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De herziening van de 'V.O.Z.O.R. premie
fZ)e aióómij. eetiö, te meen, ótiefimaedettiijft ËnefiandeCd

Welke volksvertegenwoordiger zal dit stemmen I

Z<
wet houdende herziening van de 
uitzonderlijke bepalingen der 

Besluitwet van 27 Februari 1947, 
waarbij de Koninklijke Besluiten van 
7 en 8 Augustus 1939 betreffende de 
onderlinge zeeverzekeringen tegen 
oorlogsrisico gewijzigd werden, aan 
de Kamerleden uitgedeeld.

Dit betekent dat de Besluitwet van 
27-2-1947, welke een uitzonderlijke pre

doen bijleggen, enz...
Honderden staaltjes van een vol

slagen wanbegrip kunnen omtrent 
de verzekeringstechniek neerge
pend worden met als gevolg dat men 
thans tot de vaststelling is gekomen, 
dat de vaartuigen van 1939 tot einde 
1942 niet geschat waren en elkeen 
zich verzekerde voor de waarde wel
ke hij verkoos. In veel gevallen ver
plichtte VOZOR de vis-ers zich veel

mie voorziet, te betalen door alle re- lager te verzekeren, omdat ze in ge- 
ders vanaf 27-8-39, gewijzigd zal wor- woon risico ook veel lager verzekerd 
den in de zin zoals verder in ons blad waren. Thans moeten die mensen het 
vermeld. verschil bij betalen en dit gedurende

De toepassing daarvan betekent dat ---------------------------------------------------------
elke reder ongeveer 20 t.h. van de 1 
waarde van zijn schip zal hoeven bij ! 
te betalen, nadat hij gans de oor
log oorlogsrisico-premie betaald heeft 
en in vele gevallen zijn vaartuig door 
de bezetter of de geallieerden afge
nomen werd.

De memorie van toelichting geeft 
ons onmiddellijk een klein staa.tje 
van verkeerde voorlichting van de 
parlementsleden, waar beweerd wordt 
dat talrijke aangeslotenen bij VOZOR 
voor de schatting verwaarlozen hun 
expert aan te duiden.

De memorie van toelichting voegt 
er aan toe, dat wegens die nalatigheid 
de verzekerde waarde van het schip 
niet kan vastgesteld en berekend 
worden tussen Augustus 1939 tot 31 
December 1945. Wij kunnen ons_ hier
mede niet verenigen.

Inderdaad de experten door VOZOR 
aangeleid, hebben nog niet geëin
digd met de schatting van a de 
vaartuigen waarvan de reders VRIJ
WILLIG DE EXPERT hebben aange
duid.

Binnenkort zullen zij hiermede ge
reed komen en deze berekeningen 
gaan over de 5/6 n. van de vaartui
gen. De rest die verwaarloosd heeft 
het te doen, zijn meestal reders wel
ke over geen schip meer beschikken.
Ze zijn maximum 100 in getal.

Het is ons zelfs bekend, aan de 
hand van verschillende documenten, 
dat geteisterde reders, gevolmachtig
den en bonden, dikwijls moeten aan
dringen hebben en dit maandenlang, 
opdat ze in het bezit van een schat
ting zouden worden gesteld, om te 
zien of deze schatting de 'werke'.ijke 
waarde betekende en om als geteis
terde betaald te kunnen worden. Het 
valt daarom te betreuren dat men in 
de memorie van toelichting spreekt 
van OBSTRUCTIE van reders, waar
door het parlement een verkeerde 
indruk moet hebben van al die ob
structie die er in feite geen is.

Zou men niet beter spreken van 
obstructie van VOZOR, waar het 
gaat om het uitbetalen van vergoe
dingen en van wat elkeen rechtma
tig toekomt.

Moesten we hier de geschiedenis 
neerschrijven van de vele mistoestan
den in dat opzicht ontstaan, dan 
zou de openbare opinie er een treu
rig idee van krijgen.

Nooit was een wet slechter opge
steld en willekeuriger toegepast ! !
Nooit werd een nijverheid meer be
nadeeld dan in dit geval en nooit kan 
er beter van twee maten en twee ge
wichten gesproken worden dan in de 
toepassing van de VOZOR-wet, daar 
deze verschillende categories van be- 
voor- of benaadeelden heeft ver
wekt.

Sedert maanden werd de visserij 
beloofd dat men die ongelukkige wet 
zou wijzigen.

Men zal ze thans wijzigen.
Maar welke wijziging is het ?
En dit op een ogenblik, dat onze 

visserij niet meer weet van welk hout 
pijlen maken !

Tijdens de oorlog, toen de premies 
konden geheven, toen er geld ver
diend werd, toen sprak men van geen 
uitzonderlijke bijdrage. Toen betaal
de men zelfs de werkelijke vervan
gingswaarde uit. Toen achtte men 
het zelfs niet nodig, zij die niet voor 
hun volle waarde verzekerd waren, 
bij geteisterd zijn, het verschil te

meer dan 6 jaar ! !
Men is pas na de oorlog beginnen 

beseffen dat de kas van de VOZOR 
500 millioen tekort zal hebben om de 
schaden te dekken. Men besefte toen 
niet aan de hand tan de toenmalige 
verliezen, dat men toen reeds te kort 
had en men bleef blind voor de vele 
gezonde opmerkingen tijdens de oor
log vooruitgezet.

Ondertussen werden de reders en 
vooral de kleinen door de fiskus uit
zonderlijk belast voor te grote win-

Veritas.
(zie vervolg blz. 2.)

Onze visserij toot nieuwe 
MOEILIJKHEDEN

G een  u itvo er - Z w a re  finantië le  la ste n  - 
A lle  in v o er dient v a n a f  A p ril g e sch o rst

Komt het tot betere

sam enw erking
H- l °fnff7®er één Jaar geleden einde te trachten te stellen.

e L ïp w Y  ^ nd ? ei\ Bel,gische w e hopen dat men er ditmaal zal stand kwam, in gelukt zijn en dat diegenen welke 
L f r  machtsontplooiing ont- het roer in handen zullen houden, be- 

’ c  v, van we belang wust zullen blijven van de noodzake-
nijverheid is. lijkheid alleen het algemeen belang

De jonge organisatie -werd al spoe- te dienen.
dig gepest door een ziekte welke el
keen in zijn ’ eugd meemaakt.

Scheuring kwam er. Hoe ze kwam, 
welke schadelijke gevolgen ze had, 
hoe en

We brengen hier ook graag hulde 
aan de kustvisserij die de moed had 
het hoofd te bieden aan allerlei 
gekonkel van enkele mensen welke

Ho WÜf£r al dlen steeds van menen, dat er slechts plaats is voor dezeltde zijde aan bekrompen en gekonkel, 
laaghartige aanvallen werd gedaan, 
laten we hier in het midden.

SEDERT maanden wordt er in de 
iJers maar al te gemakkelijk van 
handelsakkoorden g e s p r o k e n ,  

waarbij ons land voor de uitvoer van 
vis duizenden ton vis bekomen heeft, 
zodat men in het buitenland in de 
waan verkeert, dat onze visserij op
nieuw gouden zaken maakt.

Zo spreekt men van uitvoer naar 
de bizone, naar Oostenrijk, naar Ita
lië, Tchechoilowakijë, Hongarije en 
Engeland.

Ja, als men het jaarverslag van de 
Nationale Federatie leest, dan is men 
zelfè geneigd optimistisch gestemd 
te zijn en heeft men op een zeker 
ogenblik gehoopt, dat deze overeen
komsten, ons bedrijf in leven zouden 
houden. Wij hebben in ons blad ons 
steeds bepaald met de cijfers in de 
akkoorden weergegeven openbaar te 
maken. Optimist waren en zijn we 
thans minder dan ooit omdat er geen 
reden toe is. Men heeft maar al te 
gemakkelijk met al die akkoorden 
OP PAPIER omgesprongen, maar zij 
die het papier aan de werkelijkheid 
hebben hoeven te toetsen, weten 
thans, dat we een sombere tijd tege
moet gaan en dat het er vanaf Pasen 
vooral zal op neerkomen het bedrijf 
zelf te ordenen, de algemene onkos
te nog te trachten te verminderen en 
vooral de aanvoer behoorlijk te re
gelen. Inderdaad van die zoveel be
sproken uitvoer naar de bizone komt 
weinig of niets in huis. De Duitsers 
zijn veel goedkoper gediend door de 
Denen en Noren. Voor Italië is onze 
vis veel te duur en Frankrijk en Ne
derland sluiten practisch hun gren
zen voor al wat vis is komende uit 
België.

Wij hebben weliswaar een Benelux - 
partner, maar de luxe van de uitvoer 
van garnaal en vis, bestaat alleen 
voor onze Noorderburen. Thans zu'len 
we aan de lijve voelen wat dit voor 
ons betekent en het komt er op aan 
geen kgr. vis noch garnaal meer in 
te laten komen, zo er geen reciproci
teit ontstaat.

Einde der maand zullen de beschik
bare deviezen voor Engeland ook 
practisch opgebruikt zijn. Voor hen 
die weten wat zulks betekent, zijn al 
die mooie en ijdele woorden van uit
voeren slechts kletspraat.

Of zulks zo gemakkelijk zal gaan, 
is een kwestie welke afhangt van de 
hulp weke van Staatswege zal ver
leend worden om het bedrijf niet al
leen te redden, maar te beschermen 
tegen de totale ondergang welke het 
nabij is.

Onze visserij staat voor zeer zware 
Het vat kan maar blijven geven moeilijkheden. Talrijke vraagstuk- wat het inhoudt D11Jven geven, ken> zoalg dat yan VOZQR Regie R

‘ „ . . . M.Z., de regeling van in- en, uitvoer,
nnuimpn rinnv h p f c i  1  n i, !  de lnnerlijke organisatie van het be- J  het Beheer van het dri’ f, vergen bekwame leiding en het

5o?iaan daaraan eep opzij zetten van allerlei bekrompen einde te stellen en het mag gezegd, eigenbelangen 
dat door den voorzitter van het Ver- , .
bond der Belgische Visserij ook niets ,ir5n?f i f l L  v? niensen
onverlet werd gelaten om die eenheid visserij aangelegenheden
opnieuw te bewerken. De afscheuring g J
van het Verbond der Kustvissersre- A11e krachten dienen samengebun- 
ders werd gevolgd door die van de deld om de huidige ziekte te overle- 
machtige groep van het Verbond der ven-
Middenslagreders, welke 80 th, van de De Hogere Overheid moet overtuigd 
M’ddenslagvisserij vertegenwoor- dat er remedies zijn om het zieke be- 
digde. drijf te redden.

Dit vergrootte nog meer de moei- Dit kunnen alleen zij die het ver
lijkheden, zodat voor het bedrijf dit trouwen hebben van hun leden en be- 
incident dubbel te betreuren viel. voegd zijn in het vak.

Het is in die omstandigheden ge- Mocht men ten onzent thans beter 
lukkig te noemen, dat er personen dan ooit begrijpen, dat alleen een- 
gevonden werden om aan die ziekelij- dracht, macht betekent, dan is nog 
ke en onbehaaglijke toestand een alles niet verloren.

Zwwte mijnentpCaffing, op de ZA41
VAARTUIG ERG BESCHADIGD

Dat er nog gevaar voor mijnen be
staat werd deze week eens te meer 
bewezen. De Z.44I «André Hélène», 
toebehorende aan reder Alfred Van

Waes was Maandag jl. ter visserij op 
ongeveer 2 Mijl N.N.O. van boei G.H.7 
bij kalm weder, toen de kor vast ge
raakte. Gans de bemanning begaf 
zich aan dek om behulpzaam te zijn

Waar V.O.Z.O.R. 85 minioen kon
B 1 SK»AREN

WAT we twee jaar geleden millioen frank opgebracht hebben, 
schreven, is thans waarheid vermits ze geschat werden hebbende 
geworden. Onze markt kan een waarde van 17 millioen frank elk

de hoeveelheid vis, welke aangevoerd 
wordt, niet slikken bij gebrek aan 
uitvoer en tengevolge van overproduc 
tie.

Ja, overproductie is er van IJsland
se vis omdat niet minder dan 15 van 
deze treilers 
drijven.
♦ Onder deze zijn er vier van de vijf 
Duitse treilers hier in huur gegeven 
aan enkele rederijen voor de mooie 
som van 117 duizend frank per maand 
en per eenheid met het en g gevolg, 
dat deze rederijen, op ene na, nog

of 85 millioen in totaal. Nu heeft de 
Staat er niets aan, vermits de reders
in kwestie zelf hun huurgelden niet . __. __u ____i oxroviipn kon het water uit^ehouden worden,kunnen betalen en bij zware avarijen _  _  Q ,.„rarT1,)n -  9,

bij het loswinden. Enkele minuten la
ter geraakte de kor los. Bij het rond
zwaaien van het vaartuig, op het 
ogenblik dat de kor aan bakboordzij
de langszij kwam, had een hevige 
ontploffing plaats, welke achteraf 
een mijn bleek te zijn. Dit gebeurde 
te 7,07 uur ’s morgens. Niemand werd 
gelukkig gekwetst, maar het vaartuig 
liep zware avarij op. De achter dek- 
planken waren uitgelicht. De nieuwe 
motor werd radikaal vernield en het 
schip maakte onmiddellijk veel wa
ter. Onmiddellijk werden twee man 
aan de dekpomp gezet en de reddings 
boot en vlot gereed gemaakt. De 
zwaarste lekken werden met vodden 
gestopt en noodsignalen afgevuurd en 
blue lights getoond. Door het pompen

de Staat, de reparaties moet bij be-
........... ....„ ...... _  ........  talen. Vandaar niet alleen een nutte-
de "ïjsfa~ndvi'sserïj be- loze uitgave voor de Staatskas, maar 

een gemis aan inkomen voor VOZOR 
welke daarmede de prerrve welke men 
thans van de visserij eist, zou gedekt 
hebben.

Welke volksvertegenwoordiger heeft 
de moed, het hiervoor op te nemen ?

Nu deze schepen ook op de markt 
een ongezonde toestand scheppen engeen cent huurgeld betaald hebben.

Wat meer is bij zware avarijen zo- de ruine betekenen van veel midden- 
als er onlangs plaats hadden is het ®laF.' en kleine vissers, moeten ze v r- 
de Staat welke de reparatiekosten be dwimen, want voor de reders die z 
taalt, zodat we ons werkeli.'k afvra- huren en hun huurgeld niet betalen, 
gen, waarom de Staat die vaartuigen *s het tenslotte ook een verlies door 
in huur heeft gegeven. Inderdaad de grote schade welke ze aanrichten, 
thans zoekt men om voor VOZOR neg Waarom verplicht men de reders in 
500 millioen frank inkomen te vinden kwestie niet hun huurgeld te betalen, 
waarvan minstens 75 millioen frank Zo ze het niet kunnen, dat men hen 
door de visserij te betalen. die schepen ontneme en ze verkope

Waarom heeft men de geteisterde aan het Buitenland. Mén zal er de 
Handelend zal dienen opgetreden, _eders voor de verloren tonnage, deze visserij en de Staat een grote dienst 

want talrijk zijn de reders met grote . ..  treiler„ niet ln de plaats gegeven? mee bewijzen, want nu vergen die
schulden. Handelend zal moeten op- V1J_ ______ ___________________ _ g* schtenen Staatsuitgaven, brengen ze
getreden naar binnen als naar buiten.

uit de beurs van de

Tussen 8 en 9 uur kwamen de Z.240 
Z.30 én Z.24, wier schippers de ont
ploffing gehoord hadden en de signa
len gezien, langrzij de Z.441. De be
manning van de Z.240 haaide het vis
tuig in, waarop de Z.441 door de drie 
vaartuigen op sleeptouw werd geno
men. Een man van de Z.24 werd aan 
boord van de Z.441 genomen om te 
helpen pompen zodat men er ten
slotte in gelukte het vaartuig, na 
meer dan 8 uren slepen, de haven van 
Zeebrugge binnen te brengen om het 
op de kuisbank te zetten.

GROTE SCHADE

Bij een eerste onderzoek door ex
perten werd vastgesteld dat grote 
schade werd aangericht en dat waar
schijnlijk de motor, welke nog geen 
300 uren gedraaid had en waarop 
nog 6 maanden waarborg was gege
ven door de General Motors, als on
herstelbaar zal dienen beschouwd te 

z e ; worden.

In die omstandigheden en overwe
gend hoe weinig rooskleurig de toe
stand is, valt er niet geaarzeld te 
worden.

’t Gevaar is groot en dringend de 
nood

,__ f. T7/T7/1T5 sermoen ow aiinim avcn. WU1UCJ.I.Waarom heeft VOZOR nodeloos 85 gn zQ dit spellet1e V00rteaat; De bemanning kwam er met lichte
millioen frank meer uit zijn k s ge- zullen ze tenslotte verkocht worden, kwetsuren en de schrik vanaf. Zij
haald of liever uit de b®urs^an a]s 0Ud nzer en ondertussen veel scha was samengesteld uit de schipper-
reders om een gedeelte  van het ver- ^  bprokkend hebben aan al de kl9i_ eigenaar Alfred Van Waes; motorist
lies van de vloot te Ye™ a"|en, wa r ne reders die er terecht een dumping Van Waes André; matrozen Rys Ar
men het hier voor het g r joen  had Jn zlen thur en De Spiegelaere René en de

E e n  uitweg ,S e, D,e van e18en « -  ~ C ï £  J T S i t t S P S E S S B S S  " W J S S S  voor
ïss£ vi”e,.ts..rege,lne der s  rsïiïS’&rjas?? swaü.
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motor van 450.000 fr. geplaatst, welke 
170 PK ontwikkelde en tot 115 PK 
was teruggebracht.

Het kan een geluk genoemd worden 
dat geen luchtketels aan boord wa
ren. De oorlogsontïervinding heeft 
ons nl. geleerd dat deze ketels in der
gelijke omstandigheden ontploffen en 
soms meer schade aanrichten dan de 
mijn zelf. De motor GM waarmee het 
schip als eerste van de vloot is uit
gerust, wordt electrisch gestart. Een 
ander geluk bij het ongeluk is het 
kleine gewicht en omvang van de 
motor. Een General Motors weegt en
kel 1200 kgr. Vergeleken bij een ge
wone marinemotor van dezelfde PK 
betekent dit een gewichtbesparing 
van 7 tot 8000 kgr. Tiet schip heeft 
zich hierdoor gemakkelijker kunnen 
oprichten na de slag, terwijl de val 
van de motor in het schip zelf ook 
een minimum-schade aanrichtte. 
Men kent nl. ook veel gevallen van lek 
slaan door het omvallen van de mo
tor.

Reder Alfred Van Waes werd in de 
laatste tijd erg door het noodlot ge
troffen. Hij was het die enkele maan
den geleden in de omgeving van het 
wrak van de Nippon, een 1500 kgr. 
zware mijn opviste. Deze werd aan 
de havenmuur gelost door de zorgen 
van de ontmijningsdienst.

De Z.441 was in 1932 gebouwd. De 
nieuwe motor had een waarde van 
450.000 fr. en niet van 700.000 fr. zoals 
verkeerdelijk in de bladen werd ge
meld. De motor werd door experten 
verwezen en kan inderdaad niet 
meer hersteld worden.

Door de waterschout werd een on
derzoek ingesteld naar het feit of het 
hier een zware torpille of een schild- 
padmijn is, welke tot ontploffing 
kwam. Het mag tenslotte een geluk 
genoemd dat de ganse bemanning 
zich aan dek bevond.

Met nieuw wetsontwerp aan V.Ö.Z.O.R
In ons hoofdartikel van heden, 

hebben we enkele overwegingen ge
geven omtrent het nieuw ontwerp.

We laten hieronder de tekst met de 
memorie van toelichting volgen om 
onze lezers toe te laten vast te stel
len, dat. van al de ons gedane belof
ten tijdens urenlange besprekingen, 
geen rekening werd gehouden en 
vooral de geteisterde kleine reders 
zwaar zullen getroffen worden omdat 
ze in 1939 slecht verzekerd waren en 
ze pas na tien jaar gemeld wor
den, dat ze toen een waarde hadden 
welke veel hoger' was dan de toen 
verzekerde waarde.

Hierna volgt de tekst van het nieuw 
ontwerp zoals ze aan de volksverte
genwoordigers werd uitgedeeld.

D e  m em orie van  
to e lich ting

Mevrouwen, Mijne Heren,
1. - De ondervinding heeft aange
toond dat talrijke aangeslotenen bij 
de Vereniging voor Onderlinge Zee
verzekeringen tegen Oorlogsrisico 
(VOZOR) verwaarlozen hun expert 
aan te duiden die, met deze van het 
Bestuur van het Zeewezen, zijn ad
vies moet uitbrengen over de bouw
prijs in België, in Augustus 1939, van 
een schip dat in alle opzichten gelijk 
is aan het verzekerde schip. Wegens 
die nalatigheid kan de verzekerde 
waarde van het schip niet vastgesteld 
en, bijgevolg, het bedrag der uitzon
derlijke bijdrage, welke door de leden 
van die vereniging voor de periode

De luchtvaart in dienst van de

■ v i s s e r i j
Sedert lange jaren werd het nut fenvluchten uitvoeren; niet bijzonder 

van de luchtvaart voor de visserij, en zouden kunnen uitgerust worden, tot 
bijzonder voor het opzoeken van sar- het ontdekken van de haring- samen-
dine, haring en sprot bewezen.

In het afgelopen ijle haringseizoen, 
kon deze aan onze hard voor het be
staan vechtende kustvisserij, meer 
dan ooit nuttig geweest zijn.

We stonden met een niet te onder
schatten uitvoerkontrakt voor Duits
land, hetwelk niet is kunnen uitgeput 
worden, en met een goede vraag van 
de binnenlandse verse handel en con
servenfabrieken. Waren de betaalde

scholingen; dan zouden ze allicht de 
waarschijnlijke plaatsen kunnen aan 
geven, door het opmerken van zwer
mende meeuwen en de, aanwezigheid 
van zeehonden of tuimelaars, die de 
haring met voedingsdoeleinde volgen 
aan de kleur van het water en dë 
woelingen die soms heel goed te be
speuren zijn uit de lucht.

Maar, ware het te veel gevraagd 
om een dezer vliegtuigen, uit te rus
ten met het in de oorlog door Ameri-

ratuur van het water afhangen, 
dat weten we beslist, 
dat de scholen die jaarlijks onze 
kust bezoeken om te paaien, regel
matig terugkeren, is alom bekend; 
maar,

dat deze scholen door systemati-

verkeert.
De aanwijzingen van die vliegtui

gen kunnen, over de korte golf radio 
en met overeen te komen signalen, 
aan de vaartuigen doorgegeven wor
den.

Voor het afgelopen seizoen is het 
te laat, ik geef het aan de belangheb
bende in overweging voor de toe
komst. Eajuk

D alen d e
P R IJ Z E N

prijzen niet bijzonder groou, toch kon uitgevon(jeni eenvoudig en gemak- 
den ze bij een goede aanvoer lonend te bedienen photografisch ma-
genoemd worden. Ik zeg goede aan- teri^al; hetwelk onbegrensde moge- 
voer, want : lijkheden biedt bij waterwerken,, vlot
- dat deze aanvoer van weer en wind, brengen van schepen, en het evalu- 

van densiteit van scholen en tempe eeren van de vis_ en schelvisstapel in
ondiepe wateren ? Deze nieuwe tech
niek werd tot nog toe niet op de vis
serij toegepast, maar heeft bij weten
schappelijke opzoekingen reeds gro
te diensten bewezen, en haar nut 
aangetoond.

We bezitten op de kust een vlieg- 
sche trawlbevissing, langs de weg school van het leger. Hoe gemakke- 
die ze afleggen naar onze kust uit- lijk, zouden enige oefenvluchten van 
een gerukt worden, daaraan wijd- die vliegtuigen, kunnen samenwer
den we tot nog toe niet genoeg aan ken om onze visserij een der belang- 
dacht. rijkste takken van onze nationale
Wanneer we vroeger zagen dat de economie, op bepaalde tijden bij te 

haring een vaste route volgde, en dan staan, bijzonderlijk nu, in de moei- 
tijdens de paaiing op de bodem aan lijke omstandigheden waarin deze 
de vlaamse kust verbleef, om, na hun 
voortplantingswerk verricht te heb
ben, over de rijker hoger gelegen plank 
tonwaterlagen aan hun voedende ver- 
spreiding_ en levenscyclus te herbe
ginnen; dan zien we nu deze zelfde 
scholen uiteen gerukt op hun weg, in 
afgescheiden kleinere scholen ver
deeld; door het weder in meerdere of 
nrndere mate mishandeld en bein- 
vloed; van de vaste weg afdwalen en 
zich op andere plaatsen gaan ophou
den.

Gedurende het vangstseizoen wor
den de haring- samenscholingen, van 
dag tot dag, in hun verplaatsingen 
gevolgd en nagejaagd; maar wan
neer de schenen, door weers-omst.an- 
digheden gedwongen worden geduren 
de één of meerdere dagen in de ha
ven te verblijven, moet de plaats van 
deze samenscholingen opnieuw ge
zocht worden;

Het is alsdan goed mogelijk, bijzon 
der in het volle van het seizoen, dat 
men de haring opnieuw aantreft, al
waar ze laatst gevangen werd. Het is 
echter ook mogelijk, bijna zeker, in 
het begin of op het einde van het 
vangsttijdperk, dat deze samenscho
lingen zich door stroom of wind ver
plaatsen en zich bij slecht weder ver
der van de kust verwijderen, om in 
dieper water aan dg mishandeling 
van de opgezweepte zee te ontsnap
pen. Wanneer zulks zich voordoet 
moeten de vissers, het slechte weder 
voorbij zijnde, er naar zoeken, en, 
maar al te veel gebeurt het, dat er 
dan slechts een paar geluk kennen 
en de meesten zonder haring te be
speuren van.de vangst terug keren 

Bijzonderlijk na slecht weder, bij 
de aanvang of op het einde van het 
seizoen, is de luchtvaart de aangewe
zen onschatbare bondgenoot voor de 
visserij.

De vlaamse kust, zegge van Kaap 
hlanc nez tot de scheldemonden is 
niet zo groot, dat deze niet in een 
paar uur door een vliegtuig, tot op 
20 mijl van de kust kan afgezocht 
worden.

Als deze vliegtuigen: bv. oorlogs- 
vliegtuigen die regelmatig alhier oe-

Zoals reeds eerder gemeld werd, le
verde de 42.628.551 kgr in IJmuiden 
verkochte vis f 19.442.928 op (1946), 
cijfers die voor 1947 respectieve’ ijk 
54.437.762 kilo en ƒ 17.307.243 waren. 
De gemiddelde visprijs van de trawl-, 
drijfnet- en snurrevaadvis was in 
1946 48,5 cent per kilo, in 1947 3
cent per kilo.

van Augustus 1939 tot 31 December 
1945 verschuldigd is, niet berekend 
worden.

Aile obstructie op dat gebied wordt 
onmogeiijk gemaakt door artikel één 
van dit ontwerp, waarbij inzonder
heid in zijn alinea 4 bepaald is dat 
zo de verzekerde zijn expert niet aan 
duidt, die aanduiding door de Voor
zitter van de Rechtoank van eerste 
Aanleg te Antwerpen zal geschieden, 
op eenvoudig verzoek van de Raad 
van Beheer van de Vereniging voor 
onderlinge Zeeverzekeringen tegen 
Oorlogsrisico.

2. - Het verslag aan de Regent be
horende bij de besluitwet van 27 Fe
bruari 1947 voorziet dat de aange
slotenen bij de Vereniging voor On
derlinge Zeeverzekeringen tegen 
Oorlogsrisico zullen moecen bijdra
gen tot de financiering van het voor- 
gesteid nieuw vergoedingstelsel.

Dat beginsel wordt gehuldigd door 
artikel 5 van voormelde besluitwet 
en door nummer 13 der bijzondere 
voorwaarden van de er bij behorende 
polis. Luidens die bepalingen zijn de 
aangeslotenen er toe gehouden voor 
elk van hun verzekerde schepen een 
uitzonderlijke bijdrage te betalen, 
welke van de datum van 26 Augustus 
1939 tot die van het totaal verlies van 
het schip of tot 31 December 1945 
tegen 5 t.h. ’s jaars berekend wordt 
op een bedrag dat gelijk is aan het 
verschil tussen de bij de besluitwet 
van 27 Februari 1947 bepaalde nieuwe 
verzekerde waarden door de Vereni
ging voor Onderlinge Zeeverzekerin
gen tegen Oorlogsrisico achtereenvol
gens verzekerd onder het regime der 
vervangen polissen of de vergoeding 
wegens totaal verlies die ten tijde van 
de opeising door de opeisende over
heden gewaarborgd werden.

Bij de toepassing van de besluitwet 
is gebleken dat deze bijdrage van 5 
t.h. voor de vissers, en bijzonder voor 
de kleinste onder hen, een te zware 
last was.

Het paste dan ook, overeenkomstig 
de door de Regering zelf vóór het 
Parlement aangegane verbintenis, de 
aan de vissers opgelegde last te ver
minderen, echter zonder de verwach
te totale opbrengst der bijdrage te 
verminderen en zonder dat bij de 
nieuwe bepalingen een onderscheid 
zou gemaakt worden tussen zekere 
categoriën van aangeslotenen. Zulks 
is het doel van artikel 2 van dit ont
werp van wet.

3. - Ter gelegenheid van de herzie
ning der besluitwet van 27 Februari 
1947, is het gepast gebleken de voor
waarden en formaliteiten voor de 
vaststelling van de nieuwe verzekerde 
waarde, welke thans in de verzeke
ringspolis voorkomen, in de besluit
wet zelf op te nemen. Deze verplaat
sing heeft aanleiding gegeven tot 
lichte wijzigingen in de polis (art. 4 
en 5 van dit ontwerp van wet).

D e  w ijz ig in g en
EERSTE ARTIKEL

Een artikel 4 bis, luidend als volgt, 
wordt ingevoerd in de besluitwet van 
27 Februari 1947, houdende wijziging 
van de koninklijke besluiten van 7 en 
8 Augustus 1939 betreffende de on
derlinge zeeverzekeringen tegen oor
logsrisico :
«Art. 4 bis - De verzekerde waarde 
van de schepen (casco en machines 
met inbegrip van de voorraden die 
voor een normale reis nodig zijn) 
wordt vastgesteld als volgt :

De raad van Beheer van de Vereni
ging voor onderlinge zeeverzekerin
gen tegen oorlogsrisico schat de prijs 
van de bouw in België, in Augustus 
1939 van een schip dat in alle op
zichten gelijk is aan het verzekerd 
schip zoals dat was op de datum 
waarop het risico een aanvang nam.

Die schatting geschiedt op advies 
College van twee experten waarvan 
de ene door de verzekerde wordt ge
kozen en de andere door de Minister 
tot wiens bevoegdheid het Bestuur 
van het Zeewezen behoort, aange
duid wordt onder de scheepskundige 
ingenieurs van dat Bestuur. Ingeval 
van betwisting tussen die twee ex
perten, voegen zich een derde expert 
toe, die in gemeen overleg gekozen 
wordt of, zo daarover geen akkoord 
wordt bereikt, door de Voorzitter van 
de RecnuDank van eerste aanleg tg

De zee DREIGT !
De aandacht van de bevoegde over 

heden moet worden getrokken op de 
I onrustwekkende toestand van de Zee

dijk van de haven van Nieuwpoort

HET NIEUW STELSEL

VISPLANKEN
We vernemen dat steeds meer en 

meer schepen de nieuwe ijzeren vis
planken volgens het stelsel Pierlot, 
gebruiken. Kleine verbeteringen wer
den nog aan het brevet toegebracht 
en de bekomen uitslagen zijn zeer 
bevredigend.

In Oostende zijn er reeds 15 motor- 
trawlers uitgerust met de nieuwe 
planken. Ook in Nederland is men tot 
de toepassing ervan overgegaan en 
zelfs hebben Nederlandse trawlers de 
haven van Oostende aangedaan om 
de eerste bestellingen af te nemen.

tot Westende en tot Duinkerke. Reeds 
lange tijd heeft de zee de duinen uit
gevreten en elk jaar verkleinde het 
strand en werden de duinen achter
uit gedreven. De jongste storm heeft 
eens te meer veranderingen gebracht. 
Te Lombartsijde staan bunkers die 
voorheen in de duinen gebouwd wa
ren reeds op de eerste bank van het 
strand. Op sommige plaatsen waren 
de duinen zodanig aangetast, dat ze 
op de rotsen van Bretagne geleken, 
en er steile hellingen van 12 meter 
hoogte ontstonden. Het gevaar om de 
vuurtoren in het water te zien vallen 
is niet denkbeeldig. Langs de zijde 
van Nieuwpoort-Baden werden ook 
grote hoeveelheden zand weggevoerd 
en de dijk is gans rechtgetrokken ge
worden terwijl er dra van strand geen 
sprake meer zal zilti. Het is dan ook 
dringend noodzakeiijk dat van hoger
hand ingegrepen wordt om een oplos
sing te vinden voor deze kwestie.

Antwerpen aangeduid wordt.
Indien de verzekerde zijn expert 

niet heeft aangeduid binnen een ter
m ijn van drie maanden, bepaald door 
de Raad van Beheer van de Vereni
ging voor onderlinge zeeverzekeringen 
tegen oorlogsrisico en vooraf bij ter 
post aangetekende brief aan de ver-' 
zekerde genotifieerd, dan zal de Raad 
van Beheer, bij eenvoudig verzoek
schrift, aan de Voorzitter van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Ant
werpen vragen die aanwijzing te 
doen.

De bouwprijs vastgesteld zoals hier 
boven is gezegd, vermenigvuldigd 
met de in het bij deze besluitwet be
horende barema bepaalde verminde
ring scoëfficiënt wegens ouderdom en 
verhoogd met de prijs in Augustus 
1939 van de voorraden, geeft de voor 
het schip overeengekomen vooroor
logse intrinsieke waarde.

De vooroorlogse intrinsieke waarde, 
vermenigvuldigd met drie wegens de 
verwachte opslag van de na-oorlogse 
bouwprijs en de prijs der voorraden 
vormt de in de polis opgenomen ver
zekerde waarde.

Deze waarde zal geregeld en ten 
minste om het jaar aangepast wor
den rekening gehouden met de 
ouderdom van het schip en de ver
bouwingen die het zal ondergaan 
hebben.

ARTIKEL 2.
Artikel 5, eerste alinea, van dezelfde 

besluitwet wordt vervangen door de 
volgende bepalingen :

Voor ieder van hun schepen, waar
op artikel 4 toepasselijk is, betalen 
de reders, voor de periode begrepen 
tussen de datum waarop het risico 
aanvang genomen heeft en de datum 
van het totaal verlies van het schip 
of 31 December 1945, een uitzonder
lijke bijdrage berekend op een be
drag gelijk aan het verschil tussen de 
bij de nieuwe polis vastgestelde ver
zekerde waarden en de waarden ach
tereenvolgens verzekerd onder het 
regime der vernietigde polissen of de 
vergoedingen welke door de opeisen
de overheden in geval van totaal ver
lies gewaarborgd werden.

Deze uitzonderlijke bijdrage be
draagt ;
1 % ’s jaars voor het eerste toepasse
lijk gedeelte van 500.000 fr;
2 % ’s jaars voor het tweede toe
passelijk gedeelte van 500.000 fr;
3 % ’s jaars voor het derde toe
passelijk gedeelte van 500.000 fr;
4 % ’s jaars voor het vierde toe
passelijk gedeelte van 500.000 fr;
5 % ’s jaars voor het vijfde toe
passelijk gedeelte van 500.000 fr;
6 % ’s jaars voor het laatste toepas
selijk gedeelte van 2.500.000 fr.

ARTIKEL 3
Artikel 8, tweede alinea van de

zelfde besluitwet wordt vervangen 
door de volgende bepaling :

De uitzonderlijke bijdrage zal even
eens berekend worden op het ver
schil tussen het bedrag van de ver
minderde vergoeding wegens totaal 
verlies waarop de te laag verzekerde 
reder in geval van ramp recht zou 
hebben gehad en het bedrag van de 
onder het regime der vernietigde po
lis verzekerde waarden.

ARTIKEL 4
Alinea’s 2, 3, 4, 5, en 6 van de bij de 

besluitwet van 27 Februari 1947 beho
rende polis worden vervangen door 
de volgende bepalingen :

Verzekerde waarde : frariï: ..........
(in cijfers en voluit).

Deze verzekerde waarde werd vast
gesteld overeenkomstig de bepalin
gen van artikel 4 bis van de besluit
wet van 27 Februari 1947.

De geschatte bouwprijs in Augustus 
1939 van het schip (casco en machi
nes) is vastgesteld op frank ..............
De voorraden, die voor een normale 
vaart nodig zijn, worden geschat,
waarde in Augustus 1939 op fra n k ......

De vooroorlogse intrinsieke waarde
is vastgesteld op frank ......................

De verzekerde waarde op de. datum 
waarop het risico aanvang genomen 
heeft is vastgesteld op frank ...........

ARTIKEL 5
Nummer 13 van de bijzondere voor 

waarden van de bij de besluitwet van 
27 Februari 1947 behorende polis 
wordt vervangen door volgende bepa
lingen :

13 - Voor de periode begrepen tus
sen de datum waarop het risico aan
vang heeft genomen en de datum van 
het totaal verlies of 31 December 
1947 zal voor ieder verzekerd schip 
een uitzonderlijke bijdrage worden 
geind, berekend op het verschil tus
sen de verzekerde waarde, vastgesteld 
zoals hierboven is gezegd, en de 
waarden voor de vereniging voor on
derlinge zeeverzekeringen tegen oor
logsrisico achtereenvolgens verzekerd 
onder het regime der vervangen po
lissen of de vergoedingen wegens to
taal verlies welke ten tijde van de 
opeising door de opeisende overheden 
gewaarborgd werden.

Deze uitzonderlijke bijdrage be
draagt ;
1 % ’s jaars voor het eerste toepas
selijk gedeelte van 500.000 fr;
2 % ’s jaars voor het tweede toepas
selijk gedeelte van 500.000 fr;
3 % ’s jaars voor het derde toepas
selijk gedeelte van 500.000 fr;
4% ’s jaars voor het vierde toepas
selijk gedeelte van 500.000 fr;
5 % ’s jaars voor het vijfde toepas
selijk gedeelte van 500.000 fr;
6 % ’s jaars voor de laatste toepasse
lijk gedeelte van 2.500.000 fr.

CARELS
Diesel M o to ren

A G EN TSC H A P

R. Bauwens & C°
REDERIJKAAI, 35

OOSTENDE (8)

SXe herziening, aan de V « 0 * Z .0 * R «
piemie

(Vervolg van blz. 1.)

sten in de oorlogsperiode verwezen
lijkt.

Men nam van hen 100 % van het 
gewonnene terug en ze krijgen thans 
op de hoop toe, volgens de grootte 
van het vaartuig, er nog van 50 dui
zend tot één millioen frank bij te 
betalen, waar die premie eigenlijk 
tijdens de oorlog had hoeven geheven 
te worden, waardoor de uitzonder
lijke belasting in verhouding zou 
verminderd zijn en het in werkelijk
heid nu niet uit de beurs van de re
der zou hoeven te komen.

Inderdaad wat men thans vergt, 
zou tijdens de oorlog niet zo zwaar 
zijn gevallen en zou de fiskale be
lasting in feite van hetzelfde bedrag 
hebben verminderd.

Anderziids zijn het de kleintjes, 
welke de grootste dutsen Zijn, al is de 
bijkomende premie proportioneel toe 
te passen en dit omdat ze toen zeer 
laag verzekerd waren.

Tenslotte stellen we de vraag waar
om onze visserij thans een bijko
mende premie van zeventig millioen 
moet dragen, waar ze tijdens de oor
log een oorlogsrisico-premie reeds 
stortten, andere geteisterden geen 
premie hoefden te betalen en deze in 
sommige gevallen voor het herstel 
van woningen en gebouwen, meer 
dan vier keer de waarde 1939 be
taald worden en de visser maximum 
drie keer de waarde 1939 ontvangt, 
verminderd van de ouderdom.

In die omstandigheden ware het 
niet nodig geweest in 1939 een wet op 
het oorlogsrisico tot stand te hebben 
gebracht met het doel onze vloot op

peil te houden en doelmatig te her
stellen.

Onze visserij reders hadden even
goed tot de gewone categorie geteis
terden kunnen behoren en ze zouden 
er niet slechter bij gevaren hebben. 
Als men onze getèisterden en die 
van de Binnenscheepvaart vergelijkt, 
dan worden ze eens te meer aanzien 
als ’t uitschot van ons land, juist goed 
om in tijd van oorlog ’t land te be
voorraden en hun leven veil te heb
ben voor ’s lands noden.

Ondankbaarheid is ’s werelds loon !
Nooit kon het beter dan ten op

zichte van onze visserij worden toe
gepast .

We komen hierop terug en publice
ren verder in ons blad het nieuw wets 
ontwerp, welke beoogt van onze vis
serij nog een 70 millioen te vergen.

VERITAS.
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R H E I N M E T A L L
POPPE-DESCHEPPER

Officiële agenten
BLOKSTRAAT, 30 BRUGGE 

Tel. 317.23
Een telefoontje...

Wij komen.
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Verandering van adres : 
Z.408 «Minerva» eigenaar 

Ed., oud adres :
Heist; Nieuw adres 
Heist.

Verandering eigenaars : ,
0.141 «Nora», vroeger eigenaars De 

Laere E. en Storme G., is eigendom 
geworden van Delaere E. sedert 1945. 

Duysere t7 p r n n  cl p vttj n  c ic It p 9 *
Dwarsstraat 28, 0 1 2  «Gilbert», Crekillie Gaston,
Knokkestraat, 28 vaartstraat 31 Oostende.

O O S T E N D E
Verbetering aan de officiële lijst 

der vissersvaartuigen :
0.118 «Baltic III», eigenaars : Vis- 

serij-rederi] Aug. Brunet, Rederij
kaai te Oostende. Gebouwd te St 
Johns (New Foundland) 1943 in hout, 
ombouwd te Oostende 1948. Motor 
Cro’ley 300 PK (85,7 Lloyds) nr 
134528 (1946); BT 184,98, NT 71,87; 
L. 31,27; B. 7,52; N. 3.22. In de vaart 
op 11 Februari 1949.

0.61 «Solange» wordt eigenaar van 
Navau, Maurice, Bra-sur-Lienne te 
Luik en Collinet Henri, Marie, 37 
Quai Mativa te Luik op 10-8-1948.

Uit de vloot:
0.116 «Bijou», eigendom van De

mon Victor (overleden). Vaartuig ge
zonken in de Montgomerydok en 
werd gelicht door de Dienst van 
Bruggen en Wegen. Zal openbaar ver
kocht worden door het beheer der 
Domeinen.

Bericht aan 
Zeevarenden

HAVEN NIEUWPOORT 
KUST

Zie bericht aan Zeevarenden Nr 253 
van 1946.

Met ingang van 21 Maart e.k. (mid
dag), wordt het voorlopig licht van 
Nieuwpoort buiten dienst gesteld en 
definitief vervangen door een schit- 
terllcht, geplaatst op een cylindrische 
toren in beton.

Ligging : 51°09’19”,6 N; 2°43’43” E.
Kleur : rood.
Karakter : 2 schitteringen om de 

14 sekonden : schittering 0,4 sec.; 
duister 2,6 sec.; schittering 0,4 sec.; 
duister 10,6 sec.

Hoogte : 26 meter.
Draagwijdte : 10 Mijl.

Wtafc in de ucuucgeul
TE NIEUWPOORT

Tengevolge van de zware storm van 
verleden week, lichtte het oud ontta
keld jacht, dat op de di;k lag, nabij 
de jachtclub op, en dreef, at 
Vervolgens is het gezonken midden 
van de vaargeul ter hoogte van de 
overzetdienst. Door het personeel 
van het Loodswezen werd bij het ge
zonken wrak een kleine boei gelegd. 
Het is te hopen dat de bevoegde dien
sten van Bruggen en Wegen dit wrak 
ten spoedigste zullen uithalen en het 
op een pla ats leggen, waar het niet 

1 meer op wandel kan gaan. Vissers,
I opgelet bij het in - en uitvaren, want 

een schroef is rap gebroken !______

De «ALAIN” lijdt
SCHIPBREUK

Het is  onze lezers bekend, hop enke 
le maanden geleden door de werf 
Aug. Loy aan een Noord Afrikaanse 
reder dhr Sauviaud een prachtig 
vaartuig geleverd werd, op deze werf | 
gebouwd.

Dit vaartuig had een bruto tonne
m aat van 49,35 voor een netto van 
17,86 ton. Zijn lengte was 18 m.; 
breedte 5.70 m. en een waterverplaat 
sing van 2.70 m3. Een motor van 180 
P.K. radio en een electrische diepte
meter maken zijn uitrusting volledig.

Wij vernemen thans uit Noord Af
rika het volgende :

Alhoewel weinig berichten binnen 
komen over het ongeval van de trei
ler «Alain» doet het gerucht de ronde 
dat het vaartuig als verloren zou 
moeten aanzien worden. Dhr Sauvi
aud is voor het ogenblik ter plaatse, 
op ong. 25 Km. ten Z. van Safi, waar 
de «Alain» op een rotsbank liep.

De bemanning heeft het vaartu ig . 
verlaten.

PROTEGEZ VOS
INTERETS MARITIMES
A V E C  C E  R A D A R  E C O N O M IQ U E

Vos horaires - et vos profits - ne 
pourront être compromis si vous avez 
un Navigateur Electronique G-E k 
bord.

Cet appareillage radar solide, com
pact et économique est le fruit d’an- 
nées d’expériences et de connaissances 
trés vastes. Cet «oeil magique» vous 
permettra de partir a temps, sans 
délal dü éi la  mauvaise visibilité et 
malgré l’encombrement des voies na- 
vigables & traverser. Les cargaisons 
dont vous avez la charge seront livrées 
endéans les délais stipulés et vos pro
fits seront stabilisés.

Pour obtenir une idéé d’ensemble 
des exigences auxquelles le radar doit 
satisfaire, General Electric a questlon- 
né des capitaines, des opérateurs, des 
ingénieurs-conseil au sujet de ren
dement pratique, vitesse, voies de na- 
vigation, emplacement disponible, 
puissance électrique k bord, investls-

sement raisonnable. La réponse est 
claire : un Navigateur Electronique 
G-E, qui révèle la posltion d’objets si- 
tués endéans un rayon de 30 milles, 
permet une navigation rapide et ré- 
duit fortement les risques de collision 
tout en étant d’installatlon et de ma- 
niement simples.

Quelle que soit l’importance de 
votre navire -  cargo, chalutier, re- 
morqueur -  si vous songez au radar, 
renseignez-vous chez General Elec
tric. Pour obtenir toutes données utl- 
les concem ant ce moyen de rendre 
votre exploitation maritime plus cer- 
taine et plus profitable, demandez le 
bulletin EBM-6B k l’Electronic De
partment, International General Elec
tric Co, Schenectady 5, New York, 
ÜJ3.A.

.GENERAL (GE) ELECTRIC 
CO., U.S.A.

GENERAL  ̂ELECTRIC
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De belangrijkheid der visnijverheic'
aan de Belgische Oostkust

De belangrijkheid der Vishandel en 
het Visserijbedrijf asin de Belgische 
Oostkust werd besproken in een stu- 
dievergadering uitgaande van het 
Verbond der visuitvoerders van de 
Belgische Oostkust.

De besprekingen werden belicht in 
het kader van de totale belangrijk
heid der Belgische visserij.

De volgende cijfers werden in het 
verslag te boek gesteld :
Opbrengst der visserij te Zeebrugge :
1946 Garnaal : 16.366.669,—

Vis : 61.650.347,—
Vissersvaartuigen welke
hun vangst verkocht hebben
te Oostende ( ’46 en ’47) 9.000.000,—
1947 Garnaal 22.795.758,—

Vis 62.624.820,—
Totaal : 172.437.594,—
1948 Garnaal : 26 621.976,—

Vis : 59.107.810,—
Verkoop in Oostende 4.402.378,— 
Totaal : 90.131.564,—

Voor het jaar 1948 moet rekening 
gehouden worden met de lock-out,

waardoor de cijfers anders veel hoger 
zouden staan voor dit jaar.

Anderzijds hebben de vennoten 
van de «Zeevisexport VEVO Zeebrug
ge» een gezamenlijk aankoopcijfer 
van 148.989.647 frank. Deze cijfers lo
pen over de periode van één October 
1945 tot 30 September 1947 en wer
den ingediend bij het Bestuur van 
het Zeewezen.

Voor deze periode vertegenwoor
digen de vennoten van de Zeevisex
port VEVO Zeebrugge één vierde van 
de totale Belgische aankoopkracht in 
de stedelijke vismijnen van onze kust.

In het verslag staat ook vermeld 
dat de beroepsvereniging der vis- 
groothandelaren-verzendërs en de 
beroepsvereniging der visuitvoerders 
van^de Belgische Oostkust zullen in
staan om de rechten der leden te ver
dedigen en te behartigen, in die mid
dens waar de belangrijkheid van het 
visserijbedrijf der Belgische Oost
kust over het hoofd gezien wordt.

Uit het land aan «UncCe Sant»

Ongevallen in de Visserij
0.159 «F.D. Roosevelt» op 13 Febr. : 

DESCHACHT Rafaëi, stoker, opper
vlakkige brandwonden aan rechter
arm veroorzaakt door ontsnapte gas
vlammen uit de vlamkas.

0.121 «Monte Carlo» op 17 Febr. : 
VERCRUYSSE Maurice, stuurman, 
lichte verwondingen aan rechter heup 
opgedaan bij het lossen van de vis.

0.304 «Laermans» op 20 Febr 1949 : 
BURKE Fernand matroos, struikelde 
over een dwarsliggend stuk hout en 
viel tegen de reling waarbij de rechter 
pols gekwetst werd.

0.228 «Massabielle» op 23 Febr. : 
EEREBOUDT Jean, matroos, toen de 
korre werd binnengehaald is de rech 
ter duim gevat geweest tussen dek- 
loper en bobijn van winch. Het slacht 
offer is te gronde geva’len waarbij 
nog twee ribben gekneusd werden. Hij 
zal gedurende drie weken werkonbe
kwaam zijn.

0.5 «Hubert-Gustaaf» op 26 Febr. : 
MEYERS Charles, motorist, is uitge
gleden en gevallen op linker hand. De 
dokter stelde braak van linker wijs
vinger vast. Het slachtoffer zal min
stens een maand werkonbekwaam 
blijven.

0.299 «Breughel» op 28 Febr. : DE- 
SAEVER Julien, machinist, heeft een 
slag gekregen van vliegwiel. Kwetsu
ren aan kniegewricht en kneuzing 
van linker heup. Veertien dagen werk 
verlet.

0.228 «Massabielle» op 27 Febr. : 
VANHOVE Gilbert, matroos, linker 
ringvinger werd tussen twee schakels 
van de ketting gekneld.

0.128 «Reine des Anges» op 1 Maart 
VERLEENE Engel, werd bij stormwe
der door zware golfslag uit stuurhuis 
geworpen en is in het kookhuis te
recht gekomen. Het slachtoffer kloeg

van pijnen in de schouder en lenden, 
en werd voor verzorging in een En
gelse haven aan wal gezet. Het rech
ter sleutelbeen werd gebroken en het 
schouderblad werd licht gekneusd.

0.85 «Pasteur» op 24 Februari : 
MARTINSEN Henri, stuurman, bij 
het uitzetten der korre een slag van 
wire op rechter voorarm gekregen die 
licht gekneusd werd.

0.132 «Christophe-Colombus» op 25 
Febr. ROOSENS Jozef, matroos, 
spierscheur van linker voorarm, opge
daan bij het buitenzetten der vis- 
planken.

Z.62 «Anna-Emannuël» op 26 Fe
bruari : VANTORRE Prosper, ma
troos, verwonding aan linker hand 
door splitsen van staaldraad.

Z.425 «De Hopende Visser» op 12 
Februari DE GROOTE Kamiel, 
schipper, uitgegleden en gevallen op 
dek. Kneuzing van linker lenden- 
streek. Drie weken ongeschiktheid 
tot werken.
0.243 «Gabrielle-Denise» op 21 Febr. 

RYSSEN Germain, lichtmatroos bij 
het gutten van vis stek gekregen in 
rechterhand.

Z.532 «Stormvogel» op 27 Februari ,49 
DEWAELE René, schipper, gekwetst 
in linker duim door visgraat.

0.89 «Marconi» op 1 Maart 1949 : 
VERBURGH Charles, matroos, ge
kwetst aan rechter hand door eer 
staaldraad bijl het aftreklren van 
de breidels.

Z.447 «Lydie-Suzanne» op 5 Maart ’4r 
BODYN Achiel, schipper, is bij het 
inwinden der korre uitgegleden er 
op rug gevallen. Lichte kneuzin'" 
van de onderste rugwervels. He' 
slachtoffer zal na een rustperiodr 
van een achttal dagen het werl 
kunnen hervatten.

BESCHERMING VAN DE 
VISNIJVERHEID

Bij een vergadering te St Louis, 
werden de volgende maatregelen voor 
gesteld, om de Amerikaanse visnijver
heid te beschermen : 1) Maximum 43 
millioen pond verse en gevrozen vis
filets per jaar invoeren; 2) een in
voer van 80 t.h. van deze van 1948, 
voor zoutwater-vis, begrijpend kabel
jauw, schelvis, stokvis en vlaswijting.

Er werd vastgesteld dat de invoer, 
voor 1948, van verse en gezouten vis
filets, een totaal van 53.566.542 pond 
bedroeg. Dit is ongeveer 6 maal meer 
dan in 1939. De invoer van steeds ho
gere hoeveelheden, ïs een ernstige 
bedreiging voor de Amerikaanse n ij
verheid.

AANVOER VAN VIS
Het goede weder begunstigde de 

vissersvloot van Boston gedurende de 
maand Januari. De aanvoer voor deze 
maand was 13.061.486 pond, binnenge
bracht door een vloot van 126 vaar
tuigen. Dit was een vermeerdering 
van 1.438.343 pond vergeleken met 
December en 2.169.990 pond vergele
ken met Januari 1948.

AMERIKA OP KOP
De aanvoer van vis voor 1948 uit de 

Noord-Westelijke Atlantische Oceaan 
wordt geschat op : Verenigde Staten: 
900 millioen pond; Canada 780 mil
lioen pond; Nieuw Foundland 680 
mlilioen pond; Portugal 160 millioen 
pond. Vissers van Denemarken en de 
Faroë Eilanden vissen grote hoeveel
heden ter hoogte van West-Groen- 
land, maar er zijn nog geen cijfers 
beschikbaar. De aanvoer uit deze wa
teren door Franse, Spaanse en Ame
rikaanse vissers is betrekkelijk klein.

REGELING VAN DE VISVANGST
De politiek van de regering der 

Verenigde Staten tegenover de vis
serij, is, het mogelijk maken van een 
maximum-productie op een gegeven 
basis. Maar het verwezenlijken van 
die politiek is beladen met ingewik
keldheid. Tegenover de overbevissing 
staat de regering om zo te zeggen 
machteloos, want, als zij wetten kan 
vaststellen voor haar territoriale wa
teren, kan ze niet verhinderen dat 
vissers van alle nationaliteiten, bui
ten deze wateren, onbeperkt vissen, 
want de oceaan behoort aan ieder
een toe. Spaanse, Portugese, Franse, 
Italiaanse, Engelse, Deense en Noor
se vissers vissen in de Noord Westelij
ke Atlantische Oceaan, zowel als Ca
nadezen en Amerikanen. De Ameri
kaanse regering riep een vergadering 
bijeen van verschillende naties met 
het oog een regeling te bereiken voor 
het vissen in de Noord-West Atlantiek 
Het is voor het welzijn van elkeen dat 
het voedsel uit de zee van overbevis
sing zou gevrijwaard worden, om de 
zee toe te laten een maximale hoe
veelheid voedsel te bezorgen. Het 
doel van de vergadering is aan de vis
serij van ieder land toe te laten, ieder 
jaar een maximale vangst aan te 
voeren, zonder de vis uit te roeien.

REKORDVANGST

Zeven treilers, toebehorend aan de 
zelfde maatschappij deden een re- 
kordvangst. Ter hoogte van Kaap 
Hatteras, deden zij in twee dagen een 
vangst van 70.000 pond zeeforellen. 
Zij landden hun vangst te Morehead 
City.

AANVOER IN BOSTON

Gedurende het jaar 1948, ontving

Boston 199.459.193 pond verse vis, 
voor een waarde van 16.116.592 dollar. 
Het totaal voor 1947 was 202.663.403 
pond voor een waarde van 14.838.610 
dollar. Dit bewijst dat de prijzen van 
1948 hoger waren dan deze van 1947.

De vangst van 1948 viel onder de 
verwachtingen, want er werd alge
meen verwacht dat zij deze van 1947 
zou overtreffen. In de plaats werd 
een vermindering van 3.000.000 pond 
vastgesteld. Dit is te wijten aan de 
schaarste van schelvis, de tijdelijke 
stillegging van de vissersvloot en het 
verkoop van vaartuigen aan andere 
havens.

KONIJNVIS
Konijnvissen, een soort van welk 

het profiel goede gelijkenis heeft 
met dat van een konijn, werden on
langs in de Golf van Mexico gevan
gen, en men gelooft dat zij op weg 
zijn naar de baai van Tampa'

Over ongeveer negen jaar, kregen 
deze gebieden het bezoek van dui
zenden konijnvissen en de vissers 
zien dit bezoek met genoegen tege
moet. Deze, onlangs gevangen, wogen 
van twee tot vijf pond.

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

O ostende-D over
Uurtabel der overvaarten voor de 

week van 13 tot 19 Maart 1949.
Van Oostende naar Dover ; af

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

te 10 uur 20.
De auto’s worden vervoerd met de 

gewone passaglersboten.

'MiiiiiiiiiiiiiiiiniïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiTiïiïïïng

Veranderingen aan dz 
( ü ó ó j e ü j i d a a t



Wxd em JAARVERSLAG attó LEERT
(Vervolg)

e) De Invoer

In ons vorig jaarverslag schreven wij dat voor een even
wichtige markt van vis en visserijproducten in ons land, zowel in- 
als uitvoer tot op zekere hoogte noodzakelijk is. Wat in 1948 in 
onze bedrijfstak gebeurd is, heeft hiervoor het bewijs geleverd. 
Door gebrek aan export werd het evenwicht verbroken en al de 
moeilijkheden welke de invoer sindsdien in de weg werden ge
legd spruiten uit dit verbroken evenwicht voort.

In 1947 werd door de vertegenwoordigers der visserij in 
de technische commissies der Nationale Federatie geen bezwaar 
gemaakt tegen de invoer van een aanzienlijk volume bodemvis, 
omdat de uitvoer, die in een nog veel sterkere verhouding geste
gen was dan de invoer, de markt op merkwaardige wijze in even
wicht hield. In 1948 echter viel de uitvoer grotendeels weg, ter
wijl de invoer aanvankelijk op het hoog niveau van 1947 gehand
haafd bleef.

De maand Maart, onmiddellijk vóór de lock-out, levert 
een typisch voorbeeld van dit verbroken evenwicht (vergelijkende 
cijfers in kg.)

Invoer van bodemvis Uitvoer van bodemvis
Maart 1947 1.120.800 2.051.000
Maart 1948 961.000 240.000

Gevoed door de Deense consignatie bleef de invoer van 
bodemvis. (cfr. tabel 5) op zeer hoog peil tot na de lock-out. T ij
dens de lock-out werd zelfs voor de maand Mei het recordcijfer 
van 1.938.000 kg. bereikt, en dit cijfer ware ongetwijfeld nog 
hoger geweest als het administratief apparaat van de importhandel 
dit plotseling aanzwellend rhythme sneller had kunnen verwerken. 
Na de lock-out kwam de reactie. In de tweede helft van het jaar 
bereikte de invoer van bodemvis nog slechts 1.900.000 kg. (maand- 
gemiddelde 316.000 kg.) tegen 7.000.000 kg. in de eerste helft 
van het jaar (maandgemiddelde 1.115.000 kg.)

Deze instorting van de invoer is te wijten aan verschillende 
factoren : de in overleg met Denemarken doorgevoerde uitschake
ling van de consignatie ; de geringe aanvoer in Denemarken 
door slecht weder en seizoenmatige factoren ; het tijdelijk stop
zetten der invoervergunningen in de Zomermaanden en het op
nieuw in voege brengen van het verbod tot invoer van vis onder
40 cm.

Het geografisch beeld van onze invoer van diepzwem- 
mende vis is hetzelfde gebleven. Voor dezelfde redenen als die we 
verleden jaar aangaven bleef Nederland, dat vóór de oorlog de 
eerste plaats innam, op een bescheiden derde plaats, beperkte de 
invoer uit Zweden zich tot zalm en die uit Noorwegen tot aan
vullende leveringen van rondvis, terwijl Denemarken met zijn 
enorm uitvoersurplus bijna geheel de markt voor zich blijft op
eisen.

Onze invoer van verse haring bedroeg in 1947, volgens de 
voorlopige cijfers van het Nationaal Instituut voor de Statistiek,
4.612.900 kg., terwijl de definitieve cijfers van het Departement 
van Financiën voor het jaar 1938, 6.560.300 kg. aangeven.

Er was hier dus, in verband met de sterk gestegen eigen 
aanvoer van volle haring, een achteruitgang van de invoer. Deze 
ontwikkeling, die zowel van het standpunt der visserij als van dat 
der visverwerkende nijverheid verheugend moet worden geacht, 
heeft zich in 1948 sterker voortgezet. Inderdaad, de voorlopige 
cijfers van het Nationaal Instituut voor de Statistiek geven tot 
einde November een totaal van 2.906.000 kg., zodat het jaarcij
fer waarschijnlijk niet hoger zal zijn dan rond 3.500.000 kg. In 
een volkomen vrije markt - de invoervergunningen werden tot 
geen enkele administratieve restrictie gebruikt - gaat dus de in
voer van haring verder achteruit, ten gunste van de nationale pro
ductie. De grote levérancier van verse en bevroren haring was 
Noorwegen, terwijl Nederland, vóór de oorlog voornaamste leve
rancier, thans de tweede plaats inneemt.

Interessant is het tenslotte aan te stippen dat voor het 
eerst sinds de oorlog Engeland opnieuw in de statistiek ver
schijnt met een levering van 215.000 kg. in November. Er mag 
worden aangenomen dat deze Engelse leveringen in 1949 merke
lijk hoger zullen zijn, zonder dat het globaal volume van onze 
invoer van verse haring hierdoor zal worden verhoogd.

Wat nu onze invoer van gezouten haring betreft, deze be
droeg in 1938 ruim 18.000.000 kg. (definitieve cijfers) en
9.000.000 kg. in 1947 (voorlopige cijfers).

Ook hier kan de zeer sterk gedaalde invoer (cfr. tabel 7) 
worden gemotiveerd door de stijging van de eigen haringaanvoer 
en geenszins door verminderde activiteit der Belgische haring- 
rokerijen. In 1948 stellen wij vast dat de invoer ongeveer op het 
peil van 1947 zal blijven. Inderdaad, de voorlopige cijfers voor de 
eerste elf maanden van het jaar geven een invoer van 8.965.000 
kg. Rekening houdend met seizoenmatig hoge invoer in de laatste 
maand van het jaar zal het jaarcijfer rond 10.000.000 kg. komen 
te staan, dus bijna de helft minder dan vópr de oorlog.

Om het beeld van onze invoer te vol ledigen, geven wij nog 
in bijlage (tabel 8) de statistiek van de geografische indeling van 
onze import van bodemvis, verse haring en gezouten haring in
1948, 1947 en 1938.

f) De Uitvoer

Onze exporthandel beleefde in 1948 een van zijn zwartste
jaren.

Reeds in ons vorig jaarverslag wezen wij er op dat, alhoe
wel het globaal exportcijfer voor 1947 schitterend mocht worden 
genoemd, het trimestrieel verloop van deze export zeer ongunstig 
was en dat bovendien het globaal resultaat vöór de helft gedragen 
werd door één enkele markt, nl. Engeland. In het laatste kwartaal 
van 1947 was de toestand zelfs zo dat practisch alle exportmark
ten buiten Engeland weggevallen waren, in verband vooral met 
onze speciale deviezenpositie.

Deze uiterst precaire toestand hield aan in de twee eerste 
maanden van 1948, toen op een totale export van 1.492.000 kg. 
bodemvis niet minder dan 1.420.000 kg. naar Engeland werden 
verzonden. Het gevolg was dat, toen de Engelsen, na ons het re
gime van de «general open licence».te hebben ontnomen, op 26 
Februari plotseling instructies gaven om alle invoer van Belgische 
vis stop te zetten, onze export bijna geheel ineenstortte. In Maart 
bedroeg hij nog slechts 240.000 kg. terwijl in Maart van verleden 
jaar ruim 2.000.000 kg. verse bodemvis kon worden geëx
porteerd. Deze catastrophe gaf de laatste beslissende stoot tot de 
zg, «lock-out» in het.visserijbedrijf.

Voor de eerste elf maanden van het jaar 1948, bedroeg 
onze, globale commerciële export van bodemvis 4.593.000 kg.

tegen 12.908.700 kg. voor het hele jaar 1947 en 3.566.700 kg. 
voor het hele jaar 1938 (cfr. tabels 9 en 12). In die 4.593.000 kg. 
vertegenwoordigt de export naar Engeland niet minder dan
2.385.000 kg. en op dit cijfer vallen niet minder dan 1.420.000 
kg. in de twee eerste maanden van het jaar.

Vlak vóór de lock-out slaagde men er nog in 980.000 kg. 
rondvis naar Frankrijk te sturen, amper één vierde dus van het 
contingent dat ons in het Belgisch-Frans handelsverdrag van Juli 
1947 was toegezggd en dat dus voor het grootste deel een dode 
letter is gebleven.

De verdere export in de loop van het jaar beperkte zich 
tot onbeduidende leveringen aan Engeland en Zwitserland. De 
Italiaanse markt, die in de eerste helft van 1947 nog 2.000.000 
kg. Belgische bodemvis had opgenomen, is praktisch totaal verlo
ren gegaan, omdat wij niet meer in de mogelijkheid zijn te con- 
cureren tegen de vreemde prijzen en bovendien de ongunstige pari
teit van de Lire tegenover de Belgische frank die concurrentie nog 
zwaarder maakt. Engeland heeft, in het raam van zijn algemene 
politiek van herstel der betalingsbalans en om de steeds opnieuw 
terugkerende goudafvloeiïng van de centrale reserve der sterling- 
zone naar België te verhinderen, alle invoer uit ons land sterk 
verminderd in de door het nieuwe handelsverdrag toegestane ge
ringe invoer van vis bewust op de lange baan geschoven, zodat 
pas in September een beperkte export kon hernomen worden. Het 
Frans-Belgisch handelsverdrag werd om gelijkaardige redenen bui
ten werking gesteld en het moet twijfelachtig voorkomen dat wij 
nog ooit het relikaat van 3.000 ton van het verdrag van Juli
1947 zullen kunnen leveren. In Duitsland, overstroomd met goed
kope vis uit de Noorderlanden, maakten wij in 1948 helemaal 
geen kans. Alleen Zwitserland bleef een stabiele markt, omdat het 
financieringsprobleem hier geen rol speelt en het vooral gaat om 
gespecialiseerde leveringen van fijne vis. In verband met de gerin
ge mogelijkheden van dit afzetgebied, speelde de export naar 
Zwitserland echter weinig of geen rol in het marktverloop.

Al even erg was het gesteld met onze export van verse 
haring (cfr. tabels 10 en 12). In 1947 bedroeg deze nog ruim
5.000.000 kg. door levering van 4.000.000 kg. aan West-Duits- 
land en 1.000.000 kg. aan Italië. In de eerste elf maanden 
van 1948 valt de export op 900.000 kg., waarvan ongeveer
600.000 kg. naar Tchecoslovakije. Gelukkig was de aanvoer van 
ijle haring gering, zodat een catastrophale inzinking van de markt 
wegens het wegvallen van het Duitse afzetgebied kon vermeden 
worden.

Dezelfde toestand en dezelfde oorzaken vinden wij bij de 
gezouten haring (cfr. tabels 11 en 12). De export hiervan valt van
2.763.900 kg. in 1947 op 1.181.000 kg. voor de eerste elf maan
den van 1948. De Italiaanse markt is weggevallen en ons blijft 
nog slechts een levering van §74.000 kg. aan Polen in het raam 
van de speciale ruiltransactie, waarvan in ons vorig jaarverslag 
sprake.

Tenslotte bleef de Franse markt hermetisch gesloten voor 
onze traditionele garnaalexport. Dit was in verband met de ge
ringe aanvoer dit jaar geen groot kwaad, doch het moet zeer wor
den betreurd dat Holland op het gebied der garnaal leveringen onze 
plaats dreigt in te nemen.

De enige branche die er in geslaagd is de export ongeveer 
op het peil van 1947 te handhaven was onze conservennijverheid, 
met een uitvoer van 355.000 kg. voor de eerste elf maanden van 
het jaar tegen 432.900 kg. voor dezelfde periode van verleden 
jaar. Hieraan dient echter onmiddellijk toegevoegd dat onze con
servenfabrieken vóór de oorlog met een geringere productiecapa
citeit ruim driemaal meer exporteerden en dus nog een geweldige 
achterstand hebben in te lopen.

De vergelijkende cijfers van de geografische indeling van 
onze export van diepzwemmende vis, verse haring en gezouten 
haring voor de eerste elf maanden van 1948 en voor de jaren 1947 

' en 1938 geven wij in bijlage (tabel 12).
Onze uitvoer van vis is het slachtoffer geworden vooral van 

de gebrekkige en eenzijdige toepassing van onze bilaterale han
delsverdragen. Zij heeft het lot gedeeld van onze andere expor
terende verbruiksnijverheden, die stelselmatig ter zijde worden 
geschoven in het voordeel der zogenaamde essentiële producten.

g) De Visverwerkende nijverheid
De drie takken van onze visverwerkende nijverheid vor

men een waardevol want bestendig afzetgebied voor een aan
zienlijk deel van onze aanvoer. De Federatie acht het dus haar 
plicht ook deze nijverheid in al de mate van het mogelijke bij te 
staan. Zij heeft daarom steeds haar volledige steun gegeven aan 
de «Groepering der Visnijverheden», wanneer deze Groepering 
beroep deed op haar medewerking. Vooral bekommerde zij zich 
om het verruimen van de buitenlandse afzetgebieden voor de vis
verwerkende nijverheid. Dank zij de systematische tussenkomst 
der Federatie wordt bij het afsluiten der handelsverdragen meer 
en meer rekening gehouden met de wenselijkheid bewerkte vis in 
de contingentslijsten te voorzien en specifiek te vermelden, waar
bij speciaal in aanmerking komt de export van visconserven, gezien 
deze tak, die vóór de oorlog ongeveer de helft van zijn productie 
exporteerde, in de eerste plaats behoefte heeft aan grotere uitvoer. 
Ook export van gerookte en gezouten haring werd door tussen
komst der Federatie in enkele handelsverdragen opgenomen. De 
activiteit onzer rokerijen is inderdaad dermate gestegen dat niet 
alleen de aanvoer van volle haring, die de laatste jaren ongeveer 
driemaal hoger was dan vóór de oorlog, zonder al te veel moeite 
kon worden verwerkt, maar dat ook gerookte haring en sprot 
voortaan als Belgisch exportartikel kunnen in aanmerking komen, 
terwijl vóór de oorlog het binnenlands verbruik door import, 
hoofdzakelijk uit Nederland, moest worden aangevuld. De sterke 
ontwikkeling der rokerijen heeft echter, zoals reeds in ons vorig 
jaarverslag aangestipt, aanleiding gegeven tot het ontstaan van 
kleine marginale ondernemingen, die door ontduiking van de 
overdrachttaks een deloyale concurrentie uitoefenen, welke des
te meer moet worden betreurd omdat zij tot schade strekt aan de 
goed georganiseerde en een behoorlijk artikel op de markt bren
gende rokerijen.

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

▼

i

Belgische Zeemacht op 
oorlogsactiviteit 

gericht
DAGORDE VAN MINISTER 

DE FRANTEUR
De Minister van Landsverdediging, 

Kolonel de Fraiteur, heeit een dag
orde gericht aan de Zeemacht, ter 
gelegenheid van haar aanhechting 
bij de strijdkrachten. Hij heeft daar
bij o.m. verklaard : «Als voortzetting 
van de Belgische afdeling van de«Ro_ 
yal Navy»,heeft de bij besluit van de 
Regent opgerichte zeemacht, sedert
dien de gevaarlijke taak vervuld om 
de kust van mijnen te zuiveren en de 
wrakken te lichten. Zij heeft deze 
taak, die thans bijna voltooid is, moe
dig en behendig uitgevoerd. Thans 
moet de zeemacht zich voorbereiden 
op oorlogsactiviteit.

Deze taak zal van haar gehele staf, 
officieren, onderofficieren en matro
zen een onverdroten arbeid eisen.»

Invoer in
Frankrijk

De «Journal Officiel» van einde Fe
bruari geeft de volledige lijst van de 
vis die de Fransen zullen mogen in
voeren. Deze lijst is te lang om ze 
hier in haar geheel weer te geven, 
maar het totaal bedrag er van be
loopt niet minder dan 447.606.000 fr. 
Daarenboven is het grootste gedeelte 
van de prijzen hoger dan die welke 
te Boulogne marktten.

Een Frans blad schrijft dienaan
gaande :

«De eerste vraag die zich stelt is 
of het wel nodig is dat die vis inge
voerd wordt. Daarop zal men ons 
antwoorden, dat weten we, dat we 
vreemde vis moeten slikken om in 
staat te zijn onze Renault 4 H.P., on
ze parfums, onze Parijse artikels uit 
te voeren ? Men zal ons ook doen op
merken, dat men in commerciële ak
koorden alti.'d met twee is om te on
derhandelen. Dit weten we helaas ! 
sedert langer dan vandaag.

We nemen aan dat we aan ons 
handteken onder het commerciël ak
koord niet mogen tekort schieten, 
maar we vragen ons af, indien er 
geen beter ogenblik geweest is om dit 
akkoord af te sluiten, namelijk wan
neer enkele weken geleden, de aan
voer in Frankrijk ver beneden de 
vraag was.

De derde en laatste vraag is te we
ten wie er deze data voor de invoer 
vaststelt. Natuurlijk is het de «onbe
kwame» dienst van de vis die in het 
blinde handelt zonder ooit de gevoeg
de kringen te raadplegen.
Vóór de oorlog voerden we ook vis 

in, maar deze invoeren waren er zo 
op gericht dat ze de markten niet 
konden desorganiseren, en geen ne
faste invloed hadden op de winsten 
van onze vissers en onze reders. In 
die tijd echter was het het Ministerie 
van de Koopvaardij die de invoeren 
regelde en tevens de commerciële ak
koorden in acht nam.

Het is hoog tijd deze praktijk te
rug in voege te brengen. Aan de deur 
met de heren van de ravitaillering. 
Ze hebben lang genoeg slecht werk 
geleverd, nu worden ze echter ge
vaarlijk voor de Franse economie».

. N I  BELIARD-CRIGHTON & C° j
_  _____  ^ (U )I

DE MAKREELCAMPAGNE
FRANKRIJK

IN

In aanleiding van wat we hierbo
ven schreven is de makreelcampag- 
ne die aan de vissers indien niet de 
weelde toch een goed levensbestaan 
had moeten brengen op een cata
strophe uitgelopen.

Daar de prijzen onverwacht een 
ongehoorde inzinking kenden, heb
ben de vissers van Douarnenez be
sloten niet verder meer uit te varen, 
daar ze hun kosten niet kunnen 
dekken.

Walvis olie
De laatste Noorse statistieken voor 

productie van walvisolie tonen aan 
dat de tien Noorse expedities een to
taal van 498.700 vaten olie aanvoer
den, of een gemiddelde van 98.8 vaten 
per schip en per dag. De Noorse 
tankstomer Orwel is te Fredrikstad 
aangekomen met 4.500 ton walvisolie 
voor de Noorse margarinefabrieken.

W at is er van de 
grote Duitse 
paketboten 
geworden t

Iedereen zal zich nog herinneren 
dat de «Europa», die aan Frankrijk 
toegekend werd, en pas in een 
Franse haven aangekomen was, zonk. 
De «Bremen» die in 1941 in Bremer- 
haven brandde wordt te Norderham 
afgebroken. De «St Lodewijk» die in 
haar voorste gedeelte door een bom 
geraakt werd, is te Hamburg beland, 
waar haar schier ongedeerde instal
laties als vlottend hotel dienst doen. 
De «Milwaukee» en de «New York» 
werden vernield. De «Hamburg» en 
de «Hansa» en de «Deutschland» 
zijn gezonken. De «Berlin» en de '«Ge
nera.! von Steuben» zijn in 1945 op 
een mijn gelopen. De «Stuttgart» 
brandde in 1943 bij Dantzig op.
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DOKTERSDIENST
Op Zondag 13 Maart : Bij afwezig

heid van de gewone huisdokter, gelie
ve men zich te wenden tot : Dr. Seu- 
rynck, Nieuwpoortsteenweg 103. Tel. 
72765.
APOTHEEKDIENST

Op Zondag 13 Maart alsook nacht
dienst van 12 tot 19 Maart : Apothe
ker Beuselinck Nieuwpoortsteenweg, 
2.

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

ECZEMA
W O N D E R Z A L F

I N D I A N A
Te koop in alle 

apotheken
(13)

VRUCHTAFDRIJVING
Zekere vrouw V., werd Donderdag op
geleid, beschuldigd van vruchtafdrij
ving. De vrouw werd naar Brugge 
overgebracht. Ny

BACCHUSVRIEND
Cheyns Georges, wonende Paepen- 

burgstr., 11 te Torhout werd alhier 
opgeleid daar hij in staat van open
bare dronkenschap verkeerde Ny

VALSE BANKBRIEVEN
Zowat in alle openbare besturen 

kan. men thans aanplakbrieven zien 
hangen waarop het publiek zichzelf 
kan rekenschap geven van het merk
baar verschil tussen de goede en 
slechte bankbrieven van 1.000 frs die 
alweer in omloop zijn. Dergelijke ac
tie za1 zeker,nutt’ g zijn tenzij... men 
in' bepaalde besturen het nuttiger 
zou achten deze plakaten te hangen 
op plaatsen waar het publiek geen 
toegang heeft. Zo gebeurt het ten 
minste alhier in het telegraaf kan
toor.

Te Oostende werden ondertussen 
nog geen valse bankbrieven ontvan
gen.

In Gistel daarentegen werd in het 
postkantoor reeds een brief in beslag 
genomen. Ny
V O O R  d e  GETEISTERDEN v a n  d e  
WATERSMOOD

De lokale afdeling .van het Rode 
Kruis heeft vanwege dhr. Bernheim 
algemeen directeur van de firma «A 
l'Innovation» wonende 14 Dambord- 
straat te Brussel, een gift van 3000 
fr ontvangen die ter beschikking dient 
gesteld te worden van de noodl’jden- 
de geteisterden van de watersnood 
van 1 Maart jl.

DE SCHADE AAN DE 
BADINSTALLATIES

Uit officiële bron wordt bevestigd 
dat de schade aan de badinstallatie 
zeer aanzienlijk is. Men noemt het 
evenwel onverantwoordelijk en voor
barig te gewagen van een buitenge
bruik stellen van de luxebaden. Hier 
is de schade het aanzienli;kst doch 
zeker is dat deze voor het komend zo
merseizoen volledig zullen hersteld 
zijn. ‘ Ny

GETEI STER DEN, MELDT U AAN
Het gemeentebestuur heeft de be

volking op de hoogte gebracht van 
het feit dat het zinnens is een lijst 
aan te leggen van de personen die 
door de jongste watervloed werden 
geteisterd. Alle geteisterden worden 
verzocht zich vóór 7 Maart ten stad- 
huize aan te melden en meteen het 
bedrag van de opgelopen schade me
de te delen. Het stadsbestuur waar
borgt geen vergoeding doch belooft 
de bevolking haar onverdroten tussen 
komst bij de bevoegde instanties om 
een eventuele schadevergoeding af 
te dwingen. Ny

DE MOORD TE WESTENDE
Tegen de betichte Lanoy werd een 

aanhoudingsmandaat bekrachtigd.
De beklaagde vertoeft nog steeds 

in het spychiatrisch instituut te Gent
Ny

IN DE KONINKLIJKE 
SCHOUWBURG

Zondag 13 Maart te 20 uur : «DE 
KLUCHT VAN DE BRAVE MOORDE
NAAR» blijspel in 4 bedrijven door 
Jos. Janssen.

Zondag 27 Maart te 20 uur : «LES 
MAINS SALES». Noteren wij van he
den af dat het meesterwerk van de 
beroemde Jean-Paul Sartre, de vader 
van hét beruchte existentialisme, zal 
doorgaan met een der beste Franse 
filmartisten, Frangois Perier, in de 
hoofdrol.
SCHIELIJK OVERLIJDEN

In de Northlaan, ter hoogte van de 
Nieuwpoortsteenweg is de 49-jarige 
Simoens Pierre, wenende te Oostende 
plots Ineengezakt en overleden. Het 
lijk werd naar het dodenhuisje over
gebracht.

BAL F.C. IJSBEREN
Op Zaterdag 2 April 1949, om 8 u. 

in de zaal «8-Urenhuis» Langestraat 
BAL DER F.C. IJSBEREN

ingericht door de Voetbalclub der N. 
V. Froid Industriel.

Opbrengst volledig ten voordele der 
werken «Ibis» en «Godtschalck»

NON-STOP BAL - ATTRACTIES 
met medewerking van Mej. Lecluyse, 
en de hh. Jer. Depoorter en Frans Pau 
wels.

Reuze tombola met talrijke mooie 
prijzen. Iedereen welkom !

Algemene ingang : 9 fr.
Dranken vanaf 6,50 fr.

SCHOOL VOOR 
BESTUURSWETENSCHAPPEN

De lessen van het le  jaar, zowel de 
administratieve als de politieleergan- 
gen vangen aan op Vrijdag 1 April
1949, te 18 uur en verder gaan door 
elke Dinsdag en Vrijdag zelfde uur, 
in de Leopoldschool, Ieperstraat te 
Oostende.

De belangstellenden worden ver
zocht zohaast mogelijk in te schrijven 
bij de secretaris van de school M.R. 
Laga, onderbureauchef, (Stadhuis, le  
Afd. Bur. B.) om het bestuur toe te 
laten alle nuttige schikkingen te ne
men.

Inschrijvingsrecht voor beide aïde- 
lingen : 150 fr. per leerjaar.
MAAND VAN DE HUISVROUW

Bruine zeep 10 fr.; Extra Glans- 
verf 35 fr.; Lijnolieverf 25 fr.; Zeem
vellen 8 en 12 fr.

Soleil, Persil, Vigor, Vixil, enz.... aan 
kostprijs !

Een nuttig geschenk bij een aan
koop van 25, 50 of 100 fr.

Alles voor de grote kuis in de 50 bij- 
hui^sn FRANCO-BELGE, waarvan 2 
te Oostende : Koningstraat, 25 en 
Groentenmarkt. 10. (71)
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(15) VERKOOP l
Schrijf- en Rekenmachines ;
Onderhoud en herstelling ter f 

plaatse
A. VANDERNOOT I
Maria Theresiastraat, 16, \

Het nieuw Kursaaigebouw

ÊmiÊEmêè

Het nieuw concertgebouw van de Casino-Kursaal.

BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN

26 Februari — Eliane Billiouw v. 
Raymond en Edith Goffyn (Steene); 
Gabriël Van Hecke v. Leopold en Eli- 
sa Deeren (Schore); Redgy Van den 
Bergh v. André en Gilberte Vier- 
linck, Plantenstr 23; Rosette Ver
biest v. Louis en Anna Vanhoeck, 
Zwaluwenstr 85;

27. — Rita Rau v. Carolus en Yvon
ne Devos, St Paulusstr 68; Donald De- 
craecke v. Gustaaf en Astrid Diet, 
Plakkerstr 51; Patrick Grunewald v. 
Camille en Georgette Mille (G ent);

28. — Huguette Mohn v. Roland en 
Simonne Fontaine, BI. Kasteelstr 13; 
Ronny Lahaye v. Carolus en Laura 
Dehullu, Brandarlskaai 1; Robert 
Packet v. Gustaaf en Alicia Broucke 
(Steene); Roland Vanthuyne v. Ca- 
miel en Laura Hoflack (Leffinge); 
Jean Deman v. Arthur en Georgette 
Poppe (St Genesius R ode);

1 Maart — Mare Michiels v. Au- 
gustinus en Denise Vanthuyne, Stwg 
op Nieuwpoort 487; Joanna Mathys v. 
Gabriel en Suzanne Vermeire, Sport- 
str 15; Christiane Vanwalleghem v. 
Julien en Liliane Loontjes (Middel
kerke); Jeannine Terriere v. Ben
jamin en Irma Kyndt (Ichtegem);

2. — Huguette Beernaerts v. Mau
rice en Maria Baes, Steenstr. 41; 
Magda Dereeper v. Albert en Urbanla 
Lauwereyns (Moere);

3. — Arlette Legein v. Lodewijk en 
Simonne Neut (Nieuwpoort); Jules 
Cattoor v. Edmond en Angela De
wulf, (Blankenberge); Rita Vanhout- 
te v Albert en Pharailde Croes (Klems 
kerke); Ingrid Roose v. Lucien en 
Lydia Broucke, Moerasstr 6;

4. — Liliane Boudolf v. Richard en 
Josephine Texhy, Ger^tstr 63;

5. — Ginette Deschacht v. Lucien 
en Irma Bruyneel (Breedene); Ray
mond Bovenistier v. Josephus en Ger- 
mana Vanhoutte, De Ridderstr. 14.

STERFGEVALLEN
26 Februari. — Marcel Dehille, 1

mnd, Steenbakkerstrt 85; Chelie Ver- 
venne, 82 jr, wwe Joannes Vanden- 
abeele, Itegierlaan, 53; Joannes Plat- 
teau, 71 jr, echtg. Lazaria Derynck, 
Edm. Laponstr 18;

27. — Louisa Dumon 59 jr, echtg. 
Mauritius Vandewalle (Breedene);

28. — Henri Gevaert, 62 jr, echtg. 
Leontine Hostyn (Steene);

1 Maart — Robert Ureel, 2 mnd, 
Steenbakkerst" 50;

2. — Ludovicus Tratsaert, 72 jr, 
'echtg. Elisa D|ecaestecker, Stwg op 
Torhout 89;

3. — Monique Masson, 24 dg. Plat- 
formstr 7; Maria Strubbe, 28 jr, echtg 
Alois Beels (Westende);

4. — Helena Parmentier, 72 jr, wdr 
Camille Beuren en Pierre Verstraete, 
Kairostr 20.

HUWELIJKEN
Roland Brys, visser en Edith Asse- 

loos; Francois Westerlinck, visser en 
Godelieve Vannes; Georges Heinder- 
son, visser, en Fernanda De Block; 
Richard Fouquet, beroepsmilitair, en 
Elza Huys; Fernand De Vriese, druk
ker, en Astrid Dyserinck, naaister; 
iFranciscus Boona, baanwerker, en 
Julia Keters, werkster; Albert Ro- 
denbach, klerk, en Elvire Willaert, be
diende; Gilbert Pieters, handelaar en 
Hélène Fonteyne; Desiderius Gunst, 
brievenbesteller, en Germana Deleu, 
naaister; André Vanden Abeele, vis- 
bewerker en Fernanda Versluys.
\_ : T j ■ !' j ' i I 1 1 r , HF»

HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
Keters Henri, werkman, Landbou- 

werstr 6 en Declerck Esther, Torhout- 
stwg 128.

ANDERE GEMEENTEN
Voet Raymond, conducteur van 

werken, Brussel, en Bauwens Jeanne 
wwe Winand Renouprez; Ro-seel Ro
ger, visser, Oostende en Cuylle Agnes, 
meid, Eemegem; Le jeune Robert, be
diende, St Gillis eh Wllquet Andrée, 
bediende, Elsene.

|  OOSTENDE — Tel. 72.113
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UITSLAG OPENBARE 
AANBESTEDING

Opbouwen van een transformato
renstation aan de Honoré Borgerstr.

Openbare aanbesteding 3 Maart 
1949 :
1. Verkempinck, Leopold Van Ty- 
ghemlaan 6, : 311.647,42 fr .
2. L De Busschere, Oostende, : 
317.753,95 fr.

Opbouwen van een transformato
renstation aan de Warschaustraat.

Openbare aanbesteding 3 Maart 
1949 :
1. P. Verkempinck, L. Van Tyghem- 
laan, 6 : 485.136,35 fr.
2. L. De Busschere, Oostende, : 
486.615,04 fr.

Opbouwen van een transformato
renstation aan de Nieuwpoortstwg.

Openbare aanbesteding 3 Maart 
1949 :
1. L. De Busschere, Peter Benoitstr.,
15, Oostende : 504.956,20 fr.
2. P. Verkempinck, Oostende, : 
505.543,58 fr.

Opbouwen van een transformato
renstation in de Leopoldschool.

Openbare aanbesteding 3 Maart 
1949 :
1. P. Verkempinck, L. Van Tyghem- 
laan, 6, Oostende : 245.179,05 fr.
2. L. De Busschere, Oostende : 
255.632,43 fr.
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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

wendt U ln volle vertrouwen tot
J a c k

DELANGHE
Nieuwpoortütwg, 72

Oostende s 
Telef. 713.98 \

GROTE KEUS f
MATIGE PRIJZEN (14) %
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Fl ETSEN MANlAK AAN ’T WERK
Door Verheyi; Robert werd uit het 

spiegelmeer in het Maria-Hendrika- 
park een fiets opgevist die kon gein- 
dentificeerd worden als zijnde het 
bezit van Albert De Blauwe. De fiets 
was enkele dagen geleden gestolen. 
Maar na deze fiets kwamen ook nog 
andere fietsen aan de oppervlakte, zo 
dat de politie van mening is dat dit 
het werk ls van een maniak. Ondertus 
sen wordt de geheimzinnige fietsdief 
ijverig opgespoord.

Vrijdagnamiddag was de pers uit
genodigd om ten stadhuize een uit
eenzetting te aanhoren nopens het 
nieuw bouwplan van onze Kursaal. 
Talrijke gemeenteraadsleden hadden 
er eveneens aan gehouden deze uit
eenzetting bij te wonen hetgeen er 
op wijst dat hij die spreekt over de 
heropbouw van de vernielde Kursaal, 
zeker is heel wat belangstelling te 
wekken.

Dhr Burgemeester leidde de bouw
meester van het nieuw concertge
bouw, dhr Stynen in, er op wijzend 
dat 3 jaar geleden reeds een wed
strijd werd uitgeschreven voor het
nieuw gebouw. Het was dhr Stynen 
die de eerste prijs wegkaapte. Tot op 
heden heeft hij zijn beste krachten 
gewijd aan de uitbouw van zijn pro
ject. Het plan werd in de loop van de 
drie jaren gevoelig , gewijzigd voor 
wat de uiterlijke constructie betreft.

Ondermeer werd de toren weggela
ten. Aan de innerlijke schikkingen 
werden echter geen wijzigingen aan
gebracht. Het nut verbonden aan de
ze wijzigingen ligt eerstens in een 
gevoelige vermindering der bouwkos
ten (circa 45%) en de mogelijkheid 
het gebouw vlug te kunnen optrek
ken zonder dat evenwel het doel en 
de eindbestemming van het gebouw 
in iets zal worden geschaad.

Dhr Stynen kwam dan aan het 
woord en wijdde uitvoerig uit over de 
constructie van het gebouw. Bij de 
materialen nodig tot de uiterl'jke 
bouw zullen glas en witte artssteen 
primeren. Geweldige ramen zijn voor_ 
zien: alle gevels van het gebouw dat

in heldere tinten van het artssteen 
een prettige en tevens imponerende 
indruk zal verwekken, over gans de 
uitgestrekheid van het strand. Dub
bele ramen zullen het verwarm.ngs- 
probleem vereenvoudigen en tevens 
de noodzakelijkheid weren om tijdens 
de wintermaanden gans het gebouw 
in een houten harnas te steken. Al
dus zal het concertgebouw winters 
en zomers een architecturale aan
trekkelijkheid zijn. Vervolgens leid
de dhr Stynen, aan de hand van tal
rijke plannen, ons doorheen het ge
bouw, gaf alle mogelijke aanduidin
gen nopens opvatting, aard, ligging 
van de verschillende zalen. Het zou 
ons te ver leiden moesten we dhr. Sty
nen tot het einde volgen en het ge
bouw beschrijven zoals hi; het in zijn 
plannen reeds ziet verrijzen. Beslui
ten we met er op te wijzen dat gans 
het complex ontegensprekelijk ge
tuigt voor het buitengewone bouwkun 
dig en praktisch talent van dhr 
Stynen die voor de opbouw van het 
Oostends Concertgebouw zeker zijn 
beste krachten heeft aangesproken 
en in het gebouw wellicht ook steeds 
een der heerlijkste vruchten van zijn 
scheppingskracht zal blijven zien.

Ten einde niets in de weg te plaat
sen voor een snel heropbouwen zal 
het werk in handen gegeven worden 
van een onderneming die erin moet 
slagen dit werk voor het einde van 
1951 te voltooien.

Na een dankwoord van dhr Burge
meester werd deze persconferentie 
geeindigd. Ny

Inhuldiging- v la g  
S . K .V . O .

De S.K.V.O. supporters zullen Zon 
dag niet wemig fier zijn ook over eèn 
vaandel te kunnen beschikken.

Inderdaad zij worden te 10,30 uur 
op het stadhuis ontvangen om er een 
prachtvaandel in ontvangst te kun 
nen nemen.

Het vaandel verbeeldt een visser 
die de hand reikt aan een voetbalist. 
Daartussen staat de verlichtende 
vuurtoren van Oostende, die zijn 
lichtstralen uitzendt over beiden. Tal 
rijke maatschappijen zullen de jon
ge club met muziek vergezellen naar 
het stadhuis. Er wordt verzameld aan 
het lokaal de Smet de Naeyerlaan.

Na de ontvangst ten stadhuize, 
worden bloemen neergelegd aan het 
monument.

Alle sport- en vismijn vrienden wor 
den uitgenodigd tegenwoordig te  zijn

BOUWVERGUNNINGEN
Vande Velde G., Torhoutstwg. 99 : 

verbouwingswerken, zelfde adres; H. 
Cleire, A. Buylstraat,, verbouwen huis 
z.a.; Monteyne Marius, Martakerkel., 
59. verbouwen huis, z.a.; Medisch In
stituut «Bond Moyson», Meenen. Ver
bouwingswerken. Pr1. Stéphanieplein. 
19; Marlein P. Handelstr., 7 bouwen 
hu’'s, Th. Van Loostr.,; Mevr. Jansseu- 
ne Germaine, Elisabethl., 337, bouwen 
annexe, Torhoutstwg 358: Mej. Loise- 
let, Brussel, verbouwingswerken. 202- 
203, Zeediik; Van Hoornweder Triph., 
Torhoutstwg. 103. verbouwingswerken 
z.a.; Becue Kamiel, Nieuwpoortstwg. 
20bis, verbouwingswerken, z.a.; Van 
Blaere Désiré, LeeuWerikenstr., 8, 
maken glazen afdak, z.a.; N.VV. Hout 
import, Vergunningenstr., heropbou
wen hangar, Zwaa’dok; Mevr. De
clerck Germaine, Brussel, bouwen 
huis, Violierenlaan; Vanbesien Vaar1- 
str. 15, bouwen huis Plakkerstr; De- 
bruyne Wal+er. Torhoutstwg. 262. ver
bouwingswerken, z.a.; Mevr. Mees- 
schaert Léontine, Steenovenstr., 71. 
S+eene, bouwen huis Plaki*-ev«traa+ ■ 
Knockaert Cyriel. Niiverheidstr., 99, 
bouwen huis Leffingestr.: Van Lan- 
genhove J.. Rtockellaan, Steene. bou
wen huis Mar’ akerkelaan: Cools E., 
Goedheidstr., 55 verbouwingswerken, 
z.a.i; Pilaevs .Tuiden Ed. De Cnvner- 
str.. 10. bouwen huis. -Zwalnwénstr ; 
Ve’-hoito Wtlly. B^eedene. bouwen buis 
Leffingestr.; Ca+rysse L. B’-eedene. 
bouwen confriere-ewoning Vi^torialaan 
S^eketee Jnlien Tarwestr.. 68. bouwen 
buis boek Vredestf. en S^eenso n 'ik- 
iwobien. Fd Cavellc+r.. 6. veranderen 
voorgevel, Ed. Cavellstraat, 6.
WIE ll«* DE FIPTSMANIAK ?

Op een andere plaats in ons blad 
zullen onze lezers vernemen hoe uit 
het Spiegelmeer in het Maria Hendri 
kapark verscheidene fietsen werden 
opgehaald. Nu wordt gemeld dat ook 
bij de zweminrichting d?r Vrije Zwem 
mers door drie knapen, Marcus H., 
Vanhaerde A., Willem A., en Decoo D. 
ook een fiets werd opgehaald. Zal de 
politie zich ten slotte verplicht zien 
alle meren van het park af te dreg
gen om het juist aantal fietsen dat 
erin ligt te zwemmen vast te stellen?
TPFIIPIG EINDE VAN EEN 
SCHILDER

Terwijl de 32-jarige schilder Marcel 
D’Haene, wonende Nieuwpoortsteen- 
weg, gehuwd en vader van twee kin
deren in een garage on de Torhout- 
steenweg aan bet schilderen was is 
hij. door een misstao, van de ladder 
gegleden door een glazen dak neer- 
genloft en on een fietswagen terecht 
sr^v-omen. De onerelukkige werd buiten 
kennis ongennmen en naar bet hos
pitaal ovprgebracht. Daar stelde m»n 
verscheidene beenbreuken vast. Ten 
slotte is het slachtoffer aan de gevol
gen van een hersenbloeding overleden

VROUW EN KNAAPJE DOOR EEN 
AUTO OMVERGEWORPEN

Op de hoek van de Nieuwstraat en 
de Groentenmarkt moest, de autovoer 
der David Achille uit Oostende, om. 
een botsing te vermijden met de 
vrachtwagen van Van Stynbrouck uit 
Bi-eedene, een zwenking uitvoeren die 
zijn wagen on het gaanoad bracht. 
Twee voorbijgangers werden hierbij' 
gekwetst. Het zijn Vieren Eleonora, 
die lichte kneuzingen opliep en het 5 
jaria-e knaao;’e Pauwels Jaak uit Mid
delkerke, die vergezeld was van zijn 
zus Het knaanie werd naar de kli
niek overgebracht alwaar geen ernstl 
ge verwikkelingen werden vastge
steld.
GELD VERLOREN

Op weg van haar woning in de Fr. 
Musinstraat, 32 naar het hulphuis S.
E.O. heeft Messeeuw Emilie een brief
je van 1000 fr. verloren.
RUITENGERINKEL

In naam van haar moeder Vangbe- 
luwe Marcella. Fr. Musinstraat, 33, 
heeft, Geril Lydia, Jozef II straat een 
klacht neergelegd tegen de 12-jarige 
Vandekerckhove Velodrocmstr., 62 om 
reden van het breken van een ruit.

EMOCL9E JOURNALISTEN 
ONTVANGEN

Ter gelegenheid van het bezoek 
van een zevental Engelse Journalis
ten,werd Zaterdagnamiddag ten stad
huize een bijeenkomst belegd. Het 
voltallig schepencollege was hierop 
aanwezig, alsook de h. Edebau, secre
taris van het feestcomité, dhr De 
Vlieger bestuurder van het Muziek
conservatorium en dhr Debrock. Dhr 
Vroome, Eerste schepen, richtte zich 
het eerst tot de aanwezigen en was 
de tolk van de kustbevolking om de 
tevredenheid uit te drukken over de 
opheffing van het gordijn dat de En
gelse toeristen van onze kust scheid
de. Hij sprak de wens uit dat de En
gelse toeristen de weg naar België 
terug zouden vinden omdat een sei
zoen zonder Engelse toeristen voor 
de Belgische kust geen succesvol sei
zoen kan zijn.

Dhr Edebau, secretaris van het 
Feestcomité, lichtte het programma 
en de inrichting van de Internationa_ 
le Zang en Pianowedstrijden toe. Hij 
wees op het groot succes dat dit con
cours tegemoet gaat daar reeds 160 
toetredingen waren binnengekomen 
uit alle hoeken der wereld. Hij kon
digde ook aan dat, benevens Hare 
Majesteit Koningin Elisabeth, dhr 
Spaak, Huysmans en diverse Ambas
sadeurs, ook Veldmaarschalk Mont- 
gomery. Ereburger van de stad Oos
tende, de beschermer van dit Interna 
tionaal Concours had aanvaard.

De gasten werden gelogeerd In het 
Paleis des Thermes. Zaterdagavond 
bewogen ze zich tussen de duizenden



DE DIENSTEN VAN 
OPENBARE WERKEN

Het Stadsbestuur brengt tefr ken
nis van de bevolking dat met ingang 
van 16 Maart e.k. de Diensten, die 
ondergebracht zijn in het gebouw 54a 
en 54b, Hendrik Serruyslaan, hun in
trek zullen nemen Euphrosina Beer- 
naertstraat, 47.

Het gaat meer bepaald om het bu-

bezoekers van het beroemde Bal du 
Rat Mort Zondagmorgen bezochten 
ze de badinstellingen, de haveninstal
latie en andere bezienswaardigheden 
waarna ze in de namiddag naar Do
ver afvaarden. Ny

FIETSER ONDER TRAM
Maertens S. wonende Vindictive

laan, kwam op het E. Feysplein onder 
een tram terecht. De man werd met reau voor Openbare Werken, de Tech- 
een gebroken oogbeen opgenomen en nische Dienst der Stadsgebouwen en 
moest medische hulp inroepen. Ny Haveninstellingen, de Dienst voor Ge_

zondheid en Beheren, en die voor de 
ERGE BOTSING Markten en Foren.

Op de A. Pieterslaan sprong plots Voor het aanvragen en afhalen van 
een band van de au te bestuurd door bouwtoelatingen, het aanvragen en 
Ray Vanhyfte. Daar de autovoerder indienen van de ruim en leurkaarten 
juist de Romestraat wou inrijden raak enz., gelieve men zich dus vanaf ho- 
te hij de controle over zi;'n stuur gervermelde datum te begeven naar 
kwijt en botste met geweld tegen een het adres Euphrosina Beernaertstr., 
telefoonkabien aan. De stoffelijke 47. 
schade is aanzienlijk.

Naklanken van da stormschade 
aan ,de Kust

Ons Oostends pompierskorps is ze- thans 164 dossiers doch daar sommi- 
ker niet aan zi’n plicht tekort ge- gen geen bedrag van de schade heb- 
schoten tijdens de rampzalige dagen ben opgegeven kan geen juist getal 
waarop de zee de middenstad teister- vooropgezet worden, 
de. Dag en nacht stonden de brand- Als eerste tegemoetkoming aan de 
weerlieden op de bres en zo mogen nood van de geteisterden werd reeds 
we schrijven dat in kleine gevallen, beslist dat de kosten van het leeg- 
het on verkwikkende avontuur dezer pompen der woningen door de brand- 
dagen reeds is vergeten.

Sommigen stellen echter de vraag 
of het wel noodzakelijk was dat eerst 
werd ingegrepen voor de officiële ge
bouwen te vrijwaren en leeg te pom
pen. Men beweert dat de brandweer 
nuttiger werk had verricht op andere

H E I S T
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BIBLIOTHEEK JULES 
STROOBANDT

in onze badstad, brengt de uitbater 
van de Ciné Paiace ter kennis dat op

De voornoemde Volksboekerij gele- MAANDAG 12 dezer om 7,30 uur ter
gen op de Hoek van de Knokkestraat 
en de Steenstraat is open v.oor het 
publiek iedere Zondag van lü tot 12 
uur en Donderdag van 19 tot 21 uur.

De boekerij bevat reeds een zeer 
grote keus van boeken alsook de al
lernieuwste werken.

Belangrijke aanwinsten zijn onder 
andere «Amber», «Dit was leven», enz. 
met binnenkort «Gejaagd door de 
Wind».
BOTSING

Dinsdagvoormiddag ongeveer rond 
10 uur heeft een botsing plaats gehad 
tussen de personenwagen van de zus
ters van het Wit-Geel Kruis en de 
lichte vrachtwagen van de heer L.C., 
meubelhandelaar uit Blankenberge, 
namelijk aan het kruispunt van de 
Vlamingstraat en de Vuurtoren
straat. Alles beperkte zich tot stoffe
lijke schade.

STADHUIS
De ingezetenen worden ter kennis 

gebracht dat de burelen, rsepectieve- 
lijk van de heer Rijksontvanger (Op- 
somer) thans definitief overgebracht

weer zullen gedragen worden door de zljn op het 2de verdiep en het bureel 'loos.

voldoening van de bevolking nog
maals een prachtorkest zal gegeven 
worden. Kaarten kunnen op voor
hand bekomen worden bij de heer 
Goddefróid Jules, Ciné-uitbater, 
Kerkstraat alhier.
KOERS

Zondag toekomende begint op
nieuw het wielerseizoen met als eer
ste wegrit de Omloop der Vlaamse Ge 
westen, over een afstand van 239 
km. Flander Janssens zal van de par
tij zijn. Een, hele schaar supporters 
wensen hem veel geluk en hopen dat 
het jaar 1949 voor deze klepper een 
succes mog worden.

WILLEMSFONDS
Dhr J. Deleyre, leraar aan het athe

neum te Ronse zal op Zaterdag 12 
Maart voor de leden van het Willems 
fonds spreken over «Humor in het al
gemeen, met nadruk op de Engels-A- 
merikaanse vorm ervan».

De voordracht zal gegeven worden 
om 20 u. in het «Hotel des Arts». 
d ’Ursellaan.

Iedereen welkom. Toegang koste-
stadskas terwijl op de eerstkomende 
Eitting van de gemeenteraad een 
voorstel zal worden ingediend om een 
bedrag van 100.000 fr, voor te behou
den om de meest behoeftigen der ge- 
teitsterden ter hulp te komen. Dit be-

plaatsen waar thans, ten gevolge van drag zou evenredig verdeeld worden, 
het laat ingrijpen, de schade erg is u it een verklaring van dhr Van 
opgelopen. En wat gezegd van de ver- Rysselberghe, ingenieur-directeur van 
goeding welke door de brandweer Bruggen en Wegen aan de KuSf zou 
wordt gevraagd ? Hoorden we daar de door de Staat te dragen schuld 
geen bedrag noemen dat rond 1.500 voor schade aan TTaveninrichtingen 
fr. liep ? De stadskas zal er goed mee en kustwerken ongeveer 10 millioen
varen. De geteisterde is toch altijd 
het schaap van d’ historie... Ny

GETEISTERDEN VAN DE LAATSTE 
STORMSCHADE

Op verzoek van het Oostends ge
meentebestuur hebben de geteister
den door de jongste stormvloed aan
gifte gedaan van hun naam en in 
bepaalde gevallen van de opgelopen 
schade. Op het stadhuis berusten

frank bedragen. Hierin is dus niet 
vervat de schade aan private inrich
tingen noch aan het materiaal van 
private ondernemingen die werken 
aan het uitvoeren waren. Dhr_ Van 
Rysselberghe sprak zijn tevredenheid 
uit over het feit dat de schade aan 
het Oostends staketsel aanzienlijk 
lager was dan aanvankelijk gevreesd 
en dat de herstellingswerken spoe
dig weer flink zullen opschieten.
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vang te 19 uur, orkest «IJzerbloem- 
pje». Vrije ingang voor de leden op 
vertoon van hun lidkaart. Kinderen 
beneden de 16 jaar niet toegelaten.

JAQUETCLUB «BRISTOL»
Verleden week Donderdag werden 

er ter gelegenheid van de prijskamp 
gehouden bij dhr. Gerard Lauwereins 
in het Hotel «Bristol» volgende prij
zen gewonnen : le prijs een mooie 
griet, door dhr. G. Lauwereins; 2e pr 
een s;'aal door dhr. R. Adam, en ver
der werd de 3e prijs gewonnen door 
dhr. August Vereecke. Alle jaquetlief- 
hebbers rendez-vous in de Bristol ! !

BURGERLIJKE STAND
Afkondigingen : Van Caeneghem

Adrien, arbeider te Gent en Vanhout- 
te Julienne, fabriekwerkster.

Overlijdens : Rollier Charles. 30 jr,
.echtg. Vannieuwenhuyze Alice.

WERKLOZENSTATISTIEK
Vorige week telde men alhier vol

gend aantal werklocen : Volledig,
mannen 168 ,vrouwen 66; gedeelte
lijk. mannen 7; vrouwen geen.

BIJ DE KARABIJNSCHUTTERS
Uitslag der wekelijkse oefenin

gen : Vandewalle H. en Michiels R.
56; Delacourt G. 55; Vandewalle A. 
en Verburgh A. 52; Vanuxem R. 51 ;’
Lanssens M. 50; Mortier P. 49; Mor
tier A. en Proot H. 47; Verstraete A.
42.

BAL
Het jaarlijks dansfeest door het 

trompetterskorps der veloclub «De 
Jonge Vluchters» ingericht, gaat 
Zondag door in het Hotel du Casino.
Tijdens het feest zal een grote tom
bola plaats grijpen waarbij verschei
dene mooie prijzen te winnen zijn 
waaronder eet- eij koffieservies. Aan- gerust.
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DE VROLIJKE WIELRIJDERS

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

van de Gemeente-ontvanger (Mon- 
ballyu Fernand) overgebracht is waar 
vroeger de. Rijksontvanger zetelde, 
dit tengevolge van de verscheidene 
herstellingswerken van oorlogsscha
de.
MUZIEKAVOND

Gezien de accordeonistengroep van 
de heer Danneels grote bijval kende poortsteenweg, Tel. 72.523.
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♦  OUD PAPIER TE KOOP PER KG.

Zich wenden ter Drukkerij van 
«Het Nieuw Visscherijblad» Nieuw-

44

heeft opnieuw zijn abonnenten ver
gast on een hoogstaande toneelverto 
ning.

Immers met de opvoering van het 
«Belang van Ernst» de nederlandse 
bewerking van het Engelse Bunbery 
van Oscar Wilde in vertaling van dr. 
O. De Gruyter, werd bewezen dat het 
studio van het K.N.S. «Nationaal To
neel» over jonge beloftvolle krachten 
beschikt.

Wat de vertolking van het «Belang 
van Ernst» betreft mogen gerust alle 
spelers in een adem vernoemd wor
den. Want de dames Bruggeman, No- 
ra van der Groen, Ketty van de Poel 
en Andrée Lombaerts evenals de hh. 
Roger Coorens Ward de Ravet Jef 
Burm Mare Leemans en Paul van 
Roey, hebben deze satyre op de Engel
se aristrocatie met een overdreven ge 
hechtheid aan zeden en gewoonten 
op en wijze vertolkt waaraan de aan
wezigen genoegen hebben beleefd. 
Het spontane applaus bewees dan 
ook hoezeer hun spel in de smaak 
was gevallen.

In de namiddag gaf hetzelfde ge
zelschap een geslaagde opvoering 
van «Marieke van Nieuwmeghen» 
voor de leerlingen der scholen.
MIDDELB. NIJVERHEIDSSCHOOL

In de lokalen van de school, koer 
van het stadhuis, wordt er Zondag, 
13 Maart om 3.45 uur een demonstra
tie gegeven van aluminiumlassen. Alle 
belangstellenden hebben vrije toe
gang.
PIANO RECITAL

Op Zondag 13 Maart te 20 uur in 
de salons van het Hotel du Nord Pia- 
no-recital ingericht door de Muzieka- 
le kring van de Oud Studentenbond 
«Scarphout».

Mevr. Goetgeluck, muzieklerares le 
prijs aan het Conservatorium zal wer 
ken uitvoeren van Chopin, Mendel- 
sohn, Grieg en Beethoven.

De uitvoering wordt gecommenteerd 
door dhr. A. Vermander.
BILJARTEN

APOTHEEKDIENST
Zondag 13 Maart wordt de Apot- 

heekdienst verzekerd door heer A. 
Favery, Kerkstraat 73.

zoon van René en Vigreux Alfréda, 
Zuienkerke.

FONTEINIERSDIENST echt yan Dg fireuck A
In de week van 12 tot 19 Maart str c7

wordt de drinkwaterdienst verzekerd
door Fontenier Wittevrongel Alfons, 
Sergeant De Bruynestraat 31.

TONEELNIEUWS

Kampioenschap 3e Categorie kleine 
__________ biljart, op Zondag 13 Maart gaat in
sterfppvillen • Laseure Petrus o u d  Hotel de Wismes bij Leonard Ko-Sterfgevallen . Laseure petrus, ouü nings de flnale doQr y{m ^  K&m_

pioenschap 3e categorie op kleine bil
jart aanvang om 18 uur.
Finale van het gewest Vlaanderen Se
rie A. - vrijspel.

81 jaar, wed. van Dumon Maria, Uit 
kerke; Arents Pieter, oud 77 jaar,

IJzer

Huwelijksaank. ; Heyneman Mauri 
ce (Uitkerke) met Margareta Pyck 
(alh .); Robert Van de Meirssche 
(alhier) met Angela De Backer (Oost

Onder ons, de gekende liefhebbers bur® Nederland), 
toneelkring pakt Zondag 13 Maart BOND DER TONEELLIEFHEBBERS

Bij de Gold Star 
vrienden

De plaatselijke supportersclub blijft 
werkelijk niet stil. Thans vernemen 
wij dat het scholierenelftal van Gold 

Star dat zondagvoormiddag tegen 
W. Adinkerke uitkomt met trui, broek 
en kousen door haar volledig werd uit

APOTHEEKDIENST
Voor Zondag 13 Maart : Apotheek 

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

BURGERLIJKE STAND
Geboorten : Reybrouck Eric van 

Julien en Van de Pover Urbanie; De- 
waele Roland v. Jozef en Galle Yvon
ne.

Overlijden : Devolder Alain v. Jo
zef en Degans Jeanne;

Afkondigingen : Verburgh Daniël, 
werkman en Bonjé Genoveva.

BONTE AVOND
De bonte avond welke plaats had 

in de rijksmiddelbare school en ge
geven werd door de leerkrachten van 
het Instituut Pannois als tegenpres
tatie voor de demonstratie van turn- 
leraar Titeca en zijn leerlingen in De 
Panne, kende een mooi succes, voor 
een talrijke opkomst.

VOORDRACHT
Op Woensdag 16 Maart a.s. te 

19,30 uur, richt het Willemsfonds in 
het Duynenhuys een voordracht in. 
De spreker, oud minister J. Hoste, 
zal handelen over «Ons land en de 
internationale stromingen».

BIJ

De wielerclub «De Vrolijke Wiel
rijders» had Zaterdag 11. haar jaar
lijks feest in het lokaal «Café Sport
wereld». Alles verliep in «ere ende 
deugd».

uit met zijn winterfeest aangeboden 
aan zijn trouwe leden.

Het gekende blijspel in 3 bedrijven 
«Het Kwelduivelse» door E. Burg en 
O. Hearting, wordt voor het voetlicht 
gebracht.

De vele trouwe bezoekers van On
der Ons zullen deze enige gelegen
heid niet willen laten voorbijgaan 
om de flinke schaar liefhebbers van 
Onder Ons, te komen toejuichen.

NOG DE KARNAVALVIERING
Het bestuur der Vrienden der Blan 

kenbersè Casinobedienden bedankt 
hartelijk de zeer talrijke handelaars 
voor de milde giften van prijzen, die 
op grote wijze hebben bijgedragen 
tot het succes van het Karnavalbal 
ingericht door de groepering. De zaal 
en het orkest van het Gemeentelijk 
Casino werden door de heren uitba
ters bereidwillig ter beschikking ge
steld.

De grote opkomst van belangstel 
lenden voor dit feest zal de bestuursle 
den tot aansporing dienen om op de 
ingeslagen weg voort te gaan, de 
Vriendenkring ten bate. Voor het ini 
atief «Standing» schijnt de goede 
wind reeds in de zeilen te blazen, ten 
bate van de sociaal commerciele 
bloei en de toeristische faam van on
ze badstad.

BURGERLIJKE STAND
Geboorten : Pieters Bernard, zoon

van Jerome en Raes Elisabeth, Zee
brugge; Callier Annie, dochter van 
Leopold en Vermote Rachel, GR. 
Jansdijk, 33; Cattoor Gisèle, doch
ter van Mauritz en Volsem Marie-Jo 
sé, Oudstrijderstraat, 42; Declerck 
Pia, dochter van Oscar en Beyne 
Martha, S. De Bruynestraat, 15; Cra- 
beels Michel, zoon van Valére en La-

De Bohd der Toneelliefhebbers ^  Vanden Bussche

Deze wedstrijden die doorgingen in 
het lokaal «Petit Casino» kenden een 
grote belangstelling.

EINDSTAND
1. Konings Frans 5,51 gem.
2. Horseele Jozef 5,41 gem.

5,13 gem.

Notariële Aankondigingen
Studie van Notaris 

Maurice QUAGHEBEUR
Léopoldlaan 10 te Oostende

XXX
Op DONDERDAG 17 MAART ’49 te 

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

TOESLAG van

37, 156,30 m2 (breed 6 m.) - Ver
huurd.
Beiden zichtbaar Zaterdag 14-16 u 

3. DRIE SCHONE PERCELEN BOUW
GROND te Oostende, H. BORGER- 
STRAAT, nabij hoek Elisabethlaan 
ieder breed 6 m. (69)

SCHOON RENTENIERSHUIS
WEEZENHUISSTRAAT, 18 

te Oostende 
Oppervlakte 40 m2 
Water, gas, electriclteit. Verhuurd

zonder pacht mits 875 fr. per maand C£.fé Fr i»o BouINGESTELD : 200.000 FR. ^ewijn St. Sebastiaanstraat, 22 te

Op

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

te Oostende
XXX

WOENSDAG 16 Maart 1949 te

BEZOEK ; Donderdag en Zaterdag Oostende 
van 2 tot 4 uur.

Alle nadere inlichtingen te beko
men ter studie. (66)

TOESLAG

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- 
mer 364 a.

Verhuurd mits 275 fr. per maand.

INGESTELD : 75.000 FR.

Studie van Notaris 
MAURICE QUAGHEBEUR

Leopoldlaan, 10 te Oostende 
xxx

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

u. ter gehoorzaal van het Vredege-
recht van het kanton Oostende, Ca- ^£°P H (voorheen Koop II en III)
nadaplein te Oostende oiE,'ir7PERCEEL BOUWGROND, groot

TOESLAG <254,87 m2 met een gevelbreedte van
STAD OOSTENDE 11,10 m langs de DRIFTWEG en een

diepte van 22 m.
Lot I - HANDELSHUIS INGESTELD : 22.000 FR,

Nieuwpoortsteenweg, 178 Koop I te bezichtigen Dinsdag en
„ , „„ , 0 (vroeger Hotel-Café «Hof van Com- Vrijdag van 2 tot 4 uur.
porte " S , » T  m a e ^ T  co m e n s  ” l '| “ > ' a«ade. 15 40 m ‘  °->perv.ak «  aaK ‘Mer1" 1'  T!m r“ hten V° ° r “
Mare, zoon van Odilon en Louwage 
Marie José, Deinze; Declerck Camiel,

Wil U een interessant boek, koop 
dan een Belgisch-Nederlandse Visse
rij almanak : Prijs 120 fr. plus 5 fr. 
verzendingskosten.

Minister Defraiteur 
te Oostende

BEZOEK AAN DE 
ZEEMACHT

alwaar hij een lunch voorzat.
In de namiddag begaf Kol. Defrai-

322,26 m2. .
INGESTELD : 300 000 FR. Alle inlichtingen ter studie : Nota- 

VIER SCHONE LOTEN BOUWGROND ris A. Lacourt, Karei Janssenslaan, 31
Gedeeltelijk bebouwd.

in de Passchijnstraat 
Lot II : Facade 6 m - Oppervlakte 

154.95 m2.
INGESTELD

Lot III : Fagade 5.35 m - Oppervlakte 
139.59 m2.

INGESTELD
Lot IV : Fagade 5.35 m ■

130.62 m2
INGESTELD

te Oostende, (tel. 723.29). (70)

40.000 FR.

: 35.000 FR.
Oppervlakte

Dondermorgen o  mlO u. heeft Kol. teur zich aan boord van diverse een -iLot v . Facade 6 m - 
Defraiteur, Minister van Landsverde- heden van de Belgische Zeemacht en 
diging, een eerste officieel bezoek ge- sprak herhaalde malen zijn tevreden 
bracht aan de Belgische Zeestrijd- heid uit over deze inspectietocht, 
krachten. De ontvangst greep plaats Het bezoek van Kol. Defraiteur 
in de kazerne Generaal Mahieu al- heeft de periode van interporatie van 
waar de minister werd verwelkomd de Zeemacht bij het Ministerie van 
door Commodore Timmermans, Bevel Landsverdediging officieel ingeluid, 
hebber van de Zeemacht. De minis
ter schouwde vervolgens de troepen 
welke hem werden voorgesteld door 
de officier van de dag en bracht, on
der klaroengeschal, de groet aan het 
vaandel. De Minister liet zich dan 
de officieren voorstellen en onder
hield zich gemoedelijk met de man
schappen.

Na deze plechtigheid werd de Minis 
ter naar de officieren - mess geleid
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VOOR UW PUBLICITEIT EN ALLE 
AANKONDIGINGEN

wendt U in volle vertrouwen tot het 
beheer van ons weekblad en vraag ons

P U B L I C I T E I T S T A R I E F .
AA'VVVVVVA/VVWWVVVVV\AaWVVVVVV\'VVVVWVVVVVV

138 m2.
INGESTELD :

Alles vrij van gebruik 
Alle nadere inlichtingen 

men ter studie.

; 36.000 FR.
Oppervlakte

35.000 FR.

te

Kantoren van de Notarissen 
Henri FRAEYS de VEUBEKE te 

Brugge en J.-B. de GHELDERE te
Heist

INSTEL ; op DINSDAG 29 MAART 
1949 te 4 u. in het café «Chez Marie» 
bij Marcelin Doyen, Lissewege Steen
weg te Zeebrugge-Zwankendamme, 
van :
STAD BRUGGE- WIJK ZEEBRUGGE 

(Zwankendamme)

TWEE WELGELEGEN EN GOED 
ONDERHOUDEN 
WINKELHUIZEN

thans dienstig als BAKKERIJ en 
KRUIDENIERSWINKEL 

LISSEWEGESTRAAT nrs 120 en 124 
gebruikt zonder pacht, door Vander-

1. PRACHTIG WOONHUIS, inrijpoort vennet en Ressen.
pakhuis alles onderkelderd. 222.30 Zichtbaar de Maan- en Donderda- 
m2 te Oostende, GERSTSTRAAT, gen van 2 tot 4 uur.
17; Ledig. 1/2% Instelpremie

2. WOONHUIS met verdien en werk- Voor verdere inlichtingen zie plak- 
huis, te Oostende, TARWESTRAAT brieven.

beko-
(65)

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

(Tel. 715.88; 
xxxx

UIT DE HAND TE KOOP



Voetballiefhebbers, grijpt de 
kans om nader kennis te maken 
met de huidige S.K.V.O - forma_ 
tie. Allen Zondagnamiddag om 
3 uur naar het vliegplein voor 
de wedstrijd 

S.K.V.O. - ADINKERKE W.S.
PORTNIEUWS

TITELSTRIJD&M(
Nog een puntje en A.S.O. is kam- zich uit de Gentse knel wisten los te 

pioen. Wanneer Zondag de nederlaag rukken. Lenaers speelde geen opval- 
bekend werd gemaakt van Dender- lende partij terwijl Monteny en Mi- 
monde tegen St. Kortrijk en Izegem chel te onregelmatig waren om  als 
tegen St. Niklaas steeg de stemming uitblinkers te worden vernoemd, 
in de supporterslokalen van A.S.O. Hollemeesch was de beste in de 
ten top. Dit kunnen we best gegri,’ - middenlijn, verzorgde goed zijn voor
pen en we delen in de kampioenen- zetten, hetgeen van Legon noch van 
roes welke de talrijke A.S.O. aanhan- C. Deschacht kan gezegd. Het back- 
gers te pakken kreeg en hen wellicht paar en Gernaey zullen wel algehele 
gans de week fluitend naar het werk voldoening gegeven hebben, 
zal begeleiden. Nog een concurrent Tot slot willen we nog doen opmer- 
biijft in koers, Moeskroen. Maar kan ken over welk sterk kopspel de be- 
Moeskroen nog als concurrent door- zoekers beschikten. A.S.O. moest het 
gaan ? ? ? werkelijk in bijna alle duels met de

Om terug te keren op de jongste kop afleggen en dat is een leemte. Of- 
wedstrijd tegen Rac. Gent; wanneer wel speelt men de bal langs de grond, 
de duizenden supporters van A.S.O. ofwel in de hoogte. Dit deed A.S.O. 
even hun roodgroene bril zullen heb- tegen Gent doch wanneer er dan te 
ben willen afzetten, zullen ze met koppen viel kwamen de Stroppen on-
ons moeten toegeven dat hun ploeg voorwaardelijk als overwinnaars uit
eerder gevleid aan deze zege is geko- de strijd.
men. Zoals de ploegen inde eerste ti- Een spannende wedstrijd, was het
me evolueerden, kon men niet van zeker die aan de algemene verwach
«en uitgesproken meerderheid gewa- tingen zal beantwoord hebben. We 
gen. De score kon langs weerszijden menen dat Zondag de recordopkomst 
wel geopend en opgedreven doch, van het seizoen werd geboekt.

S e le k t ie  W e s t  - k u st  
teg en  A .S .O .  

te
Middelkerke

XXX

Een sterk elftal gevormd onder de 
ploegen der entente der West Kust, 
zal het te 15 uur op ons terrein op
nemen tegen AS Oostende. Wij we
ten dat de rood groenen verscheidene 
spelers der eerste ploeg zullen op
stellen. Het elftal der Entente is 
ons onbekend, maar toch staat het 
vast dat Bougoignie en Luc. Dewulf 
zullen optreden. Denkelijk zullen de 
talrijke toeschouwers deze propa- 
gandawedstrijd apprecieren.

Hier volgt dan de samenstelling 
der Oostendse formatie die zeer sterk 
mag genoemd worden.

Vandenbouede, Wets, Rommelaere, 
Hollemeesch, Beatie, Fern. Deschacht, 
Vanderivière, Tommeleyn, Van Hae- 
cke, Fré Deschacht, De Cuman.

In laatste instantie vernemen 
we dat Stappers na dokterson- 
derzoek, zes maanden rust werd 
geboden. Van de kamp Stap
pers - Remie komt dus niets in 
huis. Rudel werd als tegenstre
ver van Remie aangeduid.

cf.link werk van  V.G.O*

deels door tegenslag en deels 
door onbesluitvaardigheid, werd ten 
slotte de rust bereikt met blank sco
rebord, hetgeen beide elftallen moest 
bevredigen en de waarde van beide 
ploegen in een juist daglicht stelde.

Indien nu na de rust A.S.O. slechts 
met 10 man ware in ’t veld getreden, 
dan lijdt het geen twijfel dat Rac. 
Gent uiteindelijk zijn wil zou heb
ben opgedrongen en de kampioenen 
hier hun eerste nederlaag op eigen 
veld zouden hebben geleden.

We moeten ten overstaan van de
moedige en faire Gentenaren fair zijn 
en hun prestatie alhier minstens op 
gelijke hoogte stellen van de win
naars, temeer daar we zouden kun
nen aanvoeren dat zij reeds bij de 
aanvang twee invallers moest opstel, 
len, waaronder de junior De Corte die 
thans werd aangeduid om te Amster
dam tegen het Nationaal Nederlands 
Juniorelftal op te treden.

De bezoekers die van bij de aan
vang vast besloten schenen hun vel
duur te verkopen moesten evenwel
het eerste woord aan de Oostendse 
voorhoede laten. Michei schooi dave
rend naast en wat later stuurde Hol- 
lemeersch hoog over. Bij het geweldig 
tempo dat gevoerd werd, blonken de 
lokalen uit. Ze waren de bezoekers 
steeds een tikje te vlug af doch daar
tegenover kwamen talrijke voorzet
ten van roodgroen in de voeten van 
de tegenstrevers terecht, vooral daar 
deze zich flink opstelden. Het eerste 
kwartier zou niet voorbijgaan zonder 
dat de supporters van roodgroen en
kele malen kippenvlees kregen door 
het aarzelend optreden, het getreuzel 
en geflater van de lokale defensie. 
Gent vond stilaan de kadans en haar 
voorspelers wandelden enkele ma^en 
door de lokale verdediging.

Vooral Debuck speelde flink en zaai
de steeds herrie voor Gernaey.

Dit beduidde niet dat er voor de 
kooi van Van Driesche niets gebeurde

Integendeel de windstilte aldaar 
werd meermaals verbroken door en
kele corners en voor de rust zou hij 
zich nog onderscheiden op doorbraak 
van De Cuman.

Na de koffie hield Gent niet lang 
meer stand. Het spel werd vinnig en

KN OCKAERT,
komt

Ja, Knockaert komt terug. Het is 
nog slechts een eenvoudige aankon
diging, die kamp Knockaert-Roos, 
maar het kan veel meer worden. Het 
kan de inzet wezen van een volledige 
heropstanding, een definitieve door
braak na een lange en onrustwekken
de stille periode. Dikwijls hebben we 
ons zorgen gemaakt over deze reus 
van Mariakerke, diep in ons was er 
toch iets dat ons scheen te verzekeren 
dat Knockaert zomaar niet weg kon 
blijven van de ring, van zijn club- 
makkers, van zijn enthousiaste sup
porters en van het Oostends publiek. 
Neen, Knockaert was daarvoor een te 
grote «belofte»... Dié belofte komt nu 
inderdaad terug op de ring en weer 
herleeft in alle Oostendse boksama- 
teurs de hoop René eens te zien ko
men daar waar hij werkelijk thuis
hoort, in de rij van onze beste half- 
zwaren.

‘Die hoop is gewettigd, gezien Kno
ckaert zijn onverzettelijke wil niet 
onder stoelen of banken steekt en 
zelf om een tegenstander gevraagd 
heeft, die, om het in bokstaal te zeg
gen «geen klant is». Job Roos, op wie 
het lot gevallen is, zal inderdaad geen 
klant zijn. Als officieel kandidaat 
voor de Nederlandse titel heeft hij 
reeds meerdere overwinningen op zijn 
actief die zijn faam hielpen vestigen. 
Wijzen we er slechts op dat hij zes 
vooraanstaande tegenstrevers er on
der hield en allen met k.o. of opgave. 
Dat zegt reeds heelwat. Maar dit kan 
er slechts toe bijdragen om Kno
ckaert werkelijk volop in vedette te 
stellen en zijn heroptreden des te 
meer succes bij te zetten. René, gans 
Oostende snakt naar uw heroptreden. 
Betreed de planken met de onverzet
telijke wil de zege te behalen en het 
zal u en de Oostendse bokssport een 
der grootste triomfen brengen.

De komst van Jan Remie zal door 
velen gunstig worden begroet. Inder-

de KLASMAN
terug
trouwen terug en Debruin mag in 
hem een gevreesde tegenstrever zien. 
We tippen op Mombert. Daarnaast 
komen nog vier liefhebbers kampen, 
die, hopen we het althans, iets zullen 
om het lijf hebben.

Poorten om 19 uur. Eerste gong te
20 uur. Boksliefhebbers, Zondag is er 
geen competitievoetbal, allen zater
dagavond naar het Sportpaleis. 

Technisch programma : 
Beroepskampen over 8 x 3  min. : 

Knockaert (72 kgr., Oostende) tegen 
Job Roos (72 kgr., Holland).
Rudel (62 kgr., Oostende) tegen 
Jan Remie (62 kgr., Holland). 
Mombert (58 kgr., Oostende) tegen
H. Debruin (58 kgr., Holland).

Verder vier liefhebberskampen.

We verklappen geen geheim wan
neer we zeggen dat de meeste rood
gele supporters de verplaatsing naar 
Blankenberge met een klein hart on
dernamen. Het zou er hard aan toe 
gaan, zo dacht men in het algemeen, 
inderaaad de gewoonte getrouw zou 
het meer dan waarschijnlijk een hard 
nekkige wedstrijd worden. Maar om 
nu ieens met gewoonten en tradities 
een loopje te nemen werd deze kust- 
derby nu helemaal geen gelijkopgaan 
de partij en de stand aan de rust (4- 
0) bewijst dat er gedurende gans de 
wedstrijd geen sprake is geweest van 
spanning noch van emotie.

Als derby heeft Blankenberge - V.G. 
O. dus ontgoocheld doch de roodgelen 
wisten door hun flink spel van de eer 
ste helft veel te vergoeden. Tijdens 
de eerste speelhelft pakten de Oost- 
endenaren uit met goed overlegde en 
opbouwende aanvallen en ontwikkel
den tussen de lijnen een zo stevig ho
mogeen samenspel dat de lokalen bij 
ogenblikken eenvoudig onder de voe
ten werden gelopen en machteloos 
stonden tegen de aanvalskracht der 
bezoekers.

In de tweede helft werd bepaald 
slordig gespeeld en we knunen er zon
der meer overheen stappen.

We onderlijnen graag eens te meer 
het reuzenwerk van Melis die gans de 
Oostendse ploeg organiseerde en zelf 
geen ogenblik in de aanval ontbrak. 
Hij zou zelf de gelegenheid niet onbe_ 
nut laten om een paar maal de weg 
naar de netten te vinden en roos te 
schieten.

Gheeraert was er niet in. Pie
ters verbetert en wordt een sterke 
stopper, terwijl Berden de schuld is 
van het in de 2e helft aangetekend 
doel door zijn onnodig treuzelen. R. 
Vandenberghe is vermoeid en de voor 
lijn, daar was de flauwste speler R. 
Duysburgh welke onze eerste indruk 
een goed speler te kunnen worden 
niet bevestigde.

R. Pieters heeft een grote fout,e.d.i. 
nooit de kijken waar hij schopt. Zon
dag miste hi; aldus een 3-tal zekere 
doelen. Swinberghe en Gysels waren 
goed en we denken dat met een in- 
side rechts als Coopman, deze ploeg 
zeer sterk het kampioenschap zal ein 
digen.

Het hoekje van  dl e
hondenliefhebber
ONDERBROKEN AANVAL Om deze oefening met sukses te

kunnen uitvoeren moet men als volgt 
Deze oefening is een van de mooi- werk gaan : 

ste welke op het gebied van honden- Laat de aanvalsman een vluchten- 
africhting bestaat. Zij vergt alle aan- de beweging uitvceren terwijl U de 
dacht, geduld en voorzichtigheid en bond in liggende houding bij U houdt 
kan slechts met sukses worden uitge- Waaneer na de aanvaisman op een 
voerd met honden die volledig gehoor 0̂ tal meter van U verwijderd is be- 
zaamheidsoefeningen verrichten en veel dan uw hond ae aanval in te 
op het eerste bevel van de meester ge- ze o ten met de woorden «x val aan», 
hoor geven. Van zodra de hond is vertrokken, zet

De hond moet op bevel van de hem achterna tot hij op een vier of 
meester een vluchtende man achter- vijital me oer de aanvalsman is bena- 
na zetten doch zal op het bevel «halt» clerd en geef dan een kort doch hard 
in de onmiddellijke nabijheid van de bevel «x nalt, kom hier» zorg dragen- 
vluchter de aanval staken en niet ae aac U beiet hem de vluchter te la-
bijten.

dhr De Cap zag zich verplicht alle daad t,ewees de Nederlander tegen De 
fouten te fluiten om de gemoederen kreux een flink vuistschermer te 
in toom te houden. Na een kwartier zjjn Waartegen kan gebokst worden, 
voelde Gent de terugslag van deze Debreux-Remie werd een mooie kamp 
ongelijke strijd en trok alles op ver- en de nodige waarborgen
dediging. Het zou ten slotte pas aan fy00r de kamp Rudel - Remie. De 
de 81e min. zijn dat Van Driesche oostendenaar betrouwt op zijn be- 
een trekbal van Michel zou lossen en kende en onbetwistbare klas en Jan 
Lenaers de gelegenheid kreeg binnen Remie mag zich gerust aan een har
te tippen. ! de kamp verwachten omdat Rudel ten

Over de persoonlijke prestaties van si0tte een veelzijdige en verrassend 
de spelers valt niet zo he?l veel te b0kser is.
vertellen. Het mag gezegd dat de j^omijert komt uit tegen De Bruin. 
Gentse verdediging over het g - Normaal moet Mombert hier mees
meen de A.S.O. aanvallen flink wis ter blijven, z ijn  kamp tegen Briset 
te neutraliseren en slechts Van - ^ j^ n k  hem Zjjn volledig zelfver- 
rendonck en af en toe De Cuman

OOSTENDE - KNOKKE- OOSTENDE 
LUIDDE HET WIELERSEIZOEN IN

Niemand weerstond de scherpe 
eindrush van 
JAN LAROYË

De 17e Oostende- Knokke- Oosten- Zeemeeuw een reuze stap voorwaarts 
de is een succes geworden. Onaer heeft gezet en thans over een leger- 
een prectig voorjaarszonnetje werd tje renners beschikt dat zeker overal 
even na 15 u. het lot van 25 renners, de clubkleuren eer zal aandoen. 
alle ingeschreven bij de inrichtende. Hieronder geven we de volledige 
wielerclub De Zeemeeuw, de baan op- uitslag der aankomsten : 
gestuurd. 1. JAN LAROYE (onafh) de 65 Km

Alles bleef samen tot aan Den in 1 u. 41 min.; 2. Demeyer Julien 
Haan Het waren Demeyer en Debruy- (onafh.) op 10m.; 3. Deschacht Mau- 
ne die daar uit het peleton schoten rice (prof) op 10 m. 4. Debruyne Emi- 
en onmiddelijk een flinke voorsprong le (liefh) op 50 m.; 5. Pauwels Jan
wisten te nemen. (onafh) op 60 m.; 6. Deneve Marcel

Dit bleek nochtans nog de voorna- (liefh.) op 1 min.; 7. Van Overbeke 
me kleppers niet te verontrusten (liefh) op 2 min. 8. Dumarey Cam. 
want ze lieten de vluchters braafjes (nieuweling) op 5 min. 9. Vandewalle 
voorop. Te Knokke Was er nog (id.) 10. Joseph Roger (id.) 11. Goet- 
geen verandering in de posities.geko- hals Roger (id.) 12. Pauwels Alb. (on- 
men. Maar op de terugweg begon het afh) 13. Lams Cyrille (nieuweling) 14. 
stilaan te kittelen en te Heist, waar spelier (id) 15. Rosseel C. (id) 16. Lie 
de twee kopmannen nog 1 min. 30 vens. A. (id)- op 6 min. 50 sec. 17. Bou- 
voorop lagen werd alarm geblazen en cpuez G. (id) 18. Van Stechelman (id 
Laroye, Deschacht Maurice, Jan Pau- 19. Broucke (id) op 7 min. 20. Ra- 
wels, M. Deneye en Van Overberge moudt (liefh) op 9 min. 21. Decoster 
lieten het peleton in de steek. Er ont- (nieuweling) op 9 min. 10 sec. 22. 
spon zich een geweldige strijd tussen Vlaeminck (id) op 10 min. 
dit jagend groepje en de weglopers.
Deze strijd zou ten slotte beslecht
worden aan de poorten van Oostende 

Een adembenemende brok wieler
sport was de spurt waaruit we ge
leerd hebben dat Jan Laroye zijn rij
ke spurterstalenten van 1948 blijkt be 
houden te hebben. Uit deze troepen
schouw is gebleken, dat de V.C. De

BREUK EN BUIKBANDEN
Kunstbenen 

Orthopedische Apparaten
V E R D Q N C K - M I N N E j
1 H. ferruy slaan O O S T E N D E !

(3)

ten bijten door U zo spoedig mogelijk 
bij uw hond te vervoegen en verwij
der U dan aanstonds met hem naar 
de plaats van waar U zijt vertrokken. 
Moest U echter het bevel «halt, kom 
hier» te laat hebben gegeven of in
dien de hond het bevel met heeft op- 
gevoid, wat meer dan waarschijn-
Ii.’ k zal zijn met een bijtlustige hond, 
dan zult U hem berispen met een 
krachtdadige «foei» waarna u de oefe
ning herhaalt. Wanneer hij nu met 
sukses de oefening uitvoert dan zult 
U hem een opgejaagde aanval laten 
doen bij dewelke hij dan ook naar be- 
lieve zal mogen bijten. Wacht dan 
enkele dagen om terug de oefening 
te herhalen van de onderbroken aan
val. Bij ieder nieuwe proef zult U de 
afstand tussen U en de hond vermin
deren tot U zover zijt gekomen dat, 
terwijl uw hond ten aanval trekt, U 
ter plaats kunt blijven staan. Laat 
de hond die de gevraagde oefening 
behoorlijk uitvoert slechts éénmaal 
per training deze doen want bij deze 
oefening wordt het karakter van de 
hond bijzonder op proef gesteld. Een 
misleide training kan bij een niet 
temperamentsvolle hond voor gevolg 
hebben dat deze bij een opgejaagde 
aanval begint te twijfelen en de aan
val staakt. Bij een temperamentvolle 
hond zal het gevaar voor twijfel niet 
zo groot zi*n maar daarentegen zal 
uw geduld meermalen op de proef 
worden gesteld om hem deze oefe
ning aan te leren.

Begin nooit de training met de oe
fening waarvan spraak; laat uw 
hond eerst een opgejaagde aanval 
uitvoeren. Laat hem eveneens na het 
volbrengen van de onderbroken aan
val terug een opgejaagde aanval uit- 
vceren om de training te beeindlgen

V.R.H.

Uitslagen e n  Rangschikkingen
BEVORDERING B

St. Moeskroen _ Tubantia 6-2
SC Meenen - Kapellen 2-1
SV Waregem - Meulestede 1-1
Temsche R. Lokeren 5-3
Dendermonde - St. Kortrijk 0-1
A.S. Oostende - R.C. Gent 1-0
Harelbeke _ Borgerhout 5-1
Exc. St. Niklaas - F.C. Izegem 2-1

RANGSCHIKKING

"He PROVINCIAAL
Dar Blankenberge - V.G. Oost. 1-5 
BS Avelgem - Moeskroen 7-0
Houthulst - Wevelgem 3-1
Ingelmunster - Deerlijk. 1-3
Oudenbrug - WS leper 1-1
FC Poperinge - Knokke 2-3
Zwevegem - E. Wervik ' 1-3
CS leper - FC Roeselare 0-3

RANGSCHIKKING
1 A.S.O. 23 20 1 2 66 16 42 1 FC Roesel. 23 19 1 3 70 17 41 1 FC Torh. 23 19 2 2 96 33 40 1 S.K.V.O.
2 St. Moeskr. 23 11 6 6 56 43 28 2 V.G.O. 23 13 1 9 71 25 35 2 Middelk. 23 18 4 1 63 19 37 2 Lissewege
3 FC Izegem 23 9 6 8 41 34 26 3 FC Knokke 22 16 3 3 61 39 35 3 Blankenb. 23 17 6 0 70 30 34 3 Concordia
4 RC Gent 23 10 7 6 62 38 26 4 E. Wervik 23 14 5 4 69 32 32 4 Ste Kruis 23 15 6 2 63 27 32 4 Adinkerke
5 Denderm. 23 12 10 1 46 34 25 5 Deerlijk 23 13 7 3 51 39 29 5 Steenbr . 23 12 8 3 53 41 27 5 St. Joris
6 St. Kortrijk 23 8 8 7 43 44 23 6 Houth. 23 10 9 4 42 48 24 6 Nieuwp. 23 12 10 1 61 29 25 7 Diksmuide
7 St. Niklaas 23 8 8 7 43 44 23 7 A. Moeskr. 23 10 11 2 34 46 22 7 Veurne 23 10 10 3 58 45 23 6 Koekelare
8 Meen en 23 8 8 7 28 29 23 8 CS leper 23 8 10 5 43 45 21 8 De Panne 23 9 11 3 56 58 21 8 Oedelem
9 Tubantia 23 8 8 7 43 53 23 9 Avelgem 23 8 10 5 38 53 21 9 Koksijde ,.23 8 11 4 39 67 20 9 Wenduine

10 Kapellen 23 10 10 3 45 43 23 10 D. Blank. 22 7 11 4 36 55 18 10 Gistel 23 9 12 2 56 74 20 10 Zerkegem
11 Meulestede 23 7 10 6 40 48 20 11 WS leper 23 6 11 6 36 47 18 11 SK Torh. 23 9 12 2 39 51 20 11 Assebr.
12 Harelbeke 23 8 11 4 37 45 20 12 Wevelg. 23 7 12 4 39 55 18 12 Den Haan 23 9 12 2 24 55 20 12 Breedene
13 Waregem 23 7 11 5 47 49 19 13 Ingelm. 23 7 13 3 21 39 17 13 He’ st 23 7 12 4 38 59 18 13 Zwevezele
14 Temsche 23 7 13 3 35 59 17 14 Zwevegem 23 5 13 5 34 50 15 14 Jabbeke 23 5 13 5 34 79 15 14 Eernegem
15 Borgerh. 23 8 14 1 31 52 17 15 Oudenb. 23 1 14 8 31 60 10 15 Beernem 23 3 17 3 30 78 9115 Gevaerts
16 R. Lok. 23 3 14 6 32 68 12 16 Poperinge 23 2 18 2 27 70 8 16 SÜsele 23 2 18 3 15 75 7

lie GEWESTELIJKE A
Beernem - Middelkerke 2-7
Veurne - SV Blankenberge 2-4
Steenbrugge - Ste Kruis 1-0
De Panne - SK Torhout 7-0
FC Heisti - Nieuwpoort 2-4
Jabbeke - EG Gistel 1-6
FC Torhout - Sysele 5-0
Den Haan - Koksyde 0-1

RANGSCHIKKING

.11Be AFDELING A
Zwevezele - Koekelare 
Con. Brugge - St. Joris 
Diksmuide - Oedelem 
Lissewege - Wenduine 
Zerkegem - Eernegem 
Breedene Assebroeck

0-1
1-5
2-2 
2-2 
0-2 
5-1

RANGSCHIKKING
20 19 

22 15 
20 12 
21 12 
21 11 
21 8

0 1

21
22
21
21
21
22
22
22
21

6 10 
5 13 
4 13 
4 13 
3 12

108 8 39 
71 33 34 
63 37 27 
57 48 26 
50 46 26
40 51 21
37 51 22
41 44 19 
41 44 19 
28 41 17 
32 37 17
38 61 14 
23 50 13 
32 74 13 
23 53 12

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

RANGSCHIKKING

l-l
1-3 
0-9 
5-1
2-1

1 S.K.V.O. 18 17 1 0 88 14 34
2 Hermes 19 16 2 1 71 19 22
3 Raversijde 19 10 5 4 45 37 24
4 Lichtervelde 19 10 5 4 2 32 24
5 E. Zedelg. 20 11 7 2 68 35 24
6 Breedene 18 9 5 4 47 40 22
7 Leffinge 19 5 11 3 26 44 13
8 Torhout 19 4 13 2 30 57 10
9 Fl. Zedelg. 19 3 13 3 35 77 9

10 Moere 19 3 14 2 24 82 8
11 Koekelare 19 2 14 3 23 82 7

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



Cfü£d Sicvt Middeffietfie op, ckeef
Deboutte, nog niet hersteld en 

D’Everlanghe vermoeid van de wed
strijd der vorige dag met het Korpo- 
ratief Verbond van West-Vlaanderen, 
deden de verplaatsing naar Beernem 
niet mede. Volgende elf slaagden er 
toch in bij groen-zwart afgetekende 
cijfers (7-2) te verwezenlijken : Bour 
goignie, Vercoufflie, Simoen, Vansiele 
ghem, Boussy, Schaecken, Rijcke- 
waert, Dierendonck, Deschrijver, De- 
wulf Luc. en Erebout. Beernem ken
de een vlug succes want na. 5 minu
ten werd het openingspunt genet. 
Deschrijver zou er echter voor zorgen 
dat aan de rust een 1-2 voorsprong 
werd bereikt. De aanvang van de 2de 
helft was een echte verrassing. Im
mers in zeven minuten tijds doelden 
de onzen viermaal. Vervolgens hield 
de wedstrijd nog weinig om het lijf. 
Daarenboven was de leiding uiterst 
zwak. De lokale doelman werd nog 
van het veld verwezen maar op on
begrijpelijke wijze deelde Eerebout 
van de beslissing der referee. Met 10 
tegen 10 ging de wedstrijd verdeeld 
verder en kon ieder ploeg nog één
maal doelen. Onze doelen werden ge
net door Deschrijver (3),

(2), Riickewaert en Eerebout.
Zondag wordt gerust maar toch zijn 

de liefhebbers in de gelegenheid ge
steld voetbal te genieten. Te 10 uur 
zal ons scholierenelftal uitkomen te
gen WS Adinkerke. Wij zijn benieuwd 
of er bij de jeugdploeg beloftevolle 
elementen zullen worden ontdekt.

Dat Les Alles bij SK Torhout zou 
winnen hadden wij voorspeld maar 
dat het 9-0 zou worden konden wij 
niet dromen. Gedurende de eerste 30 
minuten slaagden de thuisjongens er 
in gelijke tred te houden, maar na
dien stortten zij in mekaar. Les Ailes 
bleef niet bij de pakken zitten en de 
doelpunten stapelden zich op. Aan 
de rust luidde de stand 0-3. Oscar Py- 
lyser toonde zich de beste doelschut- 
ter want viermaal trof nij raak. De 
verdere doelen werden aangetekend 
door Moyaert (2), .Tratsaert (2) en 

Dewulf L. i Dorchin.

Loze geruchten

S .V .  K o e k e la re -
H e rm e s  1-3

Deze uitslag zal voor menige Her- 
mes-supporter wel een ontgoocheling 
geweest zijn, temeer als men reke
ning houdt de de zware 11-0 cijfers 
waarmede Hermes zijn tegenstrevers 
naar huis stuurde in de heenronde.

Waar in de eerste helft beide ploe
gen ongeveer evenveel hadden aan
gevallen, bracht de tweede speel- 
helft ons eerder een lichte veldmeer- 
derheid der groen-gelen» die reeds 
van in het begin in de aanval waren 
en zo moesten we dan ook slechts tot 
aan de. 55ste minuut wachten om 
Van Roose de stand te zien opdrijven 
op een doorbraak van Deputter, door 
Vermeersch gelanceerd ,ontstond een 
geharrewar voor het SV-doel waarvan ; 5™g■
Van Roose gebruik maakte om te i ö ü « ü h k d a (j

Vx&uuieti-JOawiek
P IJ  S K  A A R T
uaxpt de gxm&e week

ZONDAG : Spaghetti met Tomaten
puree, Preisoep, Varkensgebraad, ge
stoofd Witloof, Gekookte Aardappe
len, Koffiepudding.
MAANDAG

door. Laat dan nog 3 a 4 minutten ko
ken. Als de pudding van het vuir is. 
roer er het koffie extract door. Laat 
in een stenen vorm bekoelen. Ont
vorm. Deze pudding kan met vanille 
saus opgediend worden.

GAUW EN LEKKER
Benodigd : 150 gr. bloem, 150 gr. sui 

v a r k e n s g e b r a a d  qrhor- ker- 2 eleren- 65 gr. boter, 1 dl. lauwe 
seneren met Eiersaus, Gekookte Aar- halve koffielepel bakpoeder
----------------- n n „ „ r  T « v t »  confituur.dappelen, Gauw en Lekker.
DINSDAG : Gebakken Tong, Sla,
Aardappelen : Fruit.
WOENSDAG : Gehakt, Andijvie, Ge
kookte Aardappelen,

Bereiding : Smelt de boter met de 
suiker in de melk. Doe de bloem in 
de kom, maak er een kuiltje in, doe

Chocoladepud er melk in, breek de bloem met de 
melk, roer er de eierdooiers en ten

Biefstuk, Aardap- laatste het stijf geklopt eiwit onder. 
Giet het deeg in beboterd bakblik en

doelen. Een nieuwe aanval van onze laat in matige oven bakken. Garneerstadsgenoten beloofde het beste, doch VRIJDAG . Gekookte Schelvis, peter confituur
Easton, die na een mooi passenspel seliesaus, Aardappelpuree Fru’.t.

NONSENS OVER A.S.O.
Sedert enkele tijd wordt de

ben de keeper om te kopen aldus de 
onzin reden tot klacht welke zou uitgaan 

verspreid als zou A.S.O. ten gevolge van F.C. Knokke. Wij hebben ons aan 
van het opstellen van een niet civieke de bron ingelicht en officieel kunnen 
speler tot de laatste plaats gedoemd wij dit loochenen. Aan dergelijke 
zijn. «Les Sports» van Maandag en kwakkels mogen wij ons van af heden 
«Le Soir» van Dinsdag wisten er meer nog meer verwachten daar de ene de 
over te vertellen en er zeifs niet voor andere tracht uit het zadel te lich- 
terugschrokken het nieuws «verbeterd ten nadat bijna een gans kampioen- 
lossement te publiceren. schap gespeeld is en men geen kans

Wij kunnen deze praatjes slechts ziet er met faire middelen te komen, 
bestrijden en van heden af officieel Wat verdachte ploeg heel zeker niet 
tegenspreken. Het bestuur van A.S.O. heeft gepoogd en het mag gezegd dat
zelf heeft er aan gehouden op 
deze lasterpraat te reageren door 
Dinsdagavond aan alle bladen teen of
ficiële loochenstraffing te sturen. Deze 
loochenstraffing is dan ook Woensdag 
overal door het land gepubliceerd en i 
men hoopt aldus aan verdere praatjes! 
een einde te stellen.

EN OVER ROESELARE 
Ook over F.C. Roeselare wist de 

«Brugsche Courant» van vorige week 
verdachtmakingen omtrent omkoperij 
bekend te maken. Een lid van het be
stuur van F.C. Roeselare zou namelijk 
op hiet veld van Deerlijk gepoogd heb_

Corporatief Verbond
RANGSCHIKKING 

MATCHEN VOOR ZATERDAG 
•  ■  •
UITóLAGEN

Litto Nieuwpoort-UCB (b) 1-0
Brugg.-We<ren- El. Littoral 1-3

Litto Nieuwpoort maakte gebruik 
van het bezoek der UCB (b)-jongens 
om opnieuw het genoegen der over
winning te smaken en meteen twee 
punten rijker te worden.

«Electricité du Littoral» nam in 
eigen vesting de bovenhand op Brug
gen en Wegen en verwerft door haar

ze het kampioenschap niet zal gesto
len hebben.

met Vermeersch en Govaert, alleen 
voor doel stond, gaf onbegrijpelijk 
naast, zodat daardoor een zeker doel
punt verloren ging. Zo liep dan deze 
wedstrijd op zijn einde zonder dat de 
stand nog wijziging onderging.

SINDS LANG IS IEDEREEN 

HET ER OVER EENS !

Om zijn kans te wagen 

MET WEINIG GELD OM VEEL TE 

WINNEN !

is de ideale formule de 

K O L O N I A L E  LOTERI J
Volgende trekking op 18 Maart te 

NIJVEL
34.426 loten voor een waarde van 18

millioen. (77)

overwinning de 
rangschikking. 
Deze luidt :

vierde plaats in de

1 UCB (a) 18 14 2 2 74 18 30
2 Zeewezen 17 14 3 0 61 18 28
3 Béliard (a) 17 12 5 0 43 16 24
4 El. Littoral 17 10 5 2 51 30 22
5 Politie 16 10 5 1 37 23 21
6 Stad 17 8 6 3 33 22 19
7 Tram 16 9 6 6 42 32 19
8 IJsberen 16 9 7 0 49 31 18
9 Litto 16 6 9 1 25 37 13

10 UCB (b) 16 4 12 1 27 50 9
11 Brug.-Weg. 16 2 10 4 19 43 8
12 Crop’s 17 3 14 0 21 71 6
13Beliard (b) 18 0 17 1 11 107 1

Het haringbal een triomf
Werkelijk, het haringbal, ingericht> 160) 6886 

door het dynamisch bestuur van S. * 163) 4859 
K.V.O. is een triomf geworden. Het 166) 6729 
stelt de meest populaire bals welke 169) 8315 
in onze stad doorgaan, ver in de scha 172) 8191
duw, zowel voor wat belangstelling, ,^ ^ ^ J ^ ^ ^ vvvv̂ ^ /VVX̂ /̂ ^ /VVVVWVVvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂

HJOaarheen deze w eek ?

161) 5909 162) 7583
164) 6597 165) 9973
167) 9339 168) 516
170) 8332 171) 2306
173)
176)

297
.1962

174) 3554

ZATERDAG : Bouillie, Wortelen, Ge
kookte Aardappelen, Havermoutpap

JleudengeAeimen
SPAGHETTI NIET 
TOMATENPUREE

Benodigd. : 100 gr. spaghetti, wat 
zout, een half blikje tomatenpuree, 
85 gr. boter, peper, paneermeel.

Bereiding : Breng de spaghetti,
die in kleine stukjes gebroken en ge
wassen is, in kokend water met zout 
aan de kook. Laat de massa 20 min.

Slaluig.
Over een poosje zullen we weer vol 

op paling kunnen kopen in onze vis
winkels en halen. Het schoonmaken 
van deze vis vraagt echter wel enige 
handigheid van de huisvrouw.

Verse paling wordt meestal levend 
verkocht, dus moet men hem zelf do
den. Hiertoe houdt men de vis met 
een doek vast en verdooft hem eerst 
door met een hamer een krachtige 
tik op de kop te geven. Daarna geeft 
men hem met een scherp mes eendoorkoken tot hij gaar is. Giet hem achter de kon

iri een vergiet af, en spoel hem met schoonmaken kan op twee ma-
koud wa t e r af. Doe de spaghetti t - nieren gebeuren. Of men snijdt, zoals 
rug in de pan, voeg de boter toe en de ook blj ancjere vissen, de buik open 
tomatenpuree. Maak het gerecht op en neemt ingewanden er uit, of
smaak met wat peper en zout en l a men trekt de graat met de ingewan
de massa nog tien minuten st • <jen er bij de kop uit. Kleine palingen

'vf ® mat m rwrm f.pi behouden de huid, en worden krach-schoteltje, strooi er wat paneermee tl met zout afgeWreven.
over, leg er een paar klontjes boter y groterc paling stropt men eerst
op en laat er in de oven een bruin de hul(J af> VQor men ze van binnen
korstje op Komen. schoonmaakt. Hiertoe strikt men on

der de kop een koordje en hangt de 
vis daarmee op. Dan maakt men met

-c .*•  ̂ . o/y, 1/0  ril een Puntig mesje het vel onder deBenodigd . 3/4 liter melk, 1/2 d . k rondom los en stroopt het tot
koffieextract, 150 gr suiker 60 gr. aan de staart toe af 
maïzena, een eierdooier, vanille Men bereidt paling zonder kop of

Bereiding . Kook de melk met d staar^ d p aldus schoongemaakte in 
vanille. Laat de helft vande suiker in stukken gesneden vis legt men in 
een diepe pan bruinen en als de sui een ^iepe stenen schaal, bestrooit ze 
ker schuimt, al roerende de kok nde me  ̂ zout en begjet ze met azijn . Zo 
melk bij gieten Vermeng de eierdooi- iaaj- men de vlg staan ze bereid 
er met de maizena en overige suiker wordt 
goed, en roer er de kokende melk

KOFFIEPUDDING

als stemming betreft. Hoeft het ge-j' WIWW-V 
zegd dat alle Oostendse sportmannen 
tot welke kleur ze ook behoren, zich ( 
in dit milieu best op hun gemak voel 
den en dan ook een plezante avond 
beleefden die hen steeds zal bijblij
ven.

Vergeten we niet de eresalut te 
brengen aan Rr Dspoorter, die met 
zijn puik ensemble, heel de avond, en 
heel de nacht, er de goede stemming 
in hield.

En de tombola? Ja, de tombola was 
ook een van die hoogtepunten waar
van, in tegenstelling met al het an
dere, sommigen nu nog de aangena
me nasmaak kunnen genieten. De 
tombola, die wij wel de Oostendse Ko
loniale Loterij mogen noemen, gezien 
de stortvloed van prachtige prijzen, 
maakte het succes volledig.

Hieronder geven we de lijst der win 
nende nummers. De prijzen zijn af te 
halen bij de secretaris van S.K.V.O. 
dhr. Dan. Quintens in het lokaal «Mo 
nico».

OOSTENDE
OÏWEMA’S t
NOVA : «VADER EN ZOON» «Flight 

Lieutenant) met Pat O’Brien en 
Glenn Ford. K-T -

PALACE : «OLIVER TWIST» met Ro
bert Newton, Alec Guinness en de 
kleine John Howard Davies.

FORUM • «C’EST ARRIVÉ DANS LA VOETBAL
CINQUÏEME AVENUE» met Gale Zondag 13 Maart Je 10 uur 
Storm, Don de Fore, Victor Moore. ploegen

Maandag en Dinsdag : «DUITS
LAND ANNO 0».

CENTURY : van Vrijdag tot Zondag : 
«SABOTAGE TE BERLIJN» met 
Errol Flynn en Ronald Reaean. 
Maandag en Dinsdag : «JOHNNY 
APOLLO» met Tyrone Power en 
Dorothy Lamour.

'SVN-RC De Panne.
Jeugd-

Te 15 uur : 
Oostduinkerke.

SVN (gemengd)-VV

NATIONAAL CORPORATIEF 
KAMPIOENSCHAP

De representatieve ploeg onzer pro
vincie moest na een matige partij 
van harentwege de duimen leggen j 
voor een tegenstrever, die op gebfed 
van kunde de mindere was, doch door 
geestdriftig en kordaat optreden de 
technische minderheid goedmaakte.

Zwaar gehandicapeerd door de af
wezigheid van de gekwetste Van 
Halme kwam het elftal in de eente 
helft slechts zelden aan bod, en er 
was een prachtig spelende Sanders 
nodig om de rust mét 2-1 achterstand 
te kunnen bereiken. Achteraf kwam 
er meer tempo in de West Vlaamse 
ploeg bii zoverre dat Mechelen op 
verdedigen was ingesteld, en s'echts 
sporadisch tot een aanval kon over
gaan. Tijdens deze periode werd een 
penalty door Carpels genomen ten 
voordele van West Vlaanderen, op 
jammerlijke wijze naast gezondpn. 
Een dezer ontsnappingen leverde 
nochtans een derde doelpunt voor de 
thuisploeg. De energieke pogingen die 
alsdan werden aangewend om de 
score in gunstige zin te wijzigen le
verden slechts één doe’punt op, ge
scoord door toedoen van Fré De
schacht op doelworsteling. ,

Om te besluiten, een matige partij 
vanwege onze vertegenwoordigers, 
die zeker tot een betere prestatie be
kwaam ziin en er zullen aan hou
den dit bij een volgende gelegenheid 
te bewijzen.

Matchen voor Zaterdag a.s te 15 u.:
Terrein :

Béliard (bl -Crop’s Béliard
Brug.-Wegen-Litto Nleuwp. Tram 
Ze^we^n-Béliard (a) Mil. Hosp.
JTram-EL du Littoral VGO Opex

1) 9745 2) 9919 3ï
4) 4610 5) 178 6)7) 7706 8) 3507 9>

10) 5226 11) 95 12)
13) 4569 14) 830 15)
16) 9948 17) 7851 18)
19) 875 20) 1864 21)
22) 1498 23) 4260 24)
25) 2438 26) 497 27)
28) 9334 29) 3222 301
31) 520 32) 4372 33)
34) 3188 35) 167 36)
37) 6580 38) 6635 39)
40) 8078 41) 5092 421
43) 7202 44)9924 45)
46) 7897 47) 6831 48)
49) 2257 50) 9803 51)
52) 4246 53) 6618 541
55) 3214 56) 756 57)
58) 6986 59) 4216 60)
61) T323 62) 5919 63)
64'» 6559 65) 3686 66)
67) 3570 68) 3861 69)
70) 2143 71) 3133 72)
73) 6538 74) 4457 75)
76) 1722 77) 3181 781
79) 120 80) 8769 81)
82) 5443 83) 5255 84)
85) 5056 86) 5775 87)
88) 3626 89) 583 901
91) 2167 92) 3491 93)
94) 2668 95) 1460 96)
97) 7924 98) 174 99)

100) 9883 101) 8242 102''
103) 5929 104) 6040 105)
106) 4208 107) 5120 108)
109) 5947 110) 7262 111)
112) 5799 113) 242 114)
115) 4597 116) 1404 117)
118) 9000 119) 2853 120)
121) 1580 122) 8066 123)
124) 3^64 125) 7096 1261
127) 8072 182) 9429 129)
130) 4920 131) 7864 132)
133) 2579 134) 1315 135)
136) 8682 137) 9249 1381
139) 6637 140) 5561 141)
142) 39*5 143) 4159 144)
145) 7357 146) 8351 147)
148) 9612 149) 7352 1501
151) 7793 152) 3239 153)
154) 7934 155) 2574 156)
157) 8389 158) 173 159)

K.T.
RIALTO : «TRAFIC A SAIGON» met 

Alan Ladd en Veronica Lake.
CORSO : «LE MUR INVISIBLE» met 

Gregory Peck, Dorothy Mc Guire en 
John Garfield. K.T. CINEMA’S

CAMEO : «TRAFIQUANT D ’ESCLA- CASINO : Vrijdag 11 tot 14 Maart :

B L A N K E N B E R G E

VES» met Anisette Bach en Enzo 
Piermonte.

RIO : «CHEYENNE» met Denis Mor
gan en Jane Wyman. K.T.

ROXY -: «BERLIN EXPRESS» met M. 
Oberon en Robert Ryan. K.T.

M I D D E L K E R K E

CINEMA RETHOR'KA
«EEN SPIOEN IS VERDWENEN» 

met Joan Crawford, Mac Murray en 
Conrad Veidt.

NIEUWPOORT

c i n e m a
NOVA : van Vrijdag tot Zondag : 

«ANTOINE ET ANTOINETTE» met 
Georges Rigaut en Claire MaffiVVV\AA/VVWVVVVVVVVVVVVVV/VVVVVVVV\/VVVVVVVVVVVVVVV\/VVV

177?
8916 
3439 
537"
9593 
845"
1887 
5054 
3373 
1333 
2112 
3091 
6196 
4303 
60t«
3317 
419^
913"
8951 
991 

6616 
3639 
8630 
7R16
8«9q
6403 
5285 
5dd6 
699S 
5700 
36S<5 
5392 
1575 
51“>9 
4359 
4516 
597 

61«9 
8528
2449 . K.V.O. er voor het komend jaar voor 
577 q ; staat. Of er geen zwakke plaatsen 
5767 zijn. Of er voor groenwit een toe- 
8790 , komst is weggelegd. Zonder daarop 
269  ̂ zelf te antwoorden, laten we dit over 
7028 aan de talrijke Oostendse voetballief 
5938 hebbers die Zondag de weg naar het 
6426 vliegplein zullen inslaan. Maar iets 
7027 l willen we toch verzekeren : ze zullen 
2*43 I zich de verplaats'ng niet beklagen. 
3517 | De Dloeg : Ferier, Labiau en Poppe, 
9529 i Van Halme, Serru en L. Van Steeger, 
207 Osterwindt, Janssens, Dedulle, R. Van 

7183 I Steeger en F. Deschacht.

«DEDE D’ANVERS»; Dinsdag 15 tot 
Donderdag 17 «LUNE DE MIEL 
PERDUE»

COLISEE : Vrijdag 11 tot Maandag 
14 Maart «TEGEN DE GESTAPO» 
k.t.; Dinsdag 15 tot Donderdag 17 
Maart «BEZETEN»

PALLADIUM : «GEJAAGD DOOR DE 
WIND». Vanaf Zaterdag nam. ver
toning om 3 u.; iedere avond verto 
ning om 19.30 uur.

HEIST
CINEMA
CINE MODERNE : van Vrijdag tot 

Zondag : «TANGER» met Maria 
Montez en Sabu. k.t.
Van Maandag tot Donderdag : «MI- 

CHIGAN KID» met John Hal en 
Victor Mac laglen, k.t.VVVVWVVVVVVVVVVVVV*

A L L E N  N A A R  
H E T  

vliegveld
S.K.V.O. - W.S. ADINKERKE

Er wordt Zondag slechts een wed
strijd betwist te Oostende nml. S.K. 
V.O. - WS Adinkerke. Een enige gele
genheid dus om de groenwitten aan 
’t werk te zien en zichzelf te overtui
gen van de stevigheid van de forma
tie van S.K.V.O.

De uitslag van deze wedstrijd is 
overigens van miniem belang. Van 
meer belang is het na te gaan hoe S.

Bij S.V. Nieuwpoort
De verplaatsing naar Heist is zo

als voorspeld, een nieuwe overwin
ning geworden. Onze jongens waren 
doorlopend de besten. Rammeloo te
kende een doelpunt aan in de eerste 
helft, zodat SV aan de rust met 1-0 
aan de leiding stond. In de tweede 
helft kon Heist gelijk stellen waarna 
Nieuwpoort voorsprong nam langs 
Billiau en Vandenabeele. Hei-,t bracht 
dan de stand op 2-3, maar Billiau 
deed er nog eentje bij, zodat uitein
delijk de geelzwarten met 2-4 aan de 
eer bleven. Bij SV blonken uit : Bou
tje Vandenabeele, Vermote en Hoor- 
naert. Keeper Vandenabeele heeft d? 
twee doelen op zijn geweten en ook 
Develter blijkt volledig uit forme te 
zijn. De reserven bleven met 1-0 aan 
de winnende hand tegen RC De 
Panne.

Zondag reist de eerste ploeg aange
vuld met een vijftal reserven naar 
Koekelare. Op eigen terrein hebben 
we te 10 uur een jeugdploeg tegen 
De Panne en te 15 uur de reserven 
tegen W  Oostduinkerke.

Voor de selectiewedstrijd tegen 
Ar Oostende op het veld van GS Mid
delkerke, werden Devos en Develter 
aangeduid.

EEN WOORDJE VOOR ONZE
C cfttyena tea

Er is niets, dat voor een vrouw kwel 
lender is dan het onuitgesproken 
woord. Wanneer de man dagenlang 
rond loopt met een somber gezicht en 
diepe rimpels van zorgen in het voor_ 
hooxd en op ieder deelnemende vraag 
antwoord : «Laat me met rust, daar 
kan ik toch met jou niet over spreken 
want dat begrijpt je niet !» dan be
tekent dat voor de vrouw een psychi
sche belasting ,d;e soms niet te dra
gen is. De vrouw voelt zich uitgeslo
ten van de wereld van de man, ze 
voelt zich niet «au sérieux» genomen 
en niet waardig zijn zorgen te delen. 
Het is geen nieuwsgierigheid, d.e de 
vrouw doet vragen; het is het gevoel 
van te willen helpen, te willen mee
dragen de zorgen en lasten van de an 
der. Dan moet het goede woord, op de 
goede tijd gesproken worden. De 
vrouw wil niet «geheimen te weten 
komen»; ze weet ook wel, dat er din
gen zijn, dat men met zichzelf moet 
uitvechten, maar ze moet mogen zeg
gen : «Ik ben er; vertrouw in mij !»

Er is geen huwelijk, ook het meest 
ideale niet, waar niet eens een misver 
stand heerst. Daarom moet men niet 
zijgen; maar zich uitspreken, van 
mens tot mens !

1 ClNDERELLA.
(nadruk verboden)

Rechtbanken
CORRECTIONELE RECHTBANK 

VAN BRUGGE
— Van Genechten Pierre, werkman 
te Oostende, diefstal als loondienaar, 
van een armbanduurwerk, en tapijt, 
een ring en een fiets ten nadele van 
Calleyn Rosa : 3 maanden en 1000 fr. 
voorwaardelijk.
. Coulier Alfons, visser te Oostduin
kerke en Schollaert Henri, visser te 
Nieuwpoort, schol beneden de voorge
schreven lengte te koop gesteld : ie
der 260 fr.
-  Geryl Omer landbouwer te Oostduin 
kerke, bedreigingen : 1.000 fr.

SMEEROLIE OF TAFELOLIE !
Arthur en Marcella Boogaerdt ver

schenen Donderdag voor de correction 
nele rechtbank beschuldigd van het 
verhandelen van paraffineolie onder 
de naam van tafelolie, om mayonnai
se te maken o.a. Een zaak zoals er 
al veel de rechtbank zijn gepasseerd 
in de jongste tild. Deze be’de Oosten_ 
denaars werdien er vooirts van ver
dacht, die witte minerale olie, ge
kleurd te hebben, in een garage van 
hun woonplaats.

De nrocureur. Mr. Boudolf vroeg een 
hoofdgevangenisstraf, waarna Mster 
Sabbe pleitte voor beide verdachten.

De voorzitter velde na dit half me- 
dlcsle. half humoristische nleidool, 
vonnis?. 6 maanden gevanepnls^raf 
en 4.200 Fr. boete voor Marcella Boo- 
gaaM t en 4 maanden en 4200 fr voor 
Arthur Boogaardt.
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Form aliteiten voor reizigers naar het
Buitenland

'Jxmtcaie-fitaO uwe de. 
Kecfrtêanfl

Paspoort, visum, deviezen, benzinetonwijzingen
Voor de reislustigen die hun vacan- 

tie in het buitenland zullen doorbren
gen publiceren wij hier een lijst van 
de verschillende formaliteiten die zij 
moeten vervullen.

PASPOORT EN VISUM
Ieder Belg, die ten minste 15 jaar 

oud is en de grenzen wil oversteken 
moet een reispas bezitten. Voor het 
Groot-Hertogdom Luxemburg vol
staat echter een identiteitskaart, ter_ 
wijl voor Frankrijk en Nederland, 
een vervallen paspoort voldoende is.

Daar nog heel wat administratieve 
steun gemoeid is met het verkrijgen 
van een paspoort, is het aanbevelens
waardig dit ten minste een paar we
ken op voorhand aan te vragen. De 
aanvraag kan men richten tot het 
gemeentebestuur ofwel rechtstreeks 
tot het provinciaal feestuur. Zij moet 
vergezeld zijn van een certificaat van 
burgertrouw en goede zeden, dat men 
bij het gemeentebestuur aanvraagt, 
en van 4 pasfoto’s.

Verscheidene landen vereisen daar
bij nog dat een visum op het pas
poort aangebracht wordt. Dit be
komt men bij de ambassade of een 
consulaat van het betrokken land. 
Volgende landen echter hebben deze 
formaliteiten afgeschaft : Denemar
ken, Engeland en Koloniën, Ierland, 
Lichtenstein, Zweden, Noorwegen en 
Zwitserland, alsook Nederland, Alge- 
rië en Frankrijk, die zelfs met een 
vervallen pas genoegen nemen.

DEVIEZEN
Voorzien van een reispas en even

tueel van een visum, kan men daarna 
op het Belgisch-Luxemburgs Instituut 
van de Wissel een deviezentoewijzing 
bekomen.

Momenteel zijn voor de onderschei
den landen volgende toewijzingen 
van kracht :

Voor Groot-Brittannië, 5 pond en 
een check ter waarde van 10.000 fr; 
Argentinië 25 dollar en 30.000 fr in 
checks; Oostenrijk 25 Schilling en
25.000 fr in checks; Canada 25 Cana
dese dollar en een check van 10.000 
fr .; Denemarken 100 Kronen en 10.000 
fr. in checks; Verenigde Staten 25 
dollar en 30.000 fr in chécks; Frank
rijk 10.000 Franse fr en een toeristen- 
check van 10.000 fr.; Italië 10.000 lire 
en een check van 10.000 fr.; Noorwe
gen 100 kronen en een check van
10.000 fr.; Nederland 30 gulden en 
een check van 10.000 fr.; Zweden 20 
kronen en 10.000 fr. in checks; Zwit
serland 800 Zw. frank.

Volgens de Belgische reglemente
ring mag iedere Belg bovendien 5000 
fr. in Belgisch bankbiljetten meene
men.

Verscheidene landen echter zijn 
daarmede niet akkoord : Frankrijk 
Groot-Brittannië en Nederland laten 
slechts 1000 fr toe.

VOOR DE AUTOMOBILISTEN
Belgen, die met hun wagen naar 

Frankrijk reizen, mogen 40 tot 80 liter

R e d e rs  &  V ish a n d e la a rs
HET BESTE

I J S
FRO ID I N D U S T R I E ! .

WORDT GELEVERD DOOR

Tel. 71.791
MkMM

Vijf Duitse traw lers voor
NEDERLAND

Te Hamburg is officieel medege
deeld, dat enige trawlers voor de vis
serij, die tijdens de oorlog op Duitse 
orders in Nederland zijn gebouwd en 
thans te Hamburg liggen, binnen
kort naar Nederland teruggebracht 
zullen worden. Door het bureau voor 
de schadevergoedingen van de Britse 
Bestuursraad is verklaard, dat tij
dens de oorlog de Duitsers voor deze 
schepen is betaald met bezettings- 
geld, dat geen reële waarde had. De 
schepen zijn later door de Duitsers 
als mijnenvegers gebruikt.

Er bestaat geen twijfel aan, dat 
deze trawlers rechtens aan Nederland 
teruggegeven moeten worden overeen 
komstig de geallieerde «restitutie-po- 
litiek», aldus de Britse verklaring.

Agence France Presse meldt nader, 
dat het om vijf schepen gaat en dat 
twee Nederlandse mijnenvegers reeds 
in Hamburg zijn aangekomen om 
twee der vissersschepen naar een Ne
derlandse haven te brengen. Volgens 
AFP zijn drie andere vissersschepen 
in Bremen.

De beslissing van de Britse be
stuursraad heeft aanleiding gegeven 
tot een protest van de zijde der Duit
se autoriteiten, aldus AFP, doch de 
raad heeft doen weten, dat zijn be
slissing onherroepelijk is.

DUITS PROTEST
Een woordvoerder van het bureau 

voor voedselvoorziening in de dubbe
le zone te Frankfurt heeft de Neder
landse aanspraak on vijf der modern
ste Duitse stoomscheoen voor de vis
serij als herstelbetaling een «ondub
belzinnige gewelddaad, die met een 
gewone rechtshandeling niets uit
staande heeft» genoemd.

De opgeeiste vijf schepen behoren 
zo zeide hij, tot de 20 vissersschepen,

die tijdens de oorlog met Duits mate
riaal op grond van verdragen en te
gen betaling op Nederlandse werven 
werden gebouwd. Deze schepen val
len daarom geenszins onder de her
stelbetalingen, aldus deze woordvoer
der, die verder betoogde, dat de Ne
derlandse eis reeds op 24 Juli 1948 
door het bureau voor herstelbetalin
gen werd afgewezen. Op 12 Januari 
1949 werd door de Britse bestuurs
commissie te Berlijn plotseling be
paald, dat de vijf schepen uitgeleverd 
moesten worden.

«Het onttrekken van vijf moderne 
stoomschepen jaan de toch al zeer 
zwakke Duitse vissersvloot betekent 
een ernstige bedreiging voor de vis
voorziening van de Duitse bevolking». 
De visvangst zou hierdoor 10 procent 
verminderen. De woordvoerder gaf 
als de mening van het bizonaal be
stuur te kennen, dat de Nederlandse 
eisen invloed zouden hebben op de 
handelspolitieke betrekkingen tus
sen deze zone en Nederland.

De woordvoerder beweerde verder 
dat Nederland de laatste tijd ook ver 
der niet nader omschreven eisen 
heeft gesteld inzake het teruggeven 
van Duitse scheepsruimte, Zo was 
van Nederlandse zijde om niet min
der dan 79 tankscheoen, dat is 55pct. 
van het totale huidige Duitse tank- 
tonnage, verzocht. «Ook deze tank
schepen zijn van Duits materiaal' 
gebouwd en rechtmatig verkregen». 
De woordvoerder is van mening, «dat 
er in Nederland blijkbaar een onder
neming bestaat, die om commerciële 
redenen herstelbetalingseisen formu
leert en aan de regering doorgeeft. 
Deze onderneming werkt nauw met 
de herstelbetalingafdelingen bij de 
Nederlandse Missie in Duitsland sa
men.» aldus deze woordvoerder.

benzine (volgens de grootte van de 
auto) in voorraad nemen.

Bovendien krijgen ze benzinebons 
ter waarde van 500 liter per maand, 
die met toeristenchecks moeten be
taald worden.

Naar Groot-Brittannië mag geen 
reserve meegenomen worden (buiten 
de gevulde benzinetank van de wagen 
zelf). Ter plaatse echter kunnen de 
automobilisten volgende toewijzingen 
bekomen :

Gedurende de eerste halve maand 
om 965 km te rijden; voor de vol
gende maanden voor 500 km per 
maand.

In Italië krijgt men benzinebons 
ter waarde van 500 liter per maand.

In Nederland, Zwitserland, Dene
marken en Noorwegen is de benzine 
vrij.

SXe JVjoxvcdzeevió, 
u&cjaayd

Het Duitse Instituut voor het On
derzoek van het onderzees Leven, 
heeft medegedeeld dat het tot zinken 
brengen van giftgasgranaten en mu
nitie in de Noordzee, de vissen naar 
andere wateren verjaagd heeft.

Het Instituut voegde er aan toe, 
dat een onrustwekkende verminde
ring van de vissen aan de gang is in 
gebieden, waar de visvangst steeds 
bloeide.

N ieu w e m w tkt aam

Canadese vis
Bij een banket van de East Coast 

Fisheries, verklaarde de Minister van 
Visserijen Mayhew dat de toestand 
voor de visserij 'van de Oostkust er 
rooskleurig uitzag. Hij voorzag een 
grote uitvoer van Canadese vis naar 
de rijke industriële markten van de 
Verenigde Staten. Wanneer de water
weg van de St Lawrence zal klaar 
zijn, zullen er grote ladingen verse 
vis, met verkoelingsinstallaties uitge
ruste schepen, naar de Verenigde Sta
ten vervoerd worden. De vraag naar 
verse vis begint groter te worden dan 
deze naar visconserven en gezouten 
vis en, met het bouwen van nieuwe 
verk ild e  pakhuizen zal het moge
lijk 2ijri grote voorraden aan de hand 
te hebbeii.

H«5ri*cï3Lt aaü

de schippers
Wrak vaargeul Nieuwpoort 

OOSTERZIJDE :
Wrak van een overdekte reddings

boot bevindt zich in de vaargeul te 
Nieuwpoort.
POSITIE :

Oostkant Vaargeul op 20 meter ten 
Zuiden van de Tweede duc d’Albe. 
Dwars van het gebouw van de vuur
torenwachter.
BEBAKENING :

Voorlopig is dit wrak bebakend 
door middel van een groene boei 
waarop een rode vlag geplaatst is. 
OPMERKING :

Dit wrak is niet zichtbaar bij laag 
water en is een gevaar voor de 
scheepvaart.

O p g e s l e e p f
De Z.482 «André Wilfried» werd 

naar de haven van Zeebrugge ge
sleept door de Z.751 met motordefect.

De Z.517 en Z.526 hebben de Z.777 
met motordefect naar de haven van 
Zeebrugge gesleept.

Bij het opslepen beweert de 
Z.526 schade geleden te hebben, zoals 
het breken der breidels en het af
trekken van een plaat van buiten de 
reling.

Ah ja, zeiden de mensen in de 
gang van het gerechtsgebouw op de 
Burg, toen zij de namen : Devos, 
Bourgeois en nog negen andere hoor
den af roepen, vandaag is het over 
die «krabben in dozen»... En inder
daad, eergister Donderdag, kwam 
voor de tweede maal de zaak van de 
«Fancy-Crab» voor het gerecht. Na
dat, tijdens een eerste correctionele 
zitting, enkele getuigen waren ge
hoord, zouden vijf Verdedigers pleiten 
voor : Pierre Devos, nijveraar te 
Oostduinkerke, Marcel Bourgeois, 
handelsreiziger te Antwerpen, Alex- 
ander Wilma, Antwerpen, Ernest Fas- 
sin, Elsene, Cécile Van Cauwenber- 
ghe, handelaarster te Antwerpen, en 
haar man, Jules van den Broeck en 
Frans Van Ravensteyn, boekbinder te 
Antwerpen. De andere beklaagden, 
Lod. Van der Vieren, werkman te 
Schoten, Gaston Vreys, handelaar te 
Antwerpen, Marcel Delcampe, be
diende te Trazignies en Max Legas, 
rekenplichtige te Verviers lieten ver
stek gaan.

De verdachten stonden terecht, ver
dacht van de kopers te hebben bedro
gen nopens de identiteit en de aard 
van een zeker product, dat in blik 
verpakt, onder de naam van «Fancy- 
crab» op de markt was gebracht, en 
dat zogenaamd krab-in-blik was, 
maar in werkelijkheid bestond uit 
een mengsel dat, naar verklaringen 
van deskundigen, «een geur had, die 
niet zeer verkwikkelijk was»... Een 
gewoon mens, zou waarschijnlijk ge
zegd hebben dat het stonk. Het 
mengsel bestond uit... wijting, schel
vis en een beetje krab, ook wel uit 
wat kreeft, en in dat geval was de 
inhoud der dozen dus al heel «fancy» 
oftewel «fantaisie».

Volgens Mr Ancofc, pleitend voor 
Devos uit Oostduinkerke, zou deze 
niet aan het hoofd hebben gestaan 
van de wonderlijke fantaisie-onder- 
neming, maar slechts de leiding heb
ben gehad van ‘de fabricatie, die ge
schiedde in opdracht van Bourgeois, 
in het visconservenfabriekje van een 
zekere Desoete te Oostende, welke 
echter niet als een medeplichtige 
wordt beschouwd. Devos maakte al
leen de vis schoon, die als «Fancy- 
Crab» de wereld in zou gaan. Een 
«kleine welreld» gelukkig, want ver zijn 
de krabbenhandelaars niet gekomen 
met het goedje dat door een andere 
onderzoeker bestempeld werd als 
«en walgelijke brei met een vreselijke 
geur». Deze qualificatie vindt Mr An- 
cot zeer overdreven. «Fancy-Crab», 
beweert de advocaat, betekende dui

delijk dat het géén krab was, zodat 
wij niet vervolgd kunnen worden, 
om iets anders te hebben verkocht 
onder de naam van «krab».

Maar... verdachte Van Cauwenber- 
ghe’s advocaat beklemtoont dat zijn 
cliente er juist ingelopen was, omdat 
Bourgeois haar de blikken presen
teerde onder de naam «krab», zoge
naamd voortkomend van een liquida
tie, en daarom... vijf k zes fr. per 
doos goedkoper dan de geïmporteerde 
(Japanse of Amerikaanse) krabben
in-blik.

In Juli van 1947 was de fabricatie 
van het goedje te Oostende begon
nen. — Het was een procédé van De
vos, beweert Bourgeois’ advocaat, en 
het mengsel was, volgens weer andere 
deskundigen, wel niet aantrekkelijk, 
toch niet direct schadelijk.

Inderdaad, niemand is er dood van 
gegaan, ook ziektegevallen -sijn niet 
bekend geworden, maar "het open
baar ministerie is blijkbaar van oor
deel dat althans de hoofdschuldigen 
allesbehalve vrij-uit gaan, want vóór 
de pleidooien had hij «een strenge 
strtaf» geëist. Dat verhindert niet, 
dat ieder pleiter voor de aanwezige 
zeven verdachten op zijn beurt «de 
vrijspraak voor zijn cliënt» vroeg, 
omdat geen werkelijk bedrog zou zijn 
gepleegd. Wanneer grondstof en be
reiding al van geringe kwaliteit en 
van weinig zorg waren, betekent dat 
nog geen strafbaar feit, zeggen zij. 
Daarvoor worden verdachten niet 
vervolgd. Wilms zou alleen geldschie
ter zijn geweest, al wordt hij be
schuldigd van 20.000 dozen «Fancy- 
Crab» verhandeld te hebben. Fassin 
zou de verkoop gestopt hebben, zo
dra hij in de gaten kreeg, dat er iets 
anders in de blikken zat, dan een 
mengsel van garnalen, kreeft en 
krab, zoals Bourgeois hem zou heb
ben verteld. Van Ravensteyn, de boek 
binder, maakte alleen de etiketten, en 
was, volgens zijn advocaat, volkomen 
te goeder trouw. Bourgeois schijnt 
hem een etiket te hebben gegeven dat 
hij moest namaken, wetshalve hij 
zich dan ook wegens «schriftverval
sing» te verantwoorden heeft.

Het was, alles samen genomen, een 
vrij langdurig krabben-menu, dit 
complex van pleidooien. Pas over 
drie weken, op 24 Maart, valt de uit
spraak in deze zaak van fantaisie- 
krabben, schelvis, wijting, tesamen- 
gefabriceerd tot een mengsel, dat in 
een deel van de dozen werkelijk be
dorven was en in andere op zijn 
zachtst gesproken «niet lekker rook».

J.v.B.
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Crisis zonder voorgaande
in de Franse visserij

Het zakken der prijzen van de land 
bouwproducten heeft de Fransen af
gekeerd van de vis die nog voor velen 
onder hen een bijkomend voedsel is. 
Nu de aanvoeren nog tamelijk gering 
waren niettegenstaande het mooie 
weer, is men een ongehoorde daling 
in de pri'zen gewaar geworden.

In alle Franse havens zijn de prij
zen van de Vis ongehoord gedaald : de 
makrëèi, die a&n 110 fr. van de hand 
ging bij het begin van dé aanvoer, is 
gezakt tot op 30 fr.

De reden daarvan is in de eerste 
plaats het zakken van de prijzen van 
de landbouwproducten, en in de twee 
de plaats, de paniek die de tussenper
sonen gegrepen heeft, wat eens te 
meer bewijst dalt de tussenpersoon 
het dichtst bij de verbruiker de 
schommelingen in de prijzen kan te
weeg brengen.

Dit alles schijnt de tegenslag te 
zijn van de ongehoorde stijging in 
de prijzen die de visserij in April 1948 
gekend heeft.

Hoe dit ook moge aflopen, de Fran
sen zullen moeten die toestand voor 
zo kort mogeli.ike tijd verdragen. Het 
enige waarvoor zal moeten gezorgd 
worden, is dat de verkoopprijs boven 
de kostprijs blijft.

EEN EERSTE 
INFORMATIEBUREAU

Onze lezers zullen zich herinneren 
dat we enkele weken geleden schre
ven dat de Fransen een inlichtings- 
bureau vroegen. De eerste stap in 
die richting werd gedaan door het 
«Comité central des Pêches». Een 
aanvang werd er mee genomen te 
Boulogne, Douarnenez en Parijs. Dit 
centraal dispatching bureau en de 
lokale bureaux móeten in staat zijn 
de verbruikers de soorten en prijzen 
van de aangevoerde vis te laten ken
nen.

Iedere morgen dus vóór de huis
vrouw voor de markt vertrekt, zal ze 
in staat zijn te weten dat ze die soort 
vis die dag mag kopen en niet meer 
moet betalen dan een zekere prijs.

Men hoopt daardoor te bekomen; 
dat de aandacht van de huisvrouw 
meer naar de vis zal gaan en er meer 
zal gekocht worden; . vermits toch 
zij koopt voor wat in het huishouden 
zal verbruikt worden.

Een ander belangrijk punt is dat 
de Fransen zodoende hopen een ein
de te stellen aan, de speculatieve nei
gingen van sommigen, door de kaar
ten op tafel te leggen. M

Dit is slechts een steenlegging, en 
andere radioposten zullen binnen 
kort opgesteld worden in Fécamp, 
Concarneau, La Rochelle, Dieppe, Ar- 
cpehon, Les Sables, die de havens 
zijn, die de meeste invloed hebben op 
de markt.

Niets toont meer de noodzakelijk
heid van een dergeliike dispatching, 
dan het volgende feit, dat Vrijdag .jl. 
te Parijs plaats greep. Alle winkels 
waren opgehoopt met makreel van 
de beste kwaliteit, nochtans wilden 
alle huisvrouwen pers? wijting kopen, 
die deze dag schaars was en meer dan 
dubbel zo duur. Waarschijnlijk zou 
de radiopost deze anomaliën niet toe
gelaten hebben, en zou tevens verme
den hebben, dat makreel die in de 
havens aan min dan 40 fr. aange
kocht werd, drie maal duurder in 
’t klein te Parijs zou verkocht wor
den.

Schroefschade
Bij de opsleping van de Z.764 door 

de Z.793, werd vastgesteld dat de 
Z.764 een blad van zijn schroef had.
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kopen de diensten aan van haar nieuwe écorage-firma

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

LOWESTOFT - Tel. 536 - 374 - 2
(17)

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

M a ^ tb e w M z ti
Vrijdag 4 Maart 1949

Geen enkel vaartuig terug van de 
visvangst zodat de markt blanco staat

Zaterdag 5 Maart 1949
11 vaartuigen zijn aan de visafslag 

tegenwoordig met circa 2500 bennen 
verse vis bestaande uit ronde en rog- 
vis, weinig fijne vis. De markt is le
vendig en alle aangebrachte varietei
ten worden aan redelijke afr^tprijzen 
van de hand gedaan.

Kgr.
0.193 Kanaal 5720
0  305 Moray Firth 24556 
0.266 Noordzee 12680
0.243 Kanaal 10089
0.282 Noordzee 9906
0.88 Noordzee 33235
0.248 West 526
0.247 Noordzee 14048
0.196 West 3^60
0.48 West 3632
0.7 West 4748

0.324 Noordzee 
0.319 Noordzee 
0.109 Kanaal 
0.112 Noordzee 
0.78 West

14032
24009
8470
9696
917

124.420
207.870
126.820
102.320

8.940

0.225 Kanaal 10180 111.650
0.241 Noordzee 15878 145.310
0.274 West 6720 81.050
0.276 West 3714 48.310
0.229 Kanaal 12035 150.400
0.135 West 7208 86.980
0.192 West 4982 69.230
0.60 Kust 2141 28.710
0.239 Noordzee 13669 116.950
0.104 Oost 1458 21.290
B.605 West 1637 15.540
0.256 West 4964 61.800
B.628 Oost 1783 24.160
0.115 West 3705 49.360
0.201 West 1371 20.130
0.33 West 3349 33.860
0.152 West 3023 37.360
0.187 Kanaal 11079 128.520
Z.428 West 7827 98.240
N.806 West 2732 27.770
N.801 West 3172 21.620

Fr. 
77.170 

231.870 
123.150 
131.090 
144.940 
308.110 

3.370 
136 500 
32.030 
30.020 
55.360

ZEEVIS - GROOTHANDEL
Camilie WI L L t MS

Donderdag 10 Maart 1949.
Hedn f jn  er geen vissersvaartui

gen ter markt zodat de markt blanco 
staat.

DAG
AANVOER EN OPBRENGST PER

Kgr Fr.

MOTORS VAARTUIGEN

a & . a .

D ie se l
M otoren

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

(.10)
EXPERTISEN

ZEEBRUGGE

sedert 1887
IMPORT —  EXPORT 
Tel. : 72075/76-72318/1 8 

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

(16)

Vrijdag 4-3 : 
Zaterd. 5-3 : 
Maandag 7-3 : 
Dinsdag 8-3 : 
Woensdag 9-3 : 
Donderdag 10-3

Maandag 7 Maart 1949.
Een rijke keuze van verse vis. De 

aanvoer beloopt tot 6000 b. waarvan 
circa 1900 b. IJslandse varieteiten.

Weinig fijne vis, zodat deze dan ook 
aan mooie afzetprijzen worden afge
nomen. Over het algemeen een daling 
ln prijs. De prijzen der IJslandse vis 
zl.’ n minder dan werd verwacht. De 
belangstelling is groot doch de vraag 
slap, gezien de overgrote hoeveelhe
den vis die voorhanden zijn.K nr. Fr
0.232 West 3988 42.330
0.257 West 4593 45.290
Z.459 Noordzee 2438 24.140
0.237 Kanaal 24013 216.150
0.118 Kanaal 13635 146.340
0.226 Kanaal 13534 119.140
0.222 Kanaal 13*85 147.820
0.173 Kanaal 9°84 155 370
0.285 Kanaal 21.775 228.835
0.140 West 5714 73.080
0.82 Kanaal 16012 179.350
0  286 Noordzee 16615 152.930
0.330 West 6865 66.490
SSO. 303 IJsland 96400 766.400

C flü a tin e  R O O S E
INVOER — UITVOER 

TEL. 720.13
713.13 (privé) (18)

ALLE SOORTEN ZEEVIS 
5 VISMIJN, 5, OOSTENDE
VW W W VW W  V V VV V VWWVWVV V V VW% V W W VW W f

Dinsdag 8 Maart 1949.
Ongeveer 5150 b verse vis, in hoofd

zaak uit IJslandse vis. (3500b.) De 
keuze is weinig omvangrijk en be
perkt t.ch tot ronde v ŝ, rog, kleine 
vis en zeer weinig fijne vis en plat
vis. Tong wordt levendig aan de man 
gebracht aan prijzen die merkelijk 
zijn gestegen. Met uitzondering der 
IJslandse varieteiten wordt de vis 
aan betere prijzen verkocht dan de 
vorige marktdag.
0.127 Kanaal 
0.132 Kanaal 
0.66 Oost 
0.86 Noordzee 
0.291 Kanaal 
SSO.333 IJsland 
SS0.301 IJsland 
0.46 West 
N.776 West 
0.175 Kanaal 
0.260 Kust 
0.52 Kust

Woensdag 9 Maart 1949.
23 visservaartuigen zijn heden te

rug van de visvangst, doorgaans allen 
met kleine vangsten. De aanvoer wel 
ke van zeer goede hoedanigheid is be
loopt tot circa 3000 b. echter weinig 
keusrijk en beperkt zich tot rog, ron
de vis, kleine vis weinig platvis en 
wat fijne vis. Deze laatste en in het 
bijzonder de tongen worden aan goe
de prijzen van de hand gedaan, licht
jes minder dan deze van daags voor
dien. De belangstelling is groot doch 
de vraag minder levendig. De prijzen 
zijn over het algemeen lager dan de
ze van gisteren.
0.89 Kanaal 17738 177.970
0.287 Kanaal 10602 117.540

geen aanvoer 
122.600 1.273.610
306.175 2.934.035 
258.488 2.278.390 
150.967 1.674.450

geen aanvoer 
838.230 8.160.485 

GARNAALAANVOER
7-3 : 54 kgr; 1458 fr; 1 vaartuig; 

37 fr per kgr.
8-3 : 224 kgr; 7004 fr ; van 27 tot 35 

fr per kgr; Gem. prijs 31 fr per kgr.
9-3 : 36 kg; 1188 fr; 1 vaartuig; 33 

fr per kgr.

Dinsdag 9 Maart 1949 :
Grote tong 42-48; Fruittong 52-54; 

schone kleine 68-72; tarbot midd. 33; 
pladijs 15; midd. 15; kleine 23; 
rog grote 11-12; sCherpstaart 7; 
Bilten 3-5 fr per kgr.

Woensdag 10 Maart 1949 :
Grote tong 36-39; fruittong 63-66; 

bloktong 50; sch. kleine 72; kleine 64- 
65; tarbot grote 44; tarbot midd. 28; 
pladijs 14-15; midd. 15-16; kleine 
21-23; rog grote 7-8; keilrog 12-15; 
scherpstaart 6-7; bilten 5-6; kleine 
3-6; wijting 12-13; haai 7; griet 32; 
kabeljauw 11 fr per kgr.

Donderdag 11 Maart 1949 :
Grote tong 53; schone kleine 70; 

rog grote 10; keilrog 11; scherp- 
8,50; bilten 5,50-7,50; haai 5,50-7 fr 
per kgr.

GARNAALAANVOER
4-3 : 46 kg; 1902 fr; 2 vaartuigen; 

van 38 tot 45 fr per kgr.
5-3 : 871 kg; 43.923 fr; 8 reizen; van 

45 tot 53 fr per kgr.
7-3 : 6239 kg; 144.438 fr; 25 reizen 

van 18 tot 27 fr per kgr.
8-3 : 2238 kg; 65.632 fr; 9 reizen; 

van 28 tot 32 fr. per kg.
9-3 : 377 kg;_ 13.373 fr; 4 reizen; van 

23 tot 40 fr per kgr.

Firma H. Debra
GROOTHANDEL in 
V I S &  G A R N A A L  

Telefoon Heist : 513.80 
EXPORT — IMPORT 
(6) ZO U T VOOR DE VISSERS

VER W  A CHTIN GEN
t

10477 158.970
9009 148.830
5692 82.870

26.225 233.990
•11171 185.490
88708 79.3550
85571 637.100

1231 15.860
2412 33.900
4867 76.230

45 870
542 7.080

ZATERDAG 12 MAART 1949 :
Van het Kanaal : 0.317; 0.292 (350 
bennen vis);
Van Moray Firth : 0.294 (500 ben
nen kabeljauw, 400 bennen gullen, 
100 bennen kooivis);
Van de Oost : 0.198; 0.200. 

ZATERDAG 12 of MAANDAG 13-3 : 
Van het Kanaal : 0.204;
Van de West : 0.137;
Van de Noord : 0.94.

MAANDAG 14 MAART :
Van het Kanaal ; 0.154; 0.165; 
0.283 ; 0.163; 0.295 (300 bennen 
vis, 700 kg tongen).
Van Moray Firth : 0.215; 0.286. 
Van IJsland : 0.157 (16 bakken). 
0.83 20 bakken, 5000 kabeljauw, 
250 bennen schelvis en 200 bennen 
m ixed).

MAANDAG 14 of DINSDAG 15-3 : 
Van de Noord : 0.231;
Van de West : 0.210 en 0.265.
Van Kanaal : 0.218.

DINSDAG 15 MAART :
Van IJsland : 0.293 (1200 bennen 
vis).
Van het Kanaal : 0.119, 0.217, 
0.170, 0,304, (300 bennen vis en 700 
kg tong).

DINSDAG 15 o f WOENSDAG 16-3 : 
Van het Kanaal: 0.312, 0.279, Z:413 
Van de Noord : 0.212.

WOENSDAG 16 MAART :
Van de West : 0.122, 0.201, 0,78. 
Van de Oost : Z.186.

Van Morray Firth : 0.242.
Van het Kanaal : 0.85.

Verder te verwachten in de loop van 
de volgende week :

Van het Kanaal : 0.310.
Van de Oost : Z.446.
N.B. — De 0.297 (Rubbens) ver

koopt deze week in Engeland.

B L A N K E N B E R G E
IN DE STEDELIJKE VISMIJN

In de afgelopen week werden in 
totaal 1959 kgr. vis aangevoerd zijn 
de de opbrengst van 4 reizen. De ver
koop bracht 27.343 fr. op.

VISAANVOER
3-3 : 7650 kg; 104.190 fr; 4 reizen.
8-3 : 11250 kg; 155.360 fr; 11 reizen.
9-3 : 36250 kg; 46.060 fr; 24 reizen.

10-3 1950 kg; 19.600 fr; 1 reis.

N I E U W P O O R T
Maandag 7 Maart 1949 :
Tong ongekl. 44; tarbot 46; pieter

man 34; platen grote 17; midd. 15; 
kleine 4-8; rog 8; wijting 5; zeehond 
4 fr  per kgr.

Dinsdag 1 Maart .1949 :
Grote tong 31; bloktong 42; fruit

tong 45; sch. kl. tong 36; tarbot 50; 
pieterman 33; platen grote 16; midd. 
14; kleine 5; rog 8; wijting 6; zee
hond 4 fr per kgr.

Woensdag 2 Maart 1949 :
Tong ongekl. 41; platen grote 16; 

midd. 13; kleine 6; rog 3-7; wijting 
6; zeehond 4,50 fr  per kgr.

IJMU1DEN
In de week van 2 tot 8 Maart kwa

men aan de vishallen 14 stoomtraw
lers en 27 motors hun vangsten verse 
vis en verse haring verhopen.

De gezamenlijKe aanvoer bestond 
uit 400.000 kg. verse vis en 150.000 kg 
grote haring.

Tengevolge het stormachtig weder 
in de afgelopen week waren de vang
sten zeer klein, zodat het tekort aan 
alle verse vissoorten nog groter was 
dan vorige week. Het hoofdbestand
deel van de aanvoer bestond uit wat 
witte kabeljauw, wi.’ ting en haring. 
Pas tegen Dinsdag werd de aanvoer 
beter voor schol, tongen en tarbot.
De belangstelling was zeer groot en 

de vraag zeer levendig, zodat alle aan 
i geboden vissoorten steeds in stijgen
de lijn werden Verkocht. Alleen de 
tongen kenden tegen Dinsdag reeds 
kleine daling, vanwege de grotere aan 
voer. Enige export had plaats naar 
Engeland. Voor de export naar Zwit- 
zerland, België en Frankrijk waren 
deze week onze prijzen te hoog.

De aangekondigde trawler van IJs
land zal Woensdag a.s. zijn lading 
verkopen. Voor toekomende week 
worden slechts verwacht : 9 vaartui
gen van het Noorden en Grote Bank 
en 65 motors met schol, schar, wijting 
en tongen.

V IS M IJ N  O O S T E N D E
WEEK VAN 4 TOT 10 MAART 1949

V rijdag
Vendredi

Zaterdag
Samedi

Maandag
Lundi

Dinsdag
Mardi

Woensdag Donderdag 
Mercredi Jeudi

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

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

Barbue — Griet, gr.......................
midd...................................
kl.........................................

Carrelet — Pladijs, gr. platen .
gr. iek ........................
kl. i e k ..............................
iek 3e slag ...............
platjes .....................

Eglefin — Schelvis, gr..................
midd................................
kl......................................

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

Raie — Rog ................................
Bartoet — Robaard ...............
Grondin — Knorhaan ...............
Cabillaud blanc — Kabeljauw

Gullen .....................
Lotte — Steert (zeeduivel) ...
Merlan — Wijting .....................
Limande — Schar ... ...............
Limande sole — Tongschar ...
Emissole — Zeehaai ...............
Roussette — Zeehond ...............
Vive — Arend (Pieterman) ...
Maquereaux — Makreel .........
Chinchard — Poors ...............
Grondin rouge — Rode knorh.
Raie — Keilrog ...........................
Homard — Zeekreeft ...............
Flotte — Schaat ... *..............
Zeebaars .......................................
Lom .............................................
Congre — Zeepallng ...............
Lingue — Lengen .....................
8ole d’EcoKse — Schotse schol 
Hareng — Haring (volle) ... 
Hareng guai — IJle haring ...
Latour ..............................................
Tacaud — Steenpost ...............
Flétan — Heilbot .....................
Colin noir — Kooivis ...............
Esturgeon — Steur .....................
Loup — Z eew o lf...........................
Colin Manc — Vlaswijting ... 
Poisson St-Plerre — Zoonevis

30.40-
50.40-
54.00
48.00-
41.00
40.00-
32.00-
27.00

42,80
■54,00

-55,00 
-43,00 
-48,00 
-35,00 
-28,0»

31.80-
48.80- 
62,00-
63.40-
52.40- 
44,00-
32.50-
27.50-

53.20 
63*10 
64,60 
65,80
55.20
51.00
40.00
29.00

35,20-
63,80
69.40
66.40 
61,00 
41,50
30.00
25.00

56,00
-67,40
-71,20
- 68,00
-63,40
-46,00
-37,00
-27,00

31,80-
57,00-
60.40-
61,00
44,60
40.00
34.00 
25,50

49,40
62,00
65.00 
68 £0 
56,60 
50,50
36.00 
28,70

15.00
15,00-17,80
18.00 
18,50

15.20-15,60 
16.40-18 30
20.20-20,60

16,20
19.00
22.00

18,00
14,20-15.00
11,40-12,50

6.40-11,80

4‘f2&‘ 4,40
9,20- 12,20
5.40- 8,80 

15,40-21,50
7,60-10,80
4.60
7.80-15.00
8.20- 8,50 
7,00- 7,70

6.6 0 ...

6.20-13,00
9.80-15,20

7,00
8,00-

14,00
9,20

8,00 7,40-12,00

13.ÓÖ 11,00-12,70
10,60-13,00 11,40
25,40 20,00

6,80-14.40 7,20-15,60
.......... 17,00

4,60-5,80 6,00- 7,00
6,80-12,00 8,00-13,00
5,20- 8.00 6,00- 7,80

18,00-26,80 21,20-28,00
8,60-12,60 11,00-13,80
6,80-14,00 7,20-14.50
8.50-17,80 11,80-19^0
6,00- 9,00 9,50
6,00- 8,00 9,50

5,'80-15,60 10!ÓÖ-'l7,00
7,00-16,00 12.80-18,40

12,50-15,80 ...........
........... 16,60

7,50-8,00 7.50.....
6,80- 7,40 5,20- 6,00

16,00-17,00

15.00-16,00 
18,90

21.00-22^60 
9,40

4,60- 5,20 

4ÜÖ-M 0

5.80- 7,40 7,80- 9,40
38,00-55,00 ..........

3.80- 7,40 5,00- 6,60

6.40-11,80

4,401 5,00
7.40-13,00
5.80- 7,80 

18,00-26,00
9.60-12,60
6.00-13,60 

11,60-21,50
6.00- 9.00
6.00- 7,00 

47,00-50,80

4,40
7.60-15,40
7.80-14,80

14^00-16,00

7,00- 8,60 
5,40- 6,40 

13,00-16,00

3.60- 5,80

5.60- 6,40

Woensdag

2,05- 1,90 
2,25- 2,20 
2,40 
2,30 
1,80 
2,20

9,80-12,50 9,00-‘9,40 7,00-11,80 «.«0-9 ,00
;.........  19,00 ........... 19,20-20,00

0,96- 0.90 
0.98- 0,96 
0,54- 0,38

1,00
1,10

0,7610,68 
0,60- 0,42

V IS M IJ N  Y M U 1 D E N
WEEK VAN 2 tot 8 MAART 1949

Donderdag Vrijdag Zaterdag Maandag Dinsdag

2,05- 2,00 
2,30- 2,20 
2,55- 2,45 
2,20
1,80- 1,70 
2,40- 2,15

2,25- 2,10 2,40- 2,20 2,15- 1,85 
2,50- 2,30 
2,70- 2,65 
2,75- 2,55 
2,10
2,40- 2,25

2,60- 2,45 2,80- 2,55
2,80- 2,50 3,00- 2,75

2,90- 2,50 
2,25- 2,00 
2,50- 2,15 
1,96

2,25 2,60- 2,20

.......... .......... 1,88- 1,72 ...........

...... ........... .......... «•••••»»•

0.98
0,96- 0,92 
0,68- 0,44

1,42.....
0,96- 0,94 
1,00- 0,82 
0,78- 0,46

1,14- 0,96 
1,22- 1,04 
1,02- 0,54

l',02-0,96 
1,16- 0,96 
0,70- 0,58

........... ...........

1,47 
1,08- 1,06 
1,08 
0,37

1,74- 1,44 
1,52- 1,19 
1,11- 0,80

1,50- 1,24 
1,32- 1,18 
1,02- 0,90

1,88- 1,42 
1,44- 1,28 
1,10- 0,98

1,54- 1,48 
1,44- 1,33 
1,02- 0,94

.......... ..........
1.12 "  
0,39

..........

0,38- 0,34 
1,16- 0,64
1.00- 0,75
1.00- 0,92 
l,00r 0,58 
0,52- 0,48 
1,28
0,54- 0,34

0,38- 0,34 
1,20- 0,80 
0,47

0,88- 0,62

UÓ.....

0,44- 0,34 
1,28- 0,68 
1,02- 0,86 
0,96- 0,94 
0,92- 0,50 
0,80- 0,64 
1,36 
0,40

0,32- 0,14
1.28- 0,75
1.28- 1,00 
1,14- 1,00 
1,08- 0,30 
0,90- 0,42 
1,44- 1,20 
0,50- 0,45

0,30- 0.28 
1,30- 0,93 
1,26- 0,90 
1,20- 1,15 
1,02- 0,30 
0,54- 0,28 
1,44- 1,14

0,64-0,48 0,42-”0,30 0.46-0,38 oièb- 0,44 0,52- CW8

0*47..... Üö.....
0,74..... OJÖ- 0,90 0£4...

0,62 
0,45 
0,86- 0,72 0/77-0,64 0*67- 0*,65

. . . . . . . . . '

Ö,9Ï-"Ö,81

........•

0,90-0,80
0,30..... 0',3Ö‘ "

. . . . . . . . .

0,30 0,30 0,300,30
......... ......... ••••••••• ••••••*••• ...........

3*fÏÓ-*2,10 0,56- 0,32
2,45-2.30 0,39- 0,36

2,80- 2,30 0,55- 0,41 2,80- 2,00 0,60- 0,51 2,70- 2,55 0,63- 0,55

o.ëï...
1,22-1,12
0,75

o,m T ó> i
0,74



dttze uitaaet nam  Engeland
iol gevaar

Het is ons reeds bekend dat voor 
het kwartaal Januari - Maart er een 
contingent van 150.000 £  voorzien is 
voor invoer van uit België. Op zeker 
ogenblik wordt er gevraagd van dit 
bedrag 30.000 £  af te trekken voor 
rechtstreekse landingen door vaartui_ 
gen van hoogzeevisserij in Engeland 
en wel voor de havens vap Grimsby 
300 ton en Huil 300 ton. Voor een be
drag van 30.000 £  moest er eventueel 
meer dan dit bedrag gebruikt worden: 
dan zou dit genomen worden van het

STAD NIEUWPOORT. MEDEDELING
Ik ondergetekende DANNEEL 

AUGUST, Albert I laan, 349, Nieuw- 
poort-Bad, geef 200 flrank beloning 
aan de persoon die mij komt mel
den dat LOUISE DAENE, Albert I 
laan 347, Nieuwpoort-Bad, nog durft 
beweren dat ik schuld aan haar 
heb, en met deze verzoek ik haar 
vriendelijk mij mijn kaasbokaal zo 
spoedig mogelijk terug te bezorgen, 
welke zij mij ontleend heeft op ’ 7 
FEBRUARI 1947 en onder welke zij 
hare kaas al deze tijd tentoonstelde.

I
VOORLOPIGE AANKONDIGING

Schepenveilmg
De N.V. Visscherij Ondern. «De 

Vem» te IJmuiüen, is voornemens 
omstreeks medio April 1949 in het 
openbaar, t.o.v. de te Velsen gev. no- 

: taris W. BOERLAGE, te verkopen de 
trawlers : «Christine IJm. 2» «Maria 

i R. Ommering» IJm. 7, «Ewald» IJm.
| 48, «Clas. Luther» IJm.59 en «Rotter- 
I dam» IJm. 112.
I Ds «Maria R. Ommering» en de «Rot- 

Wij vernemen bij het ter pers gaan ! gfereconditioneerd. Certificaten van 
volgende kwartaal welke op 150.000 £  dat de werken voor het bouwen van zeewaardigheid voo|r deze schepen 
is. Het is ons bekend dat voor de uit- de nieuwe vismijn te Oostende goed- zijn aanwezig.
voer uit België het contingent reeds gekeurd werden, zodat deze w aar-, terdam» zijn geheel gesurveyed en 
meer dan 118.000 £  bereikt heeft zo schijnlijk in April worden aangevan-j De schepen zijn te Bezichtigen in 
dat bijna geen enkele vergunning en worden toevertrouwd aan de Firma de Haringhaven te IJmuiden, ieder 
voor meerdere uitvoer zal gegeven gen. Deze werken kosten 55.000.000 fr. Vrijdag van 10 tot 17 uur.

SETRA. | ïnl. ten kantore van «DE VEM» en

ACieuiupaavtóe lUó êtijfretancieti

DE NIEUWE VISMIJN OOSTENDE

worden aan de uitvoerders welke hun 
contingent opgebracht hebben. De 
uitvoerders worden in dit opzicht ver 
zocht zich met de Engelse correspon
denten te svearant. Wat meer is in 
plaats van het bedrag van 30.000 £  
te zien toevoegen aan de 150.000 heeft 
men hét er eenvoudig van afgetrok
ken van de vis komende van onze 
motortreiler®.

Anderzüds wordt het een wet dat 
van af 1 Juni er ge§n uitvoer naar En 
geland voorzien is, zodat we een kata- 
stroof te gemoet gaan, zo er niet on
middellijk opgetreden wordt.

ONDERZOEKSRAAD 
VOOR DE ZEEVAART

Heden Donderdagnamiddag kwam 
de onderzoeksraad voor scheepvaart 
bijeen. Plaatsgebrek belet ons het ver 
slag bekend te maken. Volgende week 
komen wij er op terug.

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

Tel. Privé 421.06
(4) Vismijn 513.41
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WAT SCHADE-HERSTEL TE WEEG

BRACHT TE IJMUIDEN

Het verslag over de jaren 1946 en 
1947 van het Staatsvissershavenbe- 
drijf in IJmuiden geeft uiteraard een

Wij komen er volgende week op te
rug.

van genoemde notaris W. Boerlage.
(73)

Cngels visserijwachtschip 
te Oostende

Het Engels visserijwachtschip «Wy- 
de Mouth Bay» is Woensdagmorgen 
de haven van Oostende binnengeva
ren, waar het begroet werd door Com
mandant Delforge, attaché naval en 
havenkapitein Bécu.

TëTll'uur bracht de Engelse staf 
een bezoek aan Commodore Timmer
mans en te 11,30 uur aan het Stads
bestuur.

Te 12,15 uur had een ontvangst 
plaats aan boord van het vaartuig 
van het Oostends gemeentebestuur, 
vertegenwoordigd door de Schepen 
Vandendriessche en De Kindere en 
havenkapitein Bécu.

Op deze onvangst was benevens 
Commandant Defiorge, hoofdwater
schout Carlier tegenwoordig.

Te 17 uur had in de Mess van de 
officieren van de force Naval een 
cocktail-partij plaats, terwijl Zater
dag de Engelse Ambassadeur een be
zoek brengt aan het vaartuig, waar

na ’n cocktail aan boord plaats heeft 
gehad.

Naar we vernemen zou heden vrij
dagnamiddag een voetbal wedstrijd 
tussen de bemanning van dit Engels 
visserijwachtschip en de Force Naval 
plaats hebben, opgeluisterd door mu
ziek. Zondagmorgen verlaat het schip 
te 9 uur de haven met Boulogne als 
bestemming.

Tijdens het verblijf te Oostende zul 
len tussen de heer Carlier, hoofdwa
terschout en de Commandant van het 
Engels visserijwachtschip, verschil
lende hangende kwesties inzake vis
serij afgehandeld worden.

MEER AFGEKEURDE VIS
Er werd in 1946 55.497 kilo vis voor 

de consumptie afgekeurd en in 1947 
90.834 kilo (bijna het dubbele) en de 
politie moest terzake van misdrijven 
en overtredingen in en om de hallen 
in 1946 90 en in 1947 61 keer een 
proces-verbaal uitdelen. De in huur 
gegeven kantoren, pakruimten en 
mandenbergplaatsen in en buiten de 
hallen brachten in 1946 ƒ 12.404,33, in 
1947 ƒ 35.788,25 op, voor gebruik van 
ruimte in de vishallen en de kelder 
werd in 1946 ƒ 5.892,25 en in 1947 
ƒ 8.428,30 terugontvangen.

WATER BIJ TONNEN
Het jaarverslag besteedt de nodige 

aandacht aan het herstel der oorlogs
schade en bespreekt daarnaast ook de 
exploitatie van de eigen waterleiding, 
die haar water van de gemeente 
Velsen betrekt. In 1947 werd een re- 
cord-hoeveelheid water gebruikt, na
melijk 196.381 m3, waarvan 32.471 
voor het schoonhouden van de ge
bouwen (in 1946 154.411 en 33.043
m3). Er was verder 4.723.307 kwh. 
electriciteit van het P.E.N. afgenomen 
in 1947 (3.135.094 in 1946) waarvan 
4.684.732 en 3.112.379 kwh. aan parti
culieren werd doorverkocht. De maxi
male belasting bedroeg in 1947 1.174,7 
kwh. (965,2 in 1946) en in de spertijd 
waren deze cijfers 112,2 en 142,4 kwh.

IN 1947 DOKTEN 446 SCHEPEN
In totaal kwamen in 1947 446 sche

pen in het droogdok terecht, waar
van de meeste in de maand Septem
ber (54) wj^len opgenomen. In 1» o 
lag de top Ui October (43) en bedroeg 
het totaal 305.

De handel vertoonde over de ver
slagjaren een aanzienlijke, activiteit, 
er waren weliswaar minder klein
handelaren in de markt dan voor
gaande jaren (32 mensen, die in 1947

tot ƒ 10.000 per jaar omzetten tegen 
bijvoorbeeld 180 in 1940) maar de 
groothandelaren, die meer dan 300.000 
gulden omzetten (10 in 1947) brach
ten het tesamen tot f  13.361.000. Com
binaties werden bij het opstellen de
zer cijfers als één handelaar be
schouwd.

BAGGEREN1 WAS DUUR
Het voordelig saldo van het bedrijf 

bedroeg over 1946 ƒ 1.023,86 (in ver
band met de geleden oorlogsschade 
werd er toen voor niet minder dan 
ƒ 298.478,58 extra afgeschreven) en 
het nadelig saldo over 1947 beliep 
i  14.653,01. De baggerwerkzaamheden 
in de vissershaven kostten het bedrijf 
dat jaar dan ook niet minder dan 
f  249.804,95. Het kapitaal Tan het 
staatsvissershavenbedrijf vermeerder
de in de beide verslagjaren met 
ƒ 2.091.524,44.

IJmuider Courant.

D e  h arin g u itvo er  
in 1948

Volgens mededeling van de dienst 
der Nederlandse naringcontrole be-

Zoekiichtjes
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frE  k o o p
§Een vislier met kommando en span| 

rol.
Voor- en achtermast;
Vier galgen;
Mastpost met aangebouwde mid-i 

denpost;
Stuurmachine met stuurrad;
;Een dekpomp (kattekop),

5Een voorkam;
Een kamrolletje;
:Een machinekap met skylight.

Deze materialen komen voort? 
van de N.757 en zijn te bezichtigen? 
op de wgerf A. SEGERS, Oostendes 

\ (60) [ 
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♦  BOUWGROND TE KOOP

goed beeld van de bedrijvigheid rond droeg de Nederlandse uitvoer van pe- 
....---------------- . ----------------------- Kei- en steurharing in 148 lrCde vissershaven : de resultaten van 

de visserij waren over deze twee ja 
ren gunstig te noemen, maar toch 
werd er door het Staatsvissershaven
bedrijf in 1947 een verlies geleden, 
dat mede veroorzaakt werd door de 
enorme lasten, welke uit de oorlogs
schade voortvloeien.

In 1946 kwamen 10.109 schepen met 
een totaal tonnage van 1.646.789 m3 
in de havens en in 1947 7570 schepen 
van tesamen 1.716.015 m3 bruto. Door 
de schepen, die in 1946 binnenkwa-

netto gewicht (63.930.144 kg bruto 
gewicht) ter waarde van ƒ 24.416.030 
tegen 42.523.478 kg bruto gewicht en 
waarde van ƒ 17.739:040 in 1947 en 
19.149.170 kg bruto gewicht, ter waar
de van f 8.404.076 in 1946. De gemid
delde prijs per kilogram bruto liep te 
rug van ƒ 0,44 in 1946 tot f  0,42 in ’47 
en ƒ 0,38 in 1948.

In het agelopen jaar waren de voor 
naamste buitenlandse afzetlanden

De 0.278 «Jeannine» had bij het uit rugkomst in de haven verslag neer
varen van de haven van Oostende gelegd over het feit dat men bij d e1CONGOLAAN - C,50 m voorgevel 160
motor defect en moest terug de ha- afvaart voorbij de sassen een schok m2 oppervlakte. (68)
ven aandoen voor herstellingen. heeft gevoeld. Een onderzoek zal wor-

De 0.319 «Noordende» heeft bij te- den ingesteld om na te gaan of daar
geen onbekend wrak ligt.

De 0.194 «Remi-Marcel» had mo
tordefect ter hoogte van boei H.K.l 
en kon op eigen kracht terugvaren.

Tengevolge van de zware zteën 
moest de 0.244 van de reders Provoost.

Fr. en H. de visserij staken. Anker- *  . ^  • vissersvaartuig Motor
kettig werd uitgeworpen wat later Ruston <7 PK van 1947

H av en b e w e g in g

Topaze (Tilbury,

(Tilbury,

INGEVAREN
46.04 kg 1 1‘ 3v, : ? elg\ mSverscheidene).

2-3 : Belg. ms Amethyste 
verscheidene).

3-3 : Belg. ms Topaze (Tilbury, ver
scheidene) ;

5-3 : Belg. ms Amethyste (Tilbury, 
ledig).

men werd drie maal schade' aan de 
havenwerken toegebracht tot een 3.990.623, Tsjechoslowakije f  1.934.160 
totaalbedrag van f 355,81. In 1947 Polen ƒ 1.667.718, Italië ƒ 1.466.703 en 
werd er 23 maal «schadegevaren», het | Denemarken f  1.173.932.

UITGEVAREN 
28-2 : Belg. ms Amethyste (Tilbury, 

verscheidene).
België met een waarde van ƒ 5.430.349 I 2-3 : Belg. ms Topaze (Tilbury, ver- 
Duitsland ƒ 5.203.865, Sovjet Unie ƒ, sc^e,

♦ 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)

daarmee gemoeide bedrag was 2960.39 
gulden.

De export was in 1948 verdeeld over 
1 44 landen.

3-3 : Belg. ms Amethyste (Tilbury, 
verscheidene).

6-3 : Belg. ms Topaze (Tilbury, ver
scheidene).

Een nieuwe te IJmuiden
Te IJmuiden is een nieuwe omge- land, maar naar de «Noord» om het ken) van dit met kurk geisoleerde

bouwde trawler de «Simon de Dan- daar eerst eens af te kijken. stuk vakwerk (aluminium op ijzer
ser» binnen gevaren. Hij meet 461 T. Toen hij bij Cook en Welton van geeft een galvanische werking) kan 
en is omgebouwd van een Engelse de helling gleed, heette de boot «Fu trots zijn op deze propere schepping)
mijnveger om de verre visserij te be- day» maar het blauwe plakkaat
drijven. Dit zal binnenkort gjeschie- met de roemruchte piratennaam op
den. de brug misstaat haar toch ook niet.

Een 850 paard triple expansie ma- Achter die naam huist namelijk 
chine met oliestook moet hem voort- een trawlerbrug om te watertanden : 
stuwen en Woensdag zal de «Simon» hydraulische stuurinrichting, stan- 
voor het eerst op reis gaan, voorlopig daardkompas en leen roeper om de
nog niet naar de gronden rond IJs- man achter de winch het een en an- nènveger-trawler bouwde leverde on

der uit te duiden. De radiohut met der meer ook de Thorina, de Allan
aparte kooi en het schippersverblijf Water en de Flamingo. In IJmuiden
compleet met rode gordi;ntjes op rails werd hi; getuigd door D. Plug.
doen zowaar aan de grote vaart den
ken en ook dieper in de ingewanden
van de «Simon» komt de aandachtige
beschouwer menige technische verfij
ning onder ogen : de dubbel? licht- 
machine en de noodstuurinrichting 
in de machinekamer, de hoge-druk 
wervelverstuivingsketels en de af- 
stands/bedienii|g voor de schrotefas 
zijn er zo een paar, die direct opval
len.

De «Simon de Danser» heeft een 
totaal inhoud van 1.307,37 m3 en meet 
bruto 461.50 ton en 368.48 netto (dus 
10 ton groter dan de Claes Compaen) 
Zijn lengte tussen de loodlijnen be
draagt .46.44 m. hij is 8,42 m. breed 
en 4.25 m. d’ep. De werf. die de mij-

Toestand van de 
v isn ijverh e id  in 

G ro o t B rittann ië
De statistieken voor de aanvoer van 

vis, waren voor het jaar 1948, niet 
erg schitterend. Maar de cijfers voor 
Januari 1949 geven nog een treuriger 
beeld van de toestand weer. De to
tale aanvoer in Schotland van a’.le 
soorten vis, bereikte maar 225.221 
cwt. Vergeleken met 387.050 cwt. ge
durende dezelfde periode van 1948, 
betekent dit een vermindering van 
161.829 cWt. De cijfers voor Engeland 
en Wales zijn nog niet beschikbaar, 
maar er wordt voor dit jaar een ver
mindering van ongeveer 250.000 cwt. 
verWacht.

Gedurende Januari 1949, was de 
hoeveelheid Britse vis, beschikbaar 
voor verkoop, 400:000 cwt. minder dan 
in Januari 1949. Een van de voornaam 
ste redenen daarvoor is het betalen 
van hoge lonen door de viskopers, ter
wijl hun 'winstcijfer, aangezien de 
verplichte verkoopprijs, bijna nul is. 
En ér worden nog verhogingen van 
loon voorgesteld, die van 4. s. tot 6 s. 
per week bereiken, met speciale over
uren en betaald verlof. Voor het 
ogenblik is de toestand van de visnij
verheid niet rooskleurig in Engeland.

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

sloegen ze vast en konden onmoge
lijk bij de winch geraken waardoor 
zij ankerketting met touw verloren.

Zijn veilig de haven binnengelopen
Tengevolge van de geweldige storm 

en een zware grondzee werd de schip 
per van de 0.128 Verleene E. welke 
juist de tijd had het schroef af te 
zetten, met geweld door het trapgat 
geslagen len kwam in het kookhuis 
terecht, klagende over hevige pijnen 
Bevel werd gegeven voor anker te lig 
gen. De schade aan het schip is ta
melijk zwaar, stuurhuis beschadigd 
en electrische leiding gebroken, boot- 
deksels alsook planken aan achter- 
spiegel weggeslagen. Men bereikte 
verder veilig de haven van Oostende

De 0.201 van A. Huys welke ge
meerd lag aan de Rederijkaai aan de 
Z. kant van de visserskaai liep scha
de op aan B.B. reling op ongeveer pl. 
m. 1,50 m. van de voorgalg.

De Z.487 welke gemeerd lag aan de 
Zuidkant van de Schuilhaven te Zee
brugge werd de bakboord voorklamp 
en kam, afgerukt tengevolge van on
bekende oorzaak.

De 0.194 van de Wwe Janssens en 
Eyland is op eigen krachten de ha
ven van Oostende binnengevaren met 
een warmloper aan cylinder nr. 1.

De 0.226 veroorzaakte bij het ma
noeuvreren om uit te varen, lichte 
schade aan de 0.283 van de reders 
Ghys.

De 0.278 kon Zaterdag de haven 
niet verlaten daar onverwachts scha
de aan de cylinder van de motor vast 
gesteld werd.

Inlichtingen zich wenden 
van het blad

Bureel

O P R O E P
vergaderingen

S.A. Beige du «FROID INDUSTRIEL»
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De aandeelhouders worden ver

zocht de gewone algemene vergade
ring bij te wonen, welke zal gehou
den worden op Zaterdag 26 Maart ’49 
om 11 uur te Oostende, 35, Reederij- 
kaai. - Dagorde : 1. Verslagen van de 
Beheerraad en van het College der 
Commissarissen; 2. Goedkeuring der 
balans en der verlies^ en winstreke
ning op 31 December 1948; 3. Ontlas 
ting te verlenen aan Beheerders en 
Commissarissen; 4. Statutaire benoe 
mingen. - Neerlegging der titels (art. 
26) ten socialen zetel of bij de Bank 
van Brussel te Oostende, vijf dagen 
vóór de vergadering.

LES
N.V.

f r ig o r u f e r e s  d u  l it t o r a l
BRUSSEL

11, Bd de Waterloo 
H.R. Oostende 64

dtidexwate.% teleycaaf- en 
te£efeenAaêe£&

Messroom met ijskast
Onder het doorlopende dekhuis ligt 

nog meer moois; een messroom voor 
een nette burgerfamilie, compleet met 
ijskast en gecappitionneerde banken 

Verderop in de richting van de roer 
koning is er nog een smetteloze zie
kenboeg te bewonderen plus een keu
rig stel hutten en onderkomens, waar 
het wel even lastig is om thuis té ra
ken, omdat het beloop uiteraard iets 
«anders dan anders» is. De traanko- 
kerij tenslotte, die nu nog naar de 
grijze verf ruikt, vormt het achterste 
besluit van deze comfortabele boot,

WAARSCHUWING

De aandacht wordt dringend geves
tigd op het gevaar dat er bestaat on
klaar te komen aan onderwater ka
bels, wanneer men ankert of vist in 
gebieden waar telegraaf- en tele
foonkabels gelegd zijn. Deze gebieden 
worden op zeekaarten gewoonlijk 
aangeduid door stippellijnen, de ka
bels door gegolfde lijnen.

Deze onderwater kabels zijn of 
kunnen in de toekomst gevoed worden 
met hoge spanning.

Wanneer, ondanks alle voorzorgen, 
een schip met het anker of het vistuig 
een onderwater kabel opdregt, zal er

waar een dikke 20 man toch zeker1 °P normale wijze getracht worden het
anker of vistuig te klaren. Indien 
zulks onmogelijk blijkt, zal men an- 
kèr of vistuig laten slippen.

In geen geval zal men trachten de 
Maar het belangrijkste stuk van het kabel te snijden. Indien men zulks 

schip ligt onder hèt werkdek: de alu-: zou doen, stelt men zich bloot aan

voldoende plaats .'(allen hebben. 

Aluminium voor de vis

minium visruimen blijken het bekij 
ken meer dan waard te zijn. Ruim 
drieduizend kisten kunnen er gemak-

doodsgevaar of ernstige verbranding.
Bij verlies van leven of oplopen van 

ernstige wonden ten gevolge van het
kelijk gestouwd worden en de IJmui- niet naleven van bovengenoemde voor 
dense maker (de firma Mulder en Rij 1 schriften, worden ingediende eisen

tot schadelooststelling niet in aan
merking genomen.

Compensatie voor ankers of vistuig, 
verloren gegaan ten gevolge van het 
laten flippen ter bescherming van on
derwater kabels, kan gevergd worden 
van de Maatschappij, eigenaar der 
kabels, op grond van de Conventie ter 
bescherming van onderwater kabels 
van 1885 (art. VII).

Handelsbericht
C.C.O. Chantiers de Creosotage 

d’Ostende S.A.
BILAN 1948 
Debet

Exploitatiekosten, belast en
verscheidene 

Winst dienstjaar 1948
1.658.078,55

292.592,19

Krediet 
Intresten
Uitbating en verscheidene 1.947.691,34

1.950.670,74 

2.979,40

1.950.670.74

De hh. Aandeelhouders worden ver
zocht de buitengewone algemene ver
gadering bij te wonen, welke zal door
gaan op 19 Maart 1949, te 11 u. 30 ter 
maatschappelijk^ zetel te Brussel. 11 
boulevard de Waterloo.

DAGORDE
1. Verhoging van het maatschappe

lijk kapitaal voor een bedrag van
16.800.000 fr. om het te brengen van
28.200.000 tot 45.000.000 fr. door uit
gifte van 25.000 nieuwe maatschap
pelijke aandelen van hetzelfde ty
pe met dezelfde rechten en voorde
len als de 50.000 maatschappelijke 
aandelen, welke thans bestaan;

2. Onderschrijving van deze 25.000 
maatschappelijke aandelen .door 
een groep van vennootschappen op 
last van deze aandelen aan te bie
den aan de aandeelhouders binnen 
de termijn vast te stellen door de 
raad van beheer voor de prijs van 
672 fr op basis van één nieuw aan
deel voor twee oude aandelen.

3. Vaststelling van de verwezenlijking 
van deze verhoging van het maat
schappelijk kapitaal;

4. Wijziging van het artikel 5 der sta
tuten om het in overeenstemming 
te brengen met de beslissingen die 
voorafgaan en de geschiedenis van 
het kapitaal aan te vullen.

5. Voorstel om aan de beheerraad de 
bevoegdheid te verlenen de beslui
ten aanvaard door de vergadering, 
uit te voeren.

Om deze vereaderine bij te wonen, 
worden de bh. aandeelhouders ver
zocht hun titels neder te leggen ter 
maatschappelijke zetel, vijf vrije da
gen voor de vastgestelde datum. (62)



UWadutie ‘Wiiiem ftiatetidi z
Tot 20 Februari bedroeg de produc

tie van de Willem Barendsz 78.332 
barrels (13.055 ton) traan. Spermolie 
bleef met 3838 barrels ongewijzigd.

De cijfers over dezelfde vangstpe
riode van het vorig jaar zijn : 
50.4480 barrels (84113 ton) traan en 
6309 barrels spermolie.

G e w a a g d  !
André Fahner, oud 40 jaar, heeft 

een dezer dagen de haven van Nicé 
verlaten met een zeilschip van 5 me
ter, de «Etoile», waarmee hij om i 
Afrika heen wil zeilen. Hij heeft na
melijk in 1938 Afrika te voet door- i 
kruist.
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K O T T E R  G E Z O N K E N

De Duitse treiler Rheinland kwam, 
in de Noordzee in aanvaring met de 
Deense kotter Kogsmark van Esbjerg. 
De Kogsmark zonk, maar de beman
ning werd gered door de Deense kot
ter Signe, eveneens uit Esbjerg. De 
schipper van de Kogsmark verklaarde 
«Mijn schip zonk onmiddellijk en wij 
hadden geen tijd om onze bezittingen 
te redden. Wat later kwam de Signe 
aan, pikte ons op en we werden naar 
Esbjerg overgebracht».

Aanvoer in Engeland
De Midden-Noordzee gaf, in De

cember minder vis dan in November, 
maar er was een kleine vermeerdering 
in de aanvoer van de Noorder en Zui
delijke- gebieden. De cijfers voor de 
Noordzee waren : Midden Noordzee, 
December : 67071 cwt; November : 
88.704 cwt; December 1947 : 92.077
cwt; en 8.852 cwt; Zuidelijke Noord
zee : 32.274 cwt; 28.735 cwt én 35.149 
cwt.

Vangsten van andere visgronden 
voor de respectievelijke maanden 
waren ; Ba^ents Zee en Murmansk 
Kust : 436.496 cwt; 267.191 cwt en 
557.828 cwt; Beer Eiland en Spitz- 
bergen 106.907 cwt; 124.508 cwt; en 
16.641 cwt; Westen van ̂ Schotland : 
75.925 cwt; 69.385 cwt; en 83.290 cwt; 
Zuid en Zuidwest Ierland : 33.043
cwt; 31.460 cwt; «n  60.689 cwt; IJs

land 32.600 cwt; 85.856 cwt en 105.221 
cwt; Ierse Zee 17.639 cwt; 24.917 cwt; 
en 29.427 cwt; Westen van Ierland : 
9416 cwt; 5170 cwt; en 4448 cwt; K a
naal : 5043 cwt; 8832 cwt; en 7197 cwt. 
Faroe 4330 cwt; 2662 cwt en 6195 cwt; 
Kanaal van Bristol 2439 cwt; 2749 cwt 
en 1931 cwt; en Rockall : 1118 cwt; 
1380 cwt en 1651 cwt.

Mieum ande’t'zaefiintyö&cfiip
Grote belangstelling wordt gewijd 

aan ’t nieuw onderzoekingsschip Er
nest Holt, welke terugkwam van zijn 
eerste reis naar de Noordelijke ge
bieden, en die weldra zal vertrekken 
op zoek naar nieuwe visgronden. Het 
doel van dit onderzoekswerk is om 
zekere faktoren te bepalen, die er 
zouden toedragen de visserij te ver
beteren of te handhaven. De kwali
teit van de aangevoerde vis zou in
dien mogelijk, verbeterd worden, en 
de hoeveelheid verhoogd. Deze twee 
eisen kunnen vervuld worden door 
een betere kennis van de gewoonten 
en bewegingen van de vis, en het is 
het werk van de Ernest Holt deze 
kennis te verbeteren.

VOORSTEL VOOR NIEUWE 
LIMIETEN 

De vissersverenigingen van de An- 
dennes-visgronden ter hoogte van de I 
Noorse kust, na klachten onderzocht 
te hebben die uitwezen dat de Britse 

• treilers de netten van hun leden be

schadigd hadden, maakten een voor
stel om de territoriale wateren in 
dit gebied tot op acht mijl uit te 
breiden. Bij de vergadering van de 
verenigingen, bij gewoond door de 
Britse Konsul, stelde men voor, de 
nieuwe lijn af te bakenen met boeien 
of lichten.

Noorwegen beweert dat zijn ter
ritoriale wateren zich tot op vier mijl 
breedte uitstrekken, maar dit is niet 
internationaal erkend.

STAKING
Er zijn nog ontwikkelingen met de 

staking bij de IJslandse treilervloot, 
die enige hoop zouden geven voor een 
onmiddellijke regeling. Bemiddelaars 
zijn het probleem aan het bespreken 
met de eigenaars en de bemanningen. 
De staking begon op 18 Februari.

Verantw. Opst S. BOLLINNE 
H. Hartplein, 11. Oostende 

P.C.R. 4189.87 H.R.O. 14.275

O ngunstige
o vereen ko m st

In een onlangs gesloten handels
verdrag tussen Denemarken en Rus
land werd er overeengekomen dat 
Denemarken grote hoeveelheden ha
ring, meer dan 7,5 t.h. vet bevattend 
aan Sovjet-Unie zou leveren. De 
haring moest twéé Oren goedkoper 
verkocht worden voor ieder 1 t.h. vet 
minder dan 7,5 t.h. Maar het was on
mogelijk haring te vangen die meer 
dan 3 t.h. vet bevatte en zo moest 
ze acht Ore minder verkocht worden 
per kilogram. Dit heeft natuurlijk 
een ernstige ontevredenheid veroor
zaakt in de visserijmiddens.

INVOER VAN NOORSE HARING

In Huil is het Noorse harlngseizoen 
opeens ten einde gelopen. Er werd 
verwacht dat er haring zou aange
voerd worden tot in Mei, maar er 
zal maar één lading meer aankomen. 
Het 1949 haringinvoer seizoen te 
Huil zal bekend staan als het kortste.

Nieuwe vis
Volgens geleerden van een onder

zoeksschip van de Britse Regering 
zouden belangrijke hoeveelheden goe
de eetvis, die nog nooit commercieel 
uitgebaat geweest zijn, aanwezig zijn 
in de wateren ter, hoogte van de eilan 
den Mauritius en Seychelles.

Zeegras
Een vreemd ezegras, dat zich op

houdt in de Dogger Bank, is verant
woordelijk voor een nieuwe ziekte van 
de Noordzeevissers. Dit zeegras ver
oorzaakt een huiduitslag over de 
handen en het gezicht. Met de netten 
bovengebracht, wordt het met dui
zenden terug over boord geworpen, 
maar niettegenstaande, werden vele 
mannen door deze ziekte aangetast.

ffitand aan fraavd
De treiler Ocean Brine van Leith 

had twee ongelukkige ondervindin
gen in de Noorderlijke gebieden. Ter 
hoogte van Sunburgh Head vissend 
werden zijn lichten buiten gebruik 
gesteld door een woeste zee. Zij werd 
hersteld in Lerwick en was gereed 
om terug op visvangst te gaan, toen 
een brand uitbrak in de kabine, ver
oorzaakt door een kortsluiting. De 
stuurman had hierbij een gebroken
hand.

E ie re n  en V is
Niettegenstaande visverkopers van 

Grimsby de daling van de visverkoop 
wijten aan een betere eieren bedeling, 
beweren deze van Huil dat dit te 
wijten is aan twee oorzaken : 1) Een 
vermindering van het verteer; 2) In
voer van Noorse vis.

Parelschelpen
De vangst in 1947 van parelschel

pen (van Broome, Darwin en Thurs- 
day Eiland) was 803 ton voor een ge
middelde waarde van 609 pond per 
ton. Niettegenstaande in 1948 meer 
schepen aan de vangsten deelnamen, 
overtreft de vangst van 1948 deze van 
1947 niet. Dit is te wijten aan het 
slecht weder en aan de schaarste aan 
bemanningen. _______ _

Ramp op zee
Gedurende een hevige storm, liep 

de treiler Pintail op de rotsen aan 
Buil Rock Point, Rattlin Eiland. De 
bewoners van het eiand snelden toe 
met reddingstoestellen. Een lid van 
de bemanning zwom naar het strand 
met een lijn, en landde veilig na een 
harde strijd tegen de woeste golven. 
Kort nadien kon de ganse bemanning 
aan land gebracht worden. De Pintai' 
had een grote lading vis aan boord, 
maar deze ging verloren met het 
schip.

De sardinecampagne in Algerië
Toekomende maand zal zich op de 

kusten van Algerië de sardinenvisserij 
openen. Zonder vrees zich te vergis
sen. mag voor de visser een moeilijke 
carripagne voorspeld worden.

Inderdaad, slorpt de vervormings- 
industrie weinig blauwe vis op : en
kel een achtste van de totale .op
brengst. ;Zelfs als de campagne 
slecht is zal ze er altijd genoeg heb
ben. Voor deze reden weigeren de 
zouters en de conservenfabrikanten 
hardnekkig om het even welk ak
koord te sluiten met de vissers. Som
mige havens of een groep van ver
schillende havens of syndicaten heb
ben de verschillende voorstellen ge
daan. Het antwoord blijft immer 
hetzelfde : «We wensen onze vrijheid 
te bewaren : we zullen de vis dit 
jaar niet kunnen betalen».

Niettegenstaande de weinige voor
uitzichten voor alle blauwe vis, heeft 
de Algeriaanse Regering be-loten 
ringnetten in de visserij in te voeren 
Deze netten vangen grote hoeveelhe
den en zullen onvermijdelijk een in
zinking van de prijzen voor gevolg 
hebben. De vissers verzetten zich 
hardnekkig tegen het gebruik van de
ze netten, niet omdat ze er de ge
bruikswijze niet van kennen, maar om 
dat ze er van nu af reeds de noodlot
tige gevolgen van inzien.

Nochtans werd een middel gevon
den om de oppositie van de visser een 
andere wending te geven : de ring
netten zullen in de internationale 
wateren gebruikt worden. Als dan een 
visser zal protesteren omdat een wei- | 
nig gewetensvolle reder de markt m e t ! 
vis overrompelt zal kunnen ge

antwoord worden dat de Regering er 
niets kan aan veranderen, want die 
vis werd met de ringnetten in de in
ternationale wateren gevist.

De Franse bladen zijn vol veront
waardiging over deze handelwijze 
De vis vinden de fabrikanten te 
duur, de vis wordt ten andere altijd 
als te duur aanschouwd. Niemand 
vraagt zich af hoe de kleine visser 
dit jaar zal leven; met een brood en 
een ajuin zal hij wel zijn plan moe
ten trekken, maar er .zijn op de Al
geriaanse kust 6.000 viesers en zij 
moeten vefel monden voeden. Maar 
wie bekommert zich daar, zoals el
ders, om een arme visser ?

Zeettewen
Vissers van Noord Denemarken 

zijn een eigenaardige visvangst be
gonnen. Gedurende de Duitse bezet
ting ontwikkelde zich de vangst op 
zeesterren en nu is dit een waarde- 
vol voorwerp voor de Deense vissers 
geworden. Dertig tot v ijf en dertig 
kotters zijn voor het ogenblik bezig 
met deze vangst met als aanlegha- 
ven Logstor. Deze zeesterren worden 
gebruikt als veevoeder. Ze worden 
gevangen met een speciaal klein net. 
De kotters keren terug naar hun 
thuishaven na negen uren vissen en 
hun vangst bereikt dan van een tot 

twee ton zeesterren, voor dewelke 
zij 75 kronen per ton ontvangen. Van 
alle vangsten is deze de meest winst
gevend in Noord-Denemarken.
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Firma Jar Spaanderman
ZEEVISGROOTHANDEL 

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).

BRIEF UIT YERSEKE

Iflteuwe installatie
Met het in gebruik stellen van een 

nieuw verwerkingsinstallatie is de 
Empire Fish, C°, een van da modernste 
visiabrieJsen van .Nieuw Engeland ge
worden. Deze installatie heeft het 
probleem van ophoping bij de aan
voer opgelost, onnodige arbeid uitge
schakeld, bij het verhandelen van 
het schip tot de machine voor het 

’ ont :chubben, 80 % grondruimte be- 
jvrijd voor belangrijker gebruik en de 
productiekosten heel wat verminderd 

' Zij bestaat uit 175 voet gegalvani 
seerd staal, 350 voet rubber riemen, 
vi’ f electrische motoren, 100 voet 

i stalen riemen en een weegtoestel. De 
draagbare ontvriezer is 50 voet lang 
en is gemaakt om langs de twee z j- 
den van de werf geplaatst te worden 
Deze sectie is drie voet breed, zodoen
de de vis toelatend zich uit te sprei
den over een brede oppervlakte ont- 
vriezingstaal. Wanneer de vis het 
weegtoestel bereikt is hij bijna gans 
vrij van ijs.

De volgende sectie is een roltrap 
welke de vis naar de ontschubbings- 
machine en afkoelingskamer brengt. 
Het volstaat op een knop te duwen 
om de vis van de machine naar de 
afkoelingskamer te zenden, en omge
keerd.

In de machine wordt de vis voort
durend met water besproeid. Na zijn 
doorgang door de machine, is de vis 
volledig gewassen en van zijn schub
ben ontdaan.

Daarna komt de vis in de kuissec
tie. De geschoolde werklieden van de_ 
ze sectie, snijden elke vis in filets 
zonder er een graat in te laten. De 
afval wordt door een roltrap buiten 
de fabriek gebracht. De filets gaan

dan verder naar de inspectieafdeling.
Hier wordén ze onderzocht, gepe

keld en gewogen, ieder filet wordt 
onderzocht door een groep vrouwen 
die zien dat er geen graat of vin meer 
overblijft. Vandaar verder met een 
roltrap naar de pekelafdeling. Daar 
wordt de vis gezouten in een roest
vrije stalen tank. De filets verblijven 
daar niet lang in, daar ze te veel pe
kel zouden opslorpen, hetgeen scha- 
del'ik zou zijn voor de productie van 
kwaliteitsfilets. Van de pekeltank 
srann ze over naar de verpakkm g'af- 
deling, nogmaals door een roltrap. 
Daar worden ze gewogen, met cel- 
lonhane omhuld en in dozen verpakt.

De dozen worden gesloten dojor een 
speciale machine en dan wordt de 
vis. op die manier verpakt, rap ver- 
vrozen.

De Empire Fish C° is fier op de 
kwalHeit van haar producten die 
door deze nieuwe installatie verwerkt 
worden.

Productie in December
Productie van vis gedurende De

cember bereikte 15.83 duizend ton, 
wekelijks gemiddelde, vergeleken met 
27.60 duizend ton in November, 19.74 
duizend ton in December 1947 en 
15.96 duizend ton in December 1946. 
Verbruik van verse, vervrozen, ge
zouten en gerookte vis in Groot 
Brittanje, wekeljks gemiddelde be
reikte in December 18.09 duizend 
ton (aangevoerd gewicht) en 11.15 
duizend ton filets, tegen 24.73 duizend

ton en 14.51 duizend ton in November 
24,30 duizend ton en 14.29 duizend 
ton in December 1946. Invoer van ver
se of gevrozen vis in December be
reikte een totaal van 15.4 duizend 
ton, maandelijks gemiddelde, in De
cember 15.2 duizend ton, in Novem
ber 19.7 duizend ton, in December 
1948 en 7.4 duizend ton in December 
1,947. Overeeenkomstige cijfers voor 
invoer van visconserven waren : 1,0; 
1,1; 5,4; en 3,7 duizend ton.

Visserij en Zeevaart 
gevaarlijk in de 

Baltische Zee
In de loop van de laatste trimester 

van 1948 werden nog verschillende 
ongevallen geregistreerd door mijnen 
veroorzaakt in de wateren van Belt 
en van andere sectoren van de Balti
sche Zee. Volgens de laatste bereke
ningen schijnt dat van de 8.000 
mijnen die in de wateren van de 
Baltische Zee gelegd werden, er 
slechts een vierde zou van wegge
haald zijn.

Naar verluidt zou de toestand in de 
Noordzee niet veel beter zijn.

SKveeften in fBtitó SKondwia6
J.n een verslag van de Carribbean 

Research Council wordt gezegd dat de 
vissers van Brits Honduras, voor 
4000 pond kreeften naar de Verenig
de Saten uitvoeren en dat dit bedrag 
voortdurend stijgt. Een tweede vér- 
koeld schip treedt in werking in 
1947 en deze nijverheid wordt nog 
aangespoord door luchtverkeer.

Yerseke, 5 Maart 1949.
DE JONGSTE STORM

De storm van Dinsdag en Woens
dag die niet alleen in Nederland en 
op Yerseke, maar ook in België zeer 
veel schade bracht, geeft ons reden 
te over iets mee te delen van de na
delen die hier op ons dorp met zijn 
voor storm en hoog water zo zeer ge
voelige bedrijven werden ondervon
den en de schade die werd aange
richt. De grootste schade werd (al
thans in zoverre nu bekend) wel ge
leden door die oesterkwekers die hun 
putten, loodsen, materialen, enz. heb
ben in de eerste en naar wë menen 
de oudste binnenput, gelegen vlak bij 
en tegen de haven.

DE VERSCHILLENDE PUTTEN
Laten we eerst even in het kort 

mededelen waarom wordt gesproker 
van binnenputten. Daarin sch jn 
het als ’t ware opgesloten dat er naast 
binnen- ook buitenputten zijn. Wat. 
inderdaad het geval is. Binnenputten 
zijn oesterputten die binnen een door 
de puteigenaars aangelegde dfjk lig-7 
gen en met een sluis of duiker zijn 
verbonden met de Oosterschelde. 
Door sluis of duiker wordt vers water 
ingelaten over de vloed, na het ander 
over de eb te hebben uitgelaten. Dez? 
putten, deze binnenputten dus, ge
ven het g°mak dat onder normale 

: omstandigheden de putten en daar
mee ook de aanwezige voorraden con- 
sumptie-oesters steeds bereikbaar 
zijn en men steeds de binnenkomen
de orders kan uitvoeren. Wat vanzelf 
een groot voordeel is. Gemakkelijk 
om verstaan is het dat handelaars er 
verzenders van enige betekenis een 
deel van die putten dienen te heb
ben. Wat dan ook vrijwel regel is 
Binnenputten zijn er hier drie. Tus
sen nummer één van de haven te be
ginnen en nummer twee bevindt ziel: 
een haventje waarin de schepen van 
de aanliggende eigenaars komen om 
de geviste oesters te lossen en de 
voor terugzaai bestemde in te laden. 
Tussen put twee en drie bevindt zich 
weer zo’n haventje, terwijl tussen put 
één en de haven eveneens gelegen
heid is tot lossen en laden. Buiten
putten of vloeiputten zijn ook aange
legd buiten-dijks. Van vorm meestal 
vierkant en-of rechthoekig zijn de 
buitenmuren of dammen zoals men 
hier meest zegt een ophoping van 
daartoe bij uitstek geschikte schor- 
regronden die buitenom en bovenop 
bezet is met meestal Vilvoordse steen. 
De nieuwe buitenputten worden ook 
wel gemaakt als de andere, maar de 
beschermende laag wordt gevormd 
door een flinke bebouwdekking. Deze 
buitenputten zijn meestal bereikbaar 
vanaf de buiten-dijks gelegen terrei
nen der daar gevestigde oesterkwe
kers. In deze putten kan vanzelf
sprekend ieder tij maar betrekkelijk 
kort worden gewerkt. Alleen vanaf de 
eb zover is gevorderd dat de water
hoogte werken in de putten mogelijk 
maakt totdat de opkomende vloed 
het water zo hoog doet stijgen dat 
men het werk weer moest stoppen, 
moet niet in de putten worden ge
werkt; bij de nachtebbe wordt de 
sluis of duiker dichtgehouden en 
blijft de watervoorraad in voldoende 
hoogte aanwezig terwijl buiten de 
putten de slikken droog vallen. Om 
het water, als de put is leeg geweest, 
toegang tot de put te geven, is aan de 
binnenkant van de sluis- of duiker- 
poort een klep aangebracht die als 
het water zakt vanzelf door het in d? 
put zijnde water te steviger wordt 
dichtgedrukt naarmate het water 
buiten de put lager komt te staan.

Als de put is leeg geweest drukt het 
opkomende vloedwater de klep in de 
inmiddels neergelaten sluisdeur van
zelf open en vloeit zo de put vol. Van
daar dat men spreekt van de vloei- 
klep. Nu zijn er nog een soort buiten
putten die niet tegen dijk of steiger 
aangebouwd ziin doch die een heel 
eind uit de dijk gelegen zijn. Deze 
putten, zijn aangelegd in de tachti
ger en negentiger jaren en dienden 
toen en ook nu vrijwel enkel en al
leen om buiten aangeslagen pannen 
gedurende de winter op te bergen. 
Door de aangelegde dammen, echter 
aanmerkelijk lager dan die der 
straks genoemde buitenputten blijft 
genoeg water op en boven de uitge
legde pannen staan om ze voor het 
gevaar van doodvriezen der oesters 
te vrijwaren. Als tenminste de winter 
niet al te streng is. Bij strenge vorst 
zoals we de laatste jaren enige ke
ren hadden, blijft kapot vriezen niet 
altijd achterwege. We menen nu ge
noeg over de verschillende putten te 
hebben gezegd, om de lezers er enig 
idee van te geven.

DE AANGEBRACHTE SCHADE
Wat is er nu deze week gebeurd ? 

Binnenput nummer één kreeg dijk
breuk. Het water kwam zo hoog dat 
de dijk begaf, ’t Is niet de eerste keer 
dat dit voorvalt, ook in 1945 vond dit 
plaats. Het gat werd toen dicht ge
maakt, maar door de toen zeer grote 
materialenschaarste kon of werd geen 
degelijk werk geleverd, met als gevolg 
dat bleek dat de dijk daar weer het 
zwakste was en zich begaf. Naar 
sommigen beweren had deze dijk
breuk voorkomen kunnen worden. 
Men heeft te laat de noodmaatregel 
genomen om het water binnen-dijks 
even hoog te laten stijgen dan buiten 
dijks. Vanzelf dat dan de druk van 
buitenaf zeer zou zijn verminderd en 
was wellicht een en ander beter afge
lopen dan het nu uitviel. Wat even
wel .niet wil zeggen dat bij het vol 
zetten tot dijkshoogte van de put ook 
geen grote ravage zou zijn ontstaan. 
Nu is het echter veel erger ! Al het 
dijkvulsel, zand, steen, enz. ziin met 
kracht de oesterput binnengestroomd 
met als gevolg dat de voorradige oes
ters met een laag zand werden over
dekt. Die het kortste bij de dijk lagen 
kregen vanzelf het meeste vuil in hun 
put en op de oesters. Wat weer tot 
gevolg had dat een paar dagen geen 
oesters uit die put mochten worden 
verzonden. Wat, nu we dit schrijven, 
evenwel weer is toegestaan. De toe
stand is aanmerkelijk gebeterd want 
met man en macht werd nacht en 
dag gewerkt om de zaak weer Bruik
baar te krijgen. Dit wat de door
braak betreft. Voorts werd veel scha
de geleden aan op de buitensteigers 
staande afgestoken pannen. Die zijn 
als nootjes door mekaar gerammeld 
en kapot geslagen. Verder veel bui
ten-dijks staande oesterzeeften en 
materialen weggedreven, enz., enz. Of 
schade werd aangebracht op de 
banken liggende oesters en mo-sels 
werd ons niet meegedeeld, ’t Kreeften 
park van «Slesmy» kreeg niet onbe
langrijke schade. Verder kreeg de 
zeedijk benoorden ons dorp weer een 
flinke knauw op dezelfde plaats waar 
in 1943 bijna een doorbraak ont
stond, wat tot gevolg zou hebben ge
had dat heel Yerseke onderliep. Om 
te besluiten met storm-narigheden 
van andere aard : De timmerman J. 
Luteyn, woei van het dak af waarop 
hij werkte, viel naar beneden en 
werd met gebroken arm naar het zie
kenhuis overgebracht.

Volgende week iets over de lezing 
van Dr Korringa.


