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VISSCHEKUBLAD
1 D
2 W
3 D
4 V
5 Z
6 Z
7 M
8 D
9 W

10 D
11 V
12 Z
13 Z
14 M
15 D
16 W
17 D
18 V
20 Z
19 Z
21 M
22 D
23 W
24 D
25 V
26 Z
27 Z
28 M
29 D
30 W
31 D

0.54 13.27
1.42 13.53 
2.14 14.22
2.42 14.49
3.11 15.21
3.44 15.58 
4.16 16.34 
5.07 17.29
6.12 18.49 
7.48 20.36 
9.26 22.01

10.32-22.58 
11.21 23.43 
----- 12.04
0.28 12.46 
0.56 13.21
1.44 14.00 
2.28 14.37 
3.52 16.10 
3.10 15.25
4.44 17.04
5.43 18.18
7.13 19.56 
9.00 21.38

10.15 22.33 
11.02 23.15
11.33-23.49 
----- 12.03

0.16 12.31 
0.46 12.57 
1.12 13.23

Redactie en Beheer 
Oostende —

Nieuwpoortsteenweg, 44.
P.C.R. S. BOLLINNE 4189.87 Wetenschap - Nijverheid - Handel

3a de aaavafname aan ah,
een gezonde maatregel I

OP HET HUIDIG ogenblik ver 
keert men in reders- en han
delskringen in een zeer zenuw- 
achtüge stemming. Van rederszijde 
is men bekommerd om een lonende 

prijs, van vishandelszijde om, ener- 
jzijds, te kunnen exporteren en, 
anderzijds, voor hen, die er niet in 
betrokken zijn, om genoeg vis aan 
behoorlijke en zelfs goedkope prij
zen te kunnen kopen om het klienteel 
te voldoen.

Het vraagstuk is miet zo gemak
kelijk op te lossen, omdat, enerzijds 
de handelaars ln talrijke groepen 
onderverdeeld zijn en de ene de an- 
andere beloert en bekampt met alle 
mogelijke middelen en anderzijds 
deze voorafname een daad stelt, welke 
niet alleen een afwijking is van het 
reglement, maar een ernstig voor
gaande schept op een markt welke als 
vrij dient beschouwd.

De grootste moeilijkheid schuilt wel 
in het gebrek aan eenheid tussen de 
handelaars en vooral uit het feit, dat 
ze niet alle van de koek der export 
kunnen eten. Het is een feit dat het 
niet opgaat, waar men ganse dagen 
gezocht heeft om een uitweg voor de 
export te vinden, men tenslotte als 
dit gelukt, dan eenvoudigweg het 
grootste aandeel aan anderen zou 
moeten overlaten, die menen dat de 
gebraden kiekens wel in hun mond 
zullen vliegen.

Anderzijds gaat het niet op te zien 
herhalen wat voor het afsluiten van 
het kontrakt met Duitsland en thans 
opnieuw gebeurd is, dat de ene op de 
andere gaat aibieden ten nadele van 
de rederijen zelf die tenslotte het 
kind van de rekening zijn.

Het is ook niet omdat de Amerika
nen goedkoop willen zien leveren, dat 
wij onze nijverheid moeten zien ten 
onderbrengen aan de betaalde prij
zen, waar we anderzijds vaststellen, 
dat diezelfde Amerikanen voor de 
producten welke zij van Duitsland 
uitvoeren ook een prijs aanrekenen 
welke hen een goede winststuiver op
brengt. Het ongehoord feit doet zich 
thans op onze markt voor dat, om de 
uitbating renderend te houden, de re
ders aan 6 fr. per kgr hun IJslandse 
kabeljauw uit de markt houden om 
ze achteraf aan 4 fr. te moeten leve
ren aan enkele exporteurs en de han
delaars van het binnenland het gelag 
betalen, daar zij daardoor verplicht 
zijn hun aankoopprijs van de goed
kope soorten boven de 6 fr. te houden.

Dat de reders dit noodzakelijkheids 
halve doen om hun bedrijf renderend 
te houden, kan men hen niet ten eu
vel duiden, al stellen we thans toch de 
vraag : Is ook een herziening van de 
aanvoer niet gewenst om het hoofd 
te bieden aan de overtollige aanvoer 
van massavis, welke we vóór de oor
log niet kenden. De vijf Duitse trei
lers alleen brengen ons acht millioen 
kg. IJslandse vis in één jaar, ’t zij 
een vierde van de totale visaanvoer.

Einde der vorige week zijn de de
batten in vishandels- en rederskrin- 
gen hun gang gegaan, omdat de vis- 
sershavencommissie, het principe van 
de voorafname der vis voor het Buiten 
land had over boord geworpen en een 
commissie had aangesteld van twee 
handelaars en twee reders onder voor
zitterschap van de heer Velthof, direc
teur der vissershaven, om naar een 
andere uitweg te zoeken en elke dag 
een prijs te bepalen volgens de aan
voer, waaronder de reders hun waar 
zouden kunnen inhouden om ze ach
teraf aan de gestelde exportprijs te 
kunnen afzetten.

De grote reders alsook de groep der 
exporteurs schenen het hiermede niet 
eens, zodat een eerste contact Zater
dag plaats had, welke Zondag door een 
tweede gevolgd werd. Er werd alsdan 
besloten op Maandag geen voorafna
me te doen en de minimumprijs van 

|de IJslandse kabeljauw op 5.40 fr. per 
kg. vast te stellen. De Maandagnamid- 
‘dag zou men opnieuw vergaderen om 
f|iit de opgedane bevindingen de nodige 
besluiten te trekken.

Een zaak staat vast : er dient niet 
alleen rekening gehouden te worden

met export aan deficitaire prijzen, 
maar het komt er op aan ook het Bin
nenland deze weinig aanbevelenswaar 
dige transacties niet te doen betalen 
op hun beurs.

Straks komt men met hetzelfde 
liedje voor Italië, Oostenrijk en Tche- 
choslowakijë. En misschien ook Enge
land en Frankrijk. Wat zou er gebeu
ren moesten de huidige uitvoerders 
naar Engeland ook vragen de vis voor
af te bekomen aan vaste prijzen ? 
Hebben zij niet evenveel recht daarop 
als de uitvoerders naar Duitsland ? 
Waarom dan de ene wel en de andere 
niet ?

En zo zouden de reders kunstmatig 
de vis in het binnenland hoog houden 
om aan' niet renderende prijzen uit 
te voeren.

Voor de exporteurs welke er van ge
nieten, is er geen of weinig risico, ver
mits hun prijs gebaseerd is op een 
normale winstmarge, welke naar het 
schijnt niet groot is, maar door de 
massa, groot genoeg is om geen ver- 
liesrisico te lopen.

Of daaraan achter de schermen an
dere kosten verbonden zijn, is hunne 
zaak, maar dat kan en mag niet ten 
nadele van de productie uitgebuit 
worden.

We menen ten andere dat, voor wat 
onze export betreft, er in' de kortst 
mogelijke tijd een einde zou moeten 
gesteld worden aan de weinig aanbe
velenswaardige middelen, welke som
mige exporteurs benutten om de pres
tige van ons land een nieuwe deuk te 
geven.

Men is het volkomen eens dat uit- 
voermogelijkheden dienen gezocht, 
maar als zulks moet geschieden aan 
prijzen waaraan het bedrijf niet kan 
bestaan, dan is het nog "beter daarvan 
af te zien tenware de Regering er zou 
prijs op stellen dat in het belang yan 
de deviezenaanwinst, dergelijke trans
acties toch zouden plaats vinden, 
maar dan ook het bedrijf door zekere 
tegemoetkomingen zou vergoeden. Dit 
is trouwens wat er in andere landen 
gedaan wordt, waar men tot dumping 
zijn toevlucht moet nemen.

Goedkoper in het buitenland leve
ren dan in het binnenland, is maar 
mogelijk met Regeringssteun !

De reis naar Chili
Deze week ontvingen we van de 

0.748 en de 0.325 van uit Porto Gran
de een kaart gedateerd van l l  Febru
ari 1949 ons het volgende meldend ;

Porto Grande, 11/2/49.
(Kaapverdische eilanden)

In de beste omstandigheden aange
komen. Hier is alles opperbest. Afri
kaanse zon. Binnen een viertal dagen 
gaan we oversteken naar de Antillen 
of Cura$ao. We hebben overal veel 
bekijks.

Innigste groeten van de bemanning 
0.748 ein 0.325.

G E E N
T E L E F O O N !

Langs de Rederijkaai te Oostende 
zijn de firma’s verbonden aan het 
telefoonnet.

Langs de Victorialaan is zulks niet 
het geval, daar er geen kabel ligt.

Talrijke handels- en nijverheidsin- 
stellingen zijn ondertussen daar opge 
rezen, welke aldus met veel moeilijk
heden af te rekenen hebben.

Hoe lang zullen die firma’s nog 
moeten wachten vooraleer men hen 
voldoening schenkt.

Onze uitvoer naar
FRANKRIJK

Het is een. feit dat de ons omringen 
de landen, zoals Frankrijk en Neder
land hun visserij goed beschermen, 
zodat er niets bannen mag.

Op 26 Maart worden opnieuw te 
Parijs besprekingen gevoerd inzake 
het afsluiten van een Frans-Belgisch 
handelsverdrag.

Voor wat de vis betreft, weet men 
dat van het vorig handelsverdrag er 
slechts 1.000 ton werd uitgevoerd, 
waar het akkoord 4.000 ton voorzag.

Thans zal getracht worden de voor
rang te verkrijgen voor de uitvoer van 
de resterende 3.000 ton meestal IJs
landse vissoorten.

Ondertussen blijft ons land uitge
sloten voor de uitvoer van allerlei 
mooie vis door onze middenslagreders 
aangevoerd en blijft deze op de En
gelse u'tvoer na, op eigen markt aan
gewezen.

W aarom  blijft een regeling 
voor schippers en 

motoristen uit J

Berekend volgen» 
het officiële uur

van Greenwich.

ABONNEMENTEN, 1 jaar : Binnenland 100 fr.
TEL. : 725.23 Nederland 1 0 gulden.

K R I T I E K  

op, de 5 DUITSE TREILERS

IN EEN PAAR artikels in onze vorige 
nummers verschenen, hebben we 
kritiek uitgebracht op de wijze 
waarop deze treilers in huur werden 
gegeven. Onze lezers weten dat deze 

gegeven werden aan onze grootste re
derijen, mits een huurprijs van 117.000 
fr. per maand, op de waarde van 17 
millioen trank.

Dat deze vaartuigen op het huidig 
ogenblik meer waard zijn, dan toen ze 
in huur werden gegeven is twijfelach
tig. Thans ontvfngen we naar aanlei
ding van de door ons gevoerde kritiek, 
een schrijven welke we, onze leuze ge
trouw, weergeven. Dit schrijven luidt:

Heer Directeur,
Het is met de grootste belang

stelling dat we de artikels in uw vak
blad verschijnend, volgen.

Ze zijn meestal ingegeven door 
een geest om het beogen van het al
gemeen belang te dienen. Uw strijd 
om het bestaan van de kleine man is 
in het bijzonder kenschetsend en al 
zijn de gébruikte argumenten niet al
tijd doorslaand, toch verdienen ze 
meestal de aandacht van al wie be
lang stelt in de nijverheid. Ook de 
Hogere Overheid raapt er nuttige ge
gevens uit.

Het kan er nochtans bij ons 
ditmaal niet in, waar U meent, dat de

regering 85 millioen frank ztm be
sparen met de ZO ONGEWENSTE (?) 
vijf Duitse treilers te verkopen.

Inderdaad, wij geloven niet dat 
V het ditmaal bij het rechte eindje 
hebt, waar U spreekt van niet betalen,

De drie rederijen zijn verplicht 
alle jaar 1.700.000 fr. per schip te 
storten, cü betalen ze niet allemaal.

Doen ze het niet, dan plegen ze 
kontraktbreuk en zullen ze onvermij
delijk door de bevoegde rechtbank 
daartoe kunnen verplicht worden bij 
het eerste aanzoek van regeringswege.

Bij eventuële kontraktbreuk, 
kan de eventuële verkoop onmogelijk 
VOZOR ten goede komen, vermits het 
vijandelijk bezit is, geleid door het 
sekwester.

Anderzijds zou de red erif die 
zijn verplichtingen naleeft, zeker zijn 
rechten kunnen doen gelden, vermits 
hij een optie tot aankoop heeft m  
zijn kontrakt vermeld.

Dat is het waarschijnlijk, welke 
het voorwerp van uw voornaamste be
kommernis uitmaakt.

Gij vergeet dat, moest zulks het 
geval zijn men in Nederland er niet 
naar zou hunkeren.

(zie vervolg blz. 5.)

Moet er

garnaal ingevoerd worden?
HET IS ONZE LEZERS bekend 

dat Nederland met België een 
handelsverdrag had, waarbij 

tussen Juni 1947 en Juni 1949 aan Ne
derland de invoer van 800.000 kgr. on
gepelde en 200.000 kgr. gepelde gar
naal werd toegestaan of 400.000 kgr. 
ongepelde en 100.000 kg gepelde per 
jaar. Naar aanleiding van de lock-out 
in ‘April 1948, werd vastgesteld, dat 
het Nederlands kwantum van 400.000 
kgr. voor het eerste jaar van meer dan 
125.000 kgr. overschreden werd en dat 
voor het tweede jaar, men opnieuw 
ver gevorderd was, waardoor de prij
zen ten onzent beneden het renderend 
peil bleven.

Dan was het, dat men het voorstel 
van de kustvisserij uitwerkte en tege
moet kwam aan hun grieven.

Door de kustvisserij werd toen een 
stelsel ontworpen, welke er op neer
kwam het invoerkwantum maande
lijks te verdelen om onverwachte 
overtollige invoer te vermijden, de 
ene grenspost werd ingevoerd en elk
een werd verplicht eerst ter kust te 
kopen vooraleer nog verder te kun
nen invoeren.

Als basisjaar werd genomen April 
1947-1948.

Het is naar aanleiding van het in
voeren van dit stelsel, dat de prijzen 
beter geregulariseerd werden en dat 
onze kustvissersreders vorige zomer 
geen klagen hadden.

Ondertussen was het Hollands con
tingent uitgeput sedert einde Novem
ber en werd aangedrongen op nieuwe 
invoer.

Immer groter en groter wor
den in vissershaven zoals Zeebrugge 
en Nieuwpoort de moeilijkheden om 
bekwame schippers en motoristen 
aan te monsteren.

volgende geografische lijnen : be
westen; in het Kanaal de ingebeel
de Ljn die Startpoint met Kaap La 
Hague verbindt; benoorden, in de 
Noordzee, de 55e paralel.

Deze toestand wordt nog vertroe- 4 Bijzondere vergunning van schip-
beld door het uitblijven van een prac 
tische regeling van de toestand der 
schippers en motoristen.

Onlangs werd door de betrokken 
hogere diensten het advies ingewon
nen van de reders, leraars en zee
vaartinspectie.

Thans bestaan er niet minder dan 
zeven soorten brevetten en vergun
ningen, waaruit niemand meer wijs 
geraakt.

VOOR DE SCH IPPERS

brevetten en vergunningenDeze 
zijn r
1. Brevet van schipper ter visserij 

lste klasse verleent bevoegdheid 
om als gezagvoerder op te treden 
o d  alle vissersvaartuigen;

2. Vergunning van schipper ter visse
rij lste klas. geeft dezelfde bevoegd

?efv51irlHts.!rSeV,n “ WPP' r £%ST"eeT'n
3. Brevet van schinner ter visserij 

2de klasse verleent bevoegdheid 
om:
a) als gezagvoerder'dienst te doen 
op alle vissersvaartuigen binnen de

per ter visserij verleent bevoegd
heid om binnen de hiervoor bepaal 
de grenzen als gezagvoerder dienst 
te doen op vissersvaartuigen van 
ten hoogste 60 ton bruto tonne
maat.

5. Vergunning van schipper ter vis
serij Model A. verleent dezelfde be
voegdheid als de bijzondere vergun 
ning van schipper ter visserij.

6. Vergunning van schipper ter vis
serij Model B. verleent bevoegdheid 
om te varen in hoedanigheid 
van schipper aan boord van vaar
tuigen van ten hoogste 30 ton bruto 
tonnemaat.

7. Vergunning van schipper ter vis
serij : zoals de vergunning van 
schipper ter visserij Model B.
Het principieel akkoord enkele we

ken geleden getroffen, zou een einde 
moeten stellen aan de huidige toe-

onhoud-

BiJ vluchtig nazicht blijkt, dat de 
Zeevaartinspectie niet meer spreekt 
over de verschillende soorten vergun- 

(zie vervolg biz. 2.)

Een uitzonderlijke toestand
Een ongewoon feit deed zich intus- ring was, dat ze practisch tot niets 

sen ook voor daar, in tegenstelling herleid werd. 
met andere jaren, de aanvoer zo ge-
Ih T a NUARI 1948 WAS DEZE VOOR VOOR 1949 LUIDDEN DE CHJFERS :

GANS ONZE KUST IN JANUARI

Oostende
Zeebrugge
Nieuwpoort

(1)
16.326
60.698

225
77.279

(2) 
274.208 

1.090.598 
3.566 

1.368.372

(3)
17,— Oostende 

Zeebrugge 
Nieuwpoort

16,—
14,—
15,60

(1) : Kgr.; (2) : Fr.; (3) 
prijs per kgr.

gemiddelde (1) : Kgr.; (2) 
prijs per kgr.

(1)
1.054 
4.901 

28 
5.983 

: Fr.; (3)

(2)
56.172

247.525
1.204

304.901

(3)
53,—
50,—
43,—
48,60

gemiddelde

IN FEBRUARI 1948 : IN FEBRUARI

Oostende
Zeebrugge
Nieuwpoort

(1) : Kgr.; (2) 
prijs per kgr.

(1) (2) (3) (1) (2) (3)
12.475 199.336 16,— Oostende 155 4.829 31 —
42.625 947.043 22,— Zeebrugge 41.803 1.220.332 29,—

1.541 22.504 15,— 41.958 1.225.161 30,—
56.641 1.168.883 17,10
: Fr.; (3) : gemiddelde (1) : Kgr.; (2) : Fr.; (3) : gemiddelde 

prijs per kgr.

In December was men het gemeen
schappelijk eens een aanvullend con
tingent toe te staan van 10.000 kgr. en 
elke maand de kwestie te herzien. 
Men nam aan, dat het weigeren van 
alle invoer, later schadelijk zou uit
vallen voor het visverbruik te lande 
en het publiek aldus willens nillens op 
andere producten aangewezen werd.

NIEUWE STRIJD  ?
Men was het toen ook eens dat die 

kwestie elke maand zou herzien wor
den, wat niet geschiedde. Integen

deel, het invoerkwantum verhoogde 
tot 20.000 kgr. Anderzijds was van re
derszijde er op gewezen, dat het niet 
opging, dat wij deze toegeving deden, 
waar van Nederlandse zijde men alle 
invoer van onze zijde blijft weigeren.

B EP ER K TE  BESPREKIN GEN
Vrijdag jl. hadden op het Zeewezen 

beperkte besprekingen plaats tussen 
de vertegenwoordigers van het Zee
wezen, Economische Zaken, de invoer
ders, het Verbond der Kustvissers
reders en het V.B.Z., beide vertegen-



woordigd door de heer Vandenberghe. sche garnaal eerst te kopen. Hij kon 
Er werd voorgesteld de invoer voor zich daarom met de gedane voorstel- 

honderd procent aan de vroegere in- len niet verenigen.
voerders te geven, als basis-jaar 1948 
te nemen, de invoer te laten geschie
den op het gewicht van vorig jaar 
April en zo een kwantum door een in
voerder in de loop van een maand 
niet gebruikt werd, het aan anderen 
te geven welke het hunne hadden in
gevoerd.

HET STANDPUNT DER REDERS

Namens het VBZ, wees de heer Van
denberghe op de kritieke toestand van 
de kustvisserij, welke tengevolge van 
de sociale lasten en de geringe aan
voer van garnaal, ’t bestaan van 1.000 
vissers in gevaar bracht. Hij wees op 
de houding van de Nederlandse visse
rij-autoriteiten, die de bescherming 
bij hen tot het uiterste doordreven en 
hij zag niet in, vermits we ons ak
koord nageleefd hadden waarom toe
gevingen dienden gedaan, welke als 
niet striet noodzakelijk konden aan
zien worden.

Tenslotte wees hij op de noodzake
lijkheid elkeen te verplichten Belgi-

BRUNET & C°

Na een gezonde bespreking en re
kening houdend met de toestand in de 
kustvisserij, was men het tenslotte 
eens :
1. slechts 10.000 kgr. in April te laten 

invoeren en op 10 April de toestand 
te herzien.

2. de invoer te laten geschieden op 
basis van 50 t.h. der aankopen in 
1948 en 50 t.h. volgens de invoer in 
1948.

3. zo een toegekend invoerkwantum 
niet gebruikt werd in de loop van 
een maand, het verbeurd te ver
klaren, daar het als een bewijs dien
de aanzien te worden dat het niet 
nodig was en met het aan een ander 
te geven, men de invoerders aan- 
moedigde het maximum in te voe
ren.
Elke maand zou de toestand herzien 

worden.
Wij menen dat deze voorwaarden 

onze garnaalvissers moeten toelaten, 
zo er garnaal gevangen wordt, hun 
kost te verdienen en de prijzen op 
een renderend peil te houden.

Vet voor Duitse huicterèmes 
w o r d t  g e m a a k t  u i l

NEDERLANDSE VISAFVAL
AL NEEMT HET V IS G EB R U IK  AF, 

DE DEVIIEZENBRON B L IJF T  
VLO EIEN

SXe “ 5l%e.ugfoel”  in 3tult
De 0.299 «Breughel» van de N.V. 

Motorvisserij, verkocht Maandag zijn 
IJslandse vangst in Huil. Ze besomde 
1.150.000.

Een merkwaardige 
vangstde fabriek weet uit de walvissen vele 

tonnen meer te distilleren dan het 
Rotterdamse destructiebedrijf uit de 
visafval, temeer wanneer men in aan 

Wij lezen in de «IJmuider Courant» merkihg neemt dat de visconsumptie |
In de ja ren  1946 en 1947 werd het laatste jaar zeer afnam en slechts| 

door visetend Nederland ongeveer op een 6 a 7 kilogram vis per hoofd;
15 kg vis per hoofd geconsumeerd geraamd kan worden. Maar zolang \ varen na een afwezigheid van 13 en 
en in deze jaren werd met hard Nederlandse vissersboten de zeeën bejeen  halve dag. Ze was de Woensdag
werken in een destructiebedrijf in varen en Nederland’s bevolking vis i vertrokken en marktte Woensdag
de omgeving van Rotterdam uit de eet, zullen alle beetjes helpen en zal 
afval van deze vis ongeveer duizend visafval een deviezenopbrengst voor 
ton visolie voor binnenlandse en bui de Nederlandse schatkist betekenen, 
tenlands gebruik vrij gemaakt.

Dinsdagavond is de 0.303 «Artan» 
toebehorende aan de Staat en ver
huurd aan de N.V. Motorvisserij, de 
haven van Oostende terug binnen ge-

>>
i\
Xi
V.I
X

(2) O O S T E N D E
Tel. 71.319 —  Telegr. «Compas» (2)

Zeevisgroothan d el
SPECIALITEITEN  

V E R S E ,  G E Z O U T E N  en 
B E V R O R E N  H A R I N G

In de laatste jaren wordt veelal in 
Nederland door de vishandelaren de 
vis schoongemaakt aan de consument 
afgeleverd. Dit verlicht niet alleen de 
taak van de huisvrouw, mas,r de vis
afval komt na een uitgebreid bewer
kingsprocédé, tenslotte nog ten goede 

I aan de Nederlandse deviezenpot.
■'*er> na de oorlog de vetpositie van 

! bijna alle landen veel te wensen over- 
i liet, is men er toe overgegaan om uit 
afvalproducten waarvan men zich 
voor de oorlog vaak zo snel mogelijk 
ontdeed, waardevolle stoffen te berei
den. Ook de vishandel, die vroeger ki
lo’s afval vernietigde, werd hierin be
trokken, en nu, amper drie j’aar na 
het beëindigen van de oorlog, kan 
men zelfs spreken van een behoorlij
ke opbrengst aan deviezen die voort
vloeit uit de verwerking van de aan
vankelijk zo veel gesmade «afvalpro
ducten».

IJMUIDENSE 
visknechten vragen  

m e e r  lo o n
De moeilijkheden welke gerezen zijn 

in de Rijksvishallen te IJmuiden, 
doordat de vakgroep Groothandel in 
vis niet bereid is het garantieloon 
aan de visknechten uit te betalen, 
hebben verleden week Donderdaga
vond geleid tot een vergadering van 
visknechten onder auspiciën van de 
Unie verkeer in het gebouw van de 
Centrale Bond voor Transportarbei
ders te IJmuiden.

Door de vergadering werd een mo
tie aangenomen waarin gezegd wordt 
dat zowel door werkgevers als werk
nemers aan het college van rijksbe-

Vlawtam êlijft een wgeCittg, aam ócfdppm& 
en mata%ióien uit ?

Het destructiebedrijf nabij Rotter- middelaars is verzocht zo spoedig mo- 
dam bereidt namelijk reeds geduren- gelijk in overleg te treden met de 
de enige tijd uit visafval geraffineer- daarvoor in aanmerking komende in
de vïsolie en vismeel, dat voor vee- stanties, teneinde te komen tot een 
voeder wordt gebruikt.

V E ER T IG  TR U CKS OP PAD
Vervolg van blz. 10

ningen, zodat mag verondersteld, dat 
op dit gebiedi voor het varen als schip 
per, een volledige omwenteling zal 
geschieden.

vaartuigen van meer dan 150 PK.
Dit stelsel zal de volledige instem

ming wegdragen van al de reders der 
West- en Oostkust. De Hogere Over
heid heeft dit ten andere zelf moeten

Het oorspronkelijk voorstel, waar- inzien vermits de vergunningen van 
over ten andere het advies der rede- 100 PK te Zeebrugge en Nieuwpoort, 
rijen werd gevraagd, gaat nog enkel geldig werden gemaakt tot 150 PK.
over de schippers ter visserij, waar 
men schippers van le en 2e klasse 
zou vormen.

De vraag stelt zich echter :
Wat zal er gebeuren met de hou- 

dera van de hierboven aangehaalde 
vergunnilngen ?

Zullen deze mensen nog mogen 
monsteren ?

In welke voorwaarden ?

Een andere indeling komt ons on
gewenst voor omdat de motoristen van 
deze vaartuigen, houders van 100 tot 
500 PK, thans naar grotere vaartuigen 
overlopen, waardoor de kustvissers- 
reders soms voor grote moeilijkheden 
komen te staan.

Het afleveren van een diploma van 
150 PK tot 500 en meer, ware het idea»- 
le, daar op deze vaartuigen of in elk

Zullen er thans niet te veel soor- geval op die van 200 PK en meer, de
ten vergunningen en diploma’s be
staan, zodat de officiële diensten er 
zullen in verwarren ?

EEN PRACTISCHE REGELIN G  
M OGELIJK

Waarom zou van alle houders van 
vergunningen geen mondeling exa
men afgenomen kunnen worden om 
eens en voor altijd hun geval te rege
len.

Aan deze mensen zou men ook een 
soort brevet kunnen geven, dat van 
eerste klasse uitgesloten.

Aldus zouden alle met een vergun
ning varende schippers zich in regel 
kunnen; stellen en zouden na een te 
bepalen datum, al de moeilijkheden 
aangaande de huid’ g bestaande ver
gunningen ongelost ziin.

EN VOOR DE MOTORISTEN ?
Zo we het goed voor hebben, was 

men zinnens ook de toestand van het 
machinepersoneel te herzien.

Tot op heden is hiervan echter nog 
niets in huis gekomen, wat ons dun- 
kens totaal verkeerd is daar er vol
strekt een oplossing dient gegeven 
aan dit vraagstuk in ’t belang van de 
nijverheid zelf. Te veel onbekwame mo 
tor.1 sten lopen er en zonder fout moet 
op bepaalde categoriën vaartuigen de 
plaats open gemaakt voor het vor
men van motoristen, door het tot 
stand brengen van het brevet leerling 
motorfst, zoals deze van leerling stuur 
man bestaat.

Dit brevet zou kunnen toevertrouwd 
worden aan jongens van 16 jaar, die 
van 16 tot 18 jaar als zodanig zouden 
verplichtend aangempnsterd dienen 
te worden om aan den ouderdom van 
18 jaar, het diploma van motorist te 
kunnen verwerven.

Niemand zou als motorist mogen 
aangemonsterd, zo hij geen twee jaar 
als leerling motorist gevaren heeft. 
Een overgangsperiode is noodzakelijk

Voor het bekomen van het diploma 
van motorist zou, ons dunkens, de 
meest passende indeling bekomen 
worden van :
1. 0 tot 35 P.K.
2. 36 tot 150 P.K.
3. 151 tot 500 P.K. en meer
4. Machinisten voor stoomvaartuigen

Met de indeling zo op te vatten,
menen we vooral rekening te houden 
met de noodzakelijkheden der ver
schillende vissershavens.

Inderdaad : de vaartuigen tot 35 PK, 
worden over het algemeen door de 
eigenaars persoonlijk uitgebaat. Zij 
verdwiinen stilaan langs onze kust 
omdat hun bestaan economisch niet 
meer renderend is.

Voor deze menden mag men daarom 
niet te veeleisend zijn.

Wat het afleveren van diploma’s 
van 36 tot 150 PK betreft, zal men 
vooral rekening houden met de noden 
van de "kustvisserij. Volgens de offi
ciële lijst van 1949. zijn er te Nieuw
poort en Zeebrugge geen of weinig

verplichte aanmonstering van leer- 
ling-motoristen dient voorzien.

We hopen dat men spoedig deze re
geling zal treffen, na raadpleging der 
reders, wier belangen er mede ge
paard gaan.

Wie graten vindt in ons voorstel, 
dat hij ze mededele. Aldus kan opbou
wend werk verricht worden.

regeling inzake het heffen van een 
nader vast te stellen bedrag voor ie
dere in de hal gekochte kist vis. In 

^ het belang van het bedrijf dringt de 
Een veertigtal zware trucks haalt motie zowel voor vaste- als voor re

dagelijks uit alle delen van het land serve-visknechten aan op een C.A.O. 
de visafval op, die dan naar Rotter- voor deze sector van het bedrijf. De 
dam wordt vervoerd. Een uiterst zorg- * motie acht het voorts onaanvaard- 
vuldig bewerkingsprocédé wordt daar baar dat inmiddels de uitbetaling van 
dan toegepast : uit de afval wordt garantielonen aan de reserve-vis- 
eerst de olie geperst, die na langdu- k n e c h t e n  f s  stopgezet, daar de werk- 
rig koken, filtreren en raffineren zo- gevers zowel juridisch als moreel voor
danig gezuiverd is dat zij geschikt is 
voor de consumptie. De stoffen die na 
het persen zijn overgebleven, worden 
gemalen en gezeefd, waarna zij als 
«vismeel» bestemd voor kippen en var 
kens op de markt komen. De ruwe olie 
wordt veelal naar die landen geëxpor_ 
teerd, die wegens hun moeilijke de
viezenpositie bij voorkeur in Neder
land kopen; Duitsland woekert bij
voorbeeld met deze grondstof. Daar 
worden er huidcrèmes van gemaakt, 
en voorts wordt het er als bestand
deel in de margarine gebruikt.

De zeepindustrie in Nederland be
trekt ook de vetten uit deze afval.

Wat het produceren van visolie be
treft blijft echter de Willem Barendsz 
aan de kop staan, want deze drijven-

De nieuwe Belgisch-Nederlandse
VISSERIJ-ALM ANAK 1949

fpAifó, :  1 2 0  fa .  
EEN W ERK VAN 632 BLADZIJDEN

WAAR VERKRIJG BAA R
VOOR BELGIE 

De prijs is vastgesteld op 120 'fr  
VOORAF te storten op p.c.r. nr41.8987 
van S Bollinne, H, Hartplein, 11, Oost
ende.

Dit werk is ook verkrijgbaar bij :
1. Hulp in Nood, Vindictivelaan, 20

Oostende;
2. Hand in Hand, Vindictivelaan, 20,

Oostende;
3. Verenigde Vissérsreders, Vismijn,

Oostende;
4. Internationale Boekhandel, Opex,

Oostende;
5. Bureel Hand in Hand, Zeebrugge;

Nieuwpoort;
7. Maria Torreele, Prins Boudewijn-

laan, 1 Oostduinkerke;
8. G. Deseck, Potterstr, 15,

Nieuwpoort;

9. Drukkerij van «Het Nieuw Vissche
rijblad, Oostende.

IN NEDERLAND

Mag gestort worden fle som van 7,50 
gulden op p.c.r. nr 410.60 van Hondius 
en Zoon te Middelburg;

Verder is het werk te koop gesteld 
bij :
1. IJmuider Stores, IJmuiden; .
2. Van Toors, Handelsmaatschappij,

Vlaardingen;
3. Agentuur en Handelsmaatschappij,

IJmuiden.
4. Fa Wed. F. v.d Toorn Mzn, Dr Le- 
lykade 192-194, Scheveningen
6. Boekhandel Dobbelaere,

Wilt U vlug gediend zijn, stort nog 
heden op postcheck de verschuldigde 
som.

de betaling verantwoordelijk zijn en 
eist van de vishandelaren dat deze 
garantielonen alsncsfe worden u’tbe- 
t-aald tot de meergenoemde regeling 
tot stand is gekomen 

Voorts werden de hoofdbesturen in 
dien onverhoopt aan dit gerechtvaar
digde verzoek niet wordt voldaan, ge- 
’nachtied on een nader te bepalen tijd 
stipt tot staking over te gaan.

jl. met 2980 bennen kabeljauw, 212 
bennen gul, 288 bennen schelvis, 20 
bennen tot en 60 bennen varia, ’t zij 
in ’t geheel 3560 bennen vis of 178.000 
kgr. vis. Het was schipper H. Boy- 
dens welke in vijf dagen tijds deze 
mooie vangst van prima kwaliteit aan
voerde.

Het resultaat luidde : 1.093.000 fr.

Hollands
visserijm euws

♦ De gehele vorige week moest de 
kottervloot en die van de kleine dag- 
vissers binnenblijven wegens de slech 
te weersomstandigheden. Zaterdag
morgen werd het echter behoorlijk 
visweer en reeds direct kozen enkelen 
zee.

♦ Zaterdagavond kwam na een reis 
van drie weken met een vol geladen 
visruim de «Catharina Duyvis» (IJm. 
60) binnen. De vangst van schipper 
Gerrit Plug bedroeg 2100 kisten waar 
onder 550 kisten schelvis, 1350 ka
beljauw en 200 varia. Na het strippen 
van de prachtige vis was de totale 
bergruimte voor lever en kuit vol. Nog 
100 kisten verse kuit werden er ge
lost.
♦ Voor de Maandagmarkt werd een 
grote aan voer van vis verwacht, door 
het binnenkomen van de IJslandse 
se trawler «Catharina Duyvis» (Um. 
60) (2100 kisten), «Haarlem» (IJm.9) 
(1050 kisten waarvan 350 heek); «Ba
tavia» (IJm.99) (met 515 kisten v £  
waarvan 100 schelvis) «Dirkje» (RO 
53) van de Moray Firth met 600 man
den en 300 stuks kabeljauw; «Allan 
Water» (IJm.34) (550 kikten vis).

Door het stormachtig weer hebben 
de zich on zee bev'ndende loggers in 
de afgelopen week biina niet kunnen 
vissen. Voor vandaag waren 15 log
gers aan de afslag met een 
vangst vaii 1300 manden. De 
(KW.129) had 300 manden.

totale
«Bali»

CARELS
Diesel M otoren

AGENTSCHAP

R. Bauwens & C°
REDERIJKAAI, 35

OOSTENDE (8)

De 0 .2 8 2  gestrand
De 0.282 «Adronie Camiel» toebe

horende aan de hh. Christiaens 
is Dinsdagmorgen rond 10 uur voor 
het kursaal te Oostende op een golf
breker gestrand.

Schipper Vandierendonck door de 
mist misleid, had nochtans het schroef 
afgelegd en wachtte om de haven bin
nen te varen, daar hij geen zicht had.

IJslandse export
De IJslandse export bedroeg in 1948 

105 millioen IJslandse kronen meer 
dan in 1947. Engeland was de groot
ste afnemer.

Het voerde vis van IJsland in voor 
een bedrag van 11,7 millioen kronen. 
Aan de Brits-Amerikaanse zone werd 
geleverd voor een waarde van 67,5 
millioen kj-onen. Nederland volgt als 
derde afnemer met 34,7 millioen kro
nen.

Het vaartuig dreef echter waarschijn
lijk wat af en daar men in een kei 
zat, was het stranden onvermijdelijk.

’s Avonds is het vaartuig rond 6 
uur op eigen kracht gemakkelijk vlot 
gekomen en kon' het zijn vangst nog 
ter markt brengen op Woensdag.

Woensdagmorgen werd het op de 
slip gebracht. Gelukkig was er geen 
averij en is men er met de schrik van 
af gekomen.

Opleiding
aan ai&ó&tó in £ng,eland

De Federatie van .vissers, betrok- opleiding bij de visindustrie, vrij te 
ken bij de visindustrie in Engeland stellen van diensttijd bij genoemde 
en Wales, is op het idee gekomen om reserve.
de opleiding tot het «v-ssersambt» De Federatie vertrouwt erop, dat 
reeds op jeugdige li' f tl j d te doen be- vele jonge lieden, als ze bemerken dat 
ginnen. de regering symphatiek tegenover ’t

Een schema van een zeker plan is plan staat, zich zullen aanmelden 
reeds bij drie betreffende departfc- voor de opleiding, die hier werd om
menten ingediend. Het plan heeft 3 
projecten. In de eerste plaats benan- 
delt het, het probleem voor de leer
lingen van de hoogste klasse der la
gere school, ten tweede voor de na
schoolse jeugd en ten slotte voor de 
recruten der Nationale Marine reser
ve. De leerstof betreft de navigatie, 
het zeemanschap, het seinen en de 
voorbereidende Industrie.

In de v:ssersbavenplaatsen komt 
hier werkzaamheden ten behoeve van 
de vis nog bij het beoefenen van de 
visserij aan boord der vissersvaartui
gen. De kosten moeten voor een groot 
gedeelte gedekt worden uit bijdragen

schreven.

Een gelukkige  
pronostieker

De heer Julien Steenacker, knecht 
bij John Steenacker, vishandelaar ter 
Oostendse vishalle, heeft bij de pro- 
nostiekwedstrijd van Little Wood, de
ze week de mooie som van 1.100.000 fr. 
getrokken.

Wij wensen de gelukkige winnaar 
van harte proficiat.

AVERIJEN
♦ De N. 704 van Vanhove Antoon, 
berokkende schade aan de N.728 van 
Maurice Cloet, terwijl deze gemeerd 
lag in de vlotkom te N, euwpoort.

De 0.217 van reder K. -L. Verleene, 
berokkende schade aan de 0.122 bij 
het verhalen van de nieuwe vismijn, 
naar de Rederijkaai. De 0.217 welke 
stuurloos was, stootte tengevolge van 
een geweldige rukwind tegen de ach-

van staatswege. Als beloning wordt j tersteven van de 0.122. De schade is 
genoemd een aandeel in de opbrengst | £ei-üig.
van de vangst. Gedurende de slappe ' ♦ De N.759 van G. Deckmijn werd 
tijd zou het onderwiis een permanent j m o t o r d e f e c t  opgesleept naar de 
karakter kunnen hebben. Een afzon-1 haven van Oostende, door de 0.2 van 
derlijk deel van het plan richt de aan 1 gebroeders Dasseville. 
dacht op het verband tussen visserij *  We vernemen uit goed ingelichte 
en de Nationale Marine reserve Hier-; bron dat de 0.317 O.L.V. van Fatima 
bij wordt het idee geopperd om de | °P weS van Oostende naar de visserij- 
jonge vissers, die zich beschikbaar. jo n d e n  van _IJsiand. Maandag te
willen stellen voor de practische

K o rre  in de
schroef

De Z.529 van reder Beernaert An- 
selmus, geraakte op de visgronden met 
de korre vast aan een zich onder wa
ter bevindend onzichtbaar voorwerp. 
Bij het winden geraakte de kor in het 
schroef. Het vaartuig heeft op eigen 
kracht de thuishaven aangedaan.

Stornoway (Schotland) binnengelo
pen is.

Het vaartuig had erge schade aan 
dek, veroorzaakt door het hevige 
stormweer van Zondag. De herstel
lingen zijn direkt begonnen.
♦ De Z.453 van Van Waes Gust., welke 
in de schuilhaven te Zeebrugge ge
meerd lag, om de vangst te lossen, liep 
schade op door de Z.518 van rederes 
De Paepe en Kinderen, daar het meer
touw van de Z.518 spande over de 
stag van de Z.453 met het gevolg dat 
deze brak. ,



©e visserij in rffrika
Een medewerker van «De IJmuider 

Courant» schrijft hieromtrent :
De vis langs de Afrikaanse kust zal 

het hart in de kieuwen moeten voe
len kloppen met al die activiteit bo
ven haar hoofd. Het jaarverslag van 
de «Fisheries Development Corpora
tion», de trust, die in Zuid-Afrika een 
deel der visserijbelangen behartigt, 
gewaagt namelijk van een verregaan
de activiteit en men denkt zelfs al 
over een opleiding van vissers om de 
te verwachten verdere uitbreiding te 
kunnen bijbenen. Want de geringe 
kennis van de Zuid-Afrikaanse visser
man vormt een struikelblok en de vis
serij-centra liggen ginds zo ver van 
elkaar dat het moeilijk wordt om een 
goed-functionnerende leerschool in 
’t leven te roepen, maar toch wil men 
alvast de basis leggen om elementaire 
biologie in de vorm van cursussen 
onder vissers te verspreiden.

Durban is de enige haven aan de 
kust van Natal, die voor de visserij 
daar in aanmerking komt en dan zai 
het nog moeilijk worden door de 
zware zee, die om de Kaap het werk 
bemoeilijkt en de grote verspreidheid 
van de vis om de juiste techniek te 
vinden^ In dit verband zegt het toet 
wel wat, dat de proef-trawler «Gooc' 
Girl» verleden jaar de Corporation op 
een schadepost van bijna 4000 pond 
sterling kwam te staat), want de Mo- 
zambique-stroom maakt vissen met 
drijfnetten zo goed als onmogelijk, 
zodat de vis met lijnen moest gevan
gen worden.

Behalve die «Corporation» werkt in 
het verre Zuiden echter ook de «North 
Bay Canning Co. Lid.», waarin Neder
landse belangen elkaar gevonden heb
ben doordat zij gekocht werd door de 
Zuidelijke Visserij Onderneming, die 
geen onbekende meer is, noch in het 
moederland noch in de Kaapse gebie
den. De Engelse ondernemers hebben 
er ook geld in gestoken zodat uit deze 
gemeenschap op sterkere funderingen 
gebouwd lijkt te zijn dan de meerge

noemde «Corporation».
De Nederlanders hebben inmiddels 

niet stil gezeten. Met Zuid-Afrikaanse 
overheidssteun zijn er havens verbe
terd, werven gebouwd en er staat 
zelfs een goeddeels Nederlandse oes- 
tercultuur op stapel in Knysna. De 
Nederlandse expert md. W. van Dort 
is er tenminste hevig mee bezig.

De sardientjes hebben verder ook 
hun aantrekkelijkheden, maar boven 
deze speciale visgronden hangt nu al 
het gevaar van overbevissing, waarte
gen regeringsmaatregelen nodig zijn 
gebleken.

Maar al deze moeilijkheden zijn er 
om overwonnen te worden en een 
Amerikaanse deskundige heeft on
langs zijn bewondering niet onder 
stoelen of banken gestoken over de 
snelheid, waarmede vele problemen uit 
de weg worden geruimd.

De vis is internationaal', waarom 
zou er in Zuid-Afrika geen goed stuk 
brood, ook voor Nederlanders, uit het 
water zijn te halen ?

Maeaeet fiaót een 
Duitóe toettex ?

Over Duitse treilers, welke thans uitge 
baat worden, meldt men ons dat de 
kostprijs van de uitbating van een 
Duitse treiler ongeveer 500.000 fr. per 
reis bedraagt.

Inderdaad de huurprijs bedraagt
117.000 fr. per maand, daarbij komt
150.000 fr. per reis naar IJsland en 
dertig procent aan lonen. Voeg daar
aan toe 130.000 fr. fuel oil als brand
stof en 20.000 fr. olie. Daarbij komt 
de uitrusting van netten, enz., welke 
elke reis een 60 duizend frank bedra
gen.

Voor kolenbranders zijn de algeme
ne onkosten nog groter.

Handelsbericht
LES  FR lG O R IF E R E S  DU LITTO R A L

Boulevard de Waterloo, 11, Brussel

Gewone algemene vergadering op 
Zaterdag 2 April om 11 uur. Boulev. 
de Waterloo, 11 te Brussel.

DAGORDE : 1. Verslag Beheerders 
en Commissarissen; 2. Goedkeuring 
balans en Verlies en Winst rekening; 
3. Ontlasting te geven aan Beheerders 
en Commissarissen; 4. Kiezing vol
gens standregels; 1. Verscheidene.

Verzocht aan artikel 29 der stand
regels te voldoen. Aandelen vijf da
gen voor de vergadering neer te leg
gen in de maatschappelijke zetel of 
één der zetelsbank «Ranque de la So- 
citété Générale de Belgique». (82)

Vi&lea&tpxiAtei aan
fawtd vervaardigd

Een Duitse rederij is enkele tijd er
mee begonnen de vislever na de vang
sten te verzamelen en direkt op het 
vaartuig zelf te verwerken. Op de 
schepen van deze rederij zijn grote 
kookketels aangebracht en zelf een 
speciale machine om blikjes te slui
ten . De gereedgemaakte leverpastei 
kan dus aan boord zelf nog gesterill 
seerd worden.

Een van de schepen die onlangs ook 
met deze apparaten uitgerust werd 
is de «Nordsee». Dit vaartuig samen 
met nog vijf andere trawlers zou door 
Nederland aan Duitsland opgeëist zijn 
en zouden ze moeten bekomen door 
bemiddeling van de «British Restitu- 
tion Branch». Dit laatste schip samen 
met de «Coldewey» (beiden van on
geveer 525 ton) zouden direkt moeten 
geleverd worden;

Men kan niet zeggen dat de Hol 
landers niet kieskeurig zijn.

Notariële Aankondigingen
Studies van de Notarissen MAURICE 

QUAGHEBEUR, te Oostende, en 
AUGUSTE FLOOR te Veurne. 

xxxx
OP DONDERDAG 7 APRIL 1949 te 

15 UUR in het lokaal «Prins Boude
wijn», St Sebastiaantsraat, 22, te 
Oostende.
INSTEL MET 0,50 % PREMIE VAN : 

SCHOON BURGERSHUIS
met ERF en TOEBEHOORTEN 

Euphrosine Beernaertstraat, 96, te 
Oostende.

Verhuurd aan verscheidenen zonder 
pacht mits 1.375 fr. per maand.

BEZOEK : Maandagen en Donder
dagen van 2 tot 4 uur.

Alle nadere inlichtingen te bekomen 
ter studies van voornoemde notaris
sen. (100)

Studie van Notaris 
MAURICE QUAGHEBEUR

Leopoldlaan, 10 te Oostende 
xxx

Op DONDERDAG 31 MAART 1949, 
te 15 uur in het lokaal Prins Boude
wijn, St. Sebastiaanstraat, 22 te Oost
ende.
INSTEL MET 1/2 % PREMIE VAN 

STAD OOSTENDE

G ER IEV IG  WOONHUIS
met erf en toebehoorten ^

Gelijkheidstraat, 28 (hoek Eendracht- 
straat) te Oostende

Oppervlakte 74 m2.
Verhuurd zonder pacht aan 500 fr. 

per maand.
BEZOEK : Maandagen en Donder

dagen van 14 tot 16 uur.
Alle nadere inlichtingen te beko

men ter studie. (88)

Studie van de Notaris
MAURICE QUAGHEBEUR 

Leopoltflaan, 10 te Oostende
xxx

Om uit onverdeeldheid te treden
Op DINSDAG 5 APRIL 1949 te 15 

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

TOESLAG van 
STAD OOSTENDE 

H A N D E L S H U I S  
Nieuwpoortsteenweg, 178 

(vroeger Hotel-Café Hof van Commer 
cie) fa<;ade 15.40 m. - oppervlakte 
322.26 m2.

IN GESTELD : 300.000 FR.
Vrij van gebruik.
Alle nadere inlichtingen te beko

men ter studie. (89)

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 a 
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 k temps, sans 
délai dü k la mauvaise visibilité et 
malgré l’encombrement des voies na- 
vigables éi 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 question- 
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 position 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’installation 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 uti- 
les concernant 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, 
U.S.A.

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

GENERAL® ELECTRIC

Studie van Notaris 
Notaris J. GHYOOT

St. Petersburgstraat, 47 Oostende 
Tel. 715.88 
Oostende

XXXX
INSTEL met 0.50 % premie :
Op WOENSDAG 30 MAART 1949 te 

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

W ELG ELEG EN  BOUWGROND
te Breedene aan zee (wijk Espérance) 
DRIFTWEG alwaar het paalt met
11,70 m. en hoek der Renélaan, groot
262,55 m2.

Vrij genot en gebruik met de toe
slag.

Inlichtingen en plan ten kantore. 
(Toew. op 31-4-1949) (92)

Notarissen J. GHYOOT, te Oostende, 
St Petersburgstraat, 47, en 

A. VAN DE WALLE te Oudenburg.
XXX

INSTEL MET 0,50 % PREMIE 
OP DINSDAG 29 MAART 1949 te 15 

UUR ter herberg «Prins Boudewijn», 
St Sebastiaanstr, 22, te Oostende, van: 

GERIEFLIJK en 
WELONDERHOUDEN 

WOONHUIS 
met verdieping te STEENE (Conter
dam) KERKGOEDSTRAAT, 8, groot
162,65 m2.

Voorzien van electriciteit, regen
en putwater.

Gelijkvloers vrij op 15-4-49 - Verdie
ping verhuurd,

i Zichtbaar : Maandag en Donder
dag van 14 tot 16 uur.

Nadere inlichtingen ten kantore van 
voornoemde notarissen.

(96)
Studie van Notaris 

Maurice QUAGHEBEUR
Léopoldlaan 10 te Oostende

XXX
Op DINSDAG 29 MAART 1949 te 

15 uur in het lokaal «Prins Boude
wijn» St. Sebastiaanstraat, 22 te Oost 
ende.

INSTEL met 1/2% PREMIE van 
STAD OOSTENDE

Koop I
CAFE «IN ’T  ZEEPAARD»

Brabantstraat, 8 te Oostende 
Oppervlakte 271 m2.

Koop II
WOONHUIS MET ACHTERHUIS
Jozef II straat, 11 te Oostende 

Oppervlakte 94 m2.
GEMEENTE BREEDENE 

Koop III
CA FE «MOEDER LAMBIC» 

Driftweg, 89 Breedene aan zee 
ODpervlakte 182.23 m2.
Koop I is vrij van gebruik.
Kopen II en III zijn verhuurd zon

der Dacht.
BEZOEK : Koon I : Woensdagen en 

Zaterdagen van 15 tot 17 uur.
K ood II : Maand asren en Donderda

gen van 14 tot 16 uur.
Koop III : Maandagen en Woens

dagen van 10 tot 12 uur.
Alle nadere inlichtingen te beko

men ter studie. (90)

Studie van Meester 
Pierre DEN IS

doctor in de rechten, notaris te 
Nieuwpoort

XXX
Op DINSDAGEN 5 APRIL en 19 

APRIL 1949, telkens om 3 uur ’s na
middags in de «Café, De Bevrijding», 
bij Mijnheer August Calcoen te Oost
duinkerke respectievelijke INSTEL en 
TOESLAG van :

GEMEENTE OOSTDUINKERKE 
EN ZEER GOED PERCEEL

BOUWGROND
gelegen Hoek Polderstraat met ene 
gevelbreedte van 44,90 m. en Artan- 
straat met een gevelbreedte van 64 m. 
voor ene grootte van 2.410 m2.
VRIJ VAN GEBRUIK.
GEWONE VOORWAARDEN.
GEWIN VAN 0,50 % INSTELPREMIE 

Voor alle verdere inlichtingen zicti 
wenden ter studie van voornoemde 
Notaris Pierre DENIS, Kokstraat, 9, 
te Nieuwpoort.

(97)

Studie van Meester 
P IER R E DENIS

doctor in de rechten, notaris te 
Nieuwpoort 

xxx
OP MAANDAG 4 APRIL 1949 OM 2 

UUR stipt ’s namiddags in het «Pen
sion Rachel» bij Mijnheer COPILLIE, 
Leopoldlaan, te Oostduinkerke 

OPENBARE en 
VRIJWILLIGE VERKOPING VAN:

SCHONE M EUBELS
o.a. 10 complete slaapkamers,, piano, 
bureau américain, kinderbedden, enz. 

GEWONE VOORWAARDEN EN 
COMPTANTE BETALING 

Voor alle verdere inlichtingen zich 
wenden ter studie van voornoemde 
Notaris P. DENIS, Kokstraat, 9, te 
Nieuwpoort. (98)

Studie van Meester Pierre DENIS,
doctor in de rechten, notaris te 

Nieuwpoort. 
xxx

OPENBARE VERKOPING
BIJ ONROERENDE INBESLAGNE
MING op WOENSDAG ,16 APRIL 1949
om 3,30 uur ’s namiddags, ter Gehoor
zaal van het Vredegerecht, Lange- 
straat te Nieuwpoort.

De Notaris Pierre DENIS, daartoe 
aangesteld bij vonnis verleend op 
10-3-1949 door de Rechtbank van 
Eerste Aanleg zitting houdende te 
Veurne, zal ingevolge gezegd vonnis en 
de wet van 15 Oogst 1854, in tegen
woordigheid van de heer Vrederech
ter van het Kanton Nieuwpoort, open
baar verkopen bij onroerende inbe
slagneming het volgend onroerend 
goed :

GEMEENTE LOMBARTZIJDE 
EEN

WOONHUIS

met ERF en AFHAGEN, staande en 
gelegen te Lombartzijde, Lage Duinen 
straat, nummer 2, bekend bij kadaster 
sectie B nummer 312w5, voor ene 
grootte van 2 a. 40 ca., palende of 
gepaald hebbende Noord en Oost aan 
CROMBEZ -LECLERQZ de kinders te 
Taintignies, Zuid de Lage Duinen
straat en West HOLLEBECQ-CASTE- 
LEIN Louis te St Jans Molenbeek.

INGESTELD : 5.000 Fr.
Het lastenboek der verkoping ligt 

ter inzage van de kopers ter studie 
van de verkoophoudende notaris, Kok
straat 9, te Nieuwpoort alwaar alle 
verdere inlichtingen kunnen bekomen 
worden.

Het huis is te bezichtigen op Maan
dag, Woensdag en Vrijdag van 10 tot 
12 uur.

De kopers worden verzocht zich te 
voorzien van hun trouwboekje of een 
uittreksel uit hun trouwboekje. (99)

Studie van Meester 
P IER R E DENIS

doctor in de rechten, notaris te 
Nieuwpoort 

xxx
Op DINSDAGEN 29 MAART en 12 

APRIL 1949 telkens om 3 uur ’s na
middags in de «CAFE DE LOMBART
ZIJDE» bij mijnheer Isidoor FEYS, 
te Lombartzijde, respectievelijk IN
STEL en TOESLAG van :

GEMEENTE WESTENDE 
Een ZEER 

G E R IE F L IJK  WOONHUIS 
MET BOOMGAARD en SERRE, als
mede INRIJPOORT, Lombaxtzijde- 
laan, 66, groot samen 24a, 29ca.

Met gelegenheid ongeveer 75 a. 
aanpalend land in pacht te nemen. 
VRIJ EEN MAAND NA DE TOESLAG.

Te bezichtigen van 2 tot 4 uur uit
genomen op Vrijdag en Zaterdag.

GEWONE VOORWAARDEN.;
Voor alle verdere inlichtingen zich 

wenden ter studie van voornoemde 
notrais P. DENIS, Kokstraat, 9, te 
Nieuwpoort.

MET 1/2 % INSTELPREMIE
(94)

\vvvvvwwvvvv»<*
L O O N K A A R T E N
Ter Drukkerij van Het Nieuw 
Visscherijblad zijn loonkaar- 
ten verkrijgbaar aan 2,50 fr. 
per stuk door storting van 
dit bedrag op postcheckreke 
ning 41.89.87 van S. Bollinne
H. Hartplein, 1 1  Oostende

(630)
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Beteugeling van de consignatiehandel bij de invoer

Het practisch voorstel dat door de vertegenwoordigers van 
de binnenlandse groothandel in de schoot van onze beheerraad 
werd gedaan en door de Nationale Federatie goedgekeurd, werd in 
overleg tussen Belgische en Deense autoriteiten vanaf de maand 
juli laatstleden in werking gesteld. Alhoewel de geringe invoer 
in de tweede helft van.het jaar niet toelaat zich een juist oordeel 
te vormen over de doeltreffendheid van de getroffen maatrege
len, kon door de Nationale Federatie worden vastgesteld dat de 
adminjstratieve schikkingen dienaangaande zowel door België als 
door Denemarken worden nageleefd.

Nomenclatuur van het gemeenschappelijk Belgisch-
Nederlands toltarief
Alhoewel de door de Nationale Federatie voorgestelde 

aanvullingen van het Benelux toltarief niet officieel in dit tarief 
werden overgenomen, werden deze aanvullingen van de eerste 
dag af toegepast door de controlerende diensten in Nederland en 
in België en dus o.m. vereist voor het bekomen van in- en uit
voervergunningen. Dank zij onze tussenkomst behouden wij dus 
een voldoende kijk op alle aspecten van onze in- en uitvoer van 
vis en visserijproducten.

Schorsing der invoerrechten op sardienen

In overleg met de «Groepering der Visnijverheden» wer
den met succes voetstappen ondernomen bij het Ministerie van 
Financiën, teneinde te beletten dat vreemde conserven welke in 
rechtstreekse concurrentie staan tot onze eigen productie van de 
schorsing der invoerrechten zouden genieten omdat zij ten on
rechte als sardienen worden ingeklaard. Het regime dat hier be
komen werd komt tegemoet aan de rechtmatige desiderata van 
onze visverwerkende nijverheid.

%
Export van conserven
Gezien de exportmoeilijkheden van onze conservennij- 

verheid, heeft de Nationale Federatie steeds haar volle aandacht 
gewijd aan het bekomen van specifieke exportcontingenten voor 
deze tak der industrie. In het handelsverdrag met Italië werd dit 
jaar voor het eerst een specifiek contingent visconserven inge
schreven. Voor het eerst werd ook een gelijkaardig resultaat be
komen in het raam der nieuwe handelsbes'prekingen met Enge
land. Ook voor uitvoer naar Oostenrijk werd een specifiek contin
gent bekomen.

De Nationale Federatie heeft verder de «Groepering der 
Visnijverheden» steeds daadwerkelijk terzijde gestaan, waar zich 
specifieke moeilijkheden bij de export van visconserven voor
deden.

Invoer van makreel voor de conserverijen

Op voorstel de Nationale Federatie werden de conserve
rijen in de mogelijkheid gesteld, in afwijking op het algemeen 
verbod van invoer van vis onder 40 cm., makreel onder 40 cm. in 
te voeren, op verbintenis deze makreel uitsluitend aan te wen
den voor het inblikken.

Deviezenwetgeving

De Nationale Federatie kwam met succes tussenbeide ten 
gunste van Belgische exportfirma’s welke moeilijkheden onder
vonden met de deviezencontrole in verband met het feit dat de 
Franse officiële instanties hun verbintenissen aangaande invoer 
van Belgische vis en haring niet waren nagekomen.

Invoer van sprot

De nodige voetstappen werden ook dit jaar aangewend 
opn te bekomen dat sprot slechts zou worden ingevoerd vanaf 15 
November. Spijtig genoeg werd echter ook ditmaal door admi
nistratieve onachtzaamheid afbreuk gedaan aan dit principe. Er 
werd echter spoedig ingegrepen en de voortijdse invoer beperkte 
zich tot een kleine hoeveelheid.

Regime van de gamaalinvoer

In overleg met alle betrokken groeperingen werden con
crete voorstellen gedaan aan de bevoegde Departementen met het 
oog op een invoerregime dat zal toelaten de invoer maand voor 
maand door de vertegenwoordigers van alle belanghebbende tak
ken te doen volgen, derwijze dat aan de garnaalvisserij een mini
mum van rentabiliteit gewaarborgd blijft. Het regime der mini- 
maprijzen werd éénstemmig verworpen.

Invoer van haring uit Nederland

In overleg met de «Vereniging der Invoerders» en met het 
Nederlandse Bedrijfschap voor Vis en Visserijproducten werden 
voor onze groothandel en visverwerkende nijverheid bevredigende 
modaliteiten vastgelegd voor de invoer van verse en gezouten 
haring uit Nederland.

Regime van de invoer van oesters

Anderzijds werd in overleg met de «Groepering der Oes- 
terkwekers» en het Nederlandse Bedrijfschap het regime van de 
invoer van oesters uit Nederland onderzocht en bepaalde schik
kingen gétroffen met het oog op de regeling van deze invoer in 
het jaar 1949.

Diverse interventies

Bovenstaande samenvatting geeft slechts een onvolledig 
beeld van de bedrijvigheid van het algemeen secretariaat, het
welk steeds ter beschikking stond van alle aangesloten groepe
ringen om alle nuttige inlichtingen te verstrekken aangaande de 
toestand in de verschillende bedrijfstakken, de beweging van 
onze handelsverdragen, de in- en uitvoermogelijkheden, enz.. 
Verschillende mededelingen van algemeen belang werden ver
strekt aan de pers en aan de vakbladen. Tenslotte mocht de sta
tistische dienst der Nationale Federatie zich in een steeds gro
tere belangstelling verheugen, en worden de maandelijkse gege
vens over de aanvoer, de evolutie der prijzen, en de uitvoer aan 
een stijgend aantal officiële en andere instanties regelmatig ver
strekt.

a) Betrekkingen met de openbare besturen

De Nationale Federatie onderhield goede betrekkingen 
met alle openbare besturen, doch wenst bijzonder haar dank te 
betuigen aan de Departementen van Buitenlandse Handel, Econo
mische Zaken, Financiën en Verkeerswezen, met hun belang
rijke onderafdelingen : de Centrale Dienst voor Contingenten en 
Vergunningen, het Belgisch-Luxemburgs Instituut voor de Wissel, 
de Administratie der Douanen en Accijnzen, voor de aandacht 
welke zij hebben besteed aan de problemen welke wij hen in de 
loop van het dienstjaar hebben voorgelegd.

Het Bestuur van het Zeewezen, van zijn kant, heeft 
steeds het grootste begrip aan de dag gelegd voor, en zijn ge
waardeerde steun verleend aan alle voorstellen welke uitgingen 
van de Nationale Federatie en welke in het raam van het alge
meen belang van aard waren de toestand in het visserijbedrijf en 
in de aanverwante takken van handel en nijverheid te verbeteren. 
Onze dank gaat in dit verband naar dhr Directeur generaal De Vos 
en diens medewerkers, HH. L. Descamps, R. Biron, J. Pluymers 
en P. Van Loo. Wij danken tevens de diensten van het Bestuur 
van het Zeewezen aan de Kust welke onder de bevoegde leiding 
van dhr Hoofdwaterschout Carlier en diens wetenschappelijke 
medewerker, dhr Gilis steeds alle medewerking hebben verleend. 
Tenslotte wensen wij ook dhr Velthof, Directeur der Stedelijke 
Vismijn te Oostende, te bedanken voor zijn gewaardeerde mede* 
werking.

f) Betrekkingen met Nederland

De Nationale Federatie is vertegenwoordigd in de sub
commissie «Visserij» van het Comité van Belgisch-Nederlands- 
Luxemburgse Samenwerking en onderhoudt uitstekende betrek
kingen met het Nederlandse Bedrijfschap voor Vis en Visserijpro
ducten, de Nederlandse Redersvereniging en de Nederlandse 
Vakgroepen voor Groothandel en Visverwerkende Nijverheid.
g) Betrekkingen met de Internationale instanties

De Nationale Federatie is vertegenwoordigd in de sub
commissie «Visserij» van het Belgisch Nationaal Comité van de 
«United Nations Food and Agriculture Organization» (F.A.O.), 
waaraan ook dit jaar weer een verslag over de toestand in de ver
schillende sectoren van het bedrijf werd overgemaakt en ingelast 
in het algemeen verslag van de Belgische Regering aan F.A.O. over 
het jaar 1947.

III. BESLUIT

Als wij terugblikken op dit voor onze bedrijfstakken zo 
dramatisch en fel bewogen jaar, menen wij tot het volgende te 
mogen concluderen :

Noodzaak van eendracht en coördinatie

De lock-out in het visserijbedrijf heeft de grote verdienste 
gehad een hopeloos onverschillige publieke opinie, al was het 
dan maar voor enkele maanden, wakker te schudden en tevens 
ook een meer actieve belangstelling te wekken bij de centrale be
sturen die, lofwaardige uitzonderingen niet te na gesproken, al 
even weinig begrip en belangstelling tonen voor ons bedrijf. Zij 
heeft echter vooral de verdienste gehad alle takken van het vis
serijbedrijf in één enkele organisatie samen te brengen en aldus 
een sterk eenheidsfront te scheppen. Diep moest het daarom 
worden betreurd dat, alhoewel de moeilijkheden waarmede de 
visserij te worstelen heeft nog zo groot zijn, dit eenheidsfront 
aan het afbrokkelen was geraakt. Met vreugde vernemen we 
thans dat die eenheid, die zulke grote stootkracht heeft gegeven 
aan de actie van het «Verbond der Belgische Zeevisserij», met 
opzij zetten van alle bedenkingen van persoonlijke aard, werd 
hersteld. Wij drukken de hoop uit dat de constructieve samen
werking welke tussen de georganiseerde visserij en de Nationale 
Federatie kon worden tot stand gebracht, in 1949 verder zal wor
den uitgebouwd en verstevigd. Immers, de gebeurtenissen van 
het verlopen jaar hebben maar al te duidelijk aangetoond dat 
coördinatie en solidariteit tussen de visserij en de aanverwante 
takken van groothandel en nijverheid in de schoot der Nationale 
Federatie voor allen een dringende noodzaak is.

Problemen van in- en uitvoer

W ij denken hier natuurlijk in de eerste plaats aan de pro
blemen van in- en uitvoer, zoals deze zich stellen in functie van 
t_en bloeiend en welvarend nationaal visserijbedrijf.

TOEKOMENDE WEEK VERVOLG en SLOT.
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V.etfiming pakhuizen
T E  ZEEBRU G G E

Gezien hoogst waarschijnlijk de 
nieuwe vismijn officieel op 1 Mei ge
opend wordt, zal er, binnen kort over
gegaan worden tot het verhuren van 
de 24 pakhuizen. De huurprijs is vast
gesteld op 12.000 fr. per jaar. De lo
kalen genummerd van 1 tot 11, te be
ginnen van de Westkant, zullen wor
den voorbehouden aan de gamaalko- 
pers, gezien daar de garnaalverkoop 
zal plaats hebben.

Het Stadsbestuur heeft aan de be
langhebbenden gevraagd voor welk 
pakhuis zij eventuële voorkeur heb
ben, en zal in de mate van het mo
gelijke deze verlangens trachten in te 
willigen, wat een meldenswaardig 
initiatief is.

Nog de toepassing 
van de wet op de 

bet :alde 
feestdagen

in de Kustvisserij
Verleden wêek hebben wij een uit

spraak weergegeven van een vonnis 
van de correctionele rechtbank te 
Brugge, waarbij kust-vissers-reders 
veroordeeld werden wegens niet toe
passing van de wetgeving op de be
taalde feestdagen.

De rechtbank - zetelend in hoger 
beroep - in tegenstrijd met . de uit
spraak van de politierechtbank - 
nam aan dat de reders aan de wetge
ving op de betaalde feestdagen on
derworpen zijn.

Wat moeten wij denken van de uit
spraak ? We zijn van oordeel dat de 
interpretatie door de rechtbank ge
geven, wel de juiste is op alle gebied.

Men kan heden ten dage nog moei
lijk aannemen dat reders efi vissers 
een vennootschap vormen : welis
waar hebben de vissers geen vaste 
bezoldiging, en delen ze in de winsten 
van het bedrijf, maar ze komen niet 
tussen in het verlies ervan, hetgeen 
een vereiste is voor het bestaan van 
een genootschap. Vergeten we verder 
niet dat de visserij aan de rijksmaat- 
schappelijke zekerheid onderworpen 
is en dat daaruit het gevolg moet ge
trokken worden dat de wetgevers zelf 
niet de kustvisser als een vennoot van 
de reder heeft willen aanzien.

Dit neemt niet weg dat de Correc- 
tionnele Rechtbank van Brugge vroe
ger, - en nl. in een vonnis dd. 16 Febru 
ari 1940 - gevonnist had dat de kust- 
vissers toch als vennoten moesten 
aanzien worden. Deze rechtbank heeft 
dus nu hèiar standpunt gewijzigd, zeer 
waarschijnlijk onder invloed van een 
arrest van het Hof van Verbreking 
onlangs uitgesproken in zake Oost
endse visserij-belangen (Viaene en 
cons. tegen Piflcket en cons.).

Dit arrest verklaart klaar en duide
lijk dat de overeenkomst waarbij 
iemand zich verbindt om diensten te 
presteren aan boord van een vissers
vaartuig, onder toepassing valt van de 
wet van Juni 1928 (zeevaartdiensten 
kontrakt), dat hij daardoor onder de 
leiding en het toezicht van de rederij 
komt te staan en dat er geen spraak 
kan zijn van een vennootschap.

Daar waar ons opperste gerechts
hof zich in deze zaak heeft uitge
sproken (het gold in het voorgelegde 
geval toepassing van de wet op de 
ondernemingspensioenen, maar de 
principes zijn dezelfde), zal zeker geen 
enkele rechtbank te vinden zijn die 
nog het tegendeel zal vonnissen.

We kunnen dus slechts de reders aan 
raden zich meteen met alle sociale 
wetten in regel te stellen, daar zij an
ders toch vroeg of laat de gebroken 
potten zullen te betalen hebben.

Volgens ons heeft de wetgever zich 
ten overstaan van de visserij niet 
soepel genoeg getoond. Het gaat te
gennatuurlijk om op de visserij (en 
vooral de kleinvisserij) zomaar in blok 
de zware sociale wetgeving toe te 
passen : er werd voldoende, rekening 
gehouden met de sociale aard van 
een visserijbedrijf dat toch een ge
deeltelijke maatschappij onderstelt, 
waarop o.i. een speciale wetgeving had 
dienen toegepast te worden (zoals de- 
ze voor mijnwerkers bestaat, bv.)

DEUTZ
Diesel- 

motoren

Vxdc&e
Qetbt. M M ,

O O S T E N D E



, VV»*VŴ v̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVvV,VVVVVVVVV\A»VVVVVVVVVV̂VVVVV'VvVVVVVVVVVVVVVVVlA/VVVVVVVVVVVVVVVv

O O S T E N D E
fvWlVVVWVVWVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVV*WVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW\VVVVVVVVVV\̂
APOTH EEKDIENST

Bij afwezigheid van. de gewone huis
dokter, gelieve men zich te wenden 
tot : Dr Opdebeeck, Nieuwpoortstwg, 
128. Tel. 71248.

OOKTERSDIEN ST
Dienstdoende gans de dag, alsook 

nachtdienst van 26-3 tot 2-4 : Apo
theker Degraeve, Kaaistraat 14a.

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

ECZEMA

W O N D E R Z A L F

I N DIAN A
Te koop in alle 

apotheken
(13)

ONBEKENDE INDRINGER
In het groot gebouw hoek Vlaan- 

derenramp en Albert I Promenade 
werd ’s avonds een onbekende opge
merkt die in het gebouw rondzwierf. 
Politie werd verwittigd doch trof nie

mand aan in het gebouw.

BOTSINGEN MET TRAM VO ERTU I
GEN

Op de Nieuwpoortse stwg werd de 
tram nr 9237 aangereden door de 
vrachtwagen bestuurd door Coudevil- 
le Maurice. Op de Torhoutse stwg ter 
hoogte van het huis nr 375 botsing 
tussen stadstram 7 en de auto van 
Dutoit Adrien uit St Joost ten Node. 
Stoffelijke schade in beide gevallen.

FIETS  GEVONDEN
In de Wellingtonstraat werd door 

dhr. Helsmoortel een onbeheerde fiets 
met nummerplaat 225.224 gevonden.

BIU HET WILLEMS-FONDS
De plaatselijke afdeling van het 

Willems-Fonds heeft aan zijn talrijk 
opgekómen leden in het lokaal «Ro
yal Nord» een ontspanningsavond 
van eerste gehalte gegeven. Onder de 
aanwezigen bemerkte men de h. Wil
ly Six, voorzitter van de afdeling. De 
avond werd ingezet met het optreden 
van Julien Van De Veegaete, die en
kele mooie liederen zong. Mej. Moni
que Van Lier de zorgde vervolgens 
voor de uitvoering van een geslaagde 
Spaanse dans, waarna mej. Christia- 
ne Maudens zich ten volle liet gelden 
met een tweetal diep aangevoelde 
liederen.

Het eerste gedeelte van het pro
gramma werd besloten met de opvoe
ring van de één-akter «Levensarabes- 
ken» door Jef Horemans door het to
neelgezelschap van het Koninklijk 
Van Neste genootschap. Staf Seu- 
rlnck en Jacqueline Torney vertolk
ten op onberispelijke wijze de hoofd
rollen, terwijl de spelers Olivier Bals 
Eddy Acke, Lucienne Verpoucke en 
René Boehme. instonden voor een 
voortreffelijk spel.

Het tweede gedeelte werd ingezet 
met een klassieke dans door mej. Va~ 
Lierde, waarop mej. Verpoucke hef 
stuk «Bergliot», tekst van Bj. Bnor- 
son vertolkte met begeleiding door de 
pianiste mej. Patfoort, op muziek van 
Edward Grieg.

De avond eindigde met de degelijke 
opvoering van éénakter «Artisten» 
van Han De Wilde, met als spelers 
Femmy Pels, René Boehme, Roger 
Geryl en Denise Goethals.

Ten slotte had een gezellige dans
partij plaats.

Jn de doótendóe gemeenteraad

REGISTREER ZELF
uw eigen stem 
uw gesprekken 
uw liedjes 
uw feestjes 
uw fonoplaten 
radioconcerten 
radioreportages 
opera’s
uw toneelavonden

- Dicteer uw briefwisseling
- Geef uw bevelen
- Maak uw stomme films sprekend
- Bewaar de stem van uw kinderen en

geliefden
- Leer gemakkelijk vreemde talen
- Bereid uw redevoeringen voor
- Leer in het publiek spreken

Doe 1000 verschillende toepassingen
op staaldraad

1 uur lang zonder onderbreking 
Ongelooflijk zuiver, geen naaldgeruis meer !

Het nieuwste, het modernste en hét volledigste toestel voor klank
opnamen

RADIO C. CA ZA U X
ZANDVOORDESTRAAT, 7, KONTERDAM TEL.737.59 (89)

BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN

12 Maart 1949 — Jeannine Derynck 
v. Pieter en Maria Hollevoet (Breede
ne); Ermelinda Robyn v. Jozef en 
Lycfie Vincke, Kongolaan 137.

13. — Roger Jansseune v. Achiel en 
Florine Rosseel, E. Cavellstr 46;- Ro- 
sette Devos v. August en Joanna Al- 
laert, Oesterbankstr. 11; Ivan Willem 
v. Maurice en Lucia Ketels, Nieuw
poortstwg 92; Yvette Maes v. Albert 
en Germaine Dedulle, Fr. Orbanstr, 
400; Magda Vandecandelaere v Gerard 
en Adrienne Hostens (Gistel); Freddy 
Vanstechelman v. Oscar en Joanna 
Geselle, St. Franciscusstr 56; Noël Van 
Leerberghe v. Marcel en Hélène Van- 
querp (Nieuwpoort);

14. — Willy Cobbaert v. Gaston en 
Rosa Audenaert, Nieuwpoortstwg 36;

15. — Josiane St. Martin v. Gusta- 
ve en Maria Deschepper, Grensstr 4; 
Monique Verbrakel v. Camiel en Re- 
gina Gilliaert, E. Cavellstr 86; Ro
land De Boever v. Oscar en Bertha 
Simoen (Middelkerke); Daniëlle Ni- 
ville v. Jean en Leonie Provoost (West 
ende) ; Frieda Lecluyse v. Roger en 
Irène Dubaere, Christinastr 121; Ro
land Vandamme v. Camille en Simon
ne Van Risseghem, Hennepstr 17; Ma
rie Vanhaverbeke v. Joannes en Mag
dalena Huys, E. Hammanstr 2; Jozef 
Vermeesch v. Camiel en Magdalena 
Goetghebeur, Tarwestr. 18; Micheline 
Byt v. Franciscus en Margareta Ke
ters, Steenbakkerstr 1;

16. — Christine Cappelle v. Maurice 
en Irena Schroyen, Kairostr 14;

17. — Mireille Vergracht v. Gustave 
en Renée Vandenbussche (Steene);

18. — Gustaaf Coucke v. René en 
Lucienne Vanhooren (Steene).

STERFG EVA LLEN

12. — Yvonne Slabbinck, 1 dg., Eli- 
sabethlaan 417;

13 — Esperentia Mouqué, 68 ir„ wdr 
Ludovicus Boel, Langestr 85; Jean 
Waeyenborgh, 75 jr., wdr Marie Berge, 
Langestr 96;

14. — Henri Hanseux, 46 jr., wdr 
Juliette Sarexhe (Verviers);

15. — Augusta Legein, 70 jr., wwe

Maurits Hostens, Lijndraaierstr 27;
16. — Helena Vanhoeck, 65 jr, wwe 

Joannes Vercruysse, Brandariskaai, 1; 
Maria Vandycke, 69 jr, echgt. Adolf 
Blanckaert (Snaaskerke);

17. — Gabriel Dalle, 73 jr., echtg. Isa 
bella Pyliser, Landbouwerstr 10; Isa- 
bella Huysseune, 70 jr, wwe Bemard 
Peuteman en Jacobus Poorteman, 
Schipperstr 14; Flavie Verhuist, 78 jr., 
wwe Victor Vanhoutte, Christinastr 
29;

18. — Gustaaf Vanderdonckt, 67 jr., 
ongeh. Troonstr. 12.

HUW ELIJKEN

Carolus Vandierendonck, ruitenwas- 
ser en Marie Huyghe; Georges Hille- 
brant, scheepstimmerman en Simon
ne Denuwelaere; Alferd Bert, steward, 
en Anna Paffrath; Carolus Cordier, 
dokwerker en Solange Deplancke; 
Henri Keters, werkman, en Esther 
Declerck; Roger Maene, beroepsmili
tair, en Esther Barremaecker; Fer
nand Rouselle, bediende en Alicia 
Goddemaer;

HUW ELIJKSAFKONDIGINGEN

Dejonghe Jan, werkman, Molenstr., 
29 en D’Everlanghe Victorina, werk
vrouw, Lijnbaanstr 39; Vigne Richard, 
zeeman, Plakkerstr 69 en Hosten Ma
rie, winkeljuffer, Plakkerstr 10; Eeck- 
hout Raoul, politiesecretaris (Bree
dene) en Peere Yolande, St Sebastiaan 
str 47; Verburgh Charles, visser, Broe- 
derlijkheidstr 46 en Monteny Yvonne, 
Nieuwstr 25.
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(15) VERKOOP  

Schrijf- en Rekenmachines ;
Onderhoud en herstelling ter < 

plaatse
A. VANDERNOOT I

| Maria Theresiastraat, 16, '
| OOSTENDE —  Tel. 72.113 f
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Vrijdagnamiddag kwam de gemeen 
teraad bijeen onder voorzitterschap 
van burgemeester H. Serruys.

HULP AAN DE G ETEISTER D EN
Vooraleer over te gaan tot de dag

orde ging dhr burgemeester over tot 
de uitreiking van diverse onderschei
dingen waarover elders in ons blad.

Dhr burgemeester plaatste ook bij 
hoogdringendheid een bespreking over 
de watersnood op het programma. 
Hij wees op de omvangrijke schade 
welke de watervloed had aangericht 
en op de hachelijke toestand waarin 
verscheidene behoeftige geteisterden 
zich bevinden. Verscheidene liefdadi
ge instellingen sprongen deze geteis
terde reeds ter hulp doch deze hulp 
is nog ontoereikend. De actie moet 
geco-ordineerd en daarom stelde dhr 
Serruys de stichting voor van een 
commissie, samengesteld uit de leden 
der politieke groeperingen en liefda- 
aigheidsorganisaties. Aan deze com
missie zou een som van 100.000 fr. uit 
3e stadskas worden geschonken.

De raad keurt eenparig dit voor
tel goed niet zonder dat dhr Bou- 
olf echter gevraagd heeft deze som 
9 verdubbelen. Dhr Serruys doet op- 
lerken dat dit natuurlijk een eerste 
ulp is die later nog kan verhoogd. 
Daarna vangt men de 39 punten 
nge dagorde aan.
AANWERVING W ER K LIED EN  EN 

BEDIENDEN
De aanwervingsgrens voor de werk 

j eden wordt gelijk gesteld met deze 
*ran de bedienden, nml 30 jaar.

Kunnen tot klerk benoemd worden: 
de postulanten, houders van een 
einddiploma of getuigschrift van mid 
delbaar onderwijs van de lagere 
graad of van daarmede gelijkgesteld 
vakonderwijs, die ten hoogste 40 jaar 
zijn (plus 5 jaar voor de voorkeur- 
rechthebbende) en slagen in een 
examen over de leerstof van het mid
delbaar onderwijs (lagere graad). Zo 
luidt de wijziging van het organiek 
reglement van het stadspersoneel, 
wijziging die wordt goedgekeurd.

VOORBESTEM MING  
VAN DE ZEED IJKZO N E

Art. 2 bis van het politiereglement 
op de bouwwerken wordt aangeno
men zonder discussie :

De eigendommen palende aan en 
tevens uitlevende on de Albert 1 Pro
menade of de Zeedijk zijn bestemd 
voor het oprichten van woonhuizen, 
hotels, pensions, winkels, restaurants 
en alle gebouwen d1e met het seizoen 
bedrijf verband houden.

Op deze eigendommen is het niet 
toegelaten hospitalen, rustoorden, 
gestichten voor zieken of herstellen
den, hinderlijke nijverheidsgebouwen 
inrichtingen schadelijk voor de ge
zondheid op te richten of bestaande 
gebouwen tot dergelijk doel te bestem 
men.

Bovendien mogen langs de Albert 
I Promenade en de Zeed jk geen gara 
ges ingericht worden, tenzij deze be
horende tot een woonhuis en uitslui
tend voor het gebruik der inwoners 
bestemd.

Een bijzonder plan van aanleg zal 
opgemaakt worden op zulke wijze 
dat, zonder dit plan te moeten wijzi
gen, de eigendommen, die bij het aan 
vragen van de bouwtoelatingen, niet 
palen aan en tevens uitgeven op de 
Albert I Promenade en Zeedijk, aan 
voorn oemde beperking van bestem
ming niet onderhevig zijn.

Wijzigingen aan de plannen van de 
nieuwe Kursaal worden eveneens 
goedgekeurd.

TOCH MOTORBOOTJES IN HET  
STADSPARK

Voor een tijdperk van zes jaar wordt 
in vergunning gegeven aan dhr R. 
Lanoye, Madridstraat, 2 een terrein 
gelegen in het Leopoldpark daar 
waar zich voor de oorlog de «Golf Mi
niatuur» bevond, met het doel er een 
miniatuurgolf, een kegelspel en een 
cochonnetspel in te richten en te ex
ploiteren.

Er ontstaat enige discussie rondom 
I het voorstel in het Leopoldpark even- 
leens vergunning tot exploitatie van 
motorbootjes te verlenen aan de ver
eniging «Les Amusements Populai- 
res». De h. Goetghebeur en Felix be
roepen zich op het verslag van dhr 
politiecommissaris om voorbehoud te 
maken. Dit verslag wordt voorgele
zen en daaruit leren we dat de uitba
ting van motorbootjes de wallen van 
de parkvijver zouden doen af brokke
len, het vuile water aan de oppervlak
te zou brengen zodat zich een onaan
gename geur zou verspreiden en ten 
slotte, dat de oppervlakte van de vij
ver te klein is voor de uitbating. Dhr 
Van Hoorne stelt daarop voor de uit
bating in het Maria-Hendrikapark te 
laten gebeuren doch weinigen treden 
dit plan bij. Dhr Van Caillie tenslotte 
meent dat, alhoewel de hoofdbestem
ming van het park is een rustoord te 
wezen voor de mensen die rust en 
stilte zoeken, dit geen aanleiding mag 
worden om van het stadspark een 
annexe van het oudenmannenhuis te 
maken. Daar het stadsbestuur ten 
allen tijde de uitbating kan schorsen 
om reden van openbaar nut of belang 
meent hij geen bezwaar meer te kun_

nen maken. Na deze wijze woorden 
is de raad het eens en wordt het voor 
stel aanvaard.

NIEUWE WIIJZIGINGEN AAN HET 
BOUW REGLEM ENT

Daarop worden de nieuwe wijzigin
gen aan het bouwreglement goedge
keurd.

Een commissie tot herziening van 
het bouwreglement werd in het leven 
geroepen.

Nota houdend van de besprekingen 
en de gedane opmerkingen werden 
wijzigingen aangebracht aan het 
bouwreglement in voege, wijzigingen 
betreffende o.a. documenten, in te 
dienen bij de aanvraag, schriftelijk 
verwittiging der werken, afsluitingen 
op de voetpaden en langs de openba
re weg, hoogte der gevels, hoogte der 
verdiepingen, diepte grondvesten, dik 
te muren, tewerkgestelde materialen, 
uitsprongen van loggia’s, uitsteekbor 
den, koeroppervlakte, iinhoudsgrootte 
der plaatsen, schoorstenen, secreet 
putten, gezondheidsinstellingen, vei
ligheid der woningen, voorzorgsmaat
regelen tegen brand.

Het lastenboek voor de riolering 
van het Zuid-Westerkwartier, lopen
de over een bedrag van 46.125.000 frs 
waarvan 12.684.375 frs ten laste van 
de stad wordt goedgekeurd.

Verscheidene leveringen a£n de 
C.O.O. worden eveneens aangenomen 
het gaat er om een keukenfornuis 
van 68.700 frs, een electrische koel
kast van 14.175fr.

De vergunning der standplaatsen 
voor taxi’s wordt verlengd.

Een programmawijziging betreffen
de de aanwending van de gelden 
ener lening van 7.500.000 frs waarvan 
vooral de scholen voor aankoop van 
schuifgordijnen zullen genieten, 
wordt eveneens aangenomen.

NIEUWE TARIEVEN  VOOR DE 
M ARKTKRAM ERS

Voor het plaatsrecht op de openba
re markten wordt een, verplichtend 
trimestrieel abonnementsstelsel inge. 
voerd. Deze abonnementsprijzen ko
men overeen met een bedrag 13 maal 
het vroeger aangenomen tarief per 
dag verminderd met 10%.

Door de aanvaarding van de wijzi
ging van het tar'efreglement op de 
voetpaden wordt het het Schepencol
lege mogelijk gemaakt, het plaatsen, 
vernieuwen of verbreden van voetpa- 
dfen vóór onbebouwde eigendommen, 
te bevelen.

DE BEH EER DIENSTEN
De begrotingen voor het jaar 1949 

van de verscheidene beheerdiensten 
werden eveneens aanvaard en goedge 
keurd.

VERHURING VAN BENNEN IN DE 
VISMIJN

De verhuring van bennen in de 
Stedelijke Vismijn in betrekking met 
een concessie aan Mvr Lenaers komt 
dan ter spraak. Vo’gend verslag 
wordt naar voor gebracht.

Op 3-9-45 besliste de gemeenteraad 
aan Mw. We Lenaers toelating te ver
lenen tot het verhuren van bennen in 
de Stedelijke Vism'jn. Deze toelating 
was geldig voor 1 jaar in afwachting 
van een definitieve regeling in het 
visserijbedrijf.

Naderhand werd door de raad op 
7-2-47 deze toestand geregulariseerd 
en werd aan Mw. Lenaers de conces
sie tot het verhuren van bennen voor 
3 jaar toegekend ingaande op 1-1-47 
mits betaling van de jaarlijkse ver- 
gunningspr’ js, groot 10.000 fr.

Onlangs werd door de Commissie 
van de Vissershaven de wens uitge
drukt een n'euwe soort bennen in ge
bruik te stellen, uit riet met metallie
ke bodem, ten einde meer voldoening 
te schenken aan de huidige vereisten 
van de vishandel.

Daar aan de ene kant de vernieu
wing van de bestaande bennen de be
legging van een groot kaprtaal ver
gen en aan de andere kant de conces
sie vervalt op het einde van dit jaar 
verzocht de bovengemelde concessie- 
houdster de haar toegewezen - vergun
ning met zes jaar te zien verlengen, 
zij tot 31 December 1955.

Er is geen oppositie tegen dit ver
zoek dat zonder stemming wordt aan
genomen.

De begroting van 1947 van het mu
ziekconservatorium sluit met een 
overschot van „698,80 fr.

Het lastenboek voor herstel van 
Hanear I  gaat een bedrag van 
1.374.721,90 fr. en wordt aanvaard, 
alsmede dit der Kon. Gaanderijen 
voor een totaal bedrag van 9.137.093, 
16 fr.

Da ar on zitten we midden de klok
ken. Klokken voor de kerk van 
Onex. voor het Hazegras en voor Ma
riakerke. die door de bezetter waren 
wep-p-ehaald, zullen worden aange
kocht.

DE BEGROTING 1949
En met dit klokkengeluid komen 

we aan het einde van de zitting of 
b e t e r  erfwpfi'd. aan het besrin van de 
Rt.nd^besrrotine 1049. Nadat dhr Porta 
heeft voorgesteld r)<= hesTotins' toeko
mende week te behandelen bliikt de 
meerderheid van een andere mening 
en dhr Vroome vangt aan met de

voorlezing van zijn verslag.
Het ontwerp der stadsbegroting 

voor het jaar 1949 sluit als volgt : 
voor de gewone diienst : 
in ontvangsten met 151.589.098,84 fr. 
in uitgaven met 231.566.713,47 fr. 
en een tekort van 79.977.614,63 fr. 
voor dte buitengewone dienst : 
in ontvansten met 199.238.822,02 fr. 
in uitgaven met 199.236.251,68 fr. 
en een overschot van 2.570,34 fr.

De gewone uitgaven overtreffen 
dus met 79. 977.614,63 fr. de gewone 
ontvangsten.

Dit bedrag maakt echter niet het 
werkelijk mali uit voor het jaar 1949 
zelf. Daarin is immers nog het tekort 
der vorige dienstjaren begrepen,
groot 561922.337,21 fr. (waaronder 
22.110.000 fr.) gedekt met thesaurie- 
voorschotten, door de staat renteloos 
te onzer beschikking gesteld)

Het werkelijk deficit der gewone 
stadsbegroting voor 1949 beloopt dus 
23.055.277,42 fr.

Na het inleidend verslag van dhr 
Vroome te hebben gehoord hernieuwt 
dhr Goetghebeur het verzoek de be
spreking uit te stellen tot volgende 
week.

Deze woorden vallen thans in de 
goede aarde en aldus wordt het be- 
grotingsdebat verdaagd tot heden 
Vrijdag 25 Maart.

Na een laatste mededeling van dhr 
burgemeester die verklaart dat Brug
gen en Wegen het volledig herstel 
van de zeedijk tussen Langestraat en 
Northlaan op zich zal nemen, wordt 
de openbare zitting besloten.

OPNIEUW H ER R IE IN DE 
GEM EENTERAAD

Tijdens de jongste gehèime zitting 
van de gemeenteraad heeft de rech
terzijde de vergadering verlaten. Daar 
de Raad niet meer in aantal aanwe
zig was moest de bijeenkomst worden 
geschorst.

Het conflict was ontstaan omtrent 
de benoeming van dhr. Bricart aan 
het moederhuis «Clemence Wante»

Verandering 
uurroosters Trams

W IJZIGIN G AAN DE REISW EG

Uit reden van de Kamavalstoet te 
Oostende op Zondag 27 Maart 1949, 
zullen de volgende wijzigingen ge
bracht worden aan de reisweg der 
treinen te Oostende :

LIJN OOSTENDE - DE PANNE
De treinen om 15.20 u. en 16.20 u. 

van Oostende : Ern. Feysplein en om 
14.14 u. en 15.49 u. van De Panne zul
len omgeleid worden langs de Alfons 
Pieterslaan, Klein Parijs, Sportstraat 
met halte aan de St. Jansbrug en 
Klein Parijs.

Deze treinen zullen dus de halten 
Kaaistaion, Marie Joséplaats en Ko- 
ninginnelaan niet aandoen.

LIJN OOSTENDE - KN O KKE
De treinen om 15.23 u. en 16.28 u. 

uit Oostende : Marie Joséplaats naar 
Knokke en om 16.10 u. uit Oostende 
Marie Joséplaats naar Den Haan, zul
len van’ het Ernest Feysplein Oosten
de vertrekken.

De treinen om 13.53 u. en 14.53 van 
Knokke - Zoute zullen hun eindpunt 
hebben aan het Ernest Feysplein te 
Oostende.

De halten van de Marie-Joséplaats 
en het Kaaistation zullen dus afge
schaft worden voor deze tremen

STADSLIJN

De dienst zal afgeschaft worden op 
de volgende baanvakken :
a) tussen Oostende Kaai en Klein Pa_

rijs, van 14.30 u tot 15.30u.
b) Oostende Kaai, Schouwburg, Klein

Parijs van 15.30 tot 18 uur

G IF T

De «Sportkring Voorwaartst Oost
ende» heeft ter gelegenheid van een 
door haar ingerichte tombola, de 
som van 4000 fr. in de Stadskas ge
stort ten voordele van het «Peter- 
schap van het Ibis werk».
BESTUUR _ PERSONEEL - OPROEP 
K LER K EN  EN ASSISTEN T - 
BIBLIO TH ECARISSEN

Het schepencollege heeft beslist 
een oproep uit te schrijven voor het 
gegeven van 14 betrekkingen van 
voorlopig klerk en 2 betrekkingen 
van voorlopig assistend-bibliotheca 
ris bij het stadsbestuur.

De candidaten moeten voldoen aan 
verschillende voorwaarden, welke ten 
stadhuize kunnen verkregen worden.

GEM EENTERAAD

Heden Vrijdag komt de Gemeente
raad in openbare zitting bijeen. Op 
het programma staat de bespreking 
van de begroting 1949 die zeker heel
wat stof zal doen opwaaien. Misschien 
wordt het wel een regeringscrisis in 
het klein...
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ONDERSCHEIDINGEN

Bij Besluit van de Regent werd aan 
Mej. Marien Augusta de Burgerlijke 
Medaille le klas 1940-45 toegekend uit 
Nationale erkentelijkheid. Bij zelfde 
besluit werd Mvr. Welter-Mycke Si
monne eveneens uit nationale erken- van alle afvaardigingen naar 
telijkheid vereerd met de Burgerlij- stadhuis.
ke Medaille 2e klas 1940-45. Te 19,30 uur officiële ontvangst op

De Algemene Regeringscommissa- het Stadhuis door Burgemeester en 
ris van de Nationale Arbeidstentoon- Schepenen, uitdelen van ereteken en 
stellingen onderscheidde de hh. Louis uitbetaling aan de deelnemende

KARNAVALSTOET
Te 19 uur vergaderen alle deelne

mende maatschappijen door een a f
vaardiging met hun vaandel aan ons 
lokaal.

Te 19.15 uur vertrek stoetsgewijze
het

Claeys, Corveleyn Robert, Debeen Gus 
taaf, Demeyer Emiel, Hostyn Gustaaf, 
Mechele Jean en Seurynck Juvenal 
met de brevetten van Belgisch lau
reaat.

Maatschappijen.
Bevlaggen der huizen langs de om 

loop der stoet, oproep tot de bevolking 
mild te schenken ten voordele van de 
omhaling der Teringlijders, aankopen

Het Bijzonder Landbouwereteken 2e van programma om de stoet goed te 
klas werd toegekend aan Ortman Jo- kunnen volgen. Voor nr 13, afzonder- 
zef, Pison August, Vanderraeghe La- lijke maskers en groepen zijn er mooie 
dialas en Verstraete Robert als belo- prijzen, geschonken door het komiteit 
ning voor hun jarenlange prestaties van de Maskerwedstrijd Wapenplaats, 
op landbouwgebied. De deelnemers van nr 13 kunnen hun

We wensen van onze zijde deze prijs afhalen in ons lokaal, Hotel de 
stadsgenoten hartelijk proficiat met venise, Kapellestraat, vanaf 18,30 uur. 
deze verdiende onderscheidingen.
EEN BENDE VANDALEN WORDT 
OPGESPOORD

De jongste ti.'d zijn in de pers tal-

'<W V *^VVAAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV-^

j B L A N K E N B E R G E
y W V W W W W W W W W W V W W W W W V  V V V V V V V V V V V W V W 'V W W W W W W W W W W W W V V V W V W V V W V W V V

BU R G ER LIU K E STAND
Geboorten : Versyp Nicole en Mauri

ce v. Gustaaf en Somers Germana, 
(Uitkerke); Stellemans Mare v. An
dré en Moeffaert Rosa, de Smet de 
Naeyerlaan 67; De Baets Jean, v. An- 
toon en Robyn Lea (H eist); De Ry- 
cker André v. René en Wuyts Henriet- 
te, Sgt de Bruynestr. 49; De Clerck 
Maureen v. Fortunatus en Dewitte 
Alice, Sgt De Bruynestr; Desmedt 
Christine v. Firmin en Gheselle Maria 
(Heist); De Coster Erna v. Maurice 
en Pockelé Silvia (Breedene); Vande- 
pitte Anna v. Robert en Bil Alice (Zee
brugge).

Overlijdens : Goes Ludovicus, 44 jr., 
echtg. Kempener Irma, Diksmuidestr. 
11; Vanmaele Rachel, 24 jr, ongeh. 
Ontmijnerstr 69; Pousset Angélique, 
57 jr„ echtg. Van Noten Jean, J. de 
Troozlaan; Versyp Nicole, 4 dg. v. 
Gustaaf en Somers Germana (Uit
kerke) ; Haesebroeck Edgard, 77 jr., 
echtg. Waeghe Elisa, Kemmelbergstr. 
34; Pintelon Leonie, 77 jr, wwe Van 
Cauwenberghe Henri, Stationstr 53; 
Desmet Robert, 34 jr, echtg. Marcu- 
lus Lucienne (St Gillis).

Huwelijken : Heyeneman Maurice
met Pyck Margareta.

Afkondigingen : Charles Vanderbe- 
ke (Moeskroen) met Elodie Delabie.

FO N TEN IERSDIEN ST
In de week van 26 Maart tot 2 April 

wordt de fonteniersdienst verzekerd 
door fonteinier Mengé Léander, Schae 
rebrugstraat 95.

F IETS ER  ONDER AUTO
In de Leffingestraat, ter hoogte 

van de Frère Orbanstraat, kwam de 
- t „ „ „ „  vrouw Maertens Eugenie, wonende Ge

rijke berichten verschenen over va - üjkheidstraat, 61 onder een auto te- 
dalenstreken die zowat overal in de bestuurd door dhr. Claeys Cy-
stad worden gepleegd. Ofwel gaat het rme ujt Rozendael. De vrouw werd ge 
om rustbanken die in het Leopold- jtwetst aan (je rechter knie en klaagt 
park in de vijver werden gegooid, of- van pijnen jn ,je rugstreek, 
wel om de balustrade en mooie bloem
bakken van de auto-parking op de Wa M EISJE SPRINGT UIT HET  
penplaats die verbrijzeld werden, o f- VENSTER
wel om een brievenbus hoek K. Jans- Woensdagnamiddag werd de omge- 
senslaan en St. Peterburgstraat die ving van de Amsterdamstraat tussen 
werd omvergerukt, ofwel om het de Rome- en Ieperstraten opgeschrikt 
borstbeeld van J. Ensor dat besmeerd door het schelle geschrei van een meis 
werd, enz... In elk geval schijnen de ’ e. Voorbijgangers en geburen stelden 
onbekenden er voort genoegen in te met ontzetting vast hoe de 25-jarige 
vinden zich op schandelijke wijze te Madeleine Fiey zich voor het raam 
vergrijpen aan alles waarop ze hun van de eerste verdieping bewoog, het 
vernielzucht kunnen botvieren. venster opende en naar beneden

De politie zoekt de baldadigaards sprong. De ongelukkige kwam op het 
naarstig op doch kon nog niet tot gaanpad terecht. De val van 5 meter 
aanhoudingen over gaan. bleek haar niet erg gekwetst te heb-

Het woord is thans aan de bevol- ben want toegeschoten mannen moes_ 
king om alle mogelijke inlichtingen ten zich buitengewoon inspannen om 
aangaande deze wandaden bekend te het meisje te overmeesteren. Nader-! 
maken aan commijssaris Ingelbrecht hand kon ze met een ziekenwagen OPENBARE AANBESTEDING
Jozef IL straat, die het onderzoek naar de kliniek van het H. Hart wor- De door het college gehouden open
leidt. Geheimhouding over de ver- den overgebracht. bare aanbesteding tot verkoop van
strekte inlichtingen en identiteit van Hoe het meisje ertoe gekomen is oud gietijzer, gaf volgende uitslag :
de aangever worden verzekerd. uit het venster te springen is een Morbée Maurice, Heist, 1,67 fr. per

De stad en haar burgers hebben raadsel. Ze was in nachtgewaad wat kër ; Van Loo Maurice, Breedene, 1,52 
reeds schade genoeg geleden zonder laat veronderstellen dat ze te bed fr per kgr. 
dat nu nog een bende schoften als moet hebben gelegen. Waarschijnlijk 
beeldstormers moet beginnen optre- is zij door een vlaag van waanzinnig- 
den. heid gegrepen. Woensdag om 18 u.

Oostende zal herademen wanneer was de diagnose nog niet volledig 
die nietdeugden zullen zijn gevat en vastgesteld. Madeleine Fiey, wonende 
een voorbeeldige straf zullen hebben Amslïer damstraat, 30 bleek evenwel 
opgelopen. buiten gevaar te verkeren.

7de GROOT HALFVASTENBAL

Zaterdagavond gaat in de grote 
feestzaal van het Casino het 7de 
Groot verkleed en gemaskerd half
vastenbal door, avondkledij verplich
tend. Ingang 100 fr ..

SCHAAKNIEUWS

De ontmoeting tussen «Het Blan
kenbergse Schaakbord» en de Schaak 
club uit Den Haan werd door de 
Blankenbergse schaakliefhebbers ge
wonnen met 3-1 stand.

Hieronder de uitslagen van de ver
schillende partijen :
Deckers F (B.)-Douvere (D.) 1-0
De Brauwere (B.)-Aspeslagh (D.) 1-0 
Frederickx (B .)-VanBel (D.) 0-1
Pieters (B.)-Verlinde (D.) 1-0

Zondag 27 Maart trekt «Het Blan- 
kenbergs Schaakbord naar Den Haan.

A PO TH EEKDIEN ST
Zondag 27 Maart wordt de 

theekdienst verzorgd door heer 
leyn, Casinoplaats 1.

apo-
Vil-

Havenbeweging-
INGEVAREN

Week van 14 tot 20 Maart 1949.
15-3 : Belg. ms Topaze (Tilbury, 

verscheidene);
16-3 : Belg. ms Amethyste (Tilbury, 

verscheidene);
17-3 : Frans sl-b. Marseillais V (zee, 

ledig).
18-3 : Belg. ms Topaze (Tilbury, 

verscheidene);
19-3 : Belg. ms Amethyste (Tilbury, 

verscheidene);
20-3 : Eng. ms Dominence (Duin

kerke, ledig).

UITGEVAREN
14-3 : Belg. ms Toaze (zee, ledig);
15-3 : Eng. ms Somersetbrook (Gent, 

verscheidene); Belg. ms Amethyste, 
(Tilbury, verscheidene); Holl. ms Mi- 
zar (eil. Jersey, dakpannen).

17-3 : Belg. ms Hinders (zee, ledig), 
Belg. ms Topaze (Tilbury, verscheide
ne).

18-3 : Belg. ms Amethyste (Tilbury, 
verscheidene).

20-3 : Belg. ms Topaze (Tilbury,
verscheidene).
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nJOaarheen deze w eek ?
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W E L R K L O Z E N S T A T I S T HEK volgt uitziet : hh. Beheyt, burgemees-
Op het einde van vorige week wer- ter; Delacourt en Proot, schepenen; 

den alhier volgend aantal gecontro- Titeca en Hendriks, raadsleden; Du- 
leerde werklozen geteld. Volledig; 136 bois, gemeente secretaris; Colpaert, 
mannen, 67 vrouwen. Gedeeltelijk; 5 gemeenteontvanger, 
mannen, 1 vrouw.

JACQUETCLUB «DUBBEL VIJF»
BIJ DE KARABIJN SCHUTTERS ISTiet min dan 42 leden namen deel

Uitslag der laatste oefeningen . aan de iaatste proef tellende voor 
Delacourt G. 57; Verburgh 5A. en Van ^et kampioenschap. De favorieten 
dewalle H. 53; Vandewalle A. 52; Mi- joegen duchtig van het leer, dit be- 
chiels R. en Vanhoutte V. 50, Germon wjjst trouwens de uitslag : L. Cal- 
pré Ch. en Verstraete A. 48; Lanssens jens ^j.s  ̂ 2. Vanrijckehem Rob.;3. A.
M. en Proot H. 46; Clibouw J. 44 en 
Depoorter Rob. 43 punten.

HALF-VASTEN
Ter gelegenheid van Half-Vasten 

worden alhier verscheidene bals in
gericht.

In het Hotel du Casino gaat een 
groot dansfeest door gegeven door de 
Karabljttjscjhutteramaa'!} schappij «De 
Vrije Schutters». Het feest zal worden 
afgewisseld met een kosteloze tombo
la waarbij verschillende waardevolle 
pri’ zen te winnen zijn. Moderne draai 
orgel en beg’n te 19 uur.

In het Hotel du Nord is er groot

dam Rob.; 4. Dierendonck G.; 5. Lans 
sens Arth.; 6. Develter Fr.; 7 Boydens 
Cyr..; 8 Portier Fl.; 9 Stevelinck Gast 
10. Vanrycke^hem René en Albregt H. 
De algemene rangschikkink luidt als 
volgt : 1. Vanbesien P. 20; 2. Muyle
Jer. 16; 3. Callens Ars. 14. Versick D. 
13.; 5. Develter Fr. en Dierendonck G. 
9 punten.

JACQUETCLUB «BRISTOL»
Uitslag van de prijskamp op 16-3-49 

1. Verbrugge Eduard; 2. Vereec&e J. 
Troostprijs : Van Parys Marcel.
De laatste speling heeft plaats op

verkleed en gemaskerd bal waarbi Donderdag 7 April te 8 uur& Het algemeen klassement na 6 da
gen : 1. Adam Robert 19 p.; 2. Del 
Schrijver Marcel 16 p.; 3. Lauwerijns

1.000 fr. geldprijzen te winnen zijn 
Het Amusements-Dansorkest «IJzer- 
bloempje» is van de partij.

Op Raversijde blijft niet ten ach
ter want bii Kam. Pylyser, café De 
ton» richt de voetbalclub «Les Ailes» 
een bal in met tombola. Supporters 
van rood-wit alles op post.

GEM EENTERAAD
Vorige week Vrijdag kwam de ge

meenteraad bijeen.
De huurprijs der tellers der electri-

Gerard 14 p.; 4. Verbrugghe Eduard, 
13 p.; 5. Vereecke August 12 p.

SUPPORTERSCLUB  
«DE GOLD STAR VRIENDEN»

Zondag 27 Maart gaat F. C. Gold 
Star naar De Panne.

Supporters allen op post om onze 
spelers sportief aan te moedigen.

________ _ _____________  ___ Prijs der reis : leden slechts 10 fr.
citeit werd vastgesteld. Een regeling niet-leden 20 fr.
werd getroffen met de h. Pr Alleene Wij rekenen op en talrijke opkomst 
betreffende de tijdens de bezetting voor deze verplaatsing mede te ma- 
verdwenen materialen der marktuit- ken- Laat u dus b’ jtijds inschrijven, 
bating. Over de rekeningen 1948 van opdat het bestuur de nodige schik- 
het Feestcomité werd heel wat gere- kingen kan nemen voor deze verplaat 
detwist. H. Titeca deed opmerken dat sing. 
velerlei uitgaven niet verrechtvaar-
digd zijn. Zijn groep stemde alsdan 
ook tegen. Delameilleure Florent 
werd gelast een autocamion Chevro
let 4 ton te leveren voor de reinigings 
dienst en zulks tegen de prijs van 
140.000 fr. Het maken van Vijf zee- 
dijkbanken werd toegewezen aan Mi
nu Maur. T /S  voor de prijs van 
10.850 fr. Bij de firma Panesi (Oosten 
de) zullen drie reddingsboten en twee 
bootswagens aangekocht worden voor 
56.550 fr. Een bespreking werd gehou
den nopens het aanleggen der nieu
we tenniscourts. Er werd besloten dat 
de werklozen de aanvangswerken zou 
d§fll uitvoeren. In de geheime zitting 
werd het feestcomiteit samengesteld. „ .  . . .  . , . „  .
De h. burgemeester verklaarde miste- 34.426 loten gaande van 200 frank tot

twee en een half millioen

DE HOORN DES OVERVLOEDS !

De onuitputtelijke hoorn des 
Overvloeds

DE

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

STROOIT OM DE D RIE W EKEN  

ACHTTIEN M ILLIOEN  
OVER G EH EEL HET LAND

werking van het 
Hij stelde voor 

ë&nfe^estuur zelf zich 
zou ge-

r 'S f^aW ^dkefeM erm ede 
tatvr^edoelfto qqnntftife efL.als

...nfsM Jan,

VOLGENDE TREKKING TE LIER 
OP DINSDAG 5 APRIL (95)

DE NIEUW E K LO K K EN
Vrijdag weergalmden de eerste to

nen over de stad van de nieuwe klok
ken, dié"voor acht dagen tijdens een 
korte plechtigheid werden gewijd. In 
de loop van de week werden zij naar 
de klokkenkamer gehesen en ge
plaatst. De grootste klok moest ech
ter opnieuw worden medegenomen 
daar er een fabricagefout aan was.

Wanneer nu binnen kort de grote 
klok van 2.200 kgr. zijn tonen bij de 
drie nieuwe zal mengen, zal onze stad 
overgoten worden door een heerlijke 
klankenregen.

SOLO SLIM G ESPEELD
In het Café «Bij Sander», Linden

hof werd een achttiender van ruiten 
aas gespeeld door heer De Langhe 
Emiel, Medespelers waren Popelier 
Augustijn, Hautekiet Alexander en 
Sandelé Ludwina. Getuigen Lombaert 
Gustaaf Kempenaar.

BIJ DE K O N IN K LIJK E HARMONIE 
NEPTUNUSKINDEREN

Het tweede kunstconcert door de 
Koninklijke Harmonie Neptunus Kin
deren aan ziin leden en ereleden aan
geboden is uitgegroeid tot een kunst
manifestatie die zeker een gouden 
mijlpaal betekent in de annalen van 
de vereniging. Immers onder de lei
ding van de heer Debree Armand heb
ben de muzikanten de talrijke aanwe
zigen vergast op een muziekavond, 
die zeker nog lang in het geheugen 
der aanwezigen zal voortblijven leven.

Een bijzonder woordje van lof mag 
wel gezegd worden over de uitvoering 
van «Le Barbier de Séville», waarin de 
heren G. Dossche en A. Vandevelde 
bewezen diep-besnaarde kunstenaars 
te zijn.

Het langdurig applaus dat hen dan 
ook te béurt viel bewees hoezeer de 
toehoorders hadden genoten.

LEO W AGEN EIRE KOMT
Op Zaterdag 26 'Maart te 20 uur 

komt in de zaal Ons Huis het Leo 
Wageneire-gezelschap de liefhebbers 
van gulle lach en leute vergasten op 
zijn Revue in twee bedrijven «Blan
kenberge geeft gaze». Orkestleider R. 
Lepage, Regisseur Pier Verdegem. 
Prijzen 15, 20 en 30 fr.

BIJ ONDER ONS
Zondag 27 Maart gaat in de feest

zaal Ons Huis een Groot Gemaskerd 
en Verkleed Bal door, ingericht door 
de Koninklijke Toneelkring Onder 
Ons. Mooie prijzen voor gemaskerden. 
Ingang 10 frank. Het gekende orkest 
Guy Clarens en Eddy Burrsens zullen 
voor de stemming zorgen.
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B U R G ER L IJK E  STAND

Overlijden : De Maecker Frans, wdr 
Hoemaecker Rosa, 81 jr.

Geboorten : Moke Mare v. Odile en 
Vercruysse Odette; Decorte Maria v. 
Albert en Verhegge Agnes; Arlette- 
Celine Legein v. Louis en Neut Si
monne.

A PO TH EEKDIEN ST
Voor Zondag 27 Maart : Apotheek 

Amery, Kerkstraat. Open van 9 tot 12 
en van 16 tot 18 uur.

OOSTENDE
PALACE : «LE SIGNAL ROUGE» met 

Eric von Stroheim.
FORUM : «SERAI-JE CONDAMNE ?» 

met Lawrence Olivier, Pénélope 
Ward en Harry Bau.r

RIALTO : «LA RUE SANS NOM» met 
Mark Stevens, Richard Wildmark 
en Barbara Lawrence.

CORSO : «ECHEC A LA GESTAPO» 
met Humphrey Bogart, Peter Lor
re en Conrad Veidt.

CAMEO : «Dr FU-MANCHU» (2e deel) 
met Henry Brandon, William Royle 
en Robert Kellard.

RIO : «L’EVADE DU BAGNE» met 
Gino Cervi en Valentina Cortèse.

ROXY : «HONNI SOIT QUI MAL Y 
PENSE» met Gary Grant, Loretta 
Young en David Niven.

NOVA : «DE WITTE» met Jefke Bruy- 
ninckx.

M I D D E L K E R K E
CINEMA RETH O R'KA

WESTERN UNION, kleurfilm met
Robert Young, Randolf Scott en Dean
Jagger.

NIEUWPOORT
CINEMA'S
NOVA : van Vrijdag tot Zondag : 

«VAN HET WESTELIJK FRONT 
GEEN NIEUWS» mét Slim . Sum- 
merville.
Maandag en Dinsdag «DE AVONTU
REN VAN KAPITEIN MARVEL» (2e 
deel), met Tom Tyler.

CENTURY : van Vrijdag tot Zondag : 
«TWEE FAMEUZE SCHACHTEN»

met Lou Abott en Bud Costello. 
Maandag en Dinsdag : «ARENDS- 
ESKADRILLE» met John Hall en 
Robert Stock.

VOETBAL
Zondag 27 Maart te 15 uur : Ilde 

Gew. A : SVN-FC Sijsele.
HEIST

PALACE (gedurende de week om 8,30 
uur) : van Vrijdag tot Zondag : 
«BITTER ZOET» met Nelson Eddy 
en Jeanette Mac Donald.
Van Maandag tot Donderdag : 
«CROSSFIRE» met Robert Young en 
Robert Mitchum.

MODERNE : van Vrijdag tot Zon
dag (begin in de week om 8,30 u.) : 
«EEN _ SPIOEN IS VERDWENEN» 
met Fred Mac Murray en Joan 
Crawford. k.t.
Van Maandag tot Donderdag : 
«STAD ZONDER MANNEN» met 
Linda Damell en Michaël Duane.

k.n.t.

BLANKENBERCE
Van 29-3 tot 31-3 : «LA CITE MA- 

CASINO : van 25-3 tot 28-3 : « P '  - 
TAILLON DU CIEL».
GIQUE».

COLISEE : «DE WITTE DUIVEL» , 
COLISEE : van 25-3 tot 28-3 : «DE 

WITTE DUIVEL».
Van 29-3 tot 31-3 : «OPSTANDING». 

PALLADIUM : van 25-3 tot 28-3 : 
«SOMETHING FOR THE BOYS». 
Van 29-3 tot 31-3 ; «DE DONKERE 
STEEG».
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fT E  K O O P
2 '
|Een vislier met kommando en span? 

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

denpost; |
Stuurmachine met stuurrad; | 
;Een dekpomp (kattekop), |
Een voor kam; |
Een kamrolletje; |
Een machinekap met skylight. | 

Deze materialen komen voort f 
van de N.757 en zijn te bezichtigen? 

;op de wgerf A. SEG ERS, Oostende?
(60) |
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VOOR UW P U B LIC IT E IT  EN A LLE  
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 .
i i i i n m . . . .

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

Zoeklichtjes
iiiiiiKftiriiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiifiiiitiiiiiiii
♦ TE KOOP : Diesel-Deutz scheeps
motor 32 P.K. Sigarette motor.

Voor inlichtingen zich wenden: A. 
GOES, Mametstraat, 43, Blankenber
ge. (83)
♦ TE VERHUREN : PAKHUIS voor
Vissers, gelegen Rederijkaai bij L. 
Zonnekein. (85)
♦ TE KOOP : Auto camionnet Peu
geot van 500 kgr.

Auto C. 4 Citroën, commercial, 700 
kgr. in goede staat aan zeer voordeli
ge prils.

Te bezichtigen Garage Delameilleu
re, Kerkstraat, 4, Middelkerke. (86)
♦ BOUWGROND T E KOOP
CONGOLAAN - C,50 m voorgevel, 160
m2 oppervlakte. (68)

♦ OUD PAPIER T E  KOOP PER KG.
Zich wenden ter Drukkerij van 

«Hiet Nieuw Visscherijblad» Nieuw- 
poortsteenweg, 44 Tel. 72.523.

S,a&.ena-£ija ïBelg-iscfie JCuöi - Handen en tewug.
Uurtabel Zomer 1949. Geldig vanaf 3 April.

B ELG ISC H E K U ST  - GROOT B R IT  TANNIE VAN
SN687 SN687

X  7
D C 3  D C 3 

Knokke (Het Zoute) V 09.00 19.00
Oostende

(Middelkerke) A 09,10 19.15
V 09,25 19,30

Londen A 10.25 20.30

Londen
Oostende
(Middelkerke)

Knokke 
(Het Zoute)

24 JUNI
SN688

I

D.C.3.
V 09.00

A 10.00
V 10,15

TOT 14 JU LI
SN688 SN688 

6 1. 2. 3.
4. 5. 
D.C.3. 
17.35

D.C.3.
14.25

15.25 
15.40

18.35
18.50

A 10,25 15,50 19.00
VAN 15 JU LI TOT 6 SEPTEM BER VLIEGM ACHINES : D.C.3.

Knokke (Het Zoute) 
Oostende (Middelkerke)

Londen

Londen
Oostende (Middelkerke)

Knokke (Het Zoute) 
N.B. — De dienst

SN687
X

V 09.00 
A 09.10
V 09,25 
A 10,25

SN690A
I

7 09.00
V 10.00 
7 10.15
V 10,25

(6)

SN687A
6

13.00 
13.10
13.25
14.25

SN690A
(7)

10.00 
11.00 
11,15
11.25

SN689
X

15.25
15.35
15.50
16.50

ES688
X

11.00
12.00 
12,15 
12,25

SN688A
6

15.00
16.00 
16,15 
16,25

SN689A
(6)7

19.05
19.15
19.30
20.30

SN690
X

17.35
18.35 
18.50 
19.00

Knokke-Londen en (7) Londen-Knokke zal verze
kerd zijn van 30 Juli tot 28 Augustus 1949.

UITLEG DER TEKENS : Di : Alle dagen, Zondag inbegrepen — X  : Alle 
dagen, de Zondag uitgezonderd — 1 : Maandag — 2 : Dinsdag — 3 : Woens 
adg — 4 : Donderdag — 5 : Vrijdag — 6 : Zaterdag — 7 ; Zondag.



V O ETB A LLIEFH EB B ER S !

De wedstrijd A.S.O. - St. Ni
klaas zal om 14.30 u. een aan
vang nemen dit ten einde de 
organisatie van de karnaval- 
stoet niet te belemmeren. Dus, 
om 14.30 u. klaar voor de af
trap.

SPORTNIEUW S
weinig aantrekkelijk 

spektakel
o p  A r m e n o n v i l l e

Het is geen 15-0 geworden zoals eenlijk afgedwongen zege. Zoals we 
heetgeblakerüe V.G.Ov-supporter ons reeds schreven, wordt veel geknoeid 
vóór aanvang van de wedstrijd V.G.O door Duysburgh, die nog veel zal moe 
Oudenburg voorspelde. Integendeel, ten leren om in het eerste elftal te 
het werd een overwinning met rela- kunnen blijven. V.G.O. heeft beter 
tief kleine cijfers en een wedstrijd elementen.
met heel weinig begeestering en mooi Als slot nemen we nog aan dat de 
spel. En dat hadden we toch niet ver- thuisspelers hun taak te licht hebben 
wacht. opgevat hetgeen niet zozeer henzelf

Wat sommigen er ook mogen van dan wel de aanwezige sportmensen 
denken, wij zijn de mening toege- heeft geschaad. Werkelijk, het feit 
daan dat Oudenburg geen gesloten dat men tegen een zwak broertje op- 
stug verdedigingsspel heeft gespeeld treedt mag geen reden' zijn er zomaar 
en dat daarin de oorzaak niet mag een knutselparty van te maken. Dat; 
gezocht van het minderwaardig pres- is iets dat spelers als Melis bev. zeer; 
teren der thuisspelers. Er was welis- goed begrijpen. Melis speelt steeds1 
waar een Oudenburgse muur, maar als tegen de besten. Hij is van me- j 
die muur bestond uit één speler en ning dat er steeds iets te «leren» valt 
die speler noemde Sanders. Doorheen ook al is de tegenstrever «maar» Ou- 
die muur kon Pieters niet, kon Swin- denburg. Hi; weet daarenboven dat 
berge niet en moest zelf Melis het de toeschouwers, die meestal trouwe 
meermaals afleggen. Die wedstrijd is aanhangers zijn, recht hebben op 
onbetwistbaar de wedstrijd van San- flink spel.
ders geweest en aan hem komt de Hopen we dat Melis er ten slotte 
eer toe Oudenburg van een zware ne- toch de, gedachte en overtuiging zal 
derlaag te hebben behouden. jn krijgen bij zijn medespelers dat de

Rondom Sanders speelden zich dan naam van de tegenstrever bij een 
ook de meest aantrekkelijke toneel- wedstrijd slechts van zeer geringe 
tjes af want aan de andere zijde was waarde is. Het komt er steeds opaan 
er absoluit niets te genieten. De Ou- er het beste uit te halen, het spel te 
denburgse voorhoede speelde bene- vervolmaken en bij te leren. Er zijn 
den alles, temeer daar de aanvals- nog teveel spelers die menen dat ze 
leider, gekwest aan de 30e min., van niets meer bij te leren hebben. Dat 
geen verdere waarde meer was voor komt best tot uiting bij wedstrijden 
zijn ploeg. En toch spande het af en ais zondag 11.
toe voor de kooi van Brackx omdat De doelpunten kwamen langs 
de roodgele verdediging in een slech- Melis en Pieters (2).
te dag was. Niemand zal ons tegen- ____________________________ _ _ _ _ _ _
spreken wanneer we beweren dat het 
trio Dujardin, Pieters E. en Geeraert 
beneden zijn gewoon peil speelde en 
met te weinig autoriteit en zekerheid 
optrad tegen de uiterst zwakke Ou- 
denburg-voorhoede.

Wat de strijd tussen Melis en C° en 
Sanders aanging, deze werd slechts 
In de tweede speeltijd beslecht. In 
deze periode kon de thuisploeg strak 
ker en strakker de teugels spannen 
zodat de Oudenburgse muit bijna 
voortdurend onder vijandelijk ge
schut lag. In de voorhoede liep ech
ter ook niet alles gesmeerd, en de 
vleugel Ghysels Duisburg was be
paald zwak. Aan de andere zijde was 
Swinberge iets beter doch het gevaar

IN H E T  
h u w e l i j k s *  

b o o t j e
Onze Oostendse ex-internationaal 

Robert Lamoot, thans trainer bij US 
Centre, treedt morgen Zaterdag te Ge- 
nappe in het huwelijk met Mej. Co- 
lette Ameys.
Aan de beide gehuwden en hun familie 
biedt «Het Nieuw Visscherijblad» zijn 
beste wensen.
A /V V W V V V V V V V V V V V A -V W V V V V V V V V V V V V V V V V V V >  v w v y

j Hartelijk 
gefeliciteerd

Het Nieuw Visscherijblad houdt 
eraan langs deze weg aan spe
lers en bestuursleden van ASO 
zijn oprechte gelukwensen aan 
te bieden ter gelegenheid van de 
definitieve verovering van de 
titel in Bevordering Reeks B. 
Van Zondag af zal het bloemen 
regenen. De kapiteins der te
genstrevers zullen bloemtuilen 
overhandigen. Op het secretari
aat zullen huldetelegrammen 
toekomen. Uit alle toespraken 
zal blijken dat ASO werkelijk 
«de beste» ploeg van deze com
petitie was, zonder te spreken 
van haar merkwaardig doelge- 
middelde. Dit alles is de belo
ning voor wat de roodgroenen 
en hun captain C. Deschacht in 
deze competitie hebben gepres
teerd.
Hartelijk gefeliciteerd !

De veropenbaring van het 
Lente-wielerseizoen wordt zeker 
de jeugdige Michel Walleyn die 
de sporen van zijn dorpsgenoot 
A. Declerck drukt. Walleyn is 
een naam die dient gevolgd en 
die belooft een der grootste troe 
ven in het Ostend Stadionspel 
te worden.

A 'W W V U 'V 'V W V A  AA

S.K.V.O. DWONG een 
hardnekkig Oedelem

OF D E  K N IE E N
wijzen dat Oedelem ook aan de over
macht van S.K.V.O. heeft moeten ge
loven, ook al pakte het met ongeoor
loofde middelen uit.

Groenwit heeft echter slechts Jans
sens op de gekwetstenlij st s t a a n  en

Van Halme, noch zijn medespe
lers, hebben zich gestoord aan de 
bedreigingenvan een Oedelemse spe
ler (???) toen SK voor de rust een 
penalty moest nemen.

Deze bloem uit de Oedelemse sport- 
. . . . . tuin bedreigde Van Halme met volgen dat is ook al een goed resultaat. Het
kwam toch steeds van Melis en Pie- de WOorden : als je de penaltij durft kon nog slechter geweest zijn.
ters die toch best met elkaar over de omzetten schop ik er een dood.... Dat
baan kunnen en hun spel reeds flink waren nagels met koppen en het
op elkaar hebben afgestemd. Tussen 
deze twee spelers zagen we dan af 
en toe toch een flits van mooi samen
spel dat met een flink shot werd be
sloten. Zij waren dan ook de grote 
bewerkers van deze niet zo gemakke-

DE T ITEL in veilige
OOSTENDSE HAVEN

De droom is eindelijk in vervulling woonte, zonder daarom tegen te val- 
gegaan. De droom van duizende Oos- len.
tendse voetbalenthousiasten, van dui in  de voorhoede voerden Vandieren 
zende trouwe supporters. Een droom donck; Monteny en De Cuman het 
aan wiens vervulling verleden jaar te hoge woord.
recht werd gewanhoopt doch die, Monteny speelde zijn beste wed- 
door een herboren roodgroene equipe, strijd van het seizoen terwijl De Cu- 
dit jaar toch werkelijkheid werd. De man gevaarlijk aan drong maar even- 
droom is vervuld. Naar Eerste ! eens door een oogkwetsuur gehinderd

Werkelijk, de A.S.O. formatie heeft was. Robert speelde echter moedig de 
«gestreden» om de titel en we felici- wedstrijd uit wat nogmaals pleit voor 
teren allen die voor deze eindzege zijn moedig volharden. Lenaers kende 
zich onvoorwaardelijk hebben inge- weinig geluk doch verknoeide ander- 
zet. Gelukwensen komen zowat van zijds wel enkele kansjes.Zijn bedrij- 
overal toegestroomd op het A.S.O.-se- vigheid stelde echter de Meulestede 
cretariaat. Een verdiende hulde aan verdediging steeds voor nieuwe pro- 
het beste elftal uit de Reeks. blemen. Tot slot Michel die zich moei-

Te Meulestede liep het anders niet lijk boven het geknoei van Meuleste- 
zo zacht van stapel. De havenjongens de kon houden en om een ongelukki- 
die nog in benarde positie verkeren ge fout zwaar gestraft werd mede 
wilden het tegen de kampioenen kost met Meseman, de fairste lokale spe- 
wat kost tot een super-prestatie bren- ier.
gen. Reeds voor aanvang van de wed- De lijst der gekwetsten is dan ook 
strijd werden supporters en spelers aan beide zijden tamelijk lang. 
langs de micro opgezweept zodat Aan onze zijde noemen we Sabbe 
de Meulestede spelers in een werke- (gevallen op de schouder, zal wellicht 
lijk aangehitste en verhitte derby-at- Zondag niet van de partij zijn) De 
mosfeer het veld betraden. Enkele on- Cuman (kreeg een brutale klop op 
gelukkige beslissingen van referee z}jn oog die erg is opgezwollen); Le- 
Plovier en het spel zat op de wagen, naers (werd gehaakt) en Vandieren- 
Er werd gans de wedstrijd door hard donck. We kunnen als besluit hier- 
gespeeld. aan slechts toevoegen dat het best is

Eerst van de zijde der thuisspelers dat de competitie «gespeeld» is. De 
doch naderhand lieten de kampioe- zorgen zijn voor bepaalde tijd van de 
nen zich niet onbetuigd, en het zou baan.
een weinig aantrekkelijk sp ek ta k e l---------------------------------------------------------- -
worden waaruit de best spelende 
ploeg als overwinnaar zou treden. De 
eindscore 2-0 mocht gerust 3-0 zijn ge 
weest, niemand zou daar graten in 
gevonden hebben.

Over het verloop van de wedstrijd 
valt weinig te vertellen. Practisch 
kwam, Meulestede slechts de eerste 
tien minuten van de tweede speeltijd 
gevaarlijk opzetten. Maar buiten de
ze korte tijdspanne was het A.S.O. 
dat de teugels in handen hield.

Aan de rust was de stand 0-1 langs 
De Cuman en Monteny maakte er na 
de rust 0-2 van.

Gernaey speelde een goede wed
strijd. Jer. Deschacht speelde sterk 
doch haalde in de tweede speeltijd 
enkele onnodige fantasietjes uit. Sab
be speelde goed tot het ogenblik dat 
hij ongelukkig kwam te vallen.
Legon was weer de ouwe in de tweede 
speeltijd terwijl C. Deschacht flink 
acteerde. Aan de andere zijde was 
Hollemeesch iets minder dan naar ge

Herm es -
S.K. Torhout 3-1

Dat de «groen-gelen» hun compe
titiewedstrijd hebben besloten met 
een mooie zege, zal wel velen tevre
den stemmen.

Tot aan de rust waren de rollen 
omgekeerd en leidden de bezoekers 
met een 0-1 voorsprong, en dit spijts 
het feit dat de Oostendenaars we elen 
lichte voorsprong hadden.

Maar deze wedstrijd eindigde dan 
toch op een 3-1 Hermes-zege, gezien 
de sterke tweede helft.

Dhr Peel, die niet de minste moeite 
had met de voorbeeldig spelende elf
tallen, stelde volgende ploegen in lijn:

SK TORHOUT j_ Bogaert, Casier, 
Denyft, Paret, Verschoore, Priem R., 
Van Nieuwenhuyze, Nierynck, Joly, 
Carette, Priem J.

HERMES : De Bruycker, Castelein, 
Milh, Geldhof, Dely, Kesteloot, Van 
Roose, Dehaese, Easton, Vermeersch, 
Deputter.

ROEIEN

Met zatnetóeizaen
ingezet

karakteriseert meteen het Oede
lemse spel alsmede de opvattingen 
over voetbalspel aldaar. Gans de wed
strijd werd er hard gespeeld doch de 
hardhandgheid der thuisspelers 
werd getemd door de Oostendse tech
niek die zi;'n stempel drukte op de 
partij.

Aan de rust wees het scoorbord 
reeds 0-3 langs Dedulle (twee) en 
Van Halme en tegen het einde van de 
partij hadden Dedulle en Osterwindt 
er 0-5 van gemaakt.

Ferier mag op een flinke partij te
rugblikken terwijl Labiau en Poppe 
doorgaans wat traag en onzeker de
den. Serru, Van Halme en A. Rickiere 
(die L. Van Steeger verving) sloten 
goed bij elkaar aan en vormden eens 
te meer de ruggraat van het geheel.
In de voorhoede bleek Dedulle weer de 
ouwe en speelde een zeer goede wed
strijd. Hetzelfde kan gezegd van Ch.
Deschacht terwijl Osterwindt weer 
met de poeppers zat en zijn prestatie 
van tegen Adinkerke niet kon bena
deren. Hij verichtte een minimum
van werk met een minimum van reda duurde niet lang of op hoekschop het verschiet.
buitelt, hetgeen jammer is voor een ;langs Rijckewaert kopte Deboutte ge- Onze scholieren verrasten op aan- 
dergelijk element. Janssens trok goed i past binnen. gename wijze met te De Panne met
zijn plan, spijts een kwetsuur. K a- Laatsgenoemde kon op hoekschop 0-1 te zegevieren. Keeper Dewulf wist 
nonnier R. Van Steeger loste enkele I langs Eerebout dit krachttoertje her- zich nogmaals te onderscheiden en 
memorabele schoten doch had werke- i halen. Ondanks beide ploegen nog hield zelf een strafschot uit. Zondag 
lijk geen geluk. J alles in het werk stelden en menig- komt Nieuwpoort en na een spannen-

Om te besluiten kunnen we er op vuldige kansen verkeken, onderging de kamp zien wij onze jongeren nog-
Ide stand geen verandering. Op tame-.maals op be'de puntjes beslag leggen.

Nieuwe zege van Gold Star
4

Zeer weinig volk was opgekomen lijk gemakkelijke wijze bleef Gold 
om de wedstrijd tegen Heist bij te Star met 5-2 aan de winnende- hand. 
wonen. De afwezigen hadden geen on Zondag wordt De Panne bezocht, 
gelijk want het was een minderwaar- Niettegenstaande de Ratten vorige 
dige partij. Nadat de eerste tien min. Zondag bij S.V.G. verpletterd werden 
G.S. geweldig had gedomineerd en mag niet worden gedacht dat het een 
Heist Dame Fortuna aan haar zijde gemakkelijk hapje zal worden. Wij 
had slaagde Neyrinck erin op fiag- zijn zelfs de mening toegedaan dat 
rant buitenspel de stand, te openen er hevig om de puntjes zal worden 
voor de bezoekers. gestreden en als er gewonnen zal

Vijf min. nadien echter hadden De- worden, dan zal het slechts nipt 
schrijver en Luc. Dewulf reeds de zijn.
stand op 2-1 gebracht. De reserven waren bij Veurne on-

Na hoekschop ontstond een gehar- gelukkig. Immers toen de stand 1-1 
rewar voor het plaatselijk doel en luidde werd Landschoot om een on- 
Neyre zond tenslotte de gelijkmaker bekende rede van het terrein verwe - 
binnen. Hierdoor geprikkeld ging G.S. zen waardoor herrie ontstond met 
er duchtig op los maar slechts twee als gevolg dat de wedstrijd geschorst 
min. voor de rust kon Deschrijver na werd. Dit wordt denkelijk voor de 
hoekschop langs Rijckewaart de lei- groene tafel een 5-0 in óns nadeel, 
ding aan zijn ploeg bezorgen. Na de Zondag komt Nieuwpoort op bezoek 
rust scheen Heist uitgespeeld en het en een overwinning der onzen ligt in

Het mooi weder van Zondag 11. had 
talrijke liefhebbers aangetrokkén. Er 
zijn : twee vier yollen, een acht, een 
vier en twee punt, een dubbel scull 
en een funny uitgevaren. Dit bewijst 
voldoende dat ook in 1949. d ’Oostend- 
se ploegen hun meesterschap zullen 
behouden. Vanaf Maandag wordt het 
dagelijks oefenen hervat. Allo ! sport 
mannen, gij die wenst deel uit te m a. 
ken van onze ploegen, komt U aan
bieden hij de «Sport Nautique». U zijt 
welkom.

Het oefenen heeft plaats eiken a- 
vond vanaf 6 uur, en ’s Zondags mor
gen vanaf 10 uur.

ONZE PLOEGEN VOOR 1949
1. De cadetten

De ploeg Strubb, Fischer, Steenac- 
ker en Verkeyn, kampioen in cadetten 
B. zal dit jaar in serie C. optreden.

Er zal ook samengesteld worden : 
een vier cadetten B. en een acht ca
detten. Jongens van lfr-totl8 ja a r ‘die 
er van deel wensen te maken laten 
zich zo spoedig mogelijk inschrijven.
2. De beginnelingen

In deze reeks zijn er een twintigtal 
roeiers aan ’t oefenen en er komen er 
nog altijd bij. Met de beste zal er een 
vier yol, een vier punt en een acht 
samengesteld worden. De ploeg De- 
croos-Boecquaert, kampioen in dub- 
bel-scull, zal dit jaar haar reeks over
winningen bevestigen, ’t is beloofd. 
3- De juniors

De ploeg F. Degryse-H. Steenacker 
kampioen in twee beginnelingen, zal 
dit jaar in Junior optreden. Bij deze 
ploeg Js er kracht in overvloed, doch 
de riemslag dient nog gezuiverd

Dit jaar zullen ook twee Gentse 
roeiers, in dienst bij de Zeemacht, 
onze kleuren bij de juniors verdedi
gen.
4. De seniors

In deze reeks zal W. Lucas in sciff 
optreden, terwijl onze twee : Heuzel- 
Van Houtte, kampioen in. juniors en 
in seniors, dit jaar alleen in seniors 
optreedt.

De ploegen die winnen te Oostende, 
zullen België te Milano vertegenwoor
digen op 19 Juni.

Uitslagen en Rangschikkingen
BEVORDERING B

Meulestede- AS Oostende 0-2
R. Lokeren-St. Moeskroen 2-3
R. Gent-SC Meenen 2-0
Izegem FC-Harelbeke 1-1
St. Kortrijk-Exc, St Niklaas 6-'
Tubantia-Dendermonde 1-3
Borgerhout-Waregem 1-2
Kapellen-Temsche 1-2

RANGSCHIKKING

i IIe PROVINCIAAL

Deerlijk-D. Blankenberge 3-2
Wevelgem-FC Poperinge 4-2
FC Knokke-BS Avelgem 1-0
FC Roeselare-Zwevegem 1-0
WS Ieper-CS leper 3-4
VG Oostende-Oudenburg 3-0
L. Wervik-WS Houthulst 3-2
AA Moeskroen-SV Ingelmunster 2-1

RANGSCHIKKING

ile GEWESTELIJKE A

SK St Kruis-Jabbeke 3-1
SK Torhout-SC Beernem 3-1
EG Gistel-SV Veurne 3-3
W  Koksijde-FC Torhout 2-5
Nieuwpoort-Den Haan 3-2
Middelkerke-FC Heist 5-2
FC Sijsele-Steenbrugge 0-5
SV Blankenberge-R. De Panne 8-4

RANGSCHIKKING

Ille AFDELINC A

1 AS Oostende 24 21 1 2 68 16 44 1 FC Roeselare 24 20 1 3 71 17 43 1 FC Torhout 24 20 2 2 101 35 42 1 SKVO 21 20 0 1 113 8 41
2 St. Moeskr. 24 12 6 6 59 45 30 2 VG Oostende 24 14 1 9 74 25 37 2 Middelkerke 24 19 4 1 68 21 39 2 Lissewege 23 15 3 5 73 35 35 1 SKVO 19 18 1 0 92 15 36
3 RC Gent 24 11 7 6 64 38 28 3 FC Knokke 23 17 3 3 62 39 37 3 SV Blan’ge 24 18 6 0 78 31 36 4 Concordia 21 12 6 6 64 40 27 2 Hermes 20 17 2 1 74 20 35
4 Izegem 24 9 6 9 42 35 27 4 E. Wervik 24 15 5 4 72 34 34 4St. Kruis 24 16 6 2 66 28 34 5 St Joris 22 11 6 5 52 48 27 3 Lichtervel. 20 11 5 4 66 35 26
5 Denderm. 24 13 10 1 49 35 27 5 Deerlijk 24 14 7 3 54 41 31 5 Steenbrug. 24 13 8 3 58 41 27 3 Adinkerke 22 13 7 2 60 49 28 4 Breedene 19 10 5 4 51 41 24
6 St. Kortrijk 24 9 7 8 49 42 26 6 Houthulst 24 10 10 4 44 51 24 6 Nieuwp. 24 13 10 1 64 31 27 6 Koekelare 22 10 8 4 40 51 24 5 Raversijde 20 10 6 4 46 41 24
7 St Niklaas 24 8 9 7 45 50 23 7 A. Moeskroen 24 11 11 2 36 47 24 7 Veume 24 10 10 4 61 48 24 7 Diksmuide 22 8 9 5 43 55 21 6 Ex. Zedelg. 20 11 7 2 68 35 24
8 Meenen 24 8 9 7 28 31 33 8 CS leper 24 9 10 5 47 48 23 8 SK Torhout 24 10 12 2 42 52 22 8 Wenduine 22 7 9 .6 35 42 20 7 Leffinge 20 6 11 3 28 45 15
9 Tubantia 24 8 9 7 44 46 23 9 Wevelgem 24 9 12 4 46 58 22 9 Gistel 24 -9 12 3 59 77 21 9 Assebroek 22 7 10 5 36 40 19 8 Torhout 20 4 14 2 31 60 10

10 Kapellen 24 10 11 3 46 45 23 10 Avelgem 24 8 11 5 33 54 21 10 De Panne 24 9 12 3 57 66 21 10 Oedelem 23 6 10 7 41 49 19 9 Fl. Zedelgem 20 3 14 3 36 79 9
11 Meulestede 24 7 11 6 40 50 20 11 D. Bl’berge 24 7 13 4 39 61 18 11 KoksUde 24 8 12 4 41 72 20 11 Zerkegem 22 5 10 7 28 44 17 10 Moere 20 3 15 2 27 86 8
12 Waregem 24 8 11 5 49 50 21 12 WS leper 24 6 12 6 39 51 18 12 Den Haan 24 9 13 2 26 58 20 12 Eernegem 23 5 13 5 35 74 15 11 Koekelare 20 2 15 3 24 86 7
13 Harelbeke 24 8 11 5 38 46 21 13 Ingel’ster 24 7 14 3 22 41 17 13 Heist 24 7 13 4 40 66 18 13 Breedene 22 5 13 4 38 61 14
14 Temsche 24 8 13 3 37 60 19 14 Zwevegem 24 5 17 5 34 51 15 14 Jabbeke 24 5 14 5 35 82 15 14 Zwevezele 23 4 14 5 24 53 13 ♦ TE KOOP • OUDR fiAZTüTrniTM15 R. Borgerh. 24 8 15 1 32 54 17 15 Oudenburg 24 1 15 8 31 63 10 15 Beernem 24 3 18 3 31 81 9 15 Gevaerts 22 3 13 6 23 56 12 zich wenden bureel van hfif: hlari16 R. Lokeren 24 3 15 6 34 71 12 16 Poperinge 23 2 19 2 29 74 8 16 Sijsele 24 2 19 3 15 80 7 Nieuwpoortsteenweg. 44, Oostende.

Oedelem-SKVO
Wenduine-Zwevezele
Adinkerke-Concordia
Eernegem-Gevaerts
Koekelare-Zerkegem
Assebroek-Diksmuide
St Joris-Lissewege

0-5
3-1
3-1
3-0
3-1
4-3 
6-2

RANGSCHIKKING

VIERDE AFDELINC B

Breedene-Koekelare 
Fl. Zedelgem-Leffinge 
Moere-Lichtervelde 
Raversijde-SKVO 
Hermes-SK Torhout

4-1
1-2
3-4
1-4
3-1

RANGSCHIKKING



Onze vooruitzichten
A.S.O. - ST. NIKLAAS

Zondag zullen zich de duizende aan 
hangers (de A.S.O. familie is in de 
loop van deze competitie geweldig ge
groeid) in feeststemming rondom het 
terrein vergaderen om aan de kampi
oenen een uitbundige ovatie te bren
gen. De karnavalstoet zal 'geen enke
le voetballiefhebber van deze wed
strijd weghouden omdat iedereen er 
zal aan houden de nieuwe Eerste 
Klassers toe te juichen en te huldigen.

Wat de wedstrijd zelf zal brengen 
is nog niet te voorzien daar we vre
zen dat de roodgroenen zullen ge
neigd zijn wat te verpozen en het ini
tiatief aldus aan de bezoekers zullen 
laten. St. Niklaas van zijn kant zit 
In geen slechte parpieren en we kun
nen besluiten da't de Wedstrijd een 
prestige wedstrijd zal worden waarbij 
de mooie spelphasen niet zeldzaam 
zullen zijn.

Het elftal van A.S.O. blijft vermoe
delijk hetzelfde daar de dokter zich 
geruststellend heeft uitgelaten over 
de toestand van Sabbe.
AANDACHT! De wedstrijd vangt aan 
om 14.30 uur. ,

TEMSCHE SK - Tubantia F.C. 
Harelbeke CAPELLEN F.C.
A.V. DENDERMONDE - FC Meulestede 
A.S. OOSTENDE - Exc. St. Niklaas 
SM MEENEN - R.C. LOKEREN 
SV Waregem - R.C. Gent 
Stade Kortrijk - R.C. Borgerhout 
Stade Moeskroen - F.C. ISEGEM

INGELM UNSTER ■ V.G.O.
Indien het lot roodgeel nu eenmaal 

toch gunstig wil zijn kan dit best Zon 
dag gebeuren. Roeselare, Wervik en 
Rnokke staan voor gevaarlijke ver
plaatsingen en kunnen wel gezamen
lijk een blauwtje lopen. Maar V.G.O. 
moet natuurlijk met beide puntjes uit 
Ingelmunster terugkomen en we mo
gen ons ook wel de vraag stellen of

dit zo gemakkeli’ k zal gaan.
Hopen we het beste. Indien de ver

dediging zich volledig kan herpakken 
van haar minderwaardige prestatie 
van Zondag 11. en daartegenover de 
rechtervleugel het wat beter aan 
boord legt kan de overwinning niet 
ontsnappen. Er werden geen verande
ringen aan het elftal aangebracht.

Ingelmunster - V.G. OOSTENDE 
ZWEVEGEM Sp. - Moeskroen 
WS OUDENBURG SV WEVELGEM 
BS AVELGEM - Deerl jk Sp.
FC Poperinge - CS IEPER 
WS Houthulst - KNOKKE F..
WS leper - E. WERVIK
Dar. Blankenb. - F.C. ROESELARE

S.K.V.O. - GEVAERTS
Een nieuwe gemakkelijke, prooi 

voor de groenwitten. De rush naar een 
steeds beter doelgemiddelde, gaar 
verder. We verwachten een nieuwe 
demonstratie van SJK.V.O.’s over
macht ten overstaan van een moedi
ge tegienstrever die hardnekkig (en 
hopen we sportief) zal strijden voor 
zijn behoud.

Zelfde opstelling.
LISSEWEGE - Koekelare 
BREEDENE - St. Joris 
ZERKEGEM - Oedelem 
Wenduine - CONCORDIA 
VOORWAARTS - Gevaerts 
Diksmuide _ ADINKERKE 
EERNEGEM - E. Assebrouck

Rechtbanken
CO R R EC TIO N ELE RECHTBANK  

VAN BRU GGE  
CO R R EC TIO N ELE RECHTBANK  

VAN VEURNE
— Vandendriessche Marie-Louise, 
herbergierster te Oostende : handelin
gen in strijd met de goede zeden : 
7.700 fr.
— Wittewrongel Albert, uit Oostende,
diefstal van armbanduurwerk : 1
maand en 500 frank.
— Garmijn Edmond, chauffeur te 
Oostende : diefstal van lederen acte- 
tas uit auto : 2 maand en 500 frank.
— Loncke Renatus, Oostende, aange
houden, diefstal van een rijwiel : 4 
maanden en 1000 frank.
— Van Praet Maurice, beroepsmili
tair, Van de Putte Paula en Van 
Praet Edmond, te Breedene, onrecht
matig ontvangen van soldatengeld : 
elk 1 mnd., en 1000 fr  boete, voor beide 
laatstgenoemden voorwaardelijk voor 
3 jaar.
— Pluquet Charles, autogeleider te 
Oostende, oplichting : 7 maanden en 
3000 fr.

Desmet Albert, tafelknecht te 
Oostende, smaad : 300 fr. vw.
—  Vandenbussche Roger, electrieker 
Blankenberge, smaad aan de politie en 
dronkenschap : 1 mnd en 260 fr.
— Vermander Romanie, visleurster 
te Blankenberge, smaad : 1000 fr.

Buysse Remi, beenhouwer te Oost
ende, smaad : 1300 fr. vw.
— Elleboudt Jacques, bediende te 
Oostende, onvrijwillige verwondingen: 
300 fr. vw.

V jt a u u w i- J O t o n ie f i

S.V. NIEUWPOORT-S.K. DE HAAN Haan succes terwijl Veruwte aan de 
3-2 20e minuut met een prachtschot van-

Nieuwpoort trad op met éen licht op 35 meter de ploegen gelijk stelde, 
gewijzigde ploeg. In de eerste helft Op grove flater van de verdediging 
was het spel enigszins verdeeld met nam De Haan weer voorsprong aan 
Nieuwpoort meest in de aanval. Onze de 31e minuut. Aan de rust 1-2 In de
spelers namen echter de zaken te 
licht op.

Reeds aan de 2e minuut had De

Corporatief Verbond
UITSLAGEN

Crop’s-Tram 1-0
Polltie-Litto Nieuwpoort 7-2
Béliard (a)-Béliard (b). 5-0
UCB-Stad _ 1-2
Zeewézeh-UCB (b) 4-1
El. Littoral-Brug. en Weg. 5-0

IJsberen bye.
U.C.B. (A) VERSLAGEN

De grote verrassing van de dag was 
de nederlaag door UCB (a) op eigen 
veld opgelopen tegen SK Stadsbe
ambten. Op papier zeker geklopt, vat
te laatstgenoemde ploeg de wedstrijd 
op moedige wijze aan en bereikte de 
rust met een geringe 1-0 achterstand. 
Het was alras gebleken dat UCB (a) 
in geen te beste dag verkeerde en 
haar stopper Sanders miste. Deze 
zienswijze werd bevestigd tijdens de 
tweede helft wanneer de bezoekers 
kordaat ten aanval togen en door toe
doen van Reunbroeck en De'vynck slag 
op slag twee doelen lukten, om ook 
nog gedurende het verder verloop van 
de match door doeltreffend samen
spel het initiatief van het spel te be
houden. SV Zeewezen vond baat bij 
deze nederlaag van de co-leider en 
neemt een voorsprong van twee pun
ten Tn meteen een grote stap in de 
richting van de kampioenstitel. 
Crop’s SV nam nipt de bovenhand op 
FC Tram, die een periode van mindere 
forme schijnt door te maken. SK Po
litie daarentegen onderscheidt zich 
verder en lukte andermaal een re
sultaat dat niet in ieders bereik ligt. 
De ploeg van Bruggen en Wegen liet 
zich opmerken door haar afwezigheid 
en zal met de forfaitscore vrede moe
ten nemen. De B-jongens konden te
gen hun clubgenoten van Béliard na
tuurlijk geen aanspraak maken o p  

de overwinning maar verdedigden 
zich nochtans kranig.

RANGSCHIKKING

Mevmeó-atfiteten aan de eex
De V lle Doortocht van Brugge, die vooruitzichten van voorbije week vol- 

een geweldig sportief succes kende, ledig bijtreden, 
heeft de Hermesathleten eens te meer Ziehier de behaalde resultaten : 
de gelegenheid geboden om op ’t voor KADETTEN afstand 1275 m., 62
plan te treden. Bij de Kadetten en deelnemers : 1. De Keersgieter, 7de 
Scholieren werden schitterende resul Van Wassenhove, 9de Servais en 19de 
taten geboekt die onze optimistische Vande Velde.

Clubrangschikking : le  Hermes en 
Rieme 36 punten.

SCHOLIEREN afstand 2550 m, 48 
deelnemers : 1. Baroen, 15de Defoor 
en 18de Meyns.

De schaal Saeys voor de twee best 
geplaatste kadetten en scholieren 
werd eveneens door Hermes gewon
nen.

DOORTOCHT VAN BRUGGE 
(4 x 3825 m).
11de Hermes (Vermeire J., Simoen 

A., Naert F. en Vermeire P.)
Hartelijk gefeliciteerd, Hermessers, 

De gehaalde tropeeën zijn de vrucht 
en beloning van overwinningen waar
op het sportieve Oostende terecht 
trots mag zijn.

HJOeinig overtuigend

1 SV Zeewezen 19 16 3 0 68 20 32
2 UCB (a) 19 14 3 2 75 20 30
3 El. du Litt. 19 12 5 2 60 31 26
4 Béliard (a) 19 13 6 0 49 19 26
5 Politie 17 11 5 1 44 25 23
6 Stad 18 9 6 3 40 23 21
7 FC Tram 18 9 8 1 43 37 19
8 FC Ijsberen 16 9 7 0 49 31 18
9 Lit. Nieuwp. 18 6 11 1 28 46 13

10 Br. en Wegen 18 3 11 4 21 49 10
11 Crop’s 19 5 14 0 25 72 10
12 UCB (b) 17 4 13 1 28 54 9
13 Béliard (b) 20 0 19 1 12 115 1

Matchen voor Zaterdag a.s

MATCHEN
Te '15 uur :

Béliard (a)-Lit .Nieuwp. 
UCB (a)-Béliard (b) 
IJsberen-Tram 
Stad-Zeewezen 

Te 17 uur : 
Crop’c-UCB (b)

Te 14.30 uur :
Brug. en Wegen-Polltie 

El. du Littoral bye.

Terrein 
VOOR ZATERDAG

Bél’ard 
UCB 

Mil. Hosp. 
Stad

Tram

Tram

tweede helft was S.V. actiever al 
moest Plaetevoet die gekwest was op 
de vleugel gaan spelen. Aan de 68e 
minuut benutte Rammeloo een voor
zet van Vermote om de bordjes gelijk 
te brengen. Het was Billiau die aan 
de 78 minuut op algemene aanval 
het winnend doelpunt kon netten. 
Over het algemeen een matige wed
strijd met weinig uitblinkers. Vermo
te, Rammeloo en Hoorwaert waren de 
beste.

De résérven haalden het eveneens 
met 2-3 in De Haan.

Zondag a.s. speelt de eerste ploeg 
nogmaals thuis. Tegen F.C. Sysele 
wordt het weer een afgetekende over
winning. De reserven doen de ver
plaatsing naar G.S. Middelkerke.

CS. £e& QiteA,
De komst van de leiders had veel 

kijklustigen naar het terrein gelokt. 
Na een gelijkopgaande partij bleef 
Voorwaarts met 1-4 aan de winnen
de hand maar men mag ons niet van 
chauvinisme beschuldigen wannee- 
wij ronduit durven neerpennen dat 
Les Ailes wel degelijk een puntje 
heeft verdiend. Nadat Dorchin op 
hoekschop het openingsdoel had ge
net werden op onbegrijpelijke wijze 
twee doelen voor rood-wit afgekeurd 
Dit werkte geweldig op het moraal 
der thuisjongens waarvan Voor
waarts gretig gebruik maakte om 
voor de rust driemaal te doelen. Kort 
na de rust werd een vierde punt ge
net waarna Les Ailes een heropflak- 
kering kende en. de bezoekers letter
lijk op hun doel plakte. De onkans be 
moeide zich er mede en zelf twee 
strafschoppen kwamen op de dwars- 
lat terecht. De Oostendenaren be
haalden een gelukkige zege na een 
partij die ontsierd werd door de te 
zwakke leiding. Hiermede is het kam
pioenschap afgelopen en Les Ailes 
e'ndigt eervol vierde. De schoenen 
zullen echter nog niet aan de haak 
worden gehangen want talrijke 
vriéndenwedstrijdten zullen nog wor
den betwist.

Bij de
gewichthef f  er s

KAMPIOENSCHAP T E  OOSTENDE
Zaterdagavond 26 Maart om 19.30 

u. gaat in de zaal «Valentino» Groen
tenmarkt, het kampioenschap der 
Beide Vlaanderen (Seniors) Gewicht
heffen door. Het Bestuur van Oost
endse Krachtsport» heeft zich heel
wat moeite getroost om dit kampioen 
schap te Oostende te kunnen doen 
doorgaan en richt dan ook tot alle 
sportliefhebbers een oproep om Za
terdagavond dit kamoioenschao bij 
te wonen. Sportliefhebbers, maakt na 
der kennis met onze lokale gewicht
hef fers d.!e van hun zijde al het mo 
gelijke zullen doen om de Oostendse 
kleuren te doen zegevieren.

:Moto sport
Onder eén schitterende zon heerste 

er Zondag ruime belangstelling in 
de velodroom voor de eerste speeaway- 
demonstratie, en dat ter zelfde tijd 
ook moest doorgaan als een goedkeu
ring der sintelbaan. De afgevaardig
den der BMB (Belgische Motorijders 
Bond) daar aangesteld waren de 
heren O. Rigo en E. Merschman. Adem 
benemend was het toen de Hollanders 
Henk Steman, Arend Hartman en nog 
twee Engelse speedway-speclalisten 
hun kunde aan ons ten beste gaven. 
Ook zagen we onze Belgische moto- 
renners eens enkele ronden afleggen 
met de echte speedway-machines. On
ze jongens moeten werkelijk nog wat 
ervaringen opdoen en leren; dit heb
ben de toeschouwers wel gehoord daar 
de Nederlander Lissauer, uitgever van 
het motoboekje «Speedway» de radio
reportage met de nodige uitleg verzorg 
de. Deze sport wordt nu eerst maar in 
ons land beoefend. Hopen we dat het 
een succes moge worden voor onze 
stad en voor de motoliefhebbers.

Slechts één vraag : Zal de sintel
baan in onze velodroom goedgekeurd 
worden ? Het schijnt dat de keurders 
niet akkoord waren.

S T A T IS T IEK  DE BINNENSCHEEP
VAART IN FEBRU ARI 1949

(1) : aantal; (2) : Metr. Tonnemaat; 
(3) : lading.
Aangekomen

(1) (2) (3)
Brugge 11 3.773 2.136
Zeekanaal 58 23.430 20.081
Zeebrugge 
Vertrokken :

11 1.197 934

(1) (2) (3)
Brugge 12 2.804 420
Zeekanaal 73 29.191 427
Zeebrugge 16 1.951 —

Te verkrijgen ter drukkerij 
van het 

“Nieuw Visscherijblad”
BOEKEN :
Het mooie en interessante boek

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

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

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

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

postcheckrekening Nr 4189.87 van 
Het Nieuw Visscherijblad, Oostende.

S P I J  S K  A A R  T
oacjt de game week

ZONDAG : Kaascroquetjes, Kervel
soep, Gebraden Kip, Sla, Frites, Rijst 
pudding met Abrikozen.

MAANDAG : Stamppot van Zuur
kool, Aardappelen en Spek, Flensjes.

DINSDAG : Tong met witte Wijn
saus, Gekookte Aardappelen, .Fruit.

WOENSDAG ; Roereieren, Spinazie 
Pruimen.

DONDERDAG : Kalfscoteletjes,
Witloof, Gekookte Aardappelen, Bis- 
cuitpudding.

VRIJDAG : Tarbot met Hollandse 
Saus, Gekookte Aardappelen, Fruit.

ZATERDAG : Gebakken Varkensle
ver, Worteltjes, Gekookte Aardappe
len, Griesmeelpap.

J C eu flen geA eU n eti

RIJSTPUDDIN G MET ABRIKOZEN

Benodigdheden :
lliter melk, 150 gram rijst, wat zout 

1/2 stokje vanille, 125 gr. suiker, 16 
gr. witte gelatine of 14 gr. poederge- 
latine, 2 eiwitten, 2 1/2 dl. slagroom, 
1 klein blik abrikozen of 250 gr. abri
kozen op de gewone wijze gaar ge
kookt.

Bereiding :
Kook op de gewone wijze de rijste

brij met de vanille. Vermeng deze, 
even voordat de rijst gaar is, mét de 
suiker, maar zorg, dat de rijstkorrels 
niet fijngewreven worden. Week de 
gelatine 10 a 15 minuten in koud wa
ter, los deze daarna in de rijstbrij, 
die van het vuur genomen Is, op. Laat 
de massa bekoelen. Verwijder de va
nille. Klop de room en de eiwitten 
stijf. Voeg er de rijstbrij bij en laat 
dit mengsel, af en toe roerende, staan, 
tot het geleiachtig begint te worden 
en de rijstkorrels niet meer zakken. 
Laat de abrikozen uitlekken, leg ze 
laag om laag met de rijstebrij in een 
met ongeklopt eiwit omgespoelde 
vorm, maar zorg, dat de eerste en 
laatste laag uit rijstebrij bestaat. 
Laat de pudding koud en stijf worden 
stort hem op een vochtige schotel en 
dien eii abrikozensaus bij. Gebruik 
het nat van de abrikozen bij de saus.

STAMPPOT VAN ZUURKOOL, 
AARDAPPELEN EN SPEK

Benodigdheden :
1 kilo zuurkool, anderhalve kilo 

aardappelen, 400 gr. gezouten spek, 
zo nodig wat zout.

Bereiding :
Schrap het spek of was het met 

warm water. Kook het met ongeveer 
een halve liter water gedurende een 
half uur. Was de zuurkool ,en leg ze 
op het spek. Laat ook de kooi een half 
uur koken en voeg er vervolgens de 
geschilde en gewassen aardappelen 
bij. Zorg dat de aardappelen onder in 
de pan liggen, bedekt door de zuur
kool. Laat nu alles verder gaar koken 
Neem het spek uit de pan, stamp kool 
en aardappelen door elkaar en maak 
het gerecht op smaak af. Dien het ge
recht met het spek in plakken gesne
den apart op.

TONG MET W ITT E  WIJNSAUS

Benodigdheden :
2 kooktongen, 4 dl. witte wijn, 30 

gr. bloem, 50 gr. boter, peper, zout pe
terselie.

Bereiding ;
Maak op de gewone wijze filets van 

de tongen, was ze wrijf ze in met wat 
zout, kook ze en leg ze in een vuur_ 
vast schoteltje, waarin de helft van 
de boter gesmolten is. Voeg er de 
wijn bij en laat de vis d'chtgedekt in 
een matig warme oven gaar stoven 
(ongeveer 20 minuten). Leg ze od een 
verwarmde schaal. Breng de overiee 
boter met de bloem aan de kook. wrijf 
er de klontjes uit en voeg er lanena- 
merhand het vocht, waarin de filets 
stoofden, bij. Laat de saus roerende 
gaar koken (10 m1n.). vermeng hem 
met wat gehakte peterselie en pen er 
en zout naar smaak. Giet hem over 
de vis.

SxAoonfieid&wenAen
DE VERZORGIN G VAN HET  

GELAAT
Met gelaatsverzorging bedoelen wij 

een goede zorg besteden aan het on
derhoud van de gezichtsteint en snie
ren, en het eventueel lichtjes opma
ken van het gelaat.

Geenszins wordt hier dus bedoeld 
het onnatuurlijk ooverven en blan- 
ketten, wat s’ echts walging en spot op
wekt en de vrouw er onbeschaafd doet 
uitzien.

Een goed verzorgd vrouwengelaat 
Is prettig om te zien. Hierbij mogen 
we echter nooit uit het oog verliezen,

De zaak F.C. Roeselare
Dinsdagnamiddag wordt te Kor

trijk de klacht onderzocht welke uit
gaat van S.V. Deerlijk en F.C. Knok
ke yoor het uitkooen, althans wordt 
dit beweerd, van de keener van Deer- 
li’ k. D'+ zou eoheurd ziin tüdens de 
wedstriid Deerlijk - F.C. Roeselare, 
toen Roeselare reeds een voorsorong 
had van vier punten. Wij zullen af
wachten wat de groene tafel ons 
hrengen zal.

dat de natuur zelf één geheel heeft 
samengesteld waarvan alle onderde
len bij elkaar behoren, elkaar aanvul 
len en alzo een persoonlijkheid vor
men. Ook met de kleur van het haar 
is dit het geval. Wij hebben allemaal 
van Moeder Natuur een haardos ge
kregen 3n de kleur die het best bij ons 
uiterlijk past. Het verven van het 
haar in een andere kleur behoort dan 
ook tot één der grofste fouten, die 
een vrouw kan begaan. Hebt U er 
nooit eens opgelet, dat iemand die 
donker geboren is, en het haar plati
nablond heeft laten bleken, er altijd 
min of meer onnatuurlijk uitziet ? 
Ook het grijzende haar van de wat 
oudere vrouw zal veel deftiger staan 
dan een donker geverfd hoofd. Grijs 
haar doet de gelaatskleur van de ou
dere dame jonger en zachter schijnen 
terwijl het donker geverfde haar een 
harde uitdrukking aan het gezicht 
geeft.

Wat nu de huid betreft : heel wat 
meer dan een half dozijn zalf_ en ere 
mepotten, tot het behouden van een 
mooie teint, worden aangeraden. Wat 
ieder van ons past, zal men ondervin
den door de juiste levenswijze toe te 
passen. Wees. matig op alle gebied. 
Zorg voor een goede stoelgang en vol
doende nachtrust. Vermijdt zoveel 
mogelijk sterke dranken en scherp 
prikkelende kruiden. Eet fruit en 
drinkt water. En vooral : maakt op 
tijd een fikse wandeling in  de frisse 
lucht. Deze enkele belangrijke voor
schriften zijn heel wat meer waard 
dan honderden zalfpotjes.

Als U nu de natuur toch een hand
je wil toesteken, daar waar deze min 
of meer te kort schoot, doet het zeer 
bescheiden. Want, evenals scherp-pun 
tige vuurrood gelakte nagels aan een 
vrouwenhand een gebrek aan distinc
tie verraden, is dit ook het geval met 
een beschilderd vrouwengelaat. Laat 
uw gelaat geen masker worden door 
het overvloedig aanbrengen van poe
der, rouge, ogenzwart, enz... Bedenk 
dat deze producten slechts mogen ge
bruikt worden als hulpmiddelen, dat 
ze slechts moeten dienen om iets te 
verfraaien of in stand te houden. En 
ook hier speelt de kleur weer een gro
te rol. Iedere haarkleur harmonleerd 
met de huidskleur en vereist een bij
passende kleurpoeder, rouge en lip
penstift, die heel beschieden, bijna 
onmerkbaar, zo natuurgetrouw moge
lijk, kunnen opgelegd worden, nadat 
het gelaat is ingewreven met een dro
ge creme.

Vergeet nooit ’s avonds voor het 
slapen gaan, het gezicht te reinigen 
en voor de nacht met een vette creme 
in te wrijven.

Ons wekelijks praatje

ten kind ótapt in de faam

Een trieste regenachtige namiddag 
We zitten allen moe, lusteloos en ver
veeld in het schokkende voertuig. De 
meesten van ons ziet men wel aan, 
dat we van ons werk komen, moe na 
vele uren kantoorwerk en dat we vlug 
naar huis willen, omdat het bij dit 
weer onmogelijk is naar huis te lo
pen. Halte na halte; langzaam maar 
zeker nadert de tram ons eindpunt. 
Mensen stappen in, mensen stappen 
uit, niemand heeft interesse voor een 
ander.

Maar plotseling schijnt de hele 
tram een weinig op te helderen. Aan 
de hand van een knappe jonge vrouw 
trippelt een klein meisje binnen. Een 
lief aardig kindje met blonde krullen 
en grote blauwe ogen. Eerst zit het 
heel zoet op moeders schoot, naast 
de oude heer, die zichtbaar ontevreden 
een weinig opzij schuift, opdat de 
vuile laarsjes zijn donkere jas niet ra
ken. Het kijkt met grote verwonder
de ogen om zich heen. Maar plotse
ling komt er een lach op het lieve 
snuitje, de dikke handjes gaan om
hoog en worden op moeders wangen 
gelegd en ze fluistert op de felle toon, 
zoals kleine kinderen dat kunnen, zo
dat het door heel de tram verstaan
baar is :

Mammie, heeft Onze Lieve Heer 
ook zo’n witte baard als die mijnheer 
daar ?

Als door een toverwoord slaat op 
deze kinderlijke vraag waarop de moe 
der zichtbaar verlegen geen antwoord 
weet te geven, de stemming in de wa
gen, om de ijzige atmosfeer van onge
naakbaarheid, van de geslotenheid 
tegen andere, van het «niet gestoord 
willen worden», ontdooit in een harte 
lijk lachen, dat als een zonnestraal 
door de regenwolken breekt. De oude 
heer, die zo juist nog probeerde bui
ten het bereik van de vu '̂le laarsjes 
te blijven, buigt zich vriendelijk naar 
de kleine krullebol en begint een pla
gend gesprek met haar en het gezicht 
van de oude juffrouw in de hoek, die 
eerst hautain en ongenaakbaar voor 
zich uitkeek, is nlotseling overwaasd 
met een moederlijke uitdrukking. Al
le ogen, die onverschillig rondkeken, 
hebben een rustpunt gevonden, dat 
hen magnetisch ■ aantrekt. En van 
het reine kindergezichtje gaat een 
stralen uit. dat door de omzittenden 
met welwillendheid, mensel’ jk gevoel, 
verrukkins: of moederlijke tederheid 
beantwoord wordt.

Een kind stapt in de tram en alle 
verdrietige, moede norse vo’wass^nen 
zijn nlotseling vriendelijke mensen 
geworden.

(nadruk verhorten) 
CIN DERELLA.
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VAN DE V ISSER IJ  

W IJZIGING
Bij besluit van de Regent van 10 

Maart 1949, wordt de heer Vincke, F., 
te Oostende, tot plaatsvervangend lid 
benoemd om de werknemers te verte
genwoordigen bij vorenvermeld Comi 
té, in vervanging van de heer Bossy,
A., te Oostende, wiens ontslag aan
vaard wordt; hij zal zijn opdracht 
voltooien.

ViM&dj en de vadie
Zaterdag 26 Maart om 19,50 uur 

spreekt in de Politieke Tribune van 
het N.I.R. de heer André De Smet, 
over «Het bestaan der Visserij is be
dreigd».

Hen
Prijzenkwestie

SARDIJN TJES U IT  PORTUGAL
Senator d ’ Aspremont-Lynden heeft 

aan de minister van Buitenlandse 
Handel om inlichtingen gevraagd be
treffende de aankopen van sardines 
in Portugal door de economische zen
dingen of door de diensten van het 
ministerie van ravitaillering.

De minister heeft geantwoord :
«In de loop van het eerste semester 

1945, heeft de Economische Zending 
in Portugal, 1863 ton visblikjes ge
kocht tegen een gemiddelde prijs van 
49 fr. 95c. het kg. fob Lissabon.

In 1946, heeft de zending 5.950 ton 
vis&likjes gekocht aan een gemiddel
de prijs van 36 fr. 73 c. het kg., Lissa
bon.

Dit vërschil in prijs spruit voort 
uit het feit dat deze aankopen betrek
king hebben op verschillende kwali
teiten vis, zoals makreel, horsmak
reel, tonijn en sardines.

Deze aankopen werden in Portugal 
verricht in het kader der internatio
nale toewijzingen die aan België wa
ren toegestaan en volgens de te dien 
tijde bestaande mogelijkheden van 
ravitaillering.»

£*e o e s t e r c u l t u u r  in  Q jn w aka
In onze «Brief uit Yerseke», ga

ven we vorige week enkele interessan
te gedachten weer omtrent voor
drachten van de Nederlanse geleerde 
Dr P. Korringa over zijn studiereis 
naar Amerika.

Op Maandag 14 Maart j.l. hield Dr. 
P. Korringa zijn derde en laatste le
zing over zijn reis naar Amerika. Dit 
maal was de Westkust van Canada 
en de Verenigde Staten aan de beurt, 
en hoewel we niet zoveel over oesters 
te zien hebben gekregen als de beide 
vorige malen, was het toch minstens 
even interessant. En per slot van re
kening kan Dr.Korringa er niets aan 
doen, dat de oestercultuur aan de 
Westkust niet zo belangrijk is als el
ders.

DE ZALM VISSERIJ
Hoewel deze visserij de vorige maal 

reeds werd behandeld, biedt zij toch 
zoveel wetenswaardigheden, dat de 
spreker er nog eens op terug dacht te 
moeten komen en nu meer speciaal 
op de visserij van deze zo edele vis
soort.

De zalm is een vis die in snelle 
bergstroompjes, wordt geboren en al 
spoedig naar de zee trekt om daar 
verder op te groeien. Als nü de zalm 
volwassen is, keert zij terug naar de 
plaats waar zij werd geboren. Hoe de
ze vis de plaats terugvindt, is nog 
steeds een raadsel voor de weten
schap. Op deze terugkerende zalmen 
nu wachten de vissers. De vis is vet 
en flink groot, en dus is het ’t gun
stige moment om op vangst te gaan.

De visserij wordt op verschillende 
wijzen beoefend. Allereerst wordt er 
met grote* vaartuigen op gevist door 
middel van de zegen. Vele vissers ver
kiezen het echter om met weinig men 
sen te werken, zodat de buit ook niet 
door zovelen moet worden gedeeld. 
Hiertoe gebruiken zij staande netten, 
die verticaal in het water komen te 
hangen, zoals ook de haringvissers 
dat plegen te doen. Dan zien we nog

scheepjes, voorzien van hele lange 
masten, die de vissers horizontaal 
langszij de schepen neerlaten. Aan 
deze lange bomen worden nu touwt
jes bevestigd, waaraan weer blinken
de stukjes metaal zitten, voorzien van 
een stevige weerhaak. De zalm aast 
hierop en wordt gevangen.

Veel schade ondervindt de zalmvis
serij van de stuwdammen die voor de 
opwekking van electriciteit in sommi
ge rivieren wordt geplaatst. De zalm 
kan niet meer naar boven op, om 
kuit te scheiten. Nu tracht men dit 
euvel te voorkomen door de dieren te 
vangen en de kuit eruit te nemen, zo
doende kweekt men jonge zalmpjes, 
die later weer uitgezet worden.

Hiervoor is veel werk van biologi
sche aard nodig en een hele staf van 
geleerden werkt er aan. De verwer
king geschiedt op, de Amerikanen 
eigen wijze, d.w.z. bijna geheel me
chanisch.

DE OLYMPIA OESTER

In de buurt van Seattle vinden we 
een grote baai, waarin nog vele klei
ne baaien uitmonden. Hier is vroeger 
een zeer rijk oestergebied geweest, 
maar de mensen zijn er door hun on
oordeelkundig vissen de oorzaak van 
dat grote gebieden thans dun bevolkt 
zijn of geheel geen oesters meer voort 
brengen.

De oesters worden naar een 
plaatsje Olympia, genoemd, en zijn 
slechts zeer klein van stuk, zij wor
den n.l. niet veel zwaarder dan 30 gr. 
Daar de smaak echter voor Amerika 
ongeëvenaard is practisch niet té 
onderscheiden van die der Zeeuwse, 
is er toch veel vraag naar en brengen 
zij een goede prijs op.

Zoals gezegd, de cultuur-is kwij
nend, en een lastige vijand als de 
boorslak maakt het er al niet veel be
ter op. Daarbij komt dat deze oesters 
er niet tegen kunnen droog te vallen, 
zodat de kwekers door middel van

Zijn die trawlers economisch dan
2 0  s l e c h t  ?

(Vervolg van blz. 1.)
Gij vergeet dat de uitbating van 

deze vaartuigen veel minder kost, dan 
die van kolenbranders.

Men heeft nog onlangs te Oost
ende zelf, twee kolenbranders ver
kocht om deze te kunnen behouden. 
Moesten ze niet economisch geschik
ter en beter zijn, men zou het niet 
doen.

Een kleine berekening zal U 
duidelijk maken, dat een kolenbran
der 11 Ton kolen per dag verstookt 
aan 1080 fr. per Ton, wat 11.880 fr. per 
dag betekent.

Een Duitse óliebrander ver
stookt 7 Ton per dag a 900 frank 
per Ton of 6300 fr., wat een ver
schil maakt van 5580 fr. per dag.

Op een reis maakt dit meer dan 
honderd duizend frank.

Daarenboven loopt een kolen
brander 2 Mijl minder per uur dan 
'een oliebrander.

Voor een vaartuig welke de IJs
landse visserij bedrijft op een af
stand van 1000 a 1200 Mijl en even
veel terug, betekent dit een kortere 
overtocht, meer visdagen en 24 uren 
winst in de terugtocht.

Aldus is voor dezelfde duur op 
de visserij, een veel minder tijd nodig, 
kan de vis veel verser worden aange
voerd en wint men daarbij PER DAG 
sneller hten en terug varen 5.580 fr. 
aan brandstof.

Deze treilers zijn tenslotte nieuw 
met nieuwe visruimen, en een mo
dern com fort voor de bemanning.

Zij kunnen daarenboven bij 
slécht weder vissen, waar het voor 
kolenbranders onmogelijk wordt.

Een kolenbrander kan slechts 
kolen nemen voor 22 dagen, een olie
brander voor 30 dagen.

Het is tenslotte een feit, dat de 
beste berhanning zoekt naar een vaar
tuig met de geschiktste voortbrengings 
kracht en ’ t modernst ingericht: Daar
door komt het dat de beste vaklui deze 
schepen bevaren.

Verder is het nodig dat, om te 
wedijveren met het buitenland, wij 
goedkoop voortbrengen.

Deze week waren er vier IJs
landse treilers op de markt, waarvan 
de eerste twee respectievelijk s'echts 
2.100 en 2.000 bennen vis aanvoerden 
en de andere, welke twee Duitse trei
lers zijn er respectievelijk 3.000 en
3.600 bennen binnen brachten of on
geveer 150.000 en 180.000 kgr. vis, de 
laatste in 13 dagen aangevoerd.

De eerste vertrokken nochtans 
alle drie op hetzelfde ogenblik en ble
ven dus even lang op reis.

De vraag stelt zich ten andere 
waarom vorig jaar door een rederij 
twee kolenbranders verkocht werden, 
de ene aan Polen en de tweede aan 
Faroë ? . . . . . .

Moesten ze economisch rende
render zijn geweest, dan was zulks 
niet het geval, Kan pien dit een re
derij ten euvel duiden en moet men 
een rederij zijn durf verwijten ?

Als het tegenslaat dan heeft zij 
de gebroken potten te betalen.

Slaat het mee, dan rijst de af
gunst, zoekt men kritiek en wil elkeen 
van de koek delen.

Tenslotte dient het vraagstuk 
niet alleen op het landelijk maar op 
het internationaal plan bekeken.

Wij moeten meer, grootser en 
vooruitstrevender zijn,: willen we niet 
vergaan onder de kosten van een niet 
renderende exploitatie.

Overal rond ons wordt gestreefd, 
naar sneller, goedkoper aanvoer en 
naar het opvoeren van de kwaliteit en 
een betere verpakking en verzorging.

Ook sociaal moet het leven aan

boord verbeterd en veraangenaamd. 
Waarom dan vaartuigen doen verdwij
nen waarvan het economisch rende
ment onbetwistbaar groter is dan die 
van andere en ons toelaat over de 
grenzen té kijken om zaad in het 
bakje te brengen.

We menen U deze enkele ge
dachten ter overweging te hebben 
moeten geven in de hoop dat U, uw 
onpartijdigheid en fair-play ook zult 
doen gelden met deze aan uw lezers 
kenbaar te maken.

aanvaard, enz...
Een lezer.

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

Diesel 
Motoren

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

In de loop van de jongste week kre
gen we een dag en een nacht mist. 
Vele vissersvaartuigen waren ver
plicht de toegang tot de haven te zoe
ken. Met behulp van de misthoorn 
werd dit veel vergemakkelijkt. Maar 
die hulp was enkel doeltreffend voor 
die schepen die in de omgeving van 
Nieuwpoort-Baden en Lombartsij de 
lagen. Slechter ging dat voor de sche
pen die verder het land in waren, 
want rond Westende en Oostduin
kerke kon men de sirene nauwelijks 
horen. De vissers zijn over het alge
meen van oordeel, dat de huidige mist 
hoorn niet zo sterk is als deze van

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

m IÉ*

Voor Nieuwbouw en Herstelling van
« O H E P B N

H l  BELMD-CRIGHTON & CO

i
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vóór de oorlog. De toon is niet scherp 
genoeg en het doffe weinig doordrin
gende gebrom houdt te lang aan. Zou 
daaraan niet te verhelpen zijn ?

LICH T - O O STERSTA KETSEL

Op het Oosterstaketsél is men thans 
bezig palen te plaatsen voor het aan
brengen der electrische leidingen voor 
het rood licht op het hoofd. Nochtans 
moet gezegd worden dat aan het hui
dig systeem met propaangas Wérke
lijk niet veel verbetering kan ge
bracht worden. Het geeft alle voldoe
ning.

G EV A A R LIJK E W EG

Daar onze vissers zich meestal naar 
de vlotkom begeven over het Katte- 
sas, is het noodzakelijk dat de over- 
gang van het sas in -goede staat ver 
keert. Het is er thans weer net zo 
slecht als na de bevrijding en vooral 
bij donker weer is het er gevaarlijk. 
Wel brandt het licht er nog, maar uit 
de houten vloerbekleding van het 
brugje zijn een drietal planken ver
dwenen. De storm van 1 Maart had 
er enkele uitgerukt en het schijnt dat 
liefhebbers van brandhout niet geaar
zeld hebben om de rest te doen daar 
de opening nog vergroot is sinds de 
storm. Het is te hopen dat de brug 
spoedig hersteld worde.

dijkjes de percelen voor droogvallen 
moeten behoeden.

De geviste oesters worden vergaard 
in een drijvend geval, van boomstam
men vervaardigd, met onderin, als 
bodem een latwerk, zoiets als een 
kleine drijvende oesterput. Deze din
gen worden door de kwekers overal 
mee naar toe gesleept, voor ons idee 
wel wat omslachtig.

TOCH CULTUUR OP GROTE 
SCHAAL

Is het met de Olympia-oesters niet 
veel gedaan, anders is het in de buurt 
van San Francisco. Ook daar waren 
de natuurlijke oestergronden uitge
put, doch toen is men, op advies van 
de biologen er op ingegaan om te 
trachten Japanse oesters in te voe
ren. Deze oesters bleken inderdaad 
goed geschikt om in de wateren aan 
de Westkust te worden gekweekt. 
Men voerde broed in uit Japan en 
binnen, twee jaar had men een oester, 
die geschikt was om te worden ver
werkt, want ook deze oester is alles
behalve geschikt om rauw te worden 
gegeten.

De broedval geeft echter nogal wat 
zorgen, daar er alleen bij zeer hoge 
temperaturen broed valt. Maar wan
neer het water dan ook werkelijk 
warm genoeg is, valt het broed in 
zo’n rijke mate, dat het verscheidene 
jaren van slechte aanslag weer goed 
kan maken.

Als collecteurs worden ook hier 
weer de oesterschelpen gebruikt.
Doch daar de terreinen over het alge
meen zeer zacht zijn en het slip de 
schelpen spoedig ongeschikt maakt 
voor de aanslag, worden de schelpen 
aan lange draden geregen die dan 
weer aan vlotten worden opgehangen 
Op deze manier hebben krabben en 
zeesterren, welke laatste wij zagen in 
een grootte van een flink plat bord, 
niet veel kans om hun verdelgend 
werk te kunnen verrichten.

Het vissen doet men met korren, 
die wel enigszins anders van vorm 
zi.'n dan de hier gebezigde, doch die 
in dit bijzonder terrein wel goede 
diensten zullen doen.

De verwerking geschiedt weer ge
heel machinaal. De oesters worden 
weer, hetzij rauw of gekookt, dan wel 
gerookt in blik verpakt en gaan naar 
de grote steden.

Een practische vinding vonden wij 
het, dat de oesters bij het lossen op 
een transporfBand de fabriek worden 
binnengebracht en in een afgesloten 
ruimte kwamen, waar door de toevoer 
van hete stoom de oesters binnen een 
zeer korte tijd opengestoomd werden 
Aan de andere zijde verlieten zij deze 
stoominrlchting om vervolgens te 
worden gepeld. De spreker vroeg zich 
af, of hierin niets zat voor de mossel- 
conservenindustrie hier te lande.

EEN IMPOSANT SCHOUWSPEL
Zo tussen de bedrijven door toonde 

spreker ons nog het een en ander o- 
ver het onvergelijkende mooie land- 
schap aan de Westkust der Verenigde 
Staten. Hier treffen we de nog maag
delijke bossen aan in de staat Ore
gon, bossen waarin nog nimmer de 
bijl der houtakkers is gezwaaid. Maar 
ook hier dringt de mens de natuur 
hoe langer hoe verder terug, jn zijn 
nimmer verminderende honger naar 
materiaal. Deze staat levert het be
kende Oregon Ptne, een houtsoort die 
in de meubelindustrie geen onbeken
de is. We zien de geweldige brüg, die

San Francisco met de oever verbindt, 
een brug waaronder de grootste zee
schepen met gemak kunnen passeren.

In tegenstelling met deze stad Is 
Los Angeles een vuile industriestad, 
en in de omgeving rijzen overal de 
boortorens op van de oliewinningen. 
Hier is niet veel te beleven voor een 
natuurvorser en dus gaan we weer 
spoedig de kust opzoeken, die zich 
in een grillige lijn al maar verder 
Zuidwaarts uitstrekt.

Overal treffen we de meest uiteen
lopende vormen van visserij aan. De 
sardienv.ssers, met hun karakxeri- 
stieke scheepjes met een. kraaiennest 
in de mast waarin de wacht zit, die 
de scholen opsporen moet. De haaien 
vissers met hun kleine bootjes en 
staande netten. Deze haaien worden 
druk gevist sinds men weet dat de 
lever der haaien zo rijk aan vitami
nen is. Ook de tonijn, die in blik wel 
iets van zalm weg heeft, wordt veel 
gevangen. En dan zijn er nog de krab 
berivissers met hun grote korven, 
duur in de aanschaf, en daarom zo’n 
gevoelig verlies veroorzakend wan
neer er een storm heeft gewoed en er 
soms tientallen zijn wieggespoeld. 
Ook worden hier weer de bekende 
clems gevangen. Maar hoe meer Zui
delijk we komen, hoe minder belang
rijk de visserij is. Ook de oestercul
tuur wil hier niet floreren. Wel wor
den de Japanse oesters hier heel 
gauw groot, doch de kwaliteit der vis 
is zo slecht, dat de pogingen opgege
ven zijn.

HET BERGLAND IN

We verlaten dan de kust voorgoed 
en gaan met onze spreker de bergen 
in. En wat we hier zien is van zo’n 
grootsheid, dat zelfs wij, bij het zien 
der lichtbeelden, onwillekeurig onder 
de indruk komen van dit machtige 
schouwspel dat de bergen der Siërra 
Nevada bieden. We zien bergen in de 
meest grillige vormen, dalen waar 
een tropisch klimaat heerst, naast 
toppen waar een ijzige wind de bezoe 
kers tegenwaait als ze het er tenmin
ste voor over hebben om een dag 
lang te klimmen. We zien de machti
ge Coloradorivier ziöh als een nietig 
stroompje voortkronkelen dqfor die 
Grand Canon, het door de eeuwen 
heen in de bergen uitgesleten pad dat 
de rivier heeft genomen en dat nu 
circa 15 km. breed en 11/2 km. diep 
is. We maken kennis met de Indianen 
die hier nog vrij en onbezorgd leven 
en zich goed kunnen handhaven 
naast de moderne blanken, in tegen
stelling tot hun rasgenoten in Canada, 
die een armzalig bestaan slijten en 
langzaam maar zeker ondergaan, 
ondanks het feit dat zij door de rege
ring in vele opzichten worden ge
holpen. We komen bij de wouden der 
reuzenbomen, stammen van 100 me-̂  
ter hoogte, kaarsrecht oprijzend, de 
een na de ander, in een woud dat al 
duizend en meer jaren oud moet zijn. 
Gelukkig wordt dit unieke woud 
voor verdere vernietiging gespaard.

Alles te noemen wat de spreker 
heeft geboden, zou niet goed moge
lijk zijn. Maar zonder tw'jfel hebben 
allen, die deze drie lezingen bijwoon
den, een wat ruimere blik gekregen, 
niet alleen waar het betreft gewoon
ten en eigenaardigheden in het oes- 
terbedrijf elders, doch zij hebben 
ook een indruk gekregen van het le
ven en werken daar ginds in het ver
re Amerika. We mogen terugzien op 
drie zeer genoeglijke en leerzame 
avonden en kunnen de woorden van 
de voorzitter van de «Zeeuwse Oes
ter», de heer van der Have. ten volle 
onderschrijven, dat Dr Korringa ons 
iets moois heeft geboden.

VERVOLG VAN VORIGE WEEK
Hier kom ik nu tot de drijvende 

treil terug. Met alle trawls die we 
tot nog toe kenden, de boomtrawl, de 
gewone ottertrawl, de V.D., de Miche- 
let en Pare ja trawls, moest er op de 
bodem gesleept worden. Om het net 
zo hoog mogelijk boven de bodem te 
laten vissen werden er glazen bollen 
metalen vlotter en één, twee of zelfs 
drie bijkomende visplankjes op de 
pees gereigd die in het water naar 
boven scheren en de muil van het net 
hoger opentrekken.

Welnu, alhoewel dit nu met de drij
vende treil ook nog wel in zekere ma
te benut Wórdt, is het mogelijk deze 
treiï op vastbepaalde diepte door het 
water te' slepen.

Allen weten we dat met de moderne 
dieptemeters de visscholen kunnen 
nagegaan worden die zich in verticale 
lijn onder het vaartuig bevinden.

Dezelfde dieptemeters geven ons 
de diepte aan, waarop deze vissoor
ten zwemmen en met de drijvende 
treil op die bepaalde diepte af te -stop
pen is het nu mogelijk deze te van
gen.

Is deze drijvende treil dan van zo
veel belang ? Beslist !

Verschillende vissoorten die af en 
toe ook wel met de gewone tot nu toe 
gebruikte methodes gevangen worden, 
blijven nog steeds voor massavangst 
zoek, de concentratieplaats van deze 
soorten in dichte scholen is nog steeds 
ongekend. We weten ondermeer dat 
er zich vis in grote concentraties op 2 
k 300* vadem diepte verplaatst op- 
plaatsen in de zee die 1000 en meer 
vademen diep zijn. Zulke concentra
ties hebben aanleiding gegeven tot 
het vaststellen van schijn bodems, on
dermeer ten Zuiden van Califomië, 
bij de Midway en Phoenix eilanden in

de Stille Oceaan, bij de Bahama ei
landen in de Atlantische Oceaan.

Deze bodems veranderen van diepte 
bij zonsop- en ondergang, ;daardoor 
degelijk aantonend dat de echo van 
de dieptemeter voortgebracht wordt 
door vis en andere dierlijke wezens, 
die zicïi op dezë diepte ophouden.

Verder is het ons ook bekend dat de 
tonijn (Thynnus Alalonga Gmel), van 
de N. O. Atlantische Oceaan, zich 
naar zijn paaigronden begeeft gelegen 
bij Madera en om deze plaats te be
reiken de waterlaag van 14° C. volgt, 
van de Ierse kust af langzaam naar 
dieper waterlagen zwemmende naar
mate hij de warmere Madera eilanden 
nadert.

De drijvende treil stelt ons in staat 
deze vissamenscholingen te vangen 
op welke diepte ze ook mogen zwem
men en, hoe diep de bodem van de zee 
ook mo*ge wezen.

LAJUK.
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BRUGGE  
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Een telefoontje...
W ij komen.



Mavfitê&acfiten
Vrijdag 18 Maart 1949 :

Geen vissersvaartuigen ter markt.
Zaterdag 19 Maart 1949 :

17 vissersvaartuigen met samen 
circa 2800 b. mooie versche’denheid. 
De belangstelling is bijzonder groot 
én de vraag levendig. De marktprij
zen zijn over het algemeen middelma 
tig doch bijzonder vast te noemen. De
verkoop is spoedig afgehandeld.

Kar Fr.
0.174 Kanaal 11161 102.280
Z.446 Kanaal 8976 116.590
0.227 Kanaal 10419 97.310
0.102 Kanaal 4936 72.120
Z.413 Noordzee 3530 43.210
0.87 Kanaal 15315 115 720
0.212 West 18239 138.200
0.128 Noordzee 5518 64.460
0.332 Noordzee 2559 24.220
0.156 Witte Bank 5744 82.100
0.315 Moray Firth 19950 157.770
0.269 Noordzee 11116 116.720
0.78 Kust 320 2.670
0.179 Kanaal 12887 105.770
0.121 Kanaal 8230 118.810
0.248 West 400 3 0PO
Z.161 West 429 2.460

zienlijk doch de keus is weinig om
vangrijk. In totaal 7300 b. aange
voerd waaronder circa 5000 b. IJsland 
se varieteiten in hoofdzake rondevis. 
Er is maar weinig fijnevis- en platvis 
voorhanden zodat deze dan ook aan 
zeer goede en hoge prijzen worden 
verkocht. De belangstelling is bijzon
der groot en de vraag naar verhou
ding. Met uitzondering der IJslandse 
varieteiten die wat . in prijs zijn ge
daald, worden alle andere voorhan
den zijnde vissoorten aan prijzen af
genomen, die iets hoger zijn dan de
ze der vorige marktdag.

Grote partijen IJslandse kabeljauw 
worden opgekocht voor de uitvoer 
naar Duitsland wat enigzins de prijs 
van deze soorten ophoudt. Niettegen
staande de grote toevoer is de ver
koop vroeg afgehandeld.

een partij magere kabeljauw ter vis
markt voortkomende van de 0.329. 
De aanvoer bestaat uit wat rog en 
fijne vis. De prijzen zijn miinder dan 
djeze van gisteren.

Kgr. Fr. 
0.60 Kust 1242 27.750
0.248 Kust 1358 12.850
0.329 Moray Firth (oversch

1312 4.550
0.74 Kust 207 2.560
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Maandag 21 Maart 1949 :

Tong ongekl. 56; platen grote 18; 
midd. 18; kleine 10; rog 7,10; zeehond 
5 fr. per kgr.

AANVOER EN OPBRENGST PER  
DAG

ZEEVIS - GROOTHANDEL

Camilie WI LLEMS
--------- sedert 1887 ---------

IMPORT —  EXPORT 
Tel. : 72075/76 -72318/18 

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

(16)

Kgr. Fr.
SS0.302 IJsland 149026 1.066.800
0.108 Kanaal 17579 183 070
0.337 Kanaal 14042 165.340
0.127 Kanaal 10155 128 600
0.236 Kanaal 16592 181.840
0.228 Kanaal 15998 198 390
N.801 West 2816 26.950
0.155 Kanaal 11206 15.590
0.173 Kanaal 6135 70 310
0.17 Kust 405 4.370
088  Kanaal 22202 242 710
SS0.80 IJsland 97452 683.540
0.74 Kust 251 3.350
0.106 Kust 211 2.620

Kgr. Fr.
Zaterd. 19-3 139729 1.354.490
Maand. 21-3 264669 2.792.365
Dinsdag 22-3 364070 3.115.480
Woensd. 23-3 313461 2.585.210
Donderd. 24-3 4119 47.710

Maandag 21 Maart 1949 :
15 vaartuigen zijn aan de visafslag, 

alle met mooie en omvangrijke vang
sten. De totale aanvoer beloopt tot 
5300 b. verse vis waaronder 2000 b. 
IJslandse varieteiten. Buiten de IJs
landse rondevis zijn er maar weinig 
rondevissoorten op de markt. Er is 
eveneens een te kort aan platvis. De 
prijzen der voorhanden zijnde vis 
zijn, buiten alle verwachtingen, beter 
dan werd voorzien. De IJslandse vari - 
teiten worden eveneens aan redelijke 
afzetprijzen van de hand gedaan. 
Niettegenstaande de grote toevoer, is 
de verkoop spoedig afgelopen.

Woensdag 23 Maart 1949 
De aanvoer van vandaag is weder

om bijzonder groot, bedraagt circa 
6300 bennen waarvan meer dan de 
helft IJslandse ronde vissoorten 3500 
bennen. Er is nogmaals weinig fijne 
vis en platvis voorhanden zodat deze 
gretig wordt opgekocht aan mooie af 
zetprijzen. Over het algemeen onder
gaat de markt voor de andere voor
handen zijnde vissoorten een lichte 
daling in prijs. De IJslandse vangst 
is van zeer goede hoedanigheid en ge 
zien grote partijen kabeljauw opge
kocht worden voor de uitvoer naar 
Duitsland zijn de prijzen van deze 
vissoort, alhoewel iets gedaald in ver 
gelijking met deze van daags voor
dien, zeer vast te noemen. Niettegen
staande de grote toevoer is de ver
koop spoedig afgehandeld.

GARNAALAANVOER
17-3 : 791 kg; 25.463 fr ; 29 reizen; 

gemiddelde prijs per kgr 32 fr.
19-3 : 406 kg; 15.182 fr; 23 reizen; 

gem. prijs per kgr 37 fr.
21-3 : 224 kgr, 7.952 fr; 6 reizen; ge- 

midd. prijs per kg. 35 fr.
22-3 : 29 kgr.; 1.160 fr.; 1 reis; prijs 

per kgr. 40 fr.
23-3 : 814 kg.; 27.813 fr.; 24 reizen; 

gemidd. prijs per kgr. 34 fr.

Dinsdag 15 Maart 1949 :
Grote tong 40; bolktong 50; fruit

tong 61; sch. kl. tong 55; tarbot 50; 
pieterman 38-40; kabeljauw 16; pla
ten grote 19; midd. 15; kleine 9; keil
rog 13; rog 9; wijting 8; zeehond 5-6 
fr. per kgr.
Woensdag 16 Maart 1949 :

Grote tong 42; bloktong 52; fruit
tong 60; sch. kl. tong 54; tarbot 50; 
pieterman 36-40; kabeljauw 16; pla
ten gr. .19; midd. 16; kl. 7; keilrog 13,5; 
rog 9; wijting 6-8; zeehond 5-6 fr  per 
kgr.
Donderdag 17 Maart 1949 :

Tong ongegl. 55; tarbot 52; pieter
man 33; kabeljauw 17; platen midd. 
16; kleine 8; rog 8; wijting 8; zee
hond 5-6 fr. per kgr.

ZEEBRUGGE
Zaterdag 19 Maart 1949 :

Grote tong 39.80; bloktong 39; fruit
tong 65,40; sch. Kl. 67,40; kleine 58' 
pladijs midd. 15; kleine 20; deelvis 13,5 
kabeljauw 16; keilrog 14; rog 10; 
tilten en scherpst. 7,60-8,20; halve 
man 5,20-6,20; tarbot grote 38; midd. 
37; griet 25; bot 5.60; schar 5,50-7' 
pieterman 40 fr per kgr.

Dinsdag 22 Maart 1949 :
Grote tong 42-42,80; bloktong 55- 

56; fruittong 67,6-67; sch. kl. 69-70; kl. 
66,10; pladijs grote 15; midd. 16,20- 
17,20; kleine 21,40-23,20; deelv 16-16,5; 
kabeljauw 15; wijting gr. 13; kl. 10,60; 
keilrog 14; rog 9,40; tilten en scherpst. 
7,60-7,70 halve man 6,70; tarbot gr. 
42; midd. 30; griet 26; bot 6-7; schar 
5,6-10; pieterman 48,60 fr per kgr.

N I
Garnaal

Datum
18-3-49
21-3-49

E U W P O O R T
Gewicht

55
100

Prijs per kgr 
19-21 
25

Vrijdag 18 Maart 1949 :
Tong ongekl. 50; platen grote 18; 

midd. 15; kleine 6-7; rog 8 fr per kg.

Zaterdag 19 Maart 1949 :
Tong ongekl. 53; tarbot 50; pieter

man 34; kabeljauw 16; platen grote 
17; midd. 15; kleine 7; keilrog 13; 
rog 7-8; wijting 8; zeehond 5 fr per kg.

Woensdag 23 Maart 1949 :
Grote tong 44,2-45; bloktong 60.40- 

63,60; fruittong 7.1,40; sch. kl. 75.20; 
kleine 71; pladijs grote 16; midd. 19,6- 
19,80; kleine 25,20; deelvis 18,40; Ea- 
beliauw 15; wijting grote 15; kleine 
12.20-13; keilrog 15; rog 13; tilten en 
scherpst. 8,80-11; halve man 8; tarbot 

U  n  ,  . .  grote 35; midd. 26; griet 32; bot 8,80-nuis Kapn. nuysseune 9; schar 8,2-13; pieterman 51,50 fr
per kgr.

B L A N K E N B E R G E
IN DE S T E D E L IJK E  VISMIJN

In de afgelopen week werden 3070 
kgr. verse vis aangevoerd, zijnde de 
opbrengst van 4 reizen.

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

Tel. Privé 421.06
(4) Vismijn 513.41VVVVVVVVVVVtA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Kar. Fr.
0.280 Noordzee 3250 32.130
0.235 Kanaal 15148 174.490
0.268 Noordzee 16850 134 930
0.224 Noordzee 20822 182.870
0.246 Kanaal 9356 162.925
0.250 Noordzee 18192 168 920
0.287 Kanaal 8227 133.960
0.289 Kanaal 987f> 112 660
0.166 Kanaal 7977 137.170
0.25 Kanaal 10885 125.930
SSO.148 IJsland 102.043 866.580
0.288 Kanaal 6635 109.200
0.176 Kanaal 11590 152.770
0.214 Kanaal 8751 120.870
0.305 Kanaal 15073 177.160

Kar. Fr.
0.257 Kanaal 8842 82.090
0.140 Kanaal 8979 107.750
0.66 Kanaal 12639 136.560
0.31 West 986 11.130
0.5 West 809 8.400
0.266 Kanaal 14090 151.020
0.200 Kanaal 6571 90.790
0.329 Moray Firth 22660 209.190
0.319 Kanaal 11117 116.040
N.776 West 1233 17.480
0.282 Kanaal 16144 164.040
0.223 Kanaal 9895 113.160
SS0.303 IJsland 177444 1093.050
0.115 Kanaal 8285 117.730
0.192 West 5166 84.710
0.183 West 8501 81.970

VERWACHTINGEN

Dinsdag 22 Maart 1949 :
De aanvoer van heden is zeer aan-

Donderdag 24 Maart 1949 
Onbeduidende aanvoer aangebracht 

door 3 kleine kustvaarders. Er is ook

ZATERDAG 26 MAART 1949 :
Van de Noordzee : 0.86; 0.255; 
0.109.
Van het Kanaal : 0.285.
Van Moray Firth : 0.286 

ZATERDAG 26 of MAANDAG 28-3 : 
Van het Kanaal : 0.312; 0.243.
Van de Noordzee : 0.324. 

MAANDAG 28 MAART 1949 :
Van het Kanaal : 0.89; 0.326 ; 0.278. 
Van de Noordzee : 0.226 ; 0.241. 
Van IJsland : 0.301 (3200 b .) ; 0.159 
(2000 b.).
Van de West : 0.330; 0.78.

MAANDAG 28 of DINSDAG 29-3 : 
Van het Kanaal : 0.65; 0.222 ; 0.112; 
0.237; 0.132; 0.287.

DINSDAG 30 MAART 1949 :
Van het Kanaal : 0.291; 0.292; 0.170 
0.165.
Van de West : 0.201; 0.196; N.819. 
Van de Oost : Z.186;
Van IJsland : 0.333 (220 b.). 

DINSDAG 29 of WOENSDAG 30-3 : 
Van de West : 0.128; 0.210; 0.137; 
0.265; B.510; 0.239 ; 0.229 ; 0.218. 
Van het Kanaal : 0.193; 0,231; 
0.311.
Van de Noordzee : 0.94. 

WOENSDAG 30 MAART ,1949 :
Van het Kanaal : 0.82; 0.304; 0.153. 
Van IJsland : 0.205 (1200 b.).
Van de Oost ; N.745.
Van de West : 0.122; 0.131.
Van de Witte Bank : 0.198; 0  220.

Donderdag 24 Maart 1949 :
Grote tong 32-35.40; bloktong 41- 

47,40; fruittong 55.40-58,40; sch. kleine 
57-60.50; kleine 50-55.50; plad’ is grote 
16-17; midd. 17; kleine 20,80-21,20; 
deelvis 15,50; kabeljauw 15-16; wijting 
grote 9; kleine 5-9; keilrog 9; rog 7,2; 
tilten en scherpst. 8.70-7,20; halve 
man 7; tarbot grote 35; midd. 26; 
griet 27,50; bot 6,50; schar 11; pieter
man 39,50 fr per kgr.

GARNAALAANVOER

18-3 : 108 kg; 5208 fr; 2 reizen; laag 
ste prijs 46; hoogste prijs 50; gemid. 
prijs per kgr 48.

21-3 : 2335 kg; 90093 fr; 15 reizen; 
laagste prijs 29; hoogste prijs 41; ge
middelde prijs per kg. 38,50.

24-3 : 214 kg; 7346 fr; 6 reizen; 
hoogste en laagste prijs per kgr 30-38.

VISAANVOER

17-3 : 11300 kg; 140.770 fr.; 4 reizen.
19-3 : 6150 kg; 113.850 fr; 13 reizen.
21-3 : 800 kg; 15.690 fr; 4 reizen.
22-3 : 16150 kg; 250.540 fr; 6 reizen.
23-3 : 8100 kg; 146.715 fr; 5 reizen.

V IS M IJN  O O S T E N D E
WEEK VAN 18 TOT 24 MAART 1949

Vrijdag
Vendredi

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

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

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

Raie — Rog ...............................
Barbet — 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 — Zeepaling ..............
Lingue — Lengen ....................
Sole d’Ecosse — Schotse schol 
Hareng — Haring (volle) ... 
Hareng guai — IJle haring ...
Latour ............................................
Tacaud — Steenpost ..............
Flétan — Heilbot ....................
Colin noir — Kooivis ..............
Esturgeon — Steur ....................
Loup — Zeewolf .........................
Colin blanc — Vlaswijting ... 
Poisson St-Pierre — Zoonevis

Zaterdag Maandag
Samedi Lundi

34,20-52,20 31,80-52,80
59,00-62,80 57,40-64.20
56,00-61,00 59 00-65.00
57,00-58,40 59,60-65,60
50,00-50,80 53,50-55,50
36,00-41,00 37,60-40,00
32,00-34,00 29,00-36,40
24,00-28,00 24,00-27,00

16,80
17,00-17,40
18,80
19,00
11,60 13,40
14,00-15,40 20,00
11,00-13,60 11,00-15,00
10.40-11,20 9,00-12,30

18,00

6,40- 9,40 6,60-11,00
10.50-11,00 12,40-15.00
2,80- 3,80 3.60- 6,80
6,00-10,00 760-14,40
5,40- 7,20 5 60- 8 80

16,00-21,90 19.00-24,70
6,40-10.60 9,80-13,40
3,60-13,00

14,40-17,20 9.60-20 40
7,00- 8,00 7,00-10,00
6,00 7,00- 9,00

16.00 17.40

4.60-10.00 6 00-15.40
8,50-12,22 9,00-14,00

7,50-10,80 8,00-12,40

7,50 7.50- 9 00
5,00- 6.00 6.20- 8 00

18,20-19,60 16,00-18,20

Dinsdag
M a r d i

32,60-56,20
62,50-65,00
59.00-69,00
64.00-70,00 
43,00
39.00-40.00
30.00-36,00
26.00-28.00

Woensdag
Mercredi
31,60-60,60
62.00-72,00
69.00-76,40
72.00-75,80
60.00-68,00
38.00-40.00
29.00-34.00
24.00-26,00

Donderdag
Jeudi

35,60-51,60
70.00
75.00
66.00 
63,00

30,00

15.00

7,80

8,00-11,00 8,40- 9,40
11,40-13,80 11,40-11,60
20,00 16,40-18,00
12,00 11,00-14,40
9.80-10,80
6,80-10,40 6,80- 9,40

14.00-16,70 8,00-20,00
4,40- 6,60 4,80- 5,80

10.40-15.20 9,00-16,40
22.00-25,20 19.00-21,80
6,40- 8,20 6,20- 9,20

12.80-21,40 8,00-12,60
9.20

12,80-21,50 16,00-23.00
9,50-10.00 9,00-11,00

10.00-10,50 8,00- 9,00

16,00-20,20
5.40- 6,40 4,60

10,80-16.00 7,40-16,00
9,00-14.00 7,80-14,40

11,80 8,00-10,80

8,60-10.00 8,50-10,00
6.00- 7.40 5,00- 7,00

10.00-16.00 14.00

6,60- 7,50

7,20

2,60- 4,40 

540- 6,80

6 00- 8 00 
40.00-43 00 
7,40- 7,80

8.60- 9,20 
41.00 

7,20- 9,20

4.80- 7,00 
52,00
5.80- 9,20

7,60- 8.80 
14,00-18,00

9 20-12.00 
15.00-18,70

9,80-11,00
18.00-18,70

7,70
8,70-11,00

15.00-19.00

V IS M IJN  \lV jU lD E N
WEEK VAN 15 TOT 21 MAART 1949

Woensdag Donderdag

2,65- 2,50 
3,20- 3,00 
3,40- 3,15 
2,95 
2,65
2,55- 1,90 
1,84- 1,76

2,55- 2,40
3.05- 2,90 
3,40 -3,00
3.05- 2,70 
2,20- 2,00 
1,90- 1,55 
1,76- 1,54 
1,72- 1,48 
1,72

1,06- 0,92 
1,00- 0,76 
0,72- 0,21

1,12- 0,94 
0,98- 0,74 
0.54- 0,08

1,56- 1,39 
1,52- 1,40 
1,19-1,12 
0,90- 0,77 
1,02- 0,82 
0,98- 0,84

1,32- 0,87 
1,34- 0,98 

1,08- 0,92 
0,77- 0,75 
0.94- 0,76 
0,90- 0,82

0.35- 0,15 
1,23- 0,77 
0,94- 0,78 
1,34- 1,14 
1,14- 0,42 
0,64- 0,20 
1,08- 1,02 
0,53- 0,46

0,22- 0,05 
1,16- 0,54 
0,84- 0,62 
1,24- 0,94 
0,76- 0,38 
0,54- 0,15 
1,32- 1,00 
0,42- 0,32

0,58- 0,54 0,56- 0,42

0,57

0,64- 0,61 
0.49- 0,44 
0,70- 0,64 
0,48- 0,38 
0,94- 0,65 
0,84- 0,74 
0,30

0,49

0,57
0,42
0,64- 0,54 
0,46- 0,27 
0,64- 0,57 
0,82- 0,74 
0,30

3.00- 2,30 
0,55- 0,5.1

1,04-
0,76

0,88

2,95- 2,15 
0,53- 0,31

0,69-0,50

Vrijdag Zaterdag

2,30- 2,80 2,70- 2,55
3,80- 3,30 3,10- 3,00
3,95- 3,70 3,40
3,30 3,25- 3.00
2,90 2,40- 2,00
2,20 2,35- 2,15

ljÓÖ- 0,96 1.0Ö- 0,96
..........  0,98- 0,94

0,52- 0,34 0,80

0,90-' Ó'67 J.22- 1.14
..........  1,28

0.26.....
0,60- 0,48 1.03- 0,79
..........  0,92- 0,84

0,52-0^48 
..........  0,58- 0,42

•A • • • • • • ■  • • • • • • • • •

0,5 i -0,31

Maandag

2,90- 2,60 
3,30- 3,15 
3,35- 3,30 
3,10- 2,95
2.40- 2,05
2.40- 1,90 
1,88

Dinsdag

2,85- 2,55 
3,60- 3,05 
3,75- 3,35 
3,35- 3,15 
2,70- 2,25 
2,40- 2,05

1,00- 0,96 
0,98- 0,82 
0,66- 0,40

1,10- 0,96 
1,20- 0,96 
0,86- 0,36

1,06- 0,97 
1,11- 1,06 
0,95- 0,88 
0,77- 0,75 
0,77- 0,74 
0,76- 0,74

0,28- 0,86 
1,38- 1,09 
1,22- 0.98 
0,80- 0,75 
0,84- 0,75 
0,84- 0,65

0,32- 0,17 
1,06- 0,62 
0,718- 0,76 
0,86- t),85 
0,82- 0,38 
0,64- 0,34 
1,10
0,41- 0,38

0,38-
1,12-
0,86-
1,02-
0,90-
0,72-
1,20-

0,21
0,48
0,58
0,90
0,42
0,34
1,10

0,42- 0,36

0,64- 0,56

0,43
0,44
0,34
0,54
0,39- 0,31 
0,64- 0,51 
0,74- 0,68 
0,30-

0,51- 0,40 
0,40- 0,32 
0,58- 0,50 
0,48- 0,40 
0,54- 0.48 
0,58- 0,70 
0,30

2,55- 2,30 
1,35- 0,33

0,62.....
0,60

2.50-
0.40-

2,30
0,34

0,75



IJMUIDEN
In de week van 16 tot 22 Maart 

kwamen aan de rijksvishallen 15 
stoom en 40 motortrawlers hun 
vangsten verse vis verkopen.

De aanvoer van IJslandse vis was 
voor IJmuiden bijzonder groot, 2 
trawlers met vangsten van 95.000 en 
110.000 kgr. kgr. schelvis en kabel
jauw, van zeer goede kwaliteit besom - 
den ruim 1 millioen fr.

De vangsten van de Noord-vaartui- 
gen bestonden uit vele mooie meid, 
koolvis, baars, puitaal en wijting, de 
vangsten van de Grote Bank moeten 
zeer slecht genoemd worden voor het 
tijdstip van het jaar, daarentegen 
zijn de vangsten van de Moray-Firth 
veel beter.

Tevens blijven de vangsten van de 
motors voor tongen zeer schraal, hun 
vangsten bestaan voornamelijk uit 
schol, schar en wijting.

De marktprijzen van de tongen blij
ven zeer hoog, die van tarbot zeer ge
voelig, trouwens de gehele markt was 
In het begin zeer vast, maar tegen 
Dinsdag trad voor alle soorten verse 
vis een gevoelige daling in en laat 
zich aanzien dat deze daling zich ook 
verder van deze week zal voortzetten.

Export-verzendingen hadden deze 
week plaats naar Engeland, Frank
rijk, België en Zwitserland.

De totale aanvoer was groot : 665 
duizend kgr, waarvan 200 duizend IJs
landse en 465 duizend kgr. Noordzee 
vis, de aanvoer van mooie meiden 
bedroeg 75 duizend kgr.

Verwachting toekomende week 2 
trawlers van IJsland en 14 vaartuigen 
van de Noordzee met vangsten be
staande uit schelvis, wijting, makreel, 
zwarte en witte koolvis.

Men verklare de dokter zot,
als hij voorschrijft visverbod.

Mag de
G.K.Z.

Door een van onze reders van de 
Oostkust werd volgende vraag gesteld 

«Een van de leden van mijn beman
ning op weg naar het werk, valt van 
zijn fiets en breekt zich de schouder. 
Welke kas moet hier tussenkomen 
voor vergoeding?»

ANTWOORD : Aan de wet van 30 
December 1929 op de vergoeding der 
schade voortspruitende uit ongevallen 
overkomen aan zeelieden, en gewij- 
z‘ gd door de Besluitwet van 23 Octo- 
ber 1946 werd, Art. 1 die zegt

dnze eócpwt ncuvt ^Duitsland
Daar deze week vier IJslandse vaar

tuigen ongeveer’  600.000 kgr. vis aan
voerden, is daarvan niet minder dan 
250.000 kgr. naar Duitsland uitge
voerd aan de prijs van 4 fr. per kg.

Zoals we reeds meldden, heeft deze 
uitvoer, reeds heel wat herrie met 
zich gebracht.

Vermits 11 millioen frank ijle ha
ring niet werd uitgevoerd, zal ze in 
de vorm van 1,5 millioen kgr. vis ver
handeld worden.

Daar slechts enkele handelaars hier 
van genieten en de reders kost wat 

! kost willen uitvoeren, heeft men ziin

nieuw een 250 duizend kgr. uitge
voerd worden, want ditmaal zal de 
aanvoer van de motortreilers niet 
minder groot zijn, zodat een inzin
king onvermijdelijk is, zo niet bijna 
gans de IJslandse vangsten voor de 
export bestemd worden.

Dat van weerszijden getracht wordt 
zijn eigen zaak te dienen, weet men.

Wat echter eens te meer daardoor 
bewezen wordt is het feit, dat het 
gebrek aan verstandhouding tussen 
de handelaars en het bekrompen in

zicht van hun leiders, hen eens te 
meer zeer nadelig is geweest.

Deze woorden zullen hen misschien 
niet aangenaam zijn, maar er zijn 
mensen die kortzichtig blijven, die 
kritiek uitoefenen op toestanden wel
ke ze zelf geschapen hebben en die er 
maar niet kunnen toe komen te be
grijpen dat, om nuttig werk te ver
richten men moet kunnen afstand 
doen van het eigenbelang.

Zolang dit niet gebeurt, is alle kri
tiek uit den boze.

Het ongeval overkomen hetzij aan toevlucht genomen tot praktijk 
boord, hetzij zelfs buiten boord, Sn welke het bedrijf trachten renderend
de loop van een voor de dienst van 
het schip of van de zeetocht onder
nomen of ,bevolen werk of taak 
wordt, zolang het tegendeel niet is

te houden, weliswaar ten nadele va' 
de prijs van de vis te lande, maar niet 
zozeer van de verbruiker.

Inderdaad goedkoop of duur aan de 
bewezen, als arbeidsongeval be- jjUSt kan er weinig o f niet gezegd dat 
schouwd waarvoor vergoeding ver- (je vjs jn het binnenland daarom veel 
schuldigd is, overeenkomstig de be- goedkoper verkocht wordt, 
palingen van deze wet. j De opvoeding van de handelaar, het
De schade voortspruitende uit on- ] vaststellen van een winstmarge, zou

hieraan al heel wat verhelpen. Het 
toelateji aan de grootwarenhuizen 

in het binnenland om een afdeling 
vis te openen kan daaraan ook al een 
grote verbetering brengen en het is 

! aan de reders deze te trachten voor

gevallen, welke behoren tot de uit- 
« eraard met de zeevaart verbonden 
« gevaren, wordt gelijkgesteld met de 
« schade, welke wordt vergoed over- 
« eenkomstig de bepal’ngen van deze 
«w et.

Op 7 Juli 1948 door volgende alinea zich te Winnen. 
a«angevuld : | Sedert de «Bon Marché» van Brus-
« Di|B beschikkingen zijn eveneens sel een ^ a fd e lin g  volledig ingericht 
« van toepassing op de ongevallen o- heeft, wordt er bvb. op de Oostendse. 

verkomen op weg naar het werk, markt door die winkel alleen weke-
mits het slachtoffer of zijn recht- 

« hebbenden bewijzen dat het onge- 
« val te wijten is aan een risico dat 
« eigen is aan de afgelegde weg».

Bijgevolg moet hier een aangifte 
ingediend worden bij het Waterschout 
ambt zoals voor een ongeval aan 
boord.

cUeft&aap Z Ó  eetió’S+ërt,

Wij lezen in de «Visserijwereld»

lijks tien duizend kgr. vis rechtstreeks 
gekocht en... verkocht aan prijzen 
welke zeer redelijk zijn, want honder- 
de mensen staan in rij te wachten.

Zou hetzelfde door verstandige 
handelaars in andere grote steden 
van het land niet kunnen bereikt wor
den ?

Ja, maar dan zou men moeten in
zien, dat men in een dag niet moet 
winnen waar anderen 14 dagen moe
ten voor werken.

Om tot onze uitvoer naar Duits
land terug te keren, is het een feit 
dat de exporteurs aan 6 en 6,25 fr. per 
kg. de vis opkochten en is het een 
publiek geheim dat ze daarop een ris- 
tourne zullen krijgen van de reders, 
wien het daardoor mogelijk was de 
uitbating renderend te houden.

Men heeft geen voorafname gewild 
van een gedeelte van de vangst en 
men heeft daardoor een toestand ge
schapen, welke de handelaars ver
plicht heeft aan 6 fr. per kgr. te ko-

Ongevallen in de Visserij

VAKBEKW AAMHEID  
EN K W A LITEIT

INLEIDING
Wanneer de verkoper de nodlige vak

Het is merkwaardig waar de verkoop bekwaamheid bezit en ervoor zorgt, 
in het winkelbedrijf zo’n belangrijke dat hij steeds prima kwaliteit ver
plaats inneemt in het handelsleven, koopt, dan heeft hij reeds voor een 
dat er nog altijd zo weinig aandacht groot gedeelte het vertrouwen van de 
besteed wordt aan de opleiding tot klanten verworven.
«verkoper», terwijl het toch voor een Doch er komt nog iets meer voor ______________
groot gedeelte van zijn bekwaamheid kijken! Het bewijs hiervoor is dat 2 pen>
e n  overredingskracht afhankelijk is of zaken onder dezelfde omstandigheden j Moest elkeen van de exportkoek de-
een artikel wel of niet bij het publiek vaak zo verschillende verkcopsresul- jen> jjan zou niemand hierin graten
ingang zal vinden. taten bereiken. Het succes van de wm-

Want wanneer de winkelier door kelier is dan ook niet alleen afhanke- 
een doeltreffende reclame de aan- l'jk  voor vakbekwaamheid en kwali- 
dacht op zijn artikelen gevestigd teit, doch tevens van het dienstbe- 
heeft en dp toekomstige klant zijn toon, de hygiënische inrichting van z’n 
winkel komt binnenlopen, dan beg'nt bedrijf en niet in het allerminst van 
bij hét persoonlijk contact de verkoop de omgang met het publiek. Hij heeft 
bekwaamheid van de verkoper een niet alleen de belangen van zijn ko- 
woord’ e mee te praten. Er zijn ér pers in het oog te houden, doch zeer 
wien d e z e  eigenschap is aangeboren, zeker ook zijn eigen belangen, want 
doch laten zi; die het verkopen van deze dienen hem een behoorrjke 
natune niet zó vlot afgaat, toch door winstmarge te verzekeren, die hij no- 
gestadige studie en oefening trach- dig heeft om zijn omzet op peil te 
ten zich dit waarlijk niet eenvoudig houden of te vergroten, 
v a k  éigen t e  maken. (VERVOLGT)

gevonden hebben en we hoorden zelfs 
een groothandelaar zeggen, dat het 
te danken is aan de deze week ge
bruikte methode dat hij zijn kost 
verdiend heeft.

Volgende week zijn opnieuw vijf 
IJs’ andse trawlers te " verwachten 
met zeer grote vangsten.

In het belang van de marktprijzen 
menen we dat ’ onvermijdelijk op-

0.293 «Vander Weyden» op 2 Maart : 
ROBERT Victor, werd door slinge
ring van vaartuig met hoofd tegen 
wand gestoten. Lichte kneuzing 
van schedel.

0.304 «Laermans» op 3 Maart : HU- 
BROUCK André, matroos, heeft stek 
gekregen van vis in rechter voet.

0.242 «Jeanne Marie» op 8 Maart 49 : 
BEAUPREZ Pierre is bij het afdalen 
van de trap die naar de motorkamer 
leidt, uitgegleden en gevallen langs 
de treden. Linker kant van rug werd 
licht gekneusd.

0.183 «Oscar Angèle» op 11 Maat 49 : 
LAMBRECHT Jozef, matroos, is bij 
het houden van kurkezak tegen 
wand gevallen. Rug- en lendenspie
ren werden gekneusd.

0.148 «Capt. A. Blonde» op 12 Maart 
MÜSSCHE Frans, matroos is met de 
rechterhand tussen korretouw en 
rol terechtgekomen. Vier vihgers 
werden verpletterd. Het slachtoffer 
werd in IJsland aan wal gezet om 
ter verpleging in ’t hospitaal van 
WestmEjneilanden opgenomen te 
worden.

0.157 «W.S. Churchill» op 12 Maart : 
DEVEY Firmin, matroos, werd ge
kwetst aan linker ringvinger bij het 
behandelen van de breidels.

Z.417 «Devyzo» op 13 Maart : DE-
VOOGHT César .schipper kreeg een 
slag van korretouw op rechter arm, 
waarvan de spieren erg gekneusd 
werden.

0.269 «St Jan Berchmans» op 13 Maart 
JOORIS August, matroos, is bij het 
ophalen der korre geprikt geweest in 
linker hand door staaldraad.

0.236 «Henriette» op 14 Maart 1949, 
PONJAERT Amand, motorist is in 
de machinekamer uitgegleden en op 
een ijzeren staaf gevallen.

0.135 «Jeanne d’Arc» op 14 Maart 49 : 
ZWERTVAGHER Marcel, matroos, 
gekwetst aan linker hand bij het 
pplitsen van wire.

0.227 «Costes et Bellontes» op 16 
Maart : VINCKE Georges, stuur
man, heeft lichte verwondingen 
opgelopen door staaldraad.

0.235 «De Rosa» op 16 Maart 1949 : 
SCHMITT Albert, stuurman, werd ge 
kwetst in linker hand door spijker 
bij het splitsen van wire.

Z.486 «Charlie-Elsie» op 21 Maart 49 : 
SAVELS René, jongen, is in het ruim 
gevallen gedurende de nacht. Rug- 
spieren en ribben werden gekneusd.

0.288 «De Maria» op 16 Maart 1949 
JOORIS Henri, matroos werd ge
kwetst aan rechter hand bij het 
splitsen van wire.

0.121 «Monte Carlo» op 17 Maart 
HUBROUCK Erneat, stuurman, 
heeft een slag gekregen op linker- 
voorarm idoor opwindende kabel 
van de winch.

N aar Ijsland
Buiten de grote IJsland-vaartuigen 

der drie grote rederijen, zijn op het 
ogenblik nog vijf andere vaartuigen 
hun geluk naar IJsland gaan beproe
ven.

Het zijn de 0.250, 0.224. 0.205, 0.318 
en 0.317.

Of hun vangst renderend zal zijn, 
is een andere vraag,__waarop we eer
der negatief zullen antwoorden, ge
zien de lange overvaart, het gebrek 
aan ruimte om grote massa’s vis te 
bergen en de duurte van hun uitba
ting.

3ledding.&&aat aan 
Cl-248 tctuqqeuonden 
in de VleóMmending,
Op 22 October 1948 ging het vissers

vaartuig 0.249 verloren door brand. 
De stuurman Bens Polydoor liet bij 
deze ramp het leven. De reddingsboot 
waarmede de bemanning van 0.249 
zich aan boord van een ander Oost- 
ends vissersvaartuig wist te begeven, 
doch die kantelde, is weggedreven.

Duitse maritieme overheden hebben 
thans aan het Oostends Waterschouts 
ambt laten weten dat een Duitse 
trawler in de Wesermonding deze red 
dingsboot heeft drijvend gevonden.

De eigenaar van 0.249, August Le
naers, werd eveneens op de hoogte ge 
bracht.

Nederlandse vissers naar de

d eló tzee
De IJmuidense kotter «Tessel» 

van de rederij Drijver heeft ’n paar 
weken geleden de thuishaven met 
bestemming Oostzee verlaten Dezer 
dagen kwam het eerste resultaat 
van deze verre onderneming aan de 
markt. Bijna 300 kisten vis werden 
er per vrachtauto uit een Duitse ha 
ven aangevoerd, die i'n IJmuiden 
rond 6000 gulden opleverden. 
Schipper-eigenaar Drijver heeft 

hiermee voor het eerst een nieuw ge-

M eer motoren 
voor de Duitse 

visserij ?
Met het oog op de uitlevering aan 

Holland van de Duitse treilers, is Ge
neraal Clay de mening toegedaan dat 
de deviezen die van de charterlhg van 
deze schepen zou voorkomen best zou
den aangewend worden om nieuwe 
eenheden te bouwen 

Dit nieuws dat in alle bevoegde 
kringen met vreugde vernomen werd, 
zal waarschijnlijk de aanleiding zijn 
tot het opvoeren van het tonnagec'j- 
fer van de Duitse visserij vloot. Men 
hoopt ook dat de toelating zal gege
ven worden deze deviezen te mogen ge 
bruiken voor de nieuwbouw van trei- 
lers gróter dan 400 P.K.

De visserij in de Noordse landen

Zweedse vis naar 
Holland

Zweden voert kabeljauw en schel
vis uit naar Holland. De vis is in kis
ten ingepakt van ongeveer 40 kg. 
goed verzorgd en van aantrekkelijk 
uiterlijk. Ze is te IJmuiden aangeko
men en werd er dan ook In haar ge
heel verkocht.

bied «ontgonnen» tot nu toe kwamen 
slechts de Zweden, de Duitsers, Rus
sen Finnen en de Denen in deze wa
teren, de afstanden uit Nederland wa 
ren een bezwaar.

Met deze eerste reis is echter een be 
vredigend resultaat geboekt, al is de 
expeditie van de gevangen vis uit 
Duitsland naar IJmuiden natuurlijk 
een kostbare post op de exploitatiere
kening. Zaterdag is in de afslag be
wezen dat het initiatief de moeite ge
loond heeft. Vroeger kwamen vooral de 
Zweedse kotters nog al eens met Oost- 
zeevis in IJmuiden maar door de vrij 
hoge winterprijzen markten deze bij 
voorkeur in Engeland.

Het ligt in de bedoeling om na de 
eerste proef nog meer IJmuidense en 
Urke,r vissers naar de Oostzee te la
ten gaan.

Verhoging van
Duitse visprijzen

De JEIA (Joint Export Agency) 
heeft besloten de Duitse visprijzen 
aan te passen. In de kringen van vis- 
importeurs, wordt door deze maatre
gel een gevoelige verbetering ver
wacht. Over het algemeen voorziet 
men dat de prijzen van 4 tot 8 pfen- 
nig per kg zullen stijgen.

Niettegenstaande deze maatregel in 
zekere kringen met welgevallen aan
genomen werd, is «Fischwoche» van 
menfng dat deze maatregel een mes 
is dat langs weerszijden zal snijden. 
Inderdaad is het blad van mening dat 
eerst had moeten gezorgd worden dat 
de bunkeringsprijzen en de vrachtta
rieven van de spoorwegen verlaagd 
werden: De bevolking, die de eiwitrij
ke vis als voedingsmiddel graag lust, 
schrikt over het algemeen terug als 
het de hoge prijzen moet betalen.

Derhalve is het nodig de prijzen 
van de vis zo laag mogelijk te hou-

• den. Minstens voor de tijd die loopt.

NOORWEGEN. In Mei a.s. zal een vis 
sersvloot van 70-80 schepen worden 
uitgerust voor de Groenlandse visse
rij, waar men veel hoop op heeft ge
vestigd. Deze expeditie geschiedt on
der auspiciën van de verleden jaar 
opgerichte vereniging «Utrustnung», 
welke zich ten doel stelt voort te bou
wen op de gegevens welke door de 
Groenlandse expeditie van visserij- 
consulent Fin Devold werden ver
schaft inzake uitgebreide visserijmo- 
geiijkheden in de Groenlandse wate
ren.

De totale export van ingeblikte vis 
bedroeg in 1948 33.855 ton ter waarde 
van 120. mill. kr., tegen 33.809 ton in
1947 met een waarde van 113 mill. kr., 
deelt het «Tidsskrift for Hermetikkin. 
dustri» mede.

Het exportkwantum van 1948 ligt 
iets onder dat van 1939 en de jaren 
daarvoor, met uitzondering van het 
jaar 1938, toen slechts 26.414 ton geëx
porteerd werd.

De vijfde Noorse walvisvangstmel- 
ding aan de Zuidpool over het seizoen 
1948-49 is thans bekend gemaakt. Een 
vergelijk tot de twee voorafgaande 
seizoenen toont het volgende beeld :
A : gehele vangst in vaten - B : ge
hele vangst per werkdag.
Seizoen : 1948-49 1947-48 1946-47

A. 634.600 558.450 498.988
B. 98.4 97.4 124.6
Aan spermaceti-olie werd in 1948-

49 100.000 vaten geproduceerd, tegen 
in 1947-48 49.410 vaten, waarbij in 
beide gevallen als einddatum 22 Fe
bruari genoemd wordt, aangezien de 
berekeningen van 1949 nog niet ver
der kunnen gaan.

De klipvis-export heeft sedert ge
neraties de belangrijkste rol gespeeld 
in de Noorse kabeljauwvisserij. .G e 
middeld werd in de periode 1934-37 
jaarlijks 34.500 ton geëxporteerd. N 
de oorlog duurde het even voordat de 
productie weer opgenomen werd, maar 
toen nam zij zeer snel toe. De dorsvis- 
serij was in 1947 zeer rijk, waardoor 
de klipvisproductie dat jaar een hoog
tepunt bereikte van 53.000 ton. In
1948 daarentegen mislukte de winter- 
visserij bijna, en de productie van 
klipvis daalde zodoende tot 30.000 ton. 
De hoeveelheid gezouten vis daalde 
van 130.000 ton tot 70.000 ton onbe
werkte vis.

De verse en bevroren vis handhaaf
de zich evenwel op ongeveer 40.000 ton.

De berekening voor de klipvispro

ductie van dit jaar voorspelt een be
schikbaar exportkwantum van 27.000 
ton, tegen 46.000 ton in 1948 en 62.000 
ton in 1947. Hier moet echter aan 
toegevoegd worden dat deze bereke
ning nog tamelijk optimistisch is, aan 
gezien zij afhankelijk is van gunstig 
weer.

ZWEDEN. De Zweedse visserij boek
te een recordjaar in 1948. De' totale 
vangst wordt geschat op een waarde 
van 175 mill. kr. Telt men daarbij nog 
de vangst welke in vreemde havens 
aan land werd gebracht, dan komt 
men op een waarde van 185 mill. kr.

DENEMARKEN. Het definitieve ge
tal voor de Deense visleveranties naar 
de West-Zone van Duitsland bedraagt
28.000 ton met een waarde van 4 mill. 
dollars. Er is een uitbreiding bereikt 
van de te leveren soorten. Zo zal bv. 
verse schol per auto naar Hamburg 
vervoerd evenals makreel en verschil
lende andere soorten.

IJSLAND. De IJslandse export was 
in 1948 groter dan ooit te voren in de 
geschiedenis van het land. Zij bedroes: 
105 mill. IJsl. kr. meer dan in 1947. 
Tegelijkertijd werd de import beperkt 
met 10 pet. Engeland was IJslands 
grootste afnemer zoals gewoonlijk 
Het kocht in 1948 voor 118,7 mill. kr. 
Daarna volgt de Brits-Amerikaanse 
zone 'in Duitsland, waarheen trawler- 
vis ter waarde van 67,5 mill. IJsl. k1-. 
geleverd werd. De derde plaats als af
nemer van IJsland neemt Nederland 
in met 34,7 mill. IJsl. kr. — Naast vis 
nemen de huiden de belangrijkste 
plaats in bij de IJslandse export.

Gedurende de laatste jaren werd 
’s winters een rijke haringvangst ge
oogst bij Zuid-IJsland in de buurt 
van Faksabukta. Vooral in de Hval-

fjord was de vangst uitstekend.
De winterharingvisserij vindt plaats 

in de periode December-Maart en le
verde in het seizoen 1947-1948 een to
tale omzet van 1.650.000 hl. Dit jaar 
echter laat het zich aanzien of deze 
visserij mislukt is, aangezien het re
sultaat slechts 957 ton haring voor de 
haringolie-industrie opleverde en 1207 
ton voor aas. Omgerekend in hecto
liter zou de totale vangst zodoende 
slechts 21.21.640 hl .bedragen berekend 
volgens 100 kg. haring op 1 hl.

Cbt&eidö,gevecht te 
d&óiende

Aan de heer Daems E., werd eervol 
ontslag verleend uit zijn functies van 
rechtskundig bijzitter in de kamer 
voor werklieden van het Arbeidsge
recht te Oostende.

Hij is gemachtigd tot het dragen 
van de eretitel van zijn functies.

De heer Van Geenberghe W., ad
vokaat te Oostende, werd aangeduid 
om de opdracht te vervullen van 
rechtskundig bijzitter in de kamer van 
het Arbeidsgerecht te Oostende.

IP IW W J

Oostende-Dover
Uurtabel der overvaarten voor de 

week van 27 Maart tot 3 April 1949.
Van Oostende naar Dover : a f

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

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

gewone passaglersboten.

Reders &  Vishandelaars
«W  jti.B* .Jtm- Jtar j&tr jmr / g $ w HET B€STE

I J SW ORD T GELEVERD DOOR

FROID I N D U S T R I E ! .
Tel. 71.791 (9 )



De Noordzeevisserij 
in Canada

Het grootste deel van de Canadese 
visvangst (87%) komt voort van de 
hoogzeevisserij. De organisatie ver
schilt er in hoge mate van de onze : 
als de vis aan wal komt, en vóór ze 
vertrekt naar de visverwerkende fa
brieken of naar eender welke andere 
oorden, wordt ze van regeringsbeamb- 
ten getest. Indien ze goed bevonden 
wordt, kan ze vervoerd naar het bin
nenland voor de verkoop, of naar een 
van de 540 visverwerkende nijverhe
den.

B U IT E N L A
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De Visserij in Italië
m a •

Voor 1948 hebben de Italiaanse vis
sers enkel 100.000 ton vis aangebracht 
tegen 122.500 in 1947.

Als men bedenkt dat er in Italië 100 
duizend vissers zijn, heeft ieder visser 
slechts in een gans jaar één ton vis 
aangebracht.

NOORWEGEN
DE KABELJAUWCAMPAGNE IN waaraan een dertigtal leerlingen 

NOORWEGEN deelnemen. Dat er plaats geweest
Volgens de laatste berichten, zou was voor meer leerlingen spreekt van 

de kabelj auwcampagne in Noorwegen zelf, daar de lessen gegeven worden 
slechts traagjes een aanvang nemen, op het schip «Staatsraad Lehmkuhl» 
Inderdaad werden op het einde van dat veel grotere bergingsmogelijkhe- 
Februari enkel 22.786 ton aangevoerd, den biedt. Binst de hele duur van de 
tegen 40.058 ton in 1948 en 82.470 ton cursus, ongeveer zes maanden, zal
in 1947. De noodzakelijkheden van de 
markt maken dat het grootste ge
deelte van de vis vers of vervrozen ver 
kocht wordt, slechts een zevende van 
de productie wordt gezouten. Op het 
einde van Februari had deze vis
vangst 4.955 hectoliter gezouten vis

het schip 
liggen.

in de haven van Bergen

EXPO RT VAN NOORWEGEN
De totale export van visconserven 

voor het jaar 1948 bedroeg 33.855 ton
kuit opgebracht. (Dit is ongeveer de- n e n t e le / s T e S  eenzelfde hoeveelheid als ’t vorige iaarï nen tegen 33.809 ton in 1947 voor een e iQe noeveemeia ais t vorige jaar). waarde van 113 mlnioen kronen.

NOORWEGEN BEZIT  
VISSER IJ ATTACHÉS

Dat Noorwegen bijzonder op de vis
serij gesteld is, weet men, daartoe 
schijnen ze ook een nieuwe dienst in 
’t leven geroepen te hebben, en wel die 
van visserij attaché’s. Een der Noorse 
visserij attaché’s is dhr Nils Jangaard 
die voor het ogenblik de Europese 
vertegenwoordiger is van de visserij- 
afdeling van de F.A.O. Daarbij werd 
hij nu onlangs nog directeur van de 
Staatsvervries- en koelhuizen te Aa- 
lesund benoemd.

NOORWEGEN EN RUSLAND
Toekomende maand, zullen er be

sprekingen gevoerd worden tussen 
Noorwegen en Rusland, aangaande de 
territoriale wateren in de Noordelijke 
IJszee. Noorwegen wil zijn territoriale 
wateren uitbreiden van drie tot vier 
mijl. Maar Rusland wil de zijne uit
breiden tot 12 mijl. Dit betekent dat 
de territoriale wateren van Rusland 
bijna zouden grenzen aan de Noorde
lijke gebieden van Noorwegen en dat 
de Noorse vissers daardoor kostbare 
visgronden zouden verliezen.

EEN NOORS VISSERIJSCHOOL- 
SCHIP

Onlangs i s . te Bergen een cursus 
voor het visserij onderwijs begonnen worden : alle gelegenheden zullen te

Duitsland
DE PRIJS VAN EEN NIEUW  

VISSERSVA ARTU IG  IN DUITSLAND
De duitse bevoegde kringe klagen 

er bitter over dat de prijzen voor 
nieuwbouw zo gevoelig gestegen zijn.

Vóór de oorlog, zo zegt «Fischwo- 
che» kostte een schip van 400 Brt. 
hoogstens 450.000 mark. Thans is die 
prijs voor een zelfde vaartuig geste
gen naar 1,1 millioen mark.

Het verbond van de Duitse hoogzee
visserij schrijft daaromtrent :

Deze schepen (van 450.000 mark) 
waren daarenboven uitgerust met de 
duurste stoomturbinen, waar de sche
pen nu van dezelfde tonnemaat geen 
stoomturbinen hebben.

VIS TOESTAND IN DUITSLAND
De tegenwoordige markt toestand 

in de Trizone van Duitsland, vertoont 
een onevenwichtig verbruik. Terwijl 
in zekere plaatsen een grote vraag is 
naar bijna alle soorten vis, is de 
vraag, in andere plaatsen, beperkt 
tot verse en gerookte haring. De ver
koop van schelvis is gering, gezien de 
hoge prijzen. Voor het ogenblik is de 
aanvoer niet groot, gezien de schaar
ste aan IJslandse vis, kle’ne lokale 
vangsten en het slecht weder die de 
Noorse haring-visserij beïnvloeden.

JVieuwe
V c e ite x ,

Te Beverley werd een nieuwe trei
ler te water gelaten, de Cayton Bay.

Hij is bestemd voor de visserij in 
de Witte Zee en is 168 voet lang, 29 
voet breed en heeft een diepgang van 
15 voet. Hij heeft een bunkercapaci- 
teit van 340 ton kolen, welke hem een 
grote aktieradius geeft.

Hij is ook voorzien van goede wa- 
tertanken en een tank voor traan. 
Het visruim met een capaciteit van
12.600 voet zal geïsoleerd worden 
door aluminium platen. Het schip zal
uitgerust 
en Radar.

worden met dieptemeters

ZWEDEN

1948 werd voor Zweden een rekord- 
jaar. De waarde van de totale vangst 
bedraagt ongeveer 175 millioen kro
nen. Met de Zweedse aanvoer in 
vreemde havens wordt dit bedrag on
geveer 185 millioen kronen.

Kabel jauwcampagne
De Portugese vloot die dit jaar naar 

Newfoundland gaat «banken» be
staat uit 15 grote eenheden van onge
veer 2.250 ton per eenheid, met een 
capaciteit van 18.000 kwintaal vis. 
Later zal ze aangroeien met twee 
nieuwe eenheden, die voor het ogen
blik op de werven afgewerkt worden.

Met de kleinere inbegrepen zal de 
Portugese vloot op kabelj auwcam
pagne ongeveer 70 schepen tellen.

De nieuwe treiler «Antonio Pascoal» 
die in Holland gebouwd werd, en 71,40 
m. en 2.420 ton meet, zal aan de eerste 
campagne deel nemen.

FRANKRIJK
VC E N T R A A L " v is s e r i jc o m ite  ^  genomen worden om propaganda c e n t r a a l  V ISSERIJCO M ITE IN te voeren, om het nationaal verbruik

op te voeren, om zekere buitenlandse 
afzetgebieden te veroveren.

Het schijnt dat sommige kringen 
bereid zijn grote sommen aan deze 
propaganda te wijten. Voor de Fran
se visserij zal dit heel zeker goed ge
plaatst kapitaal zijn.
DE FRANSE V ISSER IJD IEN ST  IN 

DE R A V ITA ILLER IN G  
A FG ESCH A FT  

Zoals vóór de oorlog zal het Minis
terie van de Koorvaardij zich voor-

IN
FRA N K RIJK

Dit comité dat in 1945 gesticht werd 
en de corporatie opvolgde, heeft tot
nogtoe een onbeduidende rol moeten 
spelen. Deze beroepsorganisatie heeft 
verleden jaar moeilijke dagen gekend, 
omdat de economische omstandighe
den haar nut niet lieten uitschijnen. 
Nu nochtans, heeft ze deze moeilijke 
klip omzeild : haar krediet werd ver
meerderd en haar zetel werd terug 
naar de kust verplaatst.

Het voornaamste is nu de blikken taan alleen bezig houden met het
verdelen van de invoeren van vreem
de vis in Frankrijk. De diensten voor 
ravitaillering, die de laatste tijd aan 
de bevoegde kringen weinig bevredi
ging gaven, zijn tot ieders tevreden
heid afgeschaft.

Men zal zich herinneren hoe onte
vreden de Fransen waren toen hen 
door het Bulletin Officiel bekend ge
maakt werd hoeveel vreemde inge
voerde vis op de Franse markt zou 
komen en hoe in die tijd, tegen de 

Daarvoor zal niets onverlet gelaten ondoordachte handelingen van de
geprotesteerd

naar de toekomst te richten. In de 
tegenwoordige omstandigheden, moet 
er slechts met de nationale en inter
nationale conjunctuur voor ogen ge
dacht worden aan het behoorlijk aan 
de man brengen van de vangsten 
om aan de vissers een behoorlijk loon 
en aan de uitbatingen een gezonde 
werking te verzekeren.

Alle krachten zullen besteed worden 
aan het inrichten van de binnenland
se markt, en het uitbreiden er van.

GROOT-BRITTANNIE
VERGAAN VAN T R E ILE R

In een van de hevigste stormen, 
werd de treiler Cyelse, nabij Castle- 
bay, op de rotsen gegooid, nadat hij

dig stilgelegd door de storm. Maandag 
werden er maar enkele kisten geland 
in de havens van Noord-Oost Schot
land. Dinsdag stond Wiek op kop met 
160 kisten. In verschillende havens

ter hulp snelde van een ander treiler, was er dien dag geen aanvoer. Woens-
de Ben Bheula. De bemanning werd 
gered door een reddingsboot, uitge
varen van Barra, en een derde treiler 
nam de Ben Bhuela op sleeptouw. 
Kort nadien, gleed de Cyelse van de 
rotsen en sonfc,

AANVOER VIS
De aanvoer van treilers te Lowe

stoft, was in Februari 27.514 cwt. 
voor £  131.136 tegen 30.085 cwt,
waarde £  147.243 in Februari 1947. De 
achteruitgang is te wijten aan de ge
ringe aanvoer van pladijs.

WALVISCONSERVEN

dag werd een verbetering waargeno 
men, maar de aanvoer was nog steeds 
zeer gering.

RUSSISCHE KRAB VOOR 
ENGELAND  

De Britten hebben altijd veel Rus
sische krab ingevoerd : van 500 ton in 
1931-1932 zijn de aankopen gestegen 
tot 1.700 ton in 1938. De moeite die de 
Britten zich getroostten deze invoer 
van krabben in blik in te voeren, ant
woordde in deel aan een andere eis : 
die van zoveel mogelijk gezouten ha
ring naar de URSS te kunnen uit
voeren. Dit laatste land had namelijk 

, , , de neiging vertoond zich aan zekere
De eerste rechtstreekse aanvoer van Britse producten van hoge prijs niet 

walvisconserven van de Zuidelijke meer te interesseren.
IJszee, zal binnenkort met het stoom- Daar de Britten nu persé weer wil- 
schip Ketos in Engeland aankomen. ien hun gezouten haring naar Rus- 
Het schip zal waarschijnlijk eerst een iand uitvoeren (ze hebben immers in 
haven van de Tyne aandoen, en dan Holland en Noorwegen twee gevoelige

ravitailleringsdienst 
werd.

BOULOGNE L E G T  ZICH W EER TOE  
OP DE V ER R E V ISSER IJ

In 1937 beliep de aanvoer van Bou- 
lonese schepen 106.803 ton. Deze ton
nage werd hgt volgende jaar lichtjes 
overschreden.

Toen de oorlog een einde genomen 
had, heeft men in Frankrijk een 
langzaam terugwinnen van deze c ij
fers kunnen gewaar worden : in 1945 
was het 12.281 ton; in 1946. 40.139 ton; 
in 1947 : 51.202 ton'; in 1948 : 85.263 
ton. Deze schijnbare regelmatige op
voering van het tonnagecijfer laat 
zien dat de tegenwoordige vloot, die 
ongeveer gelijk is aan de vooroorlog
se voor wat haar capaciteit betreft, 
nochtans per eenheid een minder ren
dement gehad heeft.

De Fransen zullen er al hun krach
ten aan besteden om dit cijfer nog 
op te voeren, want zeggen ze, de om
standigheden voor de rederiien zijn 
veel strenger dan ze ooit in 1939 ge
weest zijn.

De haring wordt altijd gewaardeerd, 
maar sommige andere vis ziet haar 
prijs de meest eigenaardige schom
melingen ondergaan, tengevolge van 
het al of niet voorhanden zijn van de 
bereidingsmiddelen. Als voorbeeld

“ S  w !  ^ clr" r̂ ten gevonden), hebben ze de daarvan kan de rog genomen worden
aankopen van Russische krab in blik- 1 die omzeggens geen kopers vindt, omontwikkeling, want het in blikken leg 

gen wordt in de Zuidelijke IJszee ge 
daan. Vijf of zes uren nadat de wal
vis gedood is, wordt hij overgebracht 
naar een Noors schip, waar de berei
ding uitgevoerd werd met de verse vis. 
Een uitbreiding van dit procédé wordt 
verwacht. Buiten de conserven, zal de 
Ketos nog een lading vervrozen wal- 
visvlees hebben.

AMMUNITIE EN VIS
Te Lowestoft wordt er verklaard dat 

de beweringen van de Duitsers als 
zou het in het water gooien van am
munitie, de vis doen vluchten, volledig 
onwaar zijn. Een beambte van het 
Ministry of Fisheries zei dat er specia
le gebieden zijn voor het in het wa
ter gooien van ammunitie en dat er 
geen visser aan denkt in deze gebieden 
te gaan vissen. Een andere beambte 
zei : Vissers klagen over de schaarste 
aan vis in de Noordzee, maar ik heb 
er nog geen een horen zeggen dat het 
in het water gooien van ammunitie de 
vis deed vluchten.

KOSTEN VAN BUNKERS
Schotse treilereigenaars klagen over 

de hoge kosten van brandstoffen en 
zeggen dat zij belachelijke hoge prij
zen moeten betalen voor bunkers van 
mindere kwaliteit. Als deze kosten niet 
verminderen, zeggen ze, zal de exploi
tatie niet meer renderend zijn.

STORM
Verleden week werd de aanvoer in 

de kleine Schotse havens bijna volle-

jes hervat. Een eerste lading kwam 
verleden week in een Engelse haven 
aan.

5)e Beate ui&yitoudcn in  
f a n i u v a

De grootste hoeveelheid vis, aange
voerd uit de Noordzee gedurende Ja
nuari, kwam uit de Zuidelijke vis
gronden, 55.482 cwt. Volgens statistie
ken uitgegeven door de Ministry of 
AgriCulture and Fisheries, was de aan
voer van dezelfde gebieden, 37.466 cwt 
voor Januari 1948 en 32.274 cwt voor 
verleden December. Vergelijkende c ij
fers voor de Midden Noordzee voor 
dezelfde maanden waren : 38.428 cwt, 
59.538 en 67.071 en voor de noordelijke 
gebieden : 6377, 3942 en 18.811 cwt. 
De Barentszee en de Murmansk Kust 
gaven eens te meer de grootste aan
voer met 421.369 cwt in Januari tegen 
419.350 cwt in Januari 1948 en 436.496 
cwt voor December.. Aanvoer van de 
kusten van Noorwegen was 38.346 cwt 
in Januari, 107.683 gwt in Januari 
1948. Cijfers voor andere visgronden 
waren : IJsland 29.973. 27.369 en 32.600 
cwt; West-Schotland 27.956. 44.818 en 
75.925 cwt; Zuid en Zuid-West Ier
land : 17.128, 32.495 en 33.043 cwt; 
West Ierland 13.482, 1022 en 9416 cwt; 
Ierse Zee 10.247, 14.358 en 17.639 cwt; 
Kanaal : 7786, 3860 en 5043 cwt; Bris
tol Channel : 3395, 436 en 2439 cwt; en 
Faroë : 1589, 8901 en 4330 cwt.

dat de boter voor het ogenblik ont
breekt. Daardoor komt het dat deze 
vis sommige dagen slechts 1 fr, per 
kgr. verkocht wordt. De wijting, die 
tweede komt od de lijst van de aan
voeren in Boulogne, is het hele jaar 
door goed verkocht geweest, maar 
men heeft nochtans een inzinking ge
kend in het midden van de zomer. In- 
zink'ne die trouwens ieder jaar on 
hetzelfde ogenblik terug komt. en die 
maakt dat deze visserij enkel tot een 
zeker eeeeei eliLeedm 
zeker getal treilers beper kbtiihl 
zeker getal treilers beperkt blijft. 
Voor de andere vaartuigen, eens de 
visserij op de haring en de makreel 
geëindied. komt het er op aan de vier 
overbliivende maanden (tot de eerst
volgende harinecampasrne in Augus
tus) best moeeliik te gebruiken. Vele 
schenen willen niet meer naar Mauri
tanië vertrekken om twee redens : 
1) de vis in warme wateren gevangen 
bewaart te moeilijk; 2) ze vindt op 
de Franse markt een te moelijke a f
zet.

NAAR KOUDE W ATEREN ?
En waarom niet ? De visserij biedt 

daar meer mogelijkheden. De vis die 
er gevangen wordt (hoofdzakelijk ka
beljauw) gaat een goede prijs en be
waart gemakkelijk.

Verder zal het veel trawlers moge- 
lijk geworden zijn, daar ze nu brand
stof meekrijgen voor een termijn van 
een maand.

BE F3 Harry CATCHPOLE. Lowestoft - Oostende, biedt aan alle Bel
gische reders en vissers die wensen hun vangst in Lowestoft te ver
kopen de diensten aan van haar nieuwe écorage-firma

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

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

ffifUef uit Yerseke
Yerseke 19-3-1949.

DEENSE mosselen in Nederland 
en België

G EW ETTIG D  PROTEST

Waar we ditmaal over zullen schrij
ven ? Volgens gewoonte over verschil
lende visserij- en handelsaangelegen
heden, enz. Zeer zeker, maar wat zich 
als het ware vanzelf op de voorgrond 
dringt is wel het zenden van Deense 
mosselen ook nu naar België. Was de 
gewaarwording dat de Denen voet aan 
wal kregen in Parijs, verre van aan
genaam, nog veel meer opschuddmf 
verwekte (en verwekt) het nieuws 
dat het schijnt alsof ook in België 
het oudste en stevigste bolwerk voor 
de Zeeuwse mosselhandel in z’n gan
se omvang een poging of wellicht nog 
meer zal worden gedaan om zich ook 
daar tussen te wringen ten detrimen
te, dit is duidelijk, van de in Zeeland 
gevestigde kwekers en handelaars. 
Want wordt de Franse markt bediend 
vrijwel uitsluitend door enige grote 
ondernemingen, België werd en wordt 
bediend door kleine en grote. Want al 
wie handelaar is of was, dreef handel 
in België. Vandaar de nog meer merk
bare reactie. Wij en meer anderen als 
nuchtere toeschouwers hielden wel
licht meer rekening met de mogelijk
heid van hetgeen nu feit werd, dan 
de rechtstreeks betrokkenen. Wat 
niet behoeft te verwonderen. Het valt 
meer voor dat men iets op een af
stand beter ziet dan van dichtbij 
Toch wil het ons verwonderen dat 
men niet eerder die maatregelen nam 
die nu ijlings worden genomen er 
dat men nu dadelijk doen mag (of 
moet ?) wat eerder niet scheen te 
kunnen. Vooral met het Franse voor
beeld voor ogen komt ons dit al zeer 
eigenaardig voor. Reeds lang gingen 
naar Frankrijk gezuiverde mosselen 
toen die naar België niet MOCHTEN 
worden geleverd. En dat niettegen
staande-er meerdere iets verder ziende 
handelaren geruime tijd op aandron
gen ook naar België gezuiverde mos
selen te MOGEN leveren. Het was 
echter niet toegelaten ! Zelfs werd 
een handelaar die toch een lading 
mosselen naar België trachtte over te 
brengen, hiervoor op de vingers ge
tikt (We mieken van dit geval inder
tijd melding in ons blad). Nu de De
nen naar België leverden vervallen 
schijnbaar eensklaps alle bezwaren 
en beijvert men zich België althans 
(tot nu toe) alleen Brussel te voor
zien van gezuiverde mosselen aange
voerd per auto. Weer hetzelfde als in 
de Parijse kwestie ! Men komt weer 
achter de feiten aan. En weer bewe
ren we dat, was de handel vrij of 
minder gebonden geweest, de aange
voerde mosselen reeds lang veel zui
verder zouden zijn geleverd dan tot 
nu toe geschiedde. Men ziet Ook nu 
weer dat* men het PARTICULIER 
initiatief en ondernemingslust niet 
straffeloos kan binden, althans niet 
al te vast. ’t Wreekte zich in Frank
rijk en het wreekt zich in België. Zou
den de heren regelaars nog niet tot 
de overtuiging komen dat ze veel te 
veel hooi op d’r vork namen door zicii 
niet tot veel minder te benalen. 
slechts tot datgene wat werkelijk no
dig was en is ? Hopen we s l e c h t s  dat 
straks op hen niet van toepassine 
blijke wat ’t volgende puntdicht 
zegt : «Door schade en schande wordt
in en wiis, sprak op zekere da<? tot 
Gijs: was dat maar waar. snrak Giis 
tot Klaas, want velen blijven altijd 
dwaas». Uit de twee berlchties die w° 
over deze kwestie in ons streekblad 
aantroffen vernemen we «dat de Deen 
se mosselen hun intrede hebben ge
daan op de Brusselse markt.

Deze invoer die per auto gaat ge
schiedt niet via de gewone handel.

Anderzijds wordt getracht door een 
snelle bediening en het aanvoeren 
vanzeer goede kwaliteit de markt zo
veel mogelijk te behouden». En in het 
andere bericht waarboven : «Mossel- 
kwekers let op uw saeck» lezen we : 
«Na de eerste zending van 10.000 kgr. 
(100 ton) Deense mosselen zijn er niet 
meer aangevoerd te Brussel. De mos
selen worden verhandeld buiten de 
combinatie van importeurs van mos
selen om. De mosselen waren zeer 
mooi van stuk en goed van kwaliteit. 
Het is een geluk dat de officiële han
delaars in Brussel en elders er zich 
niet mede inlaten. Oppassen blijft 
echter de boodschap al zal het nu het 
seizoen reeds ver gevorderd is, niet 
veel kwaad meer kunnen. Frank
rijk blijft een leerzaam voorbeeld. In 
dat land zijn ’t afgelopen seizoen 100 
duizend ton (van 100 kgr.) geïmpor
teerd». Tot zover deze beide berichten. 
We willen echter op een en ander er
uit nader wijzen. Ten eerste : men 
tracht door snelle bediening en het 
aanvoeren van zeer goede kwaliteit 
de markt zoveel mogelijk te behou
den. Waarom zo vragen we ons af, 
zorgde men niet eerder voor snel ver
voer en betere waar ? Waarom pas 
nu ? Verder : «De mosselen worden
verhandeld buiten de combinatie van 
importeurs van mosselen om». (Bui
tenom «Vermosin» dus ?) De De
nen leveren dus wel aan «buiten
staanders». De «Cevemos» ’t Verkoop
kantoor hier niet ! Waarom niet ? 
«Het is een geluk dat de officiële han
delaars er zich niet mee inlaten». Ac- 
coord, maar hoe lang duurt dit ? 
Slechte of slecht verzorgde mosselen 
afnemen als er goeie te bekomen zijn? 
’t Zou tegen alle gewoonte en alle re- 
gels_ingaan als dit iets lang zou door
gaan. En dan (is ’t om ons te laten 
lachen ?) «Frankrijk blijft een leer
zaam voorbeeld». Gewis, alleen maar 
m°n heeft vergeten of het niet nodig 
geacht de les ter harte te nemen. En 
dat is onzes inziens iets dat moeilijk 
te zwaar kan worden aangestipt. 
Want dit verzuim werd gepleegd door 
de leiders, de heren die het eens be
ter zouden doen dan de mensen die in 
het vak groot-groeiden. Zou het op
doeken van de «Woltersom»-organi- 
satie die aanstaande is, uitkomst 
brengen, of zou de Benelux ons de ge
wenste bevrijding uit al te enge 
kluisters brengen ? ’t Is meer dan 
tijd !! ! We stappen van dit punt af, 
maar blijven toch maar in de mos- 
selsfeer zweven. In Januari 1948 wer
den uitgevoerd 50.120 ton (van 100 
kgr.), in Januari 1949 echter maar 
37.893 ton mosselen. Dus ruim 12.000 
ton minder. België nam 1000 ton, 
Frankrijk echter 15.000 ton minder 
af, maar Engeland voerde bijna 4000 
ton meer in. De Yerseekse zaadvissers 
die naar het vrije gebied van de Wad
denzee gingen, slaagden er nog niet 
in voor zover we weten een vracht 
zaad te bemachtigen, waaraan het 
onstuimige weder der laatste twee 
weken wel niet onschuldig zal zijn. 
Enigszins vreemd doet ’t daarom wel 
aan dat een visser uit Bruinisse reeds 
verleden week aankwam met een la
ding zaad van... ja van de Waddenzee. 
Die visser had toch zeker wel geluk. 
Of...? Om te eindigen met iets dat 
toch ook nog de mossel-aangelegen- 
heden, zij het niet direct, raakt, delen 
we mee dat op de BRU.24, eigenaar- 
schipper Hoogerheide, onder het vis
sen bij het ophalen der korren de 
mast afknakte. Als een wonder kan 
worden aangemerkt dat niemand der 
opvarenden enig letsel bekwam.

Verantw. Opst S. BOLLINNE 
H. Hartplein, 11. Oostende 
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