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De buitengewone 
vergadering van de reders

H e l b e l a n g  e r v a n

^  steenlegging aan de
aieuute Vishalle te doótende

Het is dus heden Zondagmorgen, 
dat de reders tot welke categorie zij 
ook behoren, zullen samengeroepen 
worden om te beslissen over het vra
gen van de bescherming der nijver
heid, met al de gevolgen er aan ver
bonden.

Sedert enkele weken hebben we ge
tracht onze lezers en in het bijzon
der de reders, zo goed mogelijk over 
de draagwijdte van die wet in te 
lichten, omdat de stap die gedaan 
dient te worden van groot belang is 
en een einde moet stellen aan het 
willekeürig op de markt gooien van 
IJslandse of weike vis ook van het 
ogenblik dat de marktprijzen niet 
renderend zouden zijn.
Hetzelfde geldt voor de aanvoer van 
vis, welke door zijn gebrek aan ver
zorging als tweede kwaliteitsvis dient 
bestempeld en eerder een slechte re
klame daarstelt voor het visver- 
bruik.

Dat er ln de rangen van de midden
slag- en kustvisserij een begrijpelijk 
misnoegen bestaat naar aanleiding 
van de visserijpolitiek gevoerd door 
’n grote rederij, is begrijpelijk. Dat aan 
dergelijke toestand en aan de on
bezonnen aanvoer van IJslandse vis 
een einde dient gesteld, Is 
eveneens waar. Dat naar middelen 
dient gezocht om de mooie kleine vis, 
welke thans ;aan één en twee frank 
per kgr, dus aan bespottelijke prij
zen wordt af gezet, tegen te gaan is ook 
een feit en dat de ongeordende poli
tiek van de bouw der schepen meer 
aandacht vergt van de Hoge Oomes 
zijn al feiten waarover men ’t reeds 
lang in alle kringen eens is, maar 
waarvoor niemand een stoot wil ge
ven, die de wagen aan het rollen 
moest brengen.

Zullen de reders ter gelegenheid 
van deze algemene vergadering het 
roer omgooien en de moed hebben 
om in eigen milieu te begrijpen 
dat de huidig gevoerde politiek leidt 
naar de ondergang ?

Of zullen ze thans begrijpen, dat, 
waar enkelen er op belust zijn de on
dergang van ’n gans bedrijf te bewer
ken, deze er dienen op gewezen dat 
het ogenblik nog niet gekomen is om

de zovele families te ruineren, die 
met eigen kapitaal een eigen zaak 
hebben opgebouwd, welke oneindig 
meer verdiensten met zich brengt, 
dan met het geld van de Banken, het 
bedrijf van de zovele klienten ten on
der te brengen.

De vergadering van Zondag zal in 
dat opzicht een richtlijn zijn.

Hopen we voor al de reders dat 
elkeen het belang van de bescher
ming zal begrijpen en dat men in 
een atmospheer van kalmte en wijs 
beleid zal begrijpen dat in gans de 
visserijkwestie alleen het Algemeen 
belang voorgaat.

Zonder dit bewustzijn van de nood
zakelijkheid het algemeen belang te 
dienen ,is alle verder pogen nutteloos 
en zullen de reders zelf hun dood
vonnis voltrekken.

Onze lezers weten hoe de nieuwe 
vishalle te Oostende bijna gans ver
nield werd en dat het nochtans veel 
moeite gekost heeft om er een nieuwe 
te kunnen doen oprijzen. Inderdaad, 
tussen de stad Oostende en het be
voegd ministerieel departement heeft 
het lang niet geboterd tot t.-nslotte 
het gezond verstand het gehaald 
heeft en men tot afbraak besloot.

Na vijf jaar zijn heden Dunderdag 
officieel de werken begonnen van de 
heropbouw welke toegekend is voor 
52 millioen frank aan de firma Setra, 
waar een jong maar zeer knap inge
nieur Carlos Wets, een volbloed Oost
endenaar, de werken zal leiden vol
gens concepties, welke zullen toelaten 
in  1951 het gebouw In gebruik te

nemen en zo zich geen onverwachte 
moeilijkheden voordoen, misschien 
reeds vanaf einde 1950.

Elkeen in de visnijverheid zal zich 
over dit verheugend feit slechts kun
nen verheugen. De te bouwen opper
vlakte is 363 m. lang op 115 n . breed.

De verkoophalle zal 20 m. breed, 
13,50 m. hoog en 340 m. lang zijn. De 
straten zullen overdekt zijn en een 
breedte hebben van 16 m.

Benevens grote magazijnen op de 
eerste reeks met verdiepingen, zullen 
er kleinere zijn. De benedenverdie
ping zal gebruikt worden als maga
zijn, boven de burelen der hande
laars en de sanitaire instelhn- 
lingen. De grote pakhuizen hebben 
een breedte van 20 m., de kleine 10 
m. Een dubbel overdekt spoor komt

Een geschil omtrent ingevoerde H A R I N G
Vertraging in het leveren - Eis voor geleden schade 

W at de rechtbank erover denkt
Zo pas is door de koophandels

rechtbank van Oostende inzake een 
geschil tussen invoerders van haring 
en een plaatselijke firma een vonnis 
geveld, welke niet van belang ontbloot 
is en welke we dan ook als een nuttig 
document ingelast hebben.

Naar het schijnt zal de zaak in be
roep gaan. Wat er ook van zij, u>e ge
ven het vonnis hierna weer zoals het 
door de rechtbank geveld werd.

VONNIS
De rechtbank spreekt het volgende 

vonnis uit
Herzien het vroegere gebeurde uit 

de zaak : onder meer het voorberei
dende vonnis van de dertigste Sep
tember 1948, waarbij een deskundige 
werd aangesteld;

Gezien het verslag van de zestiende 
Januari 1949, opgemaakt door des-

Hollandse garnaal naar 
_ = —= = _  cfrankrijk

Sedert 1 Juni mag niet alleen voor
22 millioen Franse franks zoetwater
vis uit Holland naar Frankrijk ver
zonden worden, maar mag 400 dui
zend kgr. garnaal van 600 stuks in
1 kgr. prijs franco Franse grens 105,75 
fr, per kgr. netto, uitgevoerd worden.

De Invoer in Frankrijk is alleen 
mogelijk via de volgende grenspos
ten : Halluin (over de weg) 300 Ton 
en Ghyveïde (over de weg) 100 Ton.

In Belgische franks uitgedrukt be
tekent dit ongeveer 15 frank per kg.

Daaruit stellen we eens te meer vast 
dat waar men in Frankrijk Hollandse 
garnaal kan invoeren, men evengoed 
zoals vóór de oorlog, Be gische had 
kunnen nemen, moesten onze rege
ringsvertegenwoordigers zich meer 
om het lot van onze vissers bekom
merd hebben in plaats van andere 
producten aan te bieden.

Ondertussen gaat hier sedert de 
oorlog voor ons een afzetgebied ver
loren welke we nog moeilijk zullen te
rugwinnen.

Anderzijds zal ter gelegenheid van 
het in voege treden van de Benelux- 
overeenkomst in dit alles toch een 
kentering hoeven te komen en zu'len 
van Nederlandse z’ jde maatregelen 
hoeven genomen te worden om een 
einde te stellen aan de stelselmatige 
pufvisserij óp garnaal, welke in Bel
gië niet bestaat en nochtans veel 
kwaad berokkent voor de garnaal- 
stand.

De garnaal wordt veel minder aan
gevoerd dan vóór de oorlog. Sómmi
gen schrijven dit toe aan de wijting 
maar vóór de oorlog was er ook w ij
ting op onze kust en meer dan nu.

Een reder welke zoëven een drietal 
weken in Nederland verbleef, w st ons 
te vertellen op welke intensieve wijze 
de pufvisserij er bedreven wordt, zo
dat wat profeten er ons ook willen 
over wijs maken, dergelijke methodes 
slechts funest kunnen werken öp de 
garnaalstand.

kundige Velthof Gustaaf, directeur 
van de Oostendse Vismijn;

Gezien de besluitschriften van de 
partijen, opgesteld en voorgedragen 
in het Nederlands;

Aangezien de eisende vennootschap 
besluit de verwerende vennootschap 
te horen veroordelen om haar vier
honderd en twaalf duizend achthon
derd vier en negentig frank vier en 
negentig centiem te betalen, en de

Toch een 
arbeidsongeval

Vi&A&L in geheimzinnige 
omstandigheden u&idutenen....

Gedurende de oorlog verdween aan 
boord van een Belgisch vissersvaar
tuig, dat in Engeland de visserij uit
oefende, de schipper op ongekende 
wijze. Toen de matroos die van zijn 
wachtbeurt af was, de schipper ging 
wekken, vond hij dezes kooi .edig. De 
bemanning zocht het vaartuig af, 
doch de schipper bleef onvindbaar.

Op juridisch gebied werd de vraag 
gesteld o f de weduwe van de veronge
lukte schipper recht zou hebben op 
een pensioen ten laste van de Ge- 
meenschapplijke Kas voor de Zeevis
serij.

HET VONNIS
Deze zaak werd gepleit vóór de heer 

Vrederechter van het kanton te Brug
ge. Advokaat Van Middelem uit Oost
ende behartigde de belangen van de
weduwe en Advokaat S:x, eveneens 

Bij ons schijnt men tengevolge van i ait Oostende trad op voor de Gemeen
de duurte van de garnaal ,er ook niet 
nauw meer naar om te zien en wordt 
de garnaal minder verzorgd dan vroe
ger.

Het komt ons daarom voor, dat dit 
belangrijk vraagstuk zeker een be
spreking waard is, nu beide landen 
gaan samenwerken en dat bet vraag
stuk van de puf nooTzakel’ jk in het 
midden zal dienen gebracht te worden 
in het belang van de garnaalvisserij 
zelf, welke ongetwijfeld voor wat d° 
aanvoer betreft, een crisis zonder voor 
gaande doormaakt, we'ke nief'te red
den is met het sluiten van de grens 
en het ste’ selmatig opd”ijven van de 
prijzen alleen, maar waarvoor ook 
andere maatregelen zullen dienen 
getroffen te worden.

Mocht men zulks tijdig willen be
grijpen, dan zou nuttig werk kun
nen verricht.

schappelijke Kas. In een uitge
breid en juist gemotiveerd vonnis 
werd de vordering van eiseres ont- 
vanke’ ijk verklaard en werd de ver- 
dw’.jning yan de sch'pper als een do- 
del'jk arbeidsongeval aanzien.

De Gemeenschappelijke Kas voor 
de Zeevisserij werd bijgevolg veroor
deeld om de achterstallige renten aan 
de weduwe uit te keren en haar in 
het vervolg een levensrente te verze
keren.

HET BEROEP
De Hogere Instanties schenen met 

df>ze beslissing niet tevreden en er 
werd beroep tesren dit vonnis aange
tekend. Onlansrs krppg dpze zaak haar 
beslae en de Voorzitter van de 
Rpchtbank van eerste aanleg, zete
lend in beroer» te B njw e, heeft het 

t eerste vonnis bekrachtigd.

tegenvordering van deze laatste te 
horen afwijzen als niet gegrond;

Aangezien de verwerende vennoot
schap besluit : voor recht te horen 
zeggen dat de hoofdeis moet vermin
derd worden met driehonderd twee en 
veertig duizend achthonderd tachtig 
frank, hetzij 2143 vaten x 160 frank, 
die het verschal vertegenwoordigen 
dat te veel wordt gevorderd (960 
frank in plaats van 800 frank);

Aangezien de verwerende vennoot
schap bij wedereis besluit :■ de aan
leggende vennootschap te horen ver
oordelen om haar, na toepassing van 
de gerechterlijke schuldvergelijking, 
de som te betalen van tweehonderd 
duizend vierhonderd vijf en negentig 
frank één en dertig centiem, hetzij 
412.894,94 frank min (342.880 +
270.510,25); voormeld bedrag ver
meerderd met de gerechterlijke rente 
van af de drie en twintigste Sep
tember 1948, datum van de reconven- 
tionele besluiten; daarbij twee en 
dertig duizend vierhonderd twee en 
twintig frank interest, s'nds de vijfde 
December 1945 tot aan de drie en 
twintigste September 1948, berekend 
op tweehonderd zeventig duizend
vijfhonderd en tien frank vijf en 
twintig centiem, dit laatste bedrag
voor de schade aan de verwerende 
vennootschap berokkend door de 
laattijd’ ge leveringen; ,

Aangezien het debat omschreven is 
tot de volgende twee . kwesties : 
1> Moet de prijs van het vat berekend 
worden öp basis van negenhonderd 
zestig frank of van achthonderd
frank.
2) Er is vertraging geweest in de le- 
vering en de schade die daaruit is 
voort erev1op1d voor de verwerende 
vennootschap is wis en zeker, en 
staat vast wat betreft het geëist 
kwantum.

De aanlpeeende vennootschap be
weert echter dat er geen vertraging 
’ s geweest, vermits er geen termijn 
voor de levering was bedongen en 
trouwens ook geen inmorastelling; 
ande^Hrts. dat d° vertrasr’ng. zo er 
hostaat. baar niet ten laste kan ere
leed worrtpn: ten slotte, sresteld zelfs
rtat er en’ o-o vertrqjr'ng; kan ten ''aste :
a-aVtH worden van de eisende ven- 
nnoteehan. fiat dp verwprende vpn- 
ncintse^ap het reebt bp*at dp verbre- 
ir’ nor tp e’ spn, of dp uitvoering van 

koon, maar niet, naar eigen eop'l- 
dnnirpn d° aarrt van hpt, oonTakt 
rnrWit w^^1<ren rtnor de koonwaar aan 
rto wan t.p hrpnjron ten ^p«te Tnogelijk 
in h°t holane van Hp verlroner; ,

A Wat, tfp nwiS aangaat :
Aangez’ en Pan in Tiaar schrijven 

(zie vervolg blz. 3)

langs de achterzijde tien meter ver
der dan thans het geval was.

Tussen de huidige haringhalle en de 
vishalle, komt het sprotkot zoals \66r 
de oorlog, maar waarvan de bcuw 
aangepast is aan de meest practische 
vereisten.

25 duizend m3 aarde dienen uitge
dolven, 5500 palen dienen nog inge
slagen, 12 duizend'kubieke meter be
ton dient gemaakt en daarvoor zijn 
nodig meer dan een millioen kgr. 
ijzer, tien duizend m3 grint, 15 mil
lioen kgr. rijnkiezel en 7,5 millioen kg. 
zand., 3750 m3 gevelwerk en 6000 m3 
gewoon metselwerk met 55 duizend 
vierkante meter bevloering dienen 
afgewerkt.

Niet minder dan 11 km. buizen van 
alle slach zullen voor de riolering en 
de sanitaire inrichting nodig zijn.

Voor dit alles heeft de N.V. Setra 
250 tot 300 werklieden nodig, welke 
meer dan twee jaar tijd hebben om 
dit groots werk af te maken.

Het mag gezegd dat burgemeester 
Serruys geholpen door Schepen De 
Kinder, niets onverlet hebben gelaten 
opdat eindelijk ook hier een puin tou 
verdwijnen om er in de plaats de 
schoonste vismijn van Europa te zien 
tot stand komen.

Hopen we voor onze werklieden dat 
ons volk er voorrang krijge om er te 
gaan werken.

Hopen we voor de leveranciers en 
allen die er mee moeten leven, dat 
de tijd van de heropbouw voor hen 
een weze van geld verdienen, nieuwe 
hoop op een verbetering van de toe
stand en uitbreiding van nijverheid 
en handel door het voeren van een 
krachtdadige propaganda voor een 
groter visverbruik ook gesteund op 
nieuwe methodes en beter begrip van 
wat de moderne wereld vereist.

Onze vissers in Chili
Heden ontvingen we een schrijven 

van onze vissers uit Chili, die van 
Talcahuanö' naar San Antonio ver
huisd zijn. Naar men ons mededeelt 
was Talcahuano een goede haven, 
doch werd de vis daar opgekocht door 
de vismeelfabrieken, die hiervoor klei
ne prijzen gaven.

San Antonio is als haven minder 
goed, doch de prijzen zijn er werke
lijk beter. Er zijn ten andere in Chili 
geen geschikte vissershavens.

«Alhoewel alle veranderingen moei
lijk zijn, beginnen we ons allen stil- 
lekens te gewennen in het nieuwe 
vaderland», schrijft men ons 

De bemanning van de 0.748 zendt 
aan alle vrienden langs deze weg zijn 
beste groeten.

5)e Clo&tencUe 
zeeCoadóen 

P R O T E S T E R E N
Wanneer de Oostendse staatszee

loodsen geroepen worden om de loods 
dienst te verzekeren, bieden zij zich 
thans aan in burgerkledij. Hun onte
vredenheid is niet ontstaan ten ge
volge van loongeschil, doch wegens het 
feit dat zij sedert verscheidene jaren 
geen kledijvergoeding ontvangen heb
ben.

Het doet zich voor, dat de bevoegde 
diensten weigeren de loodsen ln bur
gerpak te aanvaarden, waarop de 
loodsen zich volgens het ordewoord 
van hun vereniging verwijderen.

Ook de loodsen die thans werkzaam 
zijn als tweede stuurman aan boord 
van de staatspaketboten, nemen de
zelfde houding aan.
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V Ë R B O N D S L E V E N
INHEIEN VAN OE EERSTE PAAL 

VAN DE NIEUWE VISMIJN
Gisteren, Donderdag 16 Juni, te 15 

uur, werd door de firma SETRA of
ficieel de eerste paal ingeheid van 
de nieuwe vismijn te Oostende, dit 
in aanwezigheid van verscheidene 
vooraanstaande personen uit officië
le en redersmiddens.

H ermede werd de eerste schrede 
gezet tot verwezenlijking van onze 
nieuwe vismijn. Mochten de andere 
stappen op dezen weg regelmatig vol
gen zodat, we binnen het voorziene 
tijdperk opnieuw over de bests inrich 
ting van Europa kunnen beschikken 
voor de verhandeling van onze vang
sten.

ALGEMENE VERGADERING VAN 
HET VERBOND DER 

BELGISCHE ZEEVISSERIJ
Op Zondag aanstaande, 19 Juni te 

10 uur, in de zaal Oud Oostende, Ie- 
perstraat te Oostende, wordt een bui 
tengewone algemene vergadering ge
houden voor de leden van ’t Verbond 
der Belgische Zeevisserij. Op de dag
orde staan volgende belangrijke pun
ten :
1. Bescherming van de visserijnijver-

heid;
2. Tweede kwaliteitsvis;
3; Diversen :

Rijksmaatschappeïijke zekerheid ;
Invoer;

4. Verscheidene.
Gezien de belangrijkheid van deze 

dagorde worden alle reders, leden 
van het Verbond der Belgische Zee
visserij, dringend verzocht te willen 
aanwezig zijn.

Op te merken valt dat het hier een 
buitengewone algemene vergadering 
is. De statutaire algemene vergade
ring zal op een later te bepalen da
tum doorgaan. Naar alle waarschijn
lijkheid zal deze statutaire algemene 
vergadering aangekondigd worden op 
de bovenvermelde buitengewone ver
gadering.

NOG DE BUITENGEWONE 
ALGEMENE VERGADERING

Alle reders welke een uitnod'ging 
ontvangen tot het bijwonen dezer 
buitengewone alg^merje vergadering 
ontvangen terzelfdertijd een nota be
treffende de bescherming van het be
drijf. Deze nota behelst de voordracht 
aan de Koning en het Koninklijk Be
sluit van 13 Januari 1935 betreffende 
de bescherming der nijverheid. Over 
deze aangelegenheid welke van over
wegend belang is, werd reeds veel ge
schreven en zullen de Heren Reders 
op de vergadering uitvoerige uitleg 
kunnen bekomen.

Wat de tweede kwaliteitsvis aan
gaat, is het de zorg van het Verbond 
der Belgische Zeevisserij te vermij

den dat door aanvoer van minder
waardige vis, welke als tweede kwa
liteit gerangschikt wordt, het ver
bruik in het binnenland bedorven 
wordt; verder wil men vermijden dat 
de verkoop van tweede kwaliteitsvis 
de verkoopprijzen van de betere soor 
ten nadelig zou beinvloeden en ten 
derde zal het uit de markt verwijde 
ren van deze vis, gedeeltelijk althans 
meehelpen om de overproductie uit 
de markt te keren. We moeten onze

oude faam van aanvoerders van vis 
van de allerbeste kwaliteit heroveren 
dit zal tevens meehelpen om het vis
verbruik in het binnenland te bevor
deren.

Het derde punt van de dagorde 
voorziet belangrijke mededelingen in 
verband met de R jksmaa.tschappelij 
ke Zekerheid (oorzaak van veel hoofd 
breken in de zeevisserij) en met de 
invoer,van garnaal.

Zuwc en zeut
Het spelletje tussen exportmoge

lijkheden en binnenlandse welvaart 
is me deze week opgevallen. Hoe onze 
kreupele uitvoerbedrijvigheid kan 
verband houden met een kalm seizoen 
te Oostende.

Is er geen uitvoer, dan is er geen 
werk voor velen. Is er weinig werk, 
dan is het verteer in verhouding, 
klaagt de middenstand en moeten de 
fabrieken die voor het. binnenlands 
verbruik werken ook minder draaien. 
Tenslotte krijgen we meer werklozen 
ten laste van de Staatskas en komt 
dit neer op de rug van diegenen die, 
spijts de zware tijden, nog iets ver
dienen; de nijverheden die minder 
produceren en de middenstand die 
minder afzet vindt.

De gewone werkman in ons land, 
heeft zijn levensminimum, hoe gering 
dit ook moge zijn. De middenstand en 
de nijverheid moeten zelf hun levens
minimum bepalen en dit ten nadele 
van het eigen bedrijfskapitaal of de 
spaarcentjes die langzaam aan opge
geten worden, of in algemene onkos
ten vergaan, zodat weliswaar een ze
ker kapitaal in omloop blijft, maar 
dit ten koste van het nationaal ver
mogen : er wordt minder geld in be
drijven geplaatst en wat er in steekt 
wordt geleidelijk aan uitgetrokken, 
’t zij om schulden te betalen, ’t  zij om 

I op te leven.
Is dit niet het beeld dat wij in de 

visserij eveneens kennen en zelfs meer 
scherp afgetekend ?

Er is weinig geld in omloop en er 
komt er nog minder binnen. Het geld 
dat in omloop is besteedt men hoofd
zakelijk aan levensonderhoud en 
verder is er weinig verteer. Van het 
geld dat binnenkomt is alles nog geen 
winst en het grootste gedeelte er van 
wordt gebruikt om de meest dringen
de schulden te betalen, daar de mees
te nijverheden welke voor uitvoer 
werken, met verlies werken om hun 
stocks of hun overproductie te liqui
deren.

Voor de gewone verbruiker komt

het er niet op aan o f hij 10 fr. dan 
wel 100 fr. moet betalen voor een 
brood. Het komt er op aan of hij ge
noeg verdient om in zijn levenson
derhoud te voorzien. Ons geld heeft 
de meeste waarde in het buitenland 
willen we er iets mee kopen, in ons 
eigen land kost alles veel te duur, wie 
geld te veel heeft steekt het niet in 
nijverheden die niets opbrengen, hij 
kan het potten om in zijn rijkdom te 
stikken waarmede hij weinig kan uit
richten, ofwel om naar het buiten
land te reizen en de baron uit te 
hangen met dezelfde som waarmede 
hij in eigen land amper de twee 
eindjes kan aan mekaar knopen.
Is dit een pleidooi om uw verlof door 

te brengen in het buitenland ? Nsen. 
het is een vaststelling van enkele oor
zaken waarop het in de seizoenbe- 
drijvigheid aan onze kust zo slecht 
gaat en waarin, benevens onze sterke 
munt en de slechte uitvoermogelijk
heden, ook het «visje» zijn neusje 
steekt.

De buitengewone algemene 
vergadering van de reders

Alle reders worden verzocht heden ZONDAG te 10 uur op de BUI
TENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te Oostende tegenwoordig 
te zijn, waar zal dienen overwogen of de bescherming van de visserij 
dient aangevraagd.

Belangrijke uiteenzettingen zullen er gegeven worden en niemand 
mag het belang van de te nemen beslissingen uit het oog verliezen. 

Deze vergadering gaat door in de zaal «OUD OOSTENDE», leperstr. 
De dagorde luidt :

1. De bescherming van de zeevisserij ;
2. De tweede kwaliteitsvis ;
S. Mededelingen : a) Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid ; 

b) Invoer van garnaal.
Verscheidene.4.

De zuivering van onze kustwateren 
in  e e n  n ie u w  sta d io n

V a n  o p  «en ro n d  d e  g ro te

p e k e l p l a s
DE CANADESE REGERING EN DE 

UITBREIDING VAN DE 
VISNIJVERHEID

De Canadese Minister van Visserij 
publiceerde op 5 Mei een uitgebreid 
programma voor uitbreiding van de 
'visserij. Het programma wjas als 
volgt geformuleerd :

De visserijbedrijvigheid in Cana
da is een van de grootste over de ge
hele wereld. De regering zal geduren
de de vijf volgende jaren positieve 
stappen doen om de visserij nog meer 
uit te breiden. Om de visserij te hel- 

. pen en de binnenlandse en uitvoer- 
markt uit te breiden, zal de Rege
ring samenwerken met de nijverheid 
tot verwezenlijking van een program
ma met volgende hoofdlijnen :

a) voor de gehele nijverheid zal de 
regering medewerken tot verbete
ring van de productie en van de dis
tributie, vooral op de binnenlandse 
markt Hiertoe loerden volgende pun
ten voorzien :

1. samenwerking met de spoor
wegmaatschappijen om het in omloop 
brengen van nieuwe modellen koel
wagens, speciaal ontworpen voor vis- 
vervoer, te bewerkstelliggen;

2. in samenwerking met de nijver
heid zal de regering het nodige doen 
om zo spoedig mogelijk speciale koel
huizen op te richten in de grote ste
den teneinde aan de verbruikers de 
beste kwaliteit vis te kunnen leveren.

3. Samen met de visnijverheid zal 
de regering de mogelijkheden onder
zoeken om de distributie te verbeteren 
en de beste kwaliteit, gecontroleerde 
vis, aan de verbruikers te verkopen.

4. Als aanvulling bij dit program
ma zal de regering zijn propaganda- 
programma, in samenwerking met de 
visnijverhéid, nog uitbreiden, de ge
hele pers en andere hulpmiddelen zul
len hiertoe gebruikt worden en ook de 
schoolprogramma’s zullen in dien zin 
aangepast loorden teneinde het ver

bruik van vei se vis in het binnenland 
mei *e  moge urne miaaeien op te 
drijven.

b) De regering zal haar weten
schappelijk en opzoeking swerk ten 
dienste van de visserij nog meer uit
breiden, verder zullen wetenschappe
lijke opzoekingen in de nijverheden 
aangemoedigd worden, vooral in die 
streken waar de technische ontwikke
ling en de levensstandaard 'van de 
vissers het meest geleden heeft. Ver
der zal de regering de toepassing van 
moderne technische uitrusting in de 
visserij speciaal aanmoedigen. Dit 
laatste zal vooral lopen over :

1. de verbetering der vangstmetho- 
des, boottypes en uitrusting;

2. verbetering aan de technische 
uitrusting van fabrieken, conserve- 
rijen, rokerijen, vriesinstellingen, enz.

3. het verder verbeteren en ontwik
kelen van de visteelt.

De eerste voetstappen in deze rich
ting werden reeds gezet en reeds wer
den verscneiaene gunstige uitslagen 
geboekt. De basis voor de verdere ont
wikkeling is gelegd en de Regering zal 
deze ontwikkeling opdrijven in de 
naaste toekomst.

Bijzondere aandacht werd geschon
ken aan de locale vraagstukken, voor
al voor de vissers van de Oost-Kust, 
waar dank zij de Regeringstussen- 
komst bij de oplossing van de plaat
selijke problemen, doelmatige hulp 
geschonken werd voor verdere ontwik
keling van de plaatselijke haringnij- 
verheid.

! vanaaa : e isneries Depart
ment Trade News).

Het mag gezegd dat van al de 
landen welke over een vissersvloot 
beschikken, de Belgische regering 
zich minst van al voor de visserij in
spant en men niet schijnt te besef
fen welke rijkdom zij voor een volk 
kan betekenen.

BEZOEK VAN H.M. KONINGIN
ELISABETH AAN ONZE STAD

Ter gelegenheid van het congres 
der oud-strjders te Oostende, zal H. 
M. Koningin Elislbeth onze stad be
zoeken Zondag a.s. 19 Juni.

Alle reders worden verzocht hun 
vaartuigen te willen bevlaggen ten
einde aan onze stad en haven ter ge
legenheid van deze gebeurtenis een 
feestelijk uitzicht te geven.

DE ZEEMACHT DYNAMITEERT DE 
WRAKKEN WEG

(vorige week bij plaats
gebrek verschoven)

Op uitnoctigung van het Ministe
rie hebben zich enkele journalisten 
aan boord van de «Paster Pype» be
geven teneinde van dichtbij het ver
nielen van de wrakken bij te wonen.

Aan boord bevonden zich Commo
dore Timmermans, Korvetten-Kapi- 
tein Robyns en luitenant Waignen. 
Het vaartuig zelf stond onder bevel 
van kapitein Heiderscheid.

Koers werd gezet naar het wrak 
van de «Elephteria» dat gelegen is 
ter hoogte van de pier van Zeebrugge. 
De zee stond kalm en de zichtbaar
heid was perfect. Na de wrakken van 
de «Mac d’Iver», «Ashbury» en de 
«Samselbu» te zijn voorbij gevaren, 
werd de motoren stop gezet op circa 
800 meter van de «Elephteria». Ver
volgens werden de voorbereidingen 
tot het dynamiteren in vlug tempo 
getroffen.

BIKINI.... IN ’T KLEIN
Met spanning werden nu de opeen

volgende handelingen gevolgd. Het 
weder moet voor dergelijke operaties 
begrijpelijker wijze zeer gunstig en 
kalm zijn, zoniet zou men te veel ge
vaar lopen een der eigen vaartuigen 
te zien in de lucht gaan. Vanop de
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FRANKRIJK
De Franse regering heeft een be

sluit uitgevaardigd (No 20.359 van 1 
Juni 1949) waarbij, in toepassing van 
het afltikel 32 van Wet beslu’lt No» 
19.600 van 1 Juni 1948 de volgende 
producten bij invoer en over alle sta
dia van de verdeling, volledige vrij
heid bekomen inzake prijzenregeling 
en vaststelling.
No toltarief 
Ex. 24 Zeevis, vers o f in originele ver-

overzeese gebiedsdelen;

BREVETTEN TOEGEKEND
De volgende brevetten zijn in de 

loop der maand Mei 1949 toegekend:
Brevet van lu.tenant ter lange om

vaart : Jacobs E.-G.; Rousel G.-J.
Brevet van stuurman ter kustvaart 

Carly D.-L.-F.
Brevet van mecanicien le klasse :

Van den Keybus A.-L.E.
Brevet van mecanicien 2e klasse:

Cauwe G.-D.-F.; De Bens J.-E.-H.; Bol zeestrook in aanmerking komen. Het 
laerts A.-M.-J.; Genin M.H.G.; Lee- mag ons echter verheugen dat, na 
mans R.-H.C.; Mortiler O.-C.-H.; de bebakening, na het gevaarlijk 
Dierckx J.; Mangelaars P.; Van Cam- mijnslepen, na het zuiveren van de

eenheid die het wrak op 800 meter is 
genaderd werden alle bevelen gege
ven en wordt ook de lading dynamiet 
overgegeven. Na nogmaals de plaats 
te hebben bepaald waar het wrak zal 
gedynamiteerd worden, vaarde een 
klein doch snel vaartuig, geladen met 
zeven dieptebommen van 150 kgr. eik, 
en een lading dynamiet van ongeveer 
300 kgr. naar de aangeduide plaats. 
Na de springstof lading met de electri
sche leiding te hebben verbonden 
werden de dieptebommen overboord 
gegooid waarop het vaartuig fuli- 
speed van het wrak weg voer. Op 10C 
meter daarvan werd het electrisch 
contact tot stand gebracht en na een 
zware slag die in duizenden golven 
uitdeinde schoot een torenhoge wit
schuimende watermassa omhoog die 
in een donderrende regen op zee te
rugplofte. Op de plaats van de ont
lading kwam een kokende, bruine 
schuimlaag aan. de oppervlakte en 
terwijl het vaartuig omklotst werd 
door woelige baren spoedde het zich 
reeds terug naar het commandoschip 
om een nieuwe lading te halen. En zo 
ging het opblazen verder. Vanop de 
«Paster Pype» was het een enig mooi 
en tevens aangrijpend schouwspel, 
doch vanop de kust moet het niet 
minder mooi zijn.

Maar spijts al die ladingen onder 
en rondom haar corpus gaf de 
«Elephteria» zich nog niet gewonnen 
en wanneer we de steven wendden 
naar Oostende, stak nog steeds een 
van haar puntige masten boven het 
watervlak uit.

NOG TWEE JAARTJES
En zo duurt het gevecht tegen dit 

koppig wrak reeds veertien dagen ,B!; 
iedere ontlading van 300 kgr. spring
stof wordt een put geslagen van 10 
meter diepte. Het komt er op, aan een 
zodanige put te vormen dat het wiak, 
dat reeds in tweeën is gekraakt, vol
ledig in die put neerzinkt. Een van 
deze gedeelten is reeds zo goed als 
verzwolgen, doch daarvoor had men 
niet min dan 150 dieptebommen no
dig. Na nog een dag werk zal de 
«Elephteria» definitief haar mast 
moeten intrekken en verder gaan rus
ten op de bodem van de Noordzee. En 
na dit wrak zullen de anderen volgen 
en zo hoopt men binnen twee jaar 
de zeevaartroutes op onze kust volle
dig van wrakken te zullen gezuiverd 
hebben. Dit alles vorm \ nog maar 
een beperkt programm a, van de acti
viteiten die bij het zuiveren van een

penhout K.-Th.; Van Geluwe P.-J.;
Coulon R.-M.-Sh.; Deley A.-P.; Ver- 
dijck F.-M.-L.

, , . , , Brevet van machinist vofor motoren
se toestand bewaard voort- met inWendige verbranding : Laplas 
komende en ingevoerd uit dese Schallier P.-L.-J.-A.; Falise
Franse departementen e? H.-P.F.; Franssens L.-J.; Velghe H ;

Pannecoucke A.-M.; De Wever A.-C.’;
Demulder R.-E. ____

Brevet van schipper ter visserij 2e onze Jantjes, 
klasse : Pots F.-R.-A.

Ex. 25 Vis, enkel gezouten, gedroogd 
of gerookt, voortkomende en 
ingevoerd uit de Franse De
partementen en overzeese ge 
biedsdelen;

Ex. 26 Schaaldieren, grijze garnaal 
uitgezonderd;

Ex. 27 Week- en schelpdieren, mosse
len uitgezonderd;

Ex. 164 Bereide of geconserveerde vis, 
voortkomende en ingevoerd 
uit de Franse Departementen 
en overzeese gebiedsdelen;

Ex. 165 Schaal- en weekdieren, bereid 
of geconserveerd;

Ex. 166 Kaviaar en kaviaarsurrogaten 
Voor alle soorten vis gaat het hier 

welbepaald over deze voortkomende 
en ingevoerd uit de Franse Departe
menten en overzeese gebiedsdelen.

Voor de schaal-, schelp- en week
dieren is het land van herkomst niet 
bepaald.

waterstrook onze Zeemacht nu ooi 
met succes de wrakken aan het weg
ruimen is.

Wanneer we na drie uren Bikini 
spektakel te Oostende terug aan wal 
gaan, hebben we een leerrijke reis 
achter de rug, waarin we eens te 
meer op zeer gunstige wiize kennis 
hebben gemaakt met het wc-rk van

)

Atieum pacJdó# lUóóexi^freEautyen
BAGGERWERKEN NOG EEN ANKER

De grote baggermolen van de firma De N.805 «Irène-Edwig» (schipper) 
Decloedt uit Oostende is in de haven H. Vanhoutte, eigenaar G. Velghe en

Verheye R.) kwam Dinsdag jl. de ha
ven binnen met een oud anker van 

afmetingen. Aan zulüe 
niet veel voordeel aan 

verbonden. Ook dit schip had met. ge 
scheurde netten af te rekenen. 

MISTHOORN 
Maandag 11. trad de nieuwe mist-i 

hoorn op de kop van het Oostersta- 
ketsel voor het eerst in werking daar 
er ’s nachts mist was. Onze vissers 
zijn ten zeerste tevreden over de wer- 
krilhg van deze mistsirene dtte met 
haar doordringend geluid een grote 
verbetering daarstelt op hetgeen men 
vroeger te horen of beter niet te ho
ren kreeg.

aangekomen en begon onmiddellijk 
met de uitbaggeringswerken. Als eer
ste werk komt de bank aan het Loods respectabele 
wezen aan de beurt. Met twee zui- vangsten is 
gers wordt het slijk en het zand naar 
zee afgevoerd. Na dit werk zal de ha
ven tot op een grote diepte uitgebag
gerd worden.

BOEL VERLOREN

De N.718 «Dorothee» die Dinsdag 
de haven binnenliep heeft ter hoogte 
van de Oost Hinderbank de ganse 
boel verloren daar de netten aan een 
zich onder water bevindend voorwerp 
vastgeslagen waren.
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Een geschil omtrent ingevoerde H A R I N G  I W I N S L O W
(Vervolg van bldz. 1) de vroegere aanvoeren hadden m oe- tiende Juni 1935; alle meerdere of I(Vervolg van bldz. 1)

van dertiende Octooer 1945, beweert 
dat de prijs van achtnonderd frank 
per vat meer dan voldoende is;

Aangezien de conclusies van de des
kundige dienaangaande heel formeel 
zijn : «Het blijkt uit deze uiteenzet
ting dat de prijs die moest toegepast 
worden, deze was met dewelke Ocra 
akkoord ging, ’t zij dus 960 fr. per 
vat. AiS mén deze kwestie op zuiver 
handeisterrein brengt dan komt men 
ook tot het besluit dat de factuur - 
prijs inderdaad 960 fr. per vat moest 
zijn».Aangezien het door documenten 
vaststaat dat de prijzen moesten 
vastgesteld worden door het Ministe
rie van Economische Zaken;

Aangezien de kwestie of die prijzen 
ia dan neen overdreven zijn en 
Ocra overvloedige winst heeft 'veri?®I 
zenhjkt op die importaties, buiten het 
debat staat en niet dienende is, wat
aangaat de contractuële betrekkingen 
tussen Rau en-Verinvi, die O cratrou 
wens negenhonderd z e s u g f r a n k P e r  

vat heeft betaald voor de «slofulls» 
en achtnonderd negentig frank voo
de «woorf ulls»; ____

Aangezien de prijs van negenhon 
derd zestig frank ter kennis werd ge
bracht van Rau versche.dene weken 
vóór dat de koopwaar geleverd werd,

Aangezien Rau, zo hij niet i^t® |
de met die prijzen, a a n  zijn aandeel 
mocht verzaken, wat hij gemeend 
heeft niet te moeten doen;

Aangezien Rau’s betwisting o p g - 
worpen naar aanleiding van de prij
zen na de ontvangst van de koop
waar, niet meer in aanmerking kan 
genomen worden.

B Wat de vertraging betreft .Aangezien dat, wanneer een koper
er het hoogste belang bij heeft de 
koopwaar te ontvangen op een be
paalde datum, en dat de belangrijk 
heid van het gesteld tijdstip voort
vloeit uit de aard zelf van de ver
kochte zaak de invertoef stell-ng om de 
koopwaar te leveren geschiedt zonder 
formaliteiten, door het eenvoudig ver
strijken van de termijn; ___

Aangezien het net zo is wanneer de 
verkoop gaat over koopwaar die on
derhevig is aan plotse prijsschomme- 
lingen; de gestelde tijd is in dit geval 
de uiterste termijn en zo hij verstrijkt 
is de verkoper van rechtswege m m o-
ra gesteld; , _

Aangezien er in het telegram van 
derde December 1945, door Verinvi 
verzonden naar Rau, gezegd wordt : 
«Bevestigen omzendbrief groepering 
der visnijverheden stop tenware u 
verzaakte aan uw aandeel gelieve on
middellijk de gevraagde som te stor
ten stop gelieve ons te berichten stop 
vaten in lading te Noorwegen ver
wacht einde der week begin vo gende 
week» Rau antwoordde op v_erde De
cember : «Nemen ons aandeel Noorse 
haring storten heden bedrag waren 
onder indruk invoer stopgezet was na 
1-2».

Aangezien Verinvi, op iachtste De
cember, Rau bevestigde dat zij ieder 
ogenblik de tijding verwachtte dat 
het ss Gal uit Bergen vertrokken was 
met de gezouten haring voor de 
Vlaanders; _  _

Aangezien Verinvi de twaalfde De
cember haar spijt uitdrukte over de 
administratieve en politieke lang" 
zaamheden, die aanleiding gaven tot 
vertraging in de aankomst van de 
koopwaar «que normalement nous 
eussions dü commencer a recevoir en 
septembre»;

Aangezien Rau de zeventiende De
cember voorbehoud te kennen gaf : 
«Door het te laat afleveren van het 
ons toegezegde aandeel Noorse ha
ring hebben wij grote schade geleden. 
Wij moeten u doen opmerken dat de 
beide laatste partijen Oostende be
reikten wanneer de ijle haringvisse
rij volop in gang was (7 en 12 De
cember)... Voor de opgesomde redens 
is het ons niet mogelijk de ons toe
gewezen partij van 1728 tonnen slo- 
fulls welke nog uit Noorwegen moe
ten verscheept worden zonder voor
behoud te aanvaarden. Wij zijn be
reid ons uiterste best te doen voor het 
plaatsen dezer partij maar begeren 
geen risico’s te lopen»;

Aangezien die briefwisseling aan
toont dat de verkoper de aflevering 
had beloofd tegen een bepaald tijd
stip, dat voor de koper van het hoog
ste belang was, reden waarom deze 
laatste niet gemeend had aan zijn 
contingent te moeten verzaken:

Aangezien de leiders van Verinvi, 
allen vaklui, best wisten dat de inge
voerde 'haring aan de verbruikers 
moest geleverd zijn vóór dat de Bel
gische haringvangst volon aan de 
gang was. Die leiders hebben trou
wens, toen ze bemerkten dat de ver
traging onrustbarend werd. floo’’ al’ e 
m’ddelen getracht het kontrakt te 
doen vernietigen, wat niet mogelijk is 
g-weest;

Aanarezien er onder de gegeven om
standigheden geen i^vertoefstelling 
nod’ g was. het verstrijken van de 
termijn gold als dusdanig;

Aan gezien de adminstratieve en 
polHieke traagheden, die Verinvi in- 
roent om de vertrag’ng in de aan
komst ter bpstemtnnff van het ss Gal 
op eerste Januari 1946. te verk'aren. 
geen nersoonlilke daad van haar zijn 
vermits die maatsehnrraij onderhan
delde door bemiddeling van Oc^a, 
organisme belast met de ond°rhande- 
lingen met de Noorse vertoner";

Aar>g°7ip*i Ver'nvi ecMer d’e moei
lijkheden kon en moest voorzien, 
vermits, naar haar eigen bekentenis,

de vroegere aanvoeren hadden moe
ten aanvangen in September, en die 
reeds vertraging hadden geleden;

Aangezien Verinvi dus niet met zul
ke formele termen a.s die uit haar te. 
legram van. derde December de aan- 
komst van het ss Gal had mogen be
loven tegen «einde der week begin 
volgende week» wel wetende welke 
nadelige gevolgen daaruit zouden 
voortvloeien voor de koper als die 
belofte niet gehouden werd;

Aangezien Verinvi in alle geval 
verantwoordelijk is voor de volgorde 
der verzendingen. Haar leiders heb
ben de eerste drie vrachten laten 
toekomen te Antwerpen en de vierde 
te Oostende. Rau werd öp die manier 
benadeeld tegenover de andere aan
deelhouders, die hun aandeel hebben 
ontvangen vóór dat de Belgische ha
ringvangst volop aan de gang was;

Aangezien Verinvi dus een fout 
heeft begaan;

Aangezien Rau de koopwaar had 
n weigeren a x meeV»mavCmreeee 
kunnen weigeren en zijn verkoper 
dagvaarden om te horen constateren 
dat het kontrakt verbroken was op 
dat moment, en schadevergoeding te 
eisen;

Aangezien Rau, in stede zulks te 
doen, de uitvoering van het kon
trakt heeft verkozen; zij protesteerde 
wel, maar beschikte verder over de 
koopwaar ten beste mogelijk in het 
belang van Verinvi, alsof de verkoper 
haar daartoe had aangesteld tot 
mandataris.

Aangezien Rau, in haar schrijven 
van tiende Januari 1946 aan Verinvi, 
verklaart : «Onder deze voorwaarden 
is het dus zeer begrijpelijk dat wij 
1728 tonnen sloharing per ss Gal on
der voorbehoud verlangen aan te ne
men, daar het onrechtvaardig zou 
zijn ons risico’s te doen lopen, ge
volg van te late leverlng», en in haar 
brief van zevende Februari : «Wij 
kregen dus de verzekering de haring 
binnen de week te Oostende aan te 
krijgen; daar dit niet geschiedde, 
hadden wij, ons inziens, het recht de 
waar voor vertraging te weigeren. Wij 
hadden van deze partij duizend ton
nen aan een afnemer verkocht die 
ons deze niet afnam voor laattijdige 
levering»;

Aangezien Rau op zes en twintigste 
November 1946 naar Verinvi telegra
feerde : «Partij Noorse haring ex 
stamer Gal onder voorbehoud aan
vaard om reden grote vertraging en 
GEDEELTELIJK VOOR UWE REKE
NING VERKOCHT - nog een stok 800 
vaten ter uwe beschikking verkopen 
verder tenzij uw tegenorders»;

Aangezien Verinvi onmiddellijk 
antwoordde; haar vroegere briefwis
seling bevestigde waarin zij verklaart 
«cet achat est indubitable» en eraan 
toevoegde «rien ne vous autorise & 
vendre pour notre compte»;

Aangezien Rau, door te werk te 
gaan lijk hij gedaan heeft, de aard 
van het kontrakt heeft gewijzigd. Zij 
had de keus de verbreking en de een
voudige uitvoering, p aa r zij mocht, 
onder dekking van 'haar gewettigd 
protest wegens laattijdigheid, geen 
tussenoplossing aannemen, door haar 
voorgesteld en doorgedreven, zonder 
de voorafgaande instemming van Ver
invi die de eenvoudige verkoop niet 
wenste ongeldig te maken, en een 
verkoop in consignatie aanvaarden 
voor haar rekening, met de zekerheid 
eraan te verliezen; vermits de ijle 
haring die de derde December 1945 
verkocht werd tegen vier en twintig 
frank vijf en zeventig centiem het 
kilogram, op vijfde Januari 1946 nog 
slechts één frank dertig centiem tot 
twee frank zestig centiem ging;

Aangezien Rau’s protest onder die 
voorwaarden geen rechtskundige be
tekenis heeft, want een koper die de 
koopwaar niet wenst te aanvaarden 
mag er ook niet over beschikken, noch 
geheel, noch gedeeltelijk, en mag zich 
vanzelfsprekend, op eigen hand, niet 
aanstellen tot mandataris van zijn 
verkoper om over de koopwaar te be
schikken vóór rekening van deze 
laatste en op zijn risico;

Om deze redenen :
De rechtbank, beslissende op tegen

spraak, over de samengevoegde vorde
ringen; toepassing gedaan van artikel 
2 en artikel 33 uit de wet van de v ijf

tiende Juni 1935; alle meerdere of 
strijdige conclusies vanwege de par 
tijen verwerpende: verklaart de tegen- 
vordering niet gegrond; ontzegt ze de, 
verwerende vennootschap;

Verklaart de hoofdeis gegrond; ver
oordeelt de verwerende vennootschap 
PVBA Eug. Rau en Zonen om de aan
leggende vennootschap SV Verinvi de 
som te betalen van vierhonderd en 
twaalf duizend achthonderd vier en 
negentig frank vier en negentig cen
tiem, bedrag van de eis tijdens het 
geding verminderd, voormelde som 
vermeerderd met de gerechterlijke 
rente;

Verwijst de verwerende vennoot
schap daarbij in al de kosten, inbegre
pen die aangehouden in het tussen
vonnis, kosten in geheel begroot op 
vijf duizend zeshonderd zes en twin
tig frank;

Verklaart het vonnis uitvoerbaar 
bij voorraad niettegenstaande hoger 
beroep en zonder borg.
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Ongevallen in de V isserij
naar het visruim is W.llaert Mau
rice stuurman, uitgegleden en ge
vallen. Hij is met rechter hand te
gen de wand gestoten waardoor de 
wijsvinger erg gekneusd werd. 

0.283 «Marie-Yvonne» Gruwet Frans 
stuurman, werd bij het lossen van 
vis gekwetst aan rechter hand door 
terugzwaaiende haak.

0.328 «Ramskapelle» Steenbrugghen 
Charles hoofd-machinist kreeg een 
vreemd lichaam in het linker oog 

ge- toen hij gedurende de reis de moto
ren nakeek.

G. GLAS en ZOON IJMUIDEN

Specialiteit in gladde kabeljauw en vleugels
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0.303 «Artan» Laplasse Jozef, moto
rist kreeg een slag van voedmgs- 
pomp op rechter hand.

Z.540 «Orion» Bij het aan boord bren 
gen van de visplanken is de rech
ter arm van Vanderheyde Gus
taaf, matroos, gekneld geweest tus 
sen plank en galg. Lichte kneuzing 
van opperarmbeen en sp.erscheur.

Z.474 «Gérard-Léon» Van Eeghem Je
rome, motorist, stond op de reling 
van hfet vaarutig dm garnaal te 
lossen, hij gleed uit en werd 
wond aan linker scheenbeen.

Z.474 «Gérard-Léon» Na de visvangst -wuiaao n u n c
werd de korre ingewonden en De- ZWAAR ONGEVAL
graeve Gerard werd geraakt door Calcoen August, wonende Arsenaal 
oprollende staaldraad. Verscheide- straat, 29 te Nieuwpoort is Vrijdag 
ne stekken in linker hand. namiddag op zijn e-gen vaartuig

0.156 «Diana-Lucie». Bij het afdalen N.814 «Roger» het slachtoffer gewor-
jden van een ongeval. Toen hij op 
het achterdek stond is plots een slets 
blok losgekomen en op zijn hoofd te
recht gekomen. Het slachtoffer stuik 
te ten gronde en stootte met de rech
ter hand tegen de reddingsboot. Hij 
werd door de overige bemanningsle
den opgenomen met een zware hoofd 
wonde en ter plaatse verzorgd.(186)
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Te K ieldrecht sm okkelt de maan garnalen
Het dagblad «De Standaard», wijd

de vorige week een zeer intressant 
artikel aan de smokkel van garnaal 
open te stellen onder voorwendsel dat 
30 gezinnen er thans in armoede le
ven

Deze senator houdt er bijgevolg zeer 
zonderlinge principes op na : trach
ten de grens open te zetten om de 
Kieldrechtenaars toe te laten te... 
smokkelen...

Onze journalist geeft hieronder een 
zeer passend beeld van wat pr te 
Kieldrecht gebeurt.

Het is daardoor eens te meer bewe
zen dat het Verbond der Kustvissers- 
reders het bij het rechte eindje had
den, wanneer ze aartdrongen op de 
ene grenspost voor de invoer.

We bemerken ten andere dat ook 
Frankrijk in dat opzicht bepaalde 
maatregelen getroffen heeft voor de 
invoer van garnaal en slechts twee 
grensposten voor de invoer toelaat. 
Moesten er geen redenen voor zijn, dé 
Fransen zouden het ons niet nadoen,

We lezen verder van de hand van 
de medewerker van «De Standaard» 
het volgende :

Twee kilometer voor De Klinge, op 
het gehucht «Het Kalf» wippen ik en 
Ben er uit. We hebben het adres van 
de panser-eigenaar op zak. Ben zal 
dat zaakje opknappen .Aan de kerk 
van Meerdonk zien we mekaar terug. 
Vooraleer het portier toe is, heeft de 
Sinksenregen Ben’s «field-jacket» 
doorweekt. Wijdbeens schrijdt hij 
voort onder de lange rij Canadabo- 
men, terwijl de Polderwind het pro
fiel van zijn knokige benen in zijn 
broekspijpen past.

DERTIG RUNDEREN PER DAG
Buiten de luxe van een spoorweg

station, bezit De Klinge nog een 
quarantainestal. Hier is het dat dage
lijks van 120 tot 150 runderen uit Ne
derland ondergebracht worden, om in 
verband met mogelijke ziekten on
derzocht te worden, vooraleer de 
dieren per spoor verder het land in 
mogen... met officiële papieren. An
derzijds treft het wel dat de streek 
tussen Trompe en Kieldrecht als vee- 
smokkelcentrum de grootste berucht
heid der grensstreek verwierf.

We verraden hoegenaamd geen 
smokkelaarsgeheim, wanneer we de 
Schooldreef van De Klinge, de gouden 
smokkelweeg van de streek noemen. 
Maar geen honderd gendarmen of 
douaniers kunnen de Schooldreef als 
monument in de fraudehistorie doen 
klasseren.

Want de Schooldreef blijft zijn 
aantrekkingskracht behouden. Van de 
twintig tot dertig runderen, die per 
dag in deze streek gesmokke’d wor
den (waar haalt u deze statistiek

vandaan, reporter ?), gaat een flink 
procent langs deze Schooldreef. Er is 
meer. In het «Spaans Kwartier» van 
de Klinge liggen de «wielen», een v ij
ver die ’s zomers als openluchtzwem- 
dok de hele streek beheerst en hij 
harde vorst de gedroomde overtocht 
verzekert aan de veesmokkelaars. 
Verleden winter nog, bleven er runde
ren te midden van het ijs steken.

De «wielen» liggen ook half op 
Belgisch grondgebied. De veesmok
kelaars bekreunden zich niet om het 
meurelende dier, maar trokken met 
het overige van de buit in duizend 
haasten weg. ’s Anderendaags kwa
men de mensen van De Klinge met 
broodmessen stukken uit de bevroren 
koe snijden. De «wielen»... het doet 
denken aan een kerkhof, ’s Winters 
koeiengraf en ’s Zomers stortplaats 
voor gesmokkelde, aangeslagen of weg 
geworpen garnaal...

PARADIUS VAN GARNALEN
SMOKKELAAR

Volgens officiële documenten ver
dienen in Kieldrecht ruim dertig ge
zinnen, de kost, , met de verkoop van 
garnalen, die weerom volgens officiële 
bescheiden voortkomt van drie schui
ten. De drie sloepen van Van Praet. 
Er moet daar in 1800 en zoveel een 
overeenkomst gesloten zijrj,, waarbij 
het deze sloepen en hun bemanning 
toegelaten was in de Hollandse wate
ren van de Schelde garnalen te vissen 
zonder dat bij hun terugkeer de Ne
derlandse douaniers, of wie ook, kon- 
trole deden op de vangst. De garnalen 
werden immers beschouwd als op 
Belgisch gebied gevangen. In het bes
te seizoen, kan men de vangst op tien 
emmers garnalen schatten. Daar kun
nen niet veel garnaalleurders van le
ven. Er zijn er te Kieldrecht zowat 
vijftig, die dan toch ten minste ieder 
10 kgr per dag aan de man brengen. 
En dat al van drie sloepen ? Ónmoge
lijk. Maar waarom zijn er dan geen 
vrachtwagens die bv. uit Zeebrugge 
gerégeld garnalen naar Kieldrecht 
aanbrengen ? Omdat te Kieldrecht 
met karrevrachten garnalen ge
smokkeld worden. De kustvissers heb
ben de concurrentie van Kieldrecht 
(gesmokkelde garnalen kosten bitter 
weinig) alras ingezien. Een tiental 
maanden lang heeft een proef boven
dien uitgewezen, dat de Kieldrechtse 
Scheldegarnalen een onmiskenbare 
invloed uitoefende op de prijzen te 
Brussel en te Antwerpen, waar de 
Kieldrechtse leurders hun smakelijke 
waar aan de man brengen. Toen 
kwam het verbod : Kieldrecht mag 
voortaan geen garnalen meer invoe
ren. Een paar leurders vielen zonder 
werk, maar de zaak «floreert» ver
der. Wie kan smokkel verbieden, zei
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me de filosofische herbergier in 
Meerdonck, «vloeken is ook verboden».

BEN G EZO CH T
Wie met geen ogen aan de kerk van 

Meerdonck te ontwaren is, is Ben. Een 
half uur wachten, een uur ijsberen in 
Scheldewind en Sinksenregen. Nog 
geen Ben.

Met een export uw boterhammen 
versassen in een naburige herberg, 
voortdurend de kerk in het oog hou
den. Geen Ben. De tijd dringt, mis
schien heeft Ben wel een goede vangst 
Moederziel alleen snor ik onder nat- 
regende canadabomen over een voor
historische steenweg naar Kieldrecht. 
naar Doel, naar «Ouden Doel». Sena
tor Van Petheghem zal interpelleren 
om Kieldrecht terug als invoerplaats 
voor garnalen te doen gelden. Wat in 
gans die garnalensmokkelkwestie nog 
een raadsel is :• hoe kan die trafiek 
renderen ,nu voor de overige smokkel
waar het seizoen dood is ? In 90 t.h. 
der gevallen gaan de Belgische gar
nalenleurders uit Kieldrecht, of hun 
aanhangers «op Hollands», bij de 
Hollandse garnalenvissers hun waar 
kopen. Met zwarte gulden natuurlijk. 
Weliswaar brengt het smokkelrisico 
wel mee dat de leurders over de 
streep hun garnalen loskrijgen aan 
een prijsje onder de daar geldende 
faktuurprijs, maar toch is het ver
schil tussen deze prijs niet groot ge
noeg t.o.v. de voortverkoopprtjs. En 
hier komt die historie van de «maan» 
te pas. In zowat gans de grensstreek 
benadert de prijs van de zwarte gul
den de dertien frank. Het is nu juist 
het verschil hiertussen en eventuele 
baisse, die de gamalensmokkel ren
derend kan maken. En dat hangt af 
van de maan. Naargelang de stand 
Immers van de maan schommelt de 
prijs van de zwarte gulden. Bij volle 
maan is de zwarte-marktprijs laag. 
Het weder is te helder ’s nachts, en 
er is weinig trafiek over de «met gras 
begroeide smokkelpaadjes». Dan ko
men de kwartieren en dan is het 
nieuwe maan. Pikdonker. De prijs 
stijgt, want de smokkelaars trekken 
hun fleld-jackets aan, er is veel vraag 
naar guldens, de prijs stijgt. En de 
maan is in de streek tussen De Klinge 
en Ouden Doel, de smokkelaar bij 
uitstek van garnalen. Waar blijft 
Ben ?...

DIES IRAE
Op «Ouden Doel» ziet ge van op de 

dijk de zon tussen wolkenflarden 
heen wegzinken, ergens achter Ter- 
neuzen. Die Ben toch. Ik rij terug 
naar Meerdonkkerk. Misschien was 
zijn uurwerk blijven staan. Een ver
regende haas schiet op de baan voor 
mijn koplichten weg. Plots een rode 
lantaarn die op en neer gaat. Ben ?... 
Een gendarm met een snor steekt z’n 
neus binnen. «Papieren»... «asje
blieft»... «Tiens, pers»... «Om u te 
dienen»... Dan bekijkt de wetsdienaar 
me in het wit van mijn ogen. «B ijt ge 
geen lange collega verloren ?»... 
«Luistert hij naar de naam...» «Ben». 
«Ben», zegt de gendarm. Wat zou die 
arme kerel nu weer overkomen zijn ? 
Landloperij ? Geen paspoort bij, enz. 
Vooraleer ik van de eerste emotie be
komen ben, zit de gendarm neven 
mij. Hij zal me naar Ben brengen. Ik 
presenteer hem een cigaret...

Binnen het kwartier zit Ben neven 
me. Die verkoper van de «pantserwa
gen» was een controleur of zo iets 
van de douanen. Meende een gemak
kelijke prooi te hebben aan een dwaze 
smokkelaar. Ben had wel geen papie
ren op zak, maar mijn getuigenis en 
een telefoontje trokken alles in het 
reine. Beveren, Zwijndrecht, Linker- 
Schelde-oever. «Meneer, zegt de po- 
litiagent aan de controle, uw bagage- 
koffer staat open». Ik spring buiten 
en ben NOG vier garnalen rijk. En er 
loopt een spoor van garnalensmokke
laars van de tunnel af tot Kie’drecht. 
Ben vraagt wat mijn vrouw, zal zeg
gen. Ik geef gas...
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Huishoudelijke Afdeling- Mei 1949
3 Mei : OOSTMALLE : Beroepshuis

houdschool, Antwerpse st-weg. Nieu
we demonstratie.

De les werd gevolgd door de Juffr. 
leraressen in huishoudelijke vakken, 
door de E. Zuster bestuurster en 35 
leerlingen. De les oogstte veel be
langstelling. De kinderen kenden wei
nig vis. De opgevulde vis en de toas- •---  '--------- -

waren dan ook goed vertrouwd met 
visbereidingen. De bereidingen van 
deze demonstratie waren echter niet 
gekend.

27 Mei : DENDERMONDE : Beroeps 
huishoudschool, Kerkstraat.

De nieuwe demonstratie werd met 
genoegen verwacht door personeel en 
leerlingen. De keukenzuster, 2 zusters

***& **«• •-'w ^ r o -  *----------ten met gerookte haring hadden veel leraressen en 40 leerlingen ^olg-1'.m 
succes. met veel belangstelling; de nieuwe

4 Mei : BRUSSEL : Socialistische demonstratie had veel succes, 
avondhuishoudschool, Abdijstraat. 28 Mei : BOOM : Beroepshuishoud-*

De les werd gegeven aan 30 vrou- schopl. 
wen, meestal gehuwde vrouwen die De nieuwe demonstratie werd ge- 
tevreden waren de vis anders te leren volgd door 35 leerlingen. Allen volg - 
bereiden dan op hufi gewone ma- den met veel aandacht en proetdm
nier. Alles werd geproefd en lekker
bevonden.

5 Mei : MORTSEL : Kerkstraat; be
roepshuishoudschool. Nieuwe demon
stratie.

De les werd gevolgd door 3 Juffr. 
leraressen in huishoudelijke vakken 
en 40 leerlingen. Deze stadsmeisjes 
die thuis regelmatig vis eten waren 
vol belangstelling voor deze fijne be
reidingen. Alles werd geproefd.

6 Mei : JAMBES : Landbouwhuis-
houdschool.

In deze grote instelling wordt re
gelmatig vis besteld aan de kust, 
doch de visbereidingen hebben geen 
succes Wij de inwonende leerlingen. 
De 40 leerlingen die de les volgden 
bewonderden de schotels : «zó ziet de 
▼is er lekker uit»; Na het proeven 
waren ze overtuigd dat goed klaar
gemaakte vis zo lekker is als vlees.

10 Mei : MONCEAU-SUR-SAMBRE: 
Socialistische vooruitziende vrouw.

De les werd gegeven in de keuken 
van het kasteel. Slechts 15 huisvrou
wen kwamen volgen. De andere leden 
waren niet gekomen omdat het over 
vis ging.

11 Mei ; FAYT : Katholieke vrou
wengilde.

De les werd gegeven in het lokaal 
der gilde en gevolgd door 30 huis
vrouwen. Ze volgden met veel belang
stelling en proefden smakelijk.

12 Mei : BORNEM : Familiale afde
ling O.L. Vrouw Presentatie.

Nieuwe demonstratie, gevolgd door 
de E. Zuster directrice, de Juff. lera
res en 40 leerlingen. De leerlingen

de bereidingen.

Een slechte
TELEFO O N LIJN

te
ZEEBRUGGE

Al wie met Zeebrugge telefoneert 
beklaagt er zich over de zeer siechte 
verbinding en het gedurig storen 
van de telefoon. Ofwel krijgt men de 
verbinding na veel miserie en ver
schillende nutteloze vragen, ofwel 
zit men op een ander lijn.

Algemeen wordft door visserij en 
vishandel over deze toestand ge
klaagd.

Wij vestigen hierop de aandacht 
van de bevoegde diensten.

Wat vraagt men nog ? 
’t is een verse ROC

B R U N E T  &  C
Tel. 71.319 —  Telegr. «Compas»
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Zeevisgroothandel
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BESLUITWET VAN 28 FEBRUARI 
1947 EN SINDS 15 JUNI 1949 VAN 

TOEPASSING
Op 15 Juni 1949 werd het leger te

rug op vredesvoet gebracht en van 
die datum af. is de Besluitwet van 28 
Februari 1947 op de vergoeding der 
schade voortspruitende uit arbeids
ongevallen overkomen aan zeelieden, 
van toepassing in de visserij.

Het staatsbeheer dat de lasten

is, daar hun loonverlies eveneens 
klein is. In geval van bestendige in
validiteit wordt hen een lijfrente 
uitgekeerd in verhouding tot hun 
loon. Voor diegene die een kleine be. 
stendigfc arbeidsonbekwaamheid op
gelopen hebben is dit zeker geen 
groot verlies; anders is het gesteld 
met de scheepsjongen of de licht
matroos die de ouderdom van 21 jaai 
nog niet bereikt hebben en die tenge-

voortspruitende uit de overgangswet volge van een zwaar arbeidsongeval, 
van 23 Okober 1946 en 7 Juli 1948 voor - amputatie van arm of been - of an- 
zich heeft genomen houdt op te be- dere letsel - het beroep van visser ■ 
staan voor alle ongevallen die na 14 moet prijsgeven.
Juni zouden gebeuren. Hun ganse leven was afgestemd op

Door toepassing van de Besluitwet de visserij en alhoewel nog jong valt 
van 28 Februari 1947 is de Gemeen- het hen pijnlijk een ander beroep te 
schappelijke Kas voor de Zeevisserij moeten aanleren.

Een goniometer
in de Stedelijke Visserijschool te
O O S T E N D E

terug op zichzelf aangewezen voor al
le inkomsten en uitgaven die betrek
king hebben op de periode die 1 Sep
tember 1939 voorafgaat en de periode 
na 14 Juni 1949. Daar tussen ligt de 
overgangswet of het Beheer van de 
Staat.

VERGOEDINGEN
De nieuwe besluitwet thans van toe

passing wijkt in weinig opzicht af 
van de overgangswet. Gelukkig is 
men niet teruggekeerd naar de oude 

, beginselen van de zee.ongevallenwet 
I van 30 December 1929. Vooreerst dient 
opgemerkt dat de vergoedingen voor 
tijdelijke arbeidsonbekwaamheid de
zelfde zijn gebleven. Deze zijn : voor 
alle bemanningsleden met uitzonde
ring van lichtmatroos, trimmer en 
jongen 131,50 fr per dag voor gewoon 
risico en 164,60 fr  per dag voor onge
val te wijten aan oorlogsfeiten. 

Hierna geven wij een korte verge-

Dat de Stedelijke Visserij school de de deze tot in de puntjes. Het toestel 
wind in de zeilen krijgt en er steeds werd geplaatst op een draaibaar on
naar streeft de beroepsbekwaamheid derstel zodat alles aan de werkelijk- 
van onze vissers te verhogen, is ons, heid beantwoordt • ovqmoIc Hit; vnn
in de loop van verleden week bij een 
bezoek aan de Schipperstraat, weer 
met klank bewezen. Er waren ons ge-

— . : -  . . . ______, ruchten ter ore gekomen over uitbrei- _____kenden weinig over visbereidingen en ding van ,je telegrafiecursus. Om er in het visserij onderwijs, w at'het vol
waren vol bewondering voor de sma- ■ -----  - ’ . . J ,

evenals dit voor 
een schip het geval is, kan op alle 
streken van het kompas worden aan
gelegd. De school denkt met deze aan
winst een leemte te hebben aangevuld

kelijke bereidingen.
13 Mei : FARCIENNES : Huishou

delijke afdeling van de gemeente
school.

Les gevolgd door Mevrouw de Di
rectrice, 3 leraressen en 25 leerlingen. 
Deze grote meisjes volgden met veel 
aandacht. Alle bereidingen werden 
geproefd. Ze wisten niet dat VTs zó 
lekker is ■ *

17 Mei : BEAUMONT : Familiale 
afdeling middelbare school.

De les werd gevolgd door 3 lerares
sen en 35 leerlingen. Personeel en 
leerlingen waren uiterst tevreden over 
de les. Vis werd in die streek weinig 
op prijs gesteld en werd ook in de 
school weinig klaargemaakt. Alle leer
lingen proefden met smaak.

18 Mei : BERCHEM : Ferdinand
Coosemanstraat. Nieuwe demonstra
tie, gevolgd door 25 leerlingen.

De opgevulde vis en haringtoastjes 
hadden Veel belangstelling. Alles werd 
door de leerlingen geproefd 

21 Mei : ANTWERPEN ; Tehuis voor 
jonge moeders, Capucienestraat. 
Huishoudelijke afdeling.

Een volledig vismaal werd aan de 
personeel en leerlingen opgediend.

24 Mei : LIER : Beroepshuishoud
school, Capucienenvest. Nieuwe de
monstratie, gevolgd door E. Zuster Di
rectrice, de lerares in huishoudelijke 
vakken en 40 leerlingen. De les ge
noot volle aandacht.

25 Mei : ’s GRAVENWEZEL : Be- 
roepshuishoudschool.

Nieuwe demonstratie gevolgd door 
de 40 grootste meisjes der school. In 
deze kostschool wordt er wekelijks vis 
opgediend aan tafel. De leerii'igen

CllXlg V Üdl UC vm a  v » --------------- _
het fijne van te weten, zijn we er op gens onze mening heel zeker is. Bui- 
af gegaan. Gelukkig, want hierdoor ten de goniometer werd ook een S.A. 
zijn we in de gelegenheid een nieuw- I.T. ontvangst en -zendtoestel ge- 
tje de wereld in te zenden dat heel plaatst; dit speciaal voor de te vor- 
zeker van groot belang is voor onze men telegrafisten. Hierdoor werd de-

Een klein pensioen is hun schrale 
troost.

De wetgever heeft deze toestand in
gezien en een nieuw art. 7 van de Be
sluitwet van 27 Februari 1947 bepaalt 
hieromtrent :

Wanneer het ongeval een blijvende 
werkonbekwaamheid van ’t  slachtof
fer veroorzaakt, zal, zo het slachtof
fer de 21 jaar niet bereikt heeft, de 
vergoeding berekend worden op basis 
van het gemiddeld loon of de gemid
delde winst voorzien voor een meer
derjarige zeeman met dezelfde graad 
benuttigd aan boord van een schip 
van dezelfde categorie.

Hieruit blijkt dus dat een scheeps
jongen of lichtmatroos die de ouder
dom van 21 jaar niet bereikt en het 
slachtoffer wordt van een arbeidson
geval met bestendige invaliditeit voor 
gevolg, hij van meet af een jaarlijkse 
lijfrente zal ontvangen gelijk aan die

UJtSg weSÏ « V n  d V verew d W Ï*- ' “ g »  »*»■*» *■> « -
gekend door toepassing van de Be- stand.gneaen.

ze cursus belangrijk uitgebreid wat 
heel zeker onze visserij in de toe
komst ten goede moet komen. Op onze 
vraag of het behandelen van de Di- 
rection Finder alleen zal worden aan
geleerd aan de leerlingen die een dag- 
cursus volgen, herinnerde dhr Boels 
er aan dat de School een Openbare 
School is en dus ten dienste staat van 
gans de bevolking. Zelfs vissers die al
leen het werken met de D.F. wensen 
aan te leren, kunnen z ich zonder

Van PLADIJS 
Wordt ge wijs

visserij
De Directeur, dhr Boels, wist ons 

mede te delen dat de school reeds 
verscheidene jaren in bezit is van een 
«Telefunken» scheepsradio-ontvangst- 
post. Een bijzondere inrichting, met 
koptelefoon en morsesleutel voor elke 
leerling, laat toe de gewone trafiék te 
doen in de klas. Benevens hun kennis 
over electriciteit en radio zijn de leer
lingen dan ook bekwaam te le g ra m -__ _ _____
men op te nemen en uit te zenden schromen aanbieden, 
met een snelheid van 20 tot 25 woor
den per minuut. Het loont wel de 
moeite hier even bij stil te blijven.
Het blijkt immers, dat van de tele
grafisten die tot hiertoe werden ge
vormd slechts een enkele werd ge
plaatst. Voor wie weet met welke m o
derne toestellen onze visserijvloot is 
uitgerust is het evenwel onbegrijpe
lijk dat niet alle kapiteins de nood
zakelijkheid inzien een persoon aan 
boord te hebben die bevoegd is. Het is 
voor ingewijden geen geheim dat er 
weinig nut wordt getrokken uit de 
prachtige toestellen welke aan boord 
zijn geplaatst, het herstellen van klei
ne defecten nog daar gelaten. Het is 
om aan deze toestand te verhelpen 
dat de stedelijke visserijschool werd 
uitgerust met een richtingzoeker, be
ter gekend onder de naam van «Di- V ers o f cenekeld naar ieder* Iceus rection Finder». De Maatschappij S.A. Vers or 8e PeKe,d naar «eders Keus
I.T. welke de plaatsing deed, verzorg- «Eet meer ZEEVIS» is de leus
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We kunnen niet nalaten hier onze 
bewondering uit te drukken voor de 
volharding waarmede de Stedelijke 
Visserijschool streeft om onze vissers 
de helpende hand te reiken. We zijn 
er van overtuigd dat de werking der 
school door onze vissersbevolking 
naar zijn juiste waarde zal worden 
geschat. We wensen de Stedelijke Vis
serijschool veel succes en tot onze 
vissers zeggen we ; «Deze Direction 
Finder staat ten uwen dienste. Maak 
er gebruik van».

sluitwet van 23 Oktober 1946 en de 
wet van 7 Juli 1948 enerzijds en deze 
bepaald door toepassing van de Be
sluitwet van 28 Februari 1947.

(1) : 7-7-48 & 23-10-46 (staatsbe
heer) -  (2) : 28-2-47 (beheer G.K.Z.)

(1) (2) 
jaarloon 60.000 60.000

Begrafeniskosten 1.312,50 2.500
Lijfrente ;

Weduwe ; % op 
jaarloon 60 % 30 %

Rente v. ieder kind :
% op jaarloon 10 % 15 %

Lijfrente v. vader of 
moeder ; % op 

jaarloon 35 % 20 %
Hieruit blijkt dus dat de jaarlijkse 

vergoeding of lijfrente toegekend 
aan de weduwe van een door een ar- 
beidsongevaT getroffen overleden vis
ser ongeveer 15.000 fr. bedraagt nadat 
rekening gehouden wérd met de leef
tijd van het slachtoffer en die der 
rechthebbende.

Integendeel wordt de tijdelijke ren
te voor het kind van een verongelukte 
zeevisser bepaald op 9.000 fr per jaar.

Een weduwe met drie rechthebben
de kinderen zal dus per jaar ongeveer 
42.000 fr. ontvangen.

Het principe dat de vergoedingen 
van de kinderen het totaal van 45 % 
van het jaarloon niet mag overschrij
den, werd behouden.

De renten toegekend aan de ouders 
van het slachtoffer, indien dit laatste

Gestoomd of gekookt 
Gedroogd of gerookt

ONGEVALLEN OP WEG NAAR 
HET WERK

De uitbreiding der schadevergoe
ding voortspruitende uit ongevallen 
overkomen op weg naar en van het 
werk werd eveneens behouden (art. 2, 
al. 4).

Het slachtoffer of zijn rechtheb
bende heeft recht op dezelfde voor
delen toegekend aan die vissers die ’t 
slachtoffer werden van een arbeids
ongeval aan boord, mits natuurlijk 
dat het slachtoffer of zijn rechtheb
bende het bewijs leveren dat het on
geval te wijten is aan een risico eigen 
aan de afgelegde weg. LOU.

fZ>e fretaaide feestdagen 
in de 'Zeeaió&eüj

Sociale voordelen zijn alleen denk 
baar als een nijverheid economisch 
en finantieel gezond is.

Niemand kan ons tegenspreken als 
wij beweren, dat deze twee zeer be
langrijke factoren bij de zeevisserij 
ver te zoeken zijn.

Toen de toepassing der wet op de 
betaalde feestdagen in de BEROEPS- 
RAAD VOOR DE ZEEVISSERIJ be
sproken werd was de toestand buiten 
alle twijfel veel gunstiger. De syndi- 
kale afvaardiging stond voor een alles 
behalve sterke vertegenwoordiging 
van werknemers, die om zo te zeggen 

feit werd ge-
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noch echtgenote, noch gerechtigde 
kinderen achterlaat worden zoals ho
ger aangeduid berekend op 20 % van v°or een voldongen 
het jaarloon voor elk der rechtver- plaatst, 
krijgenden. In cijfers uitgedrukt komt 
dit hierop neer : dat voor ieder recht
hebbende ouder een lijfrente toege
kend wordt, rekening houdende met 
de ouderdom van het slachtoffer en 
die van de rechthebbende, van onge
veer 10.000 fr. per jaar.

Het recht op vergoeding voor be
taalde feestdagen stond reeds vast. 
De Beroepsraad voor de Zeevisserij 
had zich nog enkel uit te spreken over 
de modaliteiten van toepassing, zoals 
de aanduiding van de dagen waarop 
loon verschuldigd is, alsook de bepa
ling van het bedrag van dit loon. 
Iedereen weet dat het forfaitair loon 
van toepassing voor de Rijksdienst 
voor Maatschappelijke Zekerheid 
eenvoudig overgenomen werd.

Als het kalf goed en wel verdronken

ANDERE RECHTHEBBENDEN
De vergoedingen toegekend aan de 

rechthebbenden vermeld bij art. 5 
c) 1 en 2, d) en e) zijn over het al
gemeen lager dan deze bepaald in de Was‘Vi1n de'reders tot "bezlnnfnTTP“  overgangswet van 23 Oktober 1946; in komen bezinning ge-
enkele gevallen behouden zij een- ,  het b l d toeöftssin(r vnn
zelfde procent. De onder art. 5 aange- de wet was de meuwe sociale lkst 
haalde «andere rechthebbenden» zijn, b ’ f „ rn5Lf„ °  ®
g r o o t o u d e r s  en broers van het

ter de tijd vorderde, verslechte de

D E U T Z
Diesel

m otoren

Vxdcfoe
Qefat. M,M.

OOSTENDE
(1)

slachtoffer en andere bloedverwan
ten, voor zover het slachtoffer geen 
echtgenote, noch rechthebbende kin
deren of ouders achterlaat.

xxx
Wij stippen hier nochtans aan dat 

de bovenstaande bedragen die wij

toestand der betrokken ondernemin
gen, zodat naar middelen moest uitge 
zien worden tot sanering derzelven 
Probate middelen blijven intussen 
nog zoek.

De betaling van loon voor de feest-, , , , T____X, J  u c i a u i i g  v a n  i u u i i  y u u i  u c  i c c o ivoorop gezet hebben, slechts gelden in dagen aan de werknemers in de zee ■ 
die gevallen waar het slachtoffer het vigserlj ig yoor de reders een te zwarR
maximum-jaarloon verdient. Die be
dragen kunnen echter niet concreet 
bepaald worden omdat de ouderdom 
van het slachtoffer en die van de 
rechthebbende in aanmerking moet 
genomen worden voor de vaststelling 
van de lijfrente. Uitzondering ge
maakt voor de tijdelijke rente van de 
rechthebbende kinderen waar ouder
dom hier geen rol speelt en de rente 
slechts verschuldigd is tot aan de 
ouderdom van achttien jaar.

MINDERJARIGE SLACHTOFFERS 
VAN ARBEIDSONGEVALLEN

Reeds dikwijls hebben wij op de 
onsociale toestand gewezen welke 
zich voordoet bij een minderjarige 
visser, die het slachtoffer wordt van 
een arbeidsongeval met bestendige 
arbeidsonbekwaamheid voor gevolg. 
Dit geldt vooral voor de scheepsjon
gens en de lichtmatrozen die prac
tisch nooit het maximum jaarloon 
bereiken. Inderdaad genieten deze 
slachtoffers bij een arbeidsongeval

last geworden. Hij is des te zwaarder 
daar de reders weinig of geen vat 
hebben op de prijsvorming in de 
openbare verkoopplaatsen. Hierdoor 
is de mogelijkheid tot afwenteling op 
de verbruiker bepaald uitgesloten. De 
kans dat binnen afzienbare tijd ver
andering komt bestaat in werkeHjk- 
heid niet. De pogingen die reeds ge
ruime tijd werden aangewend, schij
nen ten slotte op het dode punt ge
lopen.

De kwestie is trouwens te ingewik
keld om over afzienbare tijd tot een 
oplossing te komen, die bevrediging 
geeft aan alle belangen die >p het 
spel staan.

De kwestie van betaling van loon 
voor de feestdagen dient opnieuw ten 
gronde te worden onderzocht.

De zeevisserij kan aan geen ander 
nijverheid vergeleken worden. Deze 
stelregel werd in menig geval over het 
hoofd gezien, wat trouwens oorzaak is 
geweest van veel wantoestanden, 
waaruit het bedrijf nooit profijt
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geringe vergoeding, wat begrijpelijk heeft getrokken. Integendeel.
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DOKTERSDIENST
Op Zondag 19 Juni : Bij afwezig

heid van de gewone huisdokter gelie
ve men zich te wenden tot Dr. Daems 
Koningstraat, Tel. 71213.

APOTHEEKDIENST
Op Zondag 19 Juni dienstdoende de 

ganse dag alsook nachtdienst van 18 
tot 25 Juni Apotheker Piers, Witte 
Nonnenstraat, 55.

VAANDEL INHULDIG ING DER 
BURGERLIJKE INVALIEDEN

Ter gelegenheid van de overhandi
ging van het nieuwe vaandel aan het 
Nationaal Verbond der Oorlogsinva- 
lieden, Weduwen en Wezen en Recht
hebbenden, werd in het stadhuis een 
officiële ontvangst gehouden van de 
afdeling Oostende, door de stedelijke 
overheid vertegenwoordigd door de 
hh. Serruys, burgemeester, schepenen 
Edebau en Vandendriessche, alsmede 
verscheidene gemeenteraadsleden. 
Ook dhr Smissaert, bestendig afge
vaardigde was aanwezig.

In zijn toespraak wees dhr Serruys 
op het feit dat Oostende in de laatste 
eeuwen reeds verscheidene malen 
zwaar getroffen werd. Ook de laatste 
oorlog maakte veel slachtoffers, niet 
alleen in de stad zelf, maar ook in de 
concentratiekampen. De burgemees
ter overhandigde dan het vaandel 
aan de voorzitter onder het spelen 
van het vaderlands lied door de ge
meentelijke harmonie van Breedene. 
Hierop vroeg de voorzitter enkele 
ogenblikken stilte in acht te nemen 
ter nagedachtenis van de gevallen 
oorlogsslachtoffers waarna hij een 
dankwoord uitsprak voor de plechtige 
ontvangst.

Dhr Daelman, algemeen voorzitter 
van het Verbond; eprak eerij korte 
toespraak uit, terwijl een andere af
gevaardigde aanstipte dat voor een 
gelijke schade een gelijk herstel dient 
toegekend te worden.

Ten slotte overhandigde de burge
meester een onderscheiding aan dhr 
Leon Zanders waarna men zich stoets 
gewijze begaf naar het gedenkteken 
der Oostendse gesneuvelden waar 
bloemen werden neergelegd.

19e KAMPIOENSCHAP VAN BELG IE 
VAN STENO-DACTYLO

Onze stadsgenote Mej. Edlth Ver
schelde bekwam er de eremedaille In 
de secretariaatsproef voor Nederland
se stenographie.

Onze beste gelukwensen.

CONCERTEN
De wekelijkse concerten die ’s Zo

mers door de kapel van de Belgische 
Zeemacht iedere Donderdag op de 
Wapenplaats gegeven worden, zullen 
aanvangen Donderdag 16 Juni. Te 
dier gelegenheid zai een optocht ge
houden worden met vertrek aan «Pe
tit Paris», te 20 uur, langs de Alfons 
Pieterslaan, Vindictivelaan, Vissers- 
kaai, Van Iseghemlaan, Vlaanderen
straat tot aan de Wapenplaats, waar 
het concert te 21 uur doorgaat.

GEVRAAGDE ARBEIDSKRACHTEN
In de streek : a) Mannen : Steen

kappers (blauwsteen), handelsre zi- 
gers, leerjongens -bakker, -pasteibak
ker, -fotograaf en loopjongen, haar- 
kapper (halve gast), handlanger, pas
teibakker, metselaars.

b) Vrouwen : gediplomeerde ver
pleegster, kokinnen (hotels), dienst
meiden (Inslapen), werkvrouw.

In het Binnenland :
a) Mannen : geschoolde en onge

schoolde mijnwerkers, metselaars, 
technisch tekenaar, plaatslager voor 
koetswerk.

b) Vrouwen : dienstmeiden.
B) Hotelbemiddeling.
Een gespecialiseerd centrallsafekan 

toor in het Gewestelijk Bureau Oost
ende staat ter beschikking zowel van 
de hh. hoteliers als van alle hotelper
soneel dat voor het seizoen een betrek
king zoekt.

Voor alles zich wenden : Oostende, 
Koningstraat, 63 en Veurne. De Pan- 
nestraat, 13.

BOUWVERGUNNINGEN
Mevr. E. Hessens, Warschaustraat, 

23, maken koer, idem; Depuvdt M., 111 
Mariakerkelaan, bouwen huis, Maria
kerkelaan; Janssens René, Plantenstr., 
20, bouwen huls R'.etstraat; Monteny 
Charles, Mijnplaats, 11. bouwen huls, 
Aimé Liebaertstraat; Coulier Engel, 45 
Langestraat, bouwen bergplaats, 113, 
Gerststraat.

VACANTIEKOLONIE VOOR DE 
OOSTENDSE SCHOOLKINDEREN

Er worden monitors en monitricen 
gevraagd om deze zomer van af 4 Ju
li tot 31 Oogst de kinderen te bewa
ken. Voorkeur wordt geschonken aan 
gediplomeerden. Een vergoeding van
60 fr. per dag (op Zondagen wordt 
niet gewerkt) en het noenmaal wordt 
toegekend.

Zich wenden Dienst van Openbaar 
Onderwijs. S^adhu s, Oostende of, voor 
het vrij onderwijs aan de E.H. Evrard 
43, St. Sebastiaanstraat.

BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN

3 Juni : Noël Jonckheere v. Hen
drik en Maria Desmedt (Eernëgem);

4 : Jackie Boel v. Gaston en Adrien- 
ne Celie (Breedene); Marie Vanhee v. 
Gerard en Astrid Dekeersgieter (Et- 
telgem); Leon Van Den Bulcke van 
Paul en Joanna Cools, Goedheidstr, 
55; Christiane Thieren v. Lucien en 
Irène Maes, (Nieuwpoort);

5 : Simonne Clarisse v. Henri en 
Rachel Lisabeth (Breedene); Daniël 
De Vriendt v. Jean en Anne Decos- 
ter, Nieuwpoortstwg 183; Geert De
poorter v. Gustaaf en Elisa Cordler, 
(Steene); Christiane Crekillie van 
Gustaaf en Seraphina Appelmans, St 
Franciscusstr 60; Annie Vanoost van 
Adriaan en Rachel Druwé (M oere); 
John Nuyts v. Albert en Yvonne Pop
pe (Steene); Michèle Conard v. An
dré en Denise Demulder, Gelljkheid- 
str 48; Ingrid en Raphaël Proot van 
Gérard en Godelieve Souvagle (Lef
finge) ;

6 : Christiane Caroen v. Leon en 
Godelieve Depreltere, Fregatstr 14a; 
Nicole Hamers v. Fernand en Leonar- 
da Vanmullem, Prof. Vercoullliestr 6; 
Alain Vyvey v. Georges en Prudentia 
Lasat, Louisastr 7; Carlo Feyen v. Jo
seph en Joanna Eyland, Oude Molen- 
str 32; Agnès Vanderleen v. Maurits 
en Rosa Vermeire, Spoorwegstr 33; 
Werner Ryckeboer v. Maurice en Nel- 
ly Cappelaere (Pervijze); Roger Ghys 
v. Roger en Irena Zonnekein, Zuidstr 
4; Suzanne Debruyne v. Albert en 
Suzanna Dalzell (Steene);

7 : Norbert Plovie v. Edmond en 
Georgette Vandewinckel, (Breedene); 
Hugo De Lee v. Dionysius en Marga- 
reta Dumoulin, Ieperstr 3; Marie Ver- 
vaecke v. Maurice en Simonne De
schacht (Ettelgem); Marie Maertens 
v. Joz°f en Rachel Marcus, St Peters- 
burgstr 45;

8 : Johnny Rogiers v. Lucien en 
 ̂Jenny Mortier Metserstr 55; Willy
Vandenbroucke v. Paulus en Martha 
Goderis (Wulpen); Cécile Dufour van 
Achiel en Marie Helsmoortel (Ouden
burg); Ervé Boncquet v. Maurits en 
Magialena Quyo (Middelkerke); Odi- 
lia Lauwers v. Albert en Waltrand 

iNiehoff, J. Peurquaetstr 3; Suzanne 
Milissen v. Georges en Maria. Vanloo, 
\ .Pieterslaan 54;

9 : Mare Willem v. Antonius en 
itartha Van Hee (Oostduinkerke); 
i’rancine Viaene v. Maurits en Marie

Steenkiste, Gerststr 21;
11 : Roland Deketelaere v. Joannes 

en Albertina Vieren, Anjelierenlaan 3.

STERFGEVALLEN
4 : Sarah Orensteln, 74 jr, echtg 

Chaim Kiener, Christinastr 116; Hen
ri Cattoor, 76 jr, wdr Mathildis Bécu, 
Stuiverstr 232;

5 : Jérome Ingels 60 jr, echtg An- 
toinette Van Eeghem, Timmerman- 
str 57; Germana Dewilde, ongeh. (De 
Panne);

6 : Clément Goossens, 62 jr, echtg. 
Madeleine Decombel, Mariakerke]. 19; 
Ivo Devos, 76 jr, ëchtg. Leonia Lotte- 
fierse, H. Borgerstr 10; Emma Verley,
81 jr, ongeh. Ed. Laponstr 2;

7 : Albert Rau, 39 jr, echtg. Marga- 
reta Devaux, Louisastr 7; Richard 
Storme, 37 jr, wdr Elisa Sinaeve 
(Breedene);

8 : Eveline Debaes, 54 jr, echtg. Mi
chel Tanghe, Koningstr 40;

9 : Robert Boehme, 45 jr, echtg. 
Margareta Claeys, Dr Vterhaehgestr 
16.

HUWELIJKEN
Gaston Delvaux, koperslager en 

Asuncion Diez-Corbea; Frederik De
schacht, electrieker en Diana Aspe
slagh; Jean Hubrouck, visser en Alice 
Rosseel.

HUWELIUKSAANKONDIGINGEN
RoetjB Henry, Ijzerdraa^er (Dron

gen) en Degrendel Germaine, werk
ster, Elisabethlaan 327; Lauwereins 
Pierre, zeeman, Fr. Musinstr 28 en 
Debaets Béatrice, naaister, Eendracht 
str 65; Hostyn Fernand, handelaar, A. 
Pieterslaan 5 en Hollevoet Gilberte, 
stadsbediende, Aartsbertoginnestr 40; 
Verhelst Fernand, visser, Verenig'ng- 
str 123 en Janssens Simonne, verkoop
ster (St Cath. Polderst’- 52); Scha- 
ladryn Jean, motorist, Jacob Besage- 
str 59 en Zeebroek Georeette, Prin
senlaan 28; Vande Vliedt Jan, 
Inspecteur Generaal Min. v. Justitie, 
wdr Catharina Zeismes (Ukkel) en 
Ronse Irène. handelaasrter, Pr. Ma- 
rie-Josépl. 12.

ANDERE GEMEENTEN
Deschacht Jerome, mekan'eker te 

Oostende en Sabbe Mariette (Steene); 
Dulns’ aegher Gerard, metaaldr9a'’er. 
(Oostende) en Tommelein Esther (Ze- 
vekote).

STEDELIJKE VAKSCHOOL VAN 
OOSTENDE

Een plaats van leraar in de licha
melijke opvoeding - uitslu tende be
trekking, 20 u. les per week - is te 
begeven.

Voorwaarden : Belg zijn en voldaan 
hebben aan de militiewetten; houder 
z!jn van een diploma of getuigschrift 
dat toelaat de leergang in de licha
melijke opvoed ng te geven aan een 
middelbare onderwijsinrichting van de 
hogere graad. Een bekwaamheidsproef 
zal afgenomen worden.

Aanvragen vergezeld van een af
schrift van diploma’s en getuigschrif
ten van goed gedrag en van nationa
liteit, in te d'enen b 'j het Stadsbestuur 
vóór 25 Juni 1949.

Voor alle inlichtingen zich wenden 
tot de bestuurder der school, 76, K o- 
ninginnelaan.

DE ONTZANDING
Naar verlu’dt blMkt de ontzanding 

van ons strand gedeeltelijk tegenge
houden door de aanvoer van ander 
zand Nochtans meent men dat een der 
oorzaken van de geweldige ontzanding 
het woimemen was van de twee grote 
rotsblokken ter hoogte van het Kur
saal. Men zon dan ook de mogel* Ikheid 
overwesren deze daar terug te nlaatsen 
ten e'nde de uithoiHngskracht van ’t 
water daar te breken.
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(15) VERKOOP J
Schrijf- en Rekenmachines ;
Onderhoud en herstelling ter \

plaatse
A. V A N D E R N O O T  \

Maria Theresiastraat, 16, <
OOSTENDE —  Tel. 72.113 \
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HET WATER VAN HET BOSJE
Het water van het Marla-Hendrika- 

park is weeral ver van fameus. Na een 
goede winter, is het water nu weer al
les behalve proper en verspreid het 
bovendien een zeer onaangename geur 
Er valt hiertegen niets te doen daar 
deze pestwateren steeds weer worden 
aangevoerd van Gent en Brugge.

EEN NIEUW ZWEMBASSIN
Op de plaats waar zich thans de 

zwemschool bevind in het Maria-Hen- 
drikapark zal binnen één jaar een 
prachtig nieuw zwembassin worden 
aangelegd. Daar tegen deze datum ook 
de spoorwegen van het oud station 
reeds zullen opgeruimd zijn, zal de toe
gang tot deze zwemkom uiterst gemak 
kelijk zijn van uit de stad.

DE HEROPBOUW VAN HET 
NIEUW KURSAAL
Zoals men weet is er tussen het stads 
bestuur en de staat een geschil gere
zen in zake de toekenning van staats- 
toelagen voor de heropbouw van het 
nieuw kursaalgebouw. Deze zaak werd 
Woensdag aangepakt en zal zowat 2 
maanden aanslepen. Als verdediger 
voor de stad Oostende, hebben we dhr. 
Ronse, senator te Gent en de deskun- 
digenBourgeos en Croquet.

Dhr. Burgemeester bevestigde dat 
nog geen private aanbiedingen voor 
de opbouw van het nieuw Casino wer
den gédaan.

OE TOEKOMST VAN OOSTENDE
Maandagmiddag g ng op het banket 

van dhr. Burgemeester een persconfe
rentie door waarin gehandeld werd 
over het nieuw verlichtingssysteem dat 
onlangs in de Kapellestraat werd toe
gepast. Dhr. Serruys wees erop dat de
ze proef - de eerste ln België - een 
volledig succes was geworden en dat 
men van alle kannen kwam zien naar 
deze verlichting. De voordelen aan de
ze verlichting verbonden zijn velerlei. 
Ze is vooral economischer en effectie
ver dan de gewone lantaarnverlichting 
of axiale verlichting zoals op de Alf. 
Pieterslaan.

De voornaamste zorg van het stads
bestuur gaat naar de spoedige verlich
ting van de Kapellebrug, het E. Feys
plein en de Wapenplaats. Msn hoopt 
met dit alles voor einde Augustus klaar 
te komen. De verlichting van de Vin
dictivelaan zal eveneens worden in or
de gebracht. De axiale verlichting van 
de A. Pieterslaan zal daartoe worden 
doorgetrokken, terwijl de palen die he
den ln het m'dden van de straat staan 
op een meter van de bassin zullen ge
plaatst worden.

Daar de nieuwe toestellen voor axia
le verl chting bij m ddel van fluoresce
rende buizen nu nog niet in voldoen
de mate worden geproduceerd, zal het 
nog wat duren vooraleer gans de stad 
op die wil ze wordt verlicht. Nochtans 
zijn de voordelen er aan verbonden te 
groot om niet onmiddellijk voort te 
gaan op de ingeslagen weg.

Nadat dhr. Schenens. bestuurder der 
Gas- en EIectriciteitsd'ens*en, nog en
kele technische aanwijz’ngen had ver
strekt, vroeg dhr. Burgemeester de 
annwez-'sre journalisten nog in hun ar
tikels over de *ust wat meer ontimis- 
me te laten doorschemeren De toe
komst vnor Oostende zal blijken veel 
gunstiger te zJ1n ^an men zou kunnen 
verm ogen. Oostende past z'ch stilaan 
aan. staat +erns: on n 't haar puin, 
h<°dt verWtlfco-eleffpnVie'd voor alle 
beurden en allo atanfjort. j-n (jtt Hf'ht
p ra ^ ö r i . m n e t  O o s t e n d e  t ° r n g r  (ja  h a d -
n l a a t s  wor'Vn voor B'rtnen
t,WPo Ipctf toJ rrh'jo fortirr
ren als de Koningin der Badsteden.

Se jufretvieüng, aan de 30e 
ólicfUinywefijaiiny van het N.V«I«

van I7 tot 20 Juni 1949
In aanwezigheid van 

koningin Elisabeth
Van 17 tot 20 Juni a.s. zal het N.V.I. 

luistervol zijn X XX -jarig bestaan vie
ren in het teken van een, «Zeerond
reis» waaraan Engelse, Franse, Lu
xemburgse (Gr. Hertogdom), Neder
landse en Belgische Oudstrijders zul
len deel nemen.

Deze vereniging heeft van deze 
viering te Oostende, gebruik ge
maakt om ook aan onze visserij te 
denken. Dit is voorwaar een gebaar 
waaraan niet veel congressisten den
ken, wanneer ze te Oostende hun 
congres houden.

Het is dan ook niet te verwonderen 
dat de propagandacommissie voor vis 
verbruik haar medewerking verleent 
en dat te dier gelegenheid garnaal en 
vis zal kunnen geproefd worden voor 
zover de weersomstandigheden de 
aanvoer van garnaal zullen mogelijk 
maken. “

Daar de talrijke feestelijkheden 
meestal verband houden met de zee 
en onze maritieme gedachte ten zeer
ste kunnen bevorderen, hebben we ge
meend het programma dezer feiten 
uitvoerig te kunnen weergeven. Het is 
veel omvattend en het zal Oostende 
zeer ten goede komen.

UITVOERIG FEESTPROGRAMMA
VRIJDAG 17 JUNI
Aankomst te Oosetnde in de na

middag of tegen de avond, van de 
leden van de Bondsraad, Voorzitters 
en afgevaardigden der afdelingen die 
de zeerondreis meemaken.

a f  te 20 uur : ontvangst van de 
Koninklijke Harmonie van het N.V.I.;

b) te 21 uur : Taptoe door de Ko
ninklijke Harmonie van het N.V.I. 
vergezeld door de Bondsraad, de Af
delingsvoorzitters, de Voorzitter van 
de palatselijke N.V.I, afdeling, de 
Voorzitters van de verschillende Oud
strijders groeperingen van Oostende.

ZATERDAG 18 JUNI
Afreis uit Oostende te 7,30 uur 

’s morgens, per maalboot van het ty
pe Oostende-Dover, met aan boord 10 
Luxemburgse Oudstrijders, de Konink 
lijke Harmonie der Invalieden en 540 
Leiders (Bondsraad en Afdelingen). 
Bestemming : Vlissingen (Holland) 
met aankomst aldaar te 10 u. ’s mor
gens.

Na korte doch indrukwekkende mi
litaire, burgerlijke en oudstrljders- 
ceremoniën te Vtissingen, wordt, na 
opneming van 10 Nederlandse oud
strijders, koers gezet naar Folkestone 
(Eetmaal aan boord). Aankomst om
streeks 18,30 uur.

PROGRAMMA TE VLUSSINGEN
a) Aankomst van de boot. Ontvangst 

door de Nederlandse-Belgische mili
taire en burgerlijke Overheden.

Teruginscheping met 10 Nederland
se Oudstrijdmakkers. Middagmaal aan 
boord. Ontspanningsmuziek door de 
Harmonie. Bar aa nboord. Avondmaal 
aan boord. Aankomst te Folkestone, 
omstreeks 21,15 uur. Plechtigheden.

NACHTVERBLIJF
Inlichtingen dienaangaande zullen 

verder verstrekt worden. In hotels, 
pensionhuizen, aan boord of in ande
re voorbehouden lokalen.

Voor de congressisten die de zee
reis niet mede maken heeft de afde
ling Oostende volgend programma uit
gewerkt :

ZATERDAG 18 JUNI
In de. loop van de dag : Ontvangst 

van de Congressisten (die dus niet 
mee reizen op zee);

Te 20,30 u. : In de Albert Hall (oud 
station Oostende Stad) Groot folk’o- 
ristisch feest, ingericht door de afde
ling Oostende onder het bescherm
heerschap van het gemeentebestuur 
Oostende en met medewerking van de 
Maatschappijen «Het Loze Vissertje», 
«De Vismijnvrlenden» en «De Gilles 
van de zee» die folkloristische en 
andere aantrekklijke dansen zullen 
uitvoeren.

In de loop van de avond, tombola 
met prachtprijzen. Na de attracties, 
monster-volksbal met twee mekaar 
afwisselende orkesten. Toegang kos
teloos. Voor de congressisten en hun 
familie is een speciale ingang voor
zien op het Emest Feysplein. Nog 
voor dezelfde congressisten (die de 
«zeerondreis» niet medemaken) :

ZONDAG 19 JUNI
Uitstapje aan boord van een Bel

gische maalboot.
Te 16 uur : Verzameling voor het

V'JFTIEN JARIGE JONGEN OP 
DOOL

De 15-!arige Joris Augustln, wonen
de Pollepelstraat te Tienen had on
derdak gevraagd in het café de Gand, 
heteeen de uitbater niet betrouwde. 
Na inlioht’neen te hebben 'ngewonnen 
bleek de jongen van huis te zijn weg
gelopen met 300 fr. uit zijn spaarpot.

vroegere Kursaal, om de aankomst bij 
te wonen van de maalboot met de 
deelnemers van de «Zeerondreis». In 
afwachting, concert door de muziek
kapel van de Belgische Zeemacht.

Te 17 uur : Ontvangst van de
Overheden op de tribuun-zeedijk.

ZONDAG 19 JUNI
Voor hen die de reis meemaken :
Vertrek uit Folkestone aan boord 

van de maalboot, te 8,30 uur ZEER 
stipt met 10 Britse Oudstrij dersmak- 
kers.

Aankomst te Kales om 10 uur.
Ontvangst door de burgerlijke en 

militaire overheden.
Vertrek naar Oostende aan boord 

van de maalboot, te 13,30 uur zeer 
stipt, met 10 Franse Oudstrljders- 
makkers.

TE OOSTENDE

Aankomst van de boot op de rede 
van Oostende, te 17 uur. Op de dijk  
zal een verhoog staan opgetimmerd, 
waar de meest vooraanstaande bur
gerlijke en militaire overheden (Bui
tenlandse en Belgische) en nml. de 
hh. Ambassadeurs, Ministers, Gou
verneur, Militaire Attaché’s, Gene
raals, Burgemeesters, enz., enz., zul
len plaats nemen. Rechtover zal de 
«Apotheose» van de «Vredesrondreis» 
der Luxemburgse, Nederlandse, Brit
se, Franse en Belgische Oudsrljders 
plaatsgrijpen.

Van op de dijk zullen de te Oost
ende aanwezige congressisten In a f
wachting van de aankomst van de 
bc de muziekkapel van de Belgische 
Zeemacht kunnen beluisteren en vol
gend schouwspel bijworien :

Onze maalboot zal overvlogen wor
den door een tiental vliegtuigen en 
omringd door de bevlagde vissersvloot 
en andere vaartuigen. Eens de maal
boot, de vliegtuigen en de andere 
schepen van hun plaats, zullen van 
uit een vliegtuig vijf overgrote kran
sen met de kleuren der vijf vertegen
woordigde naties, omstrikt, in zee 
geworpen worden, terwijl door de ve- 
detten-boten (één per natie) vijf, 
eveneens met de verschillende lands- 
kleuren versierde bloemengarven 
zullen uitgeworpen worden. Op het
zelfde ogenblik wordt de speciaal voor 
de gelegenheid vervaardigde Uro 
met aarde voortkomende Van de stre
ken waar de strijd het hevigst heeft 
gewoed (Amem, Normandlë, Baste
naken, Echtemach, Londen) in zee 
neergelaten.

Na afloop van die plechtigheid, zal 
de boot de haven van Oostende bin
nenlopen. Bij dé ontscheping wordt 
een stoet gevormd om, harmonie op 
kop. te defileren voor de Hoogste Bel
gische en Buitenlandse Overheden. 
Bloemenhulde door de OS. der vijf 
naties. Défilé met medewerking van 
de muziekkapel der Belgische Zee
macht en de Kon. Harmonie der In
validen. Ontbinding.

Tot besluit van de Rondreis, zal er 
in de nieuwe salons van het «Termaal 
Paleis» een officieel banket gehouden 
worden, waar de buitenlandse en 
Belgische Overheden, de afgevaardig
den der Buitelandse O.S., de Bonds
raad van het N.V.I. zullen aanzitten.

In de voornaamste restaurants van 
Oostende zullen verder galadiners - 
tegen gunstprijzen - opgediend wor
denden voor de ingeschreven afge
vaardigden en deelnemers.

DE «EET MEER VIS» EN GARNAAL» 
RECLAME

Ter gelegenheid van dit congres zal 
een «Eet meer vis en garnaal»-re- 
clame gevoerd worden.

Het programma er van luidt :
1 1 9

ZATERDAG 18 JUNI', om 20 Uur :
Opening van de visweek en ont

vangst van de personaliteiten die 
deelnemen aan het congres, daarna 
tot 22,30 uur : bereiding en koste
loze uitdeling van gefruite vis en 
verse garnaal.
ZONDAG 19 JUNI :

Van 10 tot 13 uur, bereiding en 
kosteloze uitdeling van gefruite vis 
en verse garnaal voor het publiek.
MAANDAG 20 JUNI :

Van 10 tot 13 uur : bereiding en 
kosteloze uitdeling van gefruite vis 
en verse garnaal voor het publiek.

Om 13,30 uur : ontvangst der per
sonaliteiten, visdejeuner, toespraken 
en sluiting.

De manifestaties gaan door in de 
«Albert Hall».

De vis wordt geleverd door het 
«Verbond der Belgische Zeevisserij».

De garnaal door het «Verbond der 
Kustvisserij»,

De demonstraties worden gegeven 
door de lesgeefster van de Propagan- 
da-commissie voor Visverbruik Mevr. 
Coenen, hierin bijgestaan door de 
oudste leerlingen van de Stedelijke 
Huishoudschool van Oostende en een 
paar personen uit het zeevisserij be
drijf.
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In de Schipperstraat, 54 werd Rou- 

zée M. plots krankzinnig en diende on 
verwijld weggebracht te worden.

GELDBEUGEL VERLOREN
In de Ciné Forum zou Demortier A. 

wonende Christinastraat, 24, zijn geld 
beugel verloren Hebben. Hij bevatte 
1,800 fr. en papieren.

SLAGEN
In de herberg «Vosseslag» Briganti- 

nestraat werden slagen uitgedeeld 
tussen Meifaut Irène en Bael Jean, 
wonende Oesterbankstraat.

PAARD GEKWETST EN 
AFGEMAAKT

Zondag deed zich aan de hoek van
de Elisabethlaan en Torhout steenweg
een botsing voor tussen de wagens van

__________________ ____  Nauwrynck Jaspar uit Ichtegem en
“  ”  , " Aii,™* een onbekende auto. Een renpaardDoor de autorijder Joris Albert uit kQn z:ch ^  de wagen losrukk£n en

wilde op de vlucht slaan. Hierbij kwam 
het echter tegen een paal terecht zo-

SLECHTE BESTRATING

Lessine werd klacht neergelegd tegen 
de stad. Het voorwiel van zijn in de
Vlaanderenramp geparkeerde auto . . . f . .
werd ernstig beschadigd door het lelt dfer moeten afmaken dat de straatstoep in zeer slechte dier moeten afmanen.
staat verkeerde.

DOMPELAARSTER
Kaye Julienne, wonende te Brussel 

doch alhier verblijvende Albert I wan
deling meldde zich aan bij de politie 
om onderdak te bekomen.

Ook de slachters moeten leven 
Maar ze moeten ’t ons vergeven 
Als we zeggen «EET MEER VIS» 

Daar het vlees veel duurder is
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DOUANIER IN MOEILIJKHEDEN
Tijdens de diensturen kreeg de tol

beambte Proost Achille, wonende Zuid 
straat bezoek van Dswandel Madelei
ne die licht beschonken bleek. Toen 
de vrouw opdaagde begon Proost om 
hulp te roepen. Naar verluidt kwam 
Dewandel hem geregeld gezelschap 
houden op de aanlegkaai van d2 mail
boten in het kaaistation. Er was ech
ter onlangs een haar in de boter ge
vonden en Proost had reeds een klacht 
neergelegd bij de politie. Proost was le Magdalena z.d., 
er ten slotte van onder getrokken en 
had Dewandel alleen gelaten. Deze 
kwam thans vragen wat zij met de 
sleutels moest aanvangen. Daarop is 
Proost beginnen om hulp te roepen...

Ja, dat «zwakke» geslacht !

| M iddM e’tke
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BURGERSTAND
Overlijden : Strumane Victorine, 87 

jaar wed. Lamote Leopold.
Geboorte : Taliman Eric v. Marcel 

en Coutteau Margaretha.
Afkondigingen : Drouard Gaston, 

kellner, St. Joost ten Noode en Muy- 
Moerman Roger,

HET IS STEEDS MOOI WEER 
VOOR WIE EEN BILJET VAN DE

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

BIJ ZICH DRAAGT

WANT DE HOOP WELDRA 
MILLIONNAIR TE WORDEN

of zelfs maar een der mindere loten 
te winnen 

doet alles licht en vrolijk schijnen

WAAGT OOK GIJ UW KANS ! 
TREKKING OP DINSDAG A. S.

21 JUNI

Ue MORiLANWELZfMARIEMONT
(228)
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APOTHEEKDIENST
Zondag 19 Juni wordt de apotheek- 

dienst verzekerd door dhr Vogels, 
Bakkerstraat 31.

FONTEI NIERSDIENST
In de *eek van 18 tot 25 Juni 

wordt de fonteiniersdienst verzekerd 
door fonteinmeester Henri Boute, de 
Smet de Nayerlaan 56.

Emiel en 
39; Maes

BURGERLIJKE STAND
Geboorten : Six Elza, v.

Ide Helena, Prinsenlaan 
Astrid v. Marcel en Monballyn Marie, 
(H eist); Staelens Annie v. Octave en 
Pyra Yvonne (Zuienkerke); De Bruy- 
cker Willy v. André en Praet Paula, 
Langestr 15; Feys Mare v. Maurits
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AANRIJDINGEN telijk geval plaats tussen de wagens
Op de Ursellaan kwam het tot een van Binst uit Brussel en Deprez uit 

botsing tussen de personenwagens Beernem. 
van Colson J. u.t Brussel en De jae
ger C. uit Gent. Enkel stoffelijke

ZEILBOOTJES IN NOOD
Zondagnamiddag diende een staats- 

loodsboot de haven van Oostende te 
verlaten om 4 zeilbootjes binnen te 
brengen. De bootjes waren door wind
vlagen verrast en konden niet meer 
op eigen kracht de veilige haven aan
doen.

EEN EDEL GEBAAR VAN DE 
POLITIEKE GEVANGENEN

Bij de laatste gala voorstelling ge
geven door het Geheim Leger en de

z.b. en Lejeune Angella, hotellierster schade.
Huwelijk : Tanghe Maurits, ijzer- 

binder, Snaaskerke en Denolf Maria.
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AANSTAANDE ZITTINGEN
Tussen de respectievelijke voorzit- 

Op de Leopoldlaan had een soor- ters van de C.V.P., B.S.P., de Liberale
en de Kommunistische partijen werd 
een overeenkomst gesloten om gedu-1

N I E U W P O O R T
^ VWV̂ /VVVVVVVVVA/VVVV\'VVVVVVVVVVVVVVWl>VVVVVVWVVVV\ VVVVVVVVVWV̂ A-WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

APOTHEEKDIENST
Voor Zondag 19 Juni : Apotheek

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

ONGEVALLEN
Woensdag 8 Juni 11. rond 22,30 uur 

was onze stadsgenoot A. Caulier met 
zijn wagen op doorreis te Halewijn 
(Frankrijk) toen hij plots op een

Politieke Gevangenen ̂ «De laatste éta- Buiten grote stoffelijke schade lie- 
* i -*• pen de Chauffeur Van de stilstaande

auto en dhr Caulier, lichte verwon
dingen op.

Vrijdag jl. kwam de heer G, Moer
man met zijn vrachtwagen de W. De 
Roolaan afgereden. Aan het kruis
punt van de Duinkerkestraat stopte 
een personenwagen waarvan de ge
leider dacht dat de heer Moerman 
rechtdoor zou rijden. Bij het nemen

hoopt worden dat eerlang met het 
herstellen ervan zal begonnen worden.

Moeten dan nog aan de beurt ko
men : de besherming van de Zeedijk 
tegen de zee en het herstel van het 
Westerstaketsel. Wanneer deze zalen 
in orde komen zal ons mooi bad
plaatsje weer zijn vroeger uitzicht 
herkrijgen. Het is aan het gemeente
bestuur van Nieuwpoort dat de zware 

stilstaande auto uit Rijsel botste, last valt om deze belangrijke werken

rende de kiesstrijd geen gebruik te 
maken van kalk en teer. Dit kunnen 
we een gelukkig initiatief noemen, 
want het gaat toch niet op onze stra
ten te bevuilen gedurende het zomer
seizoen.

APOTHEEKDIENST '
Zondag is de apotheek 

van dienst. Open van 9.30 
van 16 tot 19 uur.

D’hooghe 
tot 12 en

pe - Auschwitz», was de overeenkomst 
de winsten te delen.

Thans heeft het Bestuur der Poli
tieke gevangenen, haar deel integraal 
afgestaan aan de Unie der Moeders, 
Weduwen en Wezen ten bedrage van 
2103,45 fr met als nota b'jgevoegd : 
«Onze doden vergeten wij niet, en voor 
hunne familie staan wij borg».

Voor dit edel gebaar danken 
moeders, weduwen en wezen.

de

HOLLANDER OP DE DOOL
De Hollander Gerard Dejonghe, 22 

jaar uit Amsterdam meldde zich bij de 
politie aan. Hij verklaarde zijn auto
bus waarmede hij gekomen was, ge
mist te hebben en geen geld te hebben 
om  alleen de terugreis te kunnen aan
vangen. Hij zal ter beschikking van 
de Nederlandse Consul in Brugge ge
steld worden.

VALSE BANKBRIEFJES
Te Oostende werden andermaal val

se bankbriefjes in beslag genomen. Op 
het postkantoor van het E. Feysplein 
ontdekte men een vals biljet van 100 
Jr en in het hoofdkantoor, Witte Non
nenstraat een biljet van 50 fr.

INTERNATIONAAL CONGRES DER 
LEGERGENEESHEREN

EERSTE BIJEENKOMST
Te Oostende werd het eerste Inter

nationaal congres van de officieren 
van de legergezondheidsdiensten ge
houden.

De deelnemers werden op het stad
huis ontvangen door de overheid. 
Volgende landen waren vertegen
woordigd ; België door colonel Maens, 
afgevaardigde van de minister van 
Landsverdediging, colonel Glorieux, 
vertegenwoordiger van de inspecteur 
der gezondheidsdiensten, generaal- 
m ajoor Volcken en prof. De Baiseux; 
Frankrijk door colonel Hubert, voor
zitter van het comité interallié des 
officiers-Medecins de réserve; Ame
rika door generaal Edgard Hume; 
Canada door luitenant-colonel Scott; 
Noorwegen door generaal Florelis; 
Luxemburg door majoor Feiten; Ne
derland door generaal Winkens. Dhr 
Serruys bracht hulde aan het doel 
van deze bijeenkomst nl. het verwe
zenlijken van een nauwere samen
werking tussen de vertegenwoordigers 
van deze legerafdelingen en het be
vorderen van de geneeskundige leger
dienst op technisch gebied. Verder 
drukte dhr burgemeester de hoop uit, 
dat het congres zou leiden tot het 
treffen van enkele doelmatige be
sluiten niet alleen ten voordele van 
het leger, doch ook van de burgerlijke 
bevolking. De voorzitter van het con
gres sprak een dankwoord uit en ver
klaarde dat men Oostende als con
gresstad verkozen heeft omdat het de 
heidenstad van de laatste, oorlog is 
geweest. Op zijn beurt wees een Bel
gisch vertegenwoordiger op de ver
diensten van dhr Serruys in Mai 1940, 
toen Oostende door de eerste Duitse 
luchtaanvallen zwaar geteisterd werd. 
Tevens werd aangestipt, dat hst leger 
op atoom- en op biologisch gebied een 
grote ontwikkeling heeft medege
maakt. In het kader van deze ont
wikkeling wil het geneeskundig korps 
niet ten achter blijven. De deelnemers 
aan het congres bezochten gedurende 
de namiddag enkele merkwaardighe
den van de stad en spraken hun lof 
uit over hetgeen reeds verwezenlijkt 
werd sedert de bevrijding.

erdoor te krijgen.
... etalagewedstrijd 

De uitslag van de étalagewedstrijd 
werd door de jury als volgt vastge
steld :

1. RATHE Daniël, Marktstraat,
245.5 punten (juwelen); 2) Messiaen 
Roger, Marktstraat, 237,5 punten, 
(vishandel); 3) Dévroe L. Marktstr.
235.5 punten (vishandel); 4) Maerten 
Gerard, Marktstraat, 228 punten, 
(beenhouwerij); 5) Coulier André,

(pasteibak- 
Kerkstraat,

226.5 (juwelen); 7) Debaecke Gebr., 
Langestraat, 225 punten (ijzerwaren); 
8) Va nOost Leon, Langestraat, 220,5 
punten (épicerie); 9) Minne Louis, 
Marktstraat, 211 punten (elecfrici- 
teit); 10) Calie Lucien, Langestraat, 
210 punten (ijzerwaren).

Als slotwoord over dit initiatief 
moet gezegd worden dat het een 
schitterend succes gekend heeft en 
dat de inrichters alle gelukwensen 
verdiend hebben.
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van de draai greep de camion de an
dere auto in de zijde. Er was enkel eKrkstraat, 227 punten 
stoffelijke schade. De rijkswacht van kerij); 6) Berquin Paul, 
Nieuwpoort deed de gebruikelijke 
vaststellingen.

BURGERLIJKE STAND
Geboorten : Demarcke Maria v.

Leon en Vansteenkiste Thérèse;
Eeckhout Josiane v. August en Lou- 
naert Lucienne.

Overlijden : Vantieghem Elisa, wwe 
Duyck Karei, 73 jr.

Afkondigingen : Sanders Henri, fa 
briekwerker (Oudenburg) en Coulier 
Irène.

CONCERT
Maandag 20 Juni a.s. te 20 uur 

geeft de Kon. Katholieke Fanfare een 
muziekconcert op de Grote Markt.

VLAAMSE KERMIS
De jaarlijkse Vlaamse Kermis van 

de Rijksmiddelbare Scholen heeft 
plaats op Zaterdag 18 Juni vanaf 21 
uur. Zondag 19 Juni vanaf 14 uur en 
Maandag 20 Juni vanaf 17 uur. Tal
rijke nieuwe aantrekeklijkheden zul
len er de bezoekers kunnen vermeien. 
Te 21 uur is er telkens een gezellig 
samenzijn met orkest. Op Maandag 20 
Juni wordt de trekking gehouden van 
de reuzentombola. Ingangprijs tot 21 
uur 5 fr., na 21 uur is het 10 fr. Deze 
Vlaamse Kermis wordt ingericht door 
de «Oud leerlingenbond» ten voordele 
van het boeken- en studiebeurzen
fonds.

TE BEGEVEN PLAATSEN
Voor de diensten van het gemeen

tebestuur zijn een plaats van klerk en 
van halfgeschoolde werkman-meka- 
nieker te begeven. De aanvragen 
moeten tegen 26 Juni a.s. bij de bur
gemeester der stad toekomen. Verdere 
inlichtingen in het secretariaat.
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DE ZEEWIJDING
Tengevolge de verkiezingen van 26 

JiVii wordt de Zeewijding en de St
Jansprocessie uitgesteld 
gende Zondag.

tot de vol-

DE AANHECHTING
Het wetsbesluit dat de uitbreiding 

van het grondgebied van Nieuwpoort 
regelt verscheen in het Staatsblad op 
Vrijdag 10 Juni jl,. en wordt dus ef
fectief 10 dagen later. Deze heugelijke 
gebeurtenis zal heel waarschijnlijk 
op 24 Juli gevierd worden en, laat ons 
hopen, op een manier deze zo belang
rijke gebeurtenis waardig.

TE NIEUWPOORT-BAD
Binnen kort zal aangevangen wor

den met het herstel van de Zeedijk. 
Op heel zijn lengte, oneeveer 2 Km 
lang, zal hij belegd worden met gele 
stenen die zullen geleverd worden 
door de Steenbakkerij Florizoone. 
Voor dit werkje dat in 300 werkdagen 
moet afeehasne’d worden zijn zo maar 
9 mlllioen stenen nod!g.

De aanbesteding voor de golfbreker

WIST GIJ ?
De firma «Sodetar» uit Brussel 

heeft de grootse werken aangevat tot 
het herbouwen van drie peilers in het 
Leopoldkanaal. Tevens zal ook on
derzocht worden of de oude peilers en 
bruggenhoofden nog in goede staat 
zijn, teneinde het herbouwen van de 
vooroorlogse brug toe te laten.

Uit officieuze bron wordt vernomen 
dat volgend jaar ook Zeebrugge met 
een moderne badinrichting zal be
deeld worden. Het Blarikenbergs bad- 
paléis en het Zeebrugs barakkenkamp 
bieden ook wat te veel contrast en is 
geenszins van aard om het strand
leven aan ons strookje kust te be
vorderen.

Niettegenstaande wij zonnig weer 
hadden en weinig wind, dus echt 
vissersweer, was de haven deze week 
meer dan ooit met onze sloepen ge
vuld. Staking ?... Welneen... het Is nu 
eenmaal alle dagen geen Heist Ker
mis met al zijn attracties. De boog 
kan toch niet altijd gespannen blij
ven.

Het is waarlijk bedroevend en ont
stellend wanneer men de cokesfa- 
briek passeert en bekijkt : weinig of 
geen kaaibedrijvigheid., een 
aantal in werking zijnde ovens en I 
millioenen kgr cokes torenhoog opge
stapeld : geen afzetgebied ! Moest 
naast de glasfabriek, die volledig 
stilligt, nu ook nog de cokesfabriek 
lamgelegd worden, dan ware dit voor 
onze streek een echte ramp.

BURGERLIJKE STAND
Geboorten : Tiri Daniël, Pannestr. 

109; Desmidt Jenny, St. Antoniusstr 
5; De Wispelaere Marie-Claire, Vla
mingstraat, 10-12.

Overlijdens : Monballiu Joseph, ge- 
pens.onneerde, 74 j. echtg. Goetinck 
Marie-Anne.

Huwelijksafk. ; Leclercq Luc, tech- 
xjieker te Helst en Boreux Christi
ne z.b. te Yvoir.

Huwelijken : Janssens René zee
visser en Bulcke Gisèle z.b. beiden te 
Heist; Vermeersch Joseph voerman 
te Westkapelle en Decorte Yvonne z.

NIEUW STATION
De werken voor de nieuwe statie 

schieten goed op. Tussen de Ramsca- 
pellestraat en de vaarten werd de ver 
hoging reeds goed doorgevoerd en 
naar we vernomen hebben wordt door 
de firma Moens uit Etterbeek op 22 
dezer aangevangen met het bouwen 
der viaducs over de Westcapelle- en 
de Ramscapellestraat.

WEDEROPBOUW
Op Woensdag 29 Juni en 13 Juli zal 

door de co-operatieve van Wederop
bouw een aitdag gehouden word dn 
van 13 tot 16 uur ten Stadhuize voor 
de gemeenten Heist, Ramscapelle en 
Duinbergen.

Maak geen verdriet 
Eet een verse GRIET

en Degrande Maria (Zeebrugge); 
Cattoor Marcel v. Edgard en Peeters 
Mariette (Lissewege); Tiri Daniël v. 
Ludovicus en Devlaminck Irena 
(Heist); Van Dyck Jeanine v. Andreas 
en Courtois Lucienne, Langestr 25; 
Desmidt Jenny v. Triphon en Vanl 
tournhout Isabella (Heist); Devolder 
Ivan v. André en Van Ghelder Adrien 
ne (Heist).

Overlijdens : De Zutter Leonie, 81 
jr, echtg. Strubbe Petrus, de Smet de 
Nayerlaan 56;

Huwelijken : Jaak Ponjaert met De
nise Merveille .

Afkondigingen : Juliaan Goegebeur 
met Julia Persyn (Stalhille).

TENTOONSTELLING
Op Zondag 19 Juli van 10 tot 16 uur, 

wordt er in de Middelbare Nijverheids 
school, Onderwijsstraat, een tentoon
stelling gehouden van werken van de 
leerlingen. Alle belangstellenden wor
den vriendelijk uitgenodigd.

ROND HET TWEEDE FESTIVAL 
VOOR FILM EN SCHONE KUNSTEN 
TE OOSTENDE

Het gemeentebestuur van Blanken
berge zal inrichters, filmdirecteurs, 
vedetten en ;andere deelnemers van 
het filmfestival Zondagvoormiddag te 
10 uur ontvangen in het stedelijk 
Casino.

ZEEWIJDING
Zondag 19 Juni gaat te 11 uur de 

jaarlijkse H. Sacramentsprocessie en 
Zeewijding door, met medewerking j 
van de harmonie «Kunst na Ver
maak» van Brugge en de Harmonie 
Ste Cecilia van Blankenberge.

Te 15 uur op de Grote Markt, kunst
concert door de Koninklijke Philhar- 
monie uit Poperinge.

Te 20,30 uur Taptoe door de Har
monie Ste Cecilia.

OPENBARE AANBESTEDING
De openbare aanbesteding voor het 

leveren en plaatsen van planten in de 
openbare aanplantingen gaf als laag- 
ste aanbod ; Bloemisterie St Doro- 
théa, Gent, 3.500 fr.

Aanleggen van een waterleiding 
onder een deel van de Vrede- er 
Scharebrugstr te Uitkerke; Dermul 
Georges, St Andries, 157.358,45 fr.

BRAND
In de nacht van Maandag op Dins

dag is brand uitgebroken in de pa
tisserie Alexander op de Zeedijk. De 
brand kon spoedig overmeesterd wor
den, maar richtte nochtans aanzien
lijke schade aan : de bovenverdieping 
en het dak zijn in de vlammen op
gedaan.

De brand is door de verzekering ge
dekt.

IN DE STEDELIJKE VISMIJN
In de afgelopen week werd in to. 

taal 4583 kgr verse vis, voor 7 reizen 
en 1479 kgr. garnaal voor 24 reizen 
aangevoerd. De verkoop bracht res
pectievelijk 51.365 en 41.359 fr op.

HET CIRKUS
Het cirkus Van Bever heeft onze 

stad verlaten en er de beste lndruk 
nagelaten. Het heeft zich door echt 
cirkuswerk gekenmerkt en alle bezoe
kers hebben zich dan ook in het aan
schouwen van paardendressuur kun
nen verlustigen.

nSDaarheen deze week ?
O O S T E N D E  NIEUWPOORT

CINEMA’S CINEMA'S
PALACE : «LE CARREFOUR DES PAS NOVA : van Vrijdag tot Zondag 

SIONS» mét Viviane Romance. K.T. «L’ETERNEL CONFLIT» met An.
NOVA «EEN IDEALE ECHTGENOOT» nabella en Louis Salou.

in technicolor met Michaël Wilding Maandag en Dinsdag : «EMILE
en Paulette Goddard. K.n.T. L’AFRICAIN» met Fernandel

FORUM : «LE MIRACLE DES CLO- CENTURY : van Vrijdag tot Woens
CHES» met Fred Mc Murray en AU- dag : «HET SLUIPENDE GIFT
da Valli. K.T. wetenschappelijke film over de ve

CAMEO : «RENDEZ-VOUS A BER-
LIN» met George Sanders en Mar
guerite Chapman. K.T.

RIALTO: «L’ENSORCELEUSE DE BER

nerische ziekten.

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

HALLO SCHUTTERS EN 
KERMISVIERDERS

Bij onze Zuiderburen te Llssewege, 
richt de plaatselijke voetbalclub op 
zijn terrein op Zondag 19 Juni a.s. 
een groots opgevatte Vlaamse Kermis 
in ten voordele van de maatschappij. 
Voor groot en klein, voor oud en 
jong werd gezorgd : monsterschieting 
op de liggende wip, gaaibolling, aller
hande vermakelijheden en jongens
spelen, verfrissingen en eetwaren al- 
leraard zijn te bekomen, ballonwed- 
strijd en openluchtbal opgeluisterd 
door de plaatselijke fanfare en een 
orkest. Begin te 14 uur tot in de late

werd uitgeschreven zodat mag ge- of de vroege uurtjes.

Arthur en Marlène CASINO . van 17_6 tot 2o-6 : «JAS 
SY, DE TROUWE ZIGEUNERIN» 
Van 21-6 tot 23-6 : «DE BEUL VA1 
ROME».

COLISEE : van 17-6 tot 20-6 : «Oï 
DIE MATROZEN» met But Abbot 
en Lou Costello.

Kind. toegelatei 
Van 21-6 tot 23-6 : «IN HET ZU1 
DEN VAN TAHITI» met Marif 
Montez.

Kind. toegelaten 
PALLADIUM : van 17-6 tot 2CT-6 

«DE EXTRAVAGANTE MIJNHEEJ 
JONES»
Van 21-6 tot 23-6 : «EEN MAN I 
DE KLEM»

Kind. niet toegel.

Dietrich,
CORSO ; «LES DERNIERS JOURS DE 

POMPEI» met Nestan, Forster en 
Alan Hale. K.T.

RIO : «LES PILLARDS DE LA VILLE 
FANTOME» met Denis Moore en 
Wanda Mc Kaye. K.T. 

klein ROXY : «DERRIERE LE MASQUÉ» 
met Yvonm- de Carlo en Dan Du- 

ryea. K.T.
f

M I D D E L K E R K E  
CINEMA’S

RETHORIKA : van 17 tot 19 Juni 
«EEN VROUW ZONDER LIEFDE» 
met Glenn Ford en Evelvn Keyes; 
van 20 tot 23 Juni ; «DE MAN UIT 
COLORADO» kleurfilm met Glenn 
Ford en William Holden.

PALACE : van 17 tot 19 «LA CHEVAU- 
CHEE DE LA GLOÏRE» met John 
Wayne en Ruth Holl.; van 20 tot 
23 f: «L’AMOUR CHERCHE UN 
TOIT» met 'Paiïtette Goddard en 
«FN ROUTE VERS LE MAROC» m. 
Bing Crosby, Bob Hope en Doro- 
thy Lamour.

OUDE GAZETTEN TE KOOP
ter drukkerij van «Het Nieuw 
Visscher'iblad» Nieuwpoortstwg 
44, aan 3 fr. per kg.

H E I S T
CINEMA’S
MODERNE : van Vrijdag tot Zonds 

«DE CHARLATAN» met Tyrone ï 
wer en Joan Blondell; van Maar

dag tot Donderdag : «HET KRUI 
VAN LOTHARINGEN» met Jean-1 
Aumont en Gene Kelly.

PALACE van Vri.'dag tot Zondag 
«TYPHON, DE WERVELWIND» mei 
Dorothy Lamour en Preston; vai 
Maandag tot Donderdag «TUSSEN 
TWEE VUREN» met John Wayne 
en Ella Raines.



Het sportieve Steene telt een 
beloftvol wielerelement onder 
haar inwoners. Het betreft hier 
de jonge beginneling Lucien 
Deketelaere die in de laatste 
weken pracht-resultaten boekte 
Zondag wist hij zich wederom 
2e te plaatsen te Middelkerke. 
Prachtig Lucien, en doet zo 
voort ! !

li l

SPORTNIEUW S
Kan V ertriest

Zondag voor de verrassing zorgen ?
Zondag krijgen we dus het gewei- we : Hauglustaine H. (Dison kamp ’48 

dig spektakel op het vliegveld Oost- Leboutte C. (D son) kamp. ’47; Doek L. 
ende - Middelkerke dat aanvankelijk (St. Truiden) overwinn. in de Buffalo 
voor Zondag 12 Juni werd aangekon- te Parijs ’49; Bourdouxhe (Luik) op- 
digd Speciale trams voor en na de komende ster en gevreesde specialist; 
wedstrijden zullen een massa sport- Van Thielen (Herenthals) senior-kam 
mannen naar het vliegveld brengen al pioen der Kempen; Burhenne A. (Ver
waar een perfecte ordedienst voor een viers); Brackx A. (Oostende) 2e in 
tot in de puntjes verzorgde weidekoers kamp. van België ’43; Zwolfs (M ol); 
zal zorgen. De ingangspr'jzen zijn in Van Dyck (Noorderwyck); Liekens 
ieders bereik en van o^ alle plaatsen (Noorderwyck); Lys (Brugge); Blanc- 
zal m°n op uitstekende wijze de ren- quaert (Aalst); De Cat (Eekeren-Ant- 
ners kunnen volgen daar midden in werpen); Carlier (K ortrijk); Tourneur 
de piste niemand mag plaatsnemen. R. (Herstal); Van Roy (Noorderwyck) 
Wie in 1947 de opwindende wedstrij- Juniors : Bruneel (Poper’nge); Ca- 
den,op  de cimenten omloop van het lus (Torhout); Van de Walle (Oost- 
vliegveld kon bijwonen en de side-cars ende). Christiaens (M eenen); De 
in hun acrobatische toeren in hun e- Meester (Brugge); Tack M. (Deerlijk) 
lement zag zal op Zondag 19 Juni niet Kurrels (Antwerpen); Dubois (Ou- 
willen afwezig zijn en met recht en grée); De Meurickey (Antwerpen) ;

Goddaert (Antwerpen); Devos (Meo-

lefczn tdatiA feteie 
tijden aan ?

Het onverwacht lang aanslepen van 
de voetbalcompetitie heeft de in

richters van de Oostendse Wielerbaan 
werkelijk onaangename parten ge
speeld. Het enthousiasme voor de 
voetbal gaat te Oostende thans met 
reuzeschreden vooruit. Dit is niet 
van aard om aan andere sporten te 
schaden, wel integendeel. Doch wan
neer twee sportmanifestaties op de
zelfde dag doorgaan zal de voetbal 
het steeds halen op de wielerbaaii.

De Belgische stayerskamp.oenschap 
pen staan voor de deur en reeds bij 
de ziftingen zal er een merkbare 
belangstelling waar te nemen vallen.

Programma voor Zondag :
Criterium in snelheid ; Van Vliet; 

Scherens; Gerardin; Senfftleben; Van 
Looveren; Gosselin en Pauwels.

Tot slot 50 km. pioegkoers met de 
beste beroepsrenners van de streek.

Zondag 3 Juli 1949 : Ziftingswed- 
strijd voor het kampioenschap van

Maandagmiddag werd beslist 
door de hogere leiding van de 
B.W.B. die speciaal naar Kor
trijk was gegaan dat de wereld
kampioenschappen op de weg 
volgend jaar te Moorslede ver
reden zullen worden.

reden zijn sportvrienden meebrengen
want de nationale weideproeven zijn nen); De Cat (Meenen); Juin A. Moes 
ndg heel wat opwindender en acroba- kroen); Simaeys (Roeselare); Veati België halve fond over 100 km., met
tischer dan de gewone snelheidrace’s (Beyne - Heusy); Garnier (M arche);, Breuskin Rauoi, Bruneau Emiel, De-
op de cimenten band Reynaert (Oostende). j stobbeleire Louis, Goethals Oscar en

T-to «nnnn fr nrii^en zullen de beste Dlt lot renners vertegenwoordigt ze Leliaert André.
Belgische «necial sten naar Oostende ker het beste wat ons land voor een Allen de eerste twee komen in aan-t i  J N a t i o n a l e  Weidekoers kan samenbren merking voor het kampioenschap vanlokken. Onder hen zijn er hier reeds 
enkelen bekend omdat ze ook reeds 
op de speed-way piste van de Oostend
se wielerbaan zijn opgetreden. Maar 
de grootste verwachtingen van de lo
cale supporters en sportmannen zullen 
zeker weggedragen worden door Ver
triest, die zich de jongste weken her
haalde malen wist te onderscheiden, 
en op eigen bodem en voor eigen pu
bliek zichzelf zal w'llen overtreffen.

Iedereen acht Vertriest in staat te 
Oostende op het vliegveld werkelijk 
een schitterende verrichting te bewer
ken en daar de locale crack zich ten- 
dege op deze nationale proef heeft 
voorbereid, achten we hem dan ook 
in staat voor een zeer aangename ver
rassing te zorgen.

De wedstrijden vangen stipt om 14 
u. aan. Om d-t uur zal, er zich reeds 
een massa belangstellenden uit het 
binnenland rondom het parcours ver
dringen. Onze sportmensen zullen er 
echter ook willen bij zijn en zo moet 
deze dag der motosport tot een gewel
dig succes uitgroeien.

In laatste instantie kwamen we 
nog aan de volledige lijst der inge
schrevenen voor de Nationale Weide
koers Er worden 10 koersen gereden. 
De eersten komen in finale, de an
deren komen in herkansing. Er zijn 
drie categoriën : juniors, seniors, in
ternationalen.

Bij de seniors-internatinalen hebben

gen. Aanvang om 14 u. stipt. België op Zondag 10 Juli.

A.S.O. &

knapste ploeg van bevordering

b o e i e n
Zoals alle bladen hebben wij reeds 

breed commentaar gegeven over de 
welgelukte roeiwedstrijden van Pink- 
steren, waar onze roeiers vier over
winningen en twee tweede plaatsen, 
die met een weinig geluk ook over
winningen konden zijn, boekten.

De roeiwedstrijden van Oostende, 
de Belgische Henley, zoals men ze 
wederom noemt, hebben de sterkste 
Franse en Engelse ploegen aan het 
werk gezien, en, verheugend feit, on
ze Belgische ploegen hebben getoond 
dat zij de sterkste waard waren. Als

Slandom Piet Me%mea 
ötadien

Het is reeds algemeen bekend in 
onze sportmiddens dat de jonge Her- 
mesclub niet bij de pakken blijft zit
ten en sedert haar ontstaan reeds 
een hele weg heeft afgelegd. Wie 
nog zou twijfelen aan de jeugdige ex
pansiekracht en Hermes, kome even 
een oogje werpen op de werken die 
voor het ogenblik aan gang zijn. op 
het Hermes Stadion gelegen op het 
grondgebied Steene, ter hoogte van 
de Torhouse steenweg, even over de 
«Hoge Barriere». De indruk zaf zeker 
overdonderend zijn en velen zullen 
verklaren «werkelijk we wisten niet...» 
Inderdaad, wat daar gepresteerd 
werd, grenst aan het ongelooflijke. En 
bijna alles met eigen krachten, eigen 
arbeid.

Hermes is werkelijk de rijkste ploeg 
van Oostende, niet aan geld, doch 
aan idealistisch betrachten van een 
einddoel dat nog steeds ondubbelzin
nig klinkt in de woorden «Mens sana 
in corpore sano». Prachtig, Hermes-

Het is toch

W A A R
Het is dan toch waar, Mon Everaert 

legt er het bijltje bij neer. De stichter 
van Ostend Swimming Club, de on
vermoeibare trainer van Caroentje en 
Van de Kerckhove, de organisator van 
schitterende zwemfeesten zegt de 
zwemsport vaarwel. Hebben het af
scheid van Caroen en Van de Kerck
hove reeds roering verwekt, het a f-__  _______ ______ _______
scheid van Mon Everaert zal nog druk-; bestuur en Hermessers ! Op dergelijke 
ker besproken worden. Weliswaar w or' prestaties mag onze stad fier zijn. 
den aldus niet alle bruggen en wegen ( Donderdag om 19 uur werd door 
naar een nieuwe schitterende toe- Kan. Deken Desmet tot de eerste 
komst opgeblazen doch het heengaan steenlegging van het club-house over- 
van Mon Everaert is n'et van aard om gegaan, 
met veel optimisme die toekomst te
gemoet te treden. Wie de taak van 
Everaert zal overnemen, is wellicht 
nog niet gekend. Oostende hoopt ech
ter dat er tussen de nieuwe kracht en 
Mon Everaert een goede verstanhou- 
ding en samenwerking moge heersen 
zodat door de werklust van de nieuwe 
en de ondervinding van de afgetreden 
trainer er weldra weer grootse plan
nen mogen gekoesterd worden.

We zijn er trouwens van overtuigd 
dat, zo Mon Everaert n 'et door over
spanning, er toe gedwongen werd het 
trainen stop te zetten, hij nog niet 
tot Inactivlsme zou kunnen gedwon
gen zijn geworden. Na een maanden
lange rustkuur in Zuid-Frankrijk was 
de dokter onverbiddelijk : «rust !»

We hebben ten slotte nog een troost 
en die is dat Mon Everaert zeker nog 
geen afstand heeft gedaan van zijn 
grote l'efde voor de zwemsnort en al-

voor de oorlog een sterke vreemde 
ploeg naar hier kwam, was die bijna 
zeker gewonnen. Nu hebben wij bv. 
de vier zonder stuurman van Londen, 
waarvan de vier roeiers aan de Olym
pische Spelen deelgenomen hebben, 
zien geklopt worden door de Antwer
penaars, en in acht senior verliezen 
deze laatste slechts met 75 cm. op een 
ploeg waarin 6 overwinnaars van de 
Great Challenge van Henliey zaten, 
terwijl de sterke ploeg van de Encou- 
ragement van Parijs, met verscheide
ne Franse kampioenen, slechts de 
vierde aankwam.

De Belgische roeisport gaat vooruit. 
De prestaties van de Oostendse roei
ers krijgen er maar meer waarde 
door.

Voor de prijsdeling die de Maan
dagavond plaats had op het stadhuis 
voor een bomvolle zaal, moeten wij 
drukken op de woorden van de En
gelse «coach».
Mijnheer Morrel wist te zeggen dat 
hij in 1944 met de Royal Navy n a a r ' 
Oostende gekomen was en dat hij ; 
met pijn onze zwaar geteisterde stad 
aanschouwde. Maar nu, zegt hij, her
ken ik haar niet meer. Overal wordt 
gebouwd, de mensen zien er vriende
lijk en lachend uit en het is ons weer 
een genoegen naar België te komen 
waar wij altijd zo goed ontvangen 
worden. Moesten de Engelsen maar 
vrij naar België mogen komen, het 
seizoenvraagstuk waren opgelost.

EEN OOSTENDSE PLOEG NAAR 
PORTUGAL

Door hunne schitterende overwin
ning in vier junior, werd onze ploeg 
aangeduid om als enige Belgische 
ploeg onze kleuren te verdedigen op 
21, 22 en 23 Juli, bij de roeiwedstrij
den van Figuera da Fez, bij Lissabon.

WIE GAAT MEE NAAR WIJNEGEM ?
Er zijn nog enkele plaatsen be

schikbaar voor de roeiwedstrijden 
van Wijnegem op 19 Juni a.s. Prijs 
voor leden en supporters : 60 fr. Niet 
leden 80 fr.

L ulk-M id d e lk erk e

HET DUEL KNOKKE-ROESELARE 
BESLECHT

Naar we menen moet het geSchil
dus wel nog af en toe op het toneel zal ^n°kke - .Roeselare, thans, als defini- 
wofonvnnQn j.nvi j  Ane+on/i * tiet v3.X1 u0 dcicixi dgsciiouwu. Het toe-
I e Ï S r t  ^ H e f  z a ? d u s  n o f g e e n ^ o e p s c o m i t é  bevestigde de uitspraak 
definitief vaarwel zHn geen I van de Commissie van Toezicht en Be-dennitief vaarwel zijn. jroepsspel en h !ermede valt meteen ’t

Het past tot slot; in naam van het doek over de competitie 1948-49 en 
Sportieve Oostende, Mon Everaert te wordt F.C. Roeselare vast en zeker de 
danken voor alles wat hij voor de Oost | promoverende club. Uit het «vonnis» 
endse zwemsnort heeft geofferd en ge- van het Beroepscomité wensen we niet 
daan. Dank zij hem hebben we de te putten. Het houdt zich meestal bij 
naam van onze stad overal doorheen de bevindingen van de Commissie en
Eurona zien draeen. ln alle bladen 
werd over de Oostendse zwemmers be
sproken. We danken Mon voor r<p hon
derden uurtjes di'e hi1 in bet Baden- 
uale’ s heeft versleten en die de hns’ s 
leerden voor nrestaties w^aro-n Oost
ende en het, land moeen f ’er wlln. Met 
Mon Fveraert slaan we een d e r  schit
terendste en zeker on ver getelijke blad diend. Proficiat !

voor beroepsrenners
Spijtig genoeg verschenen slechts opliepen konden hun achterstand 

37 renners aan de start maar zoals niet meer goedmaken. Na wat scher- 
de uitslag aantoont was het kruim mutselingen op de weg Roeselare - 
van het rennerskorps vertegenwoor- Nieuwpoort werd de eindspurt door 25 
digd. Daar de renners tegen een he- renners betwist en gaf volgende uit- 
vige wind te kampen hadden werd slag :
het een eenton ge wedstrijd. Toch i. óllivier; 2. Aih. Buysse; 3. Stan 
werd er een dappere gang op nage- Verscheuren; 4. Thoma; 5. Declerck; 
houden want Decorte, Dufromont, R. (j Rosseel; 7. Debaere; 8. Callens; 9. 
Mertens, Van Mierloo e.a. die defekt Oreel; 10. gelijk : R. Desmedt, Haug-

staine; Mathieu; Deneve; Rijckaert; 
Speeckaert; 16. Beyenes; 17 Matthys; 
18. Gyselihck; lft. Van Roosbroeck; 
20. Calcoen; 21 Verhaert; 22. Jobé; 
23. Heinaert, 24 Glelen; 25. Van Bra
bant; 26. Van der Auwera; 27. Ver
meersch; 28. Flander Janssens; 29. 
Buysse L.; 30. Van Mierloo.

Er valt nog op te merken dat over
al grote belangstelling heerste en 
dat ter aankomst machtig veel volk 
aanwezig was. In afwachting der 
aankomst werd een prachtige wed
strijd voor nieuwelingen verreden, 
waarbij een regen van premiën te 
winnen vielen. Op een lot van 42 deel 
nemers slaagde L. Vandaele (Rudder- 
voorde) erin de zege te behalen. Ver
der volgen 2. Deketelaere, 3. W'llems 
4. Broucke: 5. Desmedt; 6. Vanover
beke: 7. Ghilhbert; 8. Rosseel R.; 9. 
Or'veir; 10. Rosseel E.; 11. Vanste- 
chelman; 12 Van Tomme, 13. Decorte 
14. Van Welsenaers; 15. Hansbeke.

Na de 2-0 zege aan huis was het 
wel voor iedereen duidelijk dat de ti
tel van Bevordering naar Oostende 
zou meekomen. Zo is het dan ook ge
weest. De 3-2 nederlaag heeft slechts 
weinig gewicht in de schaal kunnen 
werpen en ASO is op fraaie wijze 
kampioen geworden. Het is de mooi
ste bekroning van het mooiste slot 
van een voetbalseizoen, dat in de an
nalen van de Oostendse voetbal als 
onvergetelijk zal blijven aangetekend 
omwiLe van de drie kampioenentitels 
doch meest nog omwille van de 
prachtige wijze waarop ASO kam
pioen van de» Bevorderingsreeksen 
werd. Te Herstal hebben de roodgroe
ne zich flink verdedigd en een 3-3 
uitslag zou wel een betere spelweer- 

gave zijn geweest. Als uitblinkers 
kunnen we vernoemen Van Dieren
donck, Lenaers en Legon.

Uit die vier ontmoetingen kunnen 
we opmaken dat ASO en Bergen wel
tVVVVVVVVVVVV'VA’VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂

| We herinneren de sport- 
| mannen er aa*n dat de Nationa- 
| le Weidekoers op het vliegveld 
$ Oostende-Middelkerke om 14 u.
| stipt aanvangt. Daar de organi

satie tot in de puntjes is ver
zorgd doet men best tijdig ter 
plaatse te zijn. «Oostends uur» 
komt hier niet van pas.

Onder de motorduivels die 
Zondag de strijd aanbinden op 
het vliegveld Oostende-Mid
delkerke treffen we drie stads
genoten: Brackx, Reynaert en 
Vandewalle. Onze sportmannen 
zullen niet nalaten hen luide 
aan te moedigen. Zij van hun 
kant zullen hun vel duur ver
kopen.

<i/VVVVVVVWVA/VVVVVVV\A/VVVVVVA/VVVV'VVVVVVVVVVV>r

Speciale trams voor 
de motokoers

LIJNEN 2, 5 EN 6 
OOSTENDE ■ DE PANNE 

EN STADSDIENST OOSTENDE

Op Zondag 19 Juni 1949, ter gele
genheid van de motokoers op het 
vliegveld van Raversijde, zal de Stads 
dienst van l.,50 uur tot 15 uur en van 
17,35 uur tot 19,10 uur verlengd wor
den tot Mariakerke-Dorp.

Op de lijn Nr 2 Oostende-De Panne, 
zullen de volgende speciale treinen 
ingericht worden : uit Oostende te 
12,05, 12,45, 13,25 en 14,05 uur; uit 
Westende-Bad te 13,27, 14, 14,40 uur; 
uit Oostduinkerke-bad te 13,07 uur.

Na de koers zullen speciale treinen 
vertrekken : 1) van Raversijde Dijk 
naar Oostende, Westende-Bad en 
Oostduinkerke-Bad.
2) Van het vliegveld (Steenweg op 
Nieuwpoort) naar Oostende station.

de sterkste promoverende ploegen 
zijn en dat ze dan ook in dezelfde 
reeks werden ingedeeld... Tussen 
beide ploegen zal het tijdens de 
competitie wel nog een aangenaam en 
spannend partijtje voetbal komen 
De indeling der Brusselse ploegen in 
de A-reeks betekent voor ASO voor
eerst finantieel succes. Verder menen 
we dat onze roodgroenen en de an- 
re ploegen van de rivaliteit tussen de 
vier Brusselse ploegen zuilen genie
ten. Anderzijds zien we ook nög een 
E. Aalst, Cercle Brugge, St Niklaas, 
Kortrijk Sport, FC Ronse, U. Centre 
(trainer R. Lamote) waartegen het 
geen kinderspel zal zijn.

In elk geval, de aanstaande voet
balcompetitie belooft. We zullen weer 
voetbal zien van beter gehalte en de 
belangstelling over gans de kust zal 
meermaals naar ASO gaan.

De beste
doelschutters

£ena&t& en iDe Cuman 
Cegden &e&Eag op de eetate 

twee plaatsen

Dat de sicore-machine van rood
groen dit jaar beter heeft gewerkt 
dan tijdens het voorbije jaar, is geen 
geheim. De cijfers komen dit immers 
ook op afdoende wijze illustreren. 
Maar het is tenslotte een algemeen 
verschijnsel want een overzichtelijke 
vergelijking met het vorige jaar zou 
ons toelaten op vele feiten te wijzen 
die op een verbetering over gans de 
lijn duiden. Denk maar eens : in
1947-48 diende ASO beroep te doen op 
26 elementen terwijl tijdens de jong
ste competitie slechts op 17, En zo 
wijzen alle cijfers naar een algeme
ne verbetering.

Wat nu de doelpunten betreft, Le
naers en De Cuman kwamen dit jaar 
aan de 20, terwijl in 1948 Depauw 
en De Cuman ampertjes boven de 10 
kwamen. Een overzichtelijk beeld 
geeft hieronder de tabel met de lijs
ten der doelschutters in beide jaren.

1947-48 1948-49
C. Depauw 11 A. Lenaers 26
R. De Cuman 10 De Cuman 20
A. Lenaers 8 V. Dierend. 17
Van Dierendonck 7 J. Michel 10
Monteny 3 P. Monteny 6
R. Billiet 2 L. Legon 2
Deweert J. 5 F. Deschacht 1
J. Deschacht 2 Van Haecke 1
Depoorter 1
Van de Riviere 1
F. Deschacht 1
Holleméfesch 1
Van der Cruysse 1

FINALE : 
IJsberen-Bruggen en Wegen

TROOSTWEDSTRIJD : 
Elec. du Litt.-CS Béliard

2-1

6-0

acht het feit van de poging tot omko
perij niet bewezen.

De kamn:oenen vierden Zondag hun 
overwinning. Deze viering was er een 
waard’ g van een club als Roeselare, 
en verenigde de meest vooraanstaands 
fisruren van de voetbalwereld. F.C. Roe 
selare gil hebt uw promovering ver-

Cmpawtief. ‘Uetêand
Hieronder volgen de uitslagen van derde plaats door een ontredderde

de slotwedstrijd gespeeld voor het Béliardploeg af getekend te slaan,
tornooi M. "Jonckheere.

KAMPIOENSCHAP VAN 
WEST-VLAANDEREN

Zaterdag jl. alhier gespeeld tussen 
SV Zeewezen (kampioen gewest Oost
ende) en FC Rust Roest (kamioen 
Gewest Brugge) ging de overwinning 
naar de bezoekers. Na een emotievol
le match die besjecht werd met de 
ongewone 5-6 score, dit na twee 
verlengingen van 15 minuten. FC 
Rust Roest beschikte over een goede 
ploeg die vooral technisch op de voor
grond trad. Dit belette de localen 
evenwel niet met 4-2 te leiden tot 6 
minuten voor het einde, om in deze 
korte tijdspanne nog twee doelen te 
moeten toestaan waarvan één op pe
nalty. Tijdens de extra-times nam SV 
Zeewezen opnieuw eerst de leiding 
om uiteindelijk toch de duimen te 
leggen.

In elk geval mag gewaagd worden 
van een goede prestatie van harent
wege verwezenlijkt tegenover een 
sterke tegenstrever.

Hieronder volgt de officiële eind
rangschikking van ’t kampioenschap 
1948-1949 van het Gewest Oostende :

FC Ijsberen bracht aldus de beves
tiging van haar waarde en nam nipt 
maar verdiend de bovenhand op SC 
Bruggen en Wegen. Deze ploeg mag 
zeker als de revelatie van het tor
nooi worden beschouwd en na haar 
overtuigende overwinning in 1/4 fi
nale op VC Electricité du Littoral 
werd zij door menigeen aangezien als 
de grootste kanshebber om de beker 
in de wacht te slepen. De Ijsberen, 
met een homogener ploeg, dienden 
dan ook tot de laatste ogenblikken 
strijd te leveren om het winnende 
doelpunt te lukken.

VC Electricité legde beslag op de

Athletiek
BELOFTVOLLE INZET VAN HERMES

De «Grote Prijzen Josse Ringoir», 
Zondag te Aalst betwist, betekenden 
voor Hermes de inzet van een nieuw 
athletiekseizoen; in deze wedijver met 
sterke ploegen als Aalst, Dendermon- 
de en Vlierzele enz., hebben onze stads 
genoten geen slecht figuur geslagen.

Hermes nam deel aan zeven wed
strijden en behaalde 2 eerste plaatsen 
3 vierde en 1 tweede, wat op een be
lovende inzet wijst.

1 Zeewezen 24 19 4 1 80 27 39
2 UCB 24 17 4 3 92 26 37
3 E!ec. du Litt. 24 15 6 3 69 37 33
4 Béliard (a) 24 15 7 2 56 23 32
5 Stad 24 12 6 6 61 30 30
6 Politie 24 14 9 1 56 47 29
7 IJsberen 24 14 10 0 71 45 28
8 Tram 24 i i 11 2 67 54 24
9 Brug.-Weg. 24 7 13 4 40 58 is

10 Crop’s 24 8 16 0 36 83 1611 UCB (b) 24 6 16 2 40 63 14
12 Litto Nieuwp. 24 6 17 1 33 72 13
13 Béliard (b) 24 6 23 1 14 139 1



Nieuwpoorts DUIVENPRAATJE
ZONDAG 12 JUNI 194» :
Bij MESTACH : Zeg Pol, wie speelt 

de eerste prijs op Breteuil ? Jos. 
;rmout en terug al het smeer, ge- 
ilgd door Vinck, enz. Het Kan nog 
gaan, hé Pol en op Dourdan in het 

Dorderverbond met hare 700 duiven? 
3wel niemand anders dan Baldens 
et de twee eerste gevolgd door 
nek, Vermout en nog andere vrije 
ïfhebbers. Zeg Pol, er waren wel 
liven op die Dourdan, hé ? - Ja, 
.er, meer dan twee manden. Hé, en 
:ggen dat ’t jarend dit Noorderver- 
rnd iets enigs zal zijn, voor het wel- 
jn van alle liefhebbers. Men rekent 
in alle 14 dagen zo iets van 4 a 5 dui 
:nd franken over te komen, te verde- 
n onder al de liefhebbers die mede 
ebben gespeeld, iets schoons, Pol. Zo 
loet het gaan, hé Pier. Ja Pol, als 
len moet spelen tegen zijn eigen geld 
i  tegen zijn eigen duif, dat gaat 
iet meer, hé Pol - Neen Pier - en we 
oorden er zeggen dat ge er zo goed 
lag spelen als men kan, er zal nooit 
westie komen van beperking. 
Bestuurder Denis van Gistel zorgt 

oor de zaak, geholpen door zijn 
rouwe vrienden. Baldens van Nieuw- 
oort, ge kent hem zeker, dat goe 
efhebberke van de gazeketel, er 
'aarschijnlijk de eerste zal mede 
oen in dit verbond. Ja Pol, ik meende 
at Nieuwpoort en omstreken het 
tiet kon halen op dit verbond. Ja, 
’ier, als men koppig is en er niet wil 
pelen •
Nu bij BORRET was het Creil en 

’ours.
De winnaars op Creil zijn op enige 

itzondering na, al bukspelers, te be- 
innen met Lievin Hennebert, Alle- 
leersch, Vermout, enz. ’t Is wel be- 
teed, Pol, misschien worden er mak
ers gevonden voor Jef en Pros. Wat
5 dat Pol ? Hélvel Pier, beperking; 
ls men juist voor de winst is moet 
len ze alle beperken. Maar ja Pol, ik 
loorde reeds deze morgen zeggen, 
at de beperking voor Pros en Jef op- 
eheven was. De stemming is aan het 
omen, want voor iemand die het nog 
iet weet is er kwestie van Meester- 
chap in de lokalen. De jam was vrij 
ijdens de oorlog, en de mof was ver
licht van te zeggen, ja, mein Herr ! 
at is het verschil.
Nu op Tours van Zondag bij Borret. 

Vie was daar de eerste, Pier ? Ik 
/eet het niet Pol, ’t watte dat ik weet
5 dat de reporter 69 tekent om 17,20 
at de prijskamp de Maandagmiddag

sluit, dat de eerste serie van twee 
duiven aangeduid wel gevallen is, 
alsook de eerste prijswinnaar. Profi
ciat.

Nu beste lezers, zullen we maar ein
digen. Voor ons is de school uit en 
we nemen vacantie tot half Oogst, 
’t Belet niet dat we wekelijks de prijs
winnaars zullen vernoemen 'in ons 
geëerd Visscherijbladje !

De twee Geschelpte Duivers.

Uit het sportieve
HEIST

8IJ F.C. HEIST
Zondag 11. had (een v r ’endenwed- 

strijd plaats tussen de Oude Gloriën 
(promotie) en F.C. Heist. Bij de oude 
gloriën traden op : Slabbinck R., Ser- 
reyn A. en Vantorne R.; Meyers M., 
Dhooge S. en Naert A.; Bulcke M., 
Dhauw M., De Beer A., Deschepper
A., Haerinck R. Bij de jongeren was 
het volgende ploeg : De Coninck;
Vermeersch R., en Neyrinck G., Rot- 
saert M., Matthys en De Jonghe S.,; 
Vercruysse, Lust W., Van Den Berge 
K „ Francois A., De Beer A.

Deze tradit onele match bracht 
veel volk op de been. Spijtig dat de 
ouderen er van tijd tot tijd met enig- 
zins ruw spel uitpakten anders was 
de wedstrijd uiterst genietbaar, en 
eindigde op gelijk spel 3-3. Daar de 
oude gloriën weigerden een extra-ti- 
me te spelen bleven de bekers in hun 
bezit.

BIU ONZE RENNERS
Onze nieuweling Cattoor wist zich 

Zondag eervol 6de te klasseren te As- 
sebrouck en Maandag 3de te Koksij
de.

5de Grote Prijs Heist Sportief. De
ze bracht 61 renners aan de start, 
maar nog veel meer volk op de been.

De Bruggeling Ramon Albert kon 
de eerste prijs wegkapen na een zeer 
prachtige koers geleverd te hebben. 
Ziehier de uitslag : 1. Ramon A. de 
185 km in 4.24 uur; 2. Declerck A.; 3. 
Ollivier; 4. Impanis R.; 5. Oreel; 6. 
Rosseel; 7. Flander Janssens; 8. De- 
splenter; 9. Van der Meerschaut; 10. 
Van den Kerkhoven.

Openluchtfeest van 
de officiële scholen

Zondagnamiddag nam onder grote 
belangstelling het feest plaats van de 
off'clële scholen in de Oostendse wie
lerbaan.

Enkele overheidspersonen hadden 
er aan gehouden het feest met hun 
tegenwoordigheid te vereen . In de 
officiële tribune merkten we op : 
Dhr. Burgemeester H. Serruys, volks
vertegenwoordiger De Kinder, sche
penen Vanden Driessche (schepen v. 
openbaar onderwl.’ s en dhr. Edebau.

Het feest zelf werd ingezet met het 
optreden van hele rangen leerl’ngen 
van drie verschillende graden op de 
tonen van de muz’ ek van de stedelij
ke harmonie, waarna het vaderlands 
lied en nog enkele andere liederen 
gezongen werden. Na het uitvoeren 
van de l ’ederen kwamen de verschei
dene scholen met hun oefen4ngen aan 
de beurt. Alle scholen mogen gepre
zen worden voor de goede uitvoering 
er van. De scholen die de beste re
sultaten behaalden zijn : de Con- 
scienceschool. de Kroonlaan, de Ma
ria ' Hendr'kaschool.

Na het feest ging de h. Schepen 
Vanden Driess^he over tot het u'trei
ken van de bekers die het stadsbe
stuur geschonken had.

Een bloemerfruiker werd namens ’t 
onderwijzend personeel aan Mevr. 
Vanden Driessche aangeboden.

Na het z'ngen van het lied «Naar 
Wijd en Zijd» gingen allen voldaan 
naar huis.

Rechtbanken
Maurice Schaepdryver, hulpbrieven- 

drager te Wenduine, oneerlijkheid 
in zijn dienst : 10 maanden en 1000 
frank, voorw. 3 jaar.

Marchand Godelieve, huishoudster te 
Oostende en Dejaeghere Honoré, 
werkman te Oostende, overspel en 
onderhoud van bij zit : voor de eer
ste 500 fr. boete, voorw. 3 jaar en 
voor de tweede 1000 fr. boete.

Bonny Marcel, grondwerker te K ’ems- 
kerke, verkrachting van zijn pleeg
dochter : 1 jaar voorw.

Landou E. pelsmaker te Blankenber
ge, niet aangifte van zijn auto :

• 300 fr.
Cherry Camiel, gepensionneerde te 

Blankenberge, houden van dans
partijen in zijn herberg zonder toe
lating : 300 fr.

Vxauiuen-JOamiek

Wind in de Zetten
HET GARNAAL PELLEN

Een plaatsélijke confrater stelde 
lerleden week de vraag of al de no- 
lige voorzorgsmaatregelen, op gebied 
mn hygiëne, getroffen worden bij 
iet garnaalpellen. Deze garnaal wordt 
oevertrouwd aan bepaalde personen 
rm ten huize gepeld te worden. 
Wordt hierop wel het nodige toezicht 
tehouden ? Wij veronderstellen van 
vel, nl. dat de garnaal, eenmaal ge
veld, door de fabrieken gedesinfec
teerd wordt; maar geschiedt hztzelf- 
ie  voor de garnaal die gepeld ter b e
stemming van de hotels en restau
rants ?

Het gaat hier om de gezondheid 
van de verbruiker, die immer pri
meert.

russen naaxjes gezega :  heeft u 
reeds het enorm vërschil van prijs 
gezien tussen gepelde en niet gepelde 
garnaal ? Wij weten dat er enorm 
veel afval is maar toch moeten wij 
bekennen dat de marge uiterst groot 
is. Nu, wij hebben andermans reke
ning niet te maken en als de ver
bruiker die prijs wil betalen dan moet 
hij het maar weten. Wij voor ons 
part, verkiezen zelf de garnaal te pel
len en door te spoelen met een lekker 
glas bier en een vetgeboterde «stutte*.

GEEN GAS GENOEG
Onze restauranthouders van de 

Kaaie klagen dat de gasdruk te kléin 
ïs op bepaalde ogenblikken van de 
dag en voornamelijk ’s middags zodat 
men hen verplicht de kachel te doen 
branden, dus meer onkosten.

Dat herinnert me hetgeen gebeur
de met een hotelier van dichtbij de 
Kaai. Hij had ook te weinig druk, - 
gasdruk natuurlijk -  en ging aan
kloppen bij de Gasdiensten. Twee 
specialisten werden afgevaardigd om 

de gasmeters te onderzoeken, kwestie 
van te zien of er geen water in het 
gas was.

Na grondig onderzoek luidde het 
antwoord : «Mijnheer ,het tekort aan 
gas vloeit voort uit het feit dat de 
leiding op straat niet meer kan geven. 
Zij zou moeten vervangen worcLen: 
Maar dat moet op uw kosten geschie
den».

Wij vinden dat nogal straffe koffie, 
al werd ze verwarmd op een klein 
gaspitje ! De gasleidingen werden ge
legd door de Regie. Zij geven geen 
voldoening en nu wil men dat zij 
vervangen worden on kosten van de
gene die er het slachtoffer van ge
worden is Allez, Mijnheer de Direc
teur, dat gaat toch niet !

KONINGIN ELISABETH KOMT
Komt Koningin Elisabeth of komt 

zij niet ? That is the question ! zou 
Pier Chieke, die tijdens de oorlog in 
Engeland vertoefd heeft, zegnen.

Hare Majesteit moest te Oostende 
zijn om de feesten bij te wonen inge
richt door de Oorlogs'nva'ieden maar, 
in de laatste tijd is Zij enigszins on

gesteld. Zij is trouwens ook van de 
jongste niet meer. Het zou te betreu
ren zijn, moest de Koningin deze 
plechtigheid niet kunnen bijwonen, 
want ons vissersvolk zou eraan ge
houden hébben haar toe te juichen en 
de gastjes van de Ibis, waarvan het 
Werk gesticht werd door Koning Al
bert, hadden gaarne hun wéldoenster 
gezien. Zij zullen trouwens op de 
plechtigheid aanwezig zijn en dan 
nog hun beste witte pak aantrekken 
voor deze gelegenheid.

EEN MUZIEKKORPS TE MEER
A propos van Ibis. Wist u dat onze 

ventjes zich dapper aan het oefenen  
zAjn om een muziekkorps -  trommels 
en fijfers - tot stand te brengen. De 
tambour-majoor van de Zeemacht 
heeft de beste élementen uitgekozen 
en er wordt geblazen en getrom
meld, dat het een plezier is. De eerste 
sortie wordt voor deze Zomer aange- 
Jcondigd. Dat zal een aantrek te meer 
zijn voor onze stad en een flinke 
concurrentie voor het muziekkorps 
van de Zeemacht.

Als de Ibis nu maar geen subsidie 
aanvraagt voor zijn trommels en fij
fers aan het stadsbestuur, zoals de 
Zeemacht gedaan heeft...

EEN NIIEUWE ZWEMSCHOOL
De zwemschool heeft immer grote 

aantrek uitgeoefend op onze vissers- 
jongens. Iedereen ka.n zich de weee'.de 
niet veroorloven naar het Badpaleis 
te trekken. De meer democratische 
zwemschool is aangeduid voor ons 
volkje van de Kaai en de Opex.

Maar ook hier diende gemoderni
seerd te worden en zo heeft het stads
bestuur besloten een niéuwe zwem
school op te richten op dezelfde plaats 
a’s de tegenwoordige. Zij zal, zoals 
nu, gespijsd worden door het water 
van de Boeg. Best zo, want moest 
men het doen met het water van het 
Bosje, dan zouden de zwemmers een 
Ziekte op het lijf kunnen halen -mant 
het heeft een geurtje van de Zoete 
Dood of Pescator.

Nochtans willen wij er nu reeds op 
wijzen dat het niet zal passen, een
maal de nieuwe zwemschool in uitba
ting gesteld, de toegangsprijzen te 
verhogen.

VOOR WANNEER EEN SnH=wK- 
ZAAL OP ’T WESTERSTAK5TSEL ?

Het Wesferstaketsel is opnieuw toe
gankelijk voor het publiek maar de 
schenkzaal moet nog ovgetrokken 
worden. Het ware wenselijk dat de 
aanbesteding van dit gebouwtje spoe
dig zou plaats hebben ovdat het zou 
kunnen uitgebaat worden gedurende 
de Zomer .alhoewel, er verteld wordt, 
dat de uitbater reeds zou gekend zijn.

BIJ DE VERKIEZINGEN
Wij staan voor de verkiezinaen. 

Wat zullen onz°, politiekers nu alweer 
beloven ? Welke verplichtingen zullen

zij op zich nemen ten  opzichte van 
het zeevisserijbedrijf ? Zullen zij de 
belofte aangaan alles in het werk te 
stellen om het invoerkraantje toe te 
draaien als er overproductie is bij 
ons ? Zullen zij aandringen opdat 
zou onderhandeld worden met het 
buitenland voor m eer-uitvoer ? Zul
len zij trachten de fondsen van het 
oorlogs-compensatiefonds los te krij
gen ? Zal de Staat uitgeschakeld wor
den als concurrent voor de bestaan
de rederijen ? Zal de VOZOR- en de 
Regieziekte ook op hun programma 
staan ?

Wij verwedden er al op wat men 
verkiest, dat elke kandidaat-volks- 
vertegenwoordiger dit alles zal belo
ven zonder een ogenblik te aarzelen. 
Maar eenmaal verkozen, wat zal er 
daarvan in huis komen ?

DE STUURMAN.

VOLKSWAGEN
...wonderwagen...

een geniale schepping die de 
auto in ieders bereik stelt. Uiterst 
stevig en zuinig. Vervoert 
4 personen met reisgoed • 7 liter 
per 100 km. • 100 km. per uur 
Fr. 61.250 betaalbaar

vcutaf 1.800Ffiet tncuuusC

V ra aq  kostel. docum enta tie  en p ro e t aan

-AUTO-OCCIDENTAL-
BR U G G E  : 1 2 1 . St-Pieterskaai. Tel. 3 3 5  5 9 1 
GEN T • 2 9 *3 1 , Phoenixstraat. Tel. 5 4 9 .1 2 |  
KORTRUK : 4 8 .  Zw evegem str, T e l 1 4 .1 4 1

(V oorl adres)
D e  m odernste  onderhouds-en  herste llingsdienst |  
van V laande ren  ve rze ke rd  aan m atige  p rijzen  E 
dank aan een u iters t m o d e rn  gereedschap f  
LV e rk o o p  van o o rsp ro n ke lijke  w isselstukken J

Zeilboot gekanteld te 
W estende

Maandagmiddag was luitenant Tim
merman van Oostende in gezelschap 
van twee dames gaan zeilen. Al es 
verliep buitengewoon goed, zodat hij 
zich ter hoogte van Westende nogal 
ver in zee waagde. Toen plots het we
der verslechtte, kon niet vlug genoeg 
meer teruggevaren worden en tot 
overmaat van ramp brak de mast 
door en kantelde het bootje. Terwijl 
de dames zich aan de boorden van 
het bootje vastklampten trachtte lui
tenant Tlmmermatn al zwemmend 
het vaartuig in de richting van de 
kust te brengen.

SP IJ  S K A A R T
aaoJt de yan&e week

ZONDAG : Slierasperges - Groenten
soep - Gebraden jonge haantjes - 
Rabarbermoes - Gebakken aardap
pelen - Chocoladepudding. 

MAANDAG : Kalfscotelletten - Bloem 
kool - Gekookte aardappelen - 
Roomstuif.

DINSDAG : Gekookte schelvis - Ci
troensaus - Gekookte aardappelen - 
Fruit.

WOENSDAG : Biefstuk -  Spinazie - 
Gekookte aardappelen - Broodscho- 
teltje.

DONDERDAG : Varkensoesters - Ge
stoofde asperges - Gekookte aard
appelen - Vanillepudding.

VRIJDAG : Gebakken tarbot - Sla - 
Frites - Fruit.

ZATERDAG : Bouillon - Soepvlees - 
Worteltjes - Aardappelpuree - Rijst- 
pap.

J C eu h en g eh e im en

SLIERASPERGES

BENODIGDHEDEN : anderhalve ki
lo asperges .

BEREIDING : Breek de harde uit
einden van de asperges af, schrap 
het gedeelte, waar de kop aan zit en 
schil het overblijvende dun af. Was ze 
en bind ze in bosjes van 8 tot 10 tuks. 
Kook ze in een ruim kokend water 
met weinig zout gaar (3/4 è, 1 uur) 
Neem ze met een schuimspaan uit de 
pan, verwijder de touwtjes en leg ze 
met de koppen naar één kant op de 
aspergeschotel. Dien ze met gesmolten 
of geweide boter, gehalveerde hard
gekookte eieren en nootmuskaat.

ROOMSTRUIF

BENODIGDHEDEN : 4 eieren, 4 le
pels bloem, 4 lepels suiker, 4 lepels bo
ter, 1/4 liter melk, het merg van een 
stokje vanille.

BEREIDING : Roer de eierdooiers 
glad met de suiker en het vanille- 
merg. Voeg er langzamerhand de ge
zeefde bloem, de gesmolten boter en 
de melk bij. Zorg dat het beslag 
volkomen glad wordt. Klop het eiwit 
zeer stijf en meng het beslag al klop
pende door het eiwit. Laat een heel 
klein beetje extra boter in de koeken
pan smelten en giet hierin 1/4 deel 
van het beslag. Laat de koek op een 
zeer zacht vuur aan één kant gaar 
en goudbruin worden, Bak ook zo 
het overige deeg en leg de drie eerste 
koeken met de gebakken kant op de 
ongebakken (romige) zijde). Draai de 
laatste koek om, zodat de bruine kant 
boven komt. Bestrooi de roomstrulf 
met poedersuiker en dien hem direct 
op.

HUISHOUDELIJKE WENKEN

Wie aluminiumpannen van binnen 
blank wil houden, moet ze af en toe 
met water waarin citroensap gedaan 
is, uitkoken.

Ossengal is een uitstekend middel 
om zware wollen kleren te Wassen.

Men bestelt daarvoor een verse gal_ 
blaas, prikt deze open en giet het 
vocht in lauw water. Het werkt daar
in als zeep. H.erna wast men het kle
dingstuk uit en spoelt het ettelijke 
keren na in lauw water. Dan hangt 
men het, als het mogelijk is, in de 
buitenlucht te drogen. Wollen kleding 
stukken mogen niet gewrongen wor
den. Men knijpt ze uit. Als ze nog 
niet volkomen droog z'jn, worden ze 
aan de verkeerde kant opgestreken, 
waarna op de rechterzij, onder een 
vochtige doek. Laken borstelt men ver 
volgens met de draad mee.

Gal geeft aan stoffen, die een beet
je vaal zijn geworden, d? oorspron
kelijke tint terug. Een nadeel is ech
ter, dat het kledingstuk nog lang 
«ruikt». Daarom gebruikt men ook 
wel houtzeep, inplaats van ossegal.

m
3 i e t  h e x e n k e & tu u m  e n  z i j n  

a e i z o i y i a g .

Het is geen ijdelhe'd, dat mannen, 
die in het leven * vooruit willen ko
men, waarde hechten aan «er ver
zorgd uitzien». Daar de aanschaffings 
kosten van een herenkostuum altijd 
vrij hoog zijn, is het de taak van de 
huisvrouw te zorgen, dat een kos
tuum zo goed mogelijk verzorgd wordt 
zodat het zo lang mogelijk netjes 
blijft.

Zij moet er voor zorgen, dat het 
kostuum, ieder keer, na dat het ge
dragen is, stof- en vlekkenvrij in de

S u p p  ( V L t e x ö c i u f c  

«Mog-ev &p,» 
J C . V . Q . V .

Heden Zaterdag heeft te 20 uur de 
prijsuitdeltag plaats van de jaarlijkse 
pronostiekweds*r jd. Alle leden worden 
uitgenod’ gd tegenwoordig te zijn in ’t 
lokaal de Smet de Naeyerlaan, 7

kast gehangen wordt. Het wordt in 
de buitenlucht flink geklopt en ge
borsteld. Dit is tevens om te voorko
men, dat er motteneieren of -larven 
in blijven zitten. Met tetra of benzine- 
(voorzichtig met dit laatste : niet tn 
de buurt van vuur komen ! ! ) ver
wijdert men de vlekken.

Bij het strijken gaat men eveneens 
zorgvuldig te werk. De pantalon is 
natuurlijk het eenvoudigst Men perst 
dit kledingstuk met een zwaar ijzer 
en een natte doek op.

Men denke er vooral aan, de vou
wen precies op dezelfde plaats te 
strijken, waar ze eerst gezeten heb
ben. Men mag het strijkijzer niet ver
schuiven; maar moet het telkens op
lichten en dan neerzetten. Daarna 
neemt men de doek weg en klopt de 
nog vochtige plekken voorzichtig af, 
om de damp weg te krijgen.

Als men de jas strijken wil, heeft 
men twee kussens nod'g: een voor de 
armsgaten en een voor de rug. De 
volgorde, die men bij het strijken In 
acht moet nemen is de volgende : 
schouders, bovengedeelte van de rug, 
vóórkanten en tenslotte kraag revers. 
Het te strijken gedeelte wordt glad op 
de plank gelegd (het kussen wordt in 
het armsgat geschoven) en dan met 
een vochtig doek geperst. Ook hierna 
wordt het uitgeklopt.

Bijzondere opmerkzaamheid eisen 
de revers. Deze behoren een weinig 
rond te staan. Men strijkt ze eerst 
glad en daarna, zolang ze vochtig zijn 
buigt men ze met vinger en duim rond

Ieder gedeelte van het kostuum 
moet volkomen droog zijn, voor men 
aan het andere begint.

Het strijken van een ondervest 1» 
zo eenvoudig, dat men hiervoor geen 
nader» aanwijzing behoeft. Is men 
klaar met strijken, dan hangt men 
de pantalon in de broekklem, de jas 
en het ondervest op een klerenhanger 
Nu laat men het geheel nog eerst een 
poosje drogen, voor men het in de 
kast bergt. Het verdient aanbeveling 
het pas geoers+e kostuum niet dade
lijk maar bijvoorbeeld eerst de volgen 
de dag te dragen.

Wat het 'zam&itoitet «af» 
maakt !

Het is niet alleen voldoende een 
mooi kleedje te hebben : ook de bij
komstigheden moeten in stijl zijn.

En daar hebben we dan, in de eer
ste plaats, de hoed. Kiest vooral het 
model dat U goed staat. De kleur mag 
gerust met deze van-uw toilet ver
schillen, als ge er echter voor zorgt, 
dat beide kleuren mooi harmoniëren. 
Praktisch en tevens coquet is het 
klokhoedje, dat eigenlijk hetzelfde is, 
als dat van verleden jaar, maar geheel 
anders lijkt omdat Tiet op een zeer 
verschillende manier op het hoofd 
wordt gezet. Het staat niet meer, zo
als het vorig seizoen, op het voorhoofd 
maar wordt thans meer naar achte
ren gedragen, zodat het voorhoofd 
vrij blijft en het haar beter zichtbaar. 
Deze verandering laat zich gemakke
lijk begrijpen. Immers heel veel 
vrouwen dragen het haar weer kort
geknipt en de haarwrong of rol ' Is 
niet langer een beletsel om de hoed 
achterover te dragen.

Deze Zomer zullen we ook de grote 
breedgerande hoeden zien, die zo uit
stekend bij zonnig weer en een luchtig 
zomerkleed passen. Natuurlijk is stro 
het aangewezen materiaal voor de 
zomerhoed, hoewel ook vilt en lint 
niet uitgesloten worden. De pasteltin
ten zijn zeer gewild, zacht roze, paars, 
grijs en groen wedijveren om de ere
plaats, plaats die per slot van reke
ning toch weer door het klassiek ma
rineblauw met wit wordt ingenomen. 
Pluimen, bloemen en vruchten worden 
als garnering gebruikt en, hoewel 
minder dan verleden jaar, ook voilet- 
ten.J

De schone handschoen in haakwerk 
is wel de meest geschikte om bij het 
zomerkleed gedragen te worden. We 
zien ze in de hand- en machinewerk. 
Natuurlijk zijn die in handwerk de 
moosite en ook dë... duurste. Een 
haaknaald, fijn  garen en wat vrouwe
lijke handigheid zijn echter voldoende 
ze met een minimum van kosten, zelf 
te vervaardigen. Zij, die hiervoor over 
geen tijd beschikken en de te koop 
gestelde, met de hand gehaakte 
exemplaren te duur vinden, zullen ze
ker een goede keus doen, uit de ver
scheidene machineel vervaardigde 
handschoenen.

De lederen handtas wordt in dezelf
de of contrasterende kleur van het 
toilet gekozen en stemt meestal met 
de kleur der schoenen en handschoe
nen overeen.

Draagt vooral nooit sportschoenen 
bij een gekleed japonnetje, daar dit 
uw gehele verschijning totaal zou 
verknoeien.

De moderne halssnoer doet het uit
stekend bij ’n toilet met uitgesneden 
décolleté. Laat het echter vooral be
scheiden zijn, overdrijving op dit ge
bied getuigt niet van goede smaak.

Uit het bovenstaande kan men op
maken, dat niet het toilet, in de eer
ste plaats, maar de bijkomstigheden 
de indruk van het geheel vestigen. 
Een vrouw zal er daarom heel ver
standig aan doen, juist op deze klei
nigheden te letten en er voor te zor
gen, dat ze onberispelijk in orde zijn.

(nadruk verboden) 
ClNDERELLA.
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BELCISCHE AANVOER IN 
MAART 1949 en 1938

Soorten

I. Bodemvis 
IJslandse 

Kabeljauw 
groot
middelsoort 
klein

Hoeveelheid in kgr. 
1949 1938

Waarde in Fr. 
1949 1938

1.101.950
94.766
5.380

144.500
166.195
33.075

6.821.450
530.310
26.230

415.125
307.965

58.975

Waarvan IJsl. vis 1.689.345 455.405 11.371.520

SAMENVATTING VOOR MAART 1938, 1948 en 1949 
Totale aanvoer :
1949 : 5.243.445 kg. voor 50.831.986 fr. = 9.69 fr. per kg.
1948 : 5.201.921 kg. voor 40.998.908 fr. = 7,88 fr. per kg.
1938 : 3.546.578 kg. voor 12.027.348 fr. = 3,59 fr. per kg.
A. —  Haring
1949 : 3.267 kg. voor 20.623 fr. = 6,31 fr. per kg.
1948 : 51.380 kg. voor 230.664 fr. = 4.48 fr. per kg.
1938 : 2.450 kg. voor 4.200 fr. = 1,71 fr. per kg.
B. —  Garnaal
1949 : 36.988 kg. voor 1.042.605 fr. = 28,19 fr. per kg.
1948 : 207.883 kg. voor 3.060.489 fr. = 14,72 fr. per kg.
1938 : 262.705 kg. voor 1.172.621 fr. =  4,81 fr. per kg.
D. —  Bodemvis
1949 : 5.183.824 kg. voor 49.571.480 fr. = 9,56 fr. per kg.
1948 : 4.936.383 kg. voor 37.643.722 fr. = 7,62 fr. per kg.
1938 : 3.240.746 kg. voor 10.741.882 fr. =  3,31 fr. per kg.

Oetekent d e  Benelu: 
I D D E N S T A

totaal 1.202.096 343.770 7.377.990 781.165

Andere
Kabeljauw
groot
middelsoort
klein

496.270
351.474
114.584

139.935
152.807
127.586

5.528.517
2.400.550

668.389

536.126
354.096
260.543

totaal 962.328 420.328 8.597.456 1.150.765

IJslandse
Schelvis
groot
middelsoort
klein

233.080
105.291
25.880

12.125
7.400

325

1.957.990
844.230
193.360

85.187
40.315

770

totaal 364.251 19.850 2.995.580 126.272

Andere
Schelvis
groot
middelsoort
klein

18.486
22.110
22.360

300
1.800

23.525

198.080
213.810
185.170

2.175
9.700

57.235

totaal 62.956 25.625 , 597.060 69.110

Schol (pladijs) 
Rog 
Tarbot 
Tong 
Wijting 
Andere 

bodemvis

214.095
695.490

56.717
214.785
315.443

1.095.663

160.110
478.277

46.736
225.798
528.136

988.491

2.648.193
4.812.590
1.708.560
8.570.780
2.637.464

9.625.807

573.367
1.053.219

613.089
2.918.608

692.715

2.760.141

Totaal
bodemvis 5.183.824 3.237.121 49.571.480 10.738.451

II. Pelagische vis 
Bastaard makreel 

(poor)
Haring (volle) 
IJle haring 
Makreel

5.650

3.267
5.139

3.625

2.450
59.300

22.250

20.623
57.070

3.431

4.200
102.163

Tot, pelag. vis 14.056 65.375 99.943 109.794

III. Schaal- en 
weekdieren 

Garnaal 
Andere soorten

36.988
8.577

243.705
377

1.042.605
117.958

1.173.428
5.675

Tot. schaal- en 
weekdieren 45.565 244.082 1.160.563 1.179.103

Algemeen totaal '■ 5.243.445 3.546.578 50.831.986 12.027.348

I (vervolg) Het middenstandsbedrijf is vaak de samenhangt met de gewoonten van
Deze moeten ingevolge de typische economiscne uitdruKKing de bevolking. Aan. het wederzijdse 

Vestigingswet Kleinbedrijf beschik- van die gescmnen en gewoonten der contact en de groeiende belangstel- 
ken over een zeker minimum aan bevolüung. nee is bij unsten inge- ling in elkanders werk kan veilig wor- 
handelskennis, vakbekwaamheid én sceid op de individuele benoeiten en den overgelaten die natuurlijke ont- 
credietwaardigheid. Ook Luxemburg vertoon> een daarop aangepast beeld, wikkeling van hetgeen tot eenheid 
kent zekere, zij het minder vergaan- Dit gelde voor de amoaentsoedrijvem, moet worden gebraent.

binding. Theoretisch leidt deze net geldt ook voor de winkels. Voor Tenslotte vereist een beschouwing 
tot de bijzondere moeili’ k - de oppervlakkige beoordelaar is de over de gevolgen van de economi-de 

situatieöiouaoic tuw ---------------  . . . . .  -heid, dat het reeds zo zwaar bezette loodgieter in België een loodgieter sche unie voor de middenstand nog 
middenstandsbedrijf in België vrije- a.ls in Nederland en de textieldetail. aandacht voor moeilijkheden, welke 
lijk kan worden bestreden vanuit list in Brussel gelijk te stellen met zullen kunnen ontstaan door een ver- 
Nederland en Luxemburg, terwijl een textieldetailiist in Amsterdam, schil in privaatrechtelijke regelingen 
omgekeerd voor Belgen en Luxembur- Wanneer men ecliter de moeite neemt tn de drie landen. In Nederland zijn 
gers de vestiging in het Nederland- eens van de wederzijdse arbeid; en een aantal organisaties erin ge- 
se middenstandsbedrijf aan vrij ver- assortiment kennis te nemen, dan slaagd voor hun tak van bedrijf ze- 
gaande eisen is gebonden. Voor de- komt men spoedig tot andere gedach- kere beschermende maatregelen op 
ze moeilijkheid zal een oplossing moe- ten. Men zal dan bovendien de te bouwen. Al dan niet in samen
ten worden gevonden. Een economi- ontdekking doen dat in het Neder werking met groothandel en indus- 
sche unie veronderstelt een vergaan- landse middenstandsbedrijf de trie is men ertoe overgegaan onder- 
de gelijkmaking van de voorwaarden commerciële zijde de boven- nemersovereenkomsten op te stellen 
voor deelname aan het economisch toon voert, zelfs in de ambachten met het dael een zekere bescherming 
verkeer in de drie landen. Moet er zeer sterk spreekt terwijl in België de te bereiken tegen al te vergaande 
nu in België een vestigingsregelfng zin voor het ambachtelijke, het tech- concurrentie. Prijsbeheersing van 
worden ingevoerd of moet Nederland nologische zelfs in de winkelbedrij- merkartikelen, aanvullende vesti- 
zijn vestigingswetgeving afschaffen of ^en nog sterk wordt teruggevonden, gingregelingen, uniforme leverings- 
sterk matigen ? Men zal zich bij het Wellicht dat daarom in België de vak- voorwaarden en stelsels van levering 
beantwoorden van deze vraag weder- opleiding daar, waar zij vrijwillig tot uitsluitend aan erkende winkeliers 
om voor ogen moeten stellen het lo- stand kwam, kwalitatief vaak op ho- zijn er voorbeelden vam. De handha- 

■ caal gebonden karakter van het mid- ger peil staat dan in Nederland. Deze ving van deze regelingen, welke in 
denstandsbedrijf. Het maakt het be- feiten nopen tot de conclusie, dat een de loop der jaren een sterke saneren- 

| drijf niet alleen weinig beweeglijk, eventuele Belgische vestigingsregeling de invloed hebben gehad op de be- 
I maar het geeft aan de wijze van be- een eigen-geaardheid moet behouden, drijfstak kan in gevaar komen, wan- 
• drijfsuitoefening ook een sterk locaal Wanneer slechts gestreefd wordt neer er vrij verkeer gaat ontstaan tus- 
1 getint karakter. In Nederland zal men nRar een bedrijfsgewi.ze gelijk ni- sen de drie landen. Het is niet uitee- 
op grond van de uiterst gunstige re- yeau, dan kan de inhoud van de ves- sloten, dat de concurrentie, welke men 
sultaten, welke men door de toepas- tigtngseisen gerust verschillen, ter- heeft geregeld, in verscherpte vorm 
sing van de Vestigingswet Kleinbedrijf wljl toch de nodige gelijkheid in terugkeert, wanneer de goederen 
heeft bereikt, voor de opheffing van voorwaarden voor deelname aan het waarvoor de regelingen zi;n getroffen’ 
het peil der bedrijfsbeoefenaren geen economische verkeer voldoende wordt vrij uit België of Luxemburg binnen^ 
afstand willen doen van deze vesti- bereikt. Volstaan kan dan worden met komen en dan langs andere handels- 
gingsregeling. In België zijn zeer be- erkenning over en weer van de verei- wegen dam de gebruikelijke 

- * ’ J— ste bewijzen van bekwaamheid. ------ _„1 _

1.120.264

MAANDELIJKSE AANVOER VAN
1938 1947

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
October
November
December

2.441.524
2.153.103
3.300.423
2.427.216
2.168.123
2.103.166
2.121.773
2.297.855
2.265.953 
2.616.001 
3.201.361
2.399.953

2.870.359
2.658.023
6.269.617
3.960.203
3.946.394
3.414.900
3.104.813
2.593.420
2.313.434
2.714.106
2.736.468
3.709.593

3.272.623
2.895.839
4.942.708
4.071.153

150.141
2.106.696
3.646.855
3.174.848
3.050.878
3.244.586
4.122.836
3.405.182

Totaal : 29.496.451 40.291.430 38.084.345

MOTORS VAARTUIGEN

Diesel
Motoren

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

(10)
EXPERTISEN

NIET UNIIFORM
Het is mogelijk, dat een soortgelijke 

ontwikkeling ook omgekeerd Belgi
sche of Luxemburgse takken van mid- 
denstandsbedrijven bedreigt. Deze 

Deze opmerkingen ten aanzien van zaken gaan uiteraard geheel buiten 
de vestigingspolitiek in de Benelux- de officiële middenstandspolitiek om

fangri’ ke groepen onder de midden, 
stand ervan overtuigd, dat een blijven 
de verbetering in het middenstands
bedrijf te lande in belangrijke mate 
moet worden verkregen door het tot
stand brengen van c S hand Unie kan worden uitgebreid tot de en het bedrijfsleven zal‘ er dus zelf
schriften. Het ligt dus voor ae n mIddenstandspolitiek in het alge- een oplossing voor moeten zoeken, 
dat het verschil kan woraen meen. Een uniforme middenstands- De eerste voorwaarde daartoe is
brugd door een wettenjKe regeii g politlek behoeft geenszins als nood- het in onderling contact brengen
van de vestiging ook m öeig e. zakelïjk doel te worden gesteld. Er Van de georganiseerde groepen in de
daarmede is weer niet beweze , zal een zekere overeenstemming moe- betrokken takken van bedrijf. Dit
men in Nederlandse middens ten zijn in het algemeen streven. De biedt de mogelijkheid om tijdig de
kring nog al eens g aa rn e  betoogt, uitwerklng k£m echter aangepast blij- moeilijkheden welke zouden kunnen
België de Nederlandse vestig g ven aan de structuur en de mentali. onstaan, onder het oog te zien en
zal moeten invoeren. teit van de middenstand in de drie het overleg te openen om in Bene-

Een zekere gelijKneia m landen, welke op haar beurt nauw lux-verband tot afspraken te komen.
De werkcommissie voor de bestude-

waarden voor het economisch ver
keer is gewenst, maar geen verdoe
zeling van reële verschillen, welke 
samenhangen met de eigen geaard
heid van de wederzijdse bevolking.

W IJTING is ook fijn 
Voor ieders welzijn

VAN 19 TOT EN MET 28 JULI 
P R A C H T I G E  T I E N D A A G S E R E I S

Prachtige tiendaagse
REIS

Bezoek aan alle voorname Franse vissershavens, alsmede : 
Lisieux, Mont St Michel, Biarritz, Lourdes, Marseille, Parijs, enz. 

MATIGE PRIJS —  EERSTE RANG HOTELS 
Vertrek op DINSDAG 19 JULI e.k. onder geleide van gids. 

Deelnemers van Zeebrugge, Heist, Blankenberge, Nieuwpoort, 
De Panne, enz., worden ten huize afgehaald en terug geleid- 

Een uitzonderlijke en enige gelegenheid voor onze Vissers-Reders
én hun familie.

Plaatsen beperkt.
Inlichtingen en inschrijvingen vóór 1 JULI op het secretariaat 
van het Verbond der Middenslagvisserij, Victorialaan, 43, 
Oostende, iedere werkdag van 14 a 17 uur, uitgezonderd 
’s Zaterdags. *

Plaatsbepaling op zee

DIEPZWEMMENDE VIS IN
1948 1949

3.439.753
3.766.498
5.183.824

NR. 2 VAN DE REEKS SCHEEPVAART 
EN ZEEVISSERIJ DOOR DE 

E. BROEDERS ANNOBERT EN 
EZECHIEL

Plaatsbepaling op zee betekent : 
Aardrijkskunde, Sterrenkunde, Kaar- 
tenkennis en vooral Driehoeksmeet
kunde. De meeste van deze vakken, 
vooral het laatste, zijn de nachtmer
ries van studenten, niet alleen bij het 
voorbereiden van examens maar ook 
in klas om te kunnen bijhouden.

Dit was mijn eerste gedacht toen 
ik het boekje opende en mijn oog viel

heeft me veel nuttige gegevens bij ge
bracht.

Van afgeschrokkene ben ik een en
thousiaste zeerekenaar aan het wor
den, dit dank zij de aangename voor
stelling.

Men moet bekennen dat de Broe
ders van Liefde er een handje van 
weg hebben om de leerstof op een 
aangename en degelijke manier voor 
te schotelen aan de leerlingen en 
men moet waarlijk van zeer slechte 
wil zijn om niet te volgen. Het boekje: 
«PLAATSBEPALING OP ZEE» beant
woordt waarlijk aan de strengste

op de oude vijanden : sinus log., en eisen. Hoeveel meer nog dan het dor-
re vak voor een buitenstaander inte
ressant maken, zal dit boekje aan on
ze vissers de «ware en goede weg op 
zee» leren berekenen.

Dat het zijn weg zal maken evenals 
zijn voorganger «Zeevaartkundige In
strumenten» weten we reeds vooraf. 
Vooral als vade mecum van onze zee
visserij-kapiteins die in alle waters 
moeten thuis zijn en waartoe dit 
boekje een veilige en aangename gids 
is. J.H.K.

consoorten. Eerlijk gezegd, ik had 
niet veel goesting meer om voort te 
bladeren en te lezen, tabellen en 
vraagstukken met ingewikkelde ge
tallen en lengte- en breedtebepalin
gen zijn minder interessant, dan een 
vlotte roman. Maar men moet een be
oordeling schrijven en hiertoe is op 
de eerste plaats vereist dat men het 
boekje, hoe vluchtig ook, minstens 
overloopt. Dit heb ik ook gedaan en... 
ik ben er in verdiept geraakt en los 
thans met veel vlijt en ijver enkele 
vraagstukjes reeds op.

Zo goed is het mij meegevallen ! 
De voorstelling van de leerstof in 
vragen en antwoorden heeft me voor
al aangetrokken. Naast enkele voor 
mij oude bekende zaken heb ik er 
veel nieuwe dingen gelezen en gelei
delijk kwam ik tot de vele toepassin
gen onder vorm van practische vraag
stukjes die ik beproefde op te lossen 
en dit met succes. Vooral het hoofd
stuk over consol en plaatsbepaling

ring van middenstandsvraagstukken 
in Beneluxverband heeft zich tot 
taak gesteld om dit rechtstreeks over
leg te stimuleren en zo nodig daaraan 
een zekere leiding te ere ven.

«De Visserij wereld»

De dag der

IJslandvaarders
te KOKSIJDE

FOLKLORISTISCHE
FEESTELIJKHEDEN

De aantrekkelijke badplaats Kok
sijde, die sedert een tweetfü jaren 
aan de spits is gekomen van de kust- 
gemeenten van het Westen heeft op 
een waardige wijze het zomerseizoen 
ingezet. Reeds talrijke verlofgangers 
waren in de badplaats aanwezig en 
alles laat voorzien dat Koksijde een 
grote drukte zal kennen tijdens de 
komende maanden. Dank zij de tal
rijke beplantingen en wegeniswerken 
steekt de badplaats thans bijna vol
ledig in het groen en werd een model 
wegennet aangelegd.

De reeks zomerfeestelijkheden werd 
ingezet met de «Dag der IJslandvaar
ders». Een mooie stoet werd gevormd, 
waarin onder meer opstapten de ge
meentelijke harmonie, verklede vis- 
sersjongens en -meisjes, de prachtig 
uitgedoste groep «De Koksijdse IJs
landvaarders» enz..,

Onder het spelen van een opgêwek^ 
te marsch begaf men zich naar de 
Grote Plaats waar de nationale en 
gemeentelijke kleuren wapperden. Een 
grote menigte had zich nabij het 
strand opgesteld rondom de Reuzin 
Wanne, ten einde de aankomst van de 
Reus Ko bij te wonen. Ko kwam zon
der incidenten, iets wat vorig jaar 
niet het geval was met een amphi- 
biewagen uit zee en vervoegde zich 
onder het spelen van «Kere weerom, 
reuze, reuze» bij zijn gade Wanne. 
Hierop liet de harmonie zich ten vol
le gelden en op de klanken van ver
scheidene gemoedelijke wijsjes wer
den enkele typische dansen uitge
voerd door de verklede groepen. On
der de aanwezigen bemerkte men dhrn 
van Outryve d’Ydewalle, gouverneur 
van de provincie West Vlaanderen, 
senator Van Buggenhout, burgemees
ter alsmede het voltallig gemeente
bestuur.

De dag werd besloten met een op
tocht, terwijl de amphibiewagen die 
ter gelegenheid volledig omvormd 
was in een oude schuit de kranige 

. IJslandvaarders door de gemeente 
I voerde.

Het boekje kost 60 fr. en is te be
stellen bii de uitgever G. Verraes- 
Pattyn te Meenen of bij de St Petrus- 
kring, Fregatstraat 13 te Oosende. ____ ...
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M a ^ tê c ü c fite n ZEEBRUGGE
VISAANVOER

O O S T E N D E
VRIJDAG 10 JUNI 1949 

Heden zijn er geen vissersvaartui
gen terug van de vangst.

ZATERDAG 11 JUNI 1949 
Slechts 5 vaartuigen ter markt met 

640 bennen verse vissoorten. Allen fij 
ne Vs, rog en zeer weinig andere va
rieteiten. Prijzen middelmatig en wat 
gedaald. Geringe belangstelling.

Kar Fr
B.610 Oost 3495 49.470
Z.537 Oost 4487 70.180
0.118 Noordzee 12820 102.515
0.286 Noordzee 10784 87.530
0.218 Noordzee 637 8.830

V W W A 'V A A 'V  ̂ .'XAAA'V'V'VA VV\AAAA/VVVVV\AA''VV

etofwe r o o s e
INVOER —  UITVOER 

TEL. 720.13 
713.13 (privé) (18) 

ALLE SOORTEN ZEEVIS 
VISMIJN, 5, OOSTENDl

^VVvWVV^^\VVVV\\VVU\VA^VWWVV'\VVVVVVVW ‘

MAANDAG 13 JUNI 1949
15 vissersvaartuigen allen van Oost 

en West met middelmatig vangsten 
Totale aanvoer 1 800 b. o.a. tong, tar 
bot, plad'js, rog, kabeljauw en enke
le andere soorten Afzetprijzen mid
delmatig met uitzondering der kle1- 
ne soorten die goedkoop worden van 
de hand gedaan. Kleine belangstel-

soorten. Tamelijk levendige markt en 
grote belangstelling. De prijzen zijn 
over het algemeen beter dan de vo
rige marktdag. De IJslandse varietei
ten boeken eveneens betere 

Kgr.
0.277 West 10594
aS0.304 IJsland 39605
0.128 West 11027
Z.209 Oost 4224
0.200 West 7642
Z.458 Oost 4028
SSO.88 IJsland 37046
0.198 Oost 5975
N.745 Oost 7605
0  315 Noordzee 13745
N.801 West 5645
Z.539 Oost 3775

prijzen.
Fr. 

58.905 
241.280 

72 350 
53.605 
67.770 
57.105 

260.780 
69.780 
96.840 

141.500 
62.320 
51.030

Dat. Kgr. Fr . Reizen
9-6 4.050 59.280 3

11-6 17.550 219.760 7
13-6 19.800 245.780 10
14-6 22.400 244.470 10
15-6 26.650 289.250 11
16-6 1.350 14.160 1

VRIJDAG 10 JUNI : DINSDAG 7 JUNI •
Tong ongekl. 44; tarbot 35; platen Tong ongekl. 45; tarbot 35; pieter-

ongekl. 14, kleine 6; rog 5-7 fr per man 29; platen grote 16; midd 14*
kgr- kleine 3; rog 7; wijting 5; zeehond 2

fr per kgr.
ZATERDAG 11 JUNI :

Bloktong 54; fruittong 60; schone 
kleine tong 45; tarbot 35; platen gr. 
17; midd. 13; kleine 4; rog 7 fr per kg.

Kgr Fr.
0.278 Oost 4985 45.950
0.166 Oost 8071 67.790
0.283 Oost 69Q8 76 030
0.156 Oost 6851 80.045
0.33 Oost 4322 31.240
Z.446 Oost 82=10 87 860
0.46 West 1207 9 400
0.247 Nnordzeee 17121 123 670
0.137 Wiest 10604 64.740
Z.477 West 3*30 33 220
Z.161 Oost 184-4 IQ 860
0.310 Oost ö^ i 56 <m
0.183 West 6^4 46 310
0  200 West 4265 30 745
0.220 Kanaal 563 16.880

WOENSDAG 15 JUNI 1949 :
11 vaartuigen. Totaal bennen : 

2700, warvan 1500 IJsl. varieteiten. 
Zeer grote belangstelling. Levendige 
markt. Tarbot en tong stijgen lichtjes 
terwijl de andere soorten gevoeliger 
hoger prijzen boeken. Bevredigende 
besommingen.

Kar. Fr
SSO.293 IJsland 76306 614.350
N.819 West 6069 60.120
0.225 West 12264 90.920
0.77 West 2552 21.390
0.102 Oost 6275 91.040
0.244 Oost 5659 73.150
0.175 Oost 8406 88.129
N.806 West 4835 53.770
0.268 Noordzee 9139 121.950
0.265 West 7435 62.645
0.295 Noordzee 8730 108.480

DONDERDAG 16 JUNI 1949 :
Heden geen aanvoer.
AANVOER EN OPBRENGST PER  

DAG
Kgr. Fr.

Vrijdag 10 Juni 
Zaterdag 11 Juni 
Maandag 13 Juni 
Dinsdag 14 Juni 
Woensdag 15 Juni 
Donderdag 16 Juni

geen aanvoer 
32.223 318.525
91 386 790.710

150 911 1.233 265 
135.406 1.385.944 

geen aanvoer 
409.926 3.728.444

ZEEVIS - GROOTHANDEL

CamiHe W I L L E M S
------------ «edert 1887 ----------

IMPORT —  EXPORT 
Tel. : 72075/76-7231 8/18 

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

(16)

DINGDAG 14 JUNI 1949
Aanvoer circa 3.000 bennen verse 

vis, waaronder 1.500 b. IJslandse vis. 
Wei Mg verscheidenrtefd, beperkte 
aanvoer tot fijne v’ ssoorten, pladijs 
rog, w ijt'pg en zeer weinig andere

IJSLANDSE VISSOORTEN
DINSDAG 14 JUNI :

Kabeljauw 6.8-10.2; gul 2,2-8,8; 
kooivis 3,6-5; leng 4.4-5,2; schelvis gr. 
8,4-10; midd. 5,6-6.8; kl. 5.2-7,6: zee- 
wolf5,6; klipvis 8,8; wijting 3.8-5; 
vloot 9,5-12; heilbot 16-36; hondstong 
8; schotse schol 14-18,5 fr  per kgr.

WOENSDAG 15 JUNI t 
Kabeljauw 9,2-13,2; gul 2,2-8,6; 

kooivis 5,2-6,8; leng 7,8-8,8; schelvis 
grote 10-10,80; midd. 6,6-8; kl. 5-6.8; 
zeewolf 7,2; klipvis 8,4; wijting 4.6- 
5,2; vloot 5.4-14; heilbot 18,5-35; 
hondstong 6,8-8; schotse schol 20; 
platen 15,9 fr per kgr.

BLANKENBERGE
VISAANVOER

Dat. Kgr. Fr. Reizen
9-6 2.200 28.905 2

10-6 581 3.450 1
11-6 1.248 12.020 3
13-6 1.423 14.605 1
15-6 2.845 33.176 2

ZATERDAG 11 JUNI 1949 :
Grote tong 30-31; bloktong 39-41; 

fruittong 45-48; schone kleine 48-53; 
kleine 42-50; pladijs grote 8-9; midd. 
10-13; kleine 11-12; deelvis 3-5; ka
beljauw 12-14; gullen 2-3; wijting gr. 
en kleine 2-3; rog 7-8; tilten 5-6; tar
bot grote 28-30; midd. 18-20; varia 
13-14; griet 14-16; bot 1; schar 5; 
pieterman 16-17; knorhaan 2 fr  per 
kgr.
MAANDAG 13 JUNI 1949 :

Grote tong 29-31; bloktong 38-42; 
fruittong 40-44; schone kleine 46-50; 
kleine 40-42; pladijs grote 11-14; mid,
12-15; kleine 14-16; deelvis 4-5; ka
beljauw 10; gullen 3-4; wijting grote 
3-4; rog 8-9; tilten 6; scherpstaarten
7-8; halve man 5; tarbot grote 27- 
29; midd. 20-23; varia 12-18; griet
13-14; bot 1; schar 3-4; pieterman 17- 
20; knorhaan 3-4; robaard 5-7 fr  per 
kgr.
DINSDAG 14 JUNI 1949 :

Grote tong 30-33; bloktong 40-44; 
fruittong 46-44; schone kleine 46-50; 
kleine 42-44; pladijs grote 12-14; 
midd. 14-16; kleine 16-18; deelvis 6- 
8; gullen 6-7; wijting grote 3-4; rog
8-11; tilten 5-7 ; sche, pstaarten 7-8; 
halve man 5; tarbot grote 30-32; mid. 
20-24; varia 15-16; bot 1-2; pieterman 
20-22; knorhaan 3-4; robaard 7 fr 
per kgr.
WOENSDAG 15 JUNI 1949 :

Grote tong 31-35; bloktong 37-42; 
fruittong 44-46, schone kleine 45- 
50; kleine 38-42, pladijs grote 14-15; 
midd. 15-16; kleine 16-18; deelvis 8- 
10; gullen 10; wijting grote 3-4; rog 
8-10; tilten 7-8; halve man 5; tarbot 
grote 26-29; midd. 20-22; varia 15-18; 
griet 14-16; bot 2-3; schar 6; pieter
man 20-22; knorhaan 2-3; robaard 9 
fr per kgr.
DONDERDAG 16 JUNI 1949 :

Tong ongekl. 52.80; schone kleine 
59,20; kleine 45; deelvis 11; rog 9; 
tilten 6.5; tarbot midd. 24; schar 11 
fr per kgr.

Huis Raph. Buyss f t re
IMPORT —  EXPORT 
V I S  —  G A R N A A L
Specialiteit gepelde garnaal 
H. R. 2151 —

’ Tel. Privé 421.06
(4) Vismijn 513.41 I
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N I E U W P O O R T
GARNAALAANVOER

Prijs per kar

WOENSDAG 8 JUNI 1949 :
Grote tong 38; bloktong 40; fruit

tong 46; tarbot 36; pieterman 30; pla
ten grote 16; midd. 12-14; kleine 3- 
4,50; keilrog 13; rog 9-11; wijting 4; 
zeehond 2 fr per kgr.

DONDERDAG 9 JUNI :
Grote tong 43; bloktong 47; fruit

tong 49; tarbot 35; platen grote 16; 
midd. 14; kleine 6-8; rog 9; zeehond 
2,50 fr per kgr.
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Voor uitstekend IJS, VIS en ' •
GARNAAL wende men zich tot

MAANDAG 13 JUNI :
Bloktong 35; fruittong 40; schone 

kleine tong 30; tarbot 31-35; platen 
grote 17; midd. 14; kleine 5-6; keilrog 
13; rog 8-7; wijting 6; zeehond 3 fr. 
per kgr.

firma H. DEBRA
Telefoon Heist 513.80 EXPORT —  IMPORT

(6) ZOUT VOOR DE V ISSERS
"VVVVVVVVVVVVVW'/V'*'VV*A*AA/VV\AA/VVVVVVVVV\AAAAAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV*/VVIAAAA/VV\AAÂ

VERWACHTINGEN
ZATERDAG 18 JUNI 1949 :

Van het Kanaal : 0.229. 
ZATERDAG 18 of MAANDAG 20-6 : 

Van het Kanaal : 0.112; 0.187. 
MAANDAG 20 JUNI :

Van de Oost ; 0.115; 0.131.
Van de West : 0.193; 0.330.
Van de Fladen : 0  232.

MAANDAG 20 of DINSDAG 21-6 : 
Van het Kanaal : 0.254;
Van de Oost : 0.276; 0.105; 0.223; 
0.174; Z.428.

Van de West : 0.256.
DINSDAG 21 JUNI :

Van de West : 0.291.
Van IJsland : 0.89 (1000 bennen): 
0.157 (18 bakken).

WOENSDAG 22 JUNI :
Van de Noord : 0.329.
Van het Kanaal : 0.153; 0.119: 
0.122;
Van IJsland : 0.299.

Verder :
Van de Noordzee : 0.170; 0.289.

GARNAALAANVOER
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O O S T E N D E
9.6 3.413 86.228 22-32 59 25

10.6 2.368 67.041 25-32 53 28
11.6 3.862 99.769 23-30 53 26
13.6 4.203 116.581 25-32 60 28
14.6 4.262 111.939 22-32 57 26

Z E E B R U G G E
9-6 4928 125.425 20-34 53 25.45 93

10-6 5004 128.028 20-32 54 25.58 93
11-6 6765 171.023 17-34 57 26,17 118
13-6 4146 110.125 18-35 31 26,56 134
14-6 4247 72.048 17-29 30 16,96 141

Datum
7.6.49
8.6.49 
9 6.49

10.6.49
11.6.49
13.6.49

Gewicht
485
350
365
165
430
515

BLANKENBERGE
27-32 9-6 299 7.965 25-28 5 26,63 60
28-32 10-6 267 7.503 26-29 4 28.10 68
28-30 11-6 409 12.447 27-33 6 30.43 68
30-33 13-6 304 8.247 22-31 4 27,12 76
28-36 14-6 75 2.230 29-30 1 29.73 75
26-31 15-6 288 6.931 21-27 3 24.06 96

VISMIJN OOSTENDE

Vrijdag

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

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

Barbue — Griet, gr. ........  ...
midd. ... ... ..............
ki. .......................

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 ...
Latour ............................................
Tacaud — Steenpost ..............
Flétan — Heilbot ....................
Colin noir — Kooivis ..............
Esturgeon — Steur ....................
Loup — Zeewolf ..........................
Colln blanc — Vlaswijting ... 
Poisson St-Pierre — Zoonevij

Zaterdag

37,40 50.20 
55 60 60 00 
54.00 61 00 
52.50 54 50 
35 60 43.20 
31 00 36 50 
24 00 27.00 
12,60 17.00

WEEK VAN 10 TOT 16 JUNI 1949

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag

30.00 35.60
36.00 39 60
36.00 40.00 
34.20 38.00 
28 00 30.00
27.00 31.80 
18 00 22 00 
11,40 15.40

30.50 41,80
39.50 51.20
44.00 51,80
44.00 53.20 
28,60 32.00
27.00 30 40 
20.80 25.60
13.00 15,40

31.40 43,00
45.80 50.80
51.80 53 60
41.00 49 20 
30.60 37.00
27.0 320,50 
18,50 22.00
13.40 16,00

12.50 15.40 
13 80 16 40 
12 00 17 00 
10.00 16.00 
1,10 2,20

14.80 15 60 
1500 15.80 
14 OD 15 .10 
8 60 12.40 
0.90 5,80

4.20 6 50
5.20 7.20 7 00 7 60 

21 50 22,00 
16,50

15 00
14.80 
15.40
11.80 
1.90

9,40
8,20

16,00
17,40
17,90
16,00
3,20

15.20 16.00 
15.40 17.80 
16.00 20 50 
13.80 18.40 
1,50 4.80

8,80
5.60
5.60

6,70
6,80

850 6.40 960 6,40 10.80 6.60 9 60
6 30 7,00 2 00 7.00 6,70 9,00 7,80 11.00
1.00 100 1.10 1.20 1.30 1.40
900 13 00 9 60 12 80 1380 17.60 1660 20 60
160 7,50 240 8 30 2 60 11.40 3.40 9.40

16 00 i7*n 21 «0 22,00 24.20 23 00 28.00
3.50 4,80 2,20 5.40 2.40 4,80 3,80 5,30

4.00
11 00 14.50 16 00 16 80 15.20 Ï8!40
6,00 4,00 6 00 5.00 7.50 4.50 9 00

4 00 4 30 4 00 4.50 4.50 6.00
20.50 22,50 14.40 20.40 19,00 21,60 20,50 23,50

1 no
2*0 7 4 o

14 00 15 00
1.70 5.20 
7,60 15,80

4 60 8 60 
7,20 16.00

8,50 13,00 11,40 13,00 13,00 14.40 14.00 15.00

VISMIJN \]VU1DEM
WEEK VAN 7 TOT .13 JUNI 1949

Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijda*■ Zaterdag Maandag

1,95 1,95 2,10 2.00 2,10 1,90
2,10 1,80 2,10 2,00 2,15 1,90
2,05 1,80 2,05 1,85 2,30 1,95
1,90 1,80 1,90 1,85 1,95
1,75 1,55 1,60 0,95
1,70 1,40 1,70 1,60 1,05 1,50
1 84 1,50
1,58 1,48

0,76 0,74 0,66
1,11 0,92 0,98 0,90
0,76 0,22 0,88 0.62
0,53 0,04 0,54 0,28

0,53 0,32 0,78 0,54 0,56 0,50
0,66 0,34 0,74 0,60 0,72 0,48
0,64 0,37 0,68 0.41 0,44 0,36

2,20
2,10
2,15
1.95 
1,75
1.95

1.95
1.95 
2.00 
1,80 
1,15 
1,75

2,10
2,10
2,10

2,25
1,70
1,80
1.64
1.64

1.90
1.90 
1,95 

2,05 
1,36 
1,65

2,10
2,10
2,15
2,10
2,00
2,05
2,12
1,88

1.95
1.95 
2,00 
1,90 
1,69 
1,45 
1,92 
1,64

0,67 0,56 
0,47 0,36

1,08 0,94 
0,70 0,25 
0,37 0,10

1,24 1,03 
0,78 0,36 
0,54 0,15

0,14
0,97
0,64
0,45
0,46
0,34
1,10
0,36

0,04
0,49
0,56

0,13
0,14
0,99
0,30

0,14
1,10
0,64

0,12
098
0,31

0,15 0,12 
0.98
0,84 0,80

0,47 0,40 
0,58 044 
0,57 0,48

0,64 0,34 
0,70 0,38 
0,64 0.3S 
0,80

0,46 0,23

2,80 3,80 6,00

23 00 2*00 
2 20 2,80

3,40 3,60

28 "0 33 *0 
3.80 4.00

26,00 36.00 
5,60 6,20

4.60 7,80

3.60
35 50 38.00
9.60 10,40

9,40 10.00

0,52
0,62
0,06
0,58
0,49

0,42
0,40
0,04
0,11
0,47

0,53

1,80 1,40 
0,35 0,32

0,55 0,47

0,34 0,17 0,34 0,25
0,44 0,21 0,34 0,19

0,48 0,33 
0,04

0,06 0,04

0.10 0 04 0.10 0,05
1,50 0.91 1,44 O.S’J

0,84 0,44 0,90 0,69
0.34 0.04 0,49 0,1*
0,31 0,16 0,36 0,29

0,29 0,24 0,32 0,94

0 56 0.52
0.36 0.25 0.51 0,32
0.06 0 05 0,05
0,35 0,16 0,24 0.1S

0,45 0,40 

0,96 0,60

2.00 1.80 
0,42 0,46

0,70 0,51



bescherming a a n  d e

nijverheid
(Vervolg van 3 en 10 Juni)

In onze vorige twee nummers, gaven 
we hierotmrent enkele zeer interessan
te gedachten.

In het huidige zullen we het K.B. 
van 13 Jan. 1935 zoveel mogelijk toe
lichten.

♦ ♦ ♦
HET KONINKLIJK BESLUIT VAN

13 JAN. 1935 
VOORDRACHT AAN DE KONING
Om de bescherming, welke gesteund 

is op het bovengenoemde Koninklijk 
Besluit, beter te begrijpen, is het van

iff
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het in stand houden van onze uit
voerhandel, blijft nu nog bestaan, het 
is immers voor ons land nod g d 
we uitvoeren om te blijven leven, en 
dit is zoveel te meer waar voor onze 
visserij. Verder wordt de aandacht er 
op gevestigd dat het van belang is 
dat uitvoercontracten zoveel mogelijk 
door groeperingen worden afgesloten, 
dat beroepssolidariteit geschapen 
wordt en dat de nijverheden die een 
vrijelijk aanvaarde tucht hebben op
genomen de beste resultaten opleve-

ting «genegen te zijn» ze slechts heb
ben aanvaard uit ontzag voor de ver
bintenissen door hen onderschreven 
bij hun toetreding tot de vereniging 
dienen deze belangen niet gescheiden 
te worden, immers : «Wie een contract 
aanvaardt, aanvaardt vrijel jk  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». Hieruit volgen twee con-

belang, de voornaamste punten uit lingen met het buitenland.
veren bij het voeren van onderhande- clusies door de wetgever getrokken

dit besluit nader te belichten, en na 
te gaan op welke manier deze kun
nen vaa toepassing gebracht worden 
op ons zeevisserij bedrijf.

De voordracht aan de Koning van 
dit besluit, opgesteld door de volledige 
ministerraad, geeft ons, ter inleiding 
aan dit besluit, een klaar overzicht 
van de bedoelingen van de wetgever.

Het Besluit is bedoeld om onder de 
Belgische voortbrengers van éénzelfde 
nijverheid de vertrouwvolle en doel
matige samenwerking te vestigen 
welke om reden der crisis een onaf
wendbare noodzakelijkheid is gewor
den.

Deze eerste alinea geeft ons de in
druk dat het hier hoofdzakelijk zou 
gaan over de voortbrengers, nochtans 
spreekt het eerste artikel van het K. 
B. over «elke beroepsgroepering van 
voortbrengers of verdelers» wat ons 
de indruk geeft dat de wetgever de 
gehele bedrijfstak bedoeld heeft, 
doch hierover geeft noch de voor
dracht aan de Koning, n och ‘het K.B. 
zelf zeer voldoende uitleg, alhoewel 
de mogelijkheid bestaat dat een be
paalde tak de bescherming aan
vraagt, maar dan kan deze dan enkel 
lopen over de belangen die uitslui
tend deze tak aangaan. Hierbij moe
ten we doen opmerken dat voor het 
geval der visserij we voor een zeer 
specifiek bedrijf istaan en dat het 
K.B. dat, zoals we hoger zegden, zeer 
algemeen is, deze eigenaardigheden 
van het bedrijf niet kan voorzien.

De tweede alinea van de voordracht 
merkt op dat de regering zich n*p+ 
wil begeven op de weg der geleide 
economie doch enkel de kwalen wil 
helen die voortspruiten uit een over
dreven individualisme, dat in som
mige gevallen reeds ernstige hinder

Hier kunnen we nog eens wijzen op 
de leemte die dit K.B. laat voor de 
visserij. In ons bedrijf kennen we het 
uitsluitend dat de producent zijn 
eigen waar niet verhandelt. Andere 
bedrijven, voortbrengers zijn over het 
algemeen zelf uitvoerder of groot
handelaar met hun waar, waardoor 
het komt dat het K.B. enkel spreekt 
van groeperingen van voortbrengers, 
die terzelfdertijd aanzien worden als 
zijnde uitvoerders en handelaars.

Het K.B. staat, zoals de voordracht 
aan de Koning opmerkt, in het teken 
van de wens uitgedrukt door het be
perkt comité voor handelspolitiek 
dat later werd bij getreden duor het 
nationaal comité van de buitenlandse 
handel op 5 Maart 1934 :

Het comité brengt de wens uit dat 
wanneer in een nijverheid de 415 van 
de algeheelheid zich akkoord stellen 
om de voortbrengen en de af zet der 
voortbrengselen in te richten op con
tractuele grondslag en in het voordeel 
van het algemeen belang, de rege
ring de nodige rechtsreekse of on
rechtstreekse maatregelen zou tref
fen  om de afzijdigen er toe te bren
gen zich te onderwerven aan een  
scheidsgerecht dat alle waarborgen 
biedt en waarvan de uitspraken bin
dend zouden zijn voor de partijen.

Deze wens, de ziel van het K.B., 
verdient Wat meer aandacht.

De 4/5 van de algeheelheid moeten 
zich akkoord stellen om de productie 
en de afzet in te richten op con
tractuele grondslag. Zo de visserijnij- 
verheid dit wil doen, namelijk pro
ductie en afzet in richten, moeten 
hiertoe de 4/5 van de algeheelheid, dit 
is reders én uitvoerders én groothan
del zich akkoord stellen. Gaat het 
voorstel enkel uit van de reders, dan

Notariéle Aankondigingen
Studies van notarissen 

Maurice yuAGHüBEUR te Oostende 
Leopoidlaan en Georges WILLoCKX 

Veyatsiraat 1 te St. Gillis Brussel
X X X X

Op DINSDAG 21 JUNI 1949 te 15 U . 
ter gehoorzaal van het Vredegerecht St 
Canadaplein te Oostende.

TOESLAG van

Studie van Notaris 
M Alm lUt QUAGHfcBEUR
Leopoidiaan, 10, Oostende 

xxx
Or DONDERDAG 23 JUNI 1949 om 

15 u. in het louaal «Prins Boudewi„‘nj> 
Sebastiaansiraat, 22 te Oostende. 

LMtiiJü, met 0,5U% premie 
van BEST GELEGEN

het verzoekschrift ingediend door een 
groepering wordt aanzien als beroep- 
doende op de belangen van al de leden 
der groepering, ten tweede: een lid van 
de. groepering kan zich niet verzet
ten tegen de uitbreiding van de maat
regel, zoniet zou hij het verzoek be
strijden waarvan hij verondersteld 
wordt, als lid van de groepering, als 
genietende van de voordelen.

Bij het in overweging nemen tot 
het in uitvoer brengen van bedoelde 
maatregelen kan het evenwel nuttig 
zijn voor de regering, rekening te 
houden met het feit dat niet alle le -- 
den van een groepering akkoord wa
ren met de voorziene maatregel.

(vervolgt.)

Marktbericht
IJ M U I D E N

In de week van 7 tot 13 Juni kwa
men aan de Rijksvishallen 15 stoom- 
en 55 motortrawlers hun vangsten 
verse vis verkopen.

De totale aanvoer was groot 800.000 
kg. De IJslandvangsten bestonden 
hoofdzakelijk uit schelvis en w i’ ting, 
de vis was goed verzorgd. De Noord- 
zeevangsten van het Noordoosten ga
ven veel makreel, voor de rest zeer 
minderwaardige soorten, oia. zeer 
kleine schelvis, knorhaan en haai.

Zo rijk de vangsten waren enkele 
weken geleden aan verscheidenheid, 
zo slecht zijn ze op het ogenblik aan 
verscheidenheid. Het is een schande

van SCHOON 
HANDELS- EN OPBRENGSTHUIS

Van Iseghemlaaii, 17 te Oostende 
Oppervlakte 150 m2.

INGESTELD : 360.000 FR.
Bevattende thans Bodega en appar

tementen.
Alles in besten staat.
Verhuurd aan verscheidenen 
BEZOEK : Woensdag en Vrijdag v. 

14 tot 16 uur.
Alle nadere inlichtingen te beko

men bij de verkopende notarissen.
(225)
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♦ HUIS TE KOOP, gelegen Rentenier 
straat, 17. Zich wenden Dilbeekstraat 
105 Mariakerke Oostende. (229)
♦ Zeer schoon gerieflijk BURGERS
HUIS te koop uit ter hand met ge
mak van betaling bewoond door de 
eigenaar gelegen Prinses Elisabeth
laan, nr. 40, Sas-Breedene (bij de Sas 
brug en tram halte nr. 4, voorzien 
van uitweg van 1,48 m. langs de kerk
hof straat. (231)

VISSERSVAARTUIGEN TE 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 gebwd.
te Oostenae in 1937, 75 B. Ton voor
zien van een motor Deutz van 180 P 
K. van 1938. Bureel Biad (163)

dat vangsten van 10 h 15.000 kg zeer1 ♦ Een houten vissersvaartuig in 1943 
kleine schelvis worden aangevoerd. * te Nieuwpoort gebouwd, 180 B. Ton,

voorzien van een motor ABC van 80
£164)

palen heeft gelegd op de wegen van kunnen deze enkel regelingen tref-
onze uitvoerbedrijvigheid en dat Tr
eem  de vruchtbaarste onzer nationale 
ruilverrichtingen in gevaar brengt.

We zijn intussen al sterk geëvolu
eerd, maar de bezorgdheid van de re
gering om onze uitvoerverrichtingen 
in stand te houden en deze niet te 
laten schaden door individualistisch 
optreden, blijkt, ook nu, niet onge 
grond te zijn. De voornaamste be
zorgdheid van de regering, toenmaals,

>,40

>,60

1.80
5,40

Esbjerg is de dichtst nabij
gelegen haven - op 365 mijlen van 
Antwerpen.

Esbjerg is een modern» haven 
met haar hijstoestellen die een ca
paciteit bezitten gaande tor 15 ton, 
haar talrijke mobiele kranen, haar 
spoorlijnen aangelegd op.de ganse 
lengte der kaaien, haar uitgestrekte 
opslagplaatsen en publiek* maga
zijnen, haar kolen- en «tookolie- 
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 
7.50 meter op haar ganse breedte 
en op 8 meter in hec afgebakende 
gedeelte. De invaart der haven is 
geheel en al afgebakend.

Esbjerg is de enige Deense haver> 
die steeds ijsvrij is.

Loodsen en sleepboten zijn be
schikbaar maar het loodsen is niet 
verplicht.
■*

STUURT AAN OP ESBJERG. 
DOET UW ZËNDIGEN VIA

ESBJERG
DE DICHTST NABIJGELEGEN 

** HAVEN

fen aangaande hun vak : de voort- 
brengst. Verder moet de regeling in- 
gericht worden op contractuële 
grondslag, dit is : alle betrokkenen
moeten hierbij akkoord zijn, het moet 
in het algemeen belang zijn, dus mag 
het niet schaden aan de belangen 
van de aanverwante bedrijven, de re
gering kan enkel maatregelen treffen 
om de afzijdigen voor een scheidsge
recht te brengen, dit scheidsgerecht 
beschikt echter over geen strafrech
terlijke machten, zoals we verder zul
len zien, alhoewel strafbepalingen 
voorzien zijn in sommige gevallen.

Het K.B. mag geen hinderpalen 
stellen aan de vooruitgang van de 
nijverheid, noch schaden aan ver
bruiker, het kan evenmin de kleine
nijverheid benadeligen tegenover de geneie wees goeae vraag
grotere, en verder mag de vestiging er den goede prijzen betaald, de

Men spreekt en schr'jft wekelijks 
over de snelle achteruitgang van d e , P-K. van 1943. Bureel blad 
visstand in de Noordzee, een kijkje ’s ' 
morgens in de vismijn van IJmuiden 
geeft een radicaal beeld hoe het broed 
sel wordt vernietigd.

Wanneer worden er tegen deze el
lendige praktijken maatregelen geno
men ?

In België en Engeland bestaan er 
maatregelen tegen de aanvoer van 
zeer kleine vis, waar blijft Holland, 
of waarom worden er internationaal 
geen daadwerkelijke maatregelen ge
nomen, deze roofbouwvisserij tegen te 
gaan ?

Westvisserij van de motors geven 
ons wat tongen en schol, terwijl de 
Urker snurrevaarders schone vang
sten grote en kleine schol aan de 
markt brengen van een prima hoeda
nigheid, het zijn juist deze vangsten 
welke door de handel zeer op prijs 
worden gesteld. In goede soorten vis, 
was de gehele week goede vraag, en

ove
van nieuwe nijverheden welke nog soorten waren goedkoop. 2 IJs-
niet bestonden, niet voorkomen wor- ianders verkochten hun vangsten in 
den Het betreft enkel de instelling Engeland, terwijl er flinke verzendin

gen plaats vonden naar Engeland en 
Frankrijk. België en Zwitserland wa
ren van geen tel. Import van ma
kreel had plaats van Zweden en Noor 
wegen.

Verwachting toekomende week :
2 IJslanders en 10 Noordboten en 50 haringnetten 
motors. Nr 175.

van een economische reglementering 
van de voortbrenging en de verdeling.

Het stelsel van de vrijheid van or
ganisatie, gehuldigd door de grond
wet, blijft bestaan, niemand kan ge
dwongen worden toe te treden tot een 
organisatie waarvan hij niet wenst 
deel uit te maken. Doch de wet ver
biedt niet iemand te verplichten zich 
te onderwerpen aan een reglemente
ring, aangevraagd door een vrij or
ganisme en geinspireerd door het 
algemeen belang. En om te beletten 
dat duistere invloeden zouden uitge
oefend worden, eist het K.B. dat alle 
besprekingen en argumentaties om 
trent de voorgestelde maatregelen in 
het openbaar gebeuren en voor een 
scheidsgerecht dat alle vertrouwen be
zit van beide partijen. Daar dergelijk 
scheidsgerecht niet bestaat, stelt de 
regering voor een organisme op te rich 
ten dat maximum waarborgen van on 
partijdigheid biedt om zijn advies te 
geven na t-e gensprekelijke debatten.

Wat betreft de vereiste meerder
heid, (4/5), die de voorziene ver
plichtingen vrijwillig opneemt, wordt 
deze niet bepaald volgens het aantal 
voortbrengers, maar wel volgens het 
belang van de voortbrengst of van de 
verdeelde producten. Dit betekent 
reeds een eerste moeilijkheid Voor het 
bedrijf dat de bescherming aanvraagt, 
namelijk de basis aanduiden waarop 
de economische belangrijkheid uitge
rekend wordt van ieder belangheb
bende. :

Bovendien heeft de verzoekende 
groepering niet alleen te bewijzen dat 
de belangen van haar leden samen
vallen met de belangen van de meer
derheid der voortbrengers of verde
lers, maar tevens dat het algemeen 
belang van ALLE voortbrengers er 
verdelers de uitbreiding van de opge
nomen verplichting vereist.

Verder bespreekt de voordracht aan 
de Koning de bepaling van de door de 
wet voorziene meerderheid.

Zo de beslissing van een groepe
ring niets eensgezind wordt aangeno
men, maar dat de leden die ze heb
ben onderschreven zonder de verplich-

♦ Een houten vissersvaartuig ge
bouwd in 1944 van 25 B. Ton, voorz.en 
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 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 houten vissersvaartuig gebwd. 
in 1941 te Oostende met 20 B.Ton en 
voorzien van Motor Deutz 50 P.K. van 
1941 en 5 nieuwe garnaalkorren - 2 

electriciteit. Schrijven 
(175)

B O U W G R O N D
Hoek Schapens traat en Mariakerke

laan te Oostende 
naast het nuis Mariajserkelaan, 43 
met gemeenzaamheid van gevel en 
muur.

Oppervlakte 94 m2 64 dm2. 
Onmiddellijk genot.
Alle nadere inlichtingen te bekomen 

ter studie. (224)

Studie van den Notaris 
MAUKICE QUAGHEBEUR 

te Oostende, Leopoldlaan, 10 
xxx

Op DONDERDAG 23 JUNI 1949 te 
15 u. in het locaal «Prins Boudewijn» 
St.*Sebastiaanstraat, 22 te Oostende. 

Umüi'k l  met 0,5U% premie

VAN DE WELGEKENDE CAFE 
«DE óTk OP»

IEPERSTRAAT, 15 - OOSTENDE
Oppervlakte 96 m2 46 dm2.
Water - gas en electriciteit
Alles in besten staat van onderhoud 

Traploper tot 2e verdiep wordt mede- 
vencocnt.

UiN MIDDELLIJK GEBRUIK.
GLiüN VERPLICHTING VAN BROU

WER.
De café-installatie en het handels

fonds moet overgenomen woraen door 
de Koper mits öu.uuU ir.

b e d o e k  : Dinsdagen en Don der da 
gen van 14 tot 16 uur.

Studie van Notaris 
MAUKIüE QUAGHtüÉUR

LeopoiCllaan, iu te Oostende 
xxx

Op DINSDAG 28 JUNI 1949 te 15 u. 
in net tonaal «Pr.ns Boudewijn» St. 
Sebastiaansuraai, 22 te Oostenae. 

TOiüüLAG van

SCHONE BLOK BOUWGROND
MET GROTE HOE VOL FRUITBOMEN 

EN KOTERIJEN 
15 m. fagade in de Geiijkheidstraat 
(tussen de Broederlijkneiascraat en 
de Honoré Borgersstraat) oppervlak
te volgens meting 849,26 m2 (volgens 
kadaster 627 m2.)

Onmiddellijk genot.
INGESTELD : 85.000 FR. 

Voor plan en nadere inlichtingen 
zich bevragen ter studie. 
_______________________ ____  (230)

Studie van Notaris 
JAN B. DE GHELDERE 

TE HEIST-AAN-ZEE
xxx

U\tsijhL IViiij.
Op i VLf l . rtJ. i i ZU OUJ.NJ. Ibld om 16 

uur te fie^st-aan-iiee, m net caié 
«> iviaris.upie.in;» oij ae we O. Oppal- 
iens, iNicuwe Maris.t, van

JSAUOJ. AJL» xiijj.6 i-ziAN-ZEE 
Koop i. : üen uiterst genevig wOGN- 

«nuia met li\xtxorovjxtr, Ramsna- 
penestraat nr. ïöó, groot öau m2 
vö m. oreedte op “±u m. diepte)
Vrij op 1 januari iyou.

Koop n . : üen welgelegen perceel 
tsuowGKOND palende aan voor- 
gescnreven woonnuis, groot 240 m2 
(.ö m breedte op 40 m. aiepte). 
OnmiddeiLjk bescnikbaar.

(217)
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Een visser en het kiesrecht
In «Het Laatste NieuWs» van Maan 

dag jl. lezen we onder de ingezonden 
stukken het volgend :

«Ik ben nu 33 jaar, Belg van ge
boorte en schipper van beroep in de 
diepzeevisserij. Men zal mij misschien

We beamen volledig de woorden van 
de inzender van dit stuk en moesten Koop I.

Studiën van Notarissen A. LACOURT 
te Oostende, Karei Janssenslaan, 31 
en CHARLES DELPOHTE te Brussel, 

Grote Zavel, 36
X X X

Om uit onverdeeldheid te treden 
OPENBARE VERKOPING 

Op DINSDAG 28 JUNI 1949, om 3 U 
met tussenkomst van dhr. Vrederech
ter van het Canton Oostende ter ge
hoorzaal van net Vredegerecht Ca- 
nadaplem te Oostende

TOESLAG van 
STAD OOSTENDE 

EEN COMPLEX VAN GE-
de vissers mogen kiezen, er zijn er 
ongeveer twee duizend, dan zouden 
sommige volksvertegenwoordigers 
van de kust misschien de zaken van

niet geloven, maar ik heb nog geen visserij wat meer behartigen, 
enkele maal gestemd. Een zeevisser Naar we uit welingelichte bron ver- 
die gewoonL.k drie tot twintig dagen nemen, werd door volksvertegenwoor- 
zee kiest, heeft geen recht van stem- diger R. De Kinder van Oostende 
men, daar hij niet op de aangewezen hiervoor reeds een ontwerp ingediend
dag in het stembureel kan zijn. Een 
persoon, die zich zou voorstellen als 
verdediger van de vissers, zou geen 
kans hebben vermits twee derden van

welke door de minister van Binnen
landse Zaken zou onderzocht en voor 
niet gekende redenen niet uitvoer
baar verklaard zijn. Het zou ons zeer

de vissers op zee zijn en hem niet interessant voorkomen, die redenen 
steunen kunnen. Kan daarin geen ver 
andering komen ?

Een visser uit Oostende.

te kunnen kennen opdat na de verkie 
zngen, hieraan verandering zou ko
men.

W W » m m s.

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

N.V. BELIARD-CRIGHTÖN & Co

d l )

BOUWEN, gekadastreerd Sektie A, 
nr. 112/E en nr. 215/i, groot 884 m2 
95 dm2.
a) een WOONHUIS, Louisastraat, 
2bis, hebbende drie appartementen.
b) een grote en welgelegen GARA
GE, Louisastraat met plaats voor 
60 voertuigen.
c) welgelegen CINEMAUITBATING
met materieel «FORUM», Vlaande
renstraat, 7, ongeveer 1.000 plaat
sen.

INGESTELD 4.075.000 FR.
Koop II. : EEN HANDELSHUIS, gele

gen Vlaanderenstraat 7bis, gekadas . 
treerd Sektie A deel nr. 215/i groot 
59 m2 #1 dm2.

INGESTELD : 530.000 FR. 
Koop III. : EEN HANDELSHUIS door 

oorlogsfeiten beschadigd, gelegen 
Langestraat nr. 56A, gekadastreerd 
Sectie A nr. 215/K en deel nr 215/i 
groot 143 m2 75 dm2.

INGESTELD 400.000 FR. 
Koop IV. : GARAGE MET WOONST 

Lijndraaierstraat, gekadastreerd 
Sectie A. nr 1543/X groöt 385 m2 
67 dm2.

INGESTELD : 200.000 FR.
Alle inlichtingen en inventar s ter 
studie van de verkopende notarissen.

(232>
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B R I T S E  E I L A N D E N
WALVISVANGST

De heer Pollard, Minister van Han
del en Landbouw heeft een motie in
gediend voor het vestigen van een 
Australische walvisnijverheid welke 
geadministreerd zou worden door een 
Commissie van drie leden voor reke
ning van de Regering. De dim ster 
zei dat de eerste stap het bouwen van 
een walvisstation in West Australië 
zou zijn, waaruit jagers zouden ope
reren. De heer Pollard verklaarde aat 
de regering overtuigd was dat er een 
nijverheid weggelegd was. De lege
ring was van plan een fabriekschip 
met jagers te gebruiken ter hoogte van 
de Australische Kust en aan de Zui
delijke IJszee, maar het fabriekschip 
was nog niet klaar. Wij verwachten 
als begin een vangst van 600 walvis
sen per seizoen, zei de Minister.

IER SE V ISSER IJ
Mr Dillon, Minister van Landbouw 

en Visserij van Ierland verklaarde dat 
een som van 1.151.900 aan de visserij 
zou besteed worden. De aanvoer, zei 
hij, was beter. Ierland heeft geen diep 
zeevisserij, en zal er ook geen hebben, 
daar de regering moet kiezen tussen 
diepzee v. sserij en kustvisserij. De 
kustvisser is ook een landbouwer en 
de regering wil hun manier van leven 
niet veranderen, door ze op treilers 
over te brengen. Wanneer het weder

niet gunstig is, zal er vis ingevoerd 
worden. Sprekend over de drie mijl 
limiet, verklaarde de Minister dat al 
het nodige zou gedaan worden om 
vreemde treilers uit deze zone te hou
den.

IJSLANDSE AANVOER
Bij een vergadering in Aberdeen, 

verklaarde de Consul van IJs.and in 
Schotland dat de Engelse markt vi
taal was voor de IJslandse visserij. Er 
gaat nu veel kritiek op tegen landin
gen van vreemde vis, zei hij, maar er 
was een tijd waar Broot Brittannië 
tevreden was al de vis te ontvangen 
die IJsland kon zenden.

W ERKLOZEN
De werklozen in de visserijnijver- 

heid in Groot Brittannië bedroegen 
6513 personen op 11 Aprl. Het totaal 
voor het Verenigd Koninkrijk bedroeg 
6671. Respectievelijke totalen tot op
14 Maart waren 5934 en 6068.

ONBEVISTE GRONDEN
Een grote belangstelling wordt ge

toond bij de bekendmaking van uit 
Amherst, Nieuw Schotland, dat een 
grote firma onderzoekingswerk zal 
bedrijven langs de kust van Parrbo- 
ro. Er wordt gemeld dat kreeften 
vanaf anderhalve kg|r. kunnen ge
vangen worden. Andere soorten be-

Walvisïlees contra ossenvlees ?

FRANSE VISSERS TEGEN  HET  
ZOUTEN AAN BOORD

Het syndikaat der Franse vissers 
heeft zich negatief uitgesproken 
over de kwestie van het zouten aan 
boord van de schepen zelf. Ze be
weren o.a. dat alle vissers aan het 
verhandelen van de vis de grootste 
zorg besteden; dat ze er ten andere 
alle voordeel bij hebben; dat het

zouten en het inkisten bij slecht 
weder heel moeilijk is en onmogelijk 
zal worden als de treil de haring 
met tonnen zal aanbrengen. Dit werk 
zou zo omvangrijk worden dat het 
personeel aan boord zou moeten tal
rijker worden, wat onvermijdelijk de 
kostprijs zou opdrijven. Daarbij 
dient ook nog gevoegd dat de laatste 
nieuwgebouwde treilers niet ingericht 
zijn om een talrijker personeel te 
dragen. Een ander gevolg dat deze 
maatregel met zich zou s.epen, Is dat 
vele goede specialisten uit het beroep 
zouden verdwijnen.

STO O M TREILERS LIG G EN  NOG 
STEED S S T IL

Nog niets nieuws werd vernomen 
betreffende het stilliggen der 46 
stoomtreilers. De manschappen gaan 
nog steeds het werk.ozengeid ontvan
gen. De onderhandelingen gaan noch
tans verder op nationaal gebied ten
einde een gevoelige vermindering in 
de prijzen van de kolen te bekomen.

Langs een andere kant wordt ver
zocht de ravitailleringsmethodes van 
de steenkool naar Boulogne wat te 
moderniseren, daar ze er zeer ver
ouderd zijn.

DOUANERECHTEN H ERSTELD
Het «Journal Officiel» brengt ons 

het nieuws dat de douanerechten zul
len hersteld worden voor de visserij
producten van vreemde herkomst. 
Deze rechten waren vroeger reeds 
geldig voor de schaaldieren, zodat 
deze maatregel enkel nieuws is voor 
de verse, gedroogde, gezouten of ge
rookte vis, de weekdieren, de schelp
dieren, de visconserven, kabeljauwfi
lets, stokvis en heilbot.

Het normaal tarief wordt voor alle 
soorten toegepast uitgenomen voor de 
kabeljauw waarvoor die voorlopig 
maar 35 t.h. ad valorem beloopt

V ISSER IJ IN FRANS MAROKKO
Sedert ongeveer een maand heeft 

de regering de vrijheid van prijzen 
hersteld. Deze maatregel werd in 
hoofdzaak genomen omdat in zekere 
mate in sommige gevallen de controle 
onmogelijk is. Zo was het in de vis
mijnen mogelijk een kleiner gewicht 
dan het echte op te geven voor de 
kisten vis, wat natuurlijk ten nadele 
uitviel van de verbruiker en van de 
reder. De tussenpersoon was het ook 
mogelijk de eerste kisten heel hoog te 
doen stijgen om zijn w ’net oo -1'e k’ s- 
ten te rekenen, daarna kon hij aan 
heel lage prijzen kopen om zodoende 
alles zo duur mogelijk van d  ̂ h^nd 
te doen; dit legt de grote verschillen 
uit die dikwijls ontstonden tussen de- 

, zelfde categorie van dezelfde vis.

PORTUGAL

De grote vloot
De Portugese vloot van grote trei

lers ontwikkelt zich altijd meer en 
meer. Vijftien eenheden nemen aan 
het eerste deel van de campagne 
deel; twee andere treilers in o^bouw 
moeten aan het tweede deel van de 
campagne deel nemen.

De reders, en vissers die nu de prij- 
zencontrole afgeschaft zien, zouden 
ook graag de vrijheid van uitvoer be
komen. Daartegen wordt opgemerkt 
dat meer export heel waarschijnlijk 
de prijzen op de thuismarkt zal doen 
dalen. De reders daarentegen zijn van 
oordeel dat export enkel zou mogelijk 
zijn als de vis in Marokko zelf heel 
goedkoop zou aangekocht worden, 
daar er grote transportkosten zouden 
aan verbonden zijn.

vattende heilbot, haring, kabeljauw, 
zalm en makreel bevinden zich in 
grote hoeveelheden in deze wateren. 
Er zijn nog andere onbeviste gronden 
in de Baai van Fundy en men ge
looft dao de visserij aldaar renderend 
zou zijn.

IJSLAN DSE V IS SER IJ
De vangsten van de IJslandse vis

serij bedroegen ,in 1948 een totaal 
van 409.208 ton tegen 431.170 ton in
1947. De cijfers bevatten ook de ha
ring, welke 150.021 ton bedroeg in 
1948 tegen 216.948 ton in 1947. Het 
heropbouwplan van de IJslandse vis- 
serijvloot gaat voort. Van de 32 trei
lers van 52 tot 54 meter lang, besteld 
in 1945, werden er tot Oktober 1948,
27 geleverd, hetgeen de tonnemaat 
van 1945 verdubbelde die dan op 27 
duizend ton stond. De IJs.andse re
gering heeft besloten tien andere 
treilers aan Engeland te kopen, het
geen vóór het einde van 1951 zal ge
schieden. Verleden Zomer vertrok een 
speciaal uitgerust schip van Reykja
vik, om op haaienvangst te gaan op 
de Oostkust van Groenland, waar de 
Noorse vissers gewoonlijk opereren. 
De reis is nu gedaan, maar aangezien 
de onervaren vissers, waren de uit
slagen niet erg schitterend. De haaien 
lever werd alleen gebruikt voor het 
vervaardigen van olie, maar bij de te
rugkomst van het schip, bewees de 
ontleding dat het vlees insgelijks zo
veel vet bevatte, namelijk 32 t.h. 
Niettegenstaande de uitslagen beko
men door Noorse vissers ter hoogte 
van de Westkust van Groenland in
1948 beter waren dan deze op de 
Oostkust, heeft de ondervinding be
wezen dat het vissen niet ver van 
IJsland voordelig kan zijn voor de 
vissers.

KRABBEN EN K R EEF T E N
Gedurende de laatste vier maan

den was Whitby de voornaamste ha
ven voor de aanvoer van krabben en 
kreeften : 138.500 krabben voor een 
waarde van £  9.606 en 30.702 kreeften 
voor een waarde van £  6.123.

Walvisolie speelt niet meer de lei
dende rol in de walvis jacht en voor
al niet in deze die in liet Noorden 
van de Atlantische Oceaan geleverd 
wordt onder Noorse en IJslandse 
vlag.

Thans wordt het walvisvlees ver
vrozen aan land in freezing installa
ties van IJsland, de Faroë’s en Noor
wegen.

Binst de zomermaanden van 1948 
werden in de Noordelijke Atlantiek 
1200 walvissen gevangen. Iedere wal

vis gaf een gemiddelde van 6 ton olie 
en 9 ton vlees.

Het vervrozen vlees wordt naar 
Engeland verzonden. Het geniet daar 
een uitstekende reputatie, het heeft 
een lichte achtersmaak van vis, die,, 
naar het schijnt eerder een aange
name indruk nalaat.

Maar gezond blijven is de kunst 
Daarom moet eenieder weten 
Dat het beste is VIS TE ETEN

Firma fan Spaanderman f f
ZEEVISGROOTHANDEL 

I J M U I D E N
♦ ♦

H O L L A ND Z f
Telegramadres Jan Spaanderman - IJmuiden. %%
Telefoon Ijmuiden 5683. TelSantpoort 8228 (des avonds) 

SP ECIA LITEITEN  
EX TRA  KABELJAUW  DE HOLLANDE TARBOT EN HEILBOT  

Gespecialiseerd in prima kwaliteit 
GEPELDE en ONGEPELDE GARNALEN

Sitief. uit Yerseke

OKlein Overzicht
Yerseke, 11 Juni 1949.

Een kijkje, in de 3)eeme
De Deense visserij wordt onder de 

rijkste van de wereld gerekend, nog 
niet zozeer door de grote vangsten, 
(deze overtreffen de 190.000 ton 
niet) maar veel meer door het in
drukwekkende zakencijfer.

Deze visserij heeft in 1948 bij de 
eerste verkoop 12 milliard frank op
gebracht, en de Deense vis wordt 
voor 80 t.h. uitgevoerd naar andere 
landen waar ze door haar beste kwa
liteit alle andere waar primeert.

Het is dus niet te verwonderen dat 
’t leven voor de enkele 19.000 Deen
se vissers mooi mag genoemd wor
den... Van deze 19.000 vissers zijn er 
ten andere slechts 14.000 die uitslui
tend de visserij beoefenen; de ove
rige aanzien de visserij enkel als b ij
komstige verdienste.

De Deense visser kent het grote 
vaartuig niet. Hun vloot telt enkel 
een tiental motors van meer dan 50 
ton en ongeveer 900 schepen tussen
15 en 50 ton; het trei'en is hun ook 
vreemd : ze gebru'ken het seinenet 
dat op de grond glijdt en hun toe
laat de platte vis die er hulst te 
vangen zonder ze te schenden. Zo
als alle vissers ter wereld, heeft de 
Deense visser een lastig leven ; ze 
werken zoa’ s de andere vissers van
18 tot 20 uur per dag als ze in zee 
zijn, maar ze worden voor hun werk 
beloond, en beter dan dat, ze heb
ben nooit een erge crisis gekend.

De Deen die zich voor de visserij 
tjestemt, begint ér al vroeg aan : 
als scheepsjongen kookt hij voor het 
scheepspersoneel dat nooit meer dan 
vier man bedraagt. Als dusdanig 
heeft hij recht op ‘een vergoeding 
van 6 t.h. van de vangst. *

Na drie of vier jaar leertijd wordt
de scheepsjongen earste mtatroos, 
wat hem een aandeel van 7 4 9 t.h. * 
van de vangst bezorgd. Nog drie of 
vier jaar later, heeft hij a's 22 of 25- 
jarige jongen recht op 12 t.h .van de 
vangst. Als de jonge matroos eer-

Noorse visserij
Volgens de Noorse Directeur van 

Visserijen, werden de verliezen van 
de visserijvloot gedurende de oorlog 
nu terug goedgemaakt. In de laatste
10 jaren periode vóór de oorlog was de 
jaarlijkse g^midde'de vangst 935.000 
ton. Er wordt verwacht dat gedurende 
de komende jaren, de normale 
vangsten tot 1.300 000 ton per jaar 
zullen gaan, hetgeen zeggen wil dat 
Noorwegen 40 t.h. meer zal produce
ren dan vóór de oorlog Sinds de oor
log is het buitengewoon moeilijk ge
weest om te beantwoorden aan de 
vraae: naar gedroogde kabe’ jauw en 
er werden n’ a’men gemaakt jm  de 
Noorse kabeljauwvisser j uit te orei- 
den tot West Groenland.

zuchtig is, kan hij na een cursus te 
lande van enkele maanden patroon 
worden. Dan is zijn deel 19 t.h. van 
de vangstjlndien hij dan niet ge
neigd is zijn geld uit te geven voor 
de vele dingen die een matroos aan 
land er toe brengen zijn geld te ver
teren, kan hij na enkele jaartjes ge
makkelijk reder worden, en met eigen 
scheepje varen.

Voor het ogenblik is het in Dene
marken mogelijk een schip te bou
wen als men de twee derden van het 
kapitaal bezit, de Deense regering 
zal hem een deel te leen geven en hij 
zal dan niet de minste moeite onder
vinden om het saldo te bekomen van 
een derde.

Het deel van de vangst van de pa
troon bedraagt 50 t.h. Het is dus niet 
te verwonderen dat het grootste deel 
van de Deense vissers eigenaar zijn 
van de mooie huisjes die ze bewonen 
nen en dat sommigen zelfs een klei
ne auto bezitten.

De aanvoer
De aanvoer in Denemarken in 1948 

wordt beraamd op 215.000.000 Kronen 
tegen 193 millioen in 1947. De totale 
waarde van de vangsten bedroeg on
geveer 175 millioen Kronen. De be
langrijkste vangsten waren pladijs en 
haring (30 en 35 millioen kgr. voor 
elk) en kabeljauw (45 millioen k g r ' 
In 1948 bedroeg de exportwaarde .in
geblikte vis inbegrepen, 170 mi’-lioen 
Kronen, de corresponderende cijfers 
voor 1947 waren 165 millioen Kronen 
waaronder pladijs voor 70 tot 75 mil
lioen en kabeljauw ongeveer 30 mil
lioen. Export van gezouten kabeljauw 
uit de Faroë Eilanden bedroeg 20 
millioen Kronen in 1948. Een groot 
gedeelte van de uitvoer ging naar 
Groot Brittannië, naar België, Zwit
serland, Italië, Frankrijk en Duits
land waren ook belangrijke markten. 
Vóór de oorlog was Duitsland de 
grootste afnemer van Deense vis. De 
toestanden in de visserijnijverheid 
zullen in de komende jaren wat m oei- 
lijker worden ten gevolge van de na
oorlogse uitbreiding van de visserij in 
andere landen. Nochtans wordt er ge
hoopt dat de kabeljauwvangst uitge
breid zal worden en dat niettegen
staande de concurrentie Denemarken 
zijn export naar zijn traditionele 
markten zal kunnen behouden.

Onderzoekswerk
De Directeur van het Deens Biolo

gisch Station bevindt zich op het 
ogenblik in Ceylon met de schipper 
van een Deense treiler om de moge
lijkheid te onderzoeken de visserij 
in de wateren van Ceylon uit te 
breiden. Dit bezoek wordt gebracht 
op uitnodiging van de Dominion re
gering en zal duren tot e’nde Juni. 
De Directeur van het Station is reeds 
in Perzië geweest, gelast met dezelfde 
opdracht.

ACHTERUITANG BIJ DE K R EEFTEN

Met de kreeftenvisserij gaat het, 
vooral wat de vangsten betreft, hard 
en snel achteruit. Zo hard en snel, 
dat we in een onzer streekbladen le
zen : «dat de kreeftenvisserij niet 
veel meer te betekenen heeft». Het 
verschil met verleden jaar is groot. 
Werd toen nog een gemiddelde prijs 
gemaakt van f 15,50 per kgr., nu on
danks de geringe vangst kan niet 
meer worden gemaakt dan f 10. In to
taal aanmerkelijk minder gevangen 
en aanzienlijk lagere prijzen. Een niet 
ongevoelige achteruitgang dus in de
ze tak van bedrijf. Tot dezelfde slot
som komen we als we de cijfers van 
de oesterverzending over de maand 
Mei vergelijken met die van Mei ver
leden jaar. Dit jaar gingen in Mei 
naar Nederland 2424; naar België 
70.825 en naar Engeland 3.000 stuks. 
In totaal 76.249 stuks. Verleden jaar 
Mei nam Nederland af 11.224; België 
81.220 en Engeland 29.550. Totaal 
121.994 stuks. Een nadelig verschil 
van 45.000 stuks, ongeveer (ruim !) 35 
ten honderd. In Mei 1947 werden to- 

| taal verzonden 116.066 stuks. Het is 
: dit keer weer de sterk verminderde 
vraag naar Nederland en Engeland 
die het grote verschil uitmaakt. Toch 
nam ook België ruim 10.000 stuks 
minder af. In ons plaatselijk blad 
waaraan we een en ander ontlenen 
wordt de hoofdreden van de slechtere 
verzending geschoven op rekening van 
het warme weer in Maart en April. 
Best mogelijk, maar toch kunnen we 
de gedachte van ons niet afzetten dat 

1 de noodzaak tot soberder leefwijze 
ook wel enig part eraan heeft.

DE MOSSELEN

Het mosselzaad-vissen op de Wad
denzee is afgelopen en werd naar we 
vernamen nauwelijks de helft .uitge
zaaid van andere jaren. ’t Is te weinig 
naar veler oordeel. Vandaar dat naar 
andere mogelijkheden wordt uitge
zien. Er is, naar we lazen, nieuwe 
zaadval vastgesteld op de Waddenzee 

’ niet alleen, doch ook op een paar 
; plaatsen in Zeeland, nl. op de Gre- 
i velingen en bij Scharendijk. Pogingen 
zouden worden aangewend zaad van 
de Belgische kust hierheen te krij
gen. Maar daarmee zijn deviezen ge
moeid en dat is kwaad. Verder komt 
weer een oude kwestie bij vernieu
wing op het tapijt. En wel de volgen
de. Waarom, zo redeneert men, devie
zen uitgeven voor vreemd zaad, ter- 

\ wijl we hier ook kustwerken, paal- 
j hoofden enz. hebben aan de zeekust ? 
’t Geval wil echter dat de betrokken 
eigenaars of beheerders geen toe
stemming willen geven om het mos
selzaad af te doen. Men geeft dit wel 
voor de pieren te IJmuiden, voor de 
zeewering bij Petten en Domburg, 
maar voor de Delftlandse hoofden is 
geen verlof te krijgen, ’t Is niet van 
vandaag of gisteren dat het Heem
raadschap Delftland vergunning wei
gert. Indertijd maakte ’s schrijvers 
vader deel uit van een commissie sa
mengesteld uit mosselkwekers uit 
verschillende Zeeuwse gemeenten die 
zou trachten de harten der heren 
Heemraden te vermurwen. Doch zon
der resultaat ! Toen reeds, veertig 
jaar geleden, gaf de toenmalige inge
nieur te kennen dat er geen vergun
ning zou worden gegeven zolang hij 
’t voor ’t zeggen had. Leeft die man 
nu nog of waren zijn opvolgers op dit 
punt even halsstarrig ? Een vernieuw
de poging zou het uitwijzen. Dr Kor- 
ringa die in verband met de aankoop 
van mosselschelpen in Denemarken 
vertoefde benutte die gelegenheid om 

; iets meer te weten omtrent de mos
sel- en oesteraangelegenheden in ge
noemd land.

DE O ESTERS

Wat de oesters belangt komt zijn 
beschouwing hierop neer dat alles er

zeer proper, praktisch, ja  zelfs luxu
eus is ingericht en een prima verzor
ging aan het bovendien nog zeer goe
de product wordt besteed. De scneip- 
ziekte is er vrijwel onbekend. Alle
maal redenen die ons doen vrezen dat 
men hier met die nieuw opgetreden 
concurrent (in België althans) ‘  nog 
niet klaar is !

EN W EER DE MOSSELEN
Wat de mosselen betreft komt aan 

het licht dat men ginder inderdaad 
over veel goede mosselen besch.kt die 
uit de natuur vallen en in het wilde 
worden gevist. Ze worden niet ge
kweekt zoals hier maar als gezegd, 
men beschikt over grote voorraden en 
ook bij dit artikel is de verzorging 
prima. Het enige wat Dr Korringa in 
het nadeel van de Denen acht zijn de 
hoge vervoerkosten, maar we zijn ge
neigd te denken dat dit niet zo erg is 
om reden ze in België en Frankrijk 
tegen zeer acceptabele prijzen wor
den aangeboden. De slotsom van de 
heer Korringa is dan ook dat het ge
hele geheim van de kracht der Denen 
wat de mossels aangaat is gelegen in 
de rijke natuurbanken en in het le. 
veren van ZUIVERE mosselen, moge* 
lijk geworden door een andere vis- 
wijze dan men hier toepast. En zo be
landen we als vanzelf daar waar we 
vorige week ons voorstelden het nu 
over te hebben. We eindigden verle
den week met te schrijven dat zó’ ang 
op de toegeeflijkheid van de Belgi
sche afnemers werd gespeculeerd tot
dat... ja  totdat de Denen ook in Bel
gië aan de markt kwamen met hun 
goede en door een prima bewerking 
zeer zuiver product. En zo krees men 
de poppen aan het dansen. Nu kwam 
plots alles in ’t geweer hier. De mos
sels werden gezuiverd, geknipts ge
spoeld en wat niet al ? ’t Was op het 
laatst van het seizoen dat de Deense 
invasie kwam, dus was het spel gauw 
uitgespeeld. Men houdt er echter ter
dege rekening mee dat zo gauw de 
zomerwarmte over is de Denen wea 
van de partij zullen zijn.
Men zit hier niet stil en dit Is te loven 
Maar aan een punt wordt niet ge 
werkt en dit punt is ons bedunkens 
het voornaamste. Men doet niet de 
minste moeite om de mossels zand
vrij (van binnen) gevist te krijgen. 
Hier wijst Dr Korringe niet op in z’n 
stukje. Wel dat voor een niet onaan
zienlijk deel het Deense succes gele 
gen is in het vissen met licht mate
riaal. Wat hier niet geschiedt op de 
banken. Zodat men hier niet zondei 
verwateren kan. Want niet alleen op 
de banken, ook op de verwaterplaat
sen wordt met veel te zwaar materiaal 
gevist. Vandaar dat de mossels zo ge
vist, vrijwel nooit zandvrij zijn van 
binnen. Voor ons staat het vast dal 
dit nooit te bereiken zal zijn met dt er 
kor. Vandaar geven we weer eens bil W( 
vernieuwing onze mening dat eet 
andere viswijze dient te worden ge- Te 
zocht. Het vissen met de rijf is zwaai — 
en omslachtig, vooral met de grott 
schepen van tegenwoordig zou hel 
zwaar karwei zijn. Tenzij een anderi 
minder moeilijke viswijze kan gevonl 
den worden die zandvrije mosselen 
geeft, vrees ik, (voor de betrokkenen) 
dat de rijf noodzakelijkerwijze wee; 
op de proppen zal moeten komen. U 
HET BELANG VAN KWEEK E! he 
HANDEL ZO SPOEDIG MOGELIJK ! do 
Hiermee meen ik de schrijver in ha 9.S 
nummer van 8 April jl. van het stuk- Be 
je : «Hollandse mosselen en de kliënt) 90 
genoegzaam te hebben ingelicht. V  
gende week iets naar aanle'ding vi 
hetgeen hij zegt en wenst omtrent 
contingentering.

Zo sterk als een paard 
Maakt U ROOBAARD
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