, Govaert, Easton, Vermeersch, 
Deputtër.

Scheidsrechter :, dhr Peel.

Breedene bye.
Fl. Zedelgem-HERMES (Peel)
EX. ZEDELGEM-LES AILES (Creyf) 
LICHTERVELDE-Leffinge (Mafrans) 
SK Torhout-VOORWAARTS (Pardo) 
KOEKELARE-Moere (Sanders)

ver openlijk in betwisting met het 
Openbaar Ministerie. Hij steunde ver 
der Meester Kesteloot in zijn stelling 
nopens de onschuld van de belastings 
plichtige voor wier-rekening Van Tor
re de verklaringen opmiek. Hij steun
de daartoe op zekere beschouwingen 
in het verslag van de deskundige Mr. 
Maertens.

Donderdag 17 Februari e.k. sluiting 
der debatten.

Billiau. doelenfabrikant

O sten d -Stad iu m  
z w a a it  de poorten  

open
Onze beste vrienden van Ostend Sta 

dion zijn reeds lang uit hun winter
slaap geschud. Op 2e Paasdag steken 
de organisators van wal met een puik 
inleidend propramma. We krijgen een 
omnium met Carrara-Goussot tegen 
Bruneel- De Kuysscher. Verder een 
afvallingsrit en een ploegkoers waar
voor thans reeds volgende koppels zijn 
aangeworven :
Bruneel -  De Kuysscher 

Carrara -  Goussot 
Strom -  Amold 

Adriaensens - Bruylandt 
Thyssen - Depauw 

Ven Eenaeme - Spelte 
Allemeersch -  A. Mommerency 

Ook de liefhebbers zullen daar aan 
de trok zijn in een strijd over twee 
reeksen en een finale.

Al deze renners, die nog zesdagen
koorts in hun lijf zullen hebben staan 
borg voor een puik openingsprogram- 
ma.

SV nieuwpoort 6 - SV Jabbeke 1

In het eerste kwartuur zijn de ploe
gen enigszins aan elkaar gewaagd, 
maar de aanvallen van Nieuwpoort 
zijn gevaarlijker. Aan de 14e minuut 
benut Billiau een slecht afweren van 
de keeper van Jabbeke om het eerste 
doelpunt aan te tekenen. Twee minu
ten later kon Devos op pas van Ver- 
mote nummer twee inschieten. De lo
kalen nemen het dan een beetje op 
hun gemak zodat de rust met een 2-0 
stand bereikt wordt. Jabbeke speelt 
na de rust merkelijk beter en na 50 
minuten spel redden zij de eer. De 
Nieuwpoortse aanvallen leveren echter 
meer gevaar op. Aan de 53e minuut 
loopt Devos tot aan de liin, zijn scherp 
inzenden wordt door de bezoekende 
doelman in de voeten van Billiau ver
werkt die binnen zendt. Aan de 60e 
minuut ontsnapt BilHau van op het 
midden van het terrein en hii be. 
sluit zijn soloren met het leder in de 
netten te doen belanden. Aan de 62e 
minuut rolt Devos zijn bewaker en 
zijn inzenden belandt bij Billiau die 
geen genade kent Aan de 66e minuut 
nlaats Devos een hoge bal voor doel, 
Billiau is de keeper te vlug af en te
kent aan met het hoofd. Het verder 
gedeelte van de wedstrijd verloopt 
met Nieuwnoort in de aanval. De 
muit van Jabbeke wordt duchtig on
der vuur genomen maar tot doelen 
komt het niet meer. Verdiende over
winning met overdreven cijfers. Goe-

BIJ F.C. HEIST

De scholieren wonnen van SV Blan 
kenberge met 2-1, terwijl de reserven 
Coxyde versloegen met 9-1.

Het eerste elftal won van FC Beer- 
nem met 0-3 van hun gastheren.

Na een dertigtal minuten werd na 
geharrewar voor doel het openings- 
punt door A. De Beer genet. Na de 
rust waren de mannen van de Panne- 
slag veruit de besten en wisten na sa 
mespel nog 2 doelpunten aan te te
kenen. Hiervoor zorgden onze 2 buiten 
spelers A. De Beer en Neirynck Geor
ges. Zondag krijgen wij het bezoek 
van V.V. Coxyde.

de leiding. Bij Nieuwpoort waren Bil
liau, Devos, Vermote, Rammeloo en 
keeper Vandenabeele de besten. De 
reserven en de juniors moesten bij SV 
Veurne met 6-1 onderdoen.

Zondag a.s. reist de eerste ploeg 
naar SK Torhout waar ze beide pun
ten kunnen wegkapen. De reserven 
spelen op eigen terrein tegen SV 
Blankenberge. De juniors zijn bye.

BEREIDING Breng de melk met nieuw leven begint uit te ademen, 
de citroenschil aan de kook en roer A ŝ de zon weer schijnt, als de plan- 
intussen het ei met de suiker tot een ten en bomen gaan bloeien, dan krij- 
gladde massa. Voeg hierbij voorzich- §en in de menselijke geest uitgela- 
tig een weinig van de kokende melk tenheid de overhand. De sterke nei- 
onder voortdurend roeren en giet het P ng naar vrolijkheid en de lust tot 
eimengsel vervolgens bij de rest van lachen zijn trouwens, volgens Aristo- 
de melk. Ontdoe het brood van de teles, eigenschappen, die de mens van 
korstjes en kruimel het in de melk, het dier onderscheiden, 
voeg er ook de boter bij en breng het Zo vindt men overal ernst en spot 
mengsel aan de kook. Laat het zo °* scherts naast elkaar; het ene kan 
lang koken tot het de dikte van pud- zonder het andere niet bestaan. Men 
ding heeft verkregen. Voeg er vervol- ie twee «Anti-polen» bijvoor-
gens de fijn  gesneden dadels bij en ,e,eld samentreffen in oude schilde- 
doe de massa in een met koud water m het houtsnijwerk van oude
omspoelde puddingvorm. Laat de püd Koorstoelen, in de miniaturen van mo 
dng koud en stijf worden, stort hem „ n , enz...
op een glazen schotel en dien hem karnaval in zijn tegenwoordige
met een chocoladesaus op. Deze saus ,ls ey Lente- en Narrenfeest
maakt men op dezelfde wijze als cho- Xoor vastentijd. Het hoogtepunt 
coladevla, doch men neemt wat min- an 10 feest is op vastenavond, de 
der maizena, zodat de massa dunner voor aswoensdag. Het is regel-
wordt en als saus te gebruiken is.

JCwifuwaC
HET FEEST DER DWAASHEID

Februari -  niet sprokkelmaand zo-

recht ontstaan uit de Bacchanalen 
van de Grieken en werd reeds in de 
vijfde eeuw met hartstocht gevierd. 
Deze Bacchanalen werden door de 
Christelijke kerk zoveel mogelijk te
gengegaan.

Hoewel in de loop der tijden alle 
sportfeesten langzamerhand verdwe-

HSDaarheen deze w eek ?
Fonda, Shirley Tempele. K.T.

O O S T E N D E
CINEMA’S
NOVA : «DE ZEEROVERS» met Mi- ,

chaël Redgrave, Jean Kent, Joan M I D D E L K E R K E
Greenwood. K.n.T. CINEMA RETHOR*KA

PALACE : «LE SANS PEUR» met J. Deze week : «DE KONING DER DIE- 
Fontaine en Burt Lancaster. VEN» kleurfilm met Patricia Mori-

FORUM : «ROMANCE D’UNE NUIT» son, Adèle Jergens en Alan Mow-

als de almanak zegt, zou ik hem wil- nen zijn }s het karnaval blijven be- 
len noemen, maar T o v e r m a a  n d staan en iedereen, ook de ernstigste
deelteer^ n aIhèt°^aar zYen hóe van tn meest vooraanstaande mensen
ernstige keurige mensen’ kindertn in enkeIe dagen’ alle dwaas~ernsuge Keurige mensen, Kinderen beid, die ze een jaar lang niet hebben
getoverd worden En geen brave kin- kunnen uiten, botvieren. Slechts door 
deren, maar ondeugende, uitgelaten, zeer bijzondere omstandigheden (epi-

demie, nood, oorlog, enz...) is het kar
naval enkele malen niet gevierd. In 
het begin van de 18e eeuw (in de 
tijd dus, dat zes dames, door de om
vang harer rokken een hele zaal vul- 

AUACHE» met John Wayne, Henry den), trad de overheid, overeenkom-

met Dana Andrews en Merle Obe- 
ron. K.T.

RIALTO : «LE FILS DE LASSIE» met 
Peter Lawford, Donald Crisp en Ju- CliNEMA’S
ne Lockhardt. In technicolor K.T. NOVA : van Vrijdag tot Zondag

bray naar de roman van Alexander 
Dumas.

NIEUWPOORT

CORSO : «LA POSSEDEE» met Joan 
Crawford en Van Heflin. K.T.

CAMEO : «LA REINE DE LA JUNG
LE» met Edward Norris en Eddite 
Quillan. K.T.

«HET GEHEIM DAGBOEK» met 
Deborah Kerr en Trevor Howard 
Maandag en Dinsdag : «L’ANGE
QU’ON M’A DONNE» met Simonne 
Renaut en Jeant Chevrier.

stig de geest des tijds, streng op tegen 
alle uitspattingen. Maar aan het eind 
der eeuw leefden de oude gewoonten 
en gebruiken weer des te sterker op.

Goethe heeft tijdens zijn tweede 
verblijf in Rome, in 1788, een prach
tige en zeer uitvoerige beschrijving 
van het karnaval gegeven. Het be
gint met de treffende woorden : Het 
Romeinse karnaval is een feest, dat 
het volk eigenlijk niet gegeven wordt 
maar dat het volk zichzelf geeft.

Zoals bijna overal ter wereld, draait 
ook hier het feest om de optocht van 
versierde wagens en verklede mensen.

In de verschillende landen zijn en
kele steden, die het centrum van de 
karnavalpret vormden. In Duitsland

ROXY : «LE MASSACRE DE FORT

Handelsbericht

RIO : «Mc COY AUX POINGS D’OR» CENTURY : van Vrijdag tot Zondag: ("  aren hel Km len ï ï l ; ™  w
met Mickey Rooney, Brian Donle- «THE FIGHTING SEABEES» met \Z Frankriik t vr^’ ü  ™  ?
vy en A n „ B.y.h, K I  JOB» en Suzan H .y .a rd , S t i K

en Breda. In België Binche, Aalst en 
Oostende en de oostelijke kantons.

Iedere stad en iedere streek heeft 
bij het Karnaval weer eigen gewoon
ten en bijzonderheden. Overal ter we 
reld, in Portugal, in West-Indië, in 
Spanje, in Rusland of waar dan ook, 
wordt een feest gevierd dat in uifcer- 
lijke vorm door volkskarakter en ge
schiedenis misschien enigszins ver
schilt, maar dat toch altijd dezelfde 
grondslag en dezelfde bedoeling heeft 

En daarom, laten we het karnaval 
dit jaar zo vrolijk en onbezorgd moge
lijk in ere vieren; want zijn niet alle 
dokters het er roerend over eens, dat 
lachen het beste geneesmiddel Is voor 
alle mogelijke dingen !

«KUSTVERVOER» P.V.B.A. TE 
OOSTENDE, KONINKLIJKESTR., 62

OPRICHTING : Op 22 Januari ’49 
werd te Oostende een personenven
nootschap met beperkte aansprake
lijkheid opgericht, hebbende voor 
doel alle ondernemingen van vervoer 
per baan, zo van personen als van 
goederen en koopwaren van allen 
aard. De stichters zijn MM. Firmin 
Castelein, vervoerder te Oostende en 
Maurice Blontrock, vervoerder te Var 
senaere. Het maatschappelijk kapi
taal bedraagt 100.000 fr.

Maandag en Dinsdag : «TUSSEN
TWEE VUREN» met John Wayne 
en Ella Raines.

VOETBAL
Zondag 20 Februari te 15 uur : 

IHe Spec. A. : SVN - SV Blankenb.

B L A N K E N B E R G E
nWEHA’S
COLLISEE : van 18 tot 21-2 : «DE 

HEL DER JALOERSHEID» k.n.t. 
Van 22 tot 24-2 : «TERUGKEER 
VAN DE WETTELOZEN» k.n.t. 

PALLADIUM : van 18 tot 21 Februari : 
«HET BEGIN OF HET EINDE» k.t. 
Van 22 tot 24 Februari : «DRON- 
KENLOT».

CASINO : van 18 tot 21-2 : «KERMIS
VREUGDE» k.t.
Van 22 tot 24-2 : «MISDAAD IN DE 
NACHT».

CINDERELLA. 
(nadruk verboden)



CARELS
Diesel M otoren
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R. Bauwens & C°

REDERIJKAAI, 35 
OOSTENDE

HARINGVANGST IIN NOORWEGEN

De haringvangst in Noorwegen be
reikte verleden jaar recordcijfers zo
als hierna kan gezien worden :

Winter haring 
Vette haring 
IJle haring 
Brisling 
Fladen haring 
IJsland haring

Ton Ton
1948 1947

880.886 531.473
19.202 21.8448
87.750 50.668
8.800 9.083
6.019 4.000

23.500 19.100
1.026.157 636.173

V o o r  w a n n ee r een ze e w e te n sch a p p e lijk  
instituut te O o stende ?

H ET Zeewetenschappelijk Insti- 
Instituut vergaderde einde vo
rige week onder voorzitterschap 

van burgemeester Serruys op het 
stadhuis te Oostende.

Waren verder aanwezig : ridder van 
Outryve d’Ydewalle, gouverneur der 
Provincie West Vlaanderen, directeur 
generaal De Vos van het Zeewezen, 
Professor Van Straeten, John Bauwens 
vertegenwoordiger van de reders.

Als secretaris fungeerde de heer Mi- 
chielsen van de Visserijdienst. De vol
ledige zitting werd besteed aan het 
aanstellen van een nieuwe directeur in 
vervanging van de heer Gilson en de 
bespreking van de heropbouw van het 
instituut aan de Leopoldsluis, dus op 
dezelfde plaats, waar het vroeger 
stond.

De uitvoering van deze werken zal 
in totaal 12 millioen frank belo
pen, welke op de buitengewone be
groting van het ministerie van Ver
keerswezen zouden ingeschreven wor
den en in schijven gebruikt. Een eer

ste som van één millioen frank om de 
werken aan te vangen zou op de be
groting van het jaar 1950 voorkomen.

Aanvankelijk was voor het nieuw 
gebouw een uitkijktoren en een 
woonst voor de directeur voorzien. Uit 
bezuinigingsreden werd dit alles van 
het programma geschrapt.

De visserij hoopt dat de commissie 
er ditmaal wat meer practisch werk 
van zal maken en dat het Weten
schappelijk onderzoek gepaard zal 
gaan met de practische raadgevingen 
voor de visserij in plaats van te ver
vallen in zuiver professionnele theo- 
riën die niet nuttig noch practisch 
zijn voor het bedrijf.

De wetenschapsmensen wijken maar 
al te vaak af van de praktische kant 
van de zaak. Anderzijds is het van be 
lang dat de nieuwe directeur, taalkun
dig tenminste, in de taal van onze vis
sers kan schrijven en spreken.

We menen hierop te moeten wijzen 
vóór het te laat is .

JVxeuiae A c fie p e n

Zes grote en moderne vissersvaar
tuigen, welke 45.000 pond zullen kos
ten, werden door de jongere vissers 
van Bridlington besteld. De eersté van 
deze schepen is reeds aangekomen en 
de tweede wordt weldra verwacht. De
ze vaartuigen hebben een grotere ac
tieradius en ook een groter laadver
mogen. Zij zullen de eerste zijn met 
radio-telegrafie uitgerust. Met het 
aanschaffen van deze -nieuwe schepen 
zal de vissersvloot van Bridlington 
twee en twintig eenheden tellen.

HAVENBEWEGING
der handelshaven van Oostende 

gedurende het jaar 1948
ZEESCHEPEN :

Ingekomen :
(1) aantal - (2) tonnemaat.

(1) (2)
Argentijnse — —
Belgische 272 110.458
Deense 1 168
Duitse 10 4.338
Engelse 63 14.506
Finse 3 3.626
Franse 3 270
Nederlandse 118 19.205
Noorse 6 1.468
Poolse 7 6.315
Zweedse 6 5.432
Staatsschepen (Belg.) 61 18.410
Staatsschepen (vreemde) 12 9.143

Uitgevaren :
(1) aantal - (2) tonnemaat.

(1)
Argentijnse 
Belgische 
Deense 
Duitse 
Engelse 
Finse 
Franse 
Nederlandse 
Noorse 
Poolse 
Zweedse
Staatsschepen (Belg.) 
Staatsschepen (vreemde)

Totaal in 1948 
Totaal in 1947

562
554

193.609
185.183

Verschil plus 8.426

R e d e rs  &  V is h a n d e la a rs

Gmvettiy aiö,ó£.n
Visserij kruisers gesteund door 

luchtpatrouilles zijn de vissers aan 
het verdrijven die onwettig vissen in 
de territoriale wateren van het Noord 
Oosten. Eens werd de toestand zo ern 
stig dat het dreigde de visgronden 
te vernietigen, en verschillende eer
lijke vissers werden verplicht werk te 
zoeken aan wal. Nu, tengevolge van 
de talri'ke patrouilles is het onwet
tig vissen te gevaarlijk geworden.

Een beambte van de visserijdienst 
verklaarde «Voor enige maanden was 
de visnijverheid aan de rand van de 
ondergang, maar met de patrouilles 
kunnen we nu een betere tijd tege
moet zien.

Overbevissing van de 
Noordzee

Bij een vergadering van de British 
Trawlers Federation, verklaarde de 
voorzitter dat nieuwe pogingen moes
ten gedaan worden om de overbevis
sing van de Noordzee te verhinderen. 
Het enige middel, zei hij, is de maxi
mum hoeveelheid vis te bepalen, wel
ke ieder jaar uit de gronden mag ge
vangen worden. Deze hoeveelheid zou 
zo uitgerekend worden dat het zou 
toelaten de gronden terug van vis te 
voorzien. In elk geval moet een oplos
sing gevonden worden, zoniet zal de 
treiler-nijverheid te niet gaan.

Staking bij da 
IJslandse vloot

De grote aanvoer van IJslandse vis 
kan stopgezet worden, indien een ge
schil opgekomen tussen treiler-eige- 
naars en vissers, niet opgelost wordt. 
De eigenaars beweren dat hun sche
pen met verlies varen en dat zij geen 
profijten kunnen maken indien de 
mannen zich niet tevreden stellen 
met minder bonus geld. Besprekingen 
werden gevoerd te Reikjavik, maar zij 
leverden niets op. De viskopers van 
Grimsby zeggen dat het opleggen van 
IJslandse treilers hen ernstige moei
lijkheden zal veroorzaken gedurende 
de volgende maanden. Voor de vis
vangst hebben de 28 moderne IJsland
se treilers een bemanning van 30 
mensen. Gewoonlijk, vóór dat zij hun 
vangst in Engeland gaan verkopen, 
wordt meer dan de helft van de be
manning in IJsland aan wal gezet. De 
overige bemanning die de reis naar 
Engeland voortzet ontvangt bonus 
geld. De eigenaars eisen dat de ganse 
bemanning de reis meemaakt, daar ze 
zich dan, na het lossen in Engeland, 
rechtstreeks naar de visgronden kun
nen begeven, zonder in IJsland te 
moeten terugkeren om de overige be
manning op te pikken. Daar de IJs
landse treilers te Fleetwood grote hoe
veelheden vis aanvoeren, zien de vis
kopers met bezorgdheid deze toestand 
in. Hun enige hoop is het spoedig re
gelen van dit geschil.

A a n v o e r  v an  h arin g  
in D u its lan d

De haringvisserij rond de Hebriden 
veroorzaakte teleurstelling en verlies 
voor de vissers en de uitvoerders. Mid 
den Januari kwamen 1000 kisten ha
ring in Hamburg aan, maar de kwa
liteit was niet al te goed. Een andere 
lading van 5000 kisten wordt voor 
het begin Februari verwacht. Te Lu- 
beck-Schlutup losten drie Zweedse 
schepen 7.000 kisten eerste klas ha
ring. Denemarken zond 2.700 ton ver
se haring in Januari, dit is een ander 
bewijs van de goede vangsten in de 
Skagarak - Kattegat. Deze haring 
werd gerookt. Van Noorwegen ont
ving Duitsland 9.400 ton verse haring.

Te verkrijgen ter drukkerij 
van het 

“ Nieuw Visscherijblad”
BOEKEN :
Het mooie en interessante boek

werkje «Introduction to trawling» 
is opnieuw te verkrijgen, mits stor
ting van 77 fr. op P.C.R. 41.89 
87 van S. Bollinne, alsook in de bu
relen van «Hulp in Nood», 20, Vindic
tivelaan, Oostende.
1. Zeevaartkundige Instrumenten 

door Br. Annobert en Ezechiël, 25 
fr. en 1 fr. port.

2. Grondbeginselen der Oceanogra- 
phie, door Ch. Gilis, 30 fr.

3. Belgisch-Nederlandse Visserijal- 
manak, 120 fr., portkosten 5 fr. 
Mits storting van het bedrag op

postcheckrekening Nr 4189.87 van 
Het Nieuw Visscherijblad, Oostende.
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3t>djg,en de %ede%ö, freteve pxij.zen 
te daótende ?

Nieuwe
UITVIN D IN G

Een onderwater aanwijzer, die de 
vissers waarschuwt wat er in hun 
netten gebeurt, werd door een inge
nieur van Beccles uitgevonden. Deze 
uitvinding die aan proeven zal onder 
worpen worden met de driftersvloot 
van Lowestoft, Voor het zomer haring 
seizoen, lost het problema voor de ha 
ringvissers op, wanneer zij hun net
ten moeten intrekken. Moderne drif
ters leggen dikwijls verscheidene 
honderd meter netten uit, en het is 
met naar de eersten te zien dat de 
vissers de toestand van de anderen 
kan gewaar worden. Dikwi'ls gebeurt 
het dat hij te ver is en dat netten 
die vol zijn naar de bodem meege
sleept worden en verloren gaan. De 
nieuwe aanwijzer zal aantonen hoe 
de verschillende secties van de net
ten zich opvullen.

Wij lezen in het «Brugsch Handels
blad» :

Dit blokletterde «Het Nieuw Vissche 
rijblad», Vrijdag 4 Februari 11. als 
gevolg op ons artikel «Vissers Opge
past», verschenen in deze kolommen 
op 29 Januari 11. Het daaropvolgend 
onderzoek door vernoemd blad inge
steld, bevat inderdaad veel waarheid 
en het verheugt ons ten zeerste indien 
er aan opbouwende critiek gedaan 
wordt. Want af breken gaat toch zo 
gemakkelijk ! Dat de redersvereni- 
ging «Hand in Hand» te Zeebrugge 
vorige week Zaterdag de toestand be
sproken heeft en beslist heeft een 
commissie te vormen, onder leiding 
van de heer, Vandenberghe om het 
vissershavenreglement en de visver- 
koop te bestuderen en daarna voor
stellen te doen aan het Brugs gemeen 
tebestuur met het oog op de zo nood
zakelijke aan te brengen wijzigin
gen in de nieuwe vismijn, was ons to 
taal vreemd, maar... wat wij wel met 
zekerheid weten is dat het stadsbe
stuur niet van verleden week zich om 
deze zaak bekommert en reeds lang 
de meest geschikte en best gepaste 
methode onderzoekt om alles, maar 
nu ook eens alles, te kunnen ordenen 
van zodra de nieuwe vismijn open 
gaat. Dat dit voorwaar geen kinder
spel is, kunnen wij best verstaan, 
want hoewel wij steeds bereid zijn 
om voor de visserij in de bres te sprin 
gen, indien dit noodzakelijk is, moet 
er toch rekening gehouden worden 
met de noden van de handelaars, vis- 
afslag, peerders en anderen. Wij zijn 
volledig akkoord niet steller van het 
artikel uit «Het Nieuw Visscherij
blad», dat het vissershaven- en vis- 
verkoopreglement moet verbeteren 
en toegepast worden, maar wij zijn 
er tevens ook ten stelligste van over
tuigd, dat het huidig bestaande re-

Onderzoeksraad te
Antwerpen

Aanvaring te 
Casablanca

VOORTZETTING VAN HET 
GETUIGENVERHOOR

Maandagnamiddag, zetelde op het 
gerechtshof te Antwerpen, de onder
zoeksraad voor de zeevaart om de aan 
varing tussen de «Espagne» en de «Gi- 
ronde» te Casablanca verder te on
derzoeken.

Dhr De Wulf, stuurman van de «Gi- 
ronde», verklaart dat hij het stuur 
nazag voor het vertrek en dat bij het 
uitvaren, de kapitein en de stuurman 
op de brug stonden. Plots liep het 
schip uit de richting. Volgens getuige 
was er een defect aan het stuur en 
wilde de kapitein voor anker gaan. 
Het schip kwam in aanvaring met de 
«Espagne» buiten het vaarwater. Na
dien werd het stuur nagezien en werd 
er niets abnormaals bevonden. Het 
doel was achter de «Espagne» buiten 
te varen, daar deze voor anker lag.

De heer Cornelissen, tweede stuur
man van de «Espagne» verklaart dat 
hij de «Gironde» zag buiten komen en 
volgens hem was de bedoeling dat het 
schip tussen de «Rosa» en de «Espa
gne» wilde doorvaren.

De rijkscommissaris verklaart dat 
het stuur onvoldoende werd nagezien 
en dat er een zekere slordigheid uit

ging vanwege de kapitein en stelt 
voor een tuchtsraf uit te spreken van 
een maand schorsing van het diplo
ma van kapitein voor de h. Oste.

De Raad beslist uitspraak te doen 
op Maandag, 14 Maart.

Zwarte maand 
voor Milford

De eerste maand van 1949 is de 
slechtste geweest die Milford Haven 
ooit gekend heeft, daar minder dan 
1400 ton vanuit de haven verzonden 
werden. Het jaar 1948 zag ook een 
vermindering in de vangsten, 49.000 
ton werden te Milford aangevoerd 
-vergeleken met 53.772 ton in 1947; 
58.969 ton in 1946 en 46.295 ton gedu
rende het laatste jaar van de oorlog 

Niettegenstaande de vermindering 
kunnen de vangsten van 1948 nog 
gunstig vergeleken worden met de 
vooroorlogse jaren. In de drie jaren 
voor de oorlog was de aanvoer 1937 
43.343 ton; 1938 41.709 ton en 1939 
37.253 ton. De beste maanden van ie
der jaar verschillen ook. In 1946 en 
1947 waren Juni, Juli en Augustus de 
beste maanden, maar in 1948 was de 
grootste aanvoer in Maart, April en 
Mei.

1
268

1
10
64
3
2

119
6
7
6

59 
12

•i'in

(2)
60

109.019
168

4.338
14.566
3.626

180
19.358
1.468
6.315
5.432

15.361
9.413

Totaal 1948 588 189.304
Totaal .1947 550 185.651
Verschil plus : 8 3.653
YACHTEN :
(1) ingekomen - (2) uitgevaren

(1) (2)
Belgische 68 62
Deense 4 4
Engelse 174 172
Finse 1 1
Franse 2 3
Nederlandse 19 18
Noorse — 1
Portgese 1 1
Zweedse 3 3

Totaal 1948 290 265
Totaal 1947 400 395

Verschil min : 110 130

STAATSPAKETBOTEN : 
Schepen :

(1) ingevaren

glement niet altijd kan toegepast 
worden in de tegenwoordige noodvis 
mijn waar het totaal ontbreekt aan 
plaats bij normale aanvoer, en dat 
bijgevolg de bevoegden zich verplicht 
zien het reglement aan te passen vol 
gens de omstandigheden en niet zel
den, om erger te voorkomen. Ook voor 
de reorganisatie op gebied van sorte
ring zijn wij eens; maar zou een vis- 
lossersvereniging, die de verantwoor
delijkheid zou dragen voor het sorte
ren van de vis, niet veel geschillen 
vermijden, vooral tussen reders en 
handelaars?! Wij geloven niet, dat er 
nu daarvoor iemand kan verantwoor
delijk gesteld worden, noch de bedien 
den der vismijn, noch de Verenigde 
Visafslagers ! !

Benevens dit alles, zijn er nog tal 
van andere kleine dingen te beredde
ren, maar als*wij zien, wat de bevoeg
de diensten verwezenlijkt hebben se 
dert de bevrijding, toen alles hier to
taal vernield was, en er van kaai
muren, aanlegsteigers, kalfaterbank, 
vismijn, bestrating, verlichting niets 
dan puinen overbleven, toen zelfs de 
haven volledig verzand en de geul 
met versperring bezaaid was, dan kun 
nen wij moeilijk anders dan veron
derstellen, dat deze aangelegenheden 
beslist ook in orde zullen komen en 
zeker niet het minst als er samen
werking en verstandhouding is tussen 
alle belanghebbenden en dat deze de 
noodzakelijkheden, van de gewenste 
verbeteringen kunnen bewijzen en 
verrechtvaardigen. Indien allen met 
de leuze «Steeds meer en beter, Zee- 
bruggie ten bate» bezield zijnt dan 
wordt ook het toekomstplan (waar 
alles wel zal gaan zoals het moet en 
reeds aan gewerkt wordt) het verdie
pen en vergroten der haven werke
lijkheid, dit om aan alle schepen toe 
gang te kunnen verlenen en dus niet 
langer meer een tekort te hebben aan 
bepaalde vissoorten.

Er is niemand onder al wie het 
goed meent, die er een ogenblik aan 
denkt iemand te Zeebrugge verant
woordelijk te stellen voor de huidige 
toestand.

Ze hepft ons echter geleerd dat, 
waar men met de vissershaven van Zee 
brugge vooruit wil, het ook noodzake- 
iijk zal zijn van de overgang naar de 
nieuwe vissershaven gebruik te ma
ken om dit te bewerken door samen
werking van allen, dus reders én han 
delaars en visafslagers.

Met dit doel zal een beperkte com
missie van reders en handelaars de 
kwestie voorbereiden in samenwerking 
met heti gefcieentebestuur, die ge
vraagd werd haar medewerking te 
verlenen daar het belang van het ge
meentebestuur dat is van zijn onder- 
derdanen.

Wij herhalen het : veel is er te 
Zeebrugge te verbeteren tijdens de 
verkoop en ook de! bestuurlijke in- 
riching met een statistiekendienst, 
de keuring van vis volgens een wel
bepaald reglement het officieel we
gen van garnaal op een automatische 
baseul, het beter sorteren van vis en 
het beter schikken van de verkoop.

In een woord wat thans diende ver- 
verbeterd. Dat voor dit alles mag ge
rekend worden op de medewerking 
van scheDen Van Damme en op de 
ondervinding van h}et vismijnperso- 
neel daar twijfelt niemand aan en 
mag ook niet aan getwijfeld worden.

Men moet echter de moed hebben 
na te gaan wat er op een ander be
ter is; onomwonden dit trachten ook 
te doen van waar het ook kome.

Jaar 1948 
Jaar 1947

Verschil

Reizigers ; 
(1) ingevaren

Jaar 1948 
Jaar 1947

Verschil

Auto’s :
(1) ingevaren

Jaar 1948 
Jaar 1947

Verschil

Goederen in
(1) ingevaren

Jaar 1948 
Jaar 1947

Verschil

-  (2) uitgevaren. 
U)

522
582

( 2)
522
581

-  60 - 59

- (2) uitgevaren.
(1) (2)

131.030 133.810
202.484 202.036

-  71.454 -  68.226

- (2) uitgevaren.
(1) (2)
4.028 4.465
5.398 5.387

- 1.370 - 922

Ton :
- (2) uitgevaren.

(1) (2)
5.008 10.451
8.202 22.894

- 3.194 - 12.443

JxuuKvci 1949
ZEESCHEPEN : 

Ingekomen :
(1) aantal schepen

Belgische
Duitse
Engelse
Nederlandse
Staatszeeschepen ;
Belg. nationaliteit
Vreemde national.

Januari 1949 
Januari 1948

Verschil

(2) tonnemaat 
(1) (2)
28 11829

1 433
18 4462
4 1122

386
90

64
57

18772
19469

+ 7 - 697

Uitgevaren :
(1) aantal schepen - (2) tonnemaat

(1) (2) 
Belgische 29 21480
Duitse . — —
Engelse 16 4004
Nederlandse 4 911
Staatszeeschepen :
Belg. national. 11 2156
Vreemde national. 6 90

Januari 1949 
Januari 1948

Verschil

66
57

19641
19266

+ 9 + 375

STAATSPAKETBOTEN :
Aantal schepen :

(1) ingevaren - (2) uitgevaren
(1) (2)

Januari 1949 33 34
! Januari 1948 31 31

Verschil 2 + 3

Reizigers :
(1) ingevaren - (2) uitgevaren

(1) (2)
Januari 1949 5052 6877
Januari 1948 4747 5271

Verschil + 305 +1606

Auto’s :
(1) ingevaren - (2) uitgevaren

(1) (2)
Januari 1949 163 192
Januari 1948 121 117

Verschil + 4 2  + 7 5

Goederen in Ton :
(1) ingevaren - (2) uitgevaren

(1) (2)
Januari 1949 390 2385
Januari 1948 311 1890

Verschil + 79 + 495



De Fa Harry CATCKPOLE. 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

T h e  C o lb y  F is h  S e llin g  C o  L .T .D .
2, HERRING MARKET 

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

MaxMfteucfitea
Vrijdag 11 Februari 1949 :

Geen aanvoer van verse vis en 
slechts één ijle haringvaarder ter 
markt met 11000 kg ijle haring, die 
afgezet wordt aan 220 fr. de 100 kgr.

Zaterdag 12 Februari 1949 :
Slechts weinig vissersvaartuigen 

terug van de visvangst. De aanvoer be 
loopt 950 bennen verse vis en beperkt 
zich tot 70 bennen fijne vis, 90 ben
nen ronde vis, 100 tennen platvis, 350 
bennen haai en zeehond en 250 ben
nen rog. Weinig belangstelling doch 
betrekkelijk vaste prijzen. Deze prij
zen zijn echter merkelijk lager dan 
de vorige marktdagen. 14 ijle haring- 
vaarders leveren samen 55000 kg ijle 
haring aan prijzen van 210 tot 250 fr. 
de 100 kgr.

Kgr Fr. 
0.236 Kanaal 13523 136.025
Z.413 West 8919 60.220
0.152 West 9461 70.930
Z.240 West 6328 69.200
0.196 West 9305 67.580

Maandag 14 Februari 1949 :
Van de 33 vaartuigen die aan de 

markt zijn, houden er 8 hun vangst 
in  tot morgen bij gebrek aan plaats 
en tijd om te lossen. De aanvoer is 
zeer aanzienlijk, bedraagt ongeveer 
7800 bennen mooie verscheidenheid 
van goede hoedanigheid, waarvan zo
wat 3100 bennen IJslandse varietei
ten. Vele rog is er voorhanden, die 
aan middelmatige en vaste prijzen 
van de hand worden gedaan. Over het 
algemeen vaste markt met doorgaans 
middelmatige prijzen. De IJslandse vis 
boekt merkelijk lagere prijzen dan 
deze van vorige week. De verwezen
lijkte besommingen van deze IJslandse 
vangsten zijn dan ook weinig lonend. 
Slechts 2 vangsten, met samen 12.000 
kgr ijle haring ter markt, aan 290 en 
380 fr de 100 kgr. Kgr.
0.60 Kust 356
0.246 Kanaal 15033
Z.171 Oost 9623
0.115 West 12713
0.48 West 3647
j^VW W U VW VW W VW VW VW VW W VVW W W W A w

C h ïia t in e  R 0 0 SE
INVOER — UITVOER 

TEL. 720.13 
713.13 (privé)

ALLE SOORTEN ZEEVIS 
s VISMIJN, 5, OOSTENDE
«VVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVWVVVVVWWWVVVVWV

0.237 Kanaal 
SS0.301 IJsland 
0.312 West 
0.250 West 
Z.186 West 
0.108 Noordzee 
0.329 Noordzee 
SSO.157 IJsland 
0.282 Kanaal 
0.187 Oost 
0.166 Oost 
0.226 Kanaal 
0.155 Kanaal 
0.102 Kanaal 
Z.446 Oost 
0.291 Kanaal 
N.819 West 
Z.523 Oost 
Z.428 Oost 
0.25 Kust

17752 168.830
89266 482.640
8626 ' 68.650

21491 148.290
7117 66.240

18767 178.765
2718 20.040

65587 384.365
21157 155.215

9874 97.280
7608 74.990

22949 117.920
11412 107.000
7586 76.405
6970 66.560

11837 57,260
9824 65.170
6483 61.785
844 11.700
80 280

markt verkocht van 320 tot
100 kgr.

Kar.
0.269 Noordzee 19512
SSO.83 IJsland 36700
0.224 Noordzee 20011
0.214 West 11578
0.170 Kanaal 11565
0.183 West 9991
0.194 West 4226
SSO.297 IJsland 93077
0.243 Kanaal 6917
0.305 Kanaal 20396
0.319 Noordzee 31377
0.266 Kanaal 16144
SS0.80 Noordzee 30071
0.179 Noordzee 24609
Z.209 West 7352
Z.19Ö Oost 6326
0.247 Noordzee 13788
0.261 Kust 335
0.46 West 1160

AANVOER EN O PBREN G ST PER

Fr.
126.000
172.163
153.680
83.775

105.385
95.360
22.480

429.730
52.820

101.235
205.995

74.390
163.660
214.485

69.540
67.110
95.420

1.840
6.600

DAG
12 Febr. 1949 47.537 403,965
14 Febr. 1949 389.320 2.758,415
15 Febr. 1949 365.135 2.241.668
16 Febr. 1949 133.034 982.675
17 Febr. 1949 11.061 94.410

946.087 6.481.133

GARNAALAANVOER
Gedurende de week van 10 tot 16 

Februari 1949 was er geen aanvoer 
van garnaal.

Verw achtingen

D l E S E L M O T O R E N

B B R U S S E L

ZEEVIS - GROOTHANDEL
Camille W I L L E M S
---------  sedert 1887 ---------

IMPORT —  EXPORT 
Tel. : 72075/76-72318/1 8 

Oostende 
Telegram : Willemsco 
O O S T E N D E

(226)

Fr.
4.930

152.355
67.225
g0.480
34.540

Dinsdag 15 Februari 1949 
De aanvoer is nogmaals zeer aan

zienlijk doch is iets minder dan deze 
van daags voordien. Hij beloopt tot cir 
ca 7300 bennen, omvat wederom een 
mooie verscheidenheid aan soorten 
waaronder ongeveer 2600 IJslandse 
varieteiten. De vangsten zijn over het 
lagemeen van zeer goede hoedanigheid 
en goed verzorgd en het hoofdbestand 
deel van deze aanzienlijke aanvoer 
bestaat uit ronde vis. De markt is 
minder levendig en de vraag meer dan 
voldaan, zodat doorgaans alle voor
handen zijnde vissoorten, met uitzon
dering van tong, pladijs en rog, mer
kelijk in prijs zijn gedaald. Over het 
algemeen zijn de prijzen laag, de klei
ne vis wordt aan spotprijzen verkocht 
zodat de verwezenlijkte besommingen 
weinig lonend en onbevredigend zijn 
te noemen. De IJslandse varieteiten 
worden eveneens aan goedkope prij
zen van de hand gedaan. Rog en pla
dijs wordt opgekocht aan prijzen die 
lichtjes lager zijn dan de vorige 
marktdag en worden grotendeels af- 
genomen voor de uitvoer naar Enge
land. Slechts 6000 kgr ijle haring ter

DE BESTE MOTOREN VOOR f  
DE VISSERIJ

Algemene Vertegenwoordiger 
voor de visserij :

L. A. A S P E S L A C H
Poststraat, 12 - Oostende

Tel. : 71.498

Woensdag 16 Februari 1949 :
De aanvoer van vandaag is beperkt, 

bedraagt ongeveer 2600 bennen verse 
vis van zeer goede hoedanigheid doch 
volstaat om aan de weinig levende 
vraag te voldoen. Hij omvat tong, 
tarbot, pladijs, weinig ronde vis. w ij
ting en kleine vis. De fijne vis is iets 
gestegen in prijs en wordt van beurt 
tot beurt in stijgende lijn van de 
hand gedaan. Over het algemeen wor
den alle andere voorhanden zijnde
varieteiten nog aan lagere prijzen
verkocht dan de vorige marktdag.

Kgr. Fr.
12434 92.370
11634 102.740
16130 114.750
8377 91.440

17543 132.510
26825 142.080
23611 '118.870
8399 87.095
6293 79.760
711 10.100
777 10.960

0.175 Kanaal 
0.82 Kanaal 
0.285 Kanaal 
0.277 West 
0.286 Noordzee 
0.324 Noordzee 
0.88 Noordzee 
0.173 Kanaal 
0.192 West 
0.248 Kust 
0.104 Kust

Donderdag 17 Februari 1949 :
Slechts 2 vissersvaartuigen van de 

West ter markt met samen zowat 220 
bennen verse vis bestaande hoofdza
kelijk uit rog met wat fijne vis en plat 
vis. De prijzen zijn ongeveer dezelfde 
van deze van daags voordien.

Kar.
0.122 West 8136
N.801 West 2925

ZATERDAG 19 FEBRUARI 1949 :
Van de Oost : Z.459 (150 kg vis, 150 
bennen vis, 400 kg tongen);
Van de Noord : 0.86;
Van het Kanaal : 0.326 ; 0.121; 
0.165;
Van de West : 0.77; 0.78; 

ZATERDAG 19 of MAANDAG 21 Feb.: 
Van het Kanaal : 0.249 ; 0.176; 
0.281;

MAANDAG 21 FEBRUARI 1949 :
Van de Noord : 0.311; 0.317;
Van IJsland : 0.293 (12 bakken); 
0.92 (15 bakken);
Van het Kanaal : 0.292;
Van re Oost ; 0.244;
Van de West : 0.201; N.106; 0.257; 

MAANDAG 21 of DINSDAG 22 Febr. : 
Van IJsland : 0.148 (9 bakken); 
Van het Kanaal : 0.239 ; 0.231; 
0.218; 0.256 ; 0.223 ; 0.226; 

DINSDAG 22 FEBRUARI 1949 :
Van het Kanaal : 0.87; 0.332; 

DINSDAG 22 of WOENSDAG 23 Feb. : 
Van het Kanaal : 0.222 ; 0.193; 
0.132; 0.204; 0.229;
Van de Noord : 0.94; 0.300;
Van de Oost : 0.135; 0.254;
Van de West : 0.210; B.610; 0.265; 
0.137; 0.274;

WOENSDAG 23 FEBRUARI 1949 : 
Van IJsland : 0.294;
Van het Kanaal : 0.89;
Van de Noord : 0.242 ; 0.216; 0.337; 
Verder in de loop van de volgende 

week te verwachten : 0.215; 0.241
(visgrond onbekend).

MEDEDELING 
Ingevolge het slechte weder van de 

afgelopen week en de geringe vangst 
zullen waarschijnlijk verscheidene 
vaartuigen in Engeland markten.

Z E E B R U G G E
Woensdag 16 Februari :
Tong 32; bloktong 40; fruittong 50; 

kl. sch. tong 56 ; kl. tong 52; tarbot 45; 
midd. 16; kl. platen 21; keilrog 10; 
gr. platen 16; kl. platen 21; keilrog 10; 
grote 9; midd. 7; kl. 5; robaard 5; wij
ting 8; kleine 5; pieterman 32 fr per 
kgr.

Donderdag 17 Februari 1949 :
Tongen 31; bloktong 38; fruittong 

53; kl. sch. tong 58; kl. tong 52; tar
bot 42; midd. 32; kleine 24; griet 23; 
gr. pladijs 14,5; midd. platen 14,5; kl. 
platen 14; grote rog 9; midd. 7; kleine 
4; robaard 5; kabeljauw 10; wijting 6.5 
kleine wijting 4.5 fr per kgr.

Zaterdag 12 Februari 1949 :
Tong 31; bloktong 36; fruittong 49; 

kleine tong 48; sch. kl. tong 50- tar
bot 50; midd. 35; kl. 25; griet 25; pla
dijs 14.5; grote pladijs 14.5; kl. pladijs 
15; grote rog 7; midd. 6; kleine 4; wij
ting 8; kleine 5; pieterm. 30 fr per kg.

Maandag 14 Februari 1949 :
Tong 28; bloktong 33; fruittong 38; 

sch. kl. tong 40; kl. tong 36; tarbot 42; 
midd. 30; kl. 23; griet 23; kl. 16,5; gr. 
platen 14.5; kl. platen 15; keilrog 7; 
gr. rog 6; midd. 6; kl. 4; kabeljauw 16; 
wijting 6; kl. 4; pieterman 30 fr per kg

Dinsdag 15 Februari 1949 :
Tong 30; bloktong 36; fruittong 42; 

sch. kl. tong 44 ; kl. tong 38 ; tarbot 40; 
midd. 30; kl. 23; griet 24; pladijs 14.5; 
midd. 14,5; kl. platen 16; keilrog 7,5; 
grote rog 7; midd. 6; kl. 4; kabeljauw 
12; wijting 8; kl. 3-5; zeehond 4; pie
terman 30; robaard 4 fr per kgr.

Huis Raph. Huysseune

Leopold DEPAEPE
IN- en U I T  VO E R van 
V I S  en G A R N A A L  

Vismijn Z E E B R U G G E  
Tel. privé : Knokke 812.94 

Zeebrugge 513.30

IMPORT — EXPORT 
V IS  — G A R N A A L  
Specialiteit gepelde garnaal 
H. R. 2151 —

Tel. Privé 421.06 
„ (213) Vismijn 513.41rwwwvwvvvwvwwvvwvvvvwvwvvwvvvv\\

GARNAALAANVOER
11-2 : 706 kg; 25.101 fr.; 5 reizen; 

van 34 tot 38 fr per kgr.
12-2 : 3610 kg; 95.816 fr; 26 reizen; 

van 23 tot 37 fr per kgr.
14-2 : 60 kg; 1920 fr; 1 reis; 32 fr 

per kgr.
15-2 : 1035 kg; 35921 fr; 10 reizen; 

van 27 tot 41 fr per kgr.
16-2 : 1368 kg; 54759 fr; 7 reizen; 

van 38 tot 42 fr per kgr.
HAR IN GAAN VOER

11-2 : 20250 kg; 36080 fr; 8' reizen; 
van 1,70 tot 1,80 fr per kgr.

12-2 : 12805 kg; 25947 fr; 14 reizen; 
van 1,70 tot 2,70 fr per kgr.

14-2 : 9145 kg; 28269 fr; 18 reizen; 
van 2.60 tot 3.50 fr per kgr.

15-2 : 1875 kg; 7001 fr; 5 reizen; van

Fr. 
71 P 
22.490

O O S T E N D E
SPROTAANVOER

Datum
Kgr.

Max. en Aantal 
Opbrengst Mln. prijs vangsten

Gemid.
Prijs

10-2
15-2
16-2

500
600

3050

1980 290-570 4 
2100 350 1 
6450 180-280 2

400
350
210

V IS M IJ N  O O S T E N D E
WEEK VAN 11 TOT 17 FEBRUARI ’49

Vrijdag
Vendredi

Zaterdag
Samedi

Maandag
Lundi

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

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

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

Carrelets — PladiJj, 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 bla»c — Kabeljauw ...

Gullen .................................
Lottes — Steert (zeeduivel) .........
Merlans — W ijtin g ...........................
Limandes — Schar ...........................
Limandes soles — T ongschar.........
Emissoles — Zeehaai .....................
Roussettes — Z eeh on d .....................
Vives — Arend (Pieterman) .........
Maquereaux — Makreel ...............
Poors ..................................................Grondins rouges — Rode knorh. ...
Raies — K eilro g ...............•................
Homards — Zeekreeft .....................
Flottes — Schaat ...........................
Zeebaars ... .......................................
Lom ..................................................
Congpes — Zeepaling .....................
Lingues — Lengen ............... .... ...
Soles d’Ecosse — Schotse schol ...
Hareng — Haring (volle) ...............
Hareng guais — IJle haring .........
Latour .................................................
Tacauds — Steenpost .....................
Flétan — Heilbot ...........................
Colln — K o o lv ls .................. . .........
Esturgeons — S te u r ..........................
Zeewolf ............................................
Vlaswijtlng ......................................
Zonnevis ............................................

.........  29,60-36,40

.........  42,00

.........  46,00

.........  44.00

.........  33.00-35.00

.........  49,00

.........  24.00-27̂ 00

.7. 15.40-15.60
15,60-16,00

.........  16,00-16,20

.........  15.50-15,60

.........  6,80

’.ï.ï.ï.”  20.00......
.........  6,20- 6,80
.........  11,50
.........  2,80- 3,00
.........  13,20-14,20
.........  4,00- 9,00
.........  15,00-17,00
.........  6,80- 9,00

"!!"!!! 4,00- 5.00
.........  2,50- 3,50
.........  33,50

..Ï.’.V.V. 5,20-11,20

.........  8.40- 9.40

......... 6,40- 8,20

.........  5,50- 8,20

.........  8,70

.........  9,20
2,20....  2,10- 2,50
'.ï.ï.ï.ï. 2,20 '
Ï.Ï.Ï.Ï. . 8,40""

12,50

29.00-
36,20
37,60
36.00 
31,40
37.00 
28,80
24.00

-34,80
-39.00
-40.80
-41,60
-31,80
-44.00
-30.50
-27,00

Dinsdag
Mardi

29.00-38,00
41.40-43,60
44.00-47,00
45.40-46,40 
36,20-39,20
33.00-38,00
28.00-38,00
24.00-26,00

Woensdag
Mercredi

29.40-43,20
45.40-52,60
45.40-55,00
43.00-54,60
40.00-47,40
36.00-42,00
30.00-32,00
24.00-26,00

Donderdag
Jeudi

30,80-44,60
54,00
58.40
53.40
41.80
41.80

25,00

V IS M IJ N  Y M U 1 D E N
WEEK VAN 9 TOT 15 FEBRUARI 1949 

Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Maandag Dinsdag

2,15
2,50-
2,65
2,60
1,85
2,30-

2,20

1,95

14.60-16.50
14.60-16,60 
15.00-17,80 
14,60
5,80- 7,60

8,00- 8,20 

12,50-15.00

14,00 
14,20- 
14,40- 
13,50- 
2,SO- 

IO,60 
5,60- 
5,20- 

27,00- 
13,80

15.00
15.20
17.20
16.40
9.40

8,00
7,20

28.00

13,50-14.40
14.60-15,30
16.60-17,00 
16,80-17.00
7.00- 7,40
5.80- 6,80 
4,40- 5,50
4.80-- 5,80

14.40
14.40 
17,80 
15,60
7,00

2,16- 2,12 
1,72- 1,56

2,30- 2,15 
2,60- 2,40 
2,75- 2,70 
2,70 
1,85
2,70- 2,40

2,20-
2.50- 
2,85- 
2,30- 
1,90-
2.50-

1.95 
2,20 
2,80 
2,20 
1,75
1.95

2,00-
2,30-
2,70-
2,25-
1,95-
2,10-

1.85 
2,10 
2,45 
2,35
1.85 
2,05

11,50-15.00

4.80-
10.00

1,50-
10,80
3,80

11,50
2,40
1.70 
9,50 
3,00
2.70 

35.00

6,60

2,00
14.80
14.80 
Ï9.00
6,60
7,70

15.80 
5,00 
3,50

5,60- 7,20 5,20- 7,40 5,80- 7,20

1,60-
4.40- 
1,80-

11,00-
1,70-
2.40- 

12,00
2,50.
2,50

36,50

1,80
160,60

5,60
15.00 
6,00 
6,00

16.00 
. 3,00 
- 3,00

I,30-
5.00 
3,00-

11,00-
3,60-
5,40-

II,00
6.00 
3,50

1.50 
- 8,40

5.00 
16,90
6.00
7.50 

14,80

2,20- 4,60

4,00
4,00
3,50

2,40-12,20 
6,60- 9,00 6,20-10,50 

4,80- 9.00

3,60-10,60
5.50-10,00

4.50- 8,50

7,00-11,20

6.50- 8,80
6.00- 7,20
4.50-10,60

2,90- 3,80 

0,80- 1,60

4.00- 6,40

5,50- 9,00 
13,60-16,60

4.60- 5,80
4.60- 5,80
5.20- 6,80

3.20- 3,60

6,50
2,80- 3,20
5,40- 7,00

7,40

30,00-35.00 
1,90- 5,60

6,60“  
4.00- 5,60

1,10- 1,40 
33,00-41,00

2,20 3,60

7,40.....
3,20- 4.00 

14,30

1,40

1,34
1.04- 0,94 
1,12- 0,92 
0,71- 0,98

2.05- 1,85 
2,60- 2,30 
2,80- 2,55 
2,65- 2,30
2.05- 1,75 
2,30- 2,00 
2,32- 1,92 
1,64- 1,36

1,90
2,50

2,00- 
2,55- 
2,80 
2,70- 
1,05
2 30- 2,10

2,65

1,16- 1,00 
1,26- 1,12 
0,76- 0,50

1.46- 1,24 
1,42- 1,19 
1,06- 0,80

0,96- 0,90 1.08- 0,92
1,08- 0,86 °>92" °-72
0,58- 0,36 °>61“ °-36

1,60- 1,48 
1,36- 1,30 
1,04- 0,90 
1,23- 1,11 
0,90- 0,84

0,94- 0,88 
0,96- 0,77 
0,64- 0,24

1,58-1,36 
1,38- 1,24 
1,02- 0,90 
1,30- 0,75 
0,98- 0,78

1,00- 0,98 
0,99- 0,72 
0,44- 0,42

1,58-
1,36-
1,08

,84

1,54
1,34

1,45- 0,60 
1,08- 0,94

0,79-0,40 
0,72- 0,32 
1,26- 0,92

0,46- 0,37

1,35- 0,95 1,00

0,60- 0,46 
0,64- 0,48

0,78
0,30- 0,28

0,30- 0,25

2,30- 2,10 
0.48- 0,42

0,88- 0,71

0,46 0,44- 0,40
1,30- 1,00 1,22- 0,75 0,96- 0,58

1,00- 0,96 0,84- 0,76
0,88- 0,82 0,84

0,78- 0,51 0,78- 0,19 0,68- 0,60
0,45- 0,31 0,50- 0,22 0,45- 0,34

1,10 1,02- 0,98
0,44 0,45- 0,37 ...........

0,50- 0,41 0,48- 0,44 0,56- 0,54

0,34- 0,08
0,59
0,42

0,30

0,30- 0,27
0,58
0,46
0,69- 0,66 

0,3Ö-Ójl7

0,54

0,64-0,56

2,20- 2,15 
0,48- 0,34

2,60- 2,05 
0,37- 0,31

1*Ï5.....
0,66

2,35- 2,15 
0,35- 0,32

0,62- 0,60



3,60 tot 4 fr per kgr.
16-2 : 4515 kg; 15504 fr ; 8 reizen; 

van 3,20 tot 3.70 fr per kgr.
SPROTAANVOER

14-2 : 540 kg; 944 fr; 3 reizen; van
1,70 tot 1,90 fr per kgr.
Iepask85ogro; an255.tong0.578j

Firma H. Debra
GROOTHANDEL in 
V IS  & G A R N A A L  

Telefoon Heist : 513.80 
EXPORT — IMPORT
(6) ZOUT VOOR DE VISSERS

N I E U W P O O R T
Maandag 14 Februari 1949 :

Tong 30; bloktong 35; fruittong 41; 
sch. kl. tong 30; tarbot 44; pieterman 
31-35; kabeljauw 17; platen grote 15; 
midd. 13; kleine 6-8; rog 3-6; wijting 
2-6; zeehond 4 fr per kgr.

Dinsdag 8 Februari 1949 :
Grote tong 27; bloktong 33; fruit

tong 41; sch. kl. tong 29; tarbot 42; 
pieterman 33; kabeljauw 17; platen 
grote 13; midd. 10; kleine 2-2,50; keil
rog 11; rog 7; wijting 5; zeehond 3 fr 
per kgr.

Woensdag 9 Februari 1949 :
Grote tong 30; bloktong 35; fruit

tong 43; sch. kl. tong 33; tarbot 44; 
pieterman 33; platen grote 15; midd. 
13; kleine 4-6; keilrog 13; rog 9; wij
ting 6; zeehond 4 fr per kgr. 
Donderdag 10 Februari 1949 :

Tong ongekl. 40; tarbot 43; pieter
man 34; platen grote 16; midd. 14; kl. 
4; rog 9; wijting 6; zeehond 4-4.50 fr 
per kgr.

AANVOER IJLE HARING
Datum Gewicht Prijs per kgr

14-2-49 1100 2,85-3,05

IJMUIDEN

In de week van 9 tot 15 Februari 
kwamen 10 stoomtrawlers en 65 mo
tors hun vangsten verse vis en ha
ring verkopen.

De totale aanvoer bestond uit 550 
duizend kg vis en 120.000 kg haring. 
De trawlers komende van het noor
den komen met prachtige vangsten 
makreel, koolvis, mooie meiden, wij
ting en grote haring, deze vangsten 
worden verkregen onder Noorwegen, 
de tussen-boten komen met schone 
vangsten witte kabeljauw, welke ver
kregen worden op de Grote Bank en 
Moray Firth, de vangsten van de Plats 
geven wijting, zwarte en wille koolvis 
en heilbot.

Hoewel de schelvis zeer schaars 
blijft, zijn de vangsten rijk aan ver
scheidenheid en doordat alle soorten 
ronde vis hoge prijzen kenden wer
den lonende resultaten verkregën.

1 vangst van de Lofoten, deze reis 
was zeer onfortuinlijk (zware stor
men) 450 kisten kabeljauw en schel
vis.

Vangsten motors voor tongen zeer 
schaars, ruim voor schol, schar en 
wijting. Verkoopprijzen ronde vis
soorten zeer duur zelfs de zwarte kool
vis kende een verhoging in prijs, ook 
de platvis kende lonende prijzen voor 
de tong.

Enige export van verse vis naar 
Zwitserland, België en Frankrijk, de 
export van Engeland was zeer groot,
3 trawlers verkochten hun vangsten 
rechtstreeks naar Engeland, voor hun 
makreel werden zeer hoge prijzen ge
maakt. Verwachting toekomende week
10 boten van het Noorden, 1 boot van 
de Barentszee, 1 boot van IJsland en
4 boten van de Moray-Firth of Grote 
Bank, verder een 60-tal motors.

Zoeklichtjes
♦ Juffr. 23 jaar - reeds op bureel ge
weest - sten^ dactylo, Nederlands, 
Frans, noties Engels en Duits zoekt 
plaats op bureel of magazijn.

Adres bureel blad <34)
♦ TE KOOP :
1) M.W.M. BENZ motor 4 takt Die

sel - 6 cylinders - 150 P.K. 375 toe
ren - met oliedrukomkeerkoppeling -

bouwjaar 1946 - Nog niet gebruikt
2) HOLLANDIA Dieselmotor - 2 takt

& cylinders - 100 P.K. 320 toeren met 
keerkoppeling en luchtflessen.

3) Liggende DEUTZ Dieselmotor - 4 
takt - 1 cylinder - 12 P.K. 800 toe
ren dienstig voor hulpmotor - nog 
nieuw.

Adres : J. ANDRIES - KROMVEST, 
15 BRUGGE. (36)

DEUTZ
Diesel

motoren

Vxdche
Qefk,. M.V,.

O O S T E N D E

Clndê zae/ióuiad itaa* Zeeuamt
Het vergaan van de 0.138 “ Simonne- 
Marcel” - Mille en Mus respectievelijk 

IS en 4  maanden geschorst
Woensdagnamiddag deed de Onder beredeneerde wijze, wat niet kan aange 

zoeksraad uitspraak in de zaak van nomen worden van wege iemand die 
het vergaan van de 0.138 «Simon- het bevel van een schip voert, bekom 
ne - Marcel» welke op 25 Juni 1948, merd om zijn schip weer vlot te ma- 
verloren ging op de kust van Corn- ken. De tij ging immers in de eerst- 
well (Engeland) bij Gurnard Head. komende uren minstens nog 12 voet 

De 0.138 behoorde aan Arthur Ver- rijzen, 
haeghe en was siecnst verzekerd voor Er moet vastgesteld dat, wanneer
1.070.000 fr. Door de roekeloze daad de ramp zich voorgedaan had, Mille 
van een schipper, is de reder zijn de hoedanigheden niet heeft vertoond 
broodwinning kwijt. die een bevelhebber van een schip

Na het onderzoek door de raad ge- dat in gevaar is moeten bezielen : 
daan omtrent de verantwoordelijkheid ttz. beslistheid en koelbloedigheid. Mil 
van schipper Mylle, is de raad tot ’t le liet de bemanning aan haar lot o- 
volgend besluit gekomen. ver, wat betreft het gereed maken

van het reddingsmateriaal, boot en 
WAT BETREFT DE NAVIGATIE EN vlot.

üe j I k h n ü i n ü  Mille nam dan het besluit over te
gaan tot het ongeschikt reddingsmid 

De Raad is van oordeel dat de stran va? .  de êc*en der bemanning
ding van ut o .ioö veroorzaakt is door “ J Middel van een touw aan elkan

der te binden, wel wetend dat geen
enkel van hen voldoende kon zwem
men. Het ware heel wat wijzer en 

De u i i d  neeit de visgronden ver- <*oieltreffender geweest indien Mille, 
laten, „ « r s  scureace Z .S . 1 «  W , 0»  *

een geDi.eK.Kige en zorgeioze navigatie 
van wege oeiüe Getroffenen scnipper 
Mille en muurman m us .

der dat, scnipper ivinle ae juiste po- had bereikt, die zich op pl. m. 50 m. 
van het schip bevonden, met het ein-

♦ Men vraagt voor het Waterschouts 
ambt te Nieuwpoort, een werkvrouw 
voor onderhoud der burelen. 3 u per 
dag aan de officiële voorwaarden.

Zich wenden tot de heer Water
schout te Nieuwpoort, Langestraat, 
92.
♦ 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)

♦ TE KOOP : vissersvaartuig Motor 
Ruston 77 PK van 1947 

Inlichtingen zich wenden : Bureel 
van het blad

z S l  s, de van een ^ u w  van iets meer dan
S a n  m T  een zo grote z o r ^ o s '  twee maal de afstand om naderhand
hefdflat e nieue ^ n ! aandP de' on- aan ieder lid W onderlijk  de gelegen- q u > meci genütaanae de on heid te geven zich od een veiliger wii- zekerneia in aeweiKe scnipper Mille te geven zien op een veniger wu
verkeerae tijdens een reis van plus o
u. over een aistann van ongeveer 38 w a t  b e t r e f t  HET VERLOREN 
mijl in een nem ing naar de kust, q AAN VAN DE SCHEEPSJONGEN
slecüts eenmaai geiooa werd. Deze
^ i !H .gen0menKPeUing„v,?;n 44 vadem De Raad heeft opgezocht in welke mocht voor schipper Mille geen re- omstandigheden de scheepsjongen Fr 
aen zi„n om zich in veiligheid te wa- vanderstraeten zou zi’n omgekomen, 
nen en om overtuigd te zijn dat de £>e overlevenden hebben dit aan
gestuurde Koers hem recht op de Se- gaande slechts beknopte inlichtingen 
ven Stones zou brengen. gegeven

Schipper Mille nam gedurende de f jun verklaringen afgelegd voor de
eerste a u. der terugreis zelf de wacht Raad kunnen samen gevat als volgt: 
in open water en klaar weder. Niet- Na de reddingsgcfrdels te hebben 
tegenstaande hij van andere schepen aangedaan had de schipper hen aan 
vernomen had dat er mist heerste elkander vastgebonden bij middel 
aan Wolf Rock en hij het geraadzaam Van een touw, in de volgende orde : 
achtte de motor op langzaam te zet- Mus, Allary, De Vriendt, Geryl, Van
ten, verliet hij om 1 u. 15 het stuur- derstraeten en hen het bevel gege- 
huis en vertrouwde hij het landma- Ven over boord te springen, 
ken van zijn vaartuig toe aan Mus. Nauwelijks in het water zijn ze weg 

Indien schipper Mille, toen hij de gesleept geworden naar de klippen, 
terugreis aanving, de juiste positie Eensklaps is de koord doorgebroken, 
van zijn schip had bepaald of, in- Alle opvarenden behalve de scheeps- 
dien hij zulks niet vermocht, zijn po- jongen lukten er in ’t zij afzondejr- 
sitie per radio had nagegaan, hij mid lijk ’t zij per twee, de kust te bereiken 
del van de andere schepen die te sa- De schipper die eerst alleen naar de 
men met hem hadden gevist, dan had kust gezwommen was, heeft enige 
hij geweten, rekening houdend met der drenkelingen helpen redden met 
de vaart van zijn schip, dat hij wan- hen al zwemmend te gemoet te gaan 
neer hij het roer aan stuurman Mus Alhoewel men de scheepsjongen om 
overgaf, de gevaarlijke doorvaart van hulp heeft horen roepen, werd hij 
Landsend naderde. toch door niemand gezien.

Op dit ogenblik bevond Mille zich De raad mocht hopen dat de ma- 
immers nog hoogstens op 7 mijl van troos Geryl, die vastgebonden was tus 
de kust van Cornwall en op 15 mijl sen de motolrist Devriendt en de jon- 
van Longships. gen Vanderstraeten beter ingelicht

Schipper Mille heeft het roer aan zou zijn geweest aangaande de gebeur 
Mus toevertrouwd, hem geen andere tenissen. Tijdens zijn eerste onder- 
onderrichtingen gevende dan dat hij hoor verklaarde hij echter «Ik kwam 
hem moest verwittigen wanneer het los van De Vriendt en vervolgens van 
mistig werd; Z.t.W. 1/2 W. sturen en Vanderstraeten. Op welke wijze dit 
niet hoefde te loden. juist gebeurde kan ik niet verklaren»

Stuurman Mus verwaarloosde het De aandacht van de Raad werd ech 
bevel uit te voeren de schipper te ver ter op de volgende omstandigheid ge- 
wittigen bij mistig weder. Hij heeft trokken : wanneer het lijk van de 
zich aldus schuldig gemaakt aan een scheepsjongen ontdekt werd. was het 
ernstige en onvoorzichtige nalatig- nog omringd met een touw van pl. m. 
heid en tekortkoming aan zijn plicht. 4 meter.

Het ontvangen bevel van niet te Bij onderzoek van dit touw werd 
loden, kan als verzachtende omstan- door de Raad vastgesteld dat een der 
digheid aangenomen worden, De ge- uiteinden doorgesneden geweest was. 
steldheid van de bodem rond de kus- Aangezien het gesloten mes van de 
ten van Cornwall, laat immers aan scheepsjongen in de zakken van zijn 
een voorzichtig en toegelegd schipper kleren gevonden was geweest, kon 
toe, zelf bij dikke mist, zijn koers tus dit doorsnijden bijgevolg aan hem 
sen Seven Stones en Longships be- niet toegeschreven worden, 
hoorlijk te bepalen en Lizard Hd. te
maken HOE DE LEUGENS AAN HET LICHT

KWAMEN
WAT BETREFT DE MANOEUVERS

ONDERNOMEN VOOR HET BEHOUD De Raad bevond zich hier dus voor 
VAN DE BEMANNING EN HET SCHIP een raadsel. In zijn opzoekingen werd

de Raad grotelijks geholpen door de 
In aanmerking nemend : de ma- heer Arthur Vanderstraeten, vader 

nier waarop het schip vastgelopen van de overleden scheepsjongen, 
was; de toestand van de zee en de A. Vanderstraeten stelde de Raad 
heersende wind. Het feit dat het on- in kennis van het feit dat Geryl zich 
geval zich voordeed pl. m. 4u 45’ voor na zijn terugkomst te . Oostende, in 
hoog water bestond er geen onmid- privé gesprekken, met zekere personen 
dellijk gevaar tot zinken. uitgelaten had over de gebeurtenissen

1 Schipper Mille heeft zich op een ondie zich na de stranding van de 0.138

voorgedaan hadden en dat aangaan
de die gesprekken Juffr. Germaine 
Mestdagh aan de Raad nuttige in
lichtingen zou kunnen verschaffen.

Juffr. Gertnaine Mestdagh 27 jaar 
oud, werkster, wonende Paulusstr., 30 
te Oostende, werd door de Raad in 
verhoor genomen. Daardoor kwam 
aan het licht dat de koord door ge
sneden was en Mille zich niet zou be
kommerd hebben om zijn volk.

Op zijn beurt onderhoord, heeft Ge 
ryl eerst in zijn vorige verklaringen 
volhard, doch heeft eindelijk moeten 
toegeven dat hij tot hiertoe de waar
heid verzwegen had. Geryl gaf toen 
het volgende relaas :

Het is waar, ik beken de koord te 
hebben doorgesneden. Gans de beman 
ning had mij gezégd dat ik het niet 
mocht zeggen. Ik heb de koord langs 
de kant van Devriendt los gesneden 
om ons te redden en de koord is dan 
langs de andere kant van mij los ge
raakt langs het jongetje. Ik heb mijn 
mes verloren.

Toen ik op de rotsen geraakt was 
heb ik niemand meer gezien, ik ben 
dan op gang gegaan om hulp te zoe
ken. Ik kwam eerst Mus en Devriendt 
tegen, wat verder de schipper en Al
lary.

De schipper heeft mij gezegd dat 
hij dacht dat ik met de jongen ver
dronken was en vroeg naar de jon
gen. Ik heb hem verteld dat ik het 
touw had doorgesneden. De schipper 
had ons gevraagd wie er kon zwem
men; ik heb hem geantwoord dat ik 
een weinig kon zwemmen. Ik heb niet 
gezien dat de schipper in ’t water ge
sprongen is om de jongen te trach
ten te redden. Ik ben naar de boot 
gezwommen en er op gekropen om 
wat te rusten; waarna ik naar de rot 
sen gezwommen ben. In Engeland wa 
ren wij overeengekomen van de fei
ten te verklaren zoals ik ze in mijn 
vroegere verklaringen heb uitgelegd.

De Raad is de mening toegedaan 
dat Geryl in de tragische omstandig
heden waarin hij zich bevond, met 
het doorsnijden van het touw dat 
hem verbond aan de scheepsjongen, 
gevolg heeft gegeven aan de natuur
lijke drang van zelfbehoud; aan de
welke hij niet heeft kunnen weer
staan.
De Raad betreurt het overlijden van 
de scheepsjongen Vanderstraeten Fr. 
overlijden, dat volgens de gegevens 
van het .onderzoek aan de noodlotti
ge omstandigheden wordt toegeschre 
ven.

HET VONNIS

De Raad oordeelt :
1. Dat de stranding van de 0.138 te 

wijten is aan de onvoorzichtige en 
roekeloze navigatie vanwege schip 
per Mille en stuurman Mus;

2. Dat bovendien de volgende beroeps 
fouten ten laste van schipper Mil
le dienen weerhouden :

a) zijn brug te hebben verlaten we
tend dat zi;n schip een paar uur 
later land zou maken en dat er een 
grote kans bestond op dit gevaar- 

' lijkste gedeelte der terugreis in de 
mist te vallen ; 

b- te hebben getracht zijn schip vlot 
te brengen met achteruit te slaan 
zonder zich voorafgaandelijk te 
hebben op de hoogte gesteld van 
de toestand der tij en de plaatselij 
ke «rijzing»;

c) te vroegtijdig zijn schip verlaten 
te hebben;

d) de leden zijner bemanning naar 
hun eigen oordeel te hebben laten 
beschikken over reddingsboot en 
vlot en onnodig te zijn overgegaan 
tot een aan de omstandigheden 
slechts aangepaste en gevaarvolle 
reddingspoging.

3. Dat stuurman Mus een grove na
latigheid heeft begaan en te kort 
is gekomen aan zijn plichten als 
wachthebbende persoon met de on 
derrichtingen van de schipper niet 
uitdrukkelijk te volgen. Aldus doen 
de heeft hij vrijwillig een zekere 
verantwoordelijkheid op zich geno 
men en nadien bewijs geleverd dat 
hij over de nodige beroepskennis
sen niet beschikt om deze verant
woordelijkheid te dragen.

Om die redenen bestraft de Raad: 
1. Schipper Mille met de ontzetting 

van het recht om voor een periode 
van 15 maand in deze hoedanig

heid te varen dit vanaf de dag der 
betekening.

2. Stuurman Mus met de ontzetting 
van het recht om voor een perio
de van 4 maand de betrekking van 
stuurman of hoofd van de wacht 
waar te nemen.

Verwijst betrokken Mille in de 3/4 en 
betrokken Mus in 1/4 der gerechts
kosten.

Het stranden van 
de 0.265

PLEIDOOI VAN MEESTER 
VAN GEENSBERGHE

De Raad hoort vervolgens de ver
dediger van schipper Coulier die met 
de 0.265 ter hoogte van Cap Gris Nez 
strandde.

Mster Van Geensberghe wijst er 
vooreerst op dat betrokkenen voor de 
eerste maal voor de Raad dient te 
verschijnen. Het geval waarvoor hij 
nu voor de Raad verschijnt is zeker 
geen erg geval. Van de stranding 
waarvan 0.265 het onderwerp was is 
niet de minste schade overgebleven. 
Het schip werd op kranige wijze weer 
vlot gebracht, er was niet de minste 
averij, bemanning en vangst kwamen 
veilig en wel in de thuishaven. Ten 
slotte is het te danken aan het diep 
plichtbesef van schipper Coulier dat 
de stranding aan het licht kwam.

Coulier had van een lid van de be
manning die reeds meerdere reizen 
met 0.265 had meegemaakt, nml. An
thierens, die tevens zoon is van de 
reder van het vaartuig, de stellige ver 
zekering ontvangen dat het kompas 
in orde was.

Mter Van Geensberghe wijst erop 
dat deze zeer lichte fouten deels door 
zijn klient werden toegegeven. Trou
wens werd het verhoor van Coulier 
gekenmerkt door rechtzinnigheid en 
eerlijkheid ten overstaan van zichzelf
en van de Raad.

Mter Van Geensberghe eindigt zijn 
Pleidooi en vraagt Coulier niet als 
schipper te brandmerken door een 
schorsing van 3 weken en hem vrij te 
spreken.

De Raad zal uitspraak doen in de
ze zaak op 10 Maart e.k.

P|aatsgebr*ek genoodzaakt ons 
het relaas over de stranding 
van de N. 757 tot volgende week 
te verschuiven.

Vergadering van de 
Provinciale 

Visseriijcommissie
Dinsdagvoormiddag vergaderdë te 

Oostende de provinciale visseri’com - 
missie onder voorzitterschap van de 
heer H. Smissaert, bestendig député.

Waren hierop tegenwoordig de hh. 
Daenens, Arthur Vanhoutte, J. Piers 
burgemeester Gevaert van De Panne 
en Mee Reynaert.

De heer de Gheldere J. was veront
schuldigd.

De commissie besprak de steun te 
verlenen aan de propagandacommis- 
sie en hoorde het verslag van de heer 
Smissaert, die zulks steunde.
Opnieuw werd 50.000 fr. goedgekeurd 
Een visweek ditmaal te geven te Blan 
kenberge werd ook besproken, al 
werd gewezen op het nut van een 
dergelijke propaganda te Roeselare 
en Kortrijk.

Gedachten werden gewisseld om
trent de noodzakelijkheid koelinrich- 
tingen tot stand te brengen in grote 
centra’s, daar voor de verbruiker prijs 
en kwaliteit van belang zijn.

Dhr. Lucien Decrop had een voor
stel ingediend om over de koelinrich- 
ting te Oostende te spreken.

Hij was belet, zodat de spreekbeurt 
niet kon doorgaan.

De provinciale commissie is, naar 
we vaststellen, met de beste gedach
ten bezield. Mochten de belangheDben 
de middens zelf wat actiever zijn, ’t 
zou beter zijn.

Sociale Kroniek
DE COMPENSATIEBONNEN AAN 

HET PERSONEEL VAN 
OPENBARE DIENSTEN

Ministeriële aanschrijving
De Minister van Buitenlandse Za

ken heeft een aanvullende aanschrij
ving verzonden, betreffende het be
sluit van de Regent houdende rege
ling van de toekenning van compen- 
satievergoeding aan het personeel der 
openbare diensten en aan zekere ca- 
tegorien van rechthebbenden.

Categoriën van hoofdverkrijgers
De personeelsleden onderworpen 

aan de maatschappelijke zekerheid 
moeten de loons- of weddeverhoging 
van 0,50 fr. per uur of van 100 frank 
per maand genieten, ten laste van 
het werkgevend bestuur, wat ook het 
bedrag van hun bezoldigingen en de 
natuur van hun functies.

De vrouwelijke personeelsleden een 
of meer kinderen ten laste hebbende 
welke recht geven op de betaling van 
kindergeld maken uitzondering op die 
regel.

Die welke niet onderworpen zijn 
aan de maatschappelijke zekerheid 
genieten de compensatievergoedingen 
aan de bij Regentsbesluit dd. 25 No
vember 1948 vastgestelde bedragen op 
voorwaarde dat hun jaarlijkse bruto- 
bezoldigingen de bij dat besluit vast 
gestelde hoogtegrenzen niet te boven 
gaat.

De compensatievergoedingen wor
den hun uitgekeerd door de besturen 
waarvan zij afhangen.



Goedkope haring
De verse haringprijs is nu wel heel 

laag : van f 3 tot f 5 per 50 kilo is een 
heel gewoon bedrag.De schepen die 
nog in het kanaal vissen, zullen de 
teelt nu wel beëindigen en om verse 
vis gaan .
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BUITEN LA
Een margebeperking 

voor de kleinhandelaars
Een achttal dagen geleden stond 

de zaak van de vis er niet zo heel 
goed voor in Frankrijk. De Parijse 
dagbladen aangehitst door de bereke 
naars van de Economie Nationale, 
kondigden in vette hoofdingen aan 
dat de vis opnieuw zou getaxeerd 
worden dat voorrangaankopen weer 
zouden hersteld worden maar dat de 
tegenwerking van de Koopvaardij be
lette dat de teksten er over geplubli- 
ceerd werden.

Dit manoeuver, dat enkel als «oei 
had de visser in de ogen van de bin
nenlandse verbruiker als een slokup 
te doen d o o /g iin  heeft ellendig 
schipbreuk geleden dank zij het 
krachtdadig optreden van de Minis
ter van de Koopvaardij die samen 
met de bevoegde diensten van de 
visserij bewezen heeft dat dit hele 
plan niet voor gevolg zou gehad heb
ben de prijzen van de vis te doen da
len, integendeel.

P ro d u ctie  
‘‘W ille m  B a re n d sz

ii

2Xe aannwmt&dngi dij de frauii£n
Onze lezers zullen zteh herinneren Wat het regime van het werk aan 

dat we twee weken geleden schreven boord betreft, werd aan de beman- 
over de aanmonstering van de vis- ning toegestaan de duur van de rust- 
sers voor de verre visserij. Een ver- periode niet door werk onderbroken 
gadering werd dienaangaande in het op 8 ononderbroken uren te brengen 
Ministerie van de Koopvaardij gehou- in plaats van zes, maaltijden niet in
den; er waren evenwel nog enkele begrepen, en dit gedurende 5 opeen- 
punten waarover men het niet eens volgende dagen.
scheen te zijn en deze punten zou- Voor de campagne in ’49 zullen enkel 
den aan een arbitrage voorgelegd mannen aangemonsterd worden die 
worden. Dit werd intussen gedaan en vroeger reeds aan een verre visserij- 
de arbiter heeft zijn besluit laten ken campagne deelnamen.

Nieuwe nijverheid
Wat er in Duitsland wordt gedaan 

met haringafval, wordt met belang
stelling gevolgd in Whitby. Zij ont
vingen stalen van kookvet (zonder 
haringsmaak), vernis, saladeolie, vis
meel, scheerzeep, gezichtskreem, enz. 
De firma heeft haar hoofdzetel te 
Cuxhaven en verhandeld een grote 
hoeveelheid haring. Niets van de vis 
wordt weggegooid. Op een vergade
ring werd de mogelijkheid besproken 
een soortgelijke nijverheid in Whit
by op te richten.

Een

M

Op 30 Januari bedroeg de productie 
van de Willem Barendsz 52.955 vaten 
(8.825 ton) traan. Spermolie bleef on
gewijzigd.

In de overeenkomstige vangstperio
de van verleden jaar werden 30.528 
vaten (5.088 ton) traan geproduceerd

f&e naljaex tuóóen 
(Zmetiftaan&e haaetió.
Tussen de vier grote havens van de 

Amerikaanse Oostkust is een grote na 
ijver ontstaan. New-York, Baltimore, 
Philadelphia en Nieuw Orieans heb
ben de strijd openlijk aangevat. Phi
ladelphia en Nieuw Orieans schijnen 
het te moeten winnen, maar New- 
York wil zich zo maar niet gewonnen 
geven. De reden van de achteruit
gang van deze laatste haven is de 
bouwvalligheid van haar haveninstal 
latles. De autoriteiten op visserij ge
bied hebben derhalve besloten een 
studiecommissie naar Europa te zen
den om de moderne installaties in het 
oude werelddeel te bestuderen.

nen.
Er zal dus in de toekomst nog altijd 

een vijfde van de vangst aan de be
manning toegekend worden. Het ma
ximum van de delen onder de beman
ning te verdelen mag het cijfer niet 
te boven gaan dat bekomen wordt 
door de bemanning van het vaartuig 
(uitgenomen de kapitein) te vermenig 
vuldigen met het coëfficiënt 1,7; de 
hoofdmotorist mag daar enkel in 
voorkomen voor ten hoogste vijf de
len.

S p r o t
o v e r b o o r d

Zeven sprotvaartuigen die terug
keerden naar Dundee, boden hun 
vangst aan lokale visconservenma- 
kers, maar deze weigerden de vis. De 
sprot werd terug over boord gegooid. 
Dit was hun eerste vangst sinds 2 
maanden.

Vis van België
Volgens officiële berichten zou 

België gedurende de zes eerste maan 
den van 1949 voor 148.000 pond verse 
vis naar Groot Brittanië uitvoeren.

Dit is 33.000 pond meer dan dezelf
de periode van verleden jaar. Voor de 
tweede helft van 1949 verwacht Bel
gië een uitvoer van 150.000 pond. Er 
wordt ook verwacht dat België voor 
50.000 pond visconserven en 30.000 P. 
sprot naar Engeland zal uitvoeren.

Terug naar school

Vliegende vis
Vijftien duizend bruine forel eie

ren werden per vliegtuig van Enge
land naar Montevideo verzonden met 
als bestemming de Falkland eilanden 
waar zij gebruikt zullen worden om 
de rivieren en stromen terug te vul
len. Een halve kilo wegend waren zij 
ingepakt in metalen kisten om te ver 
hinderen dat zij onder weg zouden 
broeden. Te Montevideo, zullen zij 
verder per schip naar de Falkland 
eilanden reizen.

Slecht voor de
M A A G

Nu de whisky in redelijke hoeveel
heid kan besomen worden, is de 
vraag naar rivierkreeft gevallen. Vol 
gens een handelaar zou whisky en 
kreeft een soort cement in de maag 
vormen, indigestie en andere pijnen 
veroorzakend.

N ieu w e  re g e lin g  
v o o r w a lv ism e e l

Om de kwaliteit van het walvis
meel te verbeteren, heeft het Minis
terie van Voedsel, zekere nieuwe re- 
geligen vastgelegd. Een veearts en 2 
meelinspecteurs aangewezen door het 
Ministerie, zullen met de maatschap
pij moeten werken. Hun plicht zal 
zijn het doden van de walvissen na 
te gaan, en het meel in iedere phase 
van zijn voorbereiding te controleren 
Ieder persoon die werkt in plaatsen 
waar het meel verhandeld wordt, zal 
een rein en onwasbaar werkpak moe
ten dragen.

ZEEHOND
Een wel zeldzame vangst bracht en 

kele dagen geleden aan de visafslag 
te IJmuiden de logger KW227. Karei 
Doorman aan, namelijk een dode zee
hond. Het dier werd in de afslag ver
kocht en bracht f 36 op. Bij boei 7 ter 
hoogte van de Belgisch-Nederlandse 
kust lag Vrijdagmiddag 4 Februari de 
logger te vissen op ongeveer elf vaam 
diepte. Toen er gehaald werd bleek 
zich in de kuil van het net een zee
hond te bevinden die al half dood 
was. De zeehonden die in het ondiepe 
water op de haring afkomen worden 
in deze maanden wel meer gezien 
doch nooit gevangen. Het dier is ge
kocht door de heer G.M. Legebeke en 
door deze aan Artis cadeau gedaan 
waar het zal worden opgezet.

Twintig vissers gingen te Newlyn 
terug naar school om hun nautische 
ABC te leren. Een nieuwe verordening 
van het ministerie van verkeerswezen 
zegt dat van 1 Juli af geen vissers
vaartuigen van 25 a 50 ton naar zee 
mogen gaan, indien de schipper in 
h,et bezit niet is van een «second 
hand certificate». Deze nieuwe rege
lingen deden zekere vissers lachen 
want sommigen onder hen vaarden 
al meer dan vijftig jaar. Maar de op
gedane ervaring is nu niet meer vol- kelrog 2000 pond meer op 
doende. Het ministerie wil dat elke 
visser de lengte en breedte kan be
rekenen.

Tekort aan vissers 
te Milford

Bij een vergadering van het comité 
voor de arbeid, verklaarde de secreta
ris dat te Milford een groot tekort be
stond aan vissers. «Wij moeten man
nen halen naar Lowestoft en de Oost 
kust» zei hij.

Hollandse
haring

Verleden jaar was het bedrag van 
de aanvoer voor de landen die aan 
de visserij deelnamen in de Noordzee 
en de verre gebieden veel hoger dan 
in 1947. De haringvisserij in Holland 
was succesvol en meer gelijk vooroor
logse jaren, de verhandelde hoeveel
heid bereikte een bedrag van 971.747 
kantjes. De hoeveelheid aangevoerde 
verse haring bereikte 6.877.453 kilos. 
Het Rijnland en het Ruhrgebied schij 
nen nu een goed afzetgebied te wor
den voor Hollandse haring.

Na het verlies van verschillende 
BRITSE TRAWLERS

Ten gevolge van meerdere ongeluk- de klippen ging werpen, en het red- 
ken aan Britse trawlers overkomen, dingsboot niet kon losgemaakt wor- 
werden onderzoeken ingesteld om den. 
daar de reden van te vinden.

Er werd vastgesteld, dat de schip
pers, die te vaak de enige gediplo
meerde aan boord zijn, niet genoeg 
aandacht aan de navigatie besteden, 
daar ze te veel met de visvangst be
zig zijn.

In enkele gevallen waar schipbreuk 
en dood van mannen gebeurd zijn, 
werd bewezen dat de reddingsuitrus- 
ting niet in staat was gebruikt te 
worden. Zo werd in het geval van de 
«St. Amandus» bewezen dat, ten ge
volge van het niet onderscheiden tus 
sen twee lichten, het schip zich op

V is s e n  m et

PAREN

Geduld beloond
ZmaaeEuitêiCVCötuî en

Uitbarstingen van zwavel op de bo
dem van de zee hadden tot gevolg 
dat de snoeken verdwenen zijn in de 
wateren rond Walvis Bay. Het water 
had een koffiekleur en gedurende 
verschillende dagen werd er geen vis 
gevangen. In zekere gebieden was de 
zee bedekt met een laag dode vissen.

aatwae*. te
Lowestoft

Niettegenstaande de aanvoer in Ja
nuari hoger was dan gedurende de
zelfde periode van verleden jaar was 
de waarde ongeveer 7000 pond minder 
Dit was te wijten aan een verminde
ring in de aanvoer van pladijs en 
tong voor een bedrag van 13.000 pond 
Kabeljauw bracht 3.000 pond en ste-

De eerste naoorlogse paartreilers 
van Milford hadden een ongelukkig 
begin met hun eerste reis, daar hun 
netten en verhaaltrossen verloren 
gingen. De netten bleven vastzitten 
aan een wrak en de treilers waren 
verplicht terug naar de haven te ke
ren. Zij zijn nu terug naar zee.

BRIEF UIT YERSEKE
Yerseke, 12 Februari 1949.

DE OESTERVERZENDINGEN

Voor ons liggen de cijfers van de in 
de maand Januari 1949 naar de ver
schillende landen verzonden oesters,

Na veertien dagen geduldig wach
ten, vingen de vissers van Sennen,
Cove met een seine net, 7000 harders1 den 182.077 stuks van de hand gedaan

dit verband jammer dat we nog geen 
bijzonderheden hebben vernomen over 
de aankoop van Franse zaaioesters De 
aankopen heten geslaagd en naar we 
vernemen zal reeds einde Maart met 
het overbrengen naar Zeeland wor
den begonnen. Hoe de aangekochte 

waaruit blijkt dat werden verzonden partijen zijn samengesteld, ’t is te zee 
naar Nederland : 182.077, België : f''1»™ 0'  » -  ” — J-
1.228.065, Engeland : 141.085 en ten
slotte naar nog enige andere landen 
samen: 68.710 stuks In totaal 1.619817 
stuks wat iets minder is dan over de
zelfde maand 1948. Toen nam Neder
land 292.1Ö2, België 1.1372.735, Enge
land 228.000, Duitsland 3.750 en andere 
landen namen samen ; 71.700 stuks. In 
totaal : 1.788.307 stuks. Een verschil 
dus ten nadele van vorige maand van 
bijna 170 duizend stuks waarvan Ne
derland alleen ruim 100 duizend voor 
eigen rekening krijgt. Engeland nam 
belangrijk minder en zelfs België nam 
ook iets minder af. Een daling dus 
vast te stellen bij alle afnemende lan
den. Vergelijken we de omzetten van 
de laatste drie Januari-maanden, nl. 
die van 1947; toen werden verzonden 
346.297; in 1948, 292.122 en in ’49 wer-

voor een waarde van 1.000 pond. Twee 
grote scholen harders werden in Sen
nen Bay waargenomen en van op de 
rotsen konden de vissers ze weg en 
weer zien zwemmen maar altijd bui
ten bereik. Op een morgen werden ze 
dicht bij de kust gezien en een schip 
dat gereed lag, voer uit. Het schip 
kwam zo dicht mogelijk bij de rand 
van de visschool en zond een koord 
vastgemaakt aan het eerste uitein
de van het net, naar de wal. De groot 
ste voorzichtigheid was geboden 
want bij het minste gerucht zouden 
de vissen weg zijn. Langzaam kon het 
vaartuig rond de school draaien, zon
der de vis te storen en het andere uit 
einde van het net werd ook naar de 
wal gezonden. Het was onmogelijk 
het net aan de * wal te trekken, aan

Men zou bijna moeten besluiten dat 
het er werkelijk door verschillende oor 
zaken en redenen minder goed voor
staat met de oester-branche dan men 
vaak hoort vertellen. Of het nu meest 
komt door het afvallen van klanten 
(aj.thans verminderde afname) als 
Engeland bijvoorbeeld dat meer dan 
vroeger ook consumptie-oesters uit 
Frankrijk heet te betrekken of dat de 
Deense concurrentie zich doet gelden 
of dat zoals ons plaatselijk blad be
weert, verminderde koopkracht zich 
gelden doet. komt er in zekere zin 
niet op aan. We zeggen in zekere zin. 
Als het echter waar is dat Engeland 
oesters aan de markt brengt als zaai
oesters uit Frankrijk geïmporteerd die 
goedkoper zijn dan de Zeeuwse is dit 
beslist niet van belang. Men is hier in

en ze werden verplicht het laag wa
ter af te wachten, zo de vis op het 
droge brengend. Ongelukkig kon een 
van de scholen, de grootste ontsnap 
pen.

Geen haring
Pogingen om haring te vangen in 

de Firth o f Forth werden niet met 
succes bekroond en er was geen bui
tengewone aanvoer van haring in de 
havens van de East Fife.

ffiiBUotfieken aan fouvcd
«Motor Ship» merkt op dat aan 

boord van vele schepen een lamen
tabel tekort aan behoorlijke lektuur 
bestaat.
Volgens hetzelfde tijdschrift zouden 
weinig Britse reders zich daarover het 
hoofd breken. Dit punt is nochtans 
van belang voor de bemanning.

Het voorbeeld van Noorwegen wordt 
aangegeven. Daar zou het publiek In 
grote mate medewerken aan het aan
vullen van de bibliotheken aan boord 
van de schepen, en dit zou niet al
leen gebeuren door giften van boe
ken, maar tevens door giften in geld, 
die aan de rederijen toelaten boeken 
voor de bemanning aan te kopen.

Dit ls een voorbeeld dat wel zou 
mogen ln België nagevolgd worden.

V ertrek  naar de verre
VISSERIJ

De vissers van Fécamp hebben een vens, wier vissers hun vangsten in 
speciale manier van de kalender toe Fécamp komen landen omdat dit
te passen als ze St. Pieter in Februari haventje als een goed afzetgebied ge
vieren. Niemand zal ze dit echter kend is. 
kwalijk nemen als men denkt dat ze 
weldra vertrekken voor een lange en 
soms pijnlijke campagne naar verre 
wateren.

Aan dit feest van St. Pieter neemt 
in Fécamp iedereen deel : de kinde
ren van de vissers die zullen vertrek
ken, doen hun plechtige communie, 
feest voor de vissers die in de grote 
kerk St. Etienne hun offer brengen, 
feest van hoop, want van de goede 
uitslag van de campagne hangt alles 
af voor deze stad van 17.000 inwoners 
die allen van de visserij leven.

Dit jaar heeft het feest van St.
Pieter met buitengewone luister 
plaats genomen; Inderdaad heeft Fé-jm ene belangen van het Nederlandse 
camp indien niet haar haven en haar I haringdrijfnet- en trawlvlsserijbedrijf 
vooroorlogse vloot, dan toch haar voor \ gediend, en niet alleen in Schevenin- 
spoed teruggevonden. Dit is in de gen, doch ook ln de andere vlsserij- 
eerste plaats het werk van de vissers j plaatsen een vooraanstaande plaats 
zelf, van het stadje en van andere ha I Ingenomen.

gezien het grote gewicht van de vis| Zeeland beslist niet in de gelegenheid
goedkope oesters te produceren. De 
oesters geboren op de grond op de 
daar uitgezaaide schelpen zijn vrijwel 
allen waardeloos. En is men dus op 
pannenoesters aangewezen die gezien 
de omslachtige dure bewerking niet 
anders dan duur moeten en kunnen 
zijn. Dit kan alleen veranderen als de 
schelpziekte verdwijnt en «op de 
grond» kan worden gekweekt. Men zou 
dan zeer spoedig over grote voorraden 
beschikken die aan lagere prijzen zou
den kunnen worden geleverd. Hiervan 
is echter nog niets te bespeuren en de 
schelpziekte woekert nog steeds voor. 
en is, naar het zich laat aanzien, voor
eerst nog niet weg te denken. Blijft 
men dus van hieruit met een duur 
product zitten en is het van veel ge
wicht hoe het in Denemarken eigen
lijk is met oesters. Zou men vandaar 
veel en dus goedkopere oesters hebben 
dan kan dit, we zien het aan Engeland 
de mizerie niet weinig vergroten. Zou 
dan daarenboven werkelijk vermin
derde koopkracht in verschillende 
landen vast te stellen zijn, zou het 
vanzelf spreken dat afgedacht van 
kwaliteit, enz., de goedkoopste aan
biedingen de beste kans zou hebben 
Wat uit dit alles worden gaat ? We 
hopen het beste. Dat de grote verzen
ders zeer goed weten dat een goed
kopere oester dient te kunnen wor
den geleverd blijkt wel hieruit dat 
men zeer kleine zaaioesters in Frank
rijk wil kopen en die op speciale w ij
ze tegen bevriezingsgevaar wil vrij
waren om als ui teindelijk doel een 
niet alleen betere maar ook GOED-

J u b i l e u m
in de v is s e r ij

Op Zaterdag 12 Februari heeft de 
heer A. van der Toorn Jzn., Scheve
ningen, de dag dat hij 60 jaar gele
den zijn rederij begon. De heer A. van 
der Toom  Jzn. heeft als ondervoor
zitter en algemene voorzitter van de 
Redersvereniglng jarenlang de alge-

KOPERE oester te bekomen, ’t Is in P.CJR. 4189.87
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gen, hoeveel er van de verschillende 
gewichten (per 1000) zijn ingeslagen, 
kwamen we nog niet aan de weet. 
Maar een weinig geduld en ook die 
kwestie komt tot opheldering. Dit wat 
de oesters betreft.

DE MOSSELEN

De mosselverzending over de maand 
December ’48 bedroeg volgens een op
gave in een onzer streekbladen naar 
België en Luxemburg 17.422, naar 
Frankrijk 18.410, naar Engeland 2.500, 
naar Zwitserland 102 ton en naar de 
Nederlandse Antillen 100 kg. Jammer 
dat de cijfers over December ’47 er 
niet bij waren ter vergelijking. België 
neemt als voor en na regelmatig af al 
is het dan ook steeds minder en min
der. Frankrijk neemt niet af zoals 
werd gehoopt en verwacht. Bovendien 
wordt men zoals altijd als een mooier 
product verkrijgbaar is, steeds meer 
erkend. Men wil nu volgens een be
richt uit Bruinisse alleen nog geheel 
tarra-vrije mosselen. Hoewel de be
werking zeer duur is krijgen de han
delaars geen hoger prijs uitbetaald, 
wat vanzelf niet erg gezellig lijkt. Het 
zal met de mosselen het zelfde zijn 
als met de oesters, menen we. Men 
wil of kan die hoge prijzen niet meer 
zo vlot betalen als voorheen. In dit 
verband is een vraag en een opmer
king van een onzer klanten misschien 
tekenend. De klant vroeg me of de 
mosselen nog niet afgeslagen waren, 
want, zo merkte ze op : het vlees is 
ook zoveel afgegaan. Het zelfde ge
beurt in Frankrijk, daar stond boven 
een serie berichtjes het hoofd : «Golf 
van prijsverlaging in Frankrijk». In 
verband met een en ander zijn we be
nieuwd of, en zo ja, welke veranderin
gen we in de mosselhandel zullen te 
zien krijgen in het nieuwe seizoen. 
Nogmaals zal het tarra-probleem ter 
sprake kunnen komen. Want kregen 
we voorheen (voor Nieuwjaar) veel 
kleine en minne mossels, met veel tar
ra nu krijgen we veel betere mosselen, 
groot van stuk en goed van vis, maar 
de tarra is nog zeer hoog. Wij zijn niet 
alleen die daarover klagen. We zijn 
misschien wel de enige die er over 
schrijven. We waren Maandag te Ant
werpen in gesprek met een paar mos
selverkoopsters en ook die mensen 
klaagden klagelijke klachten. Het ls 
ons eenvoudig onbegrijpelijk dat de 
Belgische Importeurs op dat gebied 
niet beter het belang van hun afne
mers (de kleinverkopers in dit geval) 
behartigen. En we verstaan het niet 
dat ze tot nog toe niet de eis stelden 
en handhaven om hun mosselen te 
betrekken van die handelaars die 
blijk geven een gaven hart te hebben 
voor hun werk en koopwaar. Dit kan 
ook met behoud van de contingente- 
ring, zcals we reeds eerder aangaven.

Dr Korringa die zoals we onze le
zers Indertijd meedeelden, een studie
reis maakte naar Amerika zal Maan
dag 14 Februari zijn eerste lezing h oe 
den (met lichtbeelden) over zijn er
varingen in de «States»______________

Verantw. Opst S. BOLLINNE 

H. Hartpleta, II. Oostende
HJEt'.O. 14.275


