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VISSCHERUBLAD
1 Z 1.93 13.52
2 M 2.13 14.27
3 D 2.54 15.07
5 W 3.36 15.15
5 D 4.34 17.00
6 V 5.47 18.24
7 Z 7.16 19.54
8 Z 8.35 21.05
9 M 9.37 22.03

10 D 10.29 22.50
11 W 11.11 23.30
12 D 11.49 | |
13 V 0.10 12.30
14 Z 0.51 13.12
15 z 1.37 13.56
16 M 2.25 14.41
17 D 3.04 15.31
18 W 4.05 16.28
19 D 5.04 17.31
20 V 6.15 18.48
21 Z 7.30 19.59
22 Z 8.38 21.02
23 M 9.32 21.21
24 D 10.15 22.32
25 W 10.52 23.07
26 D 11.22 23.38
27 V 11.54 -------
28 z 0.07 12.26
29 Z 0.43 12.59
30 M 1.20 13.36
31 D 2.01 14.16
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Hoe een kleine reder uitgeperst w ordt! - W at zegt de 
minister ervan !

In ons nummer van 22 April gaven 
we een staaltje van de uitzonderlijke 
zware lasten, welke onze reders hoe
ven te betalen en meldden we terug 
te zullen komen op deze zeer grie
vende onrechtvaardigheden.

Hierna volgt een nieuw staaltje van 
deze maatregelen, welke voor gevolg 
hadden dat een kustvisser-reder niet 
alleen brodeloos maar zelfs niet in de 
gelegenheid wordt gesteld, zonder 
grote schulden te maken, z’n scheepje 
te herstellen.

Zoals velen werd dit vaartuig, heb
bende een lengte van ongeveer 15 m. 
en voorzien van een motor Deutz van 
70 P.K., geëvacueerd en kwam het in

Engeland terecht.
Zoals we in ons nummer van 22 

April medeelden werd daar aan alle 
Belgische reders een schriftelijke m e
dedeling gedaan welke luidt als volgt: 

AAN WIE HET AANBELANGT 
Bij deze verklaren wij, dat alle 

Belgische vissersvaartuigen na de in
vasie in België, vertoevend in de ha
vens van het Verenigd Koninkrijk, 
door de Belgische regering opgeëist 
werden. Zij neemt sedert 1 Juli 1940, 
alle verantwoordelijkheid op zich 
tegenover de eigenaars voor de verze
kering tegen gewoon en oorlogsrisico.

De ganse vissersvloot is bijgevolg 
verzekerd geweest vanaf 1 Juli 1940 en

Wxuvuun geen
staatssecretaris
vao* de v i s s e r i j  ?

De herziening van de Nederlandse ten en steunen van Coöperatieven, 
Grondwet, die in September 1948 van de propaganda voor een groter vis- 
kracht is geworden, heeft o.a. de mo- verbruik en het gezond maken van 
gelijkheid geschapen staatssecreta- het zieke bedrijf voor wat import en 
rissen te benoemen. Deze zouden vol- export betreft, vergen wat meer dan 
gens de geest van de wet, een soort een onsamenhangend gekibbel en 
onder-ministers zijn, die de ministers onderhandelen met verschillende de
in hun d.kwijls te omvangrijk ge- partementen; die weinig of niets voe- 
worden taak moeten bij staan. len voor een visserij welke te ver van

Alhoewel zij voor hun beleid verant de hoofdstad gelegen is, waar men 
woordelijk zijn tegenover het Parle- niets voelt voor de vele maritieme 
ment kunnen zij toch niet met de problemen, welke toch van zo’n groot 
ministers op gelijke voet gesteld wor- nut zijn in het kader van de West- 
den, daar zij aan de bijeenkomsten Europese handelsbedri’ vigheid. 
van’ het cabinet niet mogen deelne- De visserij brengt deviezen en 
men, tenzij zij er toe uitgenodigd wor steeds maar deviezen op. 
den, en er dan nog geen stemrecht Mocht men het in «la capitale» 
hebben. gaan begrijpen, dan zou ons land in

Enkele maanden geleden reeds werd het visserijbedrijf een rijke bron van 
een staatssecretaris van Economische inkomen vinden, waarbij duizenden 
Zaken benoemd. hun bestaan zouden vinden.

Nu volgen een staatssecretaris voor Minister Van Acker, voor wanneer
Landsverdediging en een voor Mari
ne. Men verwacht op die wijze een ge
paste verdeling van het werk te be
reiken, die vruchten kan afwerpen.

Zoals we reeds in ons Nr van 4 
Maart schreven, is ook in België een 
dergelijke maatregel van het groot
ste belang in acht nemend dat het 
ministerie van Verkeerswezen zo om
vangrijk is, dat alhoewel een minis
ter de beste bedoelingen heeft, hij 
onmogelijk zijn volle aandacht aan 
de visserij kan leveren.

(De minister van Verkeerswezen 
heeft buiten de visserij, de post, te
lefoon, telegrafie, vliegwezen, binnen
scheepvaart, de handelsmarine, het 
verkeer, enz... in handen.

Het mag gezegd dat het beheer van 
zo’n departement enorm is.

Waar de stichting van de Neder
landse visserij, in Nederland alles in 
het werk stelt om ook een staatsse
cretariaat voor de visserij te zien tot 
stand komen, komt het ons voor dat 
onze visserijmiddens gezamenlijk en 
hardnekkig op de verwezenlijking 
van een staatssecretariaat voor de 

| visserij in de schoot van het Minis
terie van Verkeerswezen zouden moe
ten aansturen.

Het ogenblik is gekomen om onze 
belangrijke industrie niet meer af
hankelijk te laten van vier verschil
lende deoartementen zoals het thans 

I het geval is.
Alleen dan zal er werkelijk nuttig 

(werk kunnen verricht voor de vele 
lvraagstukken, welke op een oplos- 
Ising wachten.
1 De verwezenlijking van Benelux, 
Viel vraagstuk van de rationalisatie

dus een staatssecretaris voor het vis
serijbedrijf ?

vanaf 19 Juli bij Oorlogsrisico, door 
de Belgische regering zelf die HIER
VOOR ALLE AANSPRAKELIJKHEID 
VOOR ZICH NAM.

Daaruit volgt dat, ZONDER TOE
STEMMING VAN DE REDER en 
zonder zich te vergewissen of al die 
kustvaartuigen UITVAARDEN OF 
NIET, de Belgische regering deze 
vaartuigen verzekerde tegen ALLE 
RISICO’S, mits een premie gaande 
van 12 a 20 t.h. van de waarde der 
vaartuigen en per jaar !

We kunnen het geval aanhalen van 
een vaartuig dat men aan het bou
wen was te Oostende en waarvan de 
romp ZONDER motor naar Engeland 
gesleept werd, waar het nooit in de 
vaart kwam en waarvoor men thans 
vanwege de regie de som van 83.000 
fr. eist voor verzekering.

Wat nu het geval betreft, welke ons 
verder gaande houdt, staat uit de do
cumentatie vast dat het vaartuig van 
de kustvisser-reder X ... door de Bel
gische regering achtereenvolgens van 
af Juli 1940 verzekerd werd voor 605 £  
tot 1770 £  sedert Juli 1942.

Dit gesclïjedde tot \in Juni 1944, 
datum waarop het vaartuig door de 
Britse admiraliteit opgeëist werd en 
waarvoor zij de reder een maandelijk
se vergoeding van 3.000 fr. betaalden.

Dit schip bleef in Engelse handen 
tot het in October 1948 naar België 
teruggebracht werd.

Ondertussen had de Regie de 3000 
fr. welke maandelijks door de Britse 
admiraliteit betaald werd sedert De
cember 1946 ingehouden onder voor
wendsel dat de reder nog 225.000 fr. 
schuld had aan de Staat voor de ver
zekering van zijn vaartuig tijdens de 
oorlog.

OOK DE SCHADE WORDT N IET  
VERGOED

Toen weigerde de reder zijn vaar
tuig over te nemen, zonder vaststel
ling der schade en betaling er van.

De Engelse admiraliteit was het 
hiermede eens en de schade en het 

Zie vervolg blz. 4

Uitvoer van haring naax 
Duitsland

<UUua&id&c& daett atóof de aió&exij niet êeataat - 3tun 
handelwijze een gevaav, veox de fteataanazeftevheid aan 

onze im&vtij - takófitid van het Mini&teue van 
CcottamiócAe Zaken

De belangen van onze visserij eens te 
meer over het hoofd gezien

W eer schietoefeningen te Lombartsijde
In de jongste gemeenteraad werd 

door gemeenteraadslid Rammeloo een 
bondige uiteenzetting gegeven over de 
moeilijkheden die de vissers tegenko
men met de schietoefeningen te Lom
bartsijde. Hij wees op : 1) Het feit dat 
de kustvisserij zijn bijzonderste vis
gronden ontnomen werd. De garnaal- 
vissers kunnen alleen ten Westen van 
de haven Nieuwpoort vissen, terwijl 
de beste garnaalgronden gelegen zijn 
van Nieuwpoort tot Middelkerke. 
Blijven ze ten Oosten van Westende 
dan is het practisch onmogelijk daar 
te vissen zowel bij ebbe als bij vloed. 
Van aan Middelkerke oostwaarts weg, 
is er geen zandgrond meer en vindt 
men slechts slijk. Het is best te be
grijpen dat wanneer altijd maar van 
’t Westen der haven van Nieuwpoort 
moet gevist worden, die plaats na een 
paar dagen leeggehaald is. De gar- 
naalvissers kunnen dan ook onmoge
lijk goede vangsten aanbrengen.

2) Wat betreft de visvangers : wan
neer deze de visgronden willen opzoe
ken, bv. in het Noorden der haven van 
Nieuwpoort, zijn ze verplicht een om
weg te doen om buiten de schietsector

__ _ _ te geraken. Een omweg die leidt tot
,«ran de" vloot,-  het* krediet, het stich-1 aan de Nieuwpoort-bank, d.i. min of

meer dwars van Koksijde, wat voor 
deze mensen een zo grote handicap 
betekent, dat gans een vloedtij er 
door verloren gaat. De heer Rammeloo 
betoogde verder dat het gemeente
bestuur verleden jaar dezelfde toe
standen bij het Ministerie van 
Landsverdediging aanklaagde. Toen 
werd er bekomen dat er enkel ’s na
middags schietoefeningen zouden 
plaats hebben. Dit was destijds een 
werkelijke redding zowel voor de gar
naalvisserij als voor de visvangers. 
Want de garnaalvisserij wordt van 
’s morgens vroeg tot rond één uur 
bedreven. En ook de visvangers ko
men binnen of lopen ter visvangst 
rond dat tijdstip.

Na de uiteenzetting van de heer 
Rammeloo heeft het gemeentebestuur 
ingezien dat de visserij erg te lijden 
heeft onder deze toestand en werd er 
besloten dat een schrijven zal gericht 
worden en naar de Minister van 
Landsverdediging en naar de Minister 
van Verkeerswezen. In naam van de 
vissers hopen we dat de noodtoestand 
zal begrepen worden en dat een gun
stige oplossing zal kunnen bekomen 
worden.

Einde der maand Mei en misschien 
reeds eerder, zal het bedrag aan dol
lars destijds voorzien voor de uitvoer 
van ijle haring aan 70 en 74 dollar en 
later voorbehouden aan de uitvoer van 
IJslandse vis uitgeput zijn.

Er zal alsdan ongeveer anderhalf 
millioen kgr. IJslandse vis in twee 
maanden naar de bizone uitgevoerd 
zijn.

Ondertussen hoopt men in reders- 
en exportkringen een nieuw kontrakt 
voor de uitvoer van vis en vooral volle 
haring te bekomen.

In het verleden hebben verschillen.
1 de exportgroepen de aangevoerde vis 
I en ijle haring verkocht in de vreemde 
i vooraleer ze- gevangen was en zonder 
zich af te vragen of de visserij aan de 
gegeven prijs een bestaan had.

Waar in andere landen het de rege
ringsvertegenwoordigers waren, welke 
de prijs gingen bedingen na raadple
ging van de geïnteresseerde middens, 
is het bij ons om de gewoonte niet te 
verliezen, een aaneenschakeling ge
weest van reizen naar de vreemde van 
al diegenen die meenden een zaakje 
op de rug van de visserij te zullen 
kunnen doen.

Het heeft als gevolg gehad een voor 
de kleine en middenslagvisserij niet 
renderende prijs voor de ijle haring 
en voor de IJslandse visserij een prijs 
welke geen tweemaal die van vóór de 
oorlog betekent op te brengen.

Niettegenstaande de protesten van 
rederszijde bij de regering en de vele 
pogingen om het de exporthandelaren 
wijs te maken dat een dergelijke 
handelwijze tenslotte nefast is voor 
elkeen, heeft het niet geholpen.

Inderdaad, reeds zijn naar Duits
land offerten gestuurd voor de uit
voer van millioenen kgr. volle haring 
waarvoor een prijsofferte van 90 dol
lar of 4,50 fr. per kgr. geleverd grens, 
opgegeven werd.

Dit komt hierop neer, dat de re
der voor zijn volle haring ter vishalle 
slechts 1,80 a 2 fr. per kgr. zal ont
vangen. Dergelijke methodes laten de 
handelaars toe een vaste en dus zeke
re winstmarge te nemen zonder groot 
risico te lopen en de reders willekeu
rig aan hen over te zien leveren, daar 
het globaal kontrakt In handen is 
van een bepaalde, groep 

Dat de Minister van Verkeerswezen 
en deze van Economische Zaken tot 
op heden niet hebben ingegrepen, 
pleit niet voor hen omdat het bestaan 
van een ganse visserij afhangt van 
het willekeurig optreden dezer hande
laars.

M AATREGELEN NOODZAKELIJK
Het is een gekend feit, dat van vis- 

handelszijde de verstandhouding ver 
te zoeken is en dat zonder dwang het 
eigenbelang en de afgunst van de 
ene tegenover de andere, de grootste 
rol speelt.

Om het bedrijf bekommeren ze 
zich niet en zij die in de vele vergade
ringen van het VBZ het de reders 
anders willen doen geloven, zijn zeer 
naief.

Voor deze toestanden geplaatst 
zijnde heeft het ons reeds ten zeer
ste verwonderd, dat de reders zoveel 
geduld aan de dag leggen.

Vermits de handelaars van geen 
gezonde maatregelen willen weten, is 
het thans aan de reders alles In het 
werk te stellen om zelf de zaak in 
handen te nemen en te beletten dat 
om het even wie de gelegenheid 
krijgt op die wijze uit te voeren.

Anderzijds moet onze regering be
grijpen, dat van de wijze waarop de 
reders gesteund worden het brood van 
vele mensen afhangt en dat het uit 
moet zijn met braderieprijzen ten 
koste van de voortbrenger.

Naar we in de laatste instantie 
vernemen, zullen de reders handelend 
optreden.

We kunnen dit initiatief slechts 
steunen en hopen dat het tot resulta
ten zal leiden.

Qeepen en g.awacd 
tang* JEuaxmfiwig,

Nadat we een maand geleden de 
onbestrafte invoer van Deense vis 
langs Luxemburg signaleerden stel
len we thans vast dat Hollandse ex- 
portateurs gepelde garnaal langs Lu
xemburg invoeren.

Het lamlendig optreden van de 
dienst voor Contingenten en Vergun
ningen is hiervan oorzaak. Ander
zijds vernemen we dat bij de betrok
ken minister krachtdadig door de 
kustvisserij wordt geprotesteerd met 
verzoek de betrokkenen hun vergun
ning te ontnemen.

Verder zal ingsgelijks bij de Neder
landse instanties op deze unfaire 
handelwijze gewezen worden.

Zo het daarmede niet helpt, zal 
door de reders op de onmiddellijke 
schors:'ng van allen invoer van gar
naal en dit op de krachtdadigste wij
ze aangestuurd worden.

Waar onze visserij voor de Neder
landse instanties zeer toegevend zijn, 
mag van hen ook gevergd worden dat 
haar onderdanen de bestaande rege
ling niet door unfaire middelen wordt 
te niet gedaan.

Verkoop van alle 
VISSOORTEN 
op Commissie

Fa. Wed. N. Van LEEUWEN
26, Kareelkaai, Brussel 

opgericht 1912 - TEL. 11.25.28 
tel. adr. vanleeuwen -

Vismarkt, BRUSSEL.
(115)

ACag. uitiaijkinty tiawt 
de meemde

Uit betrouwbare bron vernemen we, 
dat hiernavolgende vaartuigen het in 
zicht zouden hebben om op een re- 
gelmatigee wijze het land te verlaten 
naar Zuid-Amerika.

Het zijn de 0.317 «O.L. Vr van 
Fatina» metende 181 Br. ton en voor
zien van een motor Werkspoor van 
336 P.K. toebehorende aan de rederij 
Zeenios;

de N. 739 «Frans NyvUle» metende 
289 br. ton voorzien van een motor 
Superior van 500 P.K.. toebehorende 
aan de weduwe Frans Nyville;

de 0.205 «Montreal» metende 289 
br. ton, voorzien van een motor Su
perior Diesel van 500 P.K. en toebe
horende aan de hh. L. Hindryckx en
F. Vandenberghe;

de 0.226 Henri Irene» metende 
129,15 br. ton voorzien van een motor 
Carels van 335 P.K. en toebehorende 
aan Roser Ghys;

de 0.241 ex 0.345 «Irene-Raphael» 
metende 138 Br. T. voorzien van een 
motor Carels van 300 P.K. en toebe
horende aan de Wwe Henri Ghys en 
Louis Zonnekeyn.

Dit vertrek zou geschieden nadat 
alle panieren in regel zijn.

On het waterschoutsambt is men 
omtrent deze uitwijking op de hoogte 
en werd de aanvraag in regel inge
diend.
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VERBONDSLEVEN
Ccatwmiödi e legiemmtetiag. en &eicAe%ming. aan het

êed ü jf
De afgelopen week stond in het te

ken van de economische reglemente
ring en de bescherming van het be
drijf. De Beheerraadvergadering van 
Vrijdag werd volledig gewijd aan dit 
belangrijk punt .

Op verzoek van een aangesloten 
groepering werd dit punt bij hoog
dringendheid op de dagorde geplaatst, 
daar het ogenblik thans gekomen is 
om de bescherming van het bedrijf 
aan de regeling Ce vragen, nu de 
visserij slechts op gedeeltelijke kracht 
zal uitgebaat worden in afwachting 
van het volle haringseizoen welke een 
nieuwe jaarcyclus in de visserij inzet.

Het is nuttig en nodig dat ieder 
reder volledig op de hoogte is van dit 
vraagstuk. Het is gewichtig genoeg 
om niet ondoordacht te worden voor
bijgegaan. Het vraagstuk is zeer uit
gebreid en omvat vele mogelijkheden 
Heeft het VBZ de mogelijkheid ge
schapen, voorlopig althans de grote 
verliezen der rederijen te stremmen, 
het hoofddoel van bet Verbond der 
Belg. Zeevisserij V niet een kunst
matige toestand te scheppen voor de 
visserij zonder zekere uitkomst, het 
VBZ moet er naar streven een ge
zonde nijverheid te scheppen, die 
leefbaar is voor alle reders zonder uit
zondering en zonder slachtoffers te 
maken.

Over het bedrijf blijft nog steeds 
een bedreiging hangen, die we moe
ten afwentelen. We hebben geen toe
zicht op de verkoopprijzen in de klein
handel, zodanig dat eenieder onze 
waar kan verkopen aap gelijk welke 
prijs, ten nadele van de af zet en ten 
nadele van de reders zelf, die in deze 
winsten geen het minste aandeel 
krijgen, doch integendeel hun waar

met verlies moeten afzetten. Hetzelf
de geldt voor de uitvoer. De reders 
moeten hun waar met verlies afzet
ten, willen ze deze niet volledig laten 
verloren gaan, terwijl reusachtige 
uitvoermogelijkheden blijven bestaan 
die ofwel niet uitgebaat worden ofwel 
door onderbiedingen alleszins voor de 
reders niet lonend zijn.

Uit de verdere besprekingen van het 
Koninklijk Besluit van 13 Januari 
1935 waarbij toelating wordt verleend 
tot het oprichten van een economi
sche reglementering van de voort
brenging en de verdeling, blijkt dat 
het vooral gaat om de bescherming 
van de opbrengsten tegen overpro
ductie. Het zal daarom niet uitslui
tend Jopen over beperking van de 
aanvoer. Ook op gebied van uitrusting 
van de vloot, moet er kunnen be
schermd worden : de bedrijfsonkos- 
ten moeten verminderd worden. De 
bescherming kan even goed een gele
genheid zijn tot het bekomen van 
staatskredieten voor de heropbouw 
der vloot.

Na een zeer drukke bespreking, 
waaruit blijkt dat de Beheerraad het 
eensgezind is omtrent het aanvaarden 
van het principe- der bescherming, 
doch waarbij een gedeelte der leden 
eerst verlangt te kennen op welke 
basis de beperking zal doorgevoerd 
worden, beslist de beheerraad, na 
stemming het principe van de be
scherming te aanvaarden.

Een commissie wordt aangesteld, 
bestaande uit een vertegenwoordiger 
voor elke groepering aangesloten bij 
het VBZ en de Voorzitter van het 
Verbond.

Wordt de bescherming van de visserij
een noodzakelijkheid ?

Op 18 Januari 1935 verscheen in ge landen en die het best hun belan-
heti Staatsblad een Koninklijk Be
sluit van 13 Januari 1935 waarbij toe
lating wordt verleend tot het op
richten van een economische regle
mentering van de voortbrenging en 
de verdeling.

Het voorwoord geeft ons hierom
trent belangrijke aanwijzingen welke 
ons moeten toelaten de zaak van 
meer nabij te bekijken, daar thans 
ook door de visserij beroep gedaan 
wordt op deze bescherming.

Wij hebben gemeend, nu in het 
VBZ deze kwestie het voorwerp uit
maakt van ernstige besprekingen, 
onze lezers omtrent de bedoeling van 
de wetgever in te lichten, teneinde 
elkeen de draagkracht van de bedoe
lingen er in vervat te laten kennen.

A. ZIJN OORSPRONG

Het ontwerp is bedoeld om onder 
de Belgische voortbrengers van één-

gen hebben gevrijwaard.

B. DOEL

Wanneer in een nijverheid de 4/5 
van de algeheelheid zich akkoord

slag te krijgen voor personen die alle 
vertrouwen inboezemen : scheids
rechter dóór de partijen aangeduid of 
leden der magistratuur.

C. BESCHOUW INGEN OMTRENT 
VOORWAARDEN V E R E IS T  TO T HET  
BEKOMEN DER VOORDELEN VAN 

DE ECONOMISCHE 
REG LEM EN TERIN G

De wet dd. 31 Juli 1934 vergt, op
dat een maatregel van beroepsregle
mentering kunne worden getroffen, 
dat de voorziene verplichtingen vrij
willig opgenomen wezen door een on
betwistbare meerderheid. Het gaat 
natuurlijk niet om deze meerderheid 
te bepalen met uitsluitend rekening te 
houden met het aantal der voortbren
gers en verdelers; het hoofdbestand
deel is de belangrijkheid van de voort- 
brengst of van de verdeelde produc
ten; dergelijke interpretatie werd ten 
andere uitgesproken in de voorberei
dende werkzaamheden nopens de zo
éven vermelde wet. (Memorie van toe
lichting. Parlementaire bescheiden der 
Kamer, nr 255, bl. 9. Parlementaire 
Annalen der Kamer, bl. 1934. Verslag, 
Senaat. Parlementaire bescheiden, nr 
178, bl. 16.).

Hier dient niet uit het oog verloren 
dat de verzoekende groepering niet al
leen heeft te bewijzen dat de belan
gen van haar leden samenvallen met 
de belangen van de meerderheid der 
voortbrengers of verdelers, maar ook 
dient te betogen dat het algemeen be
lang de uitbreiding van de opgeno
men verplichting over al de voort
brengers en vérdelers van dezelfde tak 
vereist. Welnu, met het oog op de 
waardering der vereisten van het al
gemeen belang zullen andere factoren 
dan de belangen van de voortbren
ging of de verdeling dienen in ogen
schouw genomen, volgens de aard van 
de verplichting, alzo het verhouding
lijk belang van de kapitalen der ver
zoekers en der afzijdigen, het aantal 
der bij de ondernemingen betrokken 
werklieden, enz. Maar, deze faktoren 
zijn vreemd aan de berekening van de 
meerderheid vereist opdat een ver
zoekschrift ontvankelijk zij.

Hoe dient de door de wet voorziene 
onbetwistbare meerderheid bepaald ? 

Wanneer de beslissing, waardoor de

V a n  o p  «era rorad d e  grote

pekelplas

zet der voortbrengselen in te richten 
op contractuëler grondslag en in het 
voordeel van het algemeen belang, 
zou de regering de nodige recht
streekse of onrechtstreekse maatre
gelen treffen om de afzijdigen er toe 
te brengen zich te onderwerpen aan 
een scheidsgerecht dat alle waarbor
gen biedt en waarvan de uitspraken 
bindend zouden zijn voor de par
tijen».

Het besluitontwerp dat we de eer 
hebben aan Uwe Majesteit aan te 
bieden staat gans in het teken van de 
aangehaalde wensen, het voorziet de 
instelling van een economische regle
mentering van de voortbrenging en 

zelfde nijverheid de vertrouwvolle en verdeling; gebruikmakende van de 
doelmatige samenwerking te vestigen machten welke haar door dit ontwerp 
welke om reden der crisis ene onaf- worden toegekend zal er voor waken 
wendbare noodzakelijkheid is gewor- dat geen hinderpalen worden gesteld 
den. aan de vooruitgang van onze nijver-

Daardoor acht de regering niet zich heid, dat de reglementering niet scha- 
te begeven op de weg der geleide eco- delijk zij- aan de verbruiker en dat het

stellen om de voortbrenging en de af- leden ener groepering van voortbren-

BALKONVISSERIU IN 
NOORWEGEN

Een overoude visserij, de «balkon- 
visserij» genaamd wegens de speciale 
aard van het bedrijf, wordt uitge
oefend in Noorwegen aan de oevers 
van een der schoonste en grootste 
fjorden : de «Sognefjord».

Een stelling van een tiental meter 
hoog, langs de boorden van de fjord 
opgericht, draagt een klein balkon 
van waarop de visser de omtrek kan 
overzien en tot op een zekere diepte 
in het kalme water van de fjord kan 
kijken. Van boven op deze hoge zit
plaats bestuurt de visser het net dat 
op een zekere diepte onder water 
vastligt. Zodra een vis boven het net 
zwemt, trekt hij aan de lijnen, deze 
trekken de boorden van het net boven 
water, de vis is gevangen.

Met een roeibootje wordt de vis dan 
langzaam gedreven naar een der uit
einden van het net tot wanneer men 
deze gemakkelijk kan grijpen en de 
vangst begint opnieuw.

Deze visserij wordt vooral uitgeoe
fend voor het vangen van zalm welke 
in de fjorden zeer veel voorkomt.

Na de vangst, worden de netten op
getrokken langs de palen om te dro
gen in de zon.

De hoge palen met netten welke 
schril afsteken tegen de donkere gril
lige rotswanden, geven een typisch 
beeld aan het landschap.

GRIEKENLAND
Hoewel Griekenland over een zeer 

grote kust beschikt, was de visvangst 
er vóór de oorlog weinig ontwikkeld. 
De opbrengst bedroeg er voor 1940 
amper 25.000.000 kgr. of ongeveer 50 
t.h. van de behoeften '> r  bevolking. 
Dit gebrek aan vis kost ie het land 
jaarlijks 600 millioen drachmen (on
geveer 250.000.000 fr.)

De vooroorlogse visserij werd er met

zeer primitieve middelen uitgeoefend. 
Het materiaal was arm en zeer ver
ouderd. De oorlog bracht geen voor
uitgang noch verbetering. Door de 
zorgen der UNRRA werden motor
bootjes, brandstof en garens voor net
ten geleverd. Het ministerie van 
Landbouw en de Landbouwbank ver
leenden grote kredieten voor uitbrei
ding van de visserijnijverheid.

Thans werkt de Griekse regering 
aan een plan voor uitbreiding van de 
visserij. Dit zal het mogelijk maken 
voldoende vis aan te voeren om in de 
behoeften van het land te voorzien en 
het overschot uit te voeren. Het plan 
vorziet eveneens de oprichting van 
koelhuizen, diepvriesinstellingen voor 
het bewaren van vis.

Twaalf grote schepen, modern uit
gerust, zijn thans in de vaart terwijl 
ander nieuw materiaal binnenkort 
verwacht wordt.

Buitenlands
overzicht

UITVOER NAAR DUITSLAND
De uitvoer naar Duitsland van IJs

landse vis gaat nog steeds door. Voor 
de reders betekent het vooralsnog 
een zekere uitkomst. De visverkoop is 
in een kalm stadium getreden. Even
wel blijft de aanvoer van IJslandse vis 
op onze markt toestromen. Hoewel de 
prijzen voor Duitsland onvoldoende 
blijken, mogen we gerust aanvaar
den dat ze toch nog beter zijn dan 
«Pescator». Deze uitvoer blijkt ech
ter zeer ongezond te zijn voor de toe
komst. Ook in het VBZ heeft men dit 
ingezien en zoekt men thans om, 
door het gezondmaken van het bedrijf, 
te komen tot de mogelijkheden van 

! gezonde uitvoer.

VERNIEUWING
Handelsverdrag met Engeland

nomie maar wel de kwalen te helen 
welke voortspruiten uit een overdre
ven individualisme, dat in sommige 
gevallen reeds ernstige hinderpalen 
heeft gelegd op de wegen van onze 
uitvoerbedrijvigheid en dat wel eens 
de vruchtbaarste onzer internationale 
ruilverrichtingen in gevaar brengt.

Inderdaad, de crisis heeft de voor
waarden van de internationale han
delsbedrijvigheid gewijzigd; het a f
sluiten van vergelijken tussen groe
peringen zijn meermaals onmisbaar 
voor de tenuitvoerlegging der inter
nationale overeenkomsten. De rege
ringen bepalen contingenten van de
viezen en van invoervergunningen 
nog alleen na rekening te hebben ge
houden met de door de georgani
seerde voortbrengers opgemaakte 
programma’s van voortbrenging en 
verkoop. De uitvoermogelijkheden 
voor afzonderlijk optredende nijve- 
raars of handelaars slinken voortdu
rend. Allentwege wordt de noodza
kelijkheid der beroepssolidariteit er
kend; de economische structuur van 
ons land is uitzonderlijk gevoelig en 
ondergaat sterk de invloed van de 
strijdbewegingen der grote nijver- 
heidslanden; om haar leefkrachtig- 
heid te vrijwaren is een krachtdadige 
inspanning voor meer geordende be
drijvigheid onontbeerlijk geworden. 
Het zijn ten andere de nijverheden 
die een vrijelijk aanvaarde tucht 
hebben opgenomen die de beste uit
slagen bereikten bij onderhandelin- 
gen met de groeperingen van naburi-

ontwe^p er niet toe strekke om de ge
wettigde belangen van de kleine n ij
verheid te benadeligen ten voordele 
van grotere. Daarbij mogen de be
trokken maatregelen de vestiging op 
’s lands bodem niet voorkomen van 
nijverheden welke er totnogtoe niet 
bestaan.

De beroepsorganisatie is vrij in Bel
gië. Daar is geen ambtelijke instelling 
die de particulieren of de vennoot
schappen groepeert welke éénzelfde 
nijverheids- of handelstak uitoefenen. 
De groeperingen zijn opgerezen onder 
het regiem der door de Grondwet be
krachtigde en door de wet d.d. 24 Mei 
1921 gewaarborgde vrijheid van ver
eniging, er kan dus geen spraak zijn 
een nijveraar of handelaar te dwin
gen tot toetreding tot een privaat or
ganisme en tot onderwerping aan de
zes tucht. Doch, er is niets tegen dat 
de wet aan de Koning macht zou ver
lenen om, op verzoek van een vrij or
ganisme dat een zeer aanzienlijke 
fractie vertegenwoordigt van hen die 
de betrokken tak van de nijverheid 
of de handel uitoefenen, een regle
mentering uit te vaardigen die geldt 
voor allen. Bij het uitvaardigen van 
dergelijke reglementering hoeft de re
gering zich slechts te laten leiden 
door het algemeen belang. Dit dient 
dan ook met alle openbaarheid aan

gers of verdelers een verplichting heb
ben opgenomen, niet eensgezind werd 
genomen, dient dan verstaan dat de 
leden die de verplichting niet gene
gen waren en ze slechts hebben aan
vaard uit ontzag voor de verbintenis
sen door hen onderschreven bij hun 
toetreding tot de betrokken groepe
ring toch de verplichting «vrijelijk 
hebben opgenomen» en dat hun be
langen dus niet dienen afgescheiden 
van deze vertegenwoordigd door de 
gehele groepering ?

Bedoelde belangen dienen niet ge
scheiden te worden. Zich vrijelijk on
derwerpende aan de tucht van een 
groepering, nemen de voortbrengers 
vrijwillig de beslissing aan welke door 
deze groepering regelmatig worden 
getroffen. Wie een contract aan
vaardt, aanvaardt vrijelijk de ver
plichtingen, welke dit contract be
helst en deze aanvaarding houdt niet 
op vrijwillig te zijn, wanneer een der 
verplichtingen opgehouden heeft aan
genaam te zijn aan de belanghebben
de partij. Daaruit, twee gevolgtrekkin
gen : enerzijds, daar de door een groe
pering regelmatig getroffen beslis
sing wordt van elk der leden, dient 
het verzoekschrift door deze groepe
ring ingediend op grond van artikel 
één van dit ontwerp van koninklijk 
besluit te worden beschouwd als be- 
roepdoende op de belangen van al de 
leden der groepering; anderzijds, dat 
een lid der groepering niet ontvanke
lijk is wanneer hij zich verzet tegen 
de uitbreiding van de maatregel, want 
daardoor zou hij het verzoek bestrij
den door de groepering ingediend ten 
voordele van elk zijner leden, en dat 
zijn belangen dus niet kunnen mee
geteld worden onder de belangen der 
afzijdige voortbrengers.

Maar wanneer de Minister zal te 
beslissen hebben over de inoverwe- 
gingneming (art. 2) van het verzoek
schrift, wanneer de scheidsrechter of 
de Raad der Economische Geschillen 
en eindelijk, desgevallend, de Koning 
zullen te oordelen hebben of de ge
vraagde uitbreiding noodzakelijk is, 
of zij overeenstemt met het algemeen 
belang, of het verschil tussen meer
derheid en minderheid groot genoeg 
is om deze laatste te laten binden 
door de eerste, dan kan het nuttig en

het licht te komen na een bespreking somtijds zelfs een kwestie van klaar - 
waarbij alle belanghebbenden al de blijkelijke rechtvaardigheid zijn als 
argumenten voor of tegen de ontwor- element van oordeel in acht te ne
pen maatregel zouden kunnen opere
ren. Deze bespreking dient haar be- (vervolg onderaan volg. kolom)

In  de loop van deze maand worden 
de besprekingen gevoerd met het oog 
op de vernieuwing van het handels
verdrag met Engeland, dat op 30 Juni
a.s. vervalt. De vernieuwing van dit 
handelsverdrag is van het grootste 
belang voor onze middenslag- en 
kustvisserij en we hopen dat onze re
gering hieraan al zijn aandacht zal 
schenken.

In 1948 voerden we uit naar :
Engeland 2.850.000 kgr.
Frankrijk 982.000 kgr.
Italië 257.000 kgr.
Zwitserland 546.000 kgr.
Duitsland (biz.) 140.000 kgr.
Verscheidene 343.000 kgr.

Totaal ; 5.118.000 kgr.
Daaruit stellen we vast dat de 

Britse markt voor meer dan 60 t.h. 
van onze uitvoer vertegenwoordigt. 
Daaraan dienen onze rechtstreekse 
landingen toegevoegd, welke meer dan 
1,5 millioen kgr. belopen.

Sedert begin 1949 is er geen uit
voer naar Frankrijk, waar deze in
1948 in deze periode ongeveer één 
millioen frank bedroeg. Hetzelfde 
geldt voor Italië.
t Het is bijgevolg van uitzonderlijk 
belang dat we de uitvoer naar het 
Verenigd Koninkrijk uitbreiden en 
dat onze onderhandelaars hiertoe 
alles in het werk stellen.

De betrokken groeperingen van vis
uitvoerders en het Verbond der Belgi
sche Zeevisserij werden verzocht hun 
wensen en gedetailleerde voorstellen

men dat de leden der groepering niet 
eensgezind waren om de maatregel 
wenselijk te achten. Zoals werd ge
zegd in de Senaat : de stemmen die
nen niet alleen geteld maar ook ge
wogen (Ann. Senaat, bl. 1126.).

Daarbij dient nagegaan op vooraf- 
gaandelijke wijze welke de reden is 
van het meningverschil; want het is 
zeer goed mogelijk, bij voorbeeld, dat 
de vijandig gestemde leden der groe
pering zich niet zouden hebben ge
kant tegen de maatregel indien ze 
hadden geweten dat hij ging worden 
uitgebreid over al de voortbrengers.

Het is juist om het mogelijk te ma
ken dat dit element van oordeel kun
ne worden in acht genomen dat arti
kel 1 van het ontwerp de toevoeging 
voorziet aan het verzoekschrift van 
«een afschrift van het proces-verbaal 
der vergadering op dewelke de ver
plichting door de groepering werd op
genomen».

Nu onze lezers hieromtrent enkele 
gedachten in het Verslag aan de Ko
ning hebben kunnen leren kennen, 
hopen we een volgende maal hierop 
breedvoerig te zullen kunnen terug
komen.

in verband met de uitvoer naar En
geland voor 10 Mei aan het algemeen 
secretariaat der Nationale Federatie 
voor te leggen .

In verband met dit belangrijk ver
drag heeft de Nationale Federatie 
het nodig geoordeeld de betrokken 
ministeriële departementen op de 
hoogte te brengen en hun aandacht 
te trekken op de belangrijkheid van 
dit uitvoerland in verband met onze 
nationale visserij.

‘Uemieuiuing, aan het 
handeifia&cd’iag, met 

OOSTENRIJK
Het lopende handelsverdrag met 

dit land vervalt op 30 Juni aanstaan
de en binnenkort zullen besprekingen 
aangevat worden in verband met de 
vernieuwing van dit verdrag.

De Nationale Federatie heeft de be
trokken groeperingen hiervan op de 
hoogte gebracht met verzoek ten laat
ste op 16 Mei de voorstellen en wen
sen in verband met deze uitvoer te 
willen kenbaar maken.

Het huidig akkoord voorziet volgen
de contingenten : 

verse zeevis
(leveren vóór April) 250 T.

gezouten haring 300 T.
gerookte haring 250 T.
visconserven 150 T.

Garnaal in Transiet
Naar we vernemen is het de Bel

gische gamaalvissers voortaan toe
gelaten hun garnaal in Nederlandse 
havens zoals IJmuiden, Scheveningen, 
Vlissingen, Breskens, enz... te lossen 
en ze in transiet naar België langs 
Schapenbrug te laten vervoeren om 
er in de mijn openbaar verkocht te 
worden.

Hieraan zijn ter aanlegplaats enkele 
douaneformaliteiten te vervullen.

Het weerkundig 
schip

Zes vaartuigen, aangekocht in En- 
gelanden bestemd voor onze Zeemacht 
zullen worden afgehaald door het 
weerkuundig schip «Victor Billet».

Over de datum is evenwel niets be
kend tot nog toe.



Vergadering van de BEHEERRAAD der ACationaCe fiedviaUe
De vergadering werd gehouden op 

Vrijdag 22 April 1949, te 9.30 uur, ten 
zetel van het Bestuur van het Zeewe
zen, Wetstraat, 90, Brussel, onder het 
voorzitterschap van dhr. L, P. H. De 
Crop, Voorzitter.

Tegenwoordig de hh. De Crop, voor
zitter, Morel, Van den Bemden, onder
voorzitters; Vander Rol, BaUwens, Ra_ 
baey, .Vandenberghe, Lamprechts, Van 
den Abeele, Corneillie, leden van de 
Beheerraad; Menu, technisch raadge
ver van het V.B.Z.; Depaepe ten con- 
sultatieven titel,; J. van Thillo, alge
meen secretaris der Nationale Federa 
tie en voor het Bestuur van het Zee
wezen de hh. Descamps, Biron, Pluy
mers, Carlier en Gillis. 

Verontschuldigd : dhr. A. Creklllie.

AANSTELLING VAN EEN 
BEHEERDER

De candidatuur van dhr. Vanden
berghe wordt met eenstemmigheid 
goedgekeurd,
« ... • ■-

DAGORDE

GOEDKEURING VAN HET 
VERSLAG DER VERGADERING

VAN 3-12-1948

Het verslag wordt zonder opmerkin
gen goedgekeurd.

HANDELSBESPREKINGEN 
MET FRANKRIJK

VOORUITZICHTEN VOOR DE 
EXPORT VAN VERSE ZEEVIS

MOGELIJKHEID VAN EXPORT 
VAN VOLLE HARING

MEDEDELING VAN DHR 
DESCAMPS

Dhr. DESCAMPS verklaart dat bij 
de thans voor een periode van drie 
maanden (April-Juni) doorgevoerde 
verlenging van het Frans-Belgiscn 
handelsverdrag van 1947 met de groot 
ste moeite een post van 2.000.000 fr. 
bekomen werd voor onze export van 
verse zeevis. Van deze post kan de 
eerste helft benutt'gd worden tot 15 
Mei e.k., datum waarop de balans van 
het goederenverkeer tussen de twee 
landen zal worden onderzocht. Ge
zien sinds enkele tijd aan de markt 
voor vis in Frankrijk een aanzienlij
ke mate van vrijheid' werd gegeven, 
zal waarschijnlijk niet meer officieel 
over prijzen moeten worden genegoci- 
eerd, missch’ en nog over soorten. Naar 
alle waarschijnlijkheid echter zullen 
Belgische en Franse belanghebbenden 
In alle vrijheid kunnen afsluiten. Het 
ware daarom gewenst dat, afgezien 
van gebeurlijke officiële contactname 
van nu af door het nrivaat initiatief 
getracht wordt de 2.000.000 ineens van 
af 15 Mei a.s. te benuttigen. Hoe ge
ring dit contingent ook weze, wij die
nen het te gebruiken om ons in de 
mate van het mogelijke op de Franse 
markt te handhaven met het oog op 
de vernieuwing van het handelsver
drag binnen enkele maanden.

Dhr. BIRON deelt in dit verband 
mede dat hij enkele dagen geleden 
met de algemene secretaris der Na
tionale Federatie een onderhoud had 
bij de bevoegde ambtenaar van het De 
partement van Buitenlandse Handel, 
teneinde zich te vergewissen of de spe 
ciale financieringsmodaliteiten welke 
In de huidige overeenkomst werden 
voorzien ook op eventuele Belgische 
visuitvoer naar Frankrijk toepasselijk 
zijn. Uit deze bespreking bleek dat 
zulks NIET het geval is.

Wat de export naar Frankrijk be
treft van het relikaat gezouten ha
ring van de volle haringcampagne ’48 
moet dhr. DESCAMPS met spijt vast
stellen dat de voetstappen dienaan
gaande door het Bestuur van het Zee
wezen onderno|men zonder resultaat 
zijn gebleven.

Op verzoek van dhr. DESCAMPS 
worden vervolgens punten IV en IX 
in behandeling genomen.

V ANGSTREGELING VOOR HET
k|L£ Ha RINGSEIZOEN 1949-50

ONDERZOEK VAN HET 
VOORSTEL VAN HET V.B.Z.

Op verzoek van dhr. VANDER ROL 
geeft dhr. VOORZITTER het woord 
aan dhr. VANDENBERGHE. Diens uit 
eenzetting kan als volgt worden sa
mengevat :

Het ijle haringseizoen was reeds 
voor de oorlog een bron van welvaart 
voor onze kustvisserij, zolang er 
hoofdzakelijk met het stroopnet ge
vist werd. Sinds het gebruik van het 
treilnet is deze toestand veranderd. 
Voor de oorlog vertoefde de ijle ha
ring hoofdzakelijk in de Franse ter
ritoriale wateren Sinds de concentra
ties zich ook in onze territoriale wa
teren voordoen, wordt er veel meer 
nog dan voor de oorlog, met zwaar 
belast sleepnet gevist, met het gevolg 
dat het vis- en garnaalbroedsel door 
omwoeling van de zeebodem wordt 
vernield. Anderzijds worden de haring 
concentraties zo intensief nagejaagd 
door de grote treilers van 150 a 120 
P.K. en meer, en dit zowel bij nacht 
als bij dag, dat de uiteengejaagde ha
ringscholen geen gelegenheid wordt 
gelaten zich te hergroeperen. Waar de 
kustvissersvaartuigen slechts een aag 
visserij uitoefenen, blijven de grote 
re eenheden ’s nachts doorvissen. Wan 
neer de kleine eenheden ’s morgens 
weer in zee sceken is alles wegge
vaagd. Indien er geen nachtvisserij 
was, binnen de territoriale wateren, 
zou de harjig  zich hergroeperen en 
zouden de kleine kustvaarders grote
re hoeveelheden kunnen aanbrengen. 
Bovendien zou, indien de ijle haring
visserij in de territoriale wateren aan 
de kustvisserij werd voorbehouden, ’t 
vis- en garnaalbroedsel niet meer wor 
den vernietigd, zodat de kleine visse
rij ook in de rest van het jaar nog 
een bescheiden broodwinning zou vin_ 
den. De huidige toestand bedre:gt dë 
Belgische kustvisserij met totale on
dergang. Het Verbond der Belgische 
Kustvisserij is van mening dat als
nog aan de toestand kan worden ver
holpen, indien bepaalde maatregelen 
worden getroffen in het raam van de 
Frans - Bfclgische overeenkomst be
treffende de ijle haringvisserij in de 
wederzijdse territoriale wateren. De
ze maatregelen werden in de schoot 
van het V.B.Z. besproken tussen de 
mandatarissen van de kust- en mid
denslagvisserij en accoord werd be
reikt op volgende punten :

a) Gedurende de ijle haringcampag 
ne zouden in de wederzijdse territoria 
le wateren alleen eenheden tot en met 
99 PK mogen worden toegelaten.

b) Alleen netten met opening van 
maximum 12 meter mogen worden 
aangewend;

c) Tijdens de ijle haringcampagne 
-n de wederzijdse territoriale wateren 
zou de nachtvisserij in deze wateren 
worden verboden;

d) Het accoord zou moeten uitge
breid worden tot de sprotvisserij en 
de datum van 1 December op 1 No
vember verschoven om onze vissers 
ook toe te laten sprot binnen de Fran
se territoriale wateren te vangen.

Gezien in de schoot van het V.B.Z. 
tussen de betrokken takken accoord 
werd bereikt, hoopt dhr. VANDEN
BERGHE dat de Nationale Federatie 
deze voorstellen bij het Bestuur van 
het Zeewezen zal steunen.

Dhr. BIRON verklaart dat het Be
stuur van het Zeewezen gezien over
eenstemming bereikt werd tussen de 
twee betrokken takken der v'sserij, in 
principe bereid is de voorstellen van 
het V.B.Z. bij de Franse delegatie te 
steunen. Er is echter een ernstig be
zwaar, Het accoord berust op recipro
citeit. Er moet daarom worden ge
vreesd dat, wanneer de haring zich 
weer zoals vroeger in hoofdzaak in de 
Franse territoriale wateren zou bevin 
den, onze ijle haringcampagne een 
mislukking zou worden vermits een ge 
ringer aantal Belgische vaartuigen in 
de Franse wateren zouden aangeno
men en daarenboven een aanzienlijk 
deel van onze kleine schepen niet in 

staat zou ziin de verplaatsing te doen.
Dhr. GILLIS kan zich niet In alle 

opzichten met de argumenten van de

heer Vandenberghe verenigen. Voor 
ae oorlog, aigezien van de campagne 

werd ae ijle haringaanvoer 
integraal verzekend door de kleoie 
m.daenslagvisserij. Het is juist dat de 
aanwending van het stroopnet min
der schadelijk is dan de treil. Er we
ze echter aan herinnerd dat binnen de 
territoriale wateren tijdens de ijle ha 
ringcampagne het verboden is de 
grondpees met zware voorwerpen te 
belasten, terwijl de bovenpees moet 
worden op gehouden door vlotters. 
Hierdoor wordt vermeden dat de grond 
pees door de bodem ploegt. Dit voor
schrift van de conventie wordt door 
onze kustvissers zelf echetr niet na
geleefd. De beperking tot 99 PK en 
het verbod van de nachtvisserij kun
nen de aanvoer nadelig beïnvloeden, 
indien de scholen zich overwegend 
in de territoriale wateren moesten be
vinden.

Wat de uiteenjaging der haringscho 
len betreft, zijn de technici over ’t al
gemeen eerder van oordeel dat trek
kende scholen onverpoosd dienen na
gejaagd en dat door onderbreking der 
visserij na zonsondergang de meeste 
haringconcentraties aan de visserij 
zouden ontsnappen. Door toepassing 
van het voorstel van het V.B.Z. zou
den slechts 177 Belgische vaartuigen 
In de territoriale wateren mogen vis
sen tegenover 249 d'e verleden seizoen 
aan deze ijle haringvisserij deelna
men. De schepen die de nachtvisserij 
beoefenden vingen tijdens de laatste 
campagne 30 kg haring per P.K. ter
wijl de dagvisserij slechts 22 kg per 
PK opleverde. De ijle haring voortko
mende uit de territoriale wateren ver
tegenwoordigt ongeveer 30% van de 
totale ijle haringaanvoer.

Tevens vestigt dhr. Gillis de aan
dacht op het feit dat de kustwateren 
nog steeds een veel grotere visrijkdom 
kennen dan voor de oorlog, waaruit 
kan besloten worden dat de bodem 
niet zo erg wordt omgewoeld als het 
V.B.Z. het wil voorstellen.

Dhr. VANDENBERGHE kan de ziens 
wijze van de heer Gilis niet delen. In
derdaad voor de oorlog werd niemand 
in de territoriale wateren toegelaten. 
Hij vraagt dat die toestand zou her
steld worden uitgenomen voor de kust 
visserij.

Daarmee zal niet getornd worden 
aan de rechten van de kust- en mid
denslagvisserij. daar zij buiten de 3- 
mijlszone voorts de ijle haringvisserij 
dag en nacht mogen bedrijven, maar 
worden de territoriale wateren voor
behouden aan de kleinen en hun 
plankton niet vernield. Hij kan de 
zienswijze van de wetenschapsmen
sen niet delen en meent dat het vol
doende is de gevolgen van het leeg- 
vagen der kust practisoh vast te stel_ 
len. Hij wijst er verder op dat de op- 
werpingen van dhr. Gillis grondig in 
de schoot van het V.B.Z. werden be
sproken. Wat het bezwaar van dhr. 
Biron betreft, desnoods kan onze klei
ne kustvisserij met 60 a 70 eenheden 
te Duinkerke lossen, zoals de Franse 
visserij d 't bij ons mag doen. Boven
dien zullen wij misschien tijdens de 
onderhandelingen met de Fransen tot 
120 P.K. moeten gaan. Dit werd ten 
andere door het Verbond der Kust
visserij voorgesteld maar de vertegen
woordigers van de middenslagvisserij 
wilden hun akkoord alleen geven tot 
vaartuigen van 99 P.K.

Dhr. VOORZITTER verklaart dat 
de Nationale Federatie gez'en het ac
coord tussen de twee betrokken tak
ken, haar steun toezegt. Er dient ech
ter niet uit het oog verloren, en de 
opmerking van dhr. Biron dienaan
gaande is pertinent, dat het accoord 
met de Fransen initiaal en essentieel 
afgesloten werd om onze visserij in 
de mogelijkheid te stellen de ijle ha
ringvangst te bedrijven in de Franse 
territoriale wateren. Gezien de recipro 
citeit zouden de voorgestelde beper- 
kingsmaatregelen zich tegen ons kun
nen keren. Anderzijds, dient de even
tuele weerslag dezer maatregel op on
ze visverwerkende nijverheid niet u!t 
het oog verloren. Dhr. DE CROP 
wenst in dit verband de zienswijze in 
te winnen van dhr. G. Morel.

Dhr. G. MOREL verklaart dat de 
moe’liikheden van onze kleine kustvis 
serij hem bekend zijn. De zaak van 
onze kleine visserij is hem sympha-

thjiek. Het is echter een feit dat zelfs 
verleden jaar de ijle haring te duur 
was, vergeleken met de prijzen in het 
buitenland (voor pilchards 11 Franse 
Frs. in Marokko, 25 Dollars per ton 
in de U.S.A.). De thans voorgestelde 
maatregelen zouden er kunnen toe 
strekken de aanvoer te verminderen 
en de prijzen te verhogen. Dhr. Morel 
kan zich niet akkoord verklaren in
dien door het V.B.Z. geen formele 
waarborgen aan de conservennlj ver
heid worden gegeven. Indien de maat 
regelen in kwestie leiden tot prijsop
drijving van de ijle haring, zal de vis
verwerkende nijverheid deze haring 
niet meer kunnen verwerken.

Dhr. VOORZITTER meent dat bij 
de stijgende exportmoeilijkheden het 
belang van de binnenlandse markt 
meer en meer op de voorgrond treedt.
Onze conservenfabrieken vormen een 
bestendig afzetgebied en met de be
langen hiervan mag niet lichtzinnig 
worden omgesprongen. Er zou ten 
gunste van de conservenfabrieken een 
prioritaire voorafname kunnen wor
den gedaan aan prijzen welke voor 
deze fabrieken aanvaardbaar zijn. Wij 
hebben op dit gebied een precedent, 
nl. de huidige export van verse zee
vis naar Duitsland.

De hh. VANDER ROL en VANDEN

BERGHE zijn van mening dat de voor 
gestelde maatregelen, welke trouwens 
alleen gelden voor de smalle kustzo
ne der territoriale wateren, geen ver
mindering van de aanvoer zullen te
weeg brengen, doch alleen als resul
taat zullen hebben dat de kustvisse
rij met dezelfde exploitatiekosten een 
grotere aanvoer en dus een grotere 
besomming zal hebben.

Wat de prijzen van verleden jaar 
betreft, het coëfficiënt tegenover 1938 
bedraagt slechts 2 en is dus onvol
doende. Teneinde echter tegemoet te 
komen aan de bezwaren van dhr. Mo_ 
rel, zou aan de Franse delegatie kun
nen worden voor gesteld de maatrege
len in kwestie ten titel van proef door 
te voeren gedurende het aanstaande 
haringseizoen en de toestand te her
zien in het l'cht der bereikte resulta
ten. Bovendien is het V.B.Z. ermede 
accoord overleg te plegen met de groe 
pering der visnijverheden in verband 
met een gebeurlijke voorafname ten 
gunste van de conservenfabrieken.

Dhr. MOREL neemt akte van deze 
verklaring.

Dhr. CARLIER verklaart in verband 
met het verbod der nachtvisserij dat 
een afdoende controle op dit verbod 
praktisch onmogelijk Is, zowel in de 

(Zie vervolg bladzijde 7.)
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CARELS
Diesel N otoren

AGENTSCHAP

R. Bauwens & C°
REDERIJKAAI, 35

OOSTENDE (8)

Zoeklichtjes
♦ VISHANDEL over te nemen, ge
zondheidsredenen, schone woonst, re
delijke huur, bestaat 15 jaar.
Brussel, 36, rue Rollebeek. Tel. 11.93.97

(151)
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Te koop : prima zwaar ge
bouwde stalen Noordzeekotter 
met 50 PK, 1 cyl. Kromhout mo
tor. - Zeer geschikt voor visse
rij of bergingsdoeleinden 
HOEKMAN en ZONEN §
URK _ Telefoon no 8 (178) |
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♦ TE KOOP A.B.C. Diesel scheepsmo
tor, viertakt, 44 P.K. Nieuw. Prijs : 
150.000 geïnstalleerd.

Werkhuizen «DE SCHELDE»
27a, Keizersverst, Gent. ._______ (155)
BOUWGROND T E  KOOP :
1. Gelegen Voorhavenlaan pl. min.
155 m2 - 6 m voorgevel (176)
2. hoek Voorhavenlaan en Noord Ee-
destraat. Voorgevel Noord Eedestraat 
12,85 m ongeveer 200 m2. (177)

Zich wenden Voorhavenlaan, 44. 
Opex-Oostende.
^ V l 'W 'V W V W W W W W W 'W W W W W V W W V W V A 'V W ^

Nederlandse visexport-firma 
zoekt relaties voor zeevis, gar
nalen en verse haring. Eigen 
vervoer. Brieven onder no 179 

| Bureel blad. (179)
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COÖPERATIEVE

43, Victorialaan-Opex 

levert U de beste waar aan de voordeligste prijs ! Ze biedt JU

de voortreffelijkste KABELS en MIXTE
In echt ENGELS STAAL

te Liverpool vervaardigd door

OARNOCK, BIBBY & Co. Ltd.
“&Ed Sman Jlape (UÏ(vdi&”
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op zee
INTERNATIONALE CON FEREN TIE  

T E  LONDEN 
VAN 5 TOT 20 MEI

Afgevaardigden uit zes landen zul
len, naar verwacht wordt, deelnemen 
aan een door het Britlsh Council ge
geven cursus over «Veiligheid op Zee».

Deze heeft plaats te Londen van 5 
tot 20 Mei.

België, Denemarken, Finland, Ita
lië, Nederland, Portugal en Indië zul
len vertegenwoordigd zijn op de con
ferenties. Zij werden belegd in samen 
werking met het Britse ministerie 
van Transport, ten einde de organisa
tie en de ontwikkeling van de mari
tieme veiligheid in Groot-Brittannië 
te bestuderen.

Het eerste zal te Londen gewijd 
worden aan de studie van de beslui
ten van de internationale veiligheids- 
conferentie van 1948 en bezoeken aan 
het ministerie van Transport, Trinity 
House en Lloyds.

Te South ampton zullen d'e afge
vaardigden een bezoek brengen aan 
het passagiersschip «Queen Mary> en 
aan «University College o f Naviga- 
tion». Zij zullen tevens een demon
stratie bijwonen met reddihgsmate- 
riaal en door de kustwacht gebruikte 
middelen, voor zij naar Londen terug 
keren voor de laatste cursussen op 19 
en 20 Mei.

♦ TE KOOP : VISSERSVAARTUIG 
13 m. - tonnage 13,17 - zonder motor 
met of zonder vistuig - gebouwd in 
1943. (154)

VISSERSVAARTUIGEN T E  KOOP :

♦ Een zeer sterk te Nieuwpoort ge
bouwd vissersvaartuig van 1943. B.T. 
29, voorzien van een motor A.B.C. van 
80 P.K. en thans nog varend met vis
tuig. Zich wenden bureel blad Nr. 161
♦  Een houten vissersvaartuig van ’30
te Oostende gebouwd, gans vernieuwd 
in 1947. B. Ton 70 voorzien van een 
motor Deutz van 150 P.K. bijna nieuw 
Bureel blad (162)
♦ Een houten vissersvaartuig gebwd.
te Oostende in 1937, 75 B. Ton voor
zien van een motor Deutz van 180 P 
K. van 1938. Bureel Blad (163)
♦ Een houten vissersvaartuig in 1943
te Nieuwpoort gebouwd, 180 B. Ton, 
voorzien van een motor ABC van 80 
P.K. van 1943. Bureel blad (164)
♦ Een nieuw houten vissersvaartuig
gebouwd te Oostende in 1949 van 110 
B. Ton voorzien van een motor van 
240 PK van 1949 en een hulpmotor. 
Bureel blad No (166)
♦ Een houten vissersvaartuig ge
bouwd in 1944 van 25 B. Ton, voorzien 
van een motor A.B.C. van 80 P.K. van 
1944. Bureel blad No (167)
♦ Een houten visersvaartuig te Boom
gebouwd in 1942 van 15 B. T. voorzien 
van een motor van 60 PK van 1942 
Bureel blad No (168)
♦ Een houten vissersvaartuig te Oost
ende gebouwd in 1943 voorzien van 
een motor A.B.C. van 80 PK van 1943 
en hebbende 30 B. Ton. Bur. Blad 169
♦ Een houten vissersvaartuig te Oost
ende gebouwd in 1942, hebbende 12 B. 
T. en voorzien van een motor Claeys 
van 35 P.K. van 1942. Bur. blad 170
♦ Een houten vissersvaartuig gebwd.
te Oostende in 1942 van 21 B.T. en 
voorzien van een motor A.B.C. van 80 
PK van 1942. Bur. blad (171)
♦ Een houten vissersvaartuig gebwd.
te Oostende in 1942 hebbende 20 B.T. 
met motor A.B.C. van 80 P.K. van 1942 
Bureel blad No. (172)
♦ Een houten vissersvaartuig te Boom 
gebouwd in 1946, hebbende 38 B. Ton 
en voorzien van een motor Moës van 
120 P.K. van 1946. Bur. blad No 173

♦ Een sterk te Oostende gebouwd hou
ten vissersvaartuig van 1947 van 12 
B. Ton, voorzien van een motor Moës 
van 30/40 P.K. van 1945 met al het 
vistuig én motor in goeden staat voor 
125.000 fr. Bureel blad No. (174)
♦ Een houten vissersvaartuig erebwd.
In 1941 te Oostende met 20 B.Ton en 
voorzien van Motor Deutz 50 P.K. van 
1941 en 5 nieuwe garnaalkorren - 2 
haringnetten _ electriciteit. Scbrüven 
Nr 175. (175)
♦ TF KOOP : vissersvaartuig N.7R9 
«Maria». Netto 5.20 P.K. - Bruto 16 90 
P.K. Motor A.B.C. 55 P.K. Jaar 1942

(123)
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De activiteit der huishoudelijke afdeling

in Maart 1949
Er werden vier demonstraties in ö. 15 MAART N1EL (Vrouwengilde) : 

scholen en dertien in vrouwengilden u e  ies werd gegeven in de meisj es
gegeven. Alle lessen werden aange- vaisscnoql en wera gevolgd door 75 
vraagd door het bestuur der scholen volksvrouwen. Deze Kwamen werke- 
of door het inrichtend comité der ujk om Dij te leren en omdat ze vis- 
Katholieke of Socialistische vrouwen- liefhebbers waren. De scnotels werden 
gilden. In de scholen en vrouwengil- verloot : de vrouwen waren te talrijk 
den waar de les doorging, bestond om iedereen te laten proeven, 
deze uit de toepassing der kookprin- 9. 16 MAART STE VOORT (Huishoud- 
cipes op vis : school) :

KOKEN : 1. Soep : tomatenbouil- De les werd gevold door de 50 11.
Ion of garnalenroomsoep, 2. voorge- van de cursus voor volwassenen. Deze 
recht : versierde vissalade, 3. gekook- grote 11. luisterden heel aandachtig, 
te schelvis, kabeljauw of wijting. Vis is wel te krijgen in de streek 

BRADEN : gebraden kabeljauw maar zeer weinig gekend en gelust,
schelvis, of wijtingstaart. Ze zouden nu thuis ook vis klaar ma-

BAKKEN : gebaKüen pladijs. ken.
FKÜiTiuN : gefruite wijtingrepen 10. 17 MAART ST. DENIS (Namur

of pladijsmoten op ane verscniilerfde vrouwengilde) :
manieren en opgediend met tartaren De les werd gevolgd door 40 huis- 
saus. . vrouwen. De bereidingen werden ge-

Voor deze gewone demonstraties proefd en, fijn  gevonden, 
bestond het vispakket uit : 11. ig MAART RACOUR (Union Coo-

lkgr. kabeljauw of schelvis, 1 kgr. pérative) : 
pladijs, 1 kgr. wijting, soms 1/2 kgr. Wekelijks is er vis te krijgen aan 
garnaal. zeer voordelige prijs. De 30 huisvrou-

In de HUISHOUDELIJKE NOR- wen fjje de ies volgden zouden nu 
MAALSCHOOL te HEVERLEE, werd meer vis kopen want nu kenden ze de 
een nieuwe demonstratie gegeven juiste bereidingswijzen. Alles werd ge 
met volgende bereidingen : proefd

tomatenroomsoep, gegratineerde
visresten met macaronie en tomaten- .
saus, gerookte haringsla, gegratineer ™ 
de plaat met kaassaus, opgevulde 
schelvis.

Dit vispakket bestond uit : 1/2 kgr.

12. 22 MAART DEURNErNOORD

Het regent
BÊROEPS VERENIGINGEN

Sedert enkele tijd regent het aan 
de kust beroeps- en vishandelsvereni- 
gingen.

Ook thans aan de Oostkust is men 
gaan roeren en zo vernemen we de 
officiële stichting van een vereniging 
voor groothandelaars verzenders, 
voor invoerders, voor uitvoerders en 
voor garnaal.

Al deze verenigingen van de Oost
kust zijn heden Donderdag 5 Mei te 
17 uur in het Hotel du Port te zee
brugge bijeengekomen, waarop tal
rijke personen uitgenodigd werden 

De dagorde luidt :
De beroepsverenigingen van de 

Belgische Oostkust ten overstaan 
van :
de ministeriële departementen; 
de nationale federatie; 
de grossiers-verzenders der Westkust; 
de visuitvoerders der Westkust; 
het stadsbestuur van Brugge; 
van de productie;
van de openbare instellingen en an

dere van de leden zelf;
De ziel van gans deze beweging is 

dhr. Victor Depaepe, secretaris.
Al weten we dat er ook te Oostende 

reeds een achttal vishandelsverenigin 
gen zijn ontstaan, waarvan geen en
kel behoorlijk geleid kan worden, om
dat het eigenbelang boven zwemt, 
toch is het in ’t belang van de vis
handel te hopen dat de vishandelaars 
een betere weg opgaan.

Werken zij niet beter samen met 
het oog op export en import, dan zul_ 
len ze allen aan hun egoïsme ten on
der gaan.

t

l

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

N.Y. BELIARD-CRIGHTON & CO ▼

?

Verstekelingen aan öaa’td aan 
een Oielgióch koopvaardijschip

het

De les werd gegeven in de meisjes
school en gevolgd door de Directrice 
der school en 30 huisvrouwen. Allen

Lokalen, der gemeente-

JLALU VXOpCfcJXJXCO U C Ö U U 1 1 U  LU. V • X /  £1 X x& x . ,  , 1 1  ,  .
garnaal, 3 kgr. schelvis, 1 kgr. pladijs hadden veel belangstelling voor de 

1. 1 MAART DEURNE ZUID (S.V.V. verschillende bereidingen en proef
den smakelijk.
13. 23 MAART UCCLE (Huishoudelij
ke afdeling maison maternelle) ;

De les werd gevolgd door Mevrouw 
de Directrice, de leraressen en 35 in
wonende meisjes. Het instituut be
steld regelmatig vis aan de kust doch

afdeling, 
school) :

Les werd goed gevolgd door Ant
werpse volksvrouwen die veel vis be
reiden in hun huishouden. Ze von
den de bereidingen in frituur bijzonder

2e?M A A R T  k X t I r i Êe '(Landelijke *»„*  e n ' m n x ïN » -

nog maar weinig vis gezien of se- kunnen, vaststellen welke ver
Smefd Ze vollden hiel nieuwsgierig- scheidenheid van bereiding de vis toe 
haar eerste wantrouwen was bij het h° e f^n 6611nrnPVPn o-cnmr \mnrKii "Ha lnc wprri VlSSCnotei Kan Zijn.proeven gauw voorbij. De les werd 
gevolgd door de zuster Directrice en 
vier leraressen.
3. 3 MAART T1HANGE (Huy)

GRIVEGNEE (Vrou-14. 24 MAART 
wengilde) :

De les werd gegeven in de lokalen 
De les werd sevolsd door een twin- der beroepsschool en gevolgd door 30 

t i^ a l l^uSvrouv.^en. Ze vertel^en me huisvrouwen. In deze Luikse volks- 
d lt  ze wel meer vis zouden klaarma- buurt kende men weinlS over berei
ken maar de gekookte vis weinig ge dingen van vis. De les had grote be-
«.cii xüo.a.i uc «10 VVCil“ f  langstelling en na, het proeven der
lust werd door de huisgenoten. Na d bereidingen was iedereen overtuigd

dat vis een lekker en goedkoop voe-les waren ze zeer tevreden, verschil
lende bereidingen aangeleerd te heb
ben. Alles werd geproefd.
4. 4 MAART AISCHE (Namur vrou
wengilde) :

De les werd gevolgd door een twin-

dingsmiddel is,
15. 25 MAART FLEMALLE 

De les werd gegeven in de huishoud- 
klas der gemeenteschool en gevolgd

Opruimingswerken
in de haven van Oostende

NA D RIE JAAR BEEIN D IGD
De haven van Oostende kon, na de 

jongste wereldoorlog, een volledige 
uitzuivering van zijn waterwegen niet 
missen. Gedurende gans de tijd van 
de oorlog werd er geen dag gebaggerd 
zodat onvermijdelijk de haven aan 
het gevaar van een volledige verzan
ding werd blootgesteld.

Door de talrijke wrakken was de 
havengeul bijna niet toegankelijk, 
terwijl de verzanding gans de haven 
bedreigde. In 1947 kwam het zover 
dat het tijdok waar de kleine garnaal-

Het Belgisch koopvaardijschip bezetting te warm kregen en 
«Louis Sheid» van de rederij Deppe, hadden aangedurfd te vluchten, 
onder het bevel van kapitein H. Gekomen aan het Kiel-kanaal 
Boehme verliet op 28 April jl. trachtte de kapitein van de s.s. 
’s avonds de haven van Swinemunde, «Louis Sheid» deze vijf ongevraagde 
gelegen in het Russisch bezettings- klanten aan wal te zetten, maar de 
gebied van Duitsland met een lading Engelse autoriteiten aldaar wilden 
cement bestemd voor Buenos-Aires. daartoe geen toelaing geven. De vijf 
Rond de middag was het schip reeds verstekelingen werden dan eindelijk 
afgeladen en werd door de politie een op Zondagmorgen 1 Mei op de rede 
grondig onderzoek gedaan in de laad- van Oostende door de Belgische zee
ruimen en de logisten der beman- vaartpolitie afgehaald bij middel van 
ning om na te gaan of er zich geen een vedette van het Loodswezen, wat 
verstekelingen aan boord bevonden, echter niet zonder grote moeilijkhe- 
Niets ongewoons werd vastgesteld zo- den geschiedde gezien er alsdan een

sterke N.E.-wind waaide.
De s.,s. «Louis Sheid» die een schip 

van de Victory Classe is met 10.000 
Ton laadvermogen kon dan eindelijk

<= — * zijn reis naar Buenos-Aires voortzet- s mor- ten
De vijf verstekelingen zullen zich te 

ov^cutu. JU“  verantwoorden hebben om zich aangelingen die het onder de Russiscne 5Q0rci van een Belgisch koopvaardij
schip bevonden te hebben zonder dat 
hun aanwezigheid aldaar gerecht
vaardigd was. Nadat zij hun straf 
zullen uitgezeten hebben zullen zij ter 
beschikking gesteld worden van de 
administratie der Vreemdelingenpoli
tie. Laat ons hopen dat deze vijf on- 
gelukkigen in de gelegenheid zullen 
gesteld worden om onder betere voor
waarden een nieuw leven te beginnen.

dat schriftelijke toelating tot af 
vaart aan de kapitein werd overhan 
digd.

Groot was de verwondering aan 
boord toen ’s anderendaags 
gens vijf verstekelingen op dek ver
schenen. Het waren vijf Poolse jon-

vaart van de vaartuigen zullen velen 
hen dan ook een dankbaar vaarwel 
naroepen. Twee van de vaartuigen 
«Amsterdam 6» en «Amsterdam 7» 
verlieten reeds de haven en kwamen 
behouden te Rotterdam toe. Binnen
kort zuiTen de twee hefkranen even
eens Oostende verlaten.

Weliswaar blijven nog ettelijke ki
lometers kaaimuur te herstellen en 
liggen nog talrijke opslagplaatsen in 
puin, maar toch ligt met de beëindi
ging van deze werken een belangrijk 
kapittel in de herstellingsperiode van

vaartuigen hun vangsten landden, bij de haven achter de rug. Langzaam

tigtal huisvrouwen waaronder som- « ° ° f  deJ r°*% 1L e“  f  huisvrouwen, 
migen nog nooit vis bereid hadden Hier moest het Publiek overtuigd wor 
Er is nochtans wekelijks vts^e krij-
gen in het dorp maar ze kenden de . . buiten haring wel
waarde niet van vis. Na de les werd a r t " W a r f t  t a pttatt^alles geproefd. Na prijsbespreking MAART WARET LA CHAUS-
vonden ze vis voordeliger als vlees, D p ' , d „ P„ PVPn vnnr 0= lppr
d e L “ S " » ™ c n < s r dellilte A ' h i . ’ ^ r s

De les werd gevolgd doir de zuster ” „ 2 Ï L  ' f ' ?  ™  te “ i f " '  s e '  
Directrice, de keukenzuster en de 25 ^  J .  f  18 f  > b^ ° m n̂
leerlingen van de landbouwschool. Ze VPrt!-hnW,^0g °£
genoot volle aandacht : de meisjes hpJ bereidingswijzen heb-
proefden sommige schotels en von- gezieTn7 wat Vls be'
den ze zeer goed. De keukenzuster £kent . , v °ortaan z™ -
bedankte me na de les : nu zou ze ies w|rd Lenmefrt V1S klaarmaken- A1'
meer succes hebben met haar visscho 17 a/taart- qtottüv .
tels. Aan het klooster is een ouder- io T STREPY .
Iingpntphiii<5 en ppti nensionnaat De De les werd aan een vrouwengilde
vfsbereidingen zijS Pzeer voordelig gegeven : ongeveer 25 huisvrouwen,
maar doordat de bereidingen niet fijn hebben en na de les
waren, hadden ze geen bijval. ^ f .k] aarden dat ze veel bijgeleerd
6. 10 MAART BONEFFE (Vrouwengil- nd~“f n- . • .. ■ . s .. Het beste bewijs dat iedereen vis

De les werd gegeven in de meisjes- die f oed klaarsemaakt, is het 
school en gevolgd door 25 huisvrou- va.  ̂ d? b.?° kleine..yis-
wen. De bereidingen hadden veel bij- e-brmk is hoofdzakelijk te wijten 
val en werden smakelijk geproefd. Nu ®an ^e onverzorgde of slechte berei- 
zouden de vrouwen de visbereidingen am°-
meer kunnen afwisselen. Door een 
van de grote landbouwinrichtingen 
van de streek werd wekelijks vis be__ 
steld aan de kust. Iedereen kan be
stellen.
7. 11 MAART HEVERLEE :

De les werd door de Directrice zelf 
aangevraagd en genoot veel bijval 
De bereidingen werden geproefd en 
fijn  gevonden.

BRfSUK BUIKBANDEN
Kunst.feenen 

Orthopedische Apparaten
"V E R D O N  C K  - M I N N E
7 H. Ssrruyslaan O O S T E N D E »

(3) |

na volledig droog lag bij laag tij en 
de vaartuigen op de grond kwamen te 
rusten, wat meermaals schade ver
oorzaakte. Verder lag er overal in de 
haven oorlogsrommel, munitie, enz. 
en dit alles leverde een voortdurend 
gevaar voor de scheepvaart.

In 1946 werden de opruimingswer
ken toegewezen aan de «Société Bei
ge de Dragage» die op haar beurt be
roep deed op Nederlands materiaal, 
schepen en manschappen. In Mei 
1946 konden de werken een aanvang 
nemen, Veertig Belgische werklieden 
hebben samen met Nederlandse ar
beiders, meestergasten en ingenieurs 
in een tijdspanne van ongeveer 3 jaar 
de haven volledig gezuiverd. Niet min 
dan 1600 Ton ijzer werden wegge
ruimd en op bep|aalde dagen werd 
meer dan 8000 m3 slijk en zand in zee 
gedeponeerd. In Mei 1948 meende 
men dat het werk gedaan was en men 
ging over tot een algemene inspectie 
van het bewerkte terrein. Dat terrein 

strekte zich uit van Sas-Slijkens, tot 
de twee havenhoofden. Deze inspectie 
wees echter uit dat er nog veel rom
mel in de wateren lag. Men ging 
dan met duikers te werk die onder 
meer een scheepsketel van ruim 35 
Ton zouden bovenhalen.

Thans heeft men een nieuwe in
spectie beëindigd na afloop van de
welke mag geschreven, dat het werk 
af is. Ingenieur Stigler onder wiens 
leiding de werken werden uitgevoerd, 
mag om deze prestatie gefeliciteerd, 
samen met al de werklieden en op
zieners die hem dagelijks ter zijde 
stonden. De bodem van de haven is zo 
goed als volledig gezuiverd en de uit
baggering heeft het dieptepell tot 7 
meter gebracht.

Voor de Oostendse bevolking die 
reeds heel vertrouwd was met de Ne
derlandse vaartuigen en hun beman
ningen zal de herinnering aan deze 
werken steeds een gevoel van dank
baarheid doen opwellen en bij de a f-

maar zeker openen zich grote per
spectieven en het past nu reeds ern
stig na te denken op de grote toe
komstmogelijkheden die voor Oosten
de zijn weggelegd1 als prima visse- 
rijhaven en snelle doorvoerhaven.

|
Oostende-Dover

Uurtabel der overvaarten voor de 
week van 1 tot 8 Mei 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 passagiersboten.

Reders &  Vishandelaars

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

i verzendingskosten.

HET BfSTE

WORDT GELEVERD DOOR

FROID I N D U S T R I E L

mm
Tel. 71.791

têmüSiMsmiMiÊ&ÊÊM
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Het schandaal van VOZOR 
en de Regie

1

B » IBS ■  I

D E U T Z
Diesel

motoren

Vxdcfie
Q efbt. M M .

OOSTENDE

(Vervolg van blz. 1.)
verlies werden geschat op meer dan 
80 duizend frank.

De reder verklaarde zich akkoord 
met de expert door de Britse admira
liteit aangseteld en het Zeewezen 
insgelijks.

De reder nam het vaartuig ten
slotte over van het Zeewezen, ONDER 
VOORBEHOUD VAN DE UITBETA
LING DER VERSCHULDIGDE VER
GOEDING VOOR HERSTELLING 
VOORZIEN IN HET VERSLAG VAN 
DE EXPERT.

Na langdurig aandringen op beta
ling van zijn time-charter en het 
bedrag vastgesteld voor herstel, heeft 
de waterschout betrokkene thans la
ten weten dat dit geld welke de Regie 
van de Britse admiraliteit ontving, 
niet zal uitbetaald worden ,daar de re
der nog 225.000 fr. schuldig is aan de 
Regie voor de verzekering door deze 
laatste van zijn vaartuig in Engeland.

In deze schuld zijn gewone en oor- 
logsrisico-verzekering begrepen, als
ook herstellingen, demagnetlsatie, 
enz...

Anderzijds heeft de Regie thans aan 
de reder laten weten, dat deze laatste 
som zal worden uitgekeerd op voor
waarde dat hij aan de Regie een hy
potheek verleént op zijn vaartuig voor 
de DOOR DE REGIE gemaakte schul
den.

De Regie heeft dus niet beter ge
vonden dan zonder vonnis of het be
wijs van schuld- te leveren, de tegoe
den van de reder aan te slaan en is 
dan nog zo naief hem een hypotheek 
op zijn vaartuig voor te stellen.

DE VOZOR KOMT U IT  ZIJN SCHELP

En nu komt hierbij zich de uitzon
derlijke bijdrage van VOZOR voegen, 
welke een te betalen cadeau van on-- 
geveer 70.000 fr. inhoudt.

Ondertussen heeft dit kustvissers- 
vaartuig een actuele waarde van

350.000 fr. zo het vaartuig voor 75 
duizend frank reparatiekosten onder
gaat.

De reder over geen geld beschik
kend, moet het sedert maanden la
ten liggen en heeft dan nog een 
schrijven ontvangen, waarvan het 
slot van de. afrekening luidt :

iv(at oetreip de voiestana van uw 
vaartuig dient te worden opgemerkt, 
dat U zich onlangs akkoord verklaard 
hebt het vaartuig over te nemen. V 
zijt dus wel degelijk verantwoordelijk 
voor het behoud ervan. Indien U er 
geen belangstelling meer voor hebt, 
hoort het aan U het nodige te doen 
voor eventuele verkoop. Desvoorko
mend zal door de Belgische Staat be
slag gelegd worden op de opbrengst 
van de verkoop tot het beloop van de 
nog verschuldigd blijvende som.

(get.) De 'Waterschout.
De ambtenaar in kwestie welke op 

bevel van Brussel handelt, vergeet 
dat bij die overname, de reder voor
behoud gemaakt heeft en gelukkiglijk 
voor hem.

Hij vergeet dat de Staat, dus de Re
gie, het recht niet heeft zich zelf 
recht te doen en te beweren dat ie
mand schuld heeft zonder ooit het 
bewijs hiervan te hebben geleverd.

Wat het schandelijke van die zaak 
daarstelt, is het feit dat de reder vóór 
de oorlog een welstellend man was 
zonder schulden en dat door toedoen 
van de B.W. van V.O.Z.O.R. en de 
ongerechtvaardigde handelwijze van 
de Regie, een kleine reder geruïneerd 
wordt, nadat hij gans de oorlog op 
gevaar van zijn leven en dit van zijn 
makkers, land en volk heeft gediend.

Zijn schuld aan Regie en VOZOR, 
belopen dus ongeveer 300.000 fr. waar 
zijn schipje nog amper 350.000 fr'! 
waard is.

Wij zullen voortgaan met deze toe
standen aan te klagen tot aan het 
schandaal van de Regie en de VOZOR 
een einde gesteld wordt.



«‘fcW I^'VH/Vl'VVVW VVvVVVVVVVVVVVW VVVVVVVVVVW VVVVVVVVVW VVVVW VVVVvVVvW VvvVVVVVVVVVvVVVVVVVVV^

! O O S T E N D E  !
S I
M » W V V V V V T O « V V \ V W V V V T O a V V W V W W » W V V W W \ V V l» V V V V V - V V V V V V V V V V V V V M W V V V V V V V V V » V V » V V \

DOKTERSDIENST
Bij afwezigheid van de gewone 

huisdokter, gelieve men zich te wen
den tot : Dr ELSKENS, Kerklaan 15, 
(Conterdam) Tel. 71.518.

APOTHEEKDIENST
Dienstdoende gans de dag alsook 

nachtdienst van 7-5 tot 14-5 : Apo
theker QUAEGHEBEUR, Torhoutstwg 
169.

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

ECZEMA

W O N D E R Z A L F

I N D I A N A
Te koop in alle 

apotheken
(13)

BENOEMING
Bij besluit van de Regent dd. 6 April 

1949 werd de heer inspecteur Dekuy- 
per A.-P. van 1 Januari 1949 af, be
noemd tot Directeur, ten tijdelijke ti
tel, bij het Hoofdbestuur van het Zee
wezen.

BENOEMING
Bij ministerieel besluit van 15 April

1949 werd de heer Edebau H., schepen 
van bevolking te Oostende, benoemd 
tot beheerder van de Bijzondere Com
pensatiekas voor de gemeenten, open
bare instellingen die er van afhangen 
en verenigingen van gemeenten van 
West-Vlaanderen.

«V» EN VINDICTIVEDAG
Het stadsbestuur vraagt dat de be

volking, ter herinnering aan deze 
twee gebeurtenissen op Zondag 8 
Mei e.k. voor een passende bevlagging 
zou willen zorgen.

BRITS BEZOEK
Aan boord van een staatspaketboot 

zullen op Zaterdag 7 Mei veertig af
gevaardigden van Britse reisagent
schappen te Oostende ontschepen.

Te dezer gelegenheid zullen zij 
door het stadsbestuur begroet wor
den. De Britse gasten zullen tevens 
een reis maken naar Knokke en Brug
ge.

GEM EENTERAAD
Heden Vrijdag komt de Gemeente

raad bijeen met talrijke punten op 
de dagorde.

NIEUWE HELMEN VOOR ONZE 
RIJKSW ACHTERS

Weldra zullen we onze rijkswachters 
met nieuwe lichte helmen op straat 
zien verschijnen. Dit zal vermoede
lijk geschieden ter gelegenheid van 
de H. Bloedprocessie te Brugge, Maan
dag e.k. De nieuwe helmen zijn hoofd 
zakelijk samengesteld uit kurk en we
gen amper 400 grs. Ze zullen meest 
gedragen worden en de traditionele 
kepi vervangen die nog enkel zal 
worden uitgehaald vaur bijzondere 
omstandigheden en bij stadskledij.

De zware helmen blijven natuurlijk 
in voege voor ernstige tussenkomsten 
als bij stakingen, enz.

HET CONGRES DER
0 0  RLOGS INVALIEDEN

Ter gelegenheid van het Congres 
der oorlogsinvalieden dat op 19 Juni
a.s. te Oostende wordt gehouden, wor
den vele manifestaties voorzien waar
onder een reklame «Eet vis» op 18, 19, 
20 en 21 Juni. Deze reklame zal be
staan in het bereiden van gefruite vis 
ten aanschouwe van het publiek en 
kosteloze uitdeling van gereed ge
maakte vis en verse garnaal.

Men voorziet het bezoek van hon
derden diplomaten, parlementsleden 
en 3000 tot 3500 congressisten uit al 
de hoeken van het land.

BOUWTOELATINGEN
Verkouillie, GeHjkheidstr 3, bouwen 

huis Mariakerkelaan; Vandendooren
G., Prinsenlaan 39, bouwen garage 
Prinsenlaan 39; Lesage Julien, Groe- 
nendaelstr 26, bouwen huïs; Mensaert 
Alfons, St Catharine Polderstr 42, 
bouwen huis, St Cath. Polderstr 44; 
Mevr. Wwe Declercp, Gentstr. 2, ver
bouwingswerken, Gentstr 2; Mevr. 
Wwe A. Dossaer, Romestr 57. verbou
wingswerken, Aartshertoginnestr 39; 
Opsomer Cyriel, Christinastr 92, slo
pen bouwdelen, Christinastr 84; Proot 
J., Torhoutstwg 73, verbouwingswer
ken, Torhoutstwg 73; Goossens Roger, 
Brussel, afbreken huis, Van Isegheml. 
64; Desmet Michel, J. Peurquaetstr. 
89, verbouwingswerken. Spoorwegstr 
23; Desmedt M., Pr. Stéphaniepl. 9, 
bouwen huis, Blauw Kasteelstr; S.A. 
Les Frigorifères du Littoral. Rederij- 
kaaiT oprichten nijverheidsinstelün- 
gen, Victorialaan; Van Parijs Char
les, Waterwerkstr 4, bouwen kolenhok, 
Waterwerkstr 4; J. Teetaert, Fr. Or
banstr 33, heropbouwen eigendom, 
hoek Gerst-Hennepstr.

BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN

22 April 1949 — Eric Beauprez van 
Georges en Elisa Verplancke, Gentstr. 
9; Henri Van Rolleghem v. Robert en 
Renée Lemaire, Van Isegheml. 147; 
Johnny Goethals v. Achiel en Marie 
Poppe (Breedene); Jean Devisscher v. 
André en Suzanne Delvigne, SS. Pe
trus en Pauluspl. 7;

23. — Claude De Roost v. Leo en 
Simonne Soens (Westende);

24. — Martin Neirynck v. Roger en 
Magdalena Bradt, St Franciscusstr. 
str 36; Gerda Van Royen v. Lauren- 
tius en Maria Borm (Gistel);

25. — Annie Van Bergen v. Jacques 
en Yvonne Bakker, Brusselstr. 2; 
Diana Neudt v. Gustaaf en Joséphine 
Velghe (Nieuwpoort); Johnny De 
Schacht v. Auguste en Irena Vanhout- 
te, Torhout stwg 191; Rita Rogiers v. 
Felicien en Irène Verburgh, Nieuw- 
poortstwg 395; Margareta Quaeghe- 
beur v. Albert en Dionysia Dedeur- 
waerder, Prof. Mac Leodpl. 6;

26. — Freddy Vermoortel v. Omer 
en Hortence De Coninck (Ouden
burg); Jenny Fiorine v. Roger en 
Yvonne Delafontaine, Smedenstr. 17; 
Jacqueline De Busschere v. Roger en 
Georgette Vlaemynck, Christinastr. 
26; Jean Vander Kamer v. Gustave 
en Simonne Verbrugghe (Gent);

27. — Danielle Beels v. Jean en 
Georgette De Gryse, Brusselstr. 22; 
Ivan Easton v. Alexander en Simon
ne Steen, H. Borgerstr. 62;

28. — Caroline Piron v. Julianus en 
Cécile De Rouck (Grivegnée-Luik);

29. — Yolande, Pollet v. Arsène en 
Jeanne Degryse, Plantenstr. 90; Mo
nique Devisscher v. Edmond en Ange- 
la Pottier, Nieuwpoortstwg 203.

STERFG EVA LLEN
22. — Carolus Verstraete, 40 jr, 

echtg. Anna Van Steenkiste (Middel
kerke) ;

23. — Julius Beaumont, 79 jr, echtg. 
Sophia Desmit, Fortuinstr 6;

24. — Julius Durnez, 53 jr, echtg. 
Irène De Groote, Spoorwegstr 2;

25. — Alfons Derycke, 81 jr, wdr 
Joséphine Seynaeve en Georgette 
Saint Maxant, Consciencepl. 5;

26. — Philippus Deswelgh, 71 jr, 
wdr Antonia De Boyser, Spaarzaam- 
heidstr 29; Christina Ryckeboer, 65 jr 
echtg. Remigius Bouten, Spaarzaam- 
heidstr 23; Eddy Bastin, 2 mnd, Al

bert I Wandeling, 79;
28. — Albert Maudens, 83 jr, wdr 

Marie Samper, K. Janssensl. 8; Si
monne Mycke, 45 jr, echtg. Pierre 
Welter, Torhoutstswg 262;

29. Remigius De Vos, 61 jr, echtg. 
Maria Benoot, Witte Nonnenstr. 22.

HUW ELIJKEN
. Gustave Desplancke, klerk, en Hele
na Ghyssel; Pierre Droogenbroot, vis
ser en Marie Vanderwal; Daniël Naes- 
sens, bakker en Gabrielie Deley; Hl- 
laire Glibert, stadsbediende en Ger- 
mana Verschooren; ’ Georges Thielt, 
handelaar en Yvonne Verschooren;
Roger Aernoudt, wasser en Georget
te Reynaert; Arthur Beyts, werktuig- i 
kundige en Paulina Vandesteene,
verpleegster; Charles Soete, deskun
dige en Odette Vereecke; Hendrik 
Vantyghem, vislosser en Yvonne
Pattyn, bediende.

HUW ELIJKSAFKONDIGINGEN
Everaert Ludovicus, paalslager,

Kongol. 3 en Schouteet Palma, Kongo
laan 3; Dossaer Fernand, bankwer
ker (Steene) en Ferier Joanna, Vis
serskaai 7; Debie Joseph, militair, 
Kazerne Gen. Mahieu en Boehme Su- 
zanné, Frans Musinstr. 46; Van Gy- 
sel Fernand, staatsbediende, Klap
rozenlaan 16 en Vercnocke Fernande, 
Stuiverstr. 50; Lauwereins Frans, be
diende, A. Pietersl. 13 en Lefevre 
Denise, bediende, Gerststr. 69; Mer- 
tens Joseph, afdelingshoofd (Etter
beek) en Casteleyn Josepha, Peter 
Benoitstr. 45; Hermus Pieter, sociaal 
controleur, E. Beernaertstr. 64 en
Vermeire Elza, E. Beernaertstr. 64;
Marescaux Cerilles, bediende (Schaar
beek) en Dumery Rachel, handelaar
ster, Nieuwpoortstwg 48; Vander- 
jeugd Henri, boekhouder, Steense
Dijk 13 en Lams Josette, bediende, 
Nieuwpoortstwg 469; Neels Hubert, 
Kazerne Gen. Mahieu, en Delhaise 
Gilberte, werkster, Madridstr 1.

ANDERE GEM EENTEN
Offermans Raymond, bediende

(Oostende) en Depover Julia (Emel- 
gem ); Stoops Frangois, garagist 
(Oostende) en Van der Mensbrugghe 
Ghislaine (Stteidinge); IFrancois Jo- 
sephus, tolbeambte (Kruibeke) en 
Jacobs Lea (Kruibeke).

T A L R IJK E  BOTSIINGEN
Op de hoek van Leffingestraat en 

Hennepstraat werd de wielrijder Maes 
André aangereden door de motorrij
der Schaepman Albert, Leffinge
straat. Er was stoffelijke schade.

Aan de Coq d’Or op de Nieuw
poortse steenweg werd de autobus 
bestuurd door Vroomen Alberic uit 
Rollegem licht beschadigd door de 
auto bestuurd door Pascal Albert uit 
Oostende.

Aan Petlt Paris was er stoffelijke 
schade na een botsing tussen de 
auto’s van Dr Piette en Cyr. Jonck
heere uit Jabbeke.

Tenslotte werd de fietser Deroo uit 
Oostende omver geworpen door de 
autobus bestuurd door Govaert uit 
Oostende. De fiets werd totaal ver
nield, terwijl Deroo lichte verwon
dingen opliep.
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5 (15) VERKOOP %
| Schrijf- en Rekenmachines \
| Onderhoud en herstelling ter f
| plaatse |
| A. VANDERNOOT )
| Maria Theresiastraat, 16, |
| OOSTENDE —  Tel. 72.113 \
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R EIS  BREENDONCK-ANTW ERPEN  
OP 15 MEI

Het inrichtend comité der Politie
ke Gevangenen laat hierbij weten 
dat de prijs voor de reis naar Breen- 
donck op 110 fr. werd gebracht en 
dat nog inschrijvingen kunnen aan
genomen worden in het lokaal St Se
bastiaanstraat, 22, Oostende. Alle 
sympathisanten zijn welkom met 
hun familie en we rekenen dan ook 
op een talrijke opkomst gezien het 
bijzonder karakter van deze reis. 
Een oud-gevangene, ter dood veroor
deelde, uit Breendonck, zal als gids 
dienen.

Wie de hel van Breendonck nog 
niet gezien heeft zal er aan houden 
thans mede te reizen ten einde deze 
martelplaats te kennen en aldus 
hulde te brengen aan de aldaar ge
storven helden .

Inschrijvingen worden nog aan
vaard tot Zaterdag 7 Mei 1949.
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QUAGHEBEUR MAURICE
gemeenteraadslid 

voorzitter van de C.O.O.
stelt zich ter beschikking van het 
publiek de laatste Donderdag van 
iedere maand in zijn woning 
LEOPOLDLAAN, 10 - Oostende, van
16 tot 18 uur.
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KOEPOKIN EN TIN G
Kosteloze openbare zittingen van 

koepoKinenting zullen plaats hebben 
in, de hierondervermelde lokalen en 
op de volgende data :
Dinsdag 17 Mei Kinderwelzijn Con- 

scienceschool, Stuiverstraat van 17 
tot 17.30 uur;

Woensdag 18 Mei Kinderwelzijn Stock 
hoimstraat van 17 tot 18 uUr; 

Donderdag 19 Mei Prinses Stéphanie- 
plein, 9 van i7 tot 18 uur;

Vrijdag 20 Mei Stadsschool Opex Th.
Vanloostraat van 17 tot 17.30 uur. 

Veerien dagen na voornoemde data, 
wordt in dezelfde lokalen, een con- 
trolezitting gehouden, met het doel 
de uitslag vast te stellen van de in 
de eerste zitting gedane inentingen. 
Alleen wanneer dit resultaat pos-tief 
is, wordt een regelmatig ondertekend 
attest afgeleverd voor de kinderen 
tussen de 3de en de 12de levensmaand 
In het ander geval, moet de inenting 
opnieuw gedaan worden.

Deze controle-zitting heeft plaats : 
Dinsdag 31 Mei Kinderwelzijn Con- 

scienceschool, Stuiverstraat van 17 
tot 17.30 uur;

Woensdag 1 Juni Kinderwelzijn Stock 
hoimstraat vkn 17 tot 18 uur; 

Donderdag 2 Juni Prinses Stéphanie- 
plein, 9 van 17 tot 18 uur;

Vrijdag 3 Juni Stadsschool Opex Th.
Vanloostraat van 17 tot 17.30 uur. 

Wij houden er aan te wijzen op de 
goede uitslagen van deze voorbehoe- 
dingsmaatregelen en durven hopen 
dat het publiek de noodwendigheid er 
van zal begrijpen en zich in groot ge
tal tot de koepokinenting zal aanbie
den.

De koepokinenting is verplichtend 
voor kinderen tussen de 3de en 12de 
levensmaand. Besl. v d Regent 6-2-46 

Wij maken er de ouders attent op 
dat zij moeten voorzien zijn van bet 
«Pokinentingsattest» dat werd- afge 
leverd door het bureau van de Burger 
lijke stand, bij de geboorteaangifte, 
alsmede van hun TROUWBOEKJE

nJDaarheen deze week ?

II
E KENMACH INFfl 

Schrijf ma chlne \
e p a r a t i e U

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

Officiële agenten
NIEUW E GENTW EG, 35, 

BRUGGE  
T EL . 319.44 

Een telefoontje...
W ij komen.

OOSTENDE
CINEMA’S
PALACE : «T-MEN» met Dennis

O’Keefe en Mary Meade.
FORUM : «LES AMANTS DE VERO- 

NE» met Pierre Brasseur en Louis 
Salou.

CAMEO : «LA ROUTE DE SAN SA- 
CRAMENTO» met Jorge Negrete 
en Charito Granados.

Kind. toegelaten 
RIALTO : «JE SUIS UN FUGITIF» 

met Sally Gray en Trevor Howard. 
CORSO : «QUAND VIENT L’HIVER» 

met Walter Pidgeon en Deborah 
Kerr.

Kind. toegelaten 
RIO : «SUR LE CHANTIER DE LA 

GUERRE» met John Mack Brown.
Kind. toegelaten. 

ROXY : «Ah, QUELS MARINS» met 
Bud Abbott en Lou Costello.

Kinderen toegelaten 
NOVA : «CAPTAIN FURY» met Brian 

Aherne, Victor Mc Laglen en June 
Lang.

Kind. toegelaten
BAL

Zondag 8 Mei om 20.30 uur : groot 
bal in de Albert Hall, gegeven door de 
Unie der Weerstand.

W IELRENNEN
Zondag 8 Mei om 15 uur in Ostend 

Stadion : Internationale stayers-
koers; Omnium Oost-West; 40 km 
ploegkoers.

CONCERT
Zondag 8 Mei om 17 uur op de Wa

penplaats door de muziekkapel van 
de Zeemacht.

M I D D E L K E R K E

CINEMA’S
PALACE : DE GESCHIEDENIS VAN 

DR WASSELL, kleurfilm met Gary 
Cooper, Loraine Day en Signe Hasso, 
gevolgd door een bij film.

RETHORIKA : «SCHANDE OVER
HEM DIE KWAAD DENKT» met Ga
ry Grant, Loretta Young en David 
Niven.

NIEUWPOORT

CINEMA’S
NOVA : van Vrijdag tot Zondag : 

«LA CHARTREUSE DE PARME» 
met Phillppe Gerard en Renée Fau- 
re.
Maandag en Dinsdag : «FANTO-
MAS» met Simonne Signoret en 
Marcel Herrand.

CENTURY : van Vrijdag tot Zondag : 
«SAN ANTONIO» met Errol Flynn 
en Alexis Smith.
Maandag en Dinsdag : «ROND HET 
ONDERZOEK» met Humphrey Bo-
gart en Lizabeth Scott.

VOETBAL
Zondag 8 Mei te 15 uur : Ile Gew. 
A : SVN-FC Torhout.

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

PALLADIUM : van 6 tot 9 Mei LE 
MAITRE DE LA PRAIRIE» met Sp. 
Tracy. K.T.; van 10 tot 12 Mei «LE 
NAUFRAGE DE L’HESPERUS» 

COLISEE : van Vrijdag tot Zondag : 
«BOEVENLUCHT» met Humphrey 
Bogart. K.n.T.; Maandag tot Vrij
dag gesloten wegens verandering. 

CASINO : van Vrijdag tot Maandag: 
«AUX YEUX DU SOUVENIR» met 
Michèle Morgan en Jean Marais ; 
Dinsdag tot Vrijdag «DE TERUG
KEER TOT DE LIEFDE.»

HEIST

CINEMA’S
MODERNE : van Vrijdag tot Zondag: 

«DE ZOON VAN LASSIE» met Ju
ne Lockhart, Nigel Bruce, Lassie en 
Laddie. K.T.
Van Maandag tot Donderdag : 
«GEVAAR OVER AMERIKA» met 
George Sanders en Anna Sten. K.T. 

CINE PALACE : van Vrijdag tot Zon
dag : «BUD ABBOTT EN LOU COS
TELLO IN HOLLYWOOD» K.T. 
Van Maandag tot Donderdag. : 
«SLAVENHANDELAAR» met Ivan 
Mosjoukine. K.N.T.

M I D D E L K E R K E
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RAVERSIJDE-KERM IS
Zondag a.s. is het de beurt aan de 

wijk Raversijde om de jaarlijkse ker
mis te vieren.

’s Zondags te 15 uur ; velokoers 
voor alle beginnelingen. Afstand 50 
Km. 1200 fr. prijzen.

Maandag eierkoers met 400 fr. prij
zen.

Verder zijn nog allerhande volks
feesten voorzien waaronder koord- 
trekken voor vrouwen, loopkoers voor 
kinderen en zo meer. Kermis-Donder- 
dag hebben de grote jaarlijkse draf- 
koersen plaats. Er zijn 4.000 fr. prij
zen. Op 15 Mei Koeke-Zondag is er 
nog zakloping voor vrouwen. Verder 
nog het kampioenschap der veloclub 
Raversijde-Sportief waaraan 400 fr. 
prijzen verbonden zijn. Merken wij op 
dat alle feestelijkheden ingericht wor
den door de Verenigde Herbergiers en 
Neringdoeners der wijk met de mede
werking van het officieel feestcomi- 
teit der gemeente en dat op Kermis- 
Zondag de muziekmaatschappij De 
Fanfare van Mariakerke ter plaatse 
zijn Zal.

BIJ DE JONGE VLUCHTERS
Het is op Zondag 15 Mei dat de 

plaatselijke veloclub per autocar met 
haar leden op reis gaat. Dit jaar luidt 
de wegwijzer als volgt : Veurne, Po
peringe, Cassel, Saint Omer, Hesdin,
Montreuil, Paris-Plage, Boulogne, Cap 
Gris Nez, Calais, Duinkerke en De
JVVVW YV/V\ VVV/VV V V /W IV  VVVVV VV/VVV VVVVVY/VAAA VVVVVVX/VVVVVAAVVVVVVVVVVVVVVVV W 'V V V W V A M A W V V W W V ^

N I E U W P O O R T
^ v w w * w w w w w i w w w w v w w w H \ w v v w v w v w v i m m m u i w v v \ ' v v u w v v v v t m v w ‘A w w *

Panne. De prijs der reis bedraagt 140 
fr. Vertrek te 6.30 uur en vergade
ring op de dorpsplaats. Tot 8 Mei kan 
worden ingeschreven bij Aug. De- 
jonghe, Nieuwpoorste steenweg 1.

B U R G ER LIJK E STAND
Huwelijk : Vermet August, metser 

met Plaisir Rachel, z.b.
Afkondig. : Stellemans Marcel, ra-' 

dioelectrieker bij de R.T.T. en Degry
se Magdalena, bediende, Jette.

Overlijden : Reul Joseph, 78 jaar 
echtgenoot van Vervenne Henriette

W ERK LO ZEN STA TISTIEK
Alhier werden op het einde der vo

rige week volgend aantal gecontro
leerde werklozen geteld. Volledig : 
118 mannen, 57 vrouwen. Gedeelte
lijk : 3 mannen, 1 vrouw.

GEMEENTERAAD
Heden Vrijdag te 18 uur vergadert 

de gemeenteraad. Toekomende week 
hierover.
NAAR DE HANDELSFOÓR

Zondag e.k.wordt een reis per auto
car naar de handelsfoor te Brussel 
ingericht. Ook de Koninklijke serren 
te Laken zullen worden bezocht. De 
prijs bedraagt 100 fr. Vertrek te 7,30 
uur. Er kan ingeschreven worden in 
de garage «Central» Leopoldlaan 31 
en in het hotel du Casino, Kerkstraat 
51.

ALGEM ENE VERGADERING
De Koninklijke Bond voor Oud- 

leerlingen en Beschermers van beide 
Rijksmiddelbare scholen richt op 
Zaterdag 7 Mei, haar jaarlijkse statu
taire algemene vergadering in.

Na voorlezing van het jaarverslag, 
de kastoestand en de herkiezing van 
het bestuur, zal een hulde gebracht 
worden aan kunstschilder E. Oilivier, 
ter gelegenheid van het overhandigen 
van een schilderij aan het bestuur 
der beide scholen. Daarna heeft een 
avondmaal plaats gevolgd door at
tracties.

FEESTPROGRAMMA MEI EN JUNI
22 Mei Vlaginhuldiging bij het 

Nationaal Verbond der Oud-Krijgs- 
gevangenen met medewerking van 
het muziek der Scouts van Brugge.

6 Juni : Muziekconcert door de
Kon. Philharmonie.

Van 5 tot 11 Juni : etalagewedstrijd 
ingericht door de Middenstandsbond 
met medewerking van de V.V.V.

12 Juni : prijskamp in het lijnvis- 
sen.

20 Juni : muziekconcert door de 
Kon. Kath. Fanfare.

Van 25 tot 28 Juni St Janskermis.

ROND DE VRIJZIN N IGE
VOLKSBOND

Op Zondag 8 Mei, om 10,15 uur, 
houdt de Vrijzinnige Volksbond in 
het «Duynenhuys» zijn jaarlijkse al
gemene vergadering, teneinde over te 
gaan tot het hersamenstellen van 
zijn bestuur.

APOTH EEKDIENST
Voor Zondag 8 Mei : Apotheek 

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

B U R G ER LIJK E  STAND
Overlijden : Vannieuwenhuyze Ma

ria, wwe Torreele Henri, 77 jr.
Afkondigingen : Mortier Julien,

kantonnier en Debruyne Margaretha; 
Reynaert Maurice, werkman (Man- 
nekensvere) en T ’Jaeckx Gerarda.

Huwelijken : Coutereel Maurice,
electrieker te Oostende en Morael Ma
ria, bediende.

Geboorten Decraemer Yvonne 
v. Arthur en Vermandel Madeleine; 
T ’Jaeckx Roland v. René en Soete 
Blanche; Fabienne Rachel v. August 
en Yvonne Lestabel; Dianne Neudt v. 
Gustaaf en Josephine Velghe; Quyo 

August v. Maurice. en Cardon Clara.
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B U R G ER LIJK E  STAND
Geboorten : De Groote Eddy v. Ro

ger en Verrecas Bertha (Heist); Bos- 
sier Daniël v. Bossier Leon en Ver- 
schraegen Irène (Zeebrugge); Vrije- 
linck Dirk v. Lucien en Moeyaert Ag- 
nès (Breedene); Marmenout Fran- 
cine v. Albert en Van Steene Léopol- 
dine, Malecotstr 24; Brouns André v. 
Omer en Coppejans Celina (Lissewe
ge); Callier Rita v. Karei en Wae- 
ghe Lydia, Wenduine steenweg.

Overlijdens : Simoens August, 80 
jr, wwe Lagaese Louisa, Groenestr 
124; Lauwereyns Paula, 56 jr, echtg. 
Gadeyne Leo, De Smet de Naeyerl. 
62; Remigius Timmermans, 72 jr. 
echtg. Celis Maria, Parkstr 26.

Huwelijken : Heirbrandt Roger
met Wittesaele Etienne; Deconinck 
Raymond met Fourmau Marcelle; 
De Leu Walter met Traens Elvire; 
Dedeyne Guillaume met Theveleyn 
Julia; Maertens Robert met Beckers 
Anna.

Afkondigingen : Haakmeesters
Freddy (Elsene) met Armande Klein 
(Anderlecht).

APOTH EEKDIEN ST
Zondag Mei wordt de apotheek- 

dienst verzekerd door de heer J. SE- 
GAERT, Vissersstraat 1.

KNAAP ONDER ZAND BEDOLVEN
Vrijdag 27 April waren kinderen op 

het strand aan het spelen en had
den een diepe put gegraven. Op een 
gegeven ogenblik sloeg een der zijde 
van de put in en werd de 15-jang- 
Collard Michel, wonende te Jemappes 
sur Meuse onder het zand bedolven. 
Zijn makkers sloegen op de vlucht 
terwijl de moeder van de knaap het 
alarmsein gaf. Heer G. Deneve, ad- 
junkt-politie-commissaris, die toe
vallig aanwezig was, snelde ter hulp

en samen met de badkarhouder L. 
Van Wulpen begonnen zij op aanwij
zing van de moeder te graven. Na 7 
minuten stootten zij op 70 cm. diepte 
op de knaap, die gehurkt zat en hier
door van versflkking! wferd .gered. 
Het was meer dan tijd, want de on
gelukkige jongeling had reeds het be
wustzijn verloren, maar kon spoedig 
worden opgeknapt.

AUTOBUS
BRUGGE-BLAN KEN BERGE

Uurrooster voor de H. Bloeddag
Vertrek uit Brugge : 7.30 - 8.00

8.45 - 9.15 - 12.00 - 12.45 - 13.15
14.15 - 15.15 - 16,00 - 16.30 - 17.15
17.45 - 18.30 - 19.15 - 20.15 - 20.45
22.00

Vertrek uit Blankenberge : 8.15
8.45 - 9.15 - 10.00 - 13.00 - 13.30

14.00 - 15.00 - 16.00 - 16.45 - 17.00
18.00 - 18.15 - 19.00 - 20.00 - 21.00
21.15 - 22.30
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V ER G ELIJK IN G  TUSSEN PASEN
1948 en 1949

Men mag aannemen dat er dit jaar 
100 t.h. meer toeristen in de hotels 
gelogeerd waren vergeleken met vo
rig jaar. voor de appartementen be
draagt dit 50 t.h.

De volkstoeloop op 16 en 18 April 
was dubbel zo groot als verleden jaar, 
op Paasdag zelf minstens 40 t.h. meer 
dan in 1948.
FONTEI NIERSDIENST

In de week van 7 tot 14 Mei wordt 
de drinkwaterdienst verzekerd door 
hulpfontenier Ch. Vanden Bussche, 
Karei Deswertlaan 87.

VOOR UW P U B LIC IT E IT  EN A LLE  
AANKONDIGINGEN 

wendt U in volle vertrouwen tot het 
beheer yan ons weekblad en vraag ons 
P U B L I C I T E I T S T A R I E F
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B U R G E R L IJK E  STAND

Sterfgeval : Lea Van Torre echtg. 
Huyghe Karei, Evendijk Oost.

BRANDRAMP SCHOOF
De omhaling die gedaan werd met 

toelating van het gemeentebestuur 
van de stad Brugge, in Zeebrugge.

Zwankendamme heeft iets meer dan
29.000 fr. opgebracht, w^t waarlijk 
prachtig te noemen is. Daar echter 
ook de brandverzekeringsmaatschap- 
pij overtuigd was van de nood dier 
diepgetroffen familile, heeft het Be
stuur der maatschappij besloten alle 
schade te vergoeden. In dien zin en 
met deze voorwaarden voor ogen heeft 
de familie Schoof dan ook heel on
baatzuchtig die opbrengst van de om
haling geweigerd en ten dienste ge
steld voor andiere noodlijdenden en 
voor het geval dat er nog eens een 
familie zo getroffen mocht worden, 

i Ja; de rechtvaardigheid is nog uit de- 
wereld niet. Zo laat het comité dan 
ook weten dat de gestorte bijdragen 
mogen teruggeeist worden bij de om- 
halers, vóór 31 Mei a.s. en dat het 
blijvende geld gebruikt zal worden 
voor liefdadige doeleinden. Een voor
beeld dat strekt.

SCH UTTERSN IEUW S
Vanaf 2 Mei is er iedere Maandag 

schieting voor de leden der Itandboog 
schuttersgilde «De Zomersehutters» 
p'pvestigd b;j Dobbelaere Michel, Café 
Willem Teil. Heiststraat, Zeebrugèe.

Tedere Maa.ndaar is er monsterprijs- 
schieting. Begin om 18 u. stipt.
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te begreven
plaats

APOTH EEKDIEN ST
Deze week is de apotheek DUMOR- 

TIER van dienst. Open Zaterdagna
middag van 16 tot 19 uur. Zondag van
9 tot 12 en van 16 tot 19 uur.

GEM EENTERAAD
Gisteren om 18 uur had deze plaats. 

Er stonden een dertigtal punten op 
de dagorde. Onder andere : benoemin
gen; goedkeuring urbanisatieplan; 
wijziging van sommige belastingen, 
enz. We komen er naaste week uit
voerig op terug.

GOEDKEURINGEN
1. Het ontwerp van oorlogsschade 

aan de gemeenteschool werd goedge
keurd. 2. Door de bestendige deputa
tie werden de plannen voor het bo
ren der filtreerputten goedgekeurd. 
De aanbesteding voor dit laatste werk 
heeft plaats op Dinsdag 17 Mei a.s. 
om 11 uur ten stadhuiuze bureel 15.

OVERHANDIGING VAANDEL
Op Zondag 29 Mei a.s. heeft er te 

Lissewege een overhandiging van een 
vaandel plaats aan de groep weer- 
standers «Fidelio». Tot deze-groep be
hoorden verschillende weerstanders 
van Heist waarvan sommigen werden 
gefusilleerd o.a. A. Maes, G. Boere- 
boom en T. De Wilde. Ons gemeen
tebestuur zal er naar toe gaan en een 
kravatte met groen-wit overhandigen 
om aan het vaandel te hechten.

K LA K K E R T JES
Onze Klakkertjes trekken op Zon

dag 15 Mei naar Compiègne (Frank
rijk) om er hun dansen uit te voeren 
op de feesten des Muguets. Er zullen 
maar twee Belgische groepen zijn, 
nl. : de onzen en een groep uit Luik.

MAES EN BOEREBOOMPLEIN
Van Dinsdag af was het voor de 

marktkramers verboden op het plein 
te rijden met hun wagen. Voorwaar 
een goede verbetering daar verleden 
week nog boompjes door die heren 
omvergereden werden, zonder dat zij 
zich daarom bekommerden.

Z EED IJK
Op de dijk worden de ijzeren ba

lustraden hersteld of vernieuwd. De 
bunkers die nog langs de duinen la
gen worden ook afgebroken. Dat zal 
een gans ander uitzicht geven op dijk 
en strand.

Dit werk wordt gedaan door aan
nemer Billard uit Elsene.

TOURISM E
Woensdag had er te Brugge een 

vergadering plaats voor toerisme on
der voorzitterschap van dhr. Blond- 
rock, directeur van toerisme voor de 
afdelingen Brugge, Blankenberge, 
Heist, Knokke en Wenduine. Er werd 
besloten in elke brochure van dezer 
badsteden een blaadje te voegen met 
de voornaamste feesten van het sei
zoen 49 die zullen plaats vinden in de 
v ijf voornoemde steden. Dit blad zal 
opgesteld worden in drie talen : nl.
Frans, Engels en Nederlands.

AANRIJDING
Zaterdag 30 April had op de hoek 

Vuurtorenstraat en dijk omstreeks 
16.40 uur een aanrijding plaats tus
sen de personenwagen gevoerd door 
Moreine uit St Gillis en de vrachtwa

gen van Casier E. uit 
stoffelijke schade.

Brugge. Enkel

BEZOEK
Zondag a.s. komen er verschillende 

vertegenwoordigers van Engelse reis
agentschappen en dagbladen op be
zoek in ons stadje. We vernoemen er 
enkele : Cooks, Linds en Daily Mail.

Er zal een receptie plaats heb
ben op het stadhuis rond half vijf. 
Waarna de gasten een toertje zullen 
doen aldoor onze straten.

DUINBERGEN
De internationale tennistornooien 

zullen plaats vinden van 28 tot en 
met 31 Juli.

De auto-ralley welke voorzien was 
voor 6 en 7 Augustus wordt verscho
ven. Op 23 Juli heeft de aankomst 
plaats te Heist op het Maes- en Boe- 
reboomplein. De Zondagvoormiddag
24 Juli heeft dan te Duinbergen een 
concours d ’élégance plaats en ’s na
middags uitreiking der prijzen in de 
Casino.

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

«Hjet Nieuw Visscherijblad» Nieuw
poortsteenweg, 44 Tel. 72.523.

COMMISSIE VAN OPENBARE

ONDERSTAND - OOSTENDE

De plaats van vastbenoemd inwo
nend hulpkinderbewaakster aan het 
Weeshuis «Carolinenhof» is te begeven 

De kandidaten moeten aan de vol
gende voorwaarden voldoen :
1. De Belgische nationaliteit bezitten
2. De burgerlijke en politieke rechten 

genieten;
3. Een getuigschrift van goed gedrag 

zeden en burgertrouw voorleggen ;
4. Niet aangetast zijn door enige ziek

te of gebrek welke hen ongeschikt 
maakt om het gepostuleerd ambt 
uit te oefenen.

5. Een getuigschrift van volledig la
ger onderwijs indienen.

Ouderdomsgrens : ten minste 21 en 
ten hoogste 30 jaar oud zijn (35 jaar 
voor hen die aanspraak kunnen ma
ken op de voorkeurwetten : invalieden 
weerstanders, enz.)

Bezoldiging volgens barema.
De postulanten die aanspraak laten 

gelden in hun hoedanigheid van voor- 
keurrechthebbenden moeten de des
betreffende bewijsstukken bij hun 
aarvraag voegen.

De aanvragen met de nodige getuig
schriften moeten gericht worden aan 
de Commissie van Openbare Onder
stand, Edith Cavellstraat, 15, Oosten 
de, ten laatste op 24 Mei 1949.

Oostende, 28 April 1949. 
Comissie van Openbare Onderstand 

Oostende (180)

KO N IN KRIJK  B E LG IE

Regie van Telegraaf en Telefoon
Openbaar aanbod van 1.200.000.000
in kasbons 4 1 /2 %  op 5 jaar, deel uitmakend van een lening van 
fr. 1.400.000.000 waarvan de terugbetaling en de rente door de Staat

gewaarborgd-zijn
(Ministerieel besluit van 30 April 1949)

BESTEMMING VAN DE OPBRENGST DER LENING. - De opbrengst 
van de lening is bestemd om het programma van uitbreiding en moderni- 
sexing van de Regie van Telegraaf en Telefoon te financieren.

BEDRAG VAN DE UITGIFTE : Fr. 1.400.000.000
waarvan fr. 1.200.000.000 aan het publiek worden aangeboden

EFFECTEN . - De lening is vertegenwoordigd door kasbons van 1.000 fr 
5.000 fr., 25.000 fr. en 50.000 fr, voorzien van jaarlijkse coupons, betaal
baar op 15 Mei van elk jaar en voor de eerste maal op 15 Mei 1950.

RENTEND. - Vanaf 15 Mei 1949.
RENTEVOET. - 4.50 % ’S jaars.
DUUR - V ijf jaar.
VRIJDOM VAN BELASTING. - De rente-uitkering en de terugbeta

ling van de kasbons zijn vrij van alle tegenwoordige of toekomstige zake
lijke belastingen of taxes ten bate van de Staat, de provinciën en de ge
meenten.

TERU G BETALIN G. - De terugbetaling van de lening zal a pari der 
nominale waarde op 15 Mei 1954 geschieden.

WAARBORG VAN DE STAAT. - De rente-uitkering en de terugbeta
ling van de kasbons zijn gewaarborgd door de Staat.

UITGIFTEPRIJS :

980 frank voor 1000 frank nominaal kapitaal, eventueel verhoogd, na 
20 Mei 1949 met de van 15 Mei 1949 af verlopen rente tegen 4 1 / 2 %

VRIJDOM VAN ZEG EL. - De verrichtingen betreffende deze lening 
zijn vrij van de belasting op de beursverrichtingen, intekenbiljetten en de 
ontvangstbewijzen of recepissen.

De intekeningen worden vanaf 9 Mei 1949 aan de loketten van de 
verschillende banken en wisselagente» van het land aanvaard.

De intekeningen zullen gesloten worden zodra het totaal bedrag van 
de aangeboden effecten zal bereikt zijn.

NOTERING. -  Opneming van de kasbons in de Officiële Koerslijst 
der Beurzen van Brussel en Antwerpen zal aangevraagd worden. (181)

Studie van Notaris 
Maurice QUAGHEBEUR  

Leopoldlaan, 10 te Oostende 
xxx

Op DINSDAG 17 MEI 1949 om 15 u. 
in het lokaal «Prins Boudewijn» St. 
Sebastiaanstraat, 22 te Oostende 

TOESLAG van

S C H O N E  V I L L A
met erf en toebehoorten

Conscienceplaats, 12 te Oostende
Oppervlake 134.09 m2
Gelijkvloers en 2e verdiep vrij van 

gebruik.
Kelderingen en le verdiep kosteloos 

gebruikt door verzoekers tot 3 maan
den na toeslag.

IN GESTELD : 205.000 fr.
BEZOEK : Maandagen en Donder

dagen van 2 tot 4 uur.
Alle nadere inlichtingen te bekomen 

ter studie. (184)

Studie van notaris Maurice QUAGHE
BEUR, Leopoldlaan, 10 en Maurice 

SEBRECH TS, Karei Janssenslaan, 31 
te Oostende 

xxx
Op DINSDAG 17 MEI 1949 om 15 u. 

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

TOESLAG van

B EST GELEG EN  P U I N G R O N D
te OOSTENDE 

Centrum der Kapellestraat 
(Oude standplaats van het huis no 36) 

Facade ongeveer 5.60 m. 
Oppervlakte 79 m2 
gekadastreerd sectie A nr. 801c 
Oorlogsschade waarde 1939, ge

raamd op 160.451,72 fr.
ALLE RECHTEN OP OORLOGS

SCHADE WORDEN MEDEVERKOCHT 
IN GESTELD : 410.000 fr. 

Voor plan en nadere inlichtingen 
zie plakbrieven of zich wenden ter stu 
die van de verkopende notarissen.

(185)

Studie van Notaris Maurice QUAGHE
BEUR, Leópoldlaan 10 en Alphonse 
LACOURT, Karei Janssenslaan, 31 te 

Oostende 
xxx

Op DINSDAG 10 MEI 1949 te 15 
uur in het lokaal «Prins Boudewijn» 
St. Sebastiaanstraat, 22 te Oostende 

TOESLAG van :
STAD OOSTENDE

Koop I SCHOON WOONHUIS
Professor Vercoulliestraat, 31 (vroe
ger Onderwijsstraat) Oppervlakte 205 
m.2.

Electriciteit _ gebruikt door mede- 
eigenaar.

IN G ESTELD : 274.000 FR. 
Koop II WOONHUIS
Ieperstraat, 74 - Oppervlakte 70 m2. 

Water - gas - electriciteit 
Verhuurd aan verscheidenen mits 

770 fr. per. maand.
IN G ESTELD : 195.000 FR. 

Koop III EEN WOONHUIS 
Spoorwegstraat, 4 (vroeger IJzerstr.) 

Oppervlakte 75 m2.
Verhuurd aan verscheidenen mits 

900 fr. per maand.
Water - gas - electriciteit - 2 soor

ten water.
IN G ESTELD : 250.000 FR.

BEZOEK : voor de 3 kopen Dinsda
gen en Donderdagen van 2 tot 4 uur.

Alle nadere inlichtingen te bekomen 
ter studie van de verkopende notaris
sen. (153)

Kantoren van de notarissen PAUL 
SIM PELA ERE te De Panne en JO
SEPH SWENNEN te Nieuwpoort

X X X
BEPAALDE TOEWIJZING 

Op WOENSDAG 11 MEI 1949, om
2.30 uur. stipt namiddag te De Panne 
ter herberg «’t Zeetje» Kasteelstraat, 
35 bij dhr. Theophiel Debra van :

Gemeente DE PANNE 
K A STEELSTRAA T, 63

Eerste lot : EEN WOONHUIS met af
hangen en de hoeveelheid volgens 
meting van 141 m2 90 dm2 onder 

bebouwden grond en koer.
SLECH TS IN G ESTELD : 72.000 fr 

Tweede lot : De hoeveelheid'van 122 
m2 27 dm2 BOUWGROND 

SLECH TS IN G ESTELD : 32.000 fr. 
Derde lot : De hoeveelheid van 303 

m2 34 dm2 BOUWGROND met erf 
opstaande kiekenhok en de puinen 
van een door oorlogsgeweld vernield 
woonhuis met verdere afhangen, 
met al de rechten op oorlogsscha- 
devergoeding en wederbelegging. 

SLECH TS IN GESTELD : 30.000 fr. 
Recht van samenvoeging.

Eigendom van de erfgenamen Jules 
Ghys-Velghe.

Nazicht de Maandag en Woensdag 
van 2 tot 6 uur namiddag.

Plans, veilvoorwaarden en eigen- 
domstitels berusten ten kantore van 
de notaris Joseph Swennen te Nieuw
poort, ook alle inlichtingen te beko
men bij dé notaris Paul Simpelaere te 
De Panne. (160)
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L O O N K A A R T E N  
Ter Drukkerij van Het Nieuw 
Visscherijblad zijn toonkaar- 
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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NOTARIS J. GHYOOT
St. Petersburgstraat,.47 Oostende 

(Tel. 715.88) 
xxx

Om reden van vertrek 
INSTEL met 0,50% premie 

Op WOENSDAG 18 MEI 1949, te 15 
u. ter herberg «Prins Boudewijn» St. 
Sebastiaanstraat, 22 te Oostende van: 

Gemeente STEENE wijk Conterdam 
EEN ZEER GERIEFLIJK EN BEST 

ONDERHOUDEN WOONHUIS 
met verdieping, gelegen STEENOVEN
STRAAT, no 71, groot 307 m2. 

Beschikbaar met 1 Juli a.s. 
Zichbtaar : ieder Donderdag, Vrij

dag en Zondag van 14 tot 17 u. ver
ders alle werkdagen van 18 tot 20 u.

Nadere inlicht-ngen ten kantore. 
(TOEW. op 1-6-49) (182)

NOTARIS J. GHYOOT
St. Petersburgstraat, 47 Oostende 

(Tel. 715.88) 
xxx

TOEWIJZING 
Op DINSDAG 10 MEI 1949 te 15 

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

STAD OOSTENDE
1. HERBERGHUIS
«Café du Cygne» met 2 verdiepingen 
boven gelijkvloers en afzondelijke in
gang, KAIROSTRAAT, 1, (hoek der 
Stockholmstraat), groot 105 m2.

Voorzien van gas, electriciteit, stads 
en regenwater.

IN GESTELD : 214.000 FR.
2. WOONHUIS 
(eertijds uitgebaat als herberghuis) 
met 2 verdiepingen boven gelijkvloers 
KAIROSTRAAT,. 3 (neven het voor
gaande), groot 45 m2.

Voorzien van electriciteit, stads- en 
regenwater.

IN G ESTELD : 77.000 FR.
Dadelijke ingenottreding verhuurd 
zonder geschreven pacht. -"Samenvoe
ging voorbehouden.

Zichtbaar : Dinsdag- en Donderda
gen van 14 tot 16 uur. (157)

NOTARIS J. GHYOOT
St. Petersburgstraat, 47 Oostende 

(Tel. 715.88) 
xxx

TOEWIJZING 
Op WOENSDAG 11 MEI 1949 te 15

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

STAD OOSTENDE
1. Prachtig gelegen en voordelige 

BOUWGROND geschikt voor han
dels- en opbrengsteigendom, hoek 
de Smet de Naeyerlaan en Lijn 
draaierstraat (met 27,20 m) groot 
578,25 m2 of 584,80 m2.
Lot I (naast gebouw De Knock) 
187,88 m2 (7m) aan de laan.
Lot II (middenstuk) 188,96 m2 (7 
m) aan de laan.
Lot III (hoek Lijndraaierstraat) 
207,96 m2 (7,88 m x 27,20 m) 
IN GESTELD : I. 50.000 fr.; LOT II
55.000 fr. LOT III 56.000 fr.
Samenvoeging mogelijk.

2. Geteisterd EIGENDOM,' geschikt 
als opbrengsteigendom met koer. 
pakhuis en bergplaats, SLACHT
HUISSTRAAT, 7 met uitgang ter 
breedte van 18.54 m. naar de langs- 
achiter palende straat, groot! 235 
m2.

IN GESTELD: 100.000 FR.
Dadelijk beschikbaar - sleutels ten 
kantore - Plans en nadere inlich

tingen ten kantore. (158)

NOTARIS J. GHYOOT
St. Petersburgstraat, 47 Oostende 

(Tel. 715.88;»
X X X

TOEWIJZING 
Op DONDERDAG 12 MEI ’49 te 15

u. ter herberg «Prins Boudewijn» St. 
Sebastïaanstraat 22, te Oostende van- 

GEMEENTE LEFFINGE
G E R IE F L IJK  HANDELSHUIS

gelegen DORPSTRAAT, 4 (nabij de 
vaartbrug) groot 151 m2.

Voorzien van electriciteit en regen
water.

Onmiddellijk beschikbaar - Sleutels 
te bekomen in «Touring Gasthof» aan 
Vaartbrug, Leffinge.

INGESTELD.- 105.000 FR. 
STAD OOSTENDE

W O O N H U I S
met verdiep en achtergebouw WAGEN 
STRAAT, 4 (nabij hoek Torhoutsteen- 
weg), groot 94 m2.

Voorzien van electriciteit, stads- en 
putwater.

Mondelinge verhuring - dadelijke 
ingenottreding.
Zichtbaar : ieder Maandag en Woens 
dag van 14 tot 16 uur. (159)

IN G ESTELD : 92.000 FR.

Studie van Meester 
Pierre DENIS

doctor in de rechten, notaris te 
Nieuwpoort

xxx
Op DINSDAG 17 MEI 1949 om

3 uur ’s namiddags in het café 
«BRISTOL» bij Mijnhee GILLARDIN 
te Westende-Bad, TOESLAG van : 

WESTENDE-BAD

EEN ZEER GOEDE VILLA
genaamd «Villa les Bruyères» 

WESTLAAN, groot 74 ca., 85 mm
VRIJ VAN GEBRUIK
GEWONE VOORWAARDEN 
SLECH TS IN GESTELD  : 300.000 fr.

Voor alle verdere inlichtingen zich 
wenden ter studie van voornoemde 
Notaris Pierre DENIS te Nieuwpoort.

(183)



Te Wanfercee-Baulet wist J. 
Laroye, dank zij een geweldige 
eindspurt bergop, beslag te leg
gen op de le plaats. Bravo, Jan. 
Na al die tegenslagen zal deze 
een nieuwe aansporing zijn.

SPORTNIEUWS
Geruchten doen de ronde als 

zou Rac. Mechelen het ronde 
sommetje van 300.000 fr. willen 
aanbieden voor de eminente 
Van Parys van F.C. Knokke.

Mogelijk wel, doch de kust- 
’ ongens zullen wellicht nog 
eens goed uit de ogen zien waar 
ze zelf naartoe gaan...

Heer kunnen

Inderdaad, we mochten van de 
roodgroenen niet meer vragen. Een 
dergel'ijk afgetekende zege itegen de 
tweede geplaatste equipe is werkelijk 
ontwapenend.

We moeten dan ook in de eerste 
plaats de kampioenen eens te meer 
feliciteren om deze bevestiging van 
hun kunnen en hun vaste wil tot bet 
uiterste vol te houden en het heerlij
ke record dat ze voor het ogenblik in 
handen hebben tot de eindstreep te 
behouden. Misschien kunnen in het 
verleden nogwel staaltjes aangehaald 
worden van ploegen die hun tegenspe 
Iers letterlijk overspeelden doch in 
elk geval behoort van 1949 af A.S.O. 
bij hen. Het meesterschap van rood
groen in Bevordering B. is flagrant.

Bekijken we, naast deze jongste 
uitslag nog even de uitslag van de par 
tij A.S.O.-Club Brugge en dan mogen 
we-indien we verder van ongelukken 
gespaard blijven wel met gerust ge
moed en vertrouwen de toekomst in 
Eerste tegemoet zien. Niet dat er ab
soluut geen moeilijkheden zullen op
rijzen, doch indien vooral de geest en 
het enthousiasme van 1948-1949 zul
len bijblijven moet A.S.O. zich toeko
mend jaar kunnen handhaven.

Over de wedstrijd zelf valt natuur
lijk weinig te praten. Het eerste half 
uur was alles behalve aantrekkelijk 
doch nadat Michel prachtig de stand 
had geopend, brak er zo’n geweldig 
lokaal offensief los, dat er werkelijk 
geen houden meer aan was. Er was 
nog slechts één elftal in ’t veld. Moes
kroen' onderging letterlijk de wet van 
de sterkste en kan alleen beroep doen

we niet 
vragen

op een vermelding als sportieve, moe
dige verliezer.

Bij A.S.O. vermelden we graag 
gans de ploeg. Hartelijk gefeliciteerd, 
jongens.

Melden we nog dat de knie-kwet- 
suur die Lenaers opliep, niet van ern_ 
stige aard is, zodat Thuur Zondag 
wel weer van de partij zal zijn.

H U L D IG IN G
van de A.S.O. kampioenen

Op 15 Mei a.s. zullen de ASO-spe- schenk wordt de spelers aangeboden; 
Iers door hun bestuur en supporters Ten slotte wordt hulde gebracht aan
gehuldigd worden.

Hierna volgen de bijzonderste pun
ten van het feestprogramma voor de
ze dag, alsmede de uurrooster ■

14.30 uur : Optocht van muziek en 
ASO-vaandels rond het veld; De 
kampioenen worden in de bloemen 
gezet; De heer secretaris Daled 
spreekt een feestrede uit; Een ge-

S.V. Zeewezen
KAMPIOEN

Ook in het Corporatief Groepement 
Is thans de kampioen van het gewest 
Oostende bekend.

Door het succesvol beëindigen van 
haar laatste wedstrijd tegen Litto 
Nieuwpoort (2-0) behaalde de S.V.Z.O. 
het kampioenschap van deze afdeling 
De zwart gelen hebben een voorsprong 
van 2 punten op U.C.B. (A) die het 
in haar laatste wedstrijd tegen Elec- 
tricité du Littoral niet verder dan tot 
een gelijk spel (1-1) wist te brengen.

Het door S.V. Zeewezen behaalde re
sultaat mag als schitterend aanzien 
worden. Inderdaad is deze vereniging 
een van de jongste clubs. Ze werd op
gericht op 27 November 1947, met als 
doel het personeel van het Zeewezen 
de nodige ontspanning te geven door 
het beoefenen van o.m. de voetbal
sport. Alle takken van het Zeewezen 
te Oostende zijn dan ook in deze club 
vertegenwoordigd, waarvan het Voor_ 
zitterschap wordt waargenomen door 
dhr. hoofdingenieur Cadron, terwijl 
andere gekende figuren uit de mari
tieme wereld, o.a. Hoofdwaterschout 
Carlier een functie van bestuurslid op 
zich hebben genomen.

Daar de stichting in November ’47 
plaats greep, kon niet meer worden 
deelgenomen aan de kampioenschap
pen 1947-48, zodat het voor de eerste 
maal was, dat aan het huidig kam
pioenschap werd deelgenomen. Dat de 
zaken energiek werden aangepakt, be
wijst het verkregen resultaat. Dade
lijk de kampioenstitel behalen is een 
prestatie die zeer zeker als buitenge
woon mag worden beschouwd.

Wij wensen de S.V.Z.O. hartelijk ge_ 
luk met de behaalde uitslag en ho
pen dat deze symphatieke club in de 
eindronde, waarvan de eerste wed
strijd doorgaat op 4 Juni a.s. te Roe
selare, erin zal slagen de titel van 
kampioen der provincie naar Oosten
de te brengen.

V.G.O. verdiende veel beter
SC H EID S R EC H T ER LIJK E  FOUTEN FATAAL

Als we de bladen lezen, dan zijn we Voor Knokke kunnen we alleen kee- 
onder de indruk dat de besten gewon- per Van Parys in schitterende vorm 
nen hebben. en de zeer gevaarlijke buitenlinks aan

Zij die de wedstrijd bijwoonden, duiden. Een kampioenenploeg zal het 
zullen er echter geheel anders over dit jaar niet worden, tenzij er veel 
oordelen, want geen enkel van de twee geluk bij is. 
doelen tegen VGO gemaakt, zijn re
gelmatig geweest. Het eerste was DE DOELEN
daarenboven een flater van Brackx Juist voor de rust doelt Knokke 
en bij het tweede beging een speler door een dropshot van de linksbuiten 
van Knokke een flagrante fout in de op de doellijn. De scheidsrechter kent 
rug van de keeper, zodat deze zijn van ver toe, terwijl de VGO-spelers 
evenwicht verloor. protesteren.

Als er werkelijk een ploeg moest In de tweede helft, stelt Melis met 
gewonnen hebben, dan was het die een prachtshot na tien minuten gelijk 
van V.G.O., die zowel in de tweede Elkeen denkt de wedstrijd gelopen 
als in de eerste helft Knokke de baas toen op hoekschop 8 min. vóór tijd, de 
was. Alleen het onzeker spel der ach_ bal rechtstreeks in het doel belandt.
terhoede van V.G.O. in de eerste helft 
bezorgde haar supporters soms kip
penvel. De nieuwe opstelling was goed 
en Mon Vandenberghe speelde als 
buitenrechts, een goede partij, even
als Coopman, die stilaan de zeer ster
ke speler wordt. Nevens hen vernoe
men we Melis, die alhoewel te indivi
dueel toch schitterend blijft. Duys- 
burgh was beter dan vroeger, terwijl 
Gysels geen geluk had. Pieters had 
zijn vechtlust in de kleedkamer gela
ten, terwijl de rest van de ploeg mid
delmatig presteerde.

De scheidsrechter was zeer «Louw» 
en moest het tweede noch het eerste 
doel toegekend hebben, gezien het 
eerste voor de fatale lijn en het vol
gende gemaakt werd op hoekschop 
met een ferme duw in de rug.

Dhr. Louw had waarschijnlijk de 
klacht van VGO tegen hem in zijn 
brein en de P.K.W. beging een flater 
van belang voor zo’n partij' een scheids 

, rechter in lijn te stellen, welke on- 
j langs zich op klacht van VGO te ver- 
1 antwoorden had voor een scheidsrech 
: terlijke dwaling.

En tot slot de opstelling : Brackx, 
Geeraert, Dujardin, Coopman, E. Pie_ 
ters, Berden, R. Vandenberghe, Duys- 
burg, Pieters R., Melis en Ghysels.

Grote prijs
“ALPINA-SPORT”

Op Zaterdag 7 Mei om 15 uur Grote 
prijs «Alpina-Sport» aan de wijk Pe- 
tit-Paris 135 Km. Vertrek en aan
komst Garage Degryse. Inschrijving 
Café Rethorika. Prijsuitdéling bij Mar 
cel Vanhee. voor alle liefhebbers B.W.
B.

de kampioenen door de Verstand
houding der ASO-Supportersclubs.

15 uur : Laatste wedstrijd van het 
kampioenschap in Bevordering.

A.S.O.-S.C. Meenen
17 uur : Stoet, met de medewerking 

van alle ASO-Supporters en aan
hangers door de stad.

Muziek aan het hoofd, alle ASO- 
vaandels, spelers in open koets, ge
volgd door alle die ASO genegen zijn.

Wegwijzer : Albertpark, Zwitser-
landstraat, Nieuwpoort Steenweg, Pe- 
tit Paris, Torhout Steenweg, Leopold 
I plaats, Van Iseghemlaan, Koning
straat, Ad. Buylstraat, Wapenplein, 
Breidelstraat. Groentenmarkt, Kaai
straat, Jozef II straat, Kapellestraat, 
Vindictivelaan, Alf. Pieterslaan, ont
binding aan het lokaal.

’s Avonds rond 19 uur, intiem ban
ket tussen spelers en bestuur.

Zo juist vernemen wij dat de plech
tige huldiging van de ASO-kampioe- 
nen op het stadhuis, zou doorgaan op 
Zondag 22 Mei a.s.

Toekomende week hopen wij meer 
nieuws daarover te kunnen geven.

Supportersclub 
K.V.G.O

«DE W ILLY DASSEVILLE- 
VRIENDEN» LOKAAL «IN DE STAD  

GENT»
Het Bestuur brengt ter kennis dat 

een Grote Prijskamp op de Teerling- 
bak plaats grijpt in haar lokaal be
giftigd met verscheidene prachtige 
prijzen waaraan alle liefhebbers mo
gen deelnemen.

De prijskamp neemt een aanvang 
op Zaterdag 7 Mei om 19 uur. Zon
dag 8 Mei vanaf 10 uur ’s morgens 
tot 14 uur en vanaf 18 uur. Zaterdag
14 Mei vanaf 19 uur en Zondag 15 
Mei laatste dag der wedstrijd vanaf
10 uur ’s morgens tot 14 uur. ’s Na
middags vanaf 18 uur tot 22 uur. Om
23 uur worden de winnaars in het 
bezit gesteld van hun prijs, welke ze 
zelf mogen kiezen. Een prachtige on
bekende prijs wordt toegekend aan de 
deelnemer met laagste geworpen 'se
rie.

Het bestuur zal de dagen der wed
strijd door 2 tot 3 leden vertegen
woordigd zijn om alle bedrog uit te 
sluiten. De prijzen welke 8 dagen na 
de wedstrijd niet door haar eigenaar 
zijn afgehaald zullen automatisch 
het eigendom worden der maatschap
pij-

Onze vooruitzichten
A.V. DENDER MONDE ■ A.S.O.

Wie zal er, na de wedstrijd tegen 
Moeskroen, durven Veronderstellen 
dat de roodgroenen te Dendermonde 
gevaar lopen? Niemand. Van verzwak 
king is bij ASO geen spraak en dus 
kunnen we Dendermonde ook geen 
kans gunnen. Nochtans dient opge
merkt dat Lenaers nog steeds mank 
loopt en vermoedelijk niet van de par
tij zal zijn. Men zou in zijn plaats 
Van Haecke opstellen. Voor de talrij_ 
ke supporters die de verplaatsingen 
van ASO meemaken wordt het een 
nieuwe plezante reis.
AV Dendermonde - AS OOSTENDE

Laureyssen 
RC BORGERHOUT ST. MOESKR.

TUBANTIA FC - FC Meulestede
Depraetere 

STADE KORTRIJK - RC Harelbeke
Lecocq M. 

CAPELLEN FC - Exc. St. Niklaas
Douret

FC. IZEGEM - RC GENT Leenen 
RC Lokeren - SV WAREGEM

Mertens
SC MEENEN - TEMSCHE Van Erpe

Onverwachte nederlaag van G.S.
MIDDELKERKIï

memoriam Lemmens Frans
Op Donderdag 12 Mei om 10

u. wordt een Plechtige Rouw
dienst opgedragen in de Paro
chiale Kerk Moiendorp Sas-Slij- 
kens ter nagedachtenis van de 
betreurde Lemmens Frans.

Vergadering voor alle vader
landse groeperingen met vaan
dels, Vaartblekersstraat, 9 Sas- 
Slijkens.

Lemmens Frans is een goed 
bekend figuur te Oostende, als 
oud-voetballer van ISNO en van 
VGO. Hij werd als weer stander 
aangehouden, samen met ande
re Oostendenaren en is ten ge
volge van doorstane ontberin
gen omgekomen in het concen
tratiekamp van Nordhausen op
4 April 1945. Als voetbalspeler 
was hij een. graag geziene sport 
figuur, dit bijzonder toen hij de 
VGO-kleuren mocht verdedi
gen voor de kampioenstitel ’35.

We durven rekenen dat al zijn 
vrienden zullen tegenwoordig 
z'jn op deze plechtige rouw
dienst

i Tegen alle verwachtingen in leed 
! Gold Star op het E.G.-veld te Gistel 
een gevoelige nederlaag (4-1). Alhoe-

eind&eizaen&pefitafiei
i S.K.V.O.

Sieedó,

Ja, op het vliegveld is tegenwoordig 
niet zoveel meer te zien, laat staan te 
bewonderen. De groenwitten hebben 
er blijkbaar de brei aan zich nog lan
ger in te spannen. Nog twee wedstrij
den vallen te spelen nml. tegen Zer
kegem en tegen Concordia. We heb
ben de indruk dat het einde van de 
competitie met een zucht zal begroet 
worden en dat de SKVO-ers werkelijk 
rust nodig hebben.

Tegen Zwevezele was het dus weer
al armtierig spektakel. We weten wer
kelijk niet wie we van het elftal zou
den kunnen vernoemen, S.K.V.O. was 
de baas en nam het verder zeer op het 
gemakjes.

De doelpunten werden aangete
kend door Robert Van Steeger, Jans- 
sens en Ch. Deschacht. Van Tieghem
C. die L. Van Steeger als half verving 
mag op een bevredigend optreden te
rugblikken.

wel de onzen zonder geestdrift te 
werk gingen, mogen wij toch zeggen 
dat de cijfers erg gevleid zijn. G.S. 
was zelfs gedurende de ganse wed
strijd de meest aanvallende partij, 
maar onkans en besluiteloosheid voor 
doel waren oorzaak dat doelen uit 
bleven. Gistel kon in de eerste helft 
dank zij het voordeel van de wind 
tweemaal doelen terwijl L. Dewulf 
op erbarmelijke wijze een strafschop 
miste. Na de hervatting kon Dieren
donck aldra een tegenpunt netten en 
waar eenieder zich aan een ineen
storting der rood-witten verwachtte, 
viel het toch anders uit. Dank zij een 
strafschop werd de stand op 3-1 ge
bracht. Niettegenstaande de menig
vuldige pogingen der kustjongens, 
waren het nogmaals de Godelieve- 
jongens die succes kenden.

De reserven zorgden voor een aan
gename verrassing met tegen het 
sterke SV Blankenberge gelijk te 
spelen. Zondag wordt Gistel bezocht 
en wij verwachten nogmaals een eer
volle prestatie.

De jeugdploeg zond De Panne met 
een 8-0 klopping huiswaarts. Gezien 
hun grote meerderheid is alle com
mentaar overbodig. Zondag wordt SV 
Nieuwpoort bezocht en na alles ge
ven zien wij GS een nipte zege af
dwingen.

V.G.O. - S.V. W EVELGEM
De roodgelen krijgen de ex-Bevor- 

deringmannen op bezoek hetgeen ze
ker een spannende partij beloofd te 
worden. Wevelgem behoort tot de goe
de elftallen en was voor velen een 
struikelsteen. Gezien V.G.O. tegen- 
wool'dig weer op zoek is naar een be- 

g ter opstelling, mogen we aannemen 
dat het van geen leien dakje zal lo
pen en dat alles zal dienen gegeven 
wil men de ganse inzet thuis houden 

Om 17 u. gaat de wedstrijd V G O  
La Gantoise (veteranen).
WS OUDENBURG - FC Poperinge

Louw
E WERVIK _ Daring Blankenberge

Beyens
V.G. OOSTENDE - SV Wevelgem

Debeuf
WS IEPER - Zwevegem Bonte
AA MOESKROEN - CS leper

Salembier A. 
FC ROESELARE - KNOKKE F.C.

Letienne
DEERLIJK SP. - Houthulst Roesbeke 
BS Avelgem - SVO INGELMUNSTER

Denys

ZERKEGEM  - S.K.V.O.
Een doodgewone formaliteit voor 

een elftal dat alle strijdlust of hoge
re pretenties verloren schijnt te heb
ben.

Voor de eindronde 4e speciaal gaat 
te Lichtervelde de wedstrijd door tus
sen R.C. Bissegem en S.K.V.O. (met 
extra-times, hoekschoppen en loting) 
Aanvang om 10 uur.

Zerkegem _ SK VOORWAARTS (Rau) 
ASSEBROUCK - Zwevezele (Beckers) 
KOEKELARE - Oedelem (Miny)
EERNEGEM BREEDENE Snauwaert 
ST. JORIS - Gevaerts (Pardo)
WENDUINE - Diksmuide (Tamsin) 
CONCORDIA - Lissewege (Steen) 
ADINKERKE (bye)

Gistel _ MIDDELKERKE 
deren)

(V. VIaan-

U its la g e n  e n  R a n g s c h ik k in g e n
Corporatief  Verbond

BEVORDERING B
R. Gent-Tubantia 
AS Oostende-St. Moeskroen 
St Niklaas-Meenen 
Kappelen-R, Lokeren 
Izegem FC-St. Kortrijk 
Hg,relbeke-Dendermonde 
Meulestede-Borgerhout 
Waregem-SV Temsche

e
RANGSCHIKKING

1 AS Oostende
2 R. Gent
3 St. Kortrijk
4 Izegem
5 St. Moeskr.
6 Kapellen
7 Dendermon.
8 SC Meenen
9 Tubantia

10 Meulestede
11 St Niklaas
12 Waregem
13 Harelbeke
14 Temsche
15 Borgerhout
16 R. Lokeren

3-2 
7-0 
1-0 
6-1 
1-1 
1-0
4-0 
3-0

lle PROVINCIAAL
FC Knokke-VG Oostende 2-1
Poperinge-D. Blankenberge 0-3
CS Ieper-BS Avelgem 2-0
AA Moeskroen-Deerlijk Sp. 6-2
FC Roeselare-WS leper 2-2
Zwevegem Sp.-WS Oudenburg 4-0
Wevelgem-E. Wervik 0-2
WS Houthulst-Ingelmunster 2-0

RANGSCHIKKING28 24 1 3 82 18 51 1 Roeselare 28 22 2 4 78 22 4828 14 8 6 73 45 34 2 FC Knokke 28 22 '3 3 81 44 4728 10 7 11 56 46 31 3 VG Oostende 28 17 2 9 87 30 4328 10 7 11 47 39 31 3 E. Wervik 28 18 6 4 70 38 4028 12 9 7 61 57 31 5 Deerlijk 28 15 10 3 59 53 3328 13 12 3 55 49 29 6 CS leper 28 11 10 7 52 50 2928 13 13 2 49 40 28 7 A. Moeskroen 28 13 13 2 45 53 2828 9 10 9 33 36 27 8 Houthulst 28 11 12 5 48 55 2728 9 11 8 50 65 26 9 Wevelgem 27 10 13 4 49 64 2428 9 11 8 49 53 26 10 Zwevegem 28 9 14 5 44 53 2328 9 11 8 47 56 26 11 Avelgem 28 9 14 5 41 61 2328 10 12 6 61 57 26 12 D. Blanken. 28 9 15 4 45 68 2228 10 12 6 41 47 26 13 WS leper 28 7 14 7 46 59 2128 10 15 3 41 65 23 14 Ingelmunst. 28 7 18 3 23 53 1728 9 18 1 36 65 19 15 Oudenburg 28 2 18 8 35 77 1228 4 18 6 40 83 14 16 Poperinge 27 2 22 3 37 84 7

RANGSCHIKKING
E. Gistel-Middelkerke 4-1
Jabbek -SC Beernem 5-2
SK Den Haan-SV Veurne 2-4
SV Blankenberge-SK Torhout 1-1 
VV Koksijde-Nieuwpoort 0-2
FC Torhout-FC Heist 8-1
SK St Kruis-FC Sijsele , 3-0
Steenbrugge-Rac. De Panne 3-0

111e AFDELING A
Adinkerke-Koekelare 1-4
SKV Oostende-Zwevezele 3-0
Gev. Beernem-Con. Brugge 0-2
St Joris-Wenduine 4-1
Breedene-Zerkegem 4-1
Oedelem-Assebroek 2-2
Diksmuide-Lissewege 1-5

lle GEWESTELIJKE A RANGSCHIKKING
1 Torhout 28 24 2 2 82 37 50 1 SKVO 26 25 0 1 134 10 51
2 Middelkerke 28 21 6 181 29 43 2 Lissewege 26 18 3 5 84 38 41
3 SV Blank. 28 19 7 2 85 35 40 3 Concordia 26 15 8 3 75 51 33
4 St Kruis 28 19 7 2 77 36 40 4 Adinkerke 27 15 9 3 69 63 33
5 Steenbrugge 28 17 8 3 69 44 37 5 St Joris 26 13 7 6 61 52 32
6 Nieuwpoort 28 17 10 1 76 33 35 6 Koekelare 26 11 10 5 47 50 27
7 SK Torhout 28 12 12 4 52 59 28 7 Assebroek 26 9 11 6 48 50 24
8 Veurne 28 11 12 5 68 59* 27 8 Oedelem 27 7 11 9 51 54 23
9 Gistel 29 11 15 3 72 88 25 9 Diksmuide 26 9 12 5 50 68 23

10 De Panne 28 10 15 3 63 79 23 10 Wenduine 26 7 12 7 40 56 21
11 Koksijde 28 9 15 4 45 81 22 11 Breedene 26 7 14 5 50 66 19
12 Heist 28 8 15 5 48 81 21 12 Zerkegem 26 6 13 7 31 55 19
13 Den Haan 29 9 18 2 33 74 20 13 Eernegem 26 2 14 6 42 65 18
14 Jabbeke 28 7 16 5 41 93 19 14 Zwevezele 26 5 15 6 25 56 16
15 Beernem 28 4 21 3 39 101 11 15 Gevaerts 26 3 17 6 26 72 12
16 Sijsele 28 3 22 3 18 83 9

F.C. Ijsberen - U.C.B. (B) 2-1
S.V. Zeewezen - Litto Nieuwpoort 2-0 
U.C.B. (A) - Electr. du Lit. 1-1
Crop’s S.V. _ Bruggen, en Wegen 2-5 
Béliard (A) - Tram 2-0

RANCSCHIKKING
1 S.V. Zeewezen 24 19 4 1
2 U.C.B. (A)
3 Béliard (A)
4 Electr. Litt.
5 Politie
6 SK Stad
7 Ijsberen
8 Tram
9 Br. en Weg.

10 Crop’s
11 U.C.B. (B)
12 Litto
13 Béliard (B 

MATCHEN
F.C. Ijsberen

24 17 
24 15 
23 14
22 14
23 11

4 
7 
6 
7 
6

21 11 10 
23 10 11 

727 7 13 
24 8 16 
24 6 16 
22 6 15
94 ft 9<ï

VOOR ZATERDAG
-  Stad (terr. M. Hospit.) 

Politie - Tram (terr. Stad)
Electr. Litt. - Litto (terr. VGO Arm.) 

Allen te 15 uur.

80 27 39 
92 26 37 
56 23 32 
67 37 31 
53 38 20 
56 30 28 

0 57 43 22 
2 53 52 22 
4 40 58 18
0 36 83 16 
2 40 63 14
1 33 66 13 
1 14139 1



De motoren ronken weer 
op Ostend-Stadion

De grote attrartie van de aanstaan- Om te besluiten : een meeting die 
de meeting van Zondag 8 Mei vormen er mag zijn en die zeker opnieuw een 
natuurlijk de lichte brommers. We groot aantal wielerenthousiasten ron-
willen dan ook onmiddellijk dit num. 
mer op het voorplan plaatsen en we 
zijn ervan overtuigd dat Ostend Sta-

dom de Oostendse Wielerbaan zal sa
menbrengen.

Poorten te 13 u. Startsein te 15 u.
dion Zondag weer de opkomst der gro- plaatsbespreking en kaarten bij voor- 
te dagen zal te zien krijgen en dat baat Hotel Central, Wapenplaats, Tel. 
er dan ook een aangename atmosfeer 
rondom de wielerbaan zal heersen.

Dit eerste nummer dat bestaat uit

717.86.
Daarnaast hebben we een 

West Omnium waarin we de
Oost-
jonge

drie reeksen van 20 Km te betwisten Dierckens zullen zien naast Maelbran 
tussen een Belgische ploeg bestaande cke tegen Decorte-E. Van der Veken. 
uit Goethals, Leliaert en De Backer En verder een korte ploegkoers waar
tegen een Vreemdelingenploeg be- in er zeker vurig zal gestreden wor-
staande uit Boeyen (Holl.) Prat (Fr.) 
en Kirchen (Lux.). We menen dat

den, tussen al die ploegen, die tegen 
elkaar opwegen. Decorte-Van der Ve-

Goethals hier natuurlijk een grote ken hebben hier nochtans onze voor- 
kans heeft Om de nationale ploeg keur.
naar de zege te lelden doch de ploeg -------
der buitenlanders ziet er ons beslist 
niet zwak uit. Het vraagteken is voor 
ons : Debacker. Want de einduitslag 
wordt bekomen bij optelling van pun
ten en het zal dus niet volstaan dat 
Goethals twee of drie reeksen wint in
dien zijn makkers het spel verbrod
den. Spannende strijd wordt er zeker 
geleverd.

HET BEGON IN MEI.... !

Zo zullen ze hun verhaal aanvangen, 

DE NIEUW E M ILLIONNAIRS VAN DE

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

HET IS INDERDAAD OP 14 MEI

dat de volgende trekking geschiedt 
en wel te Quaregnon

PRENT H ET IN UW GEH EUGEN  :

achttien millioen te verdelen in 
34.426 LOTEN VAN 200 FRANK  
TO T 21/ 2  M I L L I O E N

(165)

Uit Het ipoïtiwe HEIST

Nieuwpoorts DUIVENPRAATJE
Hoogdag 1 Mei werd alhier op vol- uit gewaarborgd. Men kan er poelen

gende plaatsen gespeeld
1) Bij Borret - Breteuil met 169 

duiven. De drie eerste prijzen wer
den nu dees week weggekaapt door 
Jos. Vermout. Verleden week was het 
Pros die de drie eerste prijzen weg
kaapte. En nu liefhebbers die ons ge
ëerd blad lezen. Kent u het tandem 
van Nieuwpoort «Vermout-Allewe- 
reld» ? Maurits Minne deed ook nog 
zijn best bij Victor. Liefhebbers we 
geloven dat dit tandem afgesproken 
is, en dat zij de winsten delen. En 
zeggen, we hoorden het zeggen dat 
Pros enkel met zijn bucht afkwam, 
ja kwestie van menslievendheid.
Hij wint er trouwens genoeg met z’n 
duiven, zie maar 7 duiven in de 15 
eerste te Oostduinkerke op Breteuil 
en 3000 baarden te Gistel, bij die 
mannen die NIET kunnen verslagen 
worden. Om ze te kunnen kloppen, 
liefhebbers van Nieuwpoort stad en 
omliggende zullen het moeten goede 
zijn en de wind zal moeten van bui
ten zijn, hé, Grégorius, voorzitter 
van de Manille club alhier en tevens 
beste melker en stoere reder. Pol, ge 
weet wel wie wij willen vernoemen, hij 
■aegde het nog deze week. Als de dui
ven er zijn moet men ze pakken. Voor 
ons dat de beste nogmaals winne !
Het is maar een begin van het begin,
Houdt moed. Wie weet wie er nog be
perkt wordt deze zomer. Zondag 8 Mei 
bij Borret Victor, een Creil. Vlucht 
die telt voor het kampioenschap.
Constateur. We zetten onze vriend 
van het kerkhof aan als vermoedelijke prijzen weg. Gevolgd door de twee-
overwinnaar, ten ware hij met zijn 
grote kleppers naar Dourdan ging 
bij Mestach, bij ’t Noord verbond. 

Van Loo-Mestach pakte verleden

B ij  F.C. H EIST Heist trad op met een viertal reser
ven en zie hier de opstelling : Deves- 

De verplaatsing naar FC Torhout is tel A„ Dogimont O., Frangois A„ Rot-
OP een ware nederlaag uitgelopen, saert M., Matthijs L., Dejonghe S.,

-  Depaepe A„ Verbeke K., Debeer A.,
Vermeersch R., Herreboudt M. Heist 
won de toss en startte met windvoor- 
deel. Er wordt steeds aangevallen 
maar de voorlijn bezat geen schot zo
dat er van doelen niets in huis kwam. 
De rust trad in met 0-0 stand wat zeer 
gevleid was voor de thuisploeg. Na de 
koffie zijn de gastheren gestadig aan 
bod en dezes voorlijn wist het Heistse 
doel maar al te best staan, want na
7 min. spel was het reeds 3-0. Toen de 
onzen een tegendoel lukten, brak er 
vanwege Torhout een ware doeltjes- 
kermis los, zodat de bordjes aan het 
einde van deze faire match 8-1 we
zen. De overwinning van Torhout is 
zeker verdiend maar toch met over
dreven cijfers want beide ploegen na
men elk een helft der match voor 
zich, maar de jongens van Torhout 
schoten er duchtig op los en troffen
8 maal roos. Doelpunten waartegen 
nochtans onze "goede keeper niets 
vermocht. We vragen ons af wat er 
volgend seizoen van ons ploegje zal 
geworden als er geen schutters bij 
zijn. We weten wel dat spelers gelijk 
Neirynck G. en Debeer Albert een 
goed schot hebben, maar dat bewijst 
niets. Als ze eens gekwetst worden 
zoals dit jaar meermaals het geval 
was, wat te doen als er geen reserven 
zijn die hun voldoende vervangen 
kunnen.

ONZE RENNERS
Flander Janssens hebben we op 

geen enkel uitslag geklasseerd gezien 
deze week, van onze Flander hebben 
we meer verwacht.

Daarentegen zien we onze nieuwe
ling Cattoor Eugène regelmatig zijn 
overwinningen opstapelen. Zondag 
wist hij zich te Blankenberge weeral 
eerste te klasseren op 51 vertrek
kers. We zijn oprecht benieuwd onze 
crack aan het werk te zien in de 
volgende Zondagen.

naar goeddunken.
Enkel 5 fr. voor prijs plus de ver

zendingskosten. We kunnen verzeke
ren dat die verzendingskosten op 
Dourdan minder bedragen dan die 
alhier aangerekend op een simpele 
Breteuil of een Arras.

Hewel, liefhebbers van goedkoop 
spel, van vluchten boven Parijs, Nu 
hebt ge een occasie. Laat ze niet voor
bijgaan. Een doublage wordt ge
speeld bij Mestach.

Aan u de daad. Ge hebt nu grote en 
goedkope vluchten. Doet er aan me
de, helpt dit verbond steunen, dit 
wordt vooral gezegd aan de alweters 
en afscheurders die liever onze zoete 
liefhebberij in twee willen trekken. 
Want vergeet niet, beste duivenmel
kers, dat het stadje TALCAHUANO 
in CHILI ligt, verre van ons geliefd- 
koosd stadje Nieuwpoort. Dat de bes
te winne.

De geschelpte duivers.
Winnaars bij Mestach : 1. DESAE- 

VER Pam.; 2. Florizone Jer.; 3. Le- 
veke M.; 4. Florisoone Jer.; 5. Leveke 
M.; 6. Cloet Karei; 7. Bendels L.; 
8. Verstraete L.; 9. Cloet K.; 10. Van- 
desseucker L.

Blkl BORRET

Zondag l.L werd gespeeld bij Bor
ret op Breteuil met 181 duiven. Het 
klein lokaaltje gaat er tegenwoordig 
goed daar. Met een ferme wind op kop 
kaapte Jefke Vermout de eerste drie

lingsbroeders Albrecht J. en Coupez 
A. die het beiden uitvochten voor de 
4de en de 5de plaats. Gust je heeft 
natuurlijk de duim moeten leggen

Zondag uit met een Arras. 280 duiven want Jefke is ook geen kwajongen
De besten waren Desaever Gerard, 
Deprez, Bendels, Thybaut, Vermout 
Jos en nog een tweetal liefhebbers.

Lievin de gendarm, is er van deze 
keer ook bij. Het was tijd, want Lie- 
vintje liet al goed zijn pluimen han-

Met dezelfde constateur werd Creil gen. Slechter was het met Georgeke
gespeeld, circa 100 duiven. Te vernoe
men Desaever, Vermout, Coopman L. 
en Colpaert. Immers altijd dezelfden. 
Zal het blijven duren ? Dat kunnen 
we niet verzekeren.

Nu Zondag bij Mestach wordt er 
Arras gespeeld voor de jongens, maar 
ook de lang verwachte eerste Dour
dan van het Noordverbond met Gis
tel, Oudenburg, Oostende, Middelker
ke en Nieuwpoort-Stad. We schatten 
500 duiven. Voor de liefhebbers die 
het nog niet weten en voor de kei
koppen die het niet willen weten 
wordt er ingekorfd op Vrijdag tot 18 
uur stipt bij Mestach. Verder alle be
werkingen aldaar met 20.000 fr. voor-

Maertens. De arme drommel had naar 
het schijnt, duiven van de IJzerbode 
geconstateerd bij die van Borret. 
Georges was er het hart van in. De 
moed niet opgeven Georges ! Kwestie 
van, routine jongen.

Ziehier de uitslag van Zondag. 
Winnaars bij Borret : 1. VER

MOUT Jozef; 2. ld.; 3. id.; 4,. Al
brecht; 5. Coup«z August; 6. Ver
mout Jozef; 7. Rieckerts Leon; 8. Le- 
gein Maurits; 9. De witte Willem; 10. 
Vermout Jozef,

Zondag prijsvlucht uit Creil ge
waarborgd. Alle liefhebbers op post en 
niet voorbij de deur gaan.

Reporter 17.

EIN DTOER 4e AFD. 1/2 FIN ALE
Her. Oostende-FC Watou 1-2
Moerkerke-De Ruiter 1-1

H O TELfER E DU

Voetbalklanken uit
N I E U W P O O R T

Zondag jl. betwiste SV andermaal was in de meerderheid. Weinig be- 
een derby te Koksijde en versloeg er sluitvaardige lokale voorwaartsen 
de lokale ploeg met 2-0. In de eerste en besliste zwart-gele verdediging be- 
helft had Koksiide ’t windvoordeel en letten de gastheren enig vordeel uit

dit overwicht te halen. In de tweede 
'helft waren de rollen omgekeerd en 
speelde SV heer en meester. Een uit
stekend spelende doelwachter redde 
Koksijde van een zwaardere neder
laag. Verdiende overwinning.

Doelpunten : aan de 44e minuut : 
op ontsnapping onstaat een scher
mutseling vóór het doel van Koksijde 
waaraan Rammeloo een einde stelt.

Aan de 71e minuut : Rammeloo zet 
goed voor en Billau jaagt nummer 
twee binnen.

De reserven verloren nipt met 1-2 
van WS Oudenburg. De jeugdploeg 
behaalde een 1-1 gelijk spel tegen 
SV Veurne.

Zondag a.s. krijgen we FC Torhout 
op bezoek en de komst van de kam- 
pioenenploeg zal zeker wat belang
stelling verwekken. Aan onze jongens 
is het om te bewijzen wat ze waard 
zijn. Een gelijk spel behoort wel tot 
de mogelijkheden.

De reserven reizen naar Daring 
Blankenberge.

De volgende
boksmeeting

Wanneer de volgende meeting? Er 
■werd een meeting voorzien voor 14 
Mei, doch gezien de onderhandelin
gen niet opschieten, is het best moge
lijk dat er van deze datum niets in 
huis komt. Nochtans belooft men ons 
het optreden van Odon, Mombert en 
Coucke en misschien Rudel. Onder
handelingen gaan vooral met Parijs 
waaruit we kunnen besluiten dat we 
een nieuwe internationale meeting 
van formaat mogen verwachten. We 
verbergen onze vreugde niet over de 
vermelding van de naam Rudel. Alle 
Oostendse boksliefhebbers trouwens 
zullen verlangend uitzien naar een 
nieuwe kamp van de jongste aange
name verrassing : Rudel.

E T  IM M O BILIERE  
LITTO R A L

TE BLANKENBERGE 
Winst- en verliesrekening 

DEBET :
Verscheidene lasten 282.874,28

282.874.28
Verscheidene 128.919,75
Solde 153.954,53

282.874.28

Vjuuutfen-JOtoniefi.
SP  IJ S K  A A R  T

aam, de yatióe uteefi,
ZONDAG : Gevulde Eieren, Toma

tensoep, Rostbeaf, Worteljes, Gekook_ 
te Aardappelen, Citroenrijst met va
nillesaus.

MAANDAG : Rostbeaf, Schorsene
ren of asperges, Gebakken Aardappe
len, Griesmeel met Amandelen.

DINSDAG : Mosselen, Frites, Fruit.
WOENSDAG :i Varkenscoteletten, 

Spinazie, Gekookte Aardappelen, Mai- 
zenapudding.

DONDERDAG : Witloof met Hesp sa*’ s of botersaus.

PALING
Benodigdheden : 1,250 kg. paling, 

water, zout.
Bereiding : Maak de paling schoon 

kop afsnijden, het vel aan de nek los_ 
maken en het er af trekken, de inge
wanden er uit nemen.

De paling in moten snijden. Was de 
vis goed uit, steek de dichte moten 
met een stopnaald door, knip de vin
nen af. Was de paling en kook hem 
in kokend water met zout, tot hij gaar 
is (6 a 8 minuten). Neem de paling 
met een schuimspaan uit de pan en 
dien hem met eiersaus, kappertjes-

en Kaassaus in de oven, Aardappelpu 
ree, Rabarbercompote.

VRIJDAG : Gekookte paling, Eier
saus, Gekookte Aardappelen, Fruit.

ZATERDAG ; Biefstuk, Andijvie, 
Gekookte Aardappelen1, Karnemelk- 
pap.

JCeukengefteimen
CITRO EN RIJST

Voor kookpaling bestelt men 
dikke paling.

zeer

IETS OVER ASPERGES
Einde April of begin Mei komen de 

asperges volop op de markt en is de 
aankoopprijs in zoverre gedaald, dat 
ze binnen het bereik der grote massa 
komt.

De asperge behoort niet alleen tot
Benodigdheden : 200 gr. rijst, 6 dl. één der fijnste, maar is tevens een ge- 

water, schil van een citroen, sap van zonde groente. Zij werkt namelijk 
twee citroenen, 200 gr. suiker. reinigend op lever, milt en nieren.

Bereiding: Was de rijst tot er volko- Daarom moet iedere huisvrouw de 
men helder water afkomt. Laat hem korte aspergetijd goed gebruiken, 
goed uitlekken. Zet hem op met het De voedingswaarde der asperge is 
koude water en de dun af geschilde of echter zeer gering. Van 1 k.lo asper- 
geraspte citroenschil en laat ze op ges, zoals we die op de markt kopen, 
een zacht vuur langzaam gaar, maar is slechts 672 gram eetbaar, en van 
niet geheel droog koken. Roer er van deze hoeveelheid is slechts 20 gram 
het sap het citroensap en de suiker voedingsstof. Maar daar alleen komt 
door, verwijder het citroenschilletje, het niet op aan. Want de asperge be- 
doe de massa in een met koud water vat asparagine, een stof die de eigen- 
omgespoelde stenen puddingvorm en schap bezit verzwakte of zieke nieren 
laat hem stijf en koud worden. Dien in het menselijk lichaam tot nieuwe 
de pudding, na hem op een vochtige werkzaamheid te prikkelen, 
schaal gestort te hebben, met vanille- Toch zijn er ook mensen, die geen
saus. asperges kunnen verdragen. Bij deze

-------------------------------------------------------  overgevoelige personen, treedt na het
eten van asperges jeuk op, die met
een rood worden der huid gepaard
gaat. En wanneer de huid met het
sap der groente in aanraking komt, 
ontstaat er zelfs uitslag. Deze geval
len zijn echter uiterst zeldzaam, en 
komen bijna uitsluitend voor in con- 
servefabrieken en kwekerijen, waar 
men voordurend in de weer is met 
deze groente.

Handelsbericht en
OOSTENDS VOLKSHUIS

TE OOSTENDE
Rekening van winsten en verliezen 

afgesloten op 31 December 1948.
Goedgekeurd door de algemene ver

gadering van 29 Maart 1949.
VERLIEZEN :

Interesten 
Algemene onkosten 
Afschrijvingen op gebouw. 
Afschrijvingen op mobilair

31.748,61
402,504,24

30.000,00
81.700.00

545.952,85

128.595,00

WINSTEN :
Afdelingen voor gebruik 

van lokalen 
Uitbatingen
Verlies op het dienstjaar

K4K qt;9 ar;
M AJESTIC PALACE HOTEL N.v!

LOUISASTR. 8 TE OOSTENDE 
Bilan 31-12 48

ACTIEF ;
Onroerend 
Verwezenlijk- en 

beschikbaar 
Verliezen

Ceti mouw otitióeexd 
mouwen l

780.976,20

2.030.503,39
138.347,98

2.949.827,48
PASSIEF :

Niet invorderbaar 
kapitaal 280.000

Reserven 351.678
631.678,00

Invorderbaar 2.918.149,48
2.949.827,48 

S.A. FROID IN DUSTRIEL
REDERIJKAAI 13 OOSTENDE 

Bilan 31-12-48
DEBET ;

Alg. onkosten 336.633,41
Winst saldo

KREDIET :
Overdracht dienstjaar 1947 118.148,02
Verscheidene producten 194.462,97
Bruto uitbatingswinst 546.560,85

859.171,84

RECHTBANKEN
Allary Gerard, bokser, Heno René, 

bediende en Caroen Jacobus, ma
troos, allen uit Oostende, wegens ver
valsing van bewijzen van burger
deugd. Allary : vrijspraak; Heno :
500 fr. voorw. voor 3 jaar; Caroen : 
bij verstek 1000 fr. boete.

L A S T E R L IJK E  AANTIJGINGEN
Declerck Hypoliet die lasterlijke 

aantijgingen geuit had over Mme 
Coosmans tegen Mme Demey, kreeg 
van Voorzitter Kervyn een felle uit
brander en werd veroordeeld tot 700 
fr. boete voorwaardelijk voor een 
termijn van drie jaar.

Vandermeulen Jules, wijnhandelaar 
te Oostende, beschuldigd van onvrij
willige verwondingen (aanrijding) : 
vrijspraak.

Lemmens Florent, monteerder te 
Oostende, diefstal : 350 fr. met uitstel 
van 3 jaar.

Sarazijn Marcel, handelsreiziger te 
Nieuwpoort, betrapt toen hij poogde 
zes liter cognac over de grens te 
smokkelen : vier maanden gevang en 
2770 fr. boete.

K O S T E L IJK E  STUDENTENGRAP T E  
BLAN KEN BERG E

Verleden jaar waren enkele studen
ten geslaagd in het examen van de 
Rijksnormaalschool te Blankenberge, 
en zij hadden er duchtig op los «ge
vierd» tot een stuk in de nacht.

Aan alle dingen komt een einde, 
ook aan een plezierige fuifpartij en 
zo waggelde Robert S„ op zijn eentje 
huiswaarts, met een kruk voor het gevangenisstraf en 1000 fr. boete.

opwinden van een rolstoor in de hand, 
die hij ergens in een café had gegapt. 
Hoe het gebeurd was, wist S. op de 
rechtbank niet te vertellen, maar in 
ieder geval was hij over een muur ge
klauterd en terechtgekomen in de hof 
van... de Rijkswacht, en daar ging 
hij aan het wandelen, tot hij een 
rijkswachter ontmoette. «Als je me 
aanraakt, vermoord ik je !» zou S. 
tot de gendarm gezegd hebben, maar 
hij loochende dit hardnekkig toen hij 
voor de rechter stond. S. werd ver
oordeeld tot 1.000 fr. voorwaardelijk.

NAKLANK IN DE ZAAK VAN DR 
WATSON 

U IT  BREEDEN E
Waltraud Janisch : 1 maand en 

1.582 fr. voorwaardelijk voor een ter
mijn van 3 jaar.

Maximilien Druez : 1 maand en 15 
dagen en 2.100 fr. voorwaardelijk voor 
een termijn van 3 jaar.

CH ECKS ZONDER DEKKIN G
De Blankenbergenaar Etienne D.. 

handelsreiziger, gaf aan verschillende 
personen checks zonder dekking ter 
betaling van auto’s o.a. een van 
50.000 fr. en een ander van 13.000 fr. 
waarvan een derde volgde van 13.300 
fr.

Al de benadeelde personen : gara
gist Van Hecke, garagist Van Biervliet 
en dhr Deltombe, werden door de fa
milie van D. vergoed en garagist Van 
Hecke kreeg er 25.000 fr. schadever
goeding bij.
niettemin luidde de straf : 4 maanden

Ik kende een meisje. Ze was wel 
een bij de handje en absoluut niet op 
haar mondje gevallen, maar over het 

0SQ9797 alsemeen een Lef meisje. We zullen 
,= n=o’o= Ihaar Marjan noemen.

Marjan was verloofd en uit tal van 
gesprekken kon men opmaken, 
dat ze dol was op haar verloofde 
Op een middag kwam hij Marjan van 
kantoor halen. Een beetje verlegen 
door al die nieuwsgierige meisjesogen, 
die op hem gericht waren, vroeg hij, 
of ze klaar was en mee ging. En toen., 
toen had ik Marjan kunnen slaan !

Inplaats, dat ze een vriendelijk 
woord voor hem had, begon ze te 
snauwen.

«Ja, en wacht maar hoor, want ik 
ben nog niet klaar. Kom maar binnen 
of nee, blijf maar op de gang staan, 
het kan me eigenlijk niets schelen,» 
enz... enz...

Een beetje gegeneerd en verlegen 
wachtte de jongen, tot Marjan klaar 
was en ze samen weggingen. Vanaf 
dat ogenblik heb ik Marjan niet goed 

*99 « a  ai meer kunnen lijden. Om tegenover 
s r q i71 s i  ?ns met haar m acht over haar ver- 

0 ‘ ’ loofde te triomferen, snauwde en
grauwde ze tegen hem en dacht er 
niet aan, dat ze hem hierdoor in een 
belachelijk daglicht plaatste.

Er zijn veel vrouwen, die deze slech
te gewoonte hebben en niet alleen 
plaatsen ze hun verloofden of echtge
noten in een pijnlijke situatie, ook 
maken ze stemming tegenover zich- zelf. ,

Er zijn andere meisjes, die heel «ge
schikt» zijn, zoals de term luidt, in 
gezelschap van meisjes, doch die on
uitstaanbaar worden, zodra zich een 
man in het gezelschap vertoont. Dan 
concentreert heel haar belangstelling 
zich op deze, de meisjes bestaan een
voudig niet meer voor haar en door 
allerlei min of meer geslaagde poses 
probeert ze de aandacht te trekken. 
Als een meisje eens wist hoe belache
lijk ze zich daarmee maakte in de o- 
gen van de man en hoe gehaat bij de 
meisjes, zou ze wel gauw nalaten der
gelijke tactiek een volgende keer weer 
toe te passen.

Gehaat maakt zich ook de vrouw, 
die in damesgezelschap van alles de 
prijs wil weten, om dan met een triom 
fanteli’ k gezicht te verklaren, dat 
datzelfde artikel van haar zo- en zo
veel duurder gekost heeft. Daartegen
over staat de vrouw, diè vindt dat we 
alles veel te duur gekocht hebben, 
want dat zij datzelfde veel goedkoper 
gekregen heeft. «Bovendien», zegt ze 
dan geringschattend : «is het ook 
niet meer waard !»

De vrouw, die me woest kan maken, 
is zij, die alles, waarvan ik me ver
beeld, het zelf bedacht te hebben, met 
een ijskoud gezicht namaakt en er 
dan de complimentjes voor oogst, dat 
het «zo origineel is !

Er zijn meer dingen, d 'e ik een 
vrouw niet aardig vind. maar ik zal 
nu zwijgen, om me niet de toom  va.n 
miin lezeressen on miln hals te halen. 
Want volmaakt ben ik... gelukkig ook 
niet.

(nadrntf verhogen) 
CIN DERELLA.
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E IN D E L IJ K  een êemedigde %eg.eliag. turn de
I N V O E R !

In het nummer der «V.E,V.-Berich- 
ten» van 31 Maart 11. schrijven we dat 
de kwestie van de invoer van verse 
zeevis, welke op het punt stond een 
voor de betrokken partijen bevredi
gende oplossing te ontvangen, door 
onvoorziene administratieve verwik
kelingen van de interministeriële eco_ 
nimisqhe qommissie (ambtenaars) 
naar de Ministeriële Commissie voor 
Economische Coordinatie (Ministers) 
verhuisd was en daar in de vergeet
hoek dreigde te raken.

Door het onophoudelijk aandringen 
van de «Nationale Federatie van het 
Visserijbedrijf, de Vishandel en de 
Visnijverheid» werd de M.C.E.C. er 
tenslotte toe gebracht de zaak in be
handeling te nemen. Met genoegen 
mogen we vaststellen dat de formule 
der Nationale Federatie werd goed
gekeurd, met dien verstande echter 
dat de invoer verbintenissen welke in 
de handelsverdragen worden aange
gaan geërbiedigd worden. In de prac- 
tijk wil dit zeggen, dat bedoelde re
geling slechts dan bevrediging kan 
schenken aan onze visserij als de in

voercontingenten welke voor verse 
zeevis zullen worden voorzien in de 
handelsverdragen met de Scandinaaf 
se landen voor het jaar 1949 gevoelig 
lager zullen zijn dan die van de twee 
vorige jaren.

De landen die ons hier interesseren 
zijn dus Denemarken, Zweden en 
Noorwegen en natuurlijk in de eerste 
plaats Denemarken.

Wat Zweden betreft werd de post 
«vis en visconserven», welke in 1948 
2.500.000 Zweedse Kronen bedroeg, te 
ruggebracht op 600.000 Zweedse Kro
nen. Dit behoefde want in de zeer ge_ 
varieerde en geïndustrialiseerde eco
nomie van dat land heeft de visserij 
lang niet de overheersende positie die 
ze in veel minder geëvolueerde Noorse 
bedrijfsleven inneemt, niettemin werd 
in het nieuwe handelsverdrag met 
Noorwegen eveneens een niet onaan
zienlijke vermindering bekomen van 
het invoercontingent voor verse zeevis 
Deze post kon inderdaad worden te
ruggebracht van 1.500 ton voor het 
jaar 1949 op 400 ton voor het eerste 
halfjaar 1949, een vermindering dus

Matianate fcedevatie aan het Vfaóeüjfred’ajf 
de ViöAandet en de Viónijaê fieid

BELGISCHE AANVOER IN 
FEBRUARI 1949 en 1938

Soorten Hoeveelheid in kgr. 
1949 1938

Waarde
1949

in Fr. 
1938

I. Bodemvis 
IJslandse 

Kabeljauw 
groot
middelsoort
klein

202.350
34.210
6.670

73.920
92.425
24.650

1.869.300
220.630
35.910

293.395
264.430
86,158

totaal 243.230 190.995 2.125.840 643.983
Andere

Kabeljauw
groot
middelsoort
klein

247.015
167.481
88.721

44.893
65.992
51.431

3.050.010
1.310.710

425.709

290.431
261.952
143.182

totaal 503.217 162.316 4.786.429 695.565
IJslandse

Schelvis
groot
middelsoort
klein

89.250
51.800
21.065

2.700
1.975

750

895.730
394.830
167.260

25.817
13.480
2.415

totaal 162.115 5.425 1.457.810 41.712
Andere
Schelvis
groot
middelsoort
klein

10.370
32.939
34.460

1.050
4.750

120.360
263.700
211.138

5.960
18.875

totaal 77.769 5.800 595.198 24.835
Schol (pladijs) 
Tarbot 
Tong 
Wijting 
Andere 

bodemvis

409.902
46.406

207.583
445.296

1.670.980

173.771
39.078

150.521
373.650

1.051.547

4.589.363
1.360.228
7.103.525
2,235.695

10.123.714

704.599
524.301

2.466.198
712,179

4.706.567
Totaal

bodemvis 3.766.498 2.153.103 35.377.802 9.113.844
II. Pelagische vis 
Bastaard makreej

(poor)
Haring (volle) 
IJle haring 
Makreel 
Sprot
Tot. pelag. vis
III. Schaal- en 

weekdieren
Garnaal 
Andere soorten

200

995.293
75

19.555

8.300

788

770

2.012.410
1,080

42.919

9.169

1.287

1.015.123

41.958
6.722

9.088

169.809
825

2.057.179

1.225.161
76.907

10.456

886.455
6.658

Tot. schaal- en
weekdieren 48.680 170.634 1.302.068 893.113

Algemeen totaal : 4.830.301 2.332.825 38.737.049 10.017.413
599.857 347.520 4.843.373 1.125.640Waarvan IJsl. vis

SAMENVATTING VOOR FEBRUARI 1938, 1948 en 1949 
Totale aanvoer :
1949 : 4.830.301 kgr. voor 38.737.(
1948 : 3.981.682 kgr. voor 36.327.3 
1938 : 2.332.82? kgr. voor 10.017.<
A. —  Haring
1949 : 995.293 kgr. voor
1948 : 1.026.925 kgr. voor
1938 : 788 kgr. voor
B. —  Garnaal
1949 : 41.958 kgr. voor
1948 : 56.641 kgr. voor
1938 : 169.809 kgr. voor
C. ■—  Sprot
1949 : 19.555 kgr. voor
1948 : —
1938 : —
D. —  Bodemvis
1949 : 3.766.498 kgr. voor 35.377.802 Fr.
1948 : 2.895.839 kgr. voor 31.986.246 Fr.
1938 : 2,153.103 kgr. voor 9.113.844 Fr.

2.012.
3.147.

1.

1.225.
1.168.

'.049 Fr. 
r.351 Fr. 
'.412 Fr.

410 Fr. 
012 Fr. 
287 Fr.

161 Fr. 
884 Fr. 
445 Fr.

42.919 Fr. =

8.01 Fr. per kgr.
9,13 Fr. per kgr.
4.29 Fr. per kgr.

2.02 Fr. per kgr.
3.06 Fr. per kgr.
1.63 Fr. per kgr.

29.19 Fr. per kgr.
20.64 Fr. per kgr.

5.22 Fr. per kgr.

2.19 Fr. per kgr.

9.39 Fr. per kgr. 
11.04 Fr. per kgr. 
4,23 Fr. per kgr.

MAANDELIJKSE AANVOER VAN DIEPZWEMMENDE VIS IN
1938, 1947, 1948 en 1949

Januari 2.441.524 2.870.359 3.272.623
Februari 2.153.103 2.658.023 2.895.839
Maart 3.300.423 6.269.617 4.942.708
April 2.427.216 3.960.203 4.071.153
Mei 2.168.123 3.946.394 150.141
Juni 2.103.166 3.414.900 2.106.696
Juli 2.121.773 3.104.813 3.646.855
Augustus 2.297.855 2.593.420 3.174.848
September 2.265.953 2.313.434 3.050.878
October 2.616.001 2.714.106 • 3.244.586
November 3.201.361 2.736.468 4.122.836
December 2.399.953 3.709.593 3.405.182

Totaal : 29.496.151 40.291.430 36.084.345

3.439.753
3.766.498

S e  V ldM tij6iM .ia th e.ek

van bijna de helft. Hier dient echter 
onmiddellijk aan toegevoegd dat de 
invoercontingenten voor verse, bevro
ren en gezouten haring waarvoor de 
Noren zich veel meer interesseren 
practisch op het niveau van 1948 ge
handhaafd blijven.

Blijft tenslotte Denemarken. Het 
handelsverdrag met dit land, dat 
reeds enkele maanden vervallen is, 
werd nog steeds met vernieuwd en de 
besprekingen willen, om verschillende 
redenen welke buiten het bestek van 
deze rubriek vallen, niet vlotten. Nu 
hangt de goede regeling van de invoer 
echter in de eerste plaats af van de 
hoeveelheid verse zeevis die in het 
nieuwe handelsverdrag met Denemar 
ken zal worden ingeschreven. Onze 
invoer uit dit land bedroeg in 1938 
slechts 2.133.000 kilo en in dit cijfer 
was dan nog een deel zoetwatervis in
begrepen; in 1946 daarentegen 
8.656.000 kilo, in 1947 niet minder dan 
9.181.200 kilo en in 1948 nog 7.078.000 
kilo plus 709.000 kilo zoetwatervis. De 
geweldige stijging van onze invoer 
uit Denemarken na de oorlog vond 
haar oorzaak in de sterke stijging 
van de Deense aanvoer en in de op
heffing van de maatregelen tot in
voerbeperking die tussen 1932 en 1939 
van toepassing waren (contingente
ring en verbod van invoer van vis on_ 
der 40 cm.) Deze hoge invoer is trou
wens gespijsd door deconsignatie die 
na de oorlog op grote schaal werd toe 
gepast. Als we echter de invoercijfers 
van 1948 gaan ontleden stellen we 
vast dat in de tweede helft van het 
jaar de invoer uit dit land in zeer 
sterke mate gedaald is. In de eerste 
plaats was er een veel geringere aan
voer in de Deense havens, door ongun 
stig weder. Vervolgens werd, overeen
komstig beschikkingen dienaangaan
de in het Belgisch-Deens handelsver
drag, het consignatieverbod doorge
voerd en werd aan dit verbod door 
beide landen de hand gehouden. Ten_ 
slotte werd het vóóroorlogse verbod 
tot invoer van vis onder 40 cm. op
nieuw ingevoerd, Waardoor o.m. aan
zienlijke Deense leveringen van pla
dijs werden uitgeschakeld. Het komt 
er nu op aan in het nieuwe verdrag 
met Denemarken ’n invoercontingent 
te voorzien, niet meer in Deense Kro
nen zoals de laatste jaren het geval 
was, doch wel in kilos en dit conti- 
gent met te hoog zetten, bijvoorbeeld 
rond 4.000 ton. Van Deense zijde zal 
hier naar wij menen niet zoveel be
zwaar tegen worden gemaakt omdat 
de Deense visleveringen aan Duits
land de laatste tijd weer aardig op 
gang zijn gekomen. Een dergelijk 
contingent, dat dan toch nog eens zo 
hoog is als het invoercijfer van 1938, 
kan samen met het verbod van con
signatie en van invoer van vis onder 
40 cm. onze visserij veilig stellen te
gen overdreven invoer van die zijde 
en aan onze markt voor zeevis een 
regelmatiger verloop geven, wat cok 
de wens is van onze ernstige gros
siers-invoerders die op vaste bestel
ling werken. In ieder geval, zolang de 
Deense hypotheek niet geheven is, 
kan niet met zekerheid worden ge
zegd of de invoerregeling die thans 
officieel werd bekrachtigd naar beho
ren werken zal.

J. VAN THILLO

SOCIALE KRONIEK

Maandelijkse uitbetaling 
der

ouderdomspensioenen
De beschikkingen die onlangs ver

schenen zijn en waarbij de ouder
domspensioenen maandelijks zullen 
uitgekeerd worden zijn NIET van toe
passing voor wat betreft de weduwen
renten die door de Gemeenschappe
lijke Kas voor de Zeevisserij uitbe
taald worden.

De gepensioneerden van de Ge
meenschappelijke Kas moeten dus nog 
steeds op het einde van ieder kwartaal 
een levensbewijs indienen, daarna zal 
hun pensioen regelmatig uitbetaald 
worden.

Gevraagde
arbeidskrachten

In de streek :
a) Mannen : Tapitsier-garnierder

(Lederen zetels).
)b Vrouwen : Manicure-masseuse,

opdienster voor café, kokinnen voor 
hotel, dienstmeiden (inslapen nood
zakelijk).

In het binnenland :
a) Mannen : Ondergrondse mijn

werkers, hulpscheikuindige (viscose), 
tekenaar (electricitelit), meestergast, 
scheikundige( suikerfabricatie), kern_ 
maker met de hand, cla.viste-monoty- 
pezetter, leerjongen-visbewerker

b) Vrouwen : Stiksters.
Hotelbemiddeling :
Een gespecialiseerd centralisatie- 

kantoor in het Gewestelijk Bureau te 
Oostende staat ter beschikking zowel 
van de hh. hoteliers als voor alle ho
telpersoneel die voor het seizoen een 
betrekking zoekt. ,

Voor alles zich wenden :
Koningstraat, 63, Oostende.
De Pannestraat,13, Veurne.

D h r  K a r e i  J o n c k h e e r e ,  o m r i n g d  v a n  d e  h . h .  V a n d e n  D r i e s s c h e  e n  E d e b a u ,  

S c h e p e n e n  e n  d h r  F r a n k  E d e b a u ,  S t a d s b i b l i o t h e c a r i s .

(Cliché «Het Kustblad», Oostende) (Foto Luc)
SCHIPPER FRANS HOLLEM EESCH  
VAN DE 0.318 «BELGIAN SAlLOR» 

DE EER STE
In ons vorig nummer hebben we de 

opening gemeld van de vissersbiblio- 
theek «Lectuur op Zee» te Oostende.

Donderdag vertrok de 0.318 «Bel- 
gian Sailer» schipper Frans Holle
meesch naar IJsland.

Terwijl het mooie vaartuig in de 
sluizen van de vissersljaven lag, 
sprong de schipper aan wal en begaf 
hij zich op 100 m vandaan naar het 
bestuursgebouw van de nieuwe vis
mijn om er een kistje boeken te halen 
voor de bemanning op zee.

We kunnen schipper Hollemeesch 
slechts geluk wensen voor zijn initia
tief en zijn zin om de bemanning op 
zee een aangename verstrooiing te ge
ven tijdens hun vrije uren.

We herinneren de schippers er aan, 
dat deze bibliotheek open is van 9 tot 
12 uur en van 14 tot 16,30 uur.

Tezelvertijd stellen we aan voor
zitter Karei Jonckheere, Staatsinspec 
teur onzer openbare bibliotheken voor 
elk jaar enkele prijzen te verlenen

aan de schippers onzer vloot welke In 
de loop van het jaar het meest ge
bruik hebben gemaakt van de boeken 
ter boekerij : «Lectuur op zee».

F r a n s  H o l l e m e e s c h

Vmandeüngen aan de 
itióóesajataat

O O S T E N D E
Nieuw vaartuig :
0.328 «Ramskapelle». Eigenaar : 

Compagnie Maritime du Progrès, P. 
Benoitstraat 16, Oostende; meetbrief 
nr 1790, afgeleverd te Antwerpen op 
17-3-49; omgebouwd te Hemixem in 
staal, scheepswerf St Pieters; B.T. 
515.66; N.T. 165.32 (stoom) (triple ex- 
pension); P.K. 850; oliebrander; L. 
49,79; B. 8.46; H. 4,42. In de vaart op 
16-4-49.

V e r a n d e r i n g  n a a m ,  e i g e n a a r  e n  

t o n n e m a a t  :

0.129 «Amanda Augustin» wordt 
0.129 «Monique-Gisèle», eigenaar : 
Deckmyn Alfons, Oostendse Haard- 
straat 41, Oostende; Meetbrief 3291, 
af geleverd op 4-4-1949; Motor Deutz; 
25 P.K. (nr 177.615); B.T. 18.35; N.T. 
7,93; L. 12,92; B. 4,30; H. 1,74.

V e r a n d e r i n g  a d r e s  :

0.112 «Bertha Lina», wwe Vanhove 
Leopold, geb. Augusta Popieul, A. Lie- 
baertstr. 10, Oostende.

G e s c h r a p t  u t t  d e  v i s s e r s v l o o t  :

0.57 «Karei I», eigendom van Bour- 
gain Ernest; geschrapt uit de vloot op 
4-4-1949.

0.194 «Remi Marcel», eigendom van 
Eyland G. en Wwe J. Janssens. Ver
mist sedert 20-3-49.

V e r b e t e r i n g  o f f i c i ë l e  l i j s t  :

0.759 «Henri Roger», motor ABC, 
51 P.K.; nr 5508.

V e r a n d e r i n g  h a v e n  e n  e i g e n a a r  :

0.197 «Polydore» wordt Z.197 «Po- 
lydore», eigendom van Savels Ri
chard, Consciencestraat 7, Heist aan 
zee op 31-3-1949.

Z E E B R Ü G G E
V e r a n d e r i n g  v a n  t h u i s h a v e n ,  n a a m  

e n  n u m m e r  :

0.197 «Polydore» werd op 31-3-1949 
Z.197 «Polydore».

V e r a n d e r i n g  v a n  e i g e n a a r  :

B.606 «Victorina» eigenaar wwe 
Frans Goes, Serg. Debruynestr 40, 
Blankenberge. Eigenaar geworden op 
30-4-49; Goes Albert Mametstraat, 
45, Blankenberge.

Z.197 «Polydore» ex 0.197 «Polydo
re» vroegere eigenaar : Paters Adolf 
en Verburgh Hélène, Noord Eedestr.

40, Oostende, eigenaar geworden op 
31-3-1949 : Savels Richard, Con-
sciencesttraa.t 7, Heist.

I n  h e r s t e l l i n g  t e  Z e e b r u g g e  of 
O o s t e n d e  :

Z.441, in herstelling wegens m ijn
ontploffing.

0.323, herstelling motor.
B.606, in herstelling en inbouwen 

nieuwe motor.
Z.540, Z.422, vaartuigen in opbouw.
I n  h e r s t e l l i n g  i n  h e t  b i n n e n l a n d  :

Z.411, Z,270, op 18-4-49 naar Ant
werpen voor nazicht motor.

Z.521 op 12-4-1949 naar Antwerpen 
voor nazicht motor.

Z.480 ligt op te Antwerpen sinds de 
be vrij ding.

Z.469 ligt op te Brugge om hersteld 
te worden.

De
Vindidiveday

X X X

Het is heden Zondag dat het «Ver
bond de!r Oudstrijdersnfaatschap- 
Pfjen an Oo^ende» de, herden
kingsplechtigheid van de «V» en 
«Vindictiveday» zoals elk jaar zal vie
ren.

Het programma luidt :
Om 9 uur tot 9.45 uur ; H. Mis ter 

nagedachtenis van alle gesneuvelde 
makkers (SS. Petrus en Pauluskerk).

Te 10 uur : Vormen van de stoet 
nabij de kerk : neerleggen van bloe
men aan het stadsmonument, aan 
het monument van het 3e en 23e, en 
aan de Vindictive.

Om 10,45 uur : Wapenplaats :
1) groet aan de geallieerde vaan

dels; 2) cantate der schoolkinderen; 
3) overhandigen vaandel O.F.; 4) uit
reiken van eretekens aan de oudstrij
ders; 5) défilé.

Om 17 uur : Wapenplaats : con
cert door de Zeemacht.

Om 20-.30 uur : Albert Hall : bal 
gegeven door de Unie der Weerstand.

BRUNET & C
Tel. 71.319 —  Telegr. «Compas»

O O S T E N D E

Zeevisgroothandel
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



J iia M ê e fd c k te n VERWACHTINGEN 30-4
2-5

275
195

27-30
22-28

VRIJDAG 29 APRIL 1949 :
2 kustvaartuigen ter markt. Onbe

duidende aanvoer van rog en kleine 
tarbot.

Kgr. Fr.
N.776 Kust 320 4.070
0.52 Kust 209 2.010
ZATERDAG 30 APRIL 1949 :

6 vaartuigen. Aanvoer : ong. 1000 
bennen. Weinig verscheidenheid. Ge
ringe belangstelling. Prijzen middel
matig. Kleine vis zeer goedkoop.

Kgr. Fr.
0.237 Kanaal 17316 149.855
0.87 Kanaal 10786 72.581
0.196 West 4139 66.320
0.265 Oost 11762 89.955
0.102 Oost 2895 38.300
0.121 Kanaal 1800 6.400

ZEEVIS - GROOTHANDEL

Camille WILLEMS
sedert' 1887

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

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

(16)

nig platvis, die dan ook goede prij-
zen maakt.

Kgr. Fr.
0.166 Kanaal 8342 65.290
SSO.157 IJsland 81637 423.695
0.223 Kanaal 11671 81.565
0.244 Oost 6378 114.255
0.286 Noordzee 11081 145.880
0.311 Kanaal 13045 112.420
0.304 Kanaal 15265 124.160
0.60 West 2162 24.840
0.277 West 6347 64.340
0.78W est 1207 22.920
0.115 West 4687 68.980
0.135 West 12869 70.125
0.290 Kanaal 9857 88.870

MAANDAG 2 MEI 1949 :
11 vaartuigen. Aanvoer 4000 bennen 

waarvan 1700 bennen IJsl. vis, hoofd
zakelijk ronde vis. Geen grote be
langstelling. Vraag is slap. Middelma
tige prijzen. Kleine vis noteert lage 
prijzen. Grote partijen kleine vis be
landt in de vismeelfabriek. Prijzen 
lichtjes beter dan Zaterdag. IJsl. 
soorten maken weinig lonende besom
ming.

Kgr. Fr. 
0.77 West 5674 37.690
0.285 Kanaal 18016 139.885
0.329 Kanaal 13892 108.058
0.324 Noordzee 13432 121.870
0.337 Kanaal 13207 108.555
0.282 Noordzee 16067 132.210
B.610 West 4397 42.990
0.266 Kanaal 2158 27.920
Z.413 Kanaal 13113 86.540
0.291 Kanaal 7723 55.965
SSO.293 IJsland 89.987 445.625
a V V V V V V V V V V V V \ A A A ^ V V W W \ 'V W V 'V 'V W 'W W W V W W W

Cfbaatine ROOSE
INVOER —  UITVOER 

TEL. 720.13 
713.13 (privé) (18) 

ALLE SOORTEN ZEEVIS 
|  VISMIJN, 5, OOSTENDE
• W U V V W W W  'X 'W W W W W V W W V 'V ^ 'W W W W V V t '

DINSDAG 3 MEI 1949 :
13 vaartuigen. Aanvoer : 3700 ben

nen waarvan circa 1800 met IJsl. va
rieteiten. Grote belangsteling bijzon
der van binnenladse kopers. Levendi
ge markt. Alle soorten boeken betere 
prijzen dan vorige marktdag. Wei-

Kgr. Fr.
Vrijdag 29-4 529 6.080
Zaterdag 30-4 48 698 4?3 ^11
Maandag 2-5 195666 1.307.308
Dinsdag 3-5 184548 1.407 3*0
Woensdag 4-5 262064 1 932 247

691505 5.076.386

Datum Gewicht Prijs per kg.
28-4 3391 18-29
29-4 167 37-39
30-4 3099 25-35
2-5 1679 26-35
4-5 3170 26-35

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

ZATERDAG 8 MEI 1949 :
Van de Oost : 0.189.
Van het Kanaal : 0.127; 0.232;
0.191; 0.112.

MAANDAG 10 MEI 1949 :
Van het Kanaal : 0.295 ; 0.187;
0.140; 0.229 ; 0.119; 0.332,
Van de West : 0.192; 0.257 ; 0.122; 
N.819.
Van de Oost : 0.288 ; 0.131. 

DINSDAG 11 MEI 1949 :
Van IJsland : 0.303 (3000 b .); 0.86 
(1400 b.).
Van het Kanaal : 0.241; 0.276;
0.204 ; 0.243 ; 0.312.

Dinsdag 11 of Woensdag 12 Mei 1949 : 
Van het Kanaal : 0.170.
Van de Noord : 0.269 ; 0.268 ; 0.235. 
Van de Oost : 0.200 ; 0.283 ; 0.193; 
0.165; 0.156; 0.280.
Van de West : 0.78; 0.77. 

WOENSDAG 12 MEI 1949 :
Van het Kanaal : 0.305 ; 0.254; 
0.174; 0.66; 0.128;
Van de Noord : 0.173.
Van IJsland : 0.178 (vangst onbek.). 
Van de West : 0.137.

Vermoedelijk in de loop der volgende 
week : Van de Wést : 0.201; 0.196; 
Van het Kanaal : 0.154.

l'VVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\VVVVVVVVVVVVVVV\WVVVVVVVVl/VVVVVVV\/VVVVVA/VVVV\WVVVVVVVVVVVVVVVVA'V»

WOENSDAG 4 MEI 1949 :
16 vaartuigen, waaronder 3 IJslan- 

ders. Grote belangstelling van binnen
landse kopers. Levendige markt. Aan
voer : 3300 bennen IJsl. en 1900 ben
nen andere soorten. Zeer goed ver
zorgde aanvoer. Geen grote keus, er 
is tekort aan ronde vis en witte ka
beljauw. Fijne vis maakt zelfde prijs 
als gisteren; de andere soorten stij
gen lichtjes en zijn lonender dan de 
vorige marktdagen.

Kgr. Fr. 
0.201 West 2286 40.920
0.210 Kanaal 9469 68.155
0.7 West 3858 37.750
SS0.302 IJsland 118898 713.282
Z.504 Oost 3799 60.700
0.236 IJsland 16347 96.280
0.250 IJsland 31130 173.270
0.246 Kanaal 7046 106.070
0.105 Kanaal 5091 67.980
0.281 Kanaal 4230 54.710
N.801 West 1565 11.090
0.118 Karfaal 14847 129 850
0.222 Kanaal 13998 118 160
0.247 Kanaal 11470 105 300
0.292 Kanaal 10467 80.030
0.278 Kanaal 7563 58.700

DONDERDAG 5 MEI 1949 ;
Heden zijn er geen vaartuigen te

rug.
UITVOER NAAR DUITSLAND

Donderdag 5 Mei : 1.009.800 kgr.

AANVOER EN OPBRENGST PER  
DAG

V oor uitstekend IJS, VIS en 
GARNAAL w ende men zich  tot

f irm a  H. DEBRA
Telefoon Heist : 513.80 EXPORT —  IMPORT

(6) ZOUT VOOR DE VISSERS
VVVVVVVV\VVVVVWVWVVVVVVVYWVVVVVWVYWVVVVVVVVVVVVVVVVVWYVVVVVVVVVVt7VVVVVVV\VVVVVVVVVVVV\'

ZEEBRUGGE
ZATERDAG 30 APRIL 1949 :

Grote tong 29,30; bloktong 30-31; 
fruittong 29-31; schone kleine 29-30; 
kleine 28-29; pladijs grote 14-15; mid. 
14,6-15; kleine 14,5-15; deelvis 3-4; 
kabeljauw 12-13; wijting grote 4-5; 
kleine 1^2; rog 7-8; tilten en scherp
staarten 6-7; halve man 5-6; tarbot 
grote 35-39; midd. 25; griet 26; schar 
2-6; pieterman 32 fr. per kgr.

MAANDAG 2 MEI 1949 :
Grote tong 28,6-29,5; bloktong 29-30; 

fruittong 29-30; schone klein 30-31; 
kleine 28,5-29,5; pladijs grote 14-15; 
midd. 14,6-15; kleine 14,8-16; deelvis 
6-8; kabeljauw 15-16; kleine wijting 
1,5-2; tarbot grote 33-34; mid. tarbot 
26; griet 25-26; schar 3-7; pieterman 
31 fr. per kgr.

Huis Raph. Huysseure
IMPORT —  EXPORT 
V I S  —  G A R N A A L

| Specialiteit gepelde garnaal 
! H. R. 2151 —

Tel. Privé 421.06
f (4) Vismijn 513.41- VVVVVVVWVVVVVVVVVA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

DINSDAG 3 MEI 1949 :
Grote tong 29-30; bloktong 28,4-29,5; 

fruittong 30-31; schone kleine 30-31; 
kleine 29-30; pladijs grote 14-15; mid. 
14-15; kleine 14,4-16; deelvis 7-8; ka
beljauw 14-15; wijting grote 6-7; kl. 
2-3; keilrog 13; rog 10; tilten en scher 
staarten 7; tarbot grote 31-34; midd. 
25-26; griet 26; schar 2-6; pieterman 
30 fr. per kgr.

WOENSDAG 4 MEI 1949 :
Grote tong 28-29; bloktong 29-30; 

fruittong 29-31; sch. kleine 30-31; kl. 
29-30; pladijs grote 14-15; midd. 14,8. 
15,2; kleine 14,4-16; deelvis 5-8; ka

beljauw 16-17; wijting grote 8; kleine 
1,5-2,40; tarbot grote 33-35; midd. 26- 
27; griet 26; schar 2-5 fr. per kgr.

DONDERDAG 5 MEI 1949 :
Grote tong 29-29,5; bloktong 29,2- 

29,8; fruittong 29,8-30; schone kleine 
30,4-31; kleine 30,8-31,60; pladijs grote 
15; midd. 15,4; kleine 16-17; deelvis 
8,8-10; kabeljauw 16-17; rog 11; tar
bot grote 38-39; midd. 28-30; griet 25 
fr. per kgr.

VISAANVOER
27-4 38.200 kg 564.870 fr 16 reiz.
29-4 5.850 kg 78.440 fr 3 reiz.
30-4 10.150 kg 148.650 fr 14 reiz.
2-5 26.850 kg 332.330 fr 7 reiz.
3-5 23.100 kg 345.230 fr 9 reiz.
4-5 27.000 kg 421.780 fr 11 reiz.

GARNAALAANVOER
Datum Gewicht Prijs per kgr

27-4 3741 10-27
28-4 3297 17-37
29-4 1069 27-41
30-4 3065 18-35
2-5 1419 24-36
3-5 681 33-40
4-5 5201 14-35

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

Datum Gewicht Prijs per kg.
27-4 218 17-28
28-4 106 18-23
30-4 82 33-34
2-5 62 24-25
4-5 201 22-26

VISAANVOER
27-4 1931 kg 38.230 fr 1 reis
30-4 153 kg 2510 kg 1 reis

N I E U W P O O R T
GARNAALAANVOER

Datum Gewicht Prijs per kg.
27-4 635 24-31
28-4 611 16-24

VRIJDAG 29 APRIL 1949 :
Tong ongekl. 27; tarbot 35; platen 

grote 15; midd. 13; kleine 3; rog 6; 
wijting 3; zeehond 4 fr per kgr.

ZATERDAG 30 APRIL 1949 :
Grote tong 24; bloktong 26; fruit

tong 32; sch. kl. tong 23; tarbot 35; 
pieterman 30; platen grote 14; midd. 
13; kleine 2-2,5; keilrog 9; rog 4,7; 
wijting 3,5; zeehond 3 fr per kg.

MAANDAG 2 MEI 1949 :
Grote tong 26; bloktong 27; fruit

tong 31; sch. kl. tong 23; tarbot 36; 
pieterman 30; platen grote 17; midd. 
14; kleine 2-4; keilrog 11; rog 5; wij
ting 3; zeehond 2,50 fr per kgr.

DINSDAG 3 MEI 1949 :
Tong ongekl. 26; tarbot 40; pieter

man 32; platen grote 13; midd. 10: 
kleine 3-4; rog 5; wijting 4; zeehond 
3 fr per kgr.

WOENSDAG 27 APRIL 1949 :
Tong ongekl. 27; tarbot 39; pieter

man 33; platen grote 15; midd. 14; 
kleine -3,5; rog 6; wijting 3-5; zee
hond 4 fr per kgr.

DONDERDAG 28 APRIL 1949 :
Grote tong 25; bloktong 26; fruit

tong 30; sch. kleine tong 23; tarbot 
36; pieterman 31; platen grote 15; 
midd. 10; kleine 2-3; keilrog 11; rog 
5; wijting 2; zeehond 3 fr per kgr.

UMUIDEN
In de week van 26 April tot 2 Mei 

kwamen stoom- en 60 motortraw
lers toe. Aanvoer : 675.000 kgr.

2 IJslanders met 80 a 90.000 kgr., 
kwaliteit liet te wensen over; noch
tans boekten ze behoorlijke prijzen.

Aanvoer van Noordtrawlers nog 
even hopeloos; motors van de Grote 
Bank liepen met mooie vangsten bin
nen o.a. : tarbot, heilbot, tongschar, 
zeewolf, kooivis, wijting en vele witte 
kabeljauw. Van de West vele motors 
met tongen, grote en kleine schol.

Alle vaartuigen boeken lonende be- 
sommigen met uitzondering echter 
voor de Noordtrawlers.

3 Noordboten, met mooie meiden en 
1 IJslander brachten hun vangsten 
rechtstreeks naar Engeland.

Binnenlandse vraag was verbeterd. 
Export naar Engeland was zeer groot, 
naar België en Zwitserland slechts 
klein.

Verwachting toekomende week ; 10 
stoomtrawlers, waarvan 3 van IJsland. 
Verder 40 motors van de Grote Bank 
en Westvisserij.

&vtatum
Naar we in laatste instantie ver

nemen, wordt de vergadering van de 
beroepsverenigingen van de Oostkust 
gehouden op ZATERDAG 7 MEI 1949 
in het «HOTEL DU PORT» te ZEE
BRUGGE, en niet op 5 Mei, zoals op 
blz. 4, onder titel «Het regent beroeps
verenigingen» wordt gemeld.

VISMIJN O O S T E N D E

Vrijdag
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. iek .........................
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 ...
La tour ................................... ...
Tacaud — Steenpost ..............
Flétan —• Heilbot ....................
Colin noir — Kooivis ..............
Esturgeon — Steur ....................
Loup — Zeewolf .........................
Colin blanc — Vlaswijting ... 
Poisson St-Pierre — Zoonevls

35.00

16.00

3,00- 6,00

Zaterdag

29.40-30,60
29.40-31,00
30.40-31,00
30.40-31,00
29.40-29,80
31.00-34.00 
28.50-29.00
25.00-25.50

2,00

1,30-3^00

Week van 29 April tot 5 Mei 1949

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag

29.00-31,60
31.00-33,00
31.00-33,80 
30,20-32,00
27.00-30.00
32.00-36,00
28.00-30.00
25.00-26,00

29,60-32,00
32,40-33,60
33,20-35,60
29,80-34,00
28.00-30,40
32.00-36,00
27.00-30,00
25.00-26,00

29,60-31,60
29.80-33,60 
30,40-33,40
30.00-33.40
28.80-29.40
33.00-37,50
29.00-30.00
25.00-27,00

15,20-15.40 15.00-16,40 13,00-15,60 15.40-15,60
15,60 16,00 15,40-15,80 15,60-18,00
14,00 17,00 15,60-16,50
14,80 16,00 15.40- 16.00 15.40-16,00
3,20- 3,60 6,00 5,80- 2,20- 7,40

6,20- 7,00 8,00
22,00-26,00 23,30-27,00 25,20-29,20 24,00
13,60-17,00 8,20-16,00 13,20-20.00 10.00-15.00

3,00- 7.80
6,00- 7,20 6,80- 8,80 7,60-10.00 7,ÓÖ-ïi,00
0,80- 7,50 5.50- 9.40 2,80-10,20 7,40-10.00
0,80 0.80- 1,20 2,00- 2,50 0,80- 1,20

10.00-11,20 9,60-12.80 9,80-16,80 13,30-22,60
1,50- 9,00 3.00- 8.00 4,20- 7,40 3,00- 8,80

10.50-14,50 13,00-16,00 15,40-17,80 15,60-19.00
2,40- 4,80 3,40- 6,00 3,40- 5,40 3,20- 4,60
0,80- 7,00 2,00- 8,00

15,20-15,60 15,70-17,70 7,60-18,00
2,50 4,00- 7,00 5,00- 6,00 3,30- 4,50
2,30- 2,50 3,00- 6,00 3.00- 4,00 3,30- 4,50

23,00-25,00 33.00-40.00
5,20 -7,20 8,20- 9,80
1,50

1,80 1,50- 9,00 2,80- 6,60 3,40-11,00
6,60- 9,00 8,40-11,20 7,50-14,20 12,50-15.50

7'50- 8,00 7,60-11,20 13,00-14,20 11,80-17,40

4,00- 6,30 5,00- 8,00 5.40- 8,60 4,80- 9,40
2,30 3,00- 3,60 3,80- 4,80 3,60 -4,00

11,30-11,80 9,00-19.00 10.80-18,20

1,00- 1,50 
31,00-38.50 

1,80- 3.40

1,20- 1,70 
25.00-32,00 
2,60- 5,20

1,50

5,20
3,00- 4,60 
6,20- 6,80 

15.00

5,40
10.40
18,00

11,00

0,28- 
1,17- 
0,74- 
0,48 
0,62- 
0,40- 0,12 
1,09- 1,02 
0,48

VISMIJN ÏMUIDEN
Week van 26 April tot 2 Mei 1949

Dinsdag Woensdag

2,00- 1,50 
1,86- 1,72 
1,68- 1,58

1,10- 1,04 
1,04- 0,76 
0,62- 0,38

0,81- 0,62 
0,95- 0,83 
0,92- 0,70

0,13
0,57
0,35

0,16

0,46- 0,45 

0,30-0,18

2,20- 1,70 
0,24- 0,22

1,90
2,00- 1,85 
2,10- 1,95
2.05- 1,90 
i;75
2.05- 1,65

1,12
1,02- 0,90 
1,14- 0,74 
0,78- 0,22

0,84- 0,82 
0,97- 0,74 
0,80- 0,62

0,31- 0,11 
1,12- 0,68 
0,50
0,48- 0,44 
0,60- 0,38 
0,45- 0,14 
1,20- 1,00 
0,46- 0,36

0,39- 0,21 0,38- 0,17

0,52- 0,50 

0,3Ó-"Ö,14

0,58- 0,47

2,00- 1,80 
0,26- 0,27

0!èï-“ Ó‘,55

Donderdag Vrijdag

1.90- 1,80 1<90~ 1,85
2.00- 1,80 i .90- 1,85
2.00- 1,80 1.90- 1,85
1.90- 1,80 1.85- 1,80
1,75- 1,70 1.70
1,95- 1,65 1.90- 1,60

1*30- i,18 ..........
0,90- 0,96 1,03- 0,94
0,70- 0,38 0,74- 0.52
0,42- 0,06 0,45- 0,10

1,16-0,92 ......
1,06- 0,76 ..........
0,78- 0,68 ..........
1,02 ..........
0,86 ...........
0,82 ..........

049- 0,09 0,Ï4
1,31- 0,64 ..........
1,22- 0,82 .......... ...
0,46 ..........
0,72- 0,43 0,44
0,34- 0,02 ..........
1,08- 1,07 ..........
0,43- 0,36 ...........

0,3Ö-"Ó’l5 .........

0 ,4 3 ....... ! " ! ! ! ! ! !
0,66- 0,62 ..........

0,Ï8-'Ö,12 

2,05-1'95
0,26- 0,24 ...........

0,50.....

Zaterdag

.1,90- 1,85 

.1,90- 1,85 
1,90- 1,85 
1,80
1,80- 1,70 
2,15- 1,96

1,32- 1,28 
1,02- 1,01 
0,60- 0,58 
0,39- 0,08

0,25- 0,15

0,74

Maandag

1.95- 1,85 
1,59- 1,05
1.95- 
1,90- 
1,80- 
2,00- 
1,85- 
1,80-

1,85
1,80
1.65
1.65 
1,81 
1,74

1,30- 1,25 
1,16- 0,96 
0,92- 0,50 
0,41- 0,07

1,10- 0,52 
1,15- 0,80 
0,80- 0,48

0,31- 0,15 
1,25- 0,48 
0,91- 0,64 
0,49- 0,46 
0,80- 0,31 
0,38- 0,07 
1,10- 0.97

0,42- 0,30

0,55- 0,40

2,00- 2,05 
0,31- 0,25

0,61-0,44



Yergadering van de beheerraad der
Nationale Federatie

(Vervolg van blz. 3.)
Franse als in de Belgische territoriale 
wateren.

Dhr. VANDENBERGHE tekent hier
tegen protest aan en meent dat met 
het huidig visserijwachtschip en het 
personeel er aan verbonden, dergelij
ke organisatie wel mogelijk moet zijn 
als er maar goede wil is, daar de te 
beschermen zone amper 30 km lang 
is.

Tenslotte stelt dhr. DESCAMPS nog 
vast dat de bezwaren door dhr. Biron 
geformuleerd door de huidige bespre, 
king niet werden opgeheven. Het be
stuur van het Zeewezen is niettemin 
bereid het voorstel van het V.B.Z. in 
overweging te nemen. Het is echter 
wel te verstaan dat dit voorstel niets 
anders kan zijn dan een basis van 
discussie met de Franse delegatie. Ge 
zien anderzijds deze discussie een es
sentieel technisch karakter zal heb
ben, komt het gewenst voor dat de 
vertegenwoordigers van de visserij er 
aan deelnemen. Van Franse zijde is 
ook de visverwerkende nijverheid ver
tegenwoordigd. Het ware dus normaal 
dat ook de Groepering der Visnijver
heden een afgevaardigde ter plaatse 
had.

Volgende resoluties werden getrof
fen :

1) De Nationale Federatie steunt ’t 
voorstel van vanes+regeling, waarop 
tussen kust en miHdenslagvisserïi In 
de schoot van het V.B.Z. akkoord werd 
bereikt:

2) Door rechtstreeks contact tussen 
het V.B.Z. en de Groepering der V's- 
nij verbieden zal tiidig worden onder
zocht of een regeling aangaande prio
ritaire Ieveringen aan de visverwer
kende nijverheid moet worden door
gevoerd. De modaliteiten dezer ge
beurlijke regeling zullen in gemeen 
overleg tussen de twee groeperingen 
worden vastgesteld;

3) Het Bestuur van het Zeewezen 
aanvaardt het voorstel van het V.B.Z. 
als basis van bespreking met de be
trokken Franse autoriteiten; de reac
tie van de Franse autoriteiten zal aan 
duiden in welke zin het voorstel van 
het V.B.Z. zal behandeld worden;

4) Vertegenwoordigers van het V.B. 
Z. en van de Groepering der VisniJ- 
verheden zullen als technische raad
gevers op tijd en stond door het Be
stuur van het Zeewezen worden uit
genodigd om aan deze besprekingen 
te Parijs deel te nemen;

5) Het Bestuur van het Zeewezen 
zal aan de Franse delegatie voorstel
len de regeling in kwestie als proef te 
aanvaarden voor het ijle haringsei
zoen 1949-1950;

6) Het Bestuur van het Zeewezen 
zal aan de Franse delegatie voorstel
len de regeling welke in gemeen over
leg zal worden opgesteld, eveneens ten 
titel van proef toe te passen op het 
sprotseizoen 1949-1950.

TOETREDING VAN HET
BELGISCH SYNDICAAT VAN 

SPROT- en HARINCUITVOERDERS 
NAAR DUITSLAND

OPNAME VAN EEN
VERTEGENWOORDIGER VAN 

DEZE GROEPERING IN DE 
BEHEERRAAD

Gezien door de gebrekkige bedrijfs
organisatie van de groothandel van 
de kust de positie van de vertegen
woordiging van deze bedrijfstak in de 
beheerraad der Nationale Federatie 
voor vele leden niet meer duidelijk is, 
wordt eenstemmig besloten dat punt 
Hl naar de volgende vergadering zal 
worden verschoven. Ondertussen 
wordt dhr. van Thillo gelast met de 
opstelling van een ontwerp reglement 
van inwendige orde. De candidatuur 
van het Belgisch Syndicaat zal in het 
licht van dit reglement opnieuw wor
den onderzocht.

VANGSTREGELING VOOR HET
VOLLE HARINCSEIZOEN 1949

BEGIN VAN DE VANGST

VERZORGING DER KW ALITEIT

EVENTUELE BEPERKING VAN DE 
AANVOER 

(voorstellen namens de «Groepe- 
pering der Visnijverheden»)

In verband met deze aangelegen
heid wenst dhr. A. VAN DEN ABEELE 
het volgende te verklaren :

Het is ongewenst te vroeg verse 
trawlharing aan te brengen, wanneer 
enerzijds nog geen af zet en anderzijds 
nog geen bewaarzame hoedanigheid. 
Dit brengt een inzinking van de prij_ 
zen teweeg, die zich tijdens het ver
der verloop van het seizoen nadelig 
doet gevoelen. Tot 15 Oogst is er wei
nig of geen afzet voor verse en gerook 
te haring, daar de markt dan overrom 
peld is met jonge groenten en fruit. 
De rokerijen verlangen slechts na 15 
Oogst aan te vangen. In het belang 
van de visserij en de handel ware het 
dus gewenst niet vroeger aan te bren
gen. De aangevoerde trawlerharing 
zou moeten nog veel beter verzorgd 
worden, en in verser toestand aange
bracht. De verbruikers worden meer 
en meer kieskeurig en vertraande en 
geschonden haring vindt nog moeilijk

afzet, temeer er nu wederom voldoen
de drijfnetharing verkrijgbaar is, die 
in veel beter voorwaarden behandeld 
en ingezouten wordt.

Namens het V.B.Z. verklaart dhr. 
MENU dat de productie in principe 
accoord gaat met de voorstellen van 
dhr. Van den Abeele. Het V.B.Z. be
schikt echter op het ogenblik nog niet 
over voldoende elementen om zich o- 
ver concrete maatregelen reeds thans 
uit te spreken. Het zal de zaak ten 
gepasten tijd voor de beheerraad der 
Nationale Federatie brengen (instem. 
ming)

STATUUT DER 
GROSSI ERS-VERZENDERS

MEDEDELING VAN DHR
V. CORNEILLIE

Dhr. CORNEILLIE deelt mede dat 
de grossiers-verzenders met het oog 
op de sanering van hun bedrijfstak 
de steun der Nationale Federatie vra
gen bij het opstellen en het officieel 
bekrachtigen van beroepscriteria,
waarbij de aankopen in de vismijnen 
der kust zouden voorbehouden blijven 
aan de werkelijke groothandelaars 
der kust zodat de markt voor verse 
zeevis niet meer in de war wordt ge
stuurd door de interventie van leur
ders en kleinhandelaars. Deze sane
ring is des te meer gewenst omdat ook 
in Nederland de aankoop in de mijnen 
voorbehouden blijft aan de groothan
del.

Besloten wordt dat de grossiers-ver 
zenders in overleg met het V.B.Z. een 
ontwerp van statuut zullen opstellen 
Dit ontwerp zal aan de beheerraad 
der Nationale Federatie worden voor. 
gelegd en na goedkeuring door de Na
tionale Federatie worden verdedigd bij 
de Administratie van de Handel van 
het Departement van Economische 
Zaken.

STATUUT DER 
GROSSI ERS-UITVQERDERS

Maritieme
meuwsjes

ONGEVAL

De N.744 «Hoop op de Toekomst», 
(Reders N. en H. Desaever) verliet vo
rige week de haven. Bij het voorbij
varen van de baggermolen der firma 
Hanssens raakte de staaldraad tussen 
het roer van het vaartuig. Alle po
gingen om hem los te krijgen waren 
vruchteloos zodat men verplicht was 
het schip op het droge te zetten.

SCHADE

Bij het manoeuvreren met 0.326 
van reder L. Verbanck, sloeg ze met 
de schroef achteruit om het vaartuig 
te stoppen. Toen de schroef terug in
geschakeld werd, draaide deze niet 
meer. Bij verder nazicht werd vast
gesteld dat twee bouten in het verbin
dingsstuk van schroefas én tussenas, 
afgebroken waren.

OPSLEPING

De Z.453 van Van Waes Gustaaf 
werd met motordefect opgesleept door 
de N.730 van Vercoutter Raphaël.

De 0.102 van Mevr. Christiaen en 
Alex Blondé liep schade op aan de 
motor. Er werd namelijk een breuk 
aan de top van de zuiger van cylin
der 2 vastgesteld. De 0.102 heeft op 
eigen krachten de haven van Oosten
de aangedaan.

Bezoek van minister
Defraiteur

Het weerkundig schip «Victor Bil
let» werd bezocht door de Minister 
van Landsverdediging, de Fraiteur. 
Woensdagmorgen kwam het schip ter 
hoogte van Oostende waar men het 
anker wierp. Vervolgens begaf de Mi
nister met zijn cambinetshoofd zich 
bij middel van een vedette, aan boord. 
Een reis werd gemaakt langsheen de 
kust, waarna het vaartuig landde in 
de Oostendse haven tegen de avond.

MEDEDELING VAN DHR 
CREKILLIE

tengevolge van het aanduiden van 
Schapenbrug als enige douanepost 
voor de aanvoer van garnaal.

Dhr. van Thillo deelt mede dat op Dhr Directeur-Generaal De Vos 
verzoek van dhr. Crekillie, welke ver- wenst in dit verband te weten of de 
hinderd is de vergadering bij te wo- Nationale Federatie haar standpunt 
nen, dit punt naar de volgende verga- in deze aangelegenheid zou kunnen
dering zou moeten worden verschoven herzien. „ „ „ „ „ „ „  ..Dhr VANDENBERGHE wijst er op 

dat van de zijde der productie reeds 
vroeger de opwerpingen welke het 
voorwerp uitmaken van het schrijven 
van senator Van Peteghem op a f
doende wijze werden neergelegd en 
dat de Kieldrechtse leurders zich 
even gemakkelijk te Zeebrugge kun
nen bevoorraden. Sedert het in voege 
treden van het huidig stelsel werd de 
smokkelhandel beteugeld en werden 
de prijzen vaster en minder aan 
zware schommelingen onderhevig.

Besloten wordt dat bedoeld schrij
ven door de algemene secretaris aan 
het VBZ zal worden overgemaakt met 
verzoek zijn standpunt nogmaals ge
motiveerd te willen mededelen.

VARIA

a) Forfaitaire taxatie
Dhr MOREL dringt aan opdat door 

de Nationale Federatie nogmaals 
voetstappen zouden worden aange
wend ten einde in de kortst mogelijke 
tijd te komen tot de forfaitaire ta
xatie bij de aankoop.

Dhr VAN THILLO zal in dit ver
band contact opnemen met de Groe
pering der Visnijverheden en met 
het Bestuur van het Zeewezen.

b) Invoerrechten op sardienen :
Dhr MOREL wenst anderzijds dat 

door de Nationale Federatie opnieuw 
zou worden aangedrongen op het op
nieuw in voege brengen van de invoer
rechten op sardienen. De schorsing 
van deze invoerrechten werd sinds 
het begin van 1949 opnieuw ver
nieuwd. Weliswaar bekwam de Groe
pering der Visnijverheden in overleg 
met de Nationale Ftederatie een regi
me waarbij deze schorsing alleen 
wordt toegepast op de met olie toe
bereide sardienen, doch deze modali
teit is niet interessant voor de visnij
verheid, gezien de door de Belgische

Instemming.

FINANCIERING DER
PROPAGANDA VOOR 

VISVERBRUIK

Dhr J. VAN THILLO herinnert er 
aan dat op een der laatste vergade
ringen van de beheerraad besloten 
werd een speciale zitting te wijden 
aan deze kwestie en op deze vergade
ring dhr Directeur-Generaal De Vos 
en dhr J. Van Hal, secretaris van de 
Propagandavereniging voor Visver- 
bruik uit te nodigen. Kan de beheer
raad de datum van deze vergadering 
vaststellen ?

Dhr A. LAMBRECHTS is van me
ning dat het nutteloos is dergelijke 
vergadering te beleggen zolang in de 
schoot van de beheerraad zelf geen 
duidelijke overeenkomst werd be
reikt over de finantiële middelen 
welke door de Federatie ter beschik
king van de Propapagandavereni- 
ging zouden worden gesteld.

Alle leden gaan met deze zienswijze 
akkoord.

Besloten wordt dat op de eerstvol
gende vergadering van de beheerraad, 
welke in princiep zal doorgaan op 20 
Mei e.k., de algemene secretaris een 
nota zal voorleggen aangaande de 
budgetaire toestand der Federatie en 
de tussenkomst der verschillende 
groeperingen in het budget. Aan de 
hand van deze gegevens zal dan wor
den vastgesteld welk bedrag door de 
Nationale Federatie gebeurlijk ter 
beschikking van de Propagandaver
eniging zou kunnen worden gesteld. 
Slechts wanneer op dit punt voldoen
de zekerheid zal zijn bekomen, zal de 
vergadering met de voorzitter en de 
algemene secretaris van de Propa
gandavereniging plaats grijpen.

Op de vergadering van 20 Mei e.k. 
zal in dit verband ook worden gesta- 
tueerd over de toetreding van het
Belgisch Syndicaat van Sprot- en Ha- nijverheid in tomatensaus toebereide
ringuitvoerders naar Duitsland en 
over andere gebeurlijke aanvragen tot 
toetreding.

ONTVANGEN BRIEFWISSELING

Invoer van garnaal over Schapen
brug :

Dhr J. VAN THILLO, geeft lezing 
van een schrijven van senator Van 
Peteghem in datum 27 Februari 1.1. 
gericht aan dhr Minister van Land
bouw en waarin de toestand wordt 
uiteengezet waarin Kieldrechtse 
garnaalleurders zich zouden bevinden

J. van Thïllo.
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sardienen worden geëxporteerd.
Dhr. VAN THILLO reelt mede dat 

hij dienaangaande enkele dagen gele. 
den nog een onderhoud had met een 
cabinetsattaché van het Ministerie 
van Economische Coordinatie, welke 
hem mededeelde dat het opnieuw in 
voege brengen der invoerrechten her
haaldlijk word voorgesteld, doch sys
tematisch werd afgewezen. De Natio
nale Federatie is bereid deze zaak nog 
maals met de Groepering- der Visnij
verheden op te nemen.

De vergadering wordt geheven te 
12.15 uur.

De Verslaggever,

G. GLAS en ZOON IJMUIDEN

VAARTUIGEN

(Z J B .C .
Diesel . 
Motoren

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

(10)
EXPERTISEN
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BIJPLAATSEN VAN LAMPEN

Door de contactcommissie der vis
serij werd gevraagd rond en aan de 
vismijn witte lampen bij te plaatsen. 
Inderdaad is het met het huidig geel 
licht van de sodiumverlichting wel 
eens moeilijk sommige vissoorten uit 
elkaar te herkennen. Burgemeester 
Gheeraert heeft zich, vergezeld van 
de technische diensten van Gazelec, 
persoonlijk ter plaatse begeven om 
na te gaan waar, de lampen zouden 
moeten geplaatst worden. Naar ver
meldt wordt, zouden er een zevental 
bijkomen. Daar eerst een plan moet 
opgemaakt en ter goedkeuring aan 
de hogere overheid voorgelegd worden, 
kan het nog wel een tijdje duren 
vooraleer er wit licht zal zijn.

AVERIJ
Door de firma Soetaert wordt de in

gang van de vlotkom steeds verder 
uitgezuiverd. Zwaar materiaal en zelfs 
een duiker worden aangewend. Niet
tegenstaande dit is het in- en uitlo
pen nog altijd gevaarlijk. Schipper 
Aesaert van de N.711 «Robert-Clara» 
weet er van mee te spreken. Bij het 
binnenvaren was hij zo voorzichtig 
dat hij te traag door de ingang der 
vlotkom vaarde. Daar ’t vaartuig niet 
genoeg vaart meer schoot, was hij 
verplicht de schroef een tikje aan te 
zetten om er door te geraken. Onge
lukkig sloeg de schroef ergens op en 
werd een blad afgerukt. Het is te ho
pen dat de werken binnen korte tijd 
uitgevoerd zullen zijn, zodat door de

ingang zal kunnen gevaren worden 
zonder gevaar voor schade.

OPSLEPING  
De N.753 «Hilaire-Hubert» (eige

naar Rammeloo R.) liep met de 
schroef op een onder water drijvend 
voorwerp, waardoor ze stuk geslagen 
werd. De N.812 «Itesberge» (schipper 
A  Devey) sleepte hem op.

V LIEG TU IG  OPGEVIST  
De N.809 «Juliette» (schipper Hille- 

brandt René) pikte in de loop van 
verleden week buiten de Oostdijkbank 
(Arteel) het wrak van een Duits bom
bardementsvliegtuig op. De beman
ning had heel wat last om het tuig 
vast te sjorren, maar gelukte er toch 
in er mede binnen te komen. Door de 
vlottende kraan van de firma Soe
taert werd het vliegtuig aan wal ge
zet, dat verder aan E. Soete verkocht 
werd.

NIEUW E KAAIMUUR
Aannemer Monballiu had reeds een 

gedeelte van het betonnen bovenvlak 
van de nieuwe muur gegoten, toen dit 
stuk door de diensten van Bruggen en 
Wegen afgekeurd werd. De metalen 
platen die de buitenkant van de 
muur moesten vormen, waren te 
licht, zodat ze plooiden onder de druk 
van het beton. Het nieuw gegoten stuk 
werd onmiddellijk afgebroken en ster
kere platen werden aangewend. De 
muur werd hergoten en het resultaat 
blijkt dit maal alle voldoening te ge
ven.

Ongevallen in de Visserij
0.242 «Jeanne-Marie» op 6 April : 

DEPREE Gerard,' stuurman, kreeg 
bij het toeslaan van het slot van de 
vislier een stuk ijzer op linker voor
arm. Medische hulp was noodzake
lijk daar een verstuiking van lin
ker pols werd gevreesd.

0.159 «F.D. Roosevelt» op 10 April : 
DERYCKE Albert, scheepsjongen, 
kreeg een diepe snijwonde van mes 
bij het gutten van vis.

0.205 «Montreal» op 11 April :
VERLEE Robert, matroos, is door 
zware storm gevallen en met rug 
op bakplank terecht gekomen, met 
gevolg dat 2 ribben gebroken wer
den.

0.318 «Belgain Sailer» op 16 April :

Specialiteit in gladde kabeljauw en vleugels
(186) TEL. 372.1
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Esbjerg is de d ich tst nabij
gelegen haven -  op 365 mijlen van 
Antwerpen.

Esbjerg is een moderne haven 
met haar hijstoestellen die een ca
paciteit bezitten gaande tot 15 ton, 
haar talrijke mobiele kranen, haar 
spoorlijnen aangelegd op de ganse 
lengte der kaaien, haar uitgestrekte 
opslagplaatsen en publieke maga
zijnen. haar kolen- en stookolie- 
depots, haar scheepswerven en 
droogdokken, haar  uitstekende 
gelegenheden voor het opdoen 
van voorraad.

De haven-, water- en ballast- 
gelden zijn billijk en de dokwer
kers van Esbjerg staan bekend als 
de beste van Denemarken.

Esbjerg wordt bereikt doorheen 
de “ Graadyb-Bar„, langs de 200 m. 
brede vaargeul, uitgebaggerd op 
7.30 meter o p  haar ganse breedte 
en op 8 meter in het afgebakende 
gedeelte. De invaart der haven is 
geheel en al afgebakend.

Esbjerg is de enige Deense haven 
die steeds ijsvrij is.

Loodsen en sleepboten zijn be
schikbaar maar het loodsen is niet 
verplicht.

STUURT AAN OP ESBJERG. 
DOET U W  ZEND1GEN VIA

E S B J E R a
DE DICHTST NABIJGELEGEN 

*  HAVEN

DELEY Alfons, matroos, is met lin_ 
ker hand op benne vis gestoten. 
Lichte opzwelling van linker pols. 
Vermoedelijk zal het slachtoffer na 
een 8 tal dagen terug werkbekwaan 
zijn.

0.297 «Rubens» op 13 April :
DEVAUX Pierre*, ba(ot'sman, werd 
gekwetst door wire in beide handen 
en moest ter verpleging in het hos
pitaal te Blankenberge opgenomen 
worden.

0.85 «Pasteur» op 16 April :
VANHAVERBEKE Richard, scheeps 
jongen, heeft bij het reinigen van 
vis een diepe snijwonde opgelopen 
in linker duim.

0.85 «Pasteur» op 23 April :
DECKMIJN Edw. matroos, is uit 
mast gevallen toen hij herstellin
gen uitvoerde. Lichte kneuzing van 
ellebogen.

0.80 «Duchesse de Brabant» 25 April : 
BOONE Gustaaf, lichtmatroos, is 
bij het afkomen van de wacht uit
gegleden en gevallen met rug op 
beschermingsplaat van de winch. 
Twee ribben werden geraakt.

Z.459 «Brabo» op 19 April : 
JACOBS Georges, motorist, kreeg 
een metaalstofje in beide ogen dat 
een besmetitng voor gevolg had.

Z.34 «Sonja II» op 19 April : 
VANDIERENDONCK Gustaaf, mo
torist, werd gekwetst aan linker 
hand bij het splitsen van staal
draad.

Z.442 «Constant-Nera» op 25 April : 
RYCKAERT Alois, matroos, heeft 
bij het op dek komen met rechter 
knie tegen trede gestoten van trap. 
De geneesheer stelde verstuiking 
van rechter kniegewricht vast en 
het slachtoffer zal gedurende veer
tien dagen aan wal moeten blijven.

Z.498 «Eugenie-Mathilde» op 25 April: 
VANDIERENDONCK Maurice, schip 
per, is bij het inwinden der viskor- 
re uitgegleden en met rug op re
ling gevallen.

0.179 «Ibis» op 20 April 
FONTEYNE Leon, matroos, is bij 
stormweder gevallen en met rug op 
bakplank terecht gekomen. Onder
ste ribben werden licht gekneusd.

0.279 «Rubens» op 23 April 1949 : 
TRATSAERT Emile, kapitein, is uit
gegleden en gevallen waardoor het 
bekken gekwetst werd.

0.48 «Paulette» op 25 April 1949 : 
GESELLE Désiré, matroos, is geval 
len en met maagstreek op hoek van 
bakplank terechtgekomen. Kneu
zen van buikspieren.

Z.429 «Gustaaf» op 23 April 1949 : 
RYS Camiel, matroos, heeft een 
stek gekregen in linkerhand door 
oprollende staaldraad.

Z.450 «Anne-Marie» op 28 April 1949: 
MARTENS Albert, matroos, is, ge
vallen op dek. Linker knie kwam te
recht op uitstekende bout.

0.84 «Europa» op 28 April 1949 : 
ROOSE Julien, matroos, is gestrui
keld over touw en gevallen. Lichte 
verstuiking van linker voet. Na een 
week verzorging zal het slachtoffer 
terug het werk kunnen hernemen.

Z.554 «Yolande-Anna» op 30 April : 
DE GROOTE Henri, motorist, is bij 
het afdalen van de trap uitgegleden 
en gevallen met rug op boord van 
visbak. 2 ribben werden hierbij ge
broken.
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ENGELAND
SLECH TE MAAND

Maart was de slechtste maand 
voor de treilers van Lowestoft sinds 
het einde van de oorlog. Vergeleken 
met een vangst van 34.310 cwt. voor 
een waarde van £  122.597 in Maart 
1948 was de vangst in Maart 1949 van 
12.796 cwt. voor een waarde van 
£  56.539. Dit was te wijten aan het 
buitengewoon slecht weder in de 
Noordzee. De tre.lers lagen stil gedu
rende meer dan veertien dagen. Een 
ander reden was het vroeg vertrekken 
van het grootste deel der treilers van 
Lowestoft naar de Westkust. Al
leen 9 ervan werkten van uit hun ha
ven tegen 40 gedurende Maart van 
verleden jaar.

RECORD

Een nieuw wereldrecord voor de da
gelijkse aanvoer werd te Grimsby 
geklopt, wanneer 31 treilers een to
taal van 24.787 vaten vis aanvoerden. 
Het vorige record was 22.756 vaten 
die eveneens te Grimsby aangevoerd 
werden de 29 Juli 1948.

Niettegenstaande er maar 1.000 va_ 
ten verworpen werden was de kwali
teit niet erg goed en zekere vishande
laars konden hun orders niet uitvoe
ren.

BRAND AAN BOORD

Een visser van Lowestoft werd ge
dood bij een brand aan boord van de 
Swansea Bay, een treiler van Milford 
die in de haven lag. Hij sliep aan 
boord met andere leden van de be
manning. Wanneer het alarm gegeven 
werd bleef hij beneden om te helpen 
het vuur te bestrijden maar hij ver
loor waarschijnlijk zijn evenwicht en 
viel in het ruim.

NIEUWE T R E ILER

Een nieuwe treiler voor Grimsby, 
de Lancer, werd te Beverley te water 
gelaten. Zijn afmetingen zijn : Leng
te 184 voet, breedte 30 voet, diepgang 
16 voet, bruto tonnemaat 660 ton.

Het visruim heeft een inhoud van 
16.000 cubieke voet.

Mazouttanken met een capaciteit 
van 300 ton zullen een grote actiera
dius aan het schip geven. Het zal uit
gerust worden met radar, electrische 
.log, draadloze telefonie en telegrafie 
en dieptemeter.

T R E ILE R  OP ROTSEN

Bij zijn terugreis van de visgronden 
is de treiler «Harry Melling» van 
Pleetwood met 325 kisten vis aan 
boord, op de rotsen gelopen. Gelukkig 
kon hij terug vlot gebracht worden 
en veilig zijn thuishaven bereiken.

INVOER

De Minister van Voedsel heeft de 
volgende punten vastgesteld voor de 
invoer van verse vis in kisten voor 
de vijf weken-periode gaande van de 
1 Mei tot 4 Juni 1949.
1) De maximale toegelaten wekelijk
se hoeveelheden zijn : Denemarken : 
600 ton; Noorwegen : 650 ton; Zwe
den ; 60 ton; Holland : 150 ton; IJs
land ; 40 ton; dit zijnde een totaal 
van 1500 ton.
2) Daarbij is de invoer van Belgische 
vis op een beperkte schaal toegelaten 
mits een individuële invoervergun
ning op een waarde-basis.
3) De soorten die mogen ingevoerd 
worden gedurende deze periode zijn ; 
tong, griet, tarbot, heilbot, heek. zee
hond en kuiten, rog- vleet-, en schaat- 
vlerken niet onder 1 lb. elk, kabel
jauw niet onder 1 lb., schelvis, schar 
en hondstong niet onder 3/4 lb., pla
dijs en tongschar niet onder 1/2 lb. 
De invoer van deze soorten onder 
vorm van filet is niet toegelaten. 
Kisten die kabeljauw bevatten onder 
3/4 lb. zullen «codling» gemerkt wor
den.
4) Van de totale invoer ieder week 
toegelaten zeehonden en schar mogen 
de hoeveelheid de 5 t.h. niet overtref
fen. Pladijs en tongschar van 1 2 tot 
3/4 1b. wegend, moeten elk afzonder
lijk verpakt worden en gemerkt 
«small plaice» of «small lemon sole» 
Het aantal kleine pladijs of tongschar 
mag de 20 t.h. van het totaal aantal 
kisten in elke zending niet overtref
fen.
5) Er wordt aan de invoerders aange
raden schikkingen te treffen met hun 
leveranciers om de verwachte zendin
gen VOOR HET SINKSENVERLOF 
TE REGELEN, om de vragen van hun 
klanten te kunnen beantwoorden.

BRAND

Een brand brak uit in een visbra- 
derij van Ashford met het gevolg dat 
een bediende met brandwonden moest 
opgenomen worden in het gasthuis

WALVISVANGST

Gedurende het walvisvangstsei- 
zoen 1948-49, bekwamen de Britse, 
Noorse en Nederlandse expedities 
meer als 1.650.000 vaten walvisolie. De 
hoogste productiecijfers werden beko
men door de Britse expedities bestaan 
de uit de Balaena. de Southern Ven- 
turer (14.066 B.R.T.) en de Southern 
Harvester (15..088 BRT.) en de Zuid- 
Afrikaanse expeditie met de Empire

Victory ,(21.846 BRT). De productie
cijfers van de Balaena bereikten een 
totaal van 170.800 vaten (28.466 ton) 
walvisolie en 25.600 vaten (4.266 ton) 
spermolie. De Southern Venturer 
bracht 169.400 vaten (28.233 ton) wal
visolie en 6.600 vaten (1.100 t) sperm
olie op. De Southern Harvester ; 
146.904 vaten (24.484 ton) walvisolie 
en 16.080 vaten (2.680 ton) spermolie 
en de Empire Victory : 133.500 vaten 
(22.250 ton) en 27.000 vaten (4.500 t.) 
respectievelijk. De produktiecijfers 
van de Britse en Zuid-Afrikaanse ex
pedities waren 695.884 vaten (115.980 
ton) en de totale Noorse productie 
bedroeg 1.044.763 vaten (174.127 ton).

IER SE V ISSER IJ

Bij een vergadering te Westport van 
de vertegenwoordigers der Irish Sea 
Fisheries Association, werd de wens 
geuit de territoriale wateren van Ier-| 
land uit te breiden om de bedrijvig-; 
heid van vreemde treilers tegen te 
gaan. Een vertegenwoordiger zei, dat 
tenminste 1.000.000 pond als hulp 
door de regering zou moeten gegeven 
worden. De voorzitter verklaarde dat 
hij hoopte de dag te zien waarop de 
Ierse visserijprodukten in de ganse 
wereld bekend zouden zijn.

ISJLANDSE T R E ILE R

De «Helveig Frodadottir» is een van 
de treilers in 1948-49 gebouwd voor 
de export, en is de eerste van twee 
gelijkaardige schepen. De tweede zal 
binnen enkele dagen afgeleverd wor
den. Het schip hoort niet toe aan een 
Britse eigenaar. Het is een ijslander, 
één van de vijf, die sinds het einde 
van de oorlog in Engeland gebouwd 
werd. Zijn afmetingen zijn : 170 voet 
lang, 29 voet breed en 11 voet diep
gang. Het schip heeft een aluminium 
visruim, met een motor van 1.100 P.K. 
geeft het een snelheid van 13,5 kno
pen.

Walvisvangst
Gedurende het onlangs gesloten 

walvisvangst seizoen heeft het fabriek 
schip Balaena ongeveer 2.500 wal
vissen verhandeld die gedood werden 
door 14 walvisvangers, en niettegen
staande dit getal kleiner was dan vo
rig seizoen, was het aantal walvisolie 
170.800 vaten (28.466 ton) aanzienlijk 
hoger.

ZecA ebde Ü)idt&e t>teiCe%& 
naai ACede>dand ?

Volgens een bericht van A.P. te 
Berlijn, zouden toch drie treilers die 
thans onder Duitse vlag varen als 
herstelbetaling aan Nederland over
gedragen worden. Dit bericht werd 
verstrekt door de Amerikaanse Mili
taire Regering in Duistland.

Of ze het prijzenproblema voor Ne
derlandse vis zullen oplossen is een 
andere zaak.

C A N A D A

De visserij
De vissers van Canada vingen meer 

vis en ontvingen meer geld voor hun 
producten gedurende Februari dan 
verleden jaar.

De statistieken van het Domion 
Bureau tonen aan dat 130.538.000 lbs 
visserijproducten aangevoerd werden 
gedurende deze maand vergeleken 
met 99.364 lbs. gedurende Februari 
1948. De waarde voor dit jaar was 
2.340.000 dollars tegen 1.760.000 dol
lars twaalf maanden vroeger.

Te verkrijgen ter drukkerij 
van het 

“ Nieuw Visscherijblad”
BOEKEN

Het mooie en interessante boek
werkje «Introductlon to trawlirig» 
is opnieuw te verkrijgen, mits stor
ting van 77 fr. on 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- 
phle, door Ch. Gilis, 30 fr.

3. Belgisch-Nederlandse Visserij al
manak, 120 fr., portkosten 5 fr.

Mits storting van het bedrag op 
postcheckrekening Nr 4189.87 van 
Het Nieuw Visscherijblad, Öostende.

FRANKRIJK
S,a’cdineuviöA&t& en fafaihanten hunnen tat 

geen aftfcaa’id hamen
Zoals voorzien is het «Comité de la 

Sardine» voor een tweede maal bij
eengekomen, echter zonder beter re
sultaat dan de vorige keer.

De vissers hadden namelijk beslo
ten zich aan de volgende voorwaar
den te houden : prijzen en maten op 
het nationaal plan, leveringsvoorwaar 
den overeen te komen volgens locale 
overeenkomst.

Wanneer de vissers op de vergade
ring bij monde van hun voorzitter 
hun vraag aan de fabrikanten voor
stelden, lieten deze verstaan dat ze 
van hun vereniging geen enkele aan_ 
duiding in dien zin bekomen hadden 
en dat ze van oordeel waren dat de 
oplossing niet in het nationaal plan 
lag, maar voor de ganse lijn in een 
lokaal plan te zoeken was.

Dit essentieel verschil in mening 
kon gedurende de ganse vergadering 
niet bij gelegd worden, en aangezien

de voorzitter zag dat niet tot een mo
gelijk akkoord kon overgegaan wor
den, werd de vergadering geeindigd.

Waarschijnlijk hebben de Franse 
fabrikanten hun goede redens om 
niet met de vissers te willen onder
handelen, alhoewel niet kan ingezien 
worden of ze werkelijk «goed» te noe
men zijn. Zouden ze de «Comité de 
la Sardine» willen zien verdwijnen ? 
Misschien wel is dit hun inzicht maar 
heel waarschijnlijk zouden ze de eer
ste zijn om er de tegenslag van te 
ondervinden.

In ieder geval is het voor de vissers 
meer dan tijd om zich behoorlijk te 
organiseren.

SCHOTLAND

HARIINGPRIJS
De Schotse haringrokers hebben 

het aanbod van de Herring Industry 
Board voor het roken gedurende het 
komende Schotse haringseizoen, ver
worpen. De zaak werd besproken bij 
de jaarlijkse vergadering van de Bri- 
tisch Herring Trade Assoc'ation te 
Aberdeen. De rokers beoordeelden dat 
de kosten van het roken voor deze 
Zomer zouden moeten met 2 s. per 
vat verhoogd worden. Niettegenstaan
de dit, maakte de Herring Industry 
Board een aanbod van 3 s.-6 d. min
der per vat dan verleden jaar. De ho
gere kosten waren in zekere mate te 
wijten aan hogere lonen. Om meer 
vrouwen aan te trekken in de nijver
heid werden hun lonen met 10 s. ver
hoogd.

ZEEGRAS
Te Glasgow werd een tentoonstel

ling ingericht van alle producten ver
vaardigd uit zeegras. De voorzitter 
van de Scottish Council opende de 
vergadering. Hij verklaarde dat vroe
ger, ongeveer 75°/, van het zeegras 
verloren ging en dat minder dan 10% 
commercieel uitgebaat kon worden. 
Hij zei dat er rond de kusten van 
Schotland genoeg zeegras was om de 
scheikundige nijverheid te steunen 
voor een bedrag van £  15.000.000. Er 
zijn vijf fabrieken in Schotland die 
zeegras gebruiken als grondstof.

5)e vti&iA in de &xcuit>e 
a i ó w i i j .

De hachelijke toestand in de Fran
se visserij schijnt geen duimbreed te 
wijken voor betere tijden. Integen
deel : te Douarnenez, heeft de «Ins- 
cription Maritime» de vissers laten 

: weten zoveel mogelijk de aanvoeren 
i van makreel in te krimpen, als ze 
niet willen gedwongen worden door 
het feit van de geringe aanvraag,

1 hun vis terug de zee in te gooien.
Te Boulogne denken de rederijen 

er ernstig aan alle stoomtrawlers die 
met steenkool stoken stil te leggen 
vanaf deze week (eerste week van 
Mei) dit door de grote kosten veroor
zaakt door het stoken met steenkool.

Door deze maatregel zouden veertig 
vaartuigen aan de kaai stilgelegd 
worden, in afwachting van een oplos
sing.

Verleden week Woensdag heeft de 
heer Colin, minister van de Koopvaar 
dij in de Cabinetsraad een uiteenleg- 
ging gedaan waarin hij voorstelt en
kele maatregelen te nemen om tot 
een gezonder verkoop van de vis te 
geraken.

Een van die voorwaarden zou zijn, 
de fiscaliteit wat te verzachten, een 
actie voor wat betreft de prijs van de 
stookproducten, en een vermindering 
in de transportprijzen. Het probleem 
van de vreemde visinvoeren en van 
de ultbreid'nff van het gebruik wer
den ook onderzocht.

Nochtans is intussen de crisis nog 
groter geworden, en het zal er niet 
op aankomen veel te praten, maar 
wel dringende maatregelen te treffen.

Firma Jan Spaanderman ff
ZEEVISCROOTHANDEL 

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

Gespecialiseerd in prima kwaliteit
GEPELDE en ONGEPELDE GARNALEN

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

landse aanvoerhavens).

De treilervloot van 
Israël

De voornaamste motortreiler-vloot 
van Israël heeft als basis de haven 
van Tel-Aviv, maar de twee bassissen 
van de Arabische vissersvloot Jaffa 
en Gaza, zijn in hun handen, zoals de 
enige dieptewaterhaven in het land : 
Haifa. De stadsraad van Tel-Aviv 
heeft Amerikaanse dock-experten uit
genodigd, plannen te maken om van 
Tel-Aviv een diepzeehaven te maken. 
De Amerikanen voltooiden de plan
nen vóór enige tijd. Het valt niet te 
betwijfelen, dat het nieuwe land het 
treilen in de Oostelijke Middellandse 
Zee op grote schaal zal uitoefenen om 
te voorzien in de voedselbevoorrading 
van zijn steeds groeiende bevolking. 
De regering heeft nog geen titularis 
aangeduid voor de post van Minister 
van Landbouw en Visserijen.

Zeerobolie

Vóór de oorlog bereikte de produc
tie van zeerobolie ongeveer 4.500.000 
liter per ;aar. Men wist dat men de 
productie sterk kon verhogen maar de 
schaarste aan schepen beschikbaar 
voor de nijverheid hinderde deze 
laatste haar opbrengst te verhogen. 
De prijs van de zeerobolie steeg en 
vervolgens werden ook de jagers, ge
durende het seizoen beter betaald.

Het grootste gedeelte van deze ja
gers kon nu leven van de nijverheid. 
Binnen enkele jaren, nochtans, wordt 
er verwacht dat de normale hoeveel- 
heid olie weer beschikbaar zal zijn.

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

tBrief uit Yerseke
Yerseke, 30 April 1949.

HJan alles wat
NIEUW E FEESTD AG

We schrijven boven ons briefje 30 
April, Koninginnedag, nu voor de 
eerste keer. Want 50 jaar lang was 31 
Augustus de feestdag voor al wat Ne
derlander is of zich zo noemt. Dit is 
vandaag, nu het de nieuwe Koningin 
geldt, hetzelfde, ’t Is feest in Neder
land ! En voegen wij onze wensen bij 
de ontelbare van deze dag : «Lang le
ve Koningin Juliana tot heil van 
Volk en Vaderland !»

HET PANNENBEDRIklF
Voor we verder gaan met hetgeen 

we verleden week onderbraken, geven 
we eerst wat nieuwsjes en wei van 
zeer uiteenlopende aard. Waarom dat 
zo is ? Gauw gezegd. Ontlenen we 
vaak veel stof aan de oester- en mos- 
seikweek en verzending, dit gaat nu 
niet om reden dat het in beide be
drijven vrijwel doodstil is. Al ligt de 
oesterverzending nog niet geheel stil 
zoals dit bij de mosselen het geval is, 
’t is er toch zo slap mee dat er weinig 
over te zeggen valt. Wat de werk
zaamheden der kwekers aangaat kan 
gezegd dat er niet veel meer te doen 
valt. Alleen de grootste zaken zijn nog 
niet geheel klaar met ’t vissen op- en 
verplaatsen van zaaioesters. Wat de 
kleinere kwekers dan doen ? Ja de 
meesten hebben vrijwel allen pannen 
en ’t is nu de tijd om erop gevallen 
oestertjes af te prikken. Jammer ge
noeg gaat dit werk voor velen te vlug. 
Kan zoiets te vlug gaan Ja, inder
daad. De reden ervan is de veelal 
slechte bezetting der deze zomer 
klaargemaakte en uitgelegde pannen. 
Want men begrijpt zeer goed dat een 
pan waar weinig op zit, vlugger is a f
gewerkt dan een beter voorziene. En 
er zijn jammer genoeg veel slechte, 
(dit is : slecht bezette) pannen dit 
jaar. ’t Ligt deze keer niet zozeer aan 
de plaats waar ze werden te water 
gelegd dan wel aan het tijdstip waar
op men z’n kans waagde. Want dit 
mag gerust gezeg : ’t pannenbedrijf 
is een kansspel. Geen wonder dan ook 
dat de uitkomsten, zover uit mekaar 
komen te liggen. Zoals in de loterij 
enige grote loten veel kleine prijzen 
en vele nieten zijn. Zo ook zeker dit 
jaar met de pannen beweging. Alles 
bijeen kan, menen we, gerust gespro
ken worden, van een (in ’t algemeen) 
slecht pannen-jaar. Kan nu bij zo 
weinig aanbod van bakkengoed straks 
de prijs niet veel goedmaken ? Een 
artikel dat schaars is komt wellicht 
beter aan de prijs dan iets dat ruim 
voorhanden is. Dit zou wellicht een 
kans geven als Frankrijk niet zo goed
koop oesters (en betere) kon leveren. 
Doch dit is een sta-in-de-weg voor de 
pannenboeren. Maar we schreven dit 
reeds eerder, de invoer van Franse 
oesters is een noodzakelijk kwaad.

IETS  OVER DE K R EEFTEN V ISSER IJ
Dan hebben we de kreeftenvisserij 

die nu werkt of toch zeker zou be
horen te werken op volle toeren. 
Valt ’t weer niet mee wegens te veel 
koud weer toch mag over de vangst 
niet geklaagd. Er wordt naar men 
ons verzekerde, meer gevangen dan 
verleden jaar maar... de prijzen lig
gen bijna de helft lager dan de prijs 
die verleden jaar (gemiddeld) werd 
gehaald, ’t Is ook hier Vrouw Fortuna 
die zich doet gelden al is er buiten 
kijf verschil in visplaats dat zich vrij
wel ieder jaar vertoont. Vanmorgen 
deelde een visser me nog mee dat 
sómmigen zoveel vangen dat ze bij 
een prijs van f 5,— per kgr. noe een 
lonend bestaan zouden hebben. Maar 
dit geldt slechts enkelen, ’t Merendeel 
heeft een heel wat hogere prijs no
dig om lonend te zijn. Zoals altijd : 
«zonder geluk vaart, niemand wel». 
Enige weken geleden schreven we dat 
nogal wat Noorse kreeft werd bin

nen gesmokkeld. Dit bleek inderdaad 
het geval want een paar kisten wer
den in beslag genomen en verbeurd 
verklaard. Dat die invoer zo bedui
dend zou zijn dat hierdoor de afzet 
zou worden benadeeld, althans van 
belang, wordt veelal ontkend. Men 
schrijft de slechte vraag eerder toe 
aan de voor de consument althans te 
hoge prijs die zeer, zeer veel hoger ligt 
dan voor de oorlog. Zelfs in verhou
ding tot een ander weelde-artikel : 
de oester. Laten we het maar als feit 
aanvaarden, de kentering die menig
een lang reeds verwachtte is er.

Dat wie kan, er zo gauw mogelijk 
mee rekene en zijn plannen herzie !

EINDE VAN HET M OSSELSEIZOEN
Van de mosselhandel als we zeiden 

niets meer. De kwekers zijn nog be
zig met ’t verplaatsen (verzaaien) 
van de mosselen die straks als con- 
sumptie.-mosselen de grage manden 
hopen te bereiken. En dan gaat nu a.s. 
Dinsdag 3 Mei (veel vroeger dan op 
andere jaren) de Waddenzee-visserij 
open. Geen wonder dat het druk is 
aan machinefabriek en reparatie-in- 
richting. Waarom de zaadvisserij nu 
zo vroeg wordt toegestaan schijnt 
verband te houden met het voorne
men de verzending vroeger te doen 
beginnen dan de laatste jaren. Zou 
dit lukken (wat gezien het feit dat 
men de kwaliteit niet in de hand 
heeft) nog niet vaststaat zouden de 
kwekers nog bezet zijn met de zaad
visserij. Laten we hopen dat veel en 
mooi zaad van goede kwaliteit en 
grote vlug kan worden aangevoerd 
en dat het verzend-seizoen vroeg met 
goede kwaliteit kan worden begon
nen en zonder stoornis tot wederzijds 
genoegen van exporteurs en impor
teurs, kleinverkopers en consumenten 
kan worden beëindigd. Daartoe zullen 
grote en goede en GOEDVERZORGDE 
mosselen vereist zijn. Ze behoeven 
echter niet zo groot te zijn als het 
exemplaar dat schipper D. van den 
Berge te Bruinisse verleden week op
viste. Deze «knaap» mat maar even
tjes tien en een halve centimeter. Be
slist een zeldzaamheid.

VERDIEN DE ONDERSCHEIDINGEN
Van dit op wat anders springend, 

kunnen we met genoegen mededelen 
dat ter gelegenheid van Koningin- 
jaardag de eremedaille, verbonden 
aan de Orde van Oranje-Nassau is 
toegekend onder meer aan de opzie
ners der Visserij-politie op de Zeeuw
se Stromen, P. Vermaat te Yerseke en 
Ph. A. Van de Linde te Zierikzee. We 
kennen beiden persoonlijk als actieve 
en goedwillige politiemannen, rede
nen waarom we de onderscheidenen 
hartelijk feliciteren.

GEEN M OSSELSCHELPEN U IT  
DUITSLAND

Waarom weten we niet, maar er 
was verzocht mosselschelpen te mo
gen aanvoeren van uit Duitsland van 
het eiland Föhr. Het Bedrijfschap 
kan hiertoe echter geen toestemming 
geven. Waarom dit niet kan, mogen 
we zeker niet weten, ’t Staat althans 
niet in het bericht. Zo is onze ruimte 
weer ongeveer gevuld en zullen we 
moeten wachten tot volgende week 
om verder te gaan met een en ander 
mede te delen omtrent de werkwijze 
vroeger gevolgd bij het vissen, verwa
teren en afleveren van mosselen. In- 
dien voor lezers dingen niet duidelijk 
zijn, wachten we met srenoegen op 
vragen in ons blad die we voleaame 
zu’ len trachten te beantwoorden.


