
PRIJS : 2 FR.
VERSCHIJNT ELKE VRIJDAG

VISSCHERUBLAD
JULI

1 V 3.30 15.50
2 Z 4.25 16.46
3 Z 5.22 17.44
4 M 6,20 18,46
5 D 7.26 19.51
S W 8.29 20.
7 D 9.33 2101
8 V 10.28 22 SS
9 Z 11.23 23 47

10 Z -------12 01
11 M 0.31 12.51
12 D 1.16 13.35
13 W 1.59 14.15
14 D 2.42 14.57
15 V 3.10 15.38
16 Z 4.01 16.14
17 Z 4.44 16.58
18 M 5.27 17.45
19 D 6.17 18,38

20 W 7.14 19.40
21 D 8.18 20.54
22 V 9.38 21.48
23 Z 10.21 22.46
24 Z 11.10 23.32
25 M 11.53-------
26 D 0.12 12.34
27 W 0.55 13.17
28 D 1.41 13.59
29 V 2.29 14.45
30 Z 3.15 15.30
31 Z 4.01 16.22

Redactie en Beheer 

Oostende —
Nieuwpoortsteenweg, 44.

P .C .R . S. BOLLIN N E 4189.87

Berekend volgent 
het officiële uur 
van Greenwich.

DE EERSTE HARING

Vooruitzichten voor het

VOLLE HARINGSEIZOEN
o^enT^S leilper K J ?  haTn/S
is een nieuwe jaarkring in het vis- te peuzllen terw Tl hit vW rhrnu? 
serijbedrijf ingezet. Tevens is een ampe^OD drie ^
reusachtig vraagteken opgerezen bo- Neen, zo ver zuHen we het dit jaar

Ie? g t z ie r em?aar "e d e ? fe n r e lth heeE 2 ?  breng6n ^  01126 Vi™ an-
6n iedereen stelt de vraag i wat zal Tenware het hnrinp,«3pi'7np-n
ren ^ n f ^ h a n e t  Im r a m  jaar niet 20 schitterend afloopt (watren . Het hangt immers groten- betreet de aangevoerde hoeveelheid)
deels van dit seizoen af hoe de boe- ais de vorigeiaren Pn wP mVttprT
ken dit jaar zullen kloppen : ofwel kansie w ffrrPd ™eteen eenmpt ’n niPiim ™  Kansje Kregen onverhoopte export-ÏÏ16L nieuw gaatje Dij op de D3.nk~ pnntT'fiptpn of fo oiuïton _ „ _
gevuMnS’ ° fWel m6t Gen ° Ud gaatje liger Prezen dan zulks tot nu toegevuia... h t eeval was

Het gebrek aan uitvoer wijst er op e 
dat er een te veel op de Belgische

Ij Wetenschap - Nijverheid - Handel II a b o n n e m e n te n , i  ja a r : Binnenland lo o f r .
li TEL. : 725.23 Nederland 1 0 gulden.

©e Schalden aan de ^Regie
s s sv ss  w  r a t

geen afhoudingen van de Regie meer hun uitzonderlijke bijdrage aan 
te laten doen, zolang het vraagstuk VOZOR te betalen tot op het be- 

ge ,e nlet herzien is. drag volgens de nieuw voorgestelde
Verder zal opdracht gegeven wor- schikkingen voor de betaling der 

den aan de VOZOR om al de som- uitzonderlijke bijdrage.

Eens even een kijkje nemen bij de
markt S a  “ S f ” r g f ™  d,e *> “ * h a r i n g e n
nog altijd rekening mee houden dat
er, ondanks de slechte vooruitzich
ten, 
wordt.

Men moet er iets op kunnen vin-

De Nederlandse aanvoer ligt totunu»iui.a ue sieciiue vooruitzien- iQ„„_  ,___
host qteed*? hnrine- in^pvn^rd neden iets lager dan vorig jaar , nog sieeas nanng ingevoerd vant.ips tooror m(46.738 kantjes tegen 54.341 kantjes 

in 1948).
Wie het meest klaagt, zijn deden om het overtollige van de markt c . ü ' L " "  

te krijgen. Er werd reeds gesproken mprkl. ' hii 
en geschreven over een opvangrege- i^nerïike feiten
l i n c r  v n n r  r l o  n v e r t n l U o r o  h o r i n c r  m o o r  i c H i g l l J J i c  l t J l b c I lIing voor de overtollige haring, maar 
tot nu toe kwam er weinig van in 
huis. We houden het met de ziens
wijze van onze Nederlandse collega : 
de Visserijwereld. Het ganse jaar 
door wordt haring verkocht, goede 
en slechte, op het einde van het sei
zoen blijven duizenden bennen goe
de haring onverkocht op de markt 
staan en worden opgekocht door de 
vismeelfabrieken. De nuchtere, za
kelijke Nederlander vraagt zich af : 
waarom leveren wij het ganse jaar

merkelijke daling 
van de vangsten en slechte kwaliteit 
De slechte kwaliteit doet de prijzen 
dalen en de sterk achteruitgelopen 
vangsten hierbij genomen, komen de 
totale besommingen der vaartuigen 
amper op een derde van deze van 
het vorige jaar. Enkel één haven 
kende een lichte verbetering van de 
totale aanvoer (Fraserburgh), maar 
de gemiddelde prijs liep terug van 
4/6 tot 3/18 per cran (175 kgr.). Ter 
vergelijking een kleine statistiek

Geleideboeien en 
Lichten 

te Zeebrug'g'e 
NOODZAKELIJK
Bij mistig weder gebeurt het dik

wijls dat de vissersvaartuigen op de 
zandbanken binnen de havendam aan 
de grond lopen.

Dit Is vooral te wijten aan het feit, 
dat eens binnen de havendam geko
men, de vissers moeilijk hun juiste 
positie ten opzichte van de in g a n g  
van de vaargeul kunnen bepalen en 
zo op de een of andere kant van de 
vaargeul stranden.

Hieraan zou kunnen verholpen wor
den door het ankeren van een boei 
aan het Noord-Oostelijk uiteinde van 
de geul ongeveer dwars van de los
kranen van het bunkerstation.

Een paar kleine boeien langs weers
zijden van de geul tussen de N.-lijke 
uitgang en de staketsels zouden ver
der een goede geleide vormen.

Door «Hand in Hand» Zeebrugge 
werd met het oog hierop aangedron
gen bij de bevoegde overheid.

Hopen we dat zulks spoedig moge 
verwezenlijkt worden in ’t belang 
van de scheepvaart in deze vaargeul.

door niet al de minder goede haring vaP ,de aanvoer en de opbrengst in
enkele Schotse havens over 1948 en 
1949. (zie vervolg blz. 5)aan de vismeelfabrieken om toch 

ten minste enkel prima haring te le
veren aan de verbruiker ? Deze 
kwestie werd door het Verbond der 
Belgische Zeevisserij ter hand geno
men en het hangt van de medewer
king af van alle reders of deze on
derneming met goede gevolgen zal 
aflopen.

Maar hiermede is de overproductie 
niet uit de markt. Wel staan we met 
een overschotje van het vorige han
delsakkoord met Duitsland dat in 
volle haring mag betaald worden. 
Maar hoe zullen deze schamele 600 
duizend kgr. opwegen tegen de 14 a 
15 millioen kgr. welke in 1948 en 
1947 door onze vaartuigen aange-

VOOR DE
S L A C H T O F F E R S  

VAN DE
PRINSES ASTRID

Zondag 17 Juli om 10,30 uur 
gaat in de cinema Palace een 
voorstelling door van docu- 
mentarische filmen over de 
«Prinses Astrid» en de geschie
denis van Oostende in 1930.

In aanwezigheid van Cdt A. 
Timmermans, bevelhebber van 
de «Prinses Astrid» werd Zon
dagvoormiddag 10 Juli 11. het 
propgramma voorgesteld. De 
pers was hierop eveneens aan
wezig.

We kunnen ons in een woord 
lovend uitlaten over dit pro
gramma dat zeker alle stads
genoten zal charmeren en zal 
terugvoeren naar een tijd 
waarin Oostende .nog schitter
de in haar volle pracht en 
praal.

Daarom zijn we ervan over
tuigd dat niemand zal nalaten 
Zondagvoormiddag 17 Juli om 
10.30 uur deze voorstelling bij 
te wonen, aldus zijn steen bij- 
brengend om het leed van de 
de «Prinses Astrid» te lenigen 
want GANS DE OPBRENGST 
ZAL HEN TEN GOEDE KO
MEN.

‘Uevgadexing. van de Redenatie 
aan het MAA&ajêed>ajf

Heden Vrijdag vergadert de Na
tionale Federatie met als dagorde : 
1. Vernieuwing van het handelsver

drag met Nederland.
Onderzoek der Nederlandse voor
stellen inzake de in- en uitvoer

TE KOOP

Motor CLAEYS
30 P.K. 

VAN 1941
ZIICH WENDEN

HULP IN NOOD
(249)

men terug te betalen aan de ge-

VISVERKOOP
in het 

G R O O T
Het grootwarenhuis Sarma te Brus

sel verkocht in de eerste 6 maanden 
van het jaar elke maand ongeveer 
50 duizend kg vis en wel respectieve
lijk 44.000 kg in Januari, 50.000 kg in 
Februari, 73.000 kg in Maart, 48.000 
kg in April, 58.000 kg. in Mei en 55.000 
kg in Juni.

Van dit alles was er 40 t.h. kabel
jauw.

Wij zijn overtuigd dat onze groot
warenhuizen, mits het verkopen van 
kleine vis, zoals knorhaan, schol en 
andere visfilets op alerlei wijze voor
geschoteld, veel kunnen bijdragen om 
het visverbruik in ons land te verho
gen. Voeg daarbij het radikaal uit
schakelen van de verkoop van 2e kwa
liteitsvis ter vishallen en het streng 
kontroleren van de visverzendingen 
en we zijn overtuigd dat er voor een 
groter visverbruik in ons land nog 
werkelijk veel te doen valt.

Het komt er op aan zoveel mogelijk 
het verschil van prijs tussen deze in 
de mijn en de particulier uit te scha
kelen.

We noemen deze beslissing van de 
minister uiterst gelukkig op een 
ogenblik dat velen tot over de oren 
in de schuld zitten.

Het gedurig aandringen van ons 
blad en het aanhalen van de wan
toestanden welke er uit voortsprui
ten hebben vruchten afgeworpen.

Anderzijds dient hulde gebracht 
aan het Verbond voor de volharden
de en hardnekkige wijze, waarmede 
ze de zaak verdedigd heeft.

Het gezamenlijk optreden heeft 
zijn nut gehad. Een afvaardiging 
van de reders van het Verbond zal 
uitgenodigd worden om op het Zee
wezen de hangende kwesties verder 
te bespreken.

De garnaalcommissie
Een 2e vergadering heeft heden Vrij

dag plaats voor de commissie on- 
van verse zeevis, invoer van gepel- i plaats voor de garnaalcommissie on- 
de en ongepelde garnaal. i der voorzitterschap van de heer By-

2. Houding van het Verbond der j ron, waarop het invoercontingent 
Belgische Zeevisserij tegenover d e , van de maand Augustus wordt vast- 
voorzitter van de Nationale Fede- l gesteld alsook het regime van de in- 
ratie die zijn ontslag indiende als j voer van ongepelde en gepelde gar- 
lid van het Verbond. ____ - naai.________________________ _______

WIJZIGING aan de
VOZOR-WET en de REGIE

Andermaal werd Vrijdag een af- het ganse vraagstuk van de VOZOR 
vaardiging van de visserij op het ca- ernstig aan het herzien is, alsook dat 
binet van minister Van Acker ont- van de Regie, zodat we ons binnen
vangen door zijn kabinetschef de kort na het samenstellen van een 
heer Roch. Deze afvaardiging be- nieuwe regering aan een voor de 
stond uit de hh. Vander Rol, voorzit- visserij gunstiger oplossing mogen 
ter van het Verbond; R. Bauwens; verwachten.
G. Rabaey en P. Vandenberghe. De Hopen we dat dit zo spoedig moge- 
heer Siaens ,de bevoegde directeur lijk geschiede, daar vooral de ge- 
van het Zeewezen inzake de VOZOR, teisterden gebukt gaan onder zware 
woonde de zitting bij. schulden.

Zekere aspecten van het moeilijk 
vraagstuk voor de geteisterden wer- EN DE R M Z
den er besproken.

Daaruit blijkt eens te meer dat o e verdere miserie veroorzaakt door 
niet alleen de geteisterde reders de ^e onlogische toestand in het RMZ- 
grootste slachtoffers zijn inzake ver- stelsel, zal vóór het jaar ten einde 
vanging, maar dat de uitzonderlijke iSj Zeker naar een oplossing dienen 
bijdrage van 5 t.h. tot op heden al- te gaan. Volgende week reeds zal een 
leen door hen betaald werd, daar ze nieuw onderhoud plaats hebben om 
afgehouden wordt van de uitgekeer- ai de boeten en intresten te onder- 
de vergoeding. zoeken voor de achterstallige schul-

Als gevolg hiervan stellen we vast <jen . 
dat juist degenen welke niet geteis- Qok zal de kontrolecommissie in 
terd werden en onmiddellijk hun be- werking kunnen treden om een voor 
drijf konden hernemen, er het best visserij nuttig stelsel tot stand te 
aan toe zijn, waar veel geteisterden kunnen brengen.
zware schulden te dekken hebben. Geduld, ja veel geduld, is in dit al-

Vernomen werd dat het Zeewezen ies van onze vlsserijreders geëist.

(De invoer van vis 
in frankrijk

Er werd de laatste week met twee voor de conserverijen, zowel de vis 
landen op commercieel gebied on- als het schaaldier zijn voor de Fran- 
derhandeld : Italië en Spanje. Het se visser van het grootste belang, 
probleem was voor de Fransen eer- Wat ’t Italiaanse kreeftje betreft, 
der delikaat, want Spanje voert voor werd besloten dat de invoer zou be- 
al kabeljauw uit en Italië kreeftjes trekking hebben op ongeveer 25 ton

voor een waarde van 6 millioen Fr. 
franken. Bij deze prijs zullen 25 t.h. 
douanerechten moeten gevoegd wor
den. De Minister van de Koopvaardij 
heeft een wijze maatregel getroffen 
door te speciefiëren dat deze langous 
te enkel langs Marseille en Bonifacio 
zal mogen binnen komen en dat ze 
daarenboven enkel zal mogen dienen 
tot het conserveren er van en wel in 
de enige fabriek die dit voor ’t ogen
blik doet t.t.z. deze die zich in Cor
sica bevindt. De Minister hoopte zo
doende de nefaste invloed die deze 
invoer op de Franse kreeftjes zou 
kunnen hebben te minimiseren.

Wat de Spaanse kabeljauw betreft 
zullen 600 ton ingevoerd worden voor 
een globale prijs van 10 millioen fran
ken. Daarbij moeten zich zoals voor de 
Italiaanse kreeftjes 25 t-h. douane
rechten komen voegen. Men hoopt 
enkel van Franse zijde dat die in
voeren langzaam mogen gebeuren.

EN DE UITVOER 
Het akkoord spreekt niet enkel van 

invoeren. Ook de uitvoeren staan op 
het programma aan Italië zullen de 
Fransen mogen leveren : 8000 ton ge
zouten kabeljauw, 400 ton verse en 
vervrozen vis, 1.200 ton conserven en 
verder voor 5 millioen fr. verscheide
ne gezouten vissoorten.

Wat Spanje betreft moet 1.500 ton 
gezouten kabeljauw worden geleverd 
voor een waarde van ongeveer 125 
millioen franken, zodat de Fransen 
er niets bij verliezen.

Verder hopen de Fransen akkoor
den te kunnen sluiten met Duitsland 
voor het uitvoeren van verse haring. 
Het «Comité Interprofesslonnel du 
Hareng» heeft een bijeenkomst ge
houden waarin het vraagstuk behan
deld werd en vastgesteld dat de uit
voer naar Duitsland een grote ton
nage zou kunnen bereiken aangezien

DEENSE MOSSELEN
MEN VRAAGT ALLEEN VER

KOPERS 
in iedere provincie van het land 
schrijven aan rubriek Nr 258

ffiefyiöcfl - MedeviancUe
Visserij-AEmanak

1 949
Dit prachtig werk van 632 bladzij

den is nog steeds verkrijgbaar voor 
de prijs van 120 fr. vooraf te storten 
op p.c.r. nr. 41.8987 van S. Bollinne, 
H. Hartplein, 11, Oostende of ter 
drukkerij «Het Nieuw Visscherijblad» 
Nieuwpoortsteenweg 44.

In Nederland mag de som van 
7,50 gulden gestort worden op p.c.r. 
nr. 410.60 van Hondius en Zoon te 
Middelburg.

5)e traagheid en het 
M ang aan de 

S,taüAtiefiendienót 
•  ■  •

Het is ons in het laatste jaar op
gevallen dat het moeilijk is statistie
ken te bekomen van de aanvoer van 
vis.

Waar drie bedienden hiervoor ge
bezigd worden, beweren reders en vis
handelaars dat deze meer vertrouwd 
zouden moeten zijn met het bedrijf 
zelf en vooraleer statistieken te ma
ken omtrent visgewichten, zou het 
passen dat zij een opleiding krijgen 
van enkele maanden in de vishalle 
van Oostende, Nieuwpoort en Zee
brugge.

Nu zijn de statistieken der aanvoe- 
voeren maanden achterwege en in 
veel gevallen niet zeer secuur.

Wij menen dat deze dienst van te 
groot belang is opdat hieraan niet 
meer aandacht zou verleend worden 
en zo zou kunnen werken dat in de 
eerste 15 dagen van de maand, de 
aanvoeren van vorige maanden zou
den bekend 'zijn.

Waar de directie van de Oostendse 
vismijn vóór de oorlog in staat was, 
de visserijstatistiek de 2en dag van 
elke maand te leveren per visgrond, 
moet zulks ook mogelijk zijn voor de 
Staatsdiensten, die er weliswaar Zee
brugge en Nieuwjoort moeten aan toe' 
voegen, maar dit is van geen zo’n 
groot belang op gebied van verschei
denheid, dat men er maanden voor 
nodig heeft.

Het belang van het bedrijf eist eeneen tiende van de totale vangst zou «e t  belang van net Deariji 
kunnen uitgevoerd worden. goede statistiekendienst. Dat is alles.



Kroniek van het

Verbond der Belgische Zeevisserij
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VERBONDSLEVEN
DEVERGADERING VAN 

BEHEERRAAD
De Beheerraad kwam op Vrijdag 8 

Juli opnieuw bijeen en behandelde 
verscheidene punten welke betrekking 
hebben op het volle haringseizoen, 
uitvoer naar Duitsland en Frankrijk

uitsluitend zal gebruikt worden voor 
uitvoer van ijle haring.

om het kwantum vis dat ze nodig 
heeft om haar klienten te bedienen 
uit het buitenland te mogen invoeren 
daar de vreemde kwaliteit over ’t al
gemeen beter is dan de eigen aan
voer....

Dit is geen pluimpje op onze muts 
voor wat het verleden aangaat. Voor 
wat de toekomst betreft, mogen we

UITVOER NAAR FRANKRIJK
Nog steeds is deze kwestie niet op

gelost. De Belgische visuitvoerders 
hadden prijzen ingediend voor leve- 

Regie, Vozor en de tweede kwaliteits- ring aan Frankrijk welke gesteund 
vis. waren op de prijzen welke betaald

Deze punten worden verder op deze werden op de markt. Toen was de uit verwachten dat hieraan een einde zal 
bladzijde besproken, zodat het over- voer naar Engeland nog in gang. komen, meer dan de helft der reders 
bodig is het volledig verslag dezer zit- De Franse regering is van mening tekende reeds het formulier waarbij 
ting hier weer te geven. dat deze prijzen tè hoog waren en ze zich akkoord verklaren dat de hoe-

deed tegenvoorstellen. De visuitvoer- veelheid vis van hun vangst welke 
VOLLE HARINGSEIZOEN 1949 ders kunnen zich hierover nog niet a l s  tweede kwaliteit geklasseerd wordt 

Tot nu toe werden nog geen schik- uitspreken zolang geen verder nieuws uit de vangst genomen wordt om ver- 
kingen getroffen voor het volle ha- is over de nieuwe uitvoermogelijkhe- nietigd te worden, 
ringseizoen. Het Verbond is door geen den naar Engeland. Intussen, gezien De reders welke nog niet in de ge
enkei accoord gebonden, hoewel reeds de hoogdringendheid van het geval, legenheid waren dit briefje te tekenen 
contact genomen werd met de Neder- kan de Beheerraad zich akkoord ver- ontvingen een persoonlijke oriteend- 
landse redersverenigingen en met de klaren met de Franse tegenvoorstel- brief van het Verbond waarbij hen 
haringbewerker.s om de datum van len. een formulier voorgelegd werd welke

JVdeuuió, uit Medexland
Via «De Vlsserijwereld» vernemen 

we volgende, voor onze lezers, interes
sante, nieuwsjes uit Nederland.

EXPORT VAN ZEEVIS NAAR 
ENGELAND

Gedurende de periode van 3 tot 30 
Juli 1949 mag Nederland wekelijks 
150 Ton verse zeevis, in kisten ver
pakt, verzenden naar Engeland. Het lijk gezegd wordt en moeilijk gedaan, 
gaat hier over dezelfde soorten welke Hiervan weten wij in België ook mee

lieden moeten de markt gaan bewer
ken en thans met de Amerikaanse 
ambtenaars, straks met de Duitse in
kopers onderhandelen. Vooral moet 
het risico genomen worden niet te 
verkopen tegen elke pri's. Ook de an
dere markten mogen niet verwaar
loosd worden. Uiteindelijk mag er 
slechts eerste klas waar aangebracht 
worden. De heer Spittel zegt hierbij 
zelf dat het buitengewoon gemakke-

wij kunnen verzenden.

KWALITEIT EN GROOTTE

Twee zaken worden thans bespro
ken in Nederlandse visserijmiddens.

te spreken.

OMZET RIJKSVISHALLEN JUNI

In de afgelopen maand werd door 
de afslag van de Rijksvishallen in

De verbetering van de kwaliteit van j j muiden f 1.275.261 omgezet. In Ju- 
de aanvoer van kleine vis. De verzor- ni 1948 zette men er f i.623.413 om, 
ging van de vis aan boord speelt een j n (je eerste zes maanden vat 
grote rol bij het bewaren van de kwa- 1949 bedroeg de omzet in totaal

aanvang van het volle haringseizoen 
vast te stellen. Algemeen werd de me 
ning vooropgezet dat de eerste haring 
niet zou mogen binnenkomen vóór 15 
Augustus, maar dan is het logisch 
dat de invoer van volle haring tot 
deze periode gestopt wordt. Immers 
als de eigen aanvoer te veel op de 
markt is, is de vreemde ingevoerde 
haring ook een overbelasting van on
ze gevoelige binnenlandse markt.

De onderhandelingen met de Franse ze kunnen tekenen. liteit. En nu het er op aan komt de ƒ 8.775.683 tegen f 9.104.733 in de eer-
Regering voor het afsluiten van een Gezien de belangstelling welke tot f f zet op te ^ v e n ste zes maanden van verleden jaar.
nieuw handelsverdrag werden Maan- nu toe door alle reders getoond wordt
dag jl., aangevat. voor deze kwestie mag verwacht wor

den dat bijna alle reders eensgezind 
het bedoelde formulier zullen onder
tekenen.

REGIE EN VOZOR
Een type proces is thans aan gang

UITVOER NAAR DUITSLAND
Van het Wintercontract met Duits

land is nog een klein bedrag overge
bleven welke kan benuttigd worden 
voor uitvoer van volle haring. De prijs den. 
welke kan bekomen worden voor de
ze haring, in vergelijking met de aan- 
vangprijs van het seizoen is betrekke
lijk gering. Met de visuitvoerders zul
len schikkingen getroffen worden om

VERMINDEREN HUURTARIEVEN 
VOOR RADIO’S, GONIO’S EN 

DIEPTEMETERS
Contact werd genomen met de fir

ma’s welke gonio’s, radio’s en diepte
meters aan de zeevisserij verhuren 
om te bekomen dat de huurprijzen gunstige uitslagen kan hebben voor 
tijdens de opligdagen merkelijk zou- alle reders welke moeilijkheden on- 
den verminderd worden. Ook het op 
de markt brengen van een nieuw mo- groot belang voor deze mensen dat 
del dieptemeter zal besproken wor- hun geval gekend is om het voor ver

tegen gelijkwaardige producten 
(vlees, eieren, enz.), is het van belang 
te zorgen steeds prima waar aan wal 
te zetten.

Het vraagstuk der aanvoer van on
dermaatse vis is nog ernstiger. Het 
betreft niet alleen de Nederlandse 
vissers, maar alle vissers die de Noord

inzake Resiewaarvan'deTntslaVzeêr zee helPen leegvissen en, door het mzaKe Kegie waarvan üe uitslag zeer aanvoeren van kleine vis, wellicht
een tijdelijke betere besomming ma-

dervinden met de Ree-ie Het is van ken dan hun collega,s die angstvallig 
S f - T S . w a k e n  op het in stand houden van de 

Noordzee-visstapel. Uiteindelijk wordt

TE HUUR :
RUIM LOKAAL kunnende die
nen voor PAKHUIS : Vismarkt 

Brussel 19a Brandhoutkaal 
Tel. 18.07.77 

(252)

dere afhandeling klaar te maken 
Daarom doen we hierbij nogmaals

AANVOER 2e KWALITEITSVIS
Dat het tijd wordt dat tegen de 

aanvoer van minderwaardige vis ern- ledig dossier ofwel rechtstreeks, ofwel 
stige maatregels getroffen worden, be door bemiddeling van hun bond, over

een opvangregeling voor de volle ha- wijst het feit dat te Brussel een gro- te maken aan het Verbond der Bel-
ring in gang te steken waardoor de 
haring welke een uitvoerpijs bereikt 
zal opgekocht worden voor uitvoer 
naar Duitsland.

Verder wordt een nieuw contract 
voorzien met West Duitsland welke

te binnenlandse firma, welke zeer gro gische Zeevisserij welke alle zaken zal 
te hoeveelheden vis afneemt protest instuderen teneinde er een zo gunstig 
heeft aangetekend tegen de kwaliteit mogeli’ ke oplossing voor te bewerk- 
van bepaalde vissoorten zoals die in stelligen.

de Noordzee vlugger leeggevist en zal 
het voor de kleinere vaartuigen, voor-

e e ï  |
leren In <te tmkomfi H j: 

ken en durven de nodige maatregelen 
treffen om te zorgen dat we binnen 
enkele jaren nog steeds ons brood kun 
nen verdienen.

de kustmijnen verkocht worden. De
zelfde firma vroeg hierbij toelating

W I N S L O W
Nog steeds de

TWEEDE KWALITEITSVIS
Alle reders welke tegenwoordig wa

ren op de Algemene Vergaderingen 
te Oostende en te Nieuwpoort waren 
eensgezind akkoord hun vis van 
tweede kwaliteit uit de markt te la
ten. Naderhand kwamen nog ver
schillende formulieren op het Ver
bond der Belgische Zeevisserij, on
dertekend van reders welke niet 
aanwezig waren en deze verklaring 
bij hun Visafslager of hun Bond 
hebben ondertekend.

Nog enkele reders blijven ten ach
ter welke nog niet bereikt werden. 
Teneinde iedereen de gelegenheid te 
geven aan deze actie deel te nemen, 
ontvingen alle reders welke nog niet 
in staat waren de algemene verkla
ring te ondertekenen, een schrijven, 
waarvan de tekst hieronder volgt, 
om hen in de gelegenheid te stel
len samen met hun collega’s, een
drachtig mede te werken ter verbe
tering van de nationale aanvoer.

Wij doen dan ook een dringende 
oproep tot alle reders welke nog niet 
getekend hebben, om zo spoedig mo
gelijk hun verklaring te onderteke
nen en in te vullen en op het Ver
bond der Belgische Zeevisserij in te 
dienen.

G eachte Heer,
Op de Buitengewone A lgem e

ne Vergadering van het Verbond der 
Belgische Zeevisserij welke te  Oost
ende gehouden werd op Zondag 19 
Juni en  op deze, gehouden te Nieuw
poort op Zaterdag 2 Juli, werd de 
kwestie van het uit de m arkt nem en  
der tw eede kwaliteitsvis besproken, 
en  eensgezind aangenom en door al 
de aanwezigen.

H et visverbruik in ons land is 
zeer laag. Dit is te w ijten aan ver
schillende oorzaken : slechte verde
ling, dure prijzen door de detailhan
del gevraagd, gemis aan degelijke en  
voldoende propaganda, en vooral 
DOOR GEBREK AAN GOEDE, VER
SE VIS VAN ALLEREERSTE HOE
DANIGHEID.

De vis van tweede kwaliteit 
w elke in onze vism ijnen aangevoerd  
wordt, wordt gewoonlijk opgekocht 
om  verbruikt te worden in gevange
nissen, kloosters, gem eenschappen, 
scholen en in het leger. Dit is wel de 
slech tste propaganda welke wij voor 
onze vis kunnen voeren. Imm ers, de
genen  welke in dergelijke inrichtin
gen  vis eten  wélke n iet altijd van de 
allerbeste hoedanigheid is, voelen  er 
weinig voor later nog vis te eten  uit

eigen beweging. De beste propagan
da welke wij kunnen voeren om  het 
visverbruik in ons land op te  drijven, 
is de m ensen leren GOEDE VIS eten.

De verkoop van vis van tw ee
de kwaliteit in de vismijnen brengt 
verder m ede dat deze de prijzen der  
andere vissoorten naar beneden  doet 
gaan. H et is een  publiek geheim  dat 
somm ige vishandelaars deze tw eede 
kwaliteitsvis opkopen om ze nader
hand te verzenden als vis van de 
eerste hoedanigheid.

Een verder voordeel van het 
uit de markt nem en van deze kwali
teit is, da\t de stuurman zijn vangst 
beter zal verzorgen en desnoods kor
tere reizen m aken om  te verm ijden  
dat een  gedeelte hiervan uit de 
markt verwijderd wordt. Dit zal als 
gevolg hebben dat de opbrengsten  
eveneens zullen verbeteren.

Uiteindelijk zal deze m aatre
gel m edehélpen om een gedeelte der 
overproductie van onze m arkt weg 
te  helpen.

H et vism ijnreglem ent laat en 
kel toe de tweede kwaliteitsvis uit 
de markt te nem en zo de reders h ier
toe zélf de toelating geven. Daar U 
niet aanwezig waart op de bedoelde  
vergaderingen en U intussen niet bij 
Uw bond of Visafslager het form u
lier ondertekend h eeft waarbij to e 
lating verleend wordt, het gedeelte  
van uw vangst, welke als tw eede 
kwaliteit geklasseerd wordt, uit de 
markt te  nem en, sturen wij U h ier
bij ingesloten een  form ulier en  v er
zoeken U dit zo spoedig m ogelijk in 
te vullen, te ondertekenen  en  terug  
te sturen naar het VERBOND DER 
BELGISCHE ZEEVISSERIJ, Edouard 
Hammanstraat, 2, te Oostende.

H et spreekt vanzelf dat deze 
vissoort, welke uit de m arkt gen o
men wordt, door de vism eelfabrieken  
zal opgekocht worden. Terzelfdertijd  
zal aangedrongen worden op een  
strengere keuring van de vis in de 
pakhuizen en  bij verzending. H et r e 
glem ent laat zulks toe  en de D irectie 
van de vism ijn zal n iet beter vragen  
de visserij ter  zijde te  staan in deze 
aangelegenheid waar de reders een  
o ffer  brengen om de hoedanigheid  
van hun vangsten te verbeteren .

Hopend dat U, eensgezind m et 
Uw collega’s, m ede wilt w erken ter  
verbetering van onze nationale aan
voer, tekenen  wij,

Hoogachtend,
Verbond der Belgische Zeevisserij.

Evenals voor VOZOR zijn de bun
dels van de Regie verschillend vol
gens het geval en dient er een klare 
algemene lijn getrokken te worden 
die alle gevallen zo voordelig moge
lijk oplost. Waar in persoonlijke ge
vallen door individueel optreden wei
nig voordelige uitslagen kunnen be
komen worden, zal een algemene ac
tie vanwege het Verbond der Belgi
sche Zeevisserij deze zaak tot een 
goed einde kunnen -brengen en hier
door een zeer netelig vraagstuk uit de 
voeten zijn.

Inzake V.O.Z.O.R. mag eveneens 
binnen zeer korten tijd een gunstige 
oplossing verwacht worden welke aan 
iedereen voldoening zal schenken. De 
zaak moet evenwel bekrachtigd wor
den door de nieuwe Regering.... die 
nog moet gevormd worden.

ZWITSERSE
Visconsumptie

Het visverbruik in Zwitserland is 
gedurende de maand Mei 1949 iets 
hoger dan tijdens dezelfde maand van 
het vorig jaar. We geven hieronder de 
statistiek van de invoer in dit land, 
herkomstig uit verschillende landen

(1) : gewicht in Ton gedurende Mei 
1949;

(2) : gewicht in Ton gedurende Ja- 
nuari-Mei 1949.

HOE ZIET NEDERLAND DE 
VISHANDEL MET DUITSLAND ?

Eerst moeten de waren verkocht 
worden en hoe gaat dat gewoonlijk ? 
De belangstelling moet gewekt wor
den bij het publiek voor het Holland
se product : vis en haring. Reclame 
moet gemaakt worden voor het pro
duct en door het product. De koop-

ÏÏLienat det Siaatpadetfraten

TIJDENS DE MAAND JUNI

Tijdens de maand Juni boekte men 
aan boord van de staatspaketboten 
Oostende -  Dover 33.149 passagiers, 
1.299 begeleide auto’s en 746 ton 
vrachtgoederen, tegenover 22.896 pas
sagiers, 866 begeleide auto’s en 822 T, 
vrachtgoederen in Juni 1948.

Mijnenvege* nacvc 
Man det Sltata 

♦ ♦ ♦
De mijnenveger No 295 welke ln het 

Handelsdok lag wordt gereedgemaakt 
om naar Mar del Plata in Argentinië 
af te varen, waar het voor de visserij 
zal aangewend worden.

[Reders &  Vishandelaars
a ^ M HEj  BÉSTE

IJS
W O R D T G ELEV ER D  DOOR

Land van herkomst (1) (2)
Noorwegen — 176,4
Denemarken 108 543
IJsland 0,25 71,35
Zweden 0,3 1
Duitsland — 1,5
Frankrijk — 2,7
Italië 0,28 1,28
België 24,8 104.9
Nederland 14 41,7
Spanje 10,1 38.5
TOTAAL 1949 157,73 982,33
TOTAAL 1948 113,25 874,6

(Fiskets Gang)

FROID INDUSTRIEL
Tel. 7 f.791 (9>

+ÊÈÊtÊk

{Buitenland*e, uiófiandeC
NOORWEGENS UITVOER NAAR 

ENGELAND
De Noorse vishandel kan wekelijks 

500 Ton verse vis, verpakt in kisten, 
verzenden naar Engeland. De soorten 
en grootte der vissoorten zijn dezelfde 
als voor de andere landen, terwijl ook 
dezelfde reglementeringen in voege 
zijn. Invoer van makreel is toegelaten 
tot 9 Juli. (Fiskets Gang)

GRIEKENLAND KOOPT 
KABELJAUW

In 1948 verbruikte Griekenland meer 
dan 16.000 Ton gedroogde en gezouten 
kabeljauw. Meer dan de helft hiervan 
werd geleverd door IJsland, ongeveer
5.000 Ton kwam uit New Foundland.
2.000 Ton uit Groenland en 800 Ton 
uit Canada.

Tijdens de maanden Januari en Fe-

NABESCHOUW INGEN over de 
Visweek te Nieuwpoorl

Dat de inrichters het bij het rechte 
eind hadden en dat Jan Publiek zich 
ten zeerste interesseert voor het werk 
van onze vissers heeft de visweek te 
Nieuwpoort uitgewezen Volgens een 
gematigde schatting hebben zowat

raat waren om de nodige uitleg te ver 
strekken. De h. Schubert algemeen 
leider, en juffr. Zwaenepoel van de 
V.V.V. die steeds onvermoeibaar in 
de bres stonden. Een woord van lof 
ook voor de mooie standen van de lo-

6.000 bezoekers de lokalen van het kale visbewerkers h. Duflou en N.V. 
Stadhuis doorlopen. Gemiddeld wer- Carbonez en de vishandelaars Mis
den ongeveer 50 kgr. vis en 15 kgr. siaen en Devroe. Deze laatsten had- 
garnaal per dag uitgedeeld. den ook de taak op zich genomen de

Vrijdag 8 Juli bereikte de belang- vis bereidingsgereed af te leveren en 
stelling zijn hoogtepunt en niet min- nooit moest erop gewacht worden, 
der dan 80 kgr. vis werd er die dag Zeker mogen we de vissers niet verge- 
verorberd. ten die de bezoekers overvloedig de

Nu de visweek die gezien de grote gelegenheid schonken zich van de 
toeloop van volk met twee dagen ver- slogan «Nieuwpoortse vis, verse vis» 
lengd werd, voorbij is past het alle te overtuigen, 
medewerkenden een verdiende hulde Allen, ook het stadsbestuur, moe- 
te brengen. De hh. Ghys en Cornette ten hartelijk geluk gewenst worden 
van de Vrije Visserijschool te Nieuw- voor de onbaatzuchtigheid waarmede 
poort die de stand van het visserij- ze de zaak van de zeevisserij gediend 
onderwijs organiseerden immer pa- hebben.

bruari 1949 werden volgende hoeveel
heden geleverd : 3.300 Ton uit IJs
land, 1300 Ton uit Frankrijk en 1.100 
Ton uit St. Pierre Miquelon. (Cana- 
dian Fisheries Department Trade 
News)

OOK PORTUGAL KOOPT 
KABELJAUW IN ANDERE LANDEN
De Portugese invoer van kabeljauw 

tijdens het jaar 1948 beliep op onge
veer 30.000 Ton, waarvan 16.000 Ton 
herkomstig uit Noorwegen, 9.400 Ton 
uit New Foundland en 3.500 Ton uit 
Groenland. Zoals medegedeeld werd 
was deze invoer onvoldoende om de 
werkelijke behoeften te voldoen en 
werd gedurende de maand December 
1848 de rantsoenering van kabeljauw 
in Portugal terug ingevoerd.

Intussen zitten wij in België met 
een overvloed van vis waarmede we 

| geen weg weten... Portugal stuurt ons 
wijn, likeuren en sardienen. Waarom 
kunnen wij geen kabeljauw sturen in 
ruil voor sardienen ?

CUBA LIJDT GEBREK AAN 
KABELJAUW

Daar de Canadese visserij niet vol
doende kabeljauw naar dit land kon 
uitvoeren, werden kooivis en meidei 
op de markt gebracht. Ook Noor 
se kabeljauw, niettegenstaande d( 
z hoge prijzen, werd aldaar inge
voerd.

Tijdens de maanden November, Dt 
cember, 1948 Januari Februari, Maar! 
en April 1949, beliep de invoer op
500.000 kgr. kooivis en 220.000 kgr 
meiden uit Canada, de Invoer van ka
beljauw bedroeg : 3.345.000 kgr., waaij 
van : 2.040.000 kgr. uit Noorwegei
1.210.000 kgr. uit Canada, en 17J 
kgr. uit New Foundland, terwijl 55001 
kgr. ingevoerd werd uit de Verenigd] 
Staten en het overige uit Engelam 
en IJsland.

Gezien de schaarste en de slappe 
markt te Santiago, voorziet men dat 
alle offerten uit Canada gemakkelijk 
zullen kunnen afgezet worden.



Ongevallen in de Visserij
0.148 «Cpt. A. Blondé» : GRYSSON 

Marcel, matroos, is uitgegleden op 
achterdek en gevallen op rechter 
voorarm die licht gekneusd werd.

0.243 «Gabrielle Denise» : Louis
KLUTSC, is gevallen over dekplank.
Onderste rugwervels werden gewond.

Z.30 «Hubert Elsie» : Bij het split
sen van staaldraad werd HIEL Al
fons, matroos, geprikt in rechter 
duim.

Z.488 «Jan* Virginie» : Toen VLIE
TINCK Leopold .stuurman, over dek 
ging, struikelde hij over de viskorre 
en viel met rechter schouder tegen 
wand van vaartuig.

Z.777 «Credo» : Bij aan boord doen 
van scheepsprovisie is SARRAZYN 
Lucien, scheepsjongen, tussen kaai 
en vaartuig in het water gevallen.
Hij werd terstond uit het water ge
haald en verkoos de reis mee te ma
ken. Gedurende de visvangst is hij 
echter ziek geworden en moest aan 
boord verzorgd worden. Bij aan
komst van het vaartuig bleek het dat 
Sarrazyn een linker longontsteking 
opgelopen had.
0.227 «Costes efc Bellontes» Bij het

uitgieten van een ketel kokend wa

ter werd de rechter hand van DE- 
MESMACKER Art. lichtmatroos, 
verbrand.

N.702 «Angéle-Louis» Bij de herstel
ling van staaldraad werd linker 
hand van POTTIER Louis, schipper 
geprikt door uitstekende stukjes 
draad.

N.733 «Heldenhulde» Gedurende de 
visserij is de viskorre vastgeraakt 
aan een wrak van een vliegtuig. Na 
herhaalde inspanningen gedaan te 
hebben om het net los te krijgen 
is VAN CRAEYNEST André, schip
per, onwel geworden.

ffiiand aan Gmtd

Aan boord van de 0.239 «Ancre d’Es- 
perance» ontstond Woensdagvoormid- 
dag plots brand in het ruim. De brand 
weer werd gealarmeerd, verscheen 
spoedig ter plaatse en kon verder on
heil voorkomen. Evenwel werden bij 
de blussingswerken twee brandweer
lieden gewond. Ze dienden naar het 
hospitaal overgebracht doch hun toe
stand is geruststellend.

C h td e x ^ z e e k ó M a a d aam Zemaant
Woensdagnamiddag 13 Juli kwam 

te Oostende de onderzoeksraad voor de 
zeevaart bijeen. Voorzitter was dhr J. 
Poll. Dhr Pluymers vervulde het 
ambt van rijkscommissaris.

EEN PAAR LICHTS STRAFFEN

Aanvaring- tussen de 
O.82 en O.263 

op 23 Maart 1949
Op 23 Maart 1949 deed er zich op 

zee een aanvaring voor tussen de 0.82 
«Raymond» en de 0.204 «Madeleine- 
Hubertine».

De 0.82 «Raymond», toebehorende 
aan de «S.A. Pêcheries & vapeur», is 
een Belgisch stalen vissersvaartuig, ge
bouwd in 1930, hebbende een bruto 
tonnemaat van 43,79 T. en voorzien 
van een motor Deutz 240 P.K. ge
bouwd in 1930.

Het vaartuig stond onder bevel van 
de heer Mechele A., 35 jaar oud, dra-

© e  visweek te IDieuwpoort
schitterend geslaagd

De tentoonstelling

Toen we vóór 14 dagen een vis
week te Nieuwpoort aankondigden, 
hebben velen zich afgevraagd waar
om er te Nieuwpoort een visweek werd 
ingericht en stond men sceptisch ten 
opzichte van het wellukken er van.

Ook wij behoorden tot die mensen 
omdat eerst en vooral een visweek 
aan de kust inrichten minder nuttig 
is, maar ten tweede omdat de midde
len waarover de inrichters beschik
ten, niet groot kunnen genoemd en 
van de propagandacommissie voor 
visverbruik al even weinig te verwach 
ten valt, daar er alles te veel op amb
telijke leest is geschoeid en met de 
centen waarover men beschikt er 
geen stuwkracht van kan uitgaan.

Anderzijds schijnen reders en vis
handelaars, de eerste belanghebben
den, er zich weinig aan te storen en 
schijnt men er alles op te zetten zo 
weinig mogelijk hulp te verlenen.

Het is om die reden en tenslotte 
het feit dat Nieuwpoort-Bad en -stad 
ver van mekaar afgelegen zijn, dat 
we aan een fiasco dachten. Het is 
echter geheel anders uitgevallen, 
dank zij het Nieuwpoorts gemeente
bestuur en zijn medewerkers, dank 
zij de plaatselijke reders en vishan- 
delsfirma’s, dank zij de steun van 
Het' Verbond der Kustvissersreders, 
de huishoudelijke afdeling van de 
Prooagandacommissie voor Visver
bruik en haar lesgeefster, Mevrouw 
Coenen, dank zij in één woord : de 
goede wil van al degenen op wie werd 
beroep gedaan om deze visweek te 
doen gelukken.

En zij is gelukt !
Veel beter geslaagd dan veel ande

re voordien ingericht, omdat de wil. 
het initiatief en de vindingrijkheid 
van de inrichters groot is geweest en 
men zelfs het N.I.R. er heeft bijgeroe
pen waar Mr Vande Vijvere op mees
terlijke wi’ze ziin taak heeft verstaan 
en de leuze «Nieuwnoortse vis, verse 
vis.» vele vacant,iemensen naar Nieuw 
poort heeft gelokt om er die vis eens 
te Droeven.

Burgemeester Gheeraert, zijn staf 
trouwe beloers, waaronder we vooral 
noemen Mei Zwaenepoel, de hh. Geor 
ges Gbvs. Schubert en Cornette. de 
contactcommissie waarvan vooral de 
reders-vissers J. Verbanck R. Ramme
loo. A. Oaleoen en Mee Legien. de 
vishandelaars Messiaen en zoon Sar- 
dinerie Carbonez, h. Duflore voor ge
pelde s?arn a al, L. Devroe. enz., verdie
nen werkelijk geluksrewenst.

Zondag werd beslopen met een sou
per waaron de medewerkers geinvi- 
teerd waren.

Het was burgemeester Gheeraert. 
welke zich zelf versrat, toen hij allen 
zonder onderscheid dankte en een bij
zonder woordie nochtans richtte tot 
Mevrmiw Coenen aan de Prooaganda 
commissie en Mej. Stevens van Gas- 
elec voor hun kranig werk.

Ja, het was kranis gewerkt, 
een ganse week voor honderden men
sen elke dag gedurende uren demon

straties gevend, waarvan elkeen nut
tige aanwijzigingen mee kon dragen.

Het was de heer Van Hal, welke na
mens de Propaganda commissie, dank 
te en er op wees dat het eens temeer 
de kleine kustvissersreders waren wel
ke het voorbeeld hebben gegeven.

Want het waren Inderdaad de 
Nieuwpoortse reders welke de vis kos
teloos gaven; het was het Verbond 
der Kustvisserij welke zorgde voor de 
garnaal en het was de vishandelaar 
Messiaen, die een prachtige steur aan 
het visbanket bezorgde.

Tenslotte dankte de heer Vanden
berghe namens de vissers, burgemees
ter Gheeraert en het Nieuwpoorts ge
meentebestuur voor de prachtpresta- 
tie, voor de mooie tentoonstelling van 
al wat Nieuwpoort op visserijgebied 
bezat, voor de verspreiding van de 
gedachte : «Nieuwpoortse vis, verse 
vis», voor de propaganda langs de 
radio, in een woord voor hetgeen hier 
ten voordele van de vissers werd ge
presteerd. Hij was overtuigd, dat het 
vruchten zou afdragen en dat Nieuw
poort getoond had, wat initiatief en 
samenwerking vermogen.

Daarmede sloot deze geslaagde vis
week, welke zeer ter ere strekt van 
de inrichters, welke met weinig mid
delen goed werk hebben verricht.

E n k e l e  a u & t w e g i n q e n

«Magec» was op de visweek vertegen
woordigd met een mooie stand frigo’s 
«Servel».

De heer Stubbe had er werkelijk 
succes mee, want verscheidene wer
den verkocht.

«Gaselec» van Nieuwpoort deed het 
zelfde met zijn gasovens en had ook 
succes.

♦  ♦  ♦
Het is opgevallen hoe de verschil

lende hallen versierd waren met tal
rijke spreuken in zake visverbruik

De tentoonstelling van visserij-ge- 
reedschappen en vistuig is vooral het 
werk van de hh. Cornette en Ghys, 
ze halen ere van hun werk, want het 
geheel zat goed in mekaar en er was 
werkelijk iets te leren.

♦  ♦  ♦
De juffrouw welke de ondankbare 

taak van secretares der propaganda 
op zich had genomen, mej. Zwae
nepoel, een primakracht heeft niets 
onverlet gelaten om de vele 
moeilijkheden te overbruggen en 
darenboven de delicate rol van het 
secretariaat uitstekend te vervullen

In veel gevallen zijn mannen met 
die taak belast. Hier was het een 
vrouw en ze moest inzake inrichters- 
kwaliteiten voor de mannen niet op 
zij gaan.

Van vishandelszijde was niet veel 
belangstelling, al wist een vishande
laar ons te vertellen dat hii sronden 
zaken tijdens die week had eredaan.

Anderziids hebben verscheidene 
beenhouwers zich beklaagd.

Tijdens de dem onstraties.

♦  ♦  ♦
De aangekondigde films waren een 

mislukking. Het bewijst dat we op 
visserijgebied nog zeer arm zijn voor 
wat een filmtoestel en visserijfilms 
betreft.

Kijkt men naar de andere landen, 
wij hebben nog veel te leren,
Waar is het filmtoestel van de Prop. 
commissie van vóór de oorlog geble
ven ?

Een ernstiger onderzoek zou ons tot 
een resultaat leiden. Wie heeft het na 
Lt B'lliet in bezit genomen ?

Waarom de propagandacommissie 
zich geen stel visserijfilms in het bui
tenland aanschaft, is een raadsel. Er 
zijn er nochtans genoeg en... niet 
duur.

Burgemeester Gheeraert heeft voor 
de micro veel interessante dingen 
verteld omtrent de Nieuwpoortse vis
serij. Hij zette zijn toespraak in met :

Nieuwpoortse vis, verse vis... en 
sprak ons achtereenvolgens van 80 
eenheden welke de Nieuwpoortse vloot 
telde, van de oorlogsperiode toen men 
er in één winter tot 37 millioen kgr 
ijle haring aanvoerde, van de verniel
de haven en het feit dat Nieuwpoort 
zeer stiefmoederlijk behandeld werd 
daar slechts 150 m. kaaimuur her
steld was en nog minstens 900 m. te 
herstellen zijn; van de vismijn welke 
er ook nog moet komen en van het 
feit dat de Nieuwpoortse vissers een : 
zeer harde toestand hebben meege-! 
maakt. (Zie vervola blz.. 7)

GERUISLOOS.. ONSLIJTBAAR..

Servel
De Gaskoelkast

AMERIKAANS FABRIKAAT

Dank zij het feit dat een SER 
VEL koelkast zonder motor 
werkt, biedt zij U de volgende 
voordelen, waarop geen andere 
koelkast zich beroepen kan : s 
STEEDS VOLLEDIG GERUIS

LOOS.
MINIEM GASVERBRUIK 
GEEN ONDERHOUDSKOSTEN 
GAAT ZEER LANG MEE 
5 JAAR WAARBORG, OP DE 

GEHELE KOELKAST 
GEEN STIJGING OF DALING' 

DER TEMPERATUUR ,
Daar in deze koelkast, wan

neer in werking, geen stukken 
in beweging zijn, kan het me
chanisme niet in ongerede ko
men, en is er geen slijtage van 
stukken mogelijk.

U hebt bovendien nooit last 
van het vervelend geronk van 
een motor.

ger van het brevet van schipper lste 
klas.
De 0.204 «Madeleine-Hubertine», toe

behorend aan de heer Cloet H., is een 
Belgisch stalen vissersvaartuig ge
bouwd in 1931, hebende een bruto ton
nemaat van 114,72 T„ een netto ton
nemaat van 48,77 T. en voorzien van 
een motor Deutz 200 PK gebouwd in 
1931. ,

Het vaartuig stond onder bevel van 
de heer Cockaert M., 29 jaar oud, dra
ger van het brevet van schipper 1ste 
klas.

De raad nam kennis van de zeever
slagen ingediend door beide vermelde 
schippers.

De raad nam vermelde schippers in 
verhoor, alsook Bacquaert Ed., ma
troos aan boord van de 0.204 en Cout- 
teau G., matroos aan boord van de
0.82.

Uit de verklaringen afgelegd voor de 
Raad is gebleken dat : 
op het ogenblik der aanvaring de ma
trozen Bacquaert en Coutteau, waar
van geen enkel in het bezit was van 
enig brevet noch diploma, de verant
woordelijkheid van de wacht hadden, 
de eerste op de 0.204, de tweede op de
0.82. Beide hebben in het volbrengen 
van hun taak, bewijs geleverd van 
onvoorzichtigheid en nalatigheid en 
slaafs de bevolen manoeuvers uitge
voerd.

De Raad is dan ook van oordeel dat 
voor die feiten zekere tuchtmaatrege
len dienen getroffen tegen vermelde 
matrozen.

De Raad meent nochtans dat er in 
het onderhavig geval enigszins reden 
bestaat om de heer Rijkscommissaris 
in zijn strenge vordering niet te vol
gen.

De beslissingen geveld door de on
derzoeksraad voor de zeevaart hebben 
immers een dubbel karakter :

Enerzijds toepassen van tuchtmaat
regelen ten opzichte van de betrok
kenen die tekort zijn gekomen aan 
hun beroepsplichten;

Anderzijds het opleggen van zeker- 
heidsmaatregelen die dienen toege
past ten einde ongevallen of rampen 
te voorkomen.

In dit geval, wijzend op de onbe
kwaamheid der betrokkenen, oordeelt 
de heer Rijkscommissaris dat het, in 
het belang der zeevaart, wenselijk 
ware aan beide betrokkenen het recht 
te ontzeggen gedurende een jaar als 
hoofd van de wacht te fungeren. Dit 
om hen gedurende die periode de ge
legenheid te geven de nodige beroeps
kennissen en ondervinding op te doen.

Dergelijke maatregel zou zonder 
twijfel te verrechtvaardigen zijn, 
moesten de betrokkenen bewijs heb
ben geleverd van klaarblijkelijke on
bekwaamheid en volstrekte onwetend
heid wat betreft de bepalingen tot 
voorkoming van aanvaringen op zee.

In het onderhavig geval kan er 
echter alleen een zekere nalatigheid 
en onoplettendheid ten laste der be
trokkenen gelegd, fouten die gemak
kelijk goed gemaakt met goede wil en 
initiatief.

In de loop van het verhoor, heeft de 
Raad ten ander kunnen vaststellen 
dat beide jonge betrokkenen bezield 
waren met het vast besluit zich aan 
een degelijke scholing te onderwerpen 
en de nodige inspanning te doen om 
zich te volmaken in het zeemanschap.

De Raad oordeelt dat, met tegen de 
betrokkenen Coutteau en Bacquaert 
de tuchtmaatregelen te treffen zoals 
hieronder aangeduid, de uitgesproken 
straffen niet alleen in overeenstem
ming zijn met de begane fout, maar 
tevens een waarschuwing zullen zijn 
voor al onze vissers, dewelke hen zal 
aansporen tot waakzaamheid, oplet
tendheid en stricte naleving van hun 
beroepsplichten.

Al het hierboven overwogen,
stelt de Raad schipper Mechele A. 

van de 0.82 en schipper Cockaert van 
de 0.204 buiten zaak en bestraft : in 
acht genomen hun oprechtheid gedu
rende het verhoor alsook hun jeugdi
ge ouderdom, matroos Bacquaert Ed. 
van de 0.204 met de ontzetting van 
het recht om voor een periode van 1 
maand de betrekking van hoofd van 
de wacht waar te nemen, dit vanaf de 
dag der betekening van tegenwoordige 
beslissing.

matroos Coutteau G. van de 0.82 
met de ontzetting van het recht om 
voor een periode van 15 dagen, de be
trekking van hoofd van de wacht waar 
te nemen, dit vanaf de dag der bete
kening van tegenwoordige beslissing.

Verwijst matroos Bacquaert Ed. in 
2/3 en matroos Coutteau in 1/3 der 
gerechtskosten.

De aan varing-van de 
O.92 met de B.935
De aanvaring tussen de «Graaf van 

Vlaanderen» en de «Castelnau» deed 
zich voor op 17 Oktober 1948. Als be
trokkene verschijnt schipper Ryckx 
Robert uit Oostende, houder van di
ploma le klas. Als getuigen : De-
vaux Arthur, matroos; Heinderson 
Gaston, stuurman en Hubrechsen 
Marcel, bootsman, allen eveneens uit 
Oostende.

Nadat dhr voorzitter voorlezing 
heeft gegeven van het zeeverslag van
0.92 beveelt de Raad, dat een onder
zoek zal worden ingesteld naar de om
standigheden welke aanleiding gaven 
tot deze aanvaring.

Schipper RYCKX verklaart niets 
bij te voegen te hebben aan de inhoud 
van zijn zeeverslag. Wanneer hem le

zing wordt gegeven van een verslag 
van de «Inscriptions Maritime» van 
Boulogne, roept hij dat dit allemaal 
leugens zijn en dat dit slechts moge
lijk is in Frankrijk waar geen onder
zoeksraad bestaat en waar de schip
pers er dus vrij kunnen op los liegen 
Hier in België zou het zo niet pakken, 
zegt Ryckx. Hier is er een onderzoeks
raad die het liegen aan de schippers 
heeft afgeleerd. De Fransen hebben 
een paar van die mannetjes nodig die 
hen te leren zouden geven, wat ze te 
doen en te laten hebben.

Ryckx valt daarop nog herhaalde 
malen tegen de Franse schippers uit 
en meent dat onze schippers en de an
deren beter een mitrailleuse zouden 
aan boord nemen dan een net, wan
neer ze in de nabijheid van een Frans 
schip moeten komen. Volgen nog een 
hele reeks klachten over de handel
wijze van de Franse schippers.

Ryckx toont vervolgens aan de hand 
van twee modelscheepies hoe de aan
varing zich heeft voorgedaan.
-  Werden er geen signalen gegeven ?
- Neen, even voor de aanvaring deed 
de Fransman altijd teken met zijn

duim, doch niemand wist wat hij 
daarmede wou beduiden. Het kon 
wel willen zeggen : «den hoarink zit 
ol doa...»

- Hoe legt ge uw manoeuver uit ?
-  Ik had mijn korre aan stuurboord 

en mocht dus wel voortkorren. Hij 
heeft een onnozel manoeuver uitge- 
voerd. Hij had wellicht ineens schrik 
Ik heb de machine gestopt. Achter
uitslaan zou slecht geweest zijn De 
Fransman had ook zijn korre stuur
boord en kon gemakkelijk op zich 
zelf draaien en dan voort varen. 
Maar er moet in een hoop van 150 
vaartuigen maar een Fransman zit
ten om een ongeluk tegen te komen. 
De vorige dag had ik een net kwijt 
gespeeld van een Fransman.

- Wanneer is dat gebeurd ?
- De 16e Oktober. Ik lag stil en de 

1052 Fécamps haalde van zijde mijn 
korre weg.

- Heb je geen klacht ingediend ?
- Natuurlijk, het ging hier weer om

25.000 fr.
Maar er komt geen antwoord. Hier 
zou dat geen waar zijn.

- Was de schade groot ?
-  Neen, de schade is niet groot aan 

mijn vaartuig en kan ook niet be
langrijk geweest zijn aan de ande
re. Tot op heden is er aan de Graaf 
van Vlaanderen nog niets hersteld. 
De Fransman heeft slechts iets ge
roepen na de aanvaring : «Tu vas 
payer...»
Op een vraag van de Rijkscommis

saris houdt schipper Ryckx staande 
dat bijna alle feiten uit het Frans ver
slag vals en onwaar zijn.

Daarop schijnt de Raad het eens 
zich aan boord van de «Graaf van 
Vlaanderen» te zullen begeven ten
einde de schade vast te stellen.
Matroos DEVAUX Arthur geeft daar

op eveneens een relaas van de aan
varing doch weet weinig nieuwe ele
menten bij te brengen. Hij stond op 
de brug en verklaarde dat de «Graaf 
van Vlaanderen» slechts lichtjes (van 
enkele tapjes) naar stuurboord toe 
van koers is veranderd.

Hij heeft zes a zeven reizen meege
maakt met een visbak maar moet 
thans tegen zijn goesting naar «de 
dop». Devaux is oprecht, wanneer hij 
verklaart dat hij liever naar zee gaat 
dan naar de dop.
Stuurman HEINDERSON Gaston was 

beneden voor een maaltijd en heeft 
niets van het gebeurde gezien. Hij 
heeft een schok gevoeld en is naar 
boven gegaan wanneer hij hoorde dat 
de fluit gebroken was. Hij heeft de 
«Castelnau» gezien, doch heeft geen 
schade opgemerkt.

De bootsman HUBRECHSEN Marcel 
was eveneens beneden. Zijn getuigenis 
brengt dan ook niets nieuws.

De Raad komt dan overeen dat drie 
leden : dhr J. Poll, Becu en Lambregt 
met schioper Rvckx dezelfde dag aan 
boord van de «Graaf van Vlaanderen» 
de schade zullen nazien. Aldus zullen 
ze kunnen opmaken welke schade de 
«Castelnau» wel kan hebben opgelo
pen.

De Raad komt pas op 27 Juli terug 
bijeen. Op die datum staan op de rol : 
voortzetting van de zaak «Graaf van 
Vlaanderen», van de verdwijning 0.194 
na. aanvaring met het SS «Baron» en 
uitsnraak in de zaak van 0.301, die in 
aanvaring kwam met het baggerschip 
«Rupel».

Steeds aptfepinqen en 
motavdefecten

De Z .68 van Mevr. Wwe Dobbelaere 
werd ongesleept door de Z.496 met 
korre in de schroef.

De Z.461 van Van Hinsberg Fr. 
werd wegens motordefect opgesleept 
door de Z.402.

De N.745 «Hernieuwen in Christus» 
werd met motordefect opgesleept 
door de N.741.

SCHADE

Dinsdag 12 Juli werd de N.708 door 
een pont van de Firma Verheye te 
NieuwDOort aangevaren waardoor de 
stuurboord reling gebroken werd.

OPGESLEEPT
De N.776 «Liliane Nicole» van René 

Neyt werd met korre in de schroef 
naar de haven van Lowestoft opge
sleept door de N.728.
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EXAMENZITTING VAN JUNI 1949 
NAUTISCHE AFDELING 

SECTIE ZEEVISSERl!J 
LIJST DER CANDIDATEN

Leerling schipper ter visserij
Geboorteplaats

CALCOEN André 
CALCOEN Maurits 
CALLEBOUT Alfons 
COUWIJZER Constant 
DEPUYDT Albert 
DOBBELAERE Prosper 
ELIAS Leon 
MORTIER Joseph 
PUYSTIENS Fernand 
RYCX Emiel 
RYCX Pierre 
TRATSAERT Roland 
VANDEKERCKHOVE Willy 
VANDERPUTTE Roland 
VANDIERENDONCK Raym.

DEGRAEVE Theophile 
DEMUNTER Julien 
DEPREE Gerard 
DESMIT Gustaaf 
DEVINCK Joseph 
DEVRIENDT Louis 
DEVRIENDT Oscar 
EVERAERT Albert 
FLORENS Prosper 
JUNGBLUTH Marcel 
KOOY Edouard 
LEGEIN Georges 
PAUWELS Louis 
SAVELS Albert 
VANDECASTEELE 
VANDERWAL René 
VAN DICHELE Henri
VANDIERENDONCK Lucien Brugge 
VANDIERENDONCK Victor Heist 
VAN MASSENHOVE Lodewijk Heist

De Panne 
Oostende 
Oostende 

Brugge 
„Koksijde 

Brugge 
Heist 
Gent 

Koksijde 
Oostende
Oostende VERMOOTE Maurice 
Oostende VERMINK Albrecht 

Oost. VLIETINCK René 
Oostende VYAENE Raymond 

Heist

Blankenb.
Heist 

Breedene 
Oostende 

Pont-è.-Vendin 
Oostende 
Oostende 

Philippinne 
Oostende 

De Panne 
Oostende 

Nieuwpoort 
Oostende 

Noord Gouwen 
Oscar Oostende 

Oostende 
Oostende

CALIER Alfons 
DASSEVILLE Alfons 
DECRETON Raymond 
DESAEVER Nestor 
FLITSER Maurice 
LEGEIN Camiel 
PUYSTIENS Marcel 
RAMMELOO Hilarius 
ROOSE Julianus 
VANHOUTTE Arthur

Lissewege 
Oostende 

De Panne 
Koksijde 

Kales 
O.-duinkerke 
O.-duinkerke 

Boekhoute 
Oostende 

Nieuwp.

Clade’izaefló.’taad aaa% Zeeaaastt
Te Antwerpen

VANDENBOHEDE Maurits Middelk.

M otoristen voor m otoren  m et 
inwendige verbranding (500 PK)

VANTORRE René 
VERBURGH Ludovicus 
VERKEMPYNCK Julien

Heist 
Oostende 
Montigny 

sur Sambre 
Oostduink. 

Veurne 
Heist 

Nieuwpoort

VAN LOO Alfred 
VANTORRE Urbain 
VOORDECKERS Jan 
VYANE Roger 
ZONNEKEIN Emiel

Schippers ter visserij 
CHRISTIAEN Francisc. 
DE CLOEDT Gustaaf 
DE GROOTE Joseph 
DE GROOTE Medard

Nieuwpoort
Brugge
Veerle

Oostende
Oostende

2de klasse 
De Panne 

Heist 
Heist

Schipper ter visserij ls te  klasse 
BEYEN Antonius Oostende
BUTSERAEN Engelbert Oostduink. 
COGGHE Camiel Koksijde
POTS Frans Oostende
SAVELS Alfons Heist
VERCOUTTER Michel De Panne
VILEYN Georges De Panne

Vergunning schipper ter visserij
OostendeHeist BOUILLIAERT Livinus

Ufoeuamdipden aati UióAatidd en Stmductie 
aan de Clattfiutt ae%g,ade>cden

Vrijdag .1 Juli 1949 vergaderden in 
de vismijn van Zeebrugge, de reders 
en vishandelaars van de Oostkust.

Waren aanwezig de heer Schepen 
Vandamme, de heer Verhaeghe, mijn
meester en de afgevaardigden van vis
handel en productie.

De vergadering werd voorgezeten 
door de heer Schepen Van Damme, 
daar de heer Burgemeester Van Hoes- 
tenberghe door ambtsbezigheden ver
hinderd was.

Het doel van de vergadering was 
contactname met handel en productie 
om besprekingen te voeren over :
1) Verbetering havenuitrusting;
2) Exploitatie vismijn.
1) VERBETERING HAVEN -

UITRUSTING :
1. Aanleg vissershaven : De heer Van 

Damme deelde mede dat de bagger- 
boten van de firma’s Decloedt en 
E.H.B.A. weldra zouden aanleggen 
aan de Mole en zo meer plaats voor 
de vissersvaartuigen Vnaken.

2. Verbetering kaaimuur : De aan
vraag die door «Hand in Hand» in
gediend werd om de kaaimuren te 
verbeteren en de wrijfhouten te 
verlengen, zal onderzocht worden. 
Na expertise zullen de nodige her
stellingen aangebracht worden. 
Verschillende reders drukten de

wens uit dat er meerpalen of ringen 
aan de kaaimuur zouden aangebracht 
worden.

Deze vraag zal in aanmerking geno
men worden, maar dan vroeg het 
stadsbestuur dat de vaartuigen niet 
meer zouden vastgemaakt worden aan 
ladders en electrische palen.
3. D iepte haven : De heer Van Damme 

deelde mede dat de haven voortaan 
op -4 zal uitgebaggerd worden.

4. M isthoorn : De maatschappij der 
Brugse Zeevaartinstellingen zal vol
gende week de voorlopige misthoorn 
die in herstelling was, terug op de 
Mole plaatsen.

5. Aanlegplaats Y achten  : In de
Noordwesthoek zal een aanlegplaats 
voor Yachten gebouwd worden. In 
de Winter zullen de vissersvaartui
gen daar ook kunnen liggen.

2) EXPLOITATIE VISMIJN :
Door de handelaars werd er ge

vraagd :
l.d a t de verkoop ’s morgens stipt om 

8 uur zou beginnen, en er sancties 
zouden getroffen 
van kwade wil;

Door een der reders werd opgewor
pen de verkoop aan de Oostkant van 
de mijn te beginnen. Het voor en te
gen werd overwogen, een beslissing 
zal slechts volgende week genomen 
worden.

EEN TWEEDE VERGADERING
Een nieuwe vergadering met de 

belanghebbende groeperingen had 
vorige week Vrijdag plaats. Op deze 
vergadering waren de hh. burge
meester Vanhoestenberghe en sche
pen P. Van Damme tegenwoordig.

AANLEGGEN DER VAARTUIGEN
In de vorige vergadering was op- 

gemerkt dat voor de goede orde en 
om averij te vermijden, de visvan- 
gers meer naar de Oostkant zouden 
moeten aanleggen, Een agent zou het 
aanleggen aan de kaai moeten rege
len. Voor de garnaalvangers zal een 
plaats voor het lossen vrij gehouden 
worden.

DE VERKOOP TE OOSTENDE
Aangedrongen werd om de reden 

te kennen waarom verschillende 
schepen te Oostende blijven mark
ten.
Verschillende redenen werden aan

gehaald en in het bijzonder de duur
te van de mazout, de visafslag, het 
verhuren der bennen, ’t gebruik der 
electrische kraantjes, welke te Oost
ende veel goedkoper is, daar hier per 
uur drijfkracht en te Zeebrugge op 
de bruto-opbrengst betaald wordt.

Sommigen meenden dat de vis- 
prijzen te Oostende ook duurder wa
ren. Voor het ijs werd geklaagd dat 
het te Zeezrugge 26 fr kost en te 
Oostende 22 fr. en men daarenboven 
van de Froid Industriel op het ein
de van het jaar nog een teruggave 
ontvangt.

Al deze aangehaalde feiten wer
den in de schoot van het Bestuur 
van «Hand in Hand» reeds lang be
sproken.

Men vergeet echter te Zeebrugge 
te melden dat van zodra deze ver
eniging spreekt van de zaken in co
öperatieve vorm uit te baten, velen 
hun armen in de lucht steken, omdat 
beweerd wordt, dat familieleden 
daardoor zouden gebroodroofd wor
den. Het mag reeds een geluk ge
noemd dat dank zij de aangewende 
pogingen, vele zaken niet duurder 

worden in geval zijn en heden wordt in het bestuur 
van «Hand in Hand» andermaal de

ALLARY Joannes 
BOSSAERT Henri 
CARRON Maurits 
DEGRAEUWE André 
DEGRUYTTER Joseph 
DELEY Ivan 
DEROOSE Jules 
D’HAENENS Petrus 
FOCHENIER Raymond 
GARMIJN Maurice 
GEEDTS Jean 
GERYL Roger 
GOES Jan 
GOUTSMIT Karei 
GOUTSMIT Roger 
KLINGEMAN Josua 
LAMPO Eduard 
LEGEIN Jean 
LESAGE Freddy 
LUST Alfred 
MECHELE Joseph 
MEYERS Pierre 
MUYLLE Robert 
NOULEZ André 
PEDE Jules 
POTS Robert 
RAPPE Joseph 
ROETS André 
RUBBEN Maurits 
TANGHE Roger 
THOON Jean 
VANGHELUWE René 
VANPARIJS Roger 
VANSCHAEMELHOUDT R. 
VANTORRE Marcel 
VANWELDEN René 
VAN WULPEN Eugeen 
VERBURGH Julien 
VERBURGH Marcel 
VINCK Frans 
VLIETINCK Francois 
VYNCKE Rogier 
ZONNEKEIN Roger

Oostende 
Antwerpen 

Brugge 
Oostende 

Westouter 
Oostende 

Heist 
Deftinge 

Panda 
Oostende 

Tienen 
Oostende 

Blankenberge 
De Panne 

Oostende 
Yselmonde 

Heist 
Oostende 
Oostende 

Mannekensvere 
Oostende 

Brugge 
Oostende 
Oostende 

Brussel 
Oostende 

Heist 
Beernem 

De Panne 
Oostende 
Oostende 
Oostende 
Breedene 

Haacht 
Heist 
Heist 

Blankenb. 
Breedene 

Rudheath 
Willebroek 

H
Gistel 

Oostende

aanaaüng. aan de 
“Jlasae - 5late”

HET GETUIGENVERHOOR
De onderzoeksraad voor de zee

vaart te Antwerpen, behandelde 
Maandag de aanvaring van de «Ma
rie-Flore», met het Noors schip 
«Ragnild Brovig», aanvaring die op 
1 Juli 1949 plaats had in de Wielin
gen.
De rijkscommissaris geeft eerst een 

overzicht van de omstandigheden, 
die tot de aanvaring hebben geleid. 
Hij wijst er op, dat de twee schepen 
een loods aan boord hadden. Deze 
aanvaring had het verlies van de 
«Marie-Flore» voor gevolg.

De eerste werktuigkundige, de h. 
Pyson, uit Oostende, kwam hierbij 
om het leven. Zijn lijk spoelde Za
terdagavond te Cadzand aan.

De h. De Plecker beweert, dat de 
motor werd stilgelegd en dat nadien 
achteruitgevaren werd.

De «Marie-Flore» werd langs bak
boordzijde ter hoogte van luik 1 aan
gevaren, met het gevolg, dat het 
schip zonk.

De bemanning bestond uit 12 man 
en de loods. Enkelen werden door 
een visserssloep opgepikt, terwijl an
deren met de lijf boot aan wal ge
raakten.

Getuige beweert, dat hij in de ma
chinekamer is gaan zien en geroe
pen heeft op de eerste werktuigkun
dige.

Ook de eerste stuurman heeft zijn 
best gedaan om Pyson te verwitti-

Levertraan
De jaarlijkse productie van haai- 

en-levertraan in Colombië bedraagt 
2.205 pond. In 1947 bedroeg de uit
voer van ruwe vislever, van Co
lombië naar de Verenigde Staten, 
ongeveer 41.763 pond voor een waar
de van 9.826 dollar.

M achinist voor stoom m achines  
DEVRIENDT André Oostende
PINCKET Emiel Oostende

M otoristen voor m otoren  van m inder 
dan 101 P.K.

CALCOEN André 
CALCOEN Franciscus 
COMPERNOLLE Alfons

Oostende 
De Panne 

Auxi-le- 
Chateau 

Heist 
Oostende 

Brugge 
Lombardsijde 

Nieuwpoort 
Nieuwpoort 

Oostende 
O.-duink.

gen. Zij kregen echter geen ant 
woord. Het schip zonk met de ste
ven.

De h. Andries, uit Oostende, loods 
op de «Marie-Flore», kwam op het 
schip, toen dit reeds een heel eind 
voorbij het hoofd was. Hij geeft uit
leg over de verschillende bewegingen 
die hij met het schip maakte.

Getuige hoorde eerst een sein, dat 
hij beantwoordde. Kort daarop zag 
hij een witte massa .

De loods verklaart verder dat het 
Noors schip met een tamelijke grote 
snelheid voer.

Hij stelde eveneens vast, dat op 
het Noorse schip, een radartoeste] 
was.

TEGENSTRIJDIGE VERKLARINGEN
De h. Meulders, loods op het Noor

se schip «Ragnhild Brovig», ver
klaart, dat het schip het anker 
lichtte omstreeks 6,30 uur, toen het 
weder enigszins opgeklaard was. Op 
een bepaald ogenblik werd het zicht 
opnieuw belemmerd door een mist
bank. Er werden verscheidene seinen 
gegeven, die slechts éénmaal wer
den beantwoord door de «Marie- 
Flore».

Op het ogenblik der aanvaring lag 
de «Marie Flore» dwars voor de boeg 
van de «Ragnhild Brovig».

Daar er tegenstrijdigheid bestaat 
tussen de verklaringen van de twee 
loodsen, wordt hun gevraagd de lig
ging der schepen nogmaals op het 
plan aan te duiden en uitleg te ver
schaffen over de bewegingen, die zij 
de boten deden uitvoeren.

De zitting wordt voortgezet op 
Vrijdag 12 Augustus.

Is RADAR slecht 
voor het zicht ?

Als gevolg van een klacht als zou 
het lezen op de radarscherm de ogen 
van de operators vermoeien, werd 
door de Amerikaanse autoriteiten 
een onderzoek geopend. Het was ge
heel negatief. Het enige wat zich 
voordoet, is een tijdelijk effect van 
vermoeienis, dat kan vergeleken wor
den aan de vermoeienis die men on
dervindt als men lang gelezen heeft, 
of als men aan zijn ogen een lange 
spannende aandacht oplegde.

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

cJ)e
a i ó ^ e ü j c a n f e ^ e n t i e

m Congo
GROTE VORDERINGEN GEMAAKT 

DOOR DE BELGEN
Dr Worthington, Wetenschappelijk 

secretaris bij de Britse hoge com
missie voor Oost-Afrika, die Oost 
Afrika bij de laatste visserij-con
ferentie in Congo vertegenwoordig 
de, heeft verklaard, dat ’t hoofddoel 
van de besprekingen de Brifcs-Belgi- 
sche samenwerking is geweest.

Wij kunnen veel leren van de Bel
gen, en zij kunnen ook veel van ons 
leren aan deze kant van de grens 
(Nyassaland en Noord-Rhodesia in
begrepen), heeft hij gezegd. De Bel. 
gen hebben veel vorderingen ge
maakt op het gebied van de visteelt, 
doch niet voldoende op het gebied 
van de visserij in de natuurlijke wa
teren. Bij ons is het juist andersom.

Bij deze conferentie is al het mo
gelijke gedaan om op dit gebied tot 
samenwerking te geraken. Er dient 
nog veel ondervinding te worden op
gedaan alvorens de visteelt op een 
ruimere schaal kan worden ontwik
keld, evenals de natuurlijke visserij
en. Dit is de slotsom waartoe beide 
partijen zijn gekomen.

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

t o  O S  T  E  N  D  E

Zeevisgroothandel
SPECIALITEITEN  

V E R S E ,  G E Z O U T E N  en 
B E V R O R E N  H A R I N G  (2)

DE GROOTE René 
DESMIT Fernand 
DEMEESTER André 
DEVACHT André 
HOORNAERT Roger 
LAMBRECHT Roger 
LAFORCE Fernand 
MAERNHOUDT Remi 
VANSLEMBROUCK René Oostende 
VANSTEEGER Karei Nieuwpoort
PUYSTIENS Albert O.-duinkerke
VAN TORRE Jean . Heist
VELGHE Georges Adinkerke
VIEREN Gilbert O.-duinkerke

In de
Rijksvisserij school 

te Heist
De examens afgenomen In de Rijks

marineschool te Oostende waren voor 
de jongens van de Rijksvisserij school 
een flink succes. Alle leerlingen slaag
den in de examens voor motorist van 
500 en 100 H.P.

Uitslag : 500 P.K. : Allary Jan en 
Meyers Pierre; 100 P.K. Calcoen Frans 
Compernolle Frans, Demeester André 
en Vantorre Jan.

Wij laten tevens weten dat de cur
sussen voor stuurman en motorist te
rug aanvangen op Maandag 5 Septem 
ber 1949.

De leerlingen kunnen zich aanmel
den voor de Inschrijving, In de school 
Kursaalstraat, 73, te Heist aan Zee.

inlichtingen gelieve2. dat de verkoop comptant na of vóór zaak aangepakt. Voor nadere
de verkoop van de vis zou geschie- Binnenkort mogen we ons aan men zich te wenden bij dhr. Directeur 
den. nuttige hervormingen verwachten. A. Callant, Rijksvisserijschool.

S)e betaöünfyen ap het kapitaal
In antwoord op een vraag van deme, dat voor het eerst werd ingevoerd

voor de aanbiedingen ingeleverd tot 
op 30 Juni 1946, werd verlengd tot 31 
December 1946.

heer volksvertegenwoordiger Heger, 
verstrekte de minister van Financiën 
enkele inlichtingen over de belasting 
op het kapitaal.

De belasting op het kapitaal is ver
schuldigd op de waarde van de on
roerende goederen op 9 Oktober 1944.

De onderrichtingen welke aan de n m T n iV “nvpr “X  
ambtenaren van het bestuur werden 
verstrekt .schrijven hun voor bij hun 
schattingen rekening te houden met 
de evolutie van de prijzen bij de her
opening van de onroerende markt na 
9 Okt. 1944.

Daar de Wet tot invoering van de

Dit tijdelijk regime, dat geenszins 
een gunst is, maar veeleer een forfai
taire wijze van vaststelling van de 
waarde van 9 Oktober 1944, toen men 

bestanddelen be
schikte om deze waarde te bepalen 
aldus de minister, niet toepasselijk 
op diegenen die geen aanbod hebben 
voorgelegd binnen de gestelde termij 
nen.

Normaal genomen wordt de waarde 
van een onroerend goed bepaald door

belasting op het kapitaal aan de be- vergelijking met de verkoopprijzen 
lastingsplichtige het vermogen heeft van de naburige onroerende goederen 
toegekend om een aanbod tot ver- van dezelfde aard en niet volgens aan
vroegde betaling van de kapitaalbe
lasting in te dienen en met het doel 
degenen die van dit vermogen onmid
dellijk verlangen gebruik te maken In

giften van andere belastingsplichti- 
gen.

«Het is niet mogelijk» aldus gaat 
de minister verder, «op volstrekte wij

staat te stellen zulks met kennis van ze te beweren dat de belastbare grondl
zaken te doen, heeft het bestuur aan 
zijn agenten voorgeschreven aan te

slag van de kapitaalsbelasting drie
maal de vooroorlogse waarde moet be

nemen dat de waarde op 9 Oktober reiken en praktijk toont aan dat 
1944 mag geacht worden overeen te zulks over het algemeen niet het ge- 
stemmen met 80 t.h. of 60 t.h. (naar val is».
gelang het gebouwde of ongebouwde Dit laatste betreft de opwerping 
goederen betreft), van de waarde be- van de heer Heger, dat er agenten 
komen door vergelijking met de uitsla zijn die wel driemaal de vooroorlogse 
gen van de openbare verkopingen die waarde aanrekenen. Vermits hij dit 
hebben plaats gegrepen in 1943 en niet uit de lucht kan gegrepen hebben 
1944, met een minimum van tweemaal verzocht de minister hem deze geval-
de waarde van 1939 en het maximum 
250 t.h. van dezelfde waarde. Dit regi-

len voor nader onderzoek voor te leg
gen.
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DOKTERSDIENST
Op Zondag 17-7-1949. Bij afwezig

heid van de gewone huisdokter, ge
lieve men zich te wenden tot :

Dr Vandamme Rogierlaan 52 Tel. 
72.262

Op Donderdag 21-7 Dr Van Houtte 
Van Iseghemlaan 96 Tel. 71.828
APOTHEEKDIENST

Op Zondag 17-7 Dienstdoende gans 
de dag : Vandeweghe Kapellestraat, 
85, en Brecx Louisastraat, 1.

Nachtdienst van 16 tot 23 Juli Apot
heker Vandeweghe Kapellestraat, 85

Op Donderdag 21-7 Open gans de 
dag Apothekers : Wandels Marie-Jose. 
plaats, 6. en Dobbelaere Witte Non
nenstraat, 15

BRITSE KUSWACHTER VERWACHT
De Engelse Kustwachter H.M.S. 

«Truelove» zal van 16 tot 20 juli 
een bezoek brengen aan onze haven. 
Deze eenheid staat ondefr bevel van 
Commander E.S. Jackson der Royal 
Navy en heeft een bemanning van 8 
officieren en 100 matrozen.

HET ONGELUK AAN DE 
REDERIJKAAI

Enkele weken terug werd op de Re
derijkaai de 62 jarige Defer Jules met 
een dubbele schedelbreuk aangetrof
fen. Men vermoedde dat de ongeluk
kige door en onbekende autovoerder 
werd aangereden en aan zijn lot over
gelaten.

We vernemen thans, dat ernstiger 
vermoedens zijn gaan wegén op een 
taxivoerder uit Oostende. Deze zou 
bekend hebben dezelfde avond ter 
plaatse zijn geweest en Defer te heb
ben zien liggen. De auto van bedoel
de taxichauffeur vertoonde daaren
boven nog een deuk in een der slijk- 
borden aan de voorzijde. Men hoopt 
weldra de ware toedracht van deze 
duistere zaak te kennen.
HERBESTEDING

Op Donderdag, 4 Augustus 1949, te 
11 uur, zal overgegaan worden tot de 
herbesteding voor het leveren en 
plaatsen van meubelen ln de bestuurs 
gebouwen der Vismijn.

De aangetekende aanbiedingen moe 
ten ter post besteld worden ten laat
ste op 2 Augustus 1949.

De offertes mogen ook ter zitting 
van de opening afgegeven worden.

ZIJ WILDE HET VERKEER 
REGELEN

We begrijpen best dat voorbijgan
gers af en toe lust krijgen zelf het 
verkeer wat te regelen, vooral aan de 
Kapellebrug waar de vreemdelingen af 
en toe vijf minuten krijgen om eens 
hartsgrondig Oostende te verwensen. 
Maar T. Ch. uit Leffinge, wonende 
Torhoutse steenweg, vertoonde bij 
haar pogingen om verkeersagent te 
spelen, tekenen van zinsverbijstering, 
zodat het geval niet als normaal kon 
voorkomen. Ze werd door haar echt
genoot naar het politiebureel geleid, 
vanwaar ze, op bevel van de dokter, 
naar het hospitaal werd overgebracht.

DE KOLONIALE DAG

Zondag ging in onze stad de Ko
loniale dag door. Benevens de muziek 
kapel van de Zeestrijdkrachten en de 
stadsharmonie hadden talrijke vader 
landse groeperingen eraan gehouden 
deze plechtigheid door hun aanwezig
heid luister bij te zetten. Om 10,45 u. 
vertrok van de Leopoldlaan een in
drukwekkende stoet welke geopend 
werd door de Militaire Kapel van de 
Zeemacht, gevolgd door drie pele- 
tons mariniers met de standaard van 
de Zeemacht, vaandels van vaderland 
se verenigingen, talrijke studenten- 
groepen der vrije en officiële scholen 
alsmede jongentjes van het Kon. 
Werk Ibis. De stoet begaf zich naar 
het gedenkteken van Leopold II, op 
de zeedijk. Aldaar werden bloemen 
neergelegd door dhr Serruys, burge
meester, dhr Demortier, voorzitter 
van de Koloniale der Kust en door 
dhr Maenhout, voorzitter van de oud- 
gtti’ dfersgro^per'-hgen van Oostende.

Na deze hulde begaf de stoet zich 
naar het stadscentrum alwaar op de 
Wapenplaats de Belgische en Congo
lese vaandels werden gehesen door 
de hh. Serruys en Demortier terwijl 
de Stedelijke Harmonie het «Naar 
Wijd en Zijd» speelde, meegezongen 
door de schoolkinderen. Daarna ves
tigde dhr Demortier nog een lint met 
de Congolese kleuren aan het vaan
del der krijgsgevangenen. De plechtig
heid werd besloten met een fraai dé
filé voorbij de autoriteiten.

BURGERLIJKE STAND
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GEBOORTEN
1 Juli 1949 : Daniël Dedrie van 

Jean en Georgette Verburgh, Zwa- 
luwenstr 145;

2. : Michellne Osterwind v. Ray
mond en Simonne Burke, Oude Mo- 
lenstr 18; Marguerite Croos v. Hen
ri en Marcella Bollaert (Breedene); 
Anne Dejonghe v. Marcel en Maria 
Slabbinck, Torhoutstwg 368; John- 
ny Deley v. Charles en Germaine 
Deprée, St Paulusstr 70; Gerard De
ley v. Charles en Germaine Deprée, 
St Paulusstr 70; Vera Vandendries
sche v André en Lucienne Hoornaert, 
Torhoutstswg 34; Vitalina Pourty v. 
Guido en Jeanne Debussche, A. Lie- 
baerstr 74; Lucrèce Van Laer v. Mar- 
cellus en Frida Goudenhoofdt, Fr. 
Orbanstr 158; Ronald Boeyden v. 
Raymond en Martha Demulder, Kaai 
str 11; Llliane Populiere v. Georges 
en Maria Daele (Nieuwpoort); Peter 
Vande Walle v. Aimé en Godelieve 
De Vriese, Van Iseghemlaan 35;

3. : Michel Plomteux v. Leon en 
yvonne Verheyden (Ougrée); Ingrid 
Allaert v. Gustaaf en Solange Caron, 
Steenbakkerstr 99;

4. : Philip Stouten v. Edgard en 
Marie-Louise Zwaenepoel, Torhout
stwg 310; Joseph Claes v. Emiel en 
Lucienne Schmitt, Lijndraaierstr 2; 
Roland Vanderwal v. Louis en Maria 
Freiboth (Steene);

5. : Christiane Pottier v. Theophi- 
le en Emma Opsomer (Breedene); 
Herman Baeckelandt v. Joannes en 
Godelieve Herrebout (Slijpe); Ferdi- 
nand Huyghe v. Fridolinus en Mar
guerite Deswaef, Wagenstr 8 ; Rita 
Goethals v. Camiel en Maria Aljjejj- 
wa (Snaaskerke);

6. ; Beatrice Huwel v. Gilbert en 
Simonne Dewulf (Nieuwpoort); Red- 
gy Tahon v. Joel en Denise Andries, 
Th. Van Loostr 21; Germaine Jarvis 
v. Fréderic en Micheline Sinnaghel, 
Viaductslop 32; Nicole Devos v. Ro
bert en Rachel Acken, Kapucijnen- 
str 34; Louis Senecaut v. Karei en 
Elisabeth Lahaye, Vrijhavenstr 3; 
Josette Muldermans v. Roger en Mar 
gareta Van Enys, Kerkstr 31;

7. : Jean Vaes v. Victor en Geor
gette Verhiest, Gerststr 71; Rita 
Viaene v. Oscar en Maria Decramer, 
(Snaaskerke); Henri Vandekerckho- 
ve v. Raoul en Dionysia Lamoot, P. 
Benoitstr 11; Anne Van Putte v. 
prosper en Angèle Van Praet, Konin- 
ginnelaan 33; Honoré Pitteljon van 
Gustaaf en Maria Van den Broeck, 
(Breedene);

8 : Jean Roelandt v. Camiel en 
Nora Ortmann, Plantenstr 43; Er- 
melinda Molleman v. René en Denise 
Gombert, Dr Verhaeghestr 22.

SM DE OOSTENDSE HAARD 
BOUWEN VAN 36 HUIZEN

Op Maandag 8 Augustus 1949, te 
11 uur, zal in een der zalen van het 
stadhuis, overgegaan worden tot de 
openbare aanbesteding betreffende 
de oprichting van 36 huizen op de 
wijk «Oostendse Haard» (Oostende 
West).

De aangetekende aanbiedingen 
zullen ter post besteld worden ten 
laatste op Vrijdag 5 Augustus 1949.

Deze mogen eveneens ter hand be
steld worden bij de opening der zit
ting.

Men kan zich exemplaren van het 
lastenboek en van de plannen ver
schaffen bij de bouwkundige André 
Daniels, of postcheckrekening num
mer 69766, Clementinasquare, 58 te 
Oostende.

Prijs van het lastenboek : 370 fr.
Prijs van een serie van 6 plannen : 

130 fr.

ERNSTIGE TW IST
In de Spoorwegstraat 12, werd De- 

lecluse Maurice zo deerlijk toegetakeld 
door Fiorinne en enkele andere per
sonen, zodat hij ernstig gekwetst werd 
en doktershulp diende ingeroepen.

ENGELSE MARINIERS IN ACTIE
Nadat twee Engelse mariniers van

H.M.S. Barossa in de Langestraat, 19 
hadden afgerekend met Absolon A„ 
welke ze slagen toebrachten en flessen 
aan stukken gooiden, werden ze ach
terna gezet door politiemannen. Po
litieagent Beun werd bij de daarop
volgende schermutseling gekwetst aan 
het scheenbeen terwijl agent Van 
Paemel in de vingers werd gebeten. 
De twee mariniers, Morgau John en 
Frank John werden door de Militaire 
Politie opgeleid.

Anderzijds werd een marinier door 
Delanghe E. en Clement A. zo afge
trommeld, dat dokters hulp nodig was.

ENGELSMAN LOOPT 
SCHEDELBREUK OP

De Engelse onderdaan Swars Albert 
is bij een wandeling langs de zeedijk 
van het gaanpad gevallen en met het 
hoofd op de arduintrap terecht geko
men. Hij werd met een schedelbreuk 
naar het hospitaal overgebracht.

MOEDIGE REDDING
De 18-jarige d’Oeuvre Roland, wo

nende St Sebastiaanstraat, te Oosten
de, heeft op moedige wijze de 18-jarige 
Deleu Hugo, wonende Kerkstraat, 36 
gered toen deze nabij het staketsel 
van een golfbreker in het water was 
gegleden. De drenkeling was reeds tus 
sen de dwarsbalken van het staketsel 
verdwenen en onder gegaan wanneer 
d’Oeuvre onverschrokken te water 
sprong en de jongen kon redden.

STERFGEVALLEN
2. : Frans Janssens, 50 jr, echtg. 

Magdalena Vercruysse, Cirkelstr 24; 
Maria Vanbaelenberg, 62 jr, echtg. 
August De Schacht, Metserstr 59; 
Emma Comminne, 64 jr, echt August 
Claeys, Nieuwpoortstwg 155;

3. : Remi Vanthorre, 44 jr, echtg. 
Margareta Van Gheluwe, Prinsen
laan 11; Henri Debruyne, 61 jr, echt. 
Lucia Delanghe, Sportstr 12; Helena 
Lippens, 74 jr, wwe Henri Deplancke, 
Werkzaamheidstr 18; Eugenia Rop- 
ben, 65 jr, wwe Leonard Corniel, 
Kemmelbergstr 18; Rosalia Pyra, 88 
jr, wwe Carolus De Vos (Klemsker
ke);

4 : Gustave Blondeel, 58 jr, echtg. 
Victorina Schiets, Warschaustr 29; 
Emma Meysman, 67 jr, echtg. Camil- 
le Doms, Gistelstwg 11;

5 : Gustave Dewulf, 77 jr, wdr Na- 
thalia Desaeyere, Nieuwlandstr 82; 
Adolf Falleyn, 57 jr, echtg. Clara De 
Bruyne (Blankenberge);

6. : Albertlne Vanhercke, 68 jr, 
P. Benoitstr 51; Maria Van Autryve, 
73 jr, ongeh. Kaaistr 18; Celestina 
Vroome, 90 jr ,ongeh. Ed. Cavelstr 15;

7. : Desiderlus Tack, 73 jr, wdr 
Clementina Maes en Nathalia Ver
meire, echtg. Angèle Pincket, W it- 
tenonnenstr 16

9. : Zoé Debacker, 79 jr, ongeh. Tor 
houtstwg 224.

HUWELIJKEN

Daniël Helewaut, technisch inge
nieur en Joanna Vandenkerckhove, 
bediende; Eugeen Mechelaere, rijks
wachter en Maria Van Renterghem;

HUWELIJKSAANKONDIGINGEN

Trarieux Guy, ingenieur (Parijs) 
en De Waey Magdalena, Torhout
stwg 3; Borowice Johann, handels
agent, Poststr 8 en Locquet Rachel, 
Poststr 8 ; Bals Petrus, Stuiverstr 198 
en Deledicque Helene, werkster, Eli
sabethlaan 349; Deroo Louis, polis- 
seur, Schipperstr 4 en Rondelez 
Christina, Passchijnstr 30; Janssens 
André, visbewerker, Aartshertogin- 
nestr 78 en Ponjaert Simonne, Tar
westr 82; Nieuwenhuyse Georges, vis 
bewerker, de Smet de Naeyerlaan 30 
en Declercq Helene, Schipperstr 8 ; 
Ampe André, leraar, Romestr 27 en 
Zwaenepoel Yolandp, Torhoutstwg 
310.

ANDERE GEMEENTEN

Daras August, zeeman (Oostende) 
en Lamberechts Augusta (Antwer-, 
pen).
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TENTOONSTELLING VAN 
EXOTISCHE VISSEN

Zaterdag 16 Juli om 11 uur zal in de 
Jozef II straat, 21 te Oostende, een 
eerste tentoonstelling in onze stad van 
exotische vissen officieel worden ge
opend. Deze tentoonstelling werd beti
teld «Exotische Wonderwereld» en zal 
geopend blijven tot 25 Juli, dagelijks 
van 11 tot 20 uur. De inkompprijs is 
gesteld op 5 en 3 fr. (kinderen) en de 
opbrengst gaat volledig naar het Ko
ninklijk werk van de IBIS. Er zullen 
visjes zijn tentoongesteld, bevattende 
in 31 aquarium’s niet min dan 2500 
110 prachtvarieteiten.

De bezoekers aan deze tentoonstel
ling zullen zich de verplaatsing zeker 
niet berouwen. We hopen dat de Ver
eniging voor Aquariumliefhebbers 
«Oostende Platy» die deze tentoonstel
ling inricht, door deze talrijke nieu
we leden zou bijwinnen en talrijke 
stadsgenoten voor deze belangrijke 
liefhebberij zouden interesseren.

DAMESFIETSEN BINNENGEBRACHT
Door Degryse Georges, A. Pieters

laan, 80, werd een damesfiets binnen
gebracht die verlaten stond voor zijn 
huis. Nummerplaat 315.607.

Deprez Arm and, Tarwestr aat, was in 
hetzelfde geval en bracht de fiets met 
nummerplaat 322.806 eveneens naar 
de politie.

LICHTE BOTSING
Velter Leon en Carlier Pierre, kwa

men in botsing op het Marie-Joséplein 
Er was stoffelijke schade.

UURWERK VERLOREN
Bourgeois, wonende Sebastiaanstraat 

31, meldde het verlies van een arm- 
banduurwerk. Cobaert Monique, Lan
gestraat, 80, verloor eveneens haar 
armbanduurwerk.

HANDTAS VERLOREN
Moerman Jozef, wonende Roeselare, 

Ooststraat 81, meldde het verlies van 
zijn handtas tussen Wenduine en 
Oostende. Wat later kwam het be
richt binnen dat een vriendelijke mo
torrijder de handtas gevonden had en 
te Roeselare had afgegeven.

GEVRAAGDE ARBEIDSKRACHTEN
In de streek :

a) Mannen : Leerjongens-beenhou- 
wer, -bakker, -pasteibakker met leer
contract, pasteibakker (3de gast), 
bakker (halve en 3de gast), haarkap- 
per, plaatbewerker (koetswerk), me- 
kanieker (fiets,en)', scheeptimmerlie- 
den.

b) Vrouwen : Kokinnen (hotel), 
dienstmeiden (inslapen noodzakelijk) 
opdiensters (café).

In het binnenland :
a) Mannen : Hoeveknechten, land- 

bouwgezinnen, geschoolde en onge
schoolde mijnwerkers, plakkers, met- 

•sers, optieker, bankwerker.
Hotelbemiddeling :
Een gespecialiseerd centralisatiekan 

toor in het Gewestelijk Bureau Oost
ende staat ter beschikking van de hh. 
hoteliers als van alle hotelpersoneel 
dat voor het seizoen een betrekking 
zoekt.

Voor alles zfch wenden :
Oostende, Koningstraat, 63 
Veurne, De Pannestraat, 13 
De Panne, Zeedijk, 95.

BOUWTOELATINGEN
Wybouw Georges Molenaarstra at, 

28 Steene, bouwen huis Smederstraat; 
Ghys Urbain Heilig Hartlaan, 8, bou
wen huis Stenenstraat; Dochters der 
Liefde Cirkelstraat, 6, verbouwings
werken Cirkelstraat, 6 ; Talpe Jérome 
Prinses Clémentinaplein, 10, aanbou
wen loggia Prinses Clémentinaplein, 
10; Booten Poststraat, 3 De Panne, 
bouwen gereedschapshok Honoré Bor
gersstraat, 45; Mevr. Sperlaeken Ko
ningstraat, 5, aanbouwen W.C. Ko
ningstraat, 48; Borny Timmerman- 
straat, 18, bouwen huis Wierenstraat 
Familie Muylle Ichtegem, bezetten 
voorgevels Voorhavenlaan, 71-73; Cau 
ra Eron Oudenburg, heropbouwen 
huis Pottebakkersstraat; Braem Pie
ter Anjelierenlaan, 5, plaatsen stand- 
venster Angelierenlaan, 5; Vyvey C. 
Statiestraat, 79 Eernegem, verbou
wingswerken Peter Benoitstraat, 22; 
Mechele August Kongolaan, 9, bou
wen huis Voorhavenlaan; Vanslem- 
brouck Remi Strandstraat, 4, herop
bouwen huis Zeedijk, 223; Torfs Lu
cien hoek Visserskaai en Nieuwstraat, 
verbouwingswerken Nieuwstraat, 16; 
Koninklijk Atheneum St. Petersburg
straat, verbouwingswerken St. Peter- 
burgstraat, 30; Sorel Nijverheidstraat 
34, bouwen huis Plakkerstraat; Van- 
steenkiste Omer Stuiverstraat, 27, 
verbouwen voorgevel Stuiverstraat, 
27.

BIJ DE «VRIENDEN VAN DE 
ACADEMIE»

De kunstkring «De Vrienden van 
de Academie» heeft het plan opgevat 
in de loop van deze Zomer enkele 
tentoonstellingen in te richten welke 
zullen gewijd zijn aan het werk van 
de leerlingen van de Academie alsook 
aan het werk van andere Oostendse 
kunstschilders.

De kring heeft daartoe de welwillen 
de medewerking van het stadsbestuur 
ontvangen. In de zaal van de Albert- 
school, Ooststraat, 29 zullen volgende 
tentoonstellingen doorgaan :

Van 13 tot 22 Juli; groeptentoonstel 
ling van het werk der leden; van 23 
Juli tot 5 Augustus, werken van Char
les Vandevelde en Cdt. Couteaux.; 
van 6 tot 17 Augustus, werk van Emi
le Bulcke.

De toegang tot deze tentoonstellin
gen zal kostelos zijn. Nochtans willen 
we niet nalaten een warme oproep te 
richten tot alle stadsgenoten opdat ze 
het werk van de «Vrienden van de 
Academie» zouden steunen. We heb
ben in vorige artikels voldoende de 
wankele finantiele positie van onze 
«Academie voor Schone Kunsten» om 
schreven en hopen dat onze stadsge
noten de inspanningen van het Be
stuur der Academie niet zullen over 
het hoofd zien doch integendeel af en 
toe eens zullen Indachtig zijn.

DE DAG DER VETERANEN
In het kader van het Bestendig Mu

ziekfestival, ingericht door de stad 
Oostende, ging Zondag de jaarlijkse 
Dag der Veteranen door waarbij aan 
uitgereikt als hulde voor hun 25, 35 
of 45 jarig lidmaatschap bij hun mu
ziekmaatschappij. Negentien muziek
verenigingen waaronder talrijke Fran 
se maatschappijen alsook deelnemers 
van Luik; St. Truiden en van alle 
uithoeken van ons land, waren voor 
deze gelegenheid naar Oostende over
gekomen zodat van de vroege morgen 
de volksmuziek overal in de lucht 
hing.

Om 11 u. ging op de Wapenplaats 
de plechtige overhandiging plaats der 
eretekens door. De hh. Vroome, Van
dendriessche, Art, Karei Jonckheere 
en Luit. Kol. Persyn spelden aan niet 
min dan 149 trouwe muziekliefheb
bers een ereteken op de borst. Na de 
uitvoering van «Naar Wijd en Zijd» 
werd door dhr Patfoort een toespraak 
gehouden waarin deze hulde bracht 
aan de onderscheiden liefhebbers van 
de volksmuziek en wees op het feit 
dat het inrichtend comité van het 
Bestendig Festival van Oostende de 
verdiensten van deze trouwe muziek
beoefenaars naar waarde weet te 
schatten.

Na een dankwoord aan het adres 
van het stadsbestuur en het Muziek- 
verbond van België eindigde dhr Pat
foort, secretaris van het plaatselijk 
comité, zijn toespraak. Een défilé be
sloot deze plechtigheid die door alle 
aanwezigen fel werd geprezen.

NATIONAAL FEEST

Het stadsbestuur vraagt dat de 
bevolking, Donderdag 21 Juli ek., voor 
een gepaste bevlagging van haar wo
ningen zou willen zorgen.

BRITSE OORLOGSBODEMS OP 
BEZOEK

Zaterdagmorgen hebben twee Brit
se torpedojagers van de laatste 
«battle class type» de haven van 
Oostende aangedaan. Het zijn «H.M.S. 
Agincourt» en «H.M.S. Barrosa» welke 
deelnamen aan de grote vlootmaneu- 
vers der Westerse Unie en na afloop 
van deze operaties een bezoek waren 
opgelegd aan Oostende en Antwerpen.

Deze twee torpedojagers meten 
2.450 Ton en halen een snelheid van 
32 knopen. Ze zijn o.m. gewapend met 
vijf duo- kanonnen van 115 mm. die 
maximum 16 Km. ver dragen, acht 
luchtafweer kanonnen van 40 mm. 
en tien torpedoafvuurbuizen. De 
«H.M.S. Agicourt »staat onder het be
vel van kapt. R.G. Swailow der R.N., 
commandant van het 4e torpedoja- 
gerescader der Britse Vloot. Zijn be
manning bestaat uit 14 officieren en 
243 matrozen.

De «H.M.S. Barrosa» staat onder 
bevel van korvetkapitein J.B. Cox der 
R.N. en de bemanning telt 8 officie
ren en 253 matrozen.

De beide eenheden mochten grote 
belangstelling wekken en talrijke 
toeristen hebben de moeite getroost 
hun reis te onderbreken ten einde de 
eenheden van nabij te bewonderen. 
Ook de Oostendse bevolking is niet 
ten achter gebleven en heeft tijdens 
de periode van het verblijf alhier t.t.z. 
van 9 tot 14 Juli de twee torpedoja
gers een bezoek gebracht.

Zaternamiddag om 18 u. greep in de 
officieren-mess van de Belgische Zee
strijdkrachten in de kazerne Mahieu 
een ontvangst plaats waarop de offi
cieren van de Britse eenheden verbroe 
derden met de Belgische marine-of- 
ficieren. We bemerkten o.m. de aanwe 
zigheid van Commodore Timmer
mans, Bevelhebber van de Belgische 
Zeestrijdkrachten.

KOSTELIJKE ARMBANDHORLOGE 
VERLOREN

Mvr. Hamels Catherina, wonende 
Seylstraat, 12 te Antwerpen gaf het 
verlies aan van een gouden armband- 
horlogie, waarde circa 10.000 fr.

SLUITING VAN HET ACADEMISCH 
JAAR

In aanwezigheid van dhr Burge
meester Serruys, dhr Vandendries
sche, schepen van Onderwijs en de 
leden van het Bestuurscomité en 
leerlingen, werd Zondagvoormiddag 
het Academisch Jaar plechtig be
sloten. Het was dhr De Taeye, voor
zitter van het bestuurscomité, die, in 
een toespraak, hulde bracht aan het 
lerarenkorps dat, dank zij buitenge
woon offervaardige inspanningen, in 
twee jaar tijds, de Oostendse Acade
mie vaste grondvesten heeft ge
schonken. Spijt het gebrek aan toe
reikende stads- en provincietoela- 
gen heeft dit lerarenkorps belang
loos de Academie in stand gehouden. 
Dhr De Taeye wees dan ook op de 
onhoudbare toestand van de Acade
mie en sprak de hoop uit dat einde
lijk voldoende steun zou worden ge
schonken ten einde Oostende een 
waardige Academie te geven zodat 
de leerlingen niet langer op zolder
kamers zullen dienen te werken.

Daarop greep de prijsuitreiking 
plaats en werd een tentoonstelling 
geopend gewijd aan werken van de 
leerlingen van de Oostendse Acade
mie voor Schone Kunsten. Deze ten
tonstelling gaat door in de Albert- 
school.
UITSLAGEN ACADEMIE

Eerste jaar -  Tekenen naar 
plaaster, geheugen en schetsen.
1. BEYEN Roland; 2. Janssens Re

my; 3. Van Remoortele Grégoire.
Tweede jaar -  Tekenen naar 

plaaster, geheugen en  schetsen  
1. FLAMAND Charles; 2. De Duyt- 

sche Rachel; 3. De Smedt Denise. 
Derde jaar -  Tekenen naar plaaster 

1. VANDENBUYS Gilbert; 2. Hu- 
bert Roger.
Vierde jaar - Tekenen naar plaaster 

1. DECLERCK Henri; 2. Seurynck 
Gaby.
Vijfde jaar - Tekenen naar plaaster 

CANDAELE Marcel.
Zesde jaar -  Levend model. Tekenen  

en  schilderen  
1. VANDEVELDE Charles; 2. Van 

Mieghem Francina; 3. De Bleecker 
Gustaaf.

Vijfde jaar - Beeldhouwen  
BUTTIENS Jozef.

Zesde jaar 
BROU Gustaaf.

Eerste jaar -  Toegepaste kunst 
1. BRYS Jeanne; 2. Selis Jean;

3 .Vandenkieboom Huguette.
Tweede jaar -  Toegepaste kunst 

1. VAN MTJYZEN Jacqueline; 2. De
clerck Henri; 3 .Dewilde Valentin.

Eerste jaar -  Bouwkunde 
1. VANDEPITTE Jozef; 2. Deman 

Paul.
Tweede jaar 

DE BUSSCHERE Jozef.
K unstgeschiedenis 

DECLERCK Henri.
Ontleedkunde

1. DECLERCK Henri; 2. De Bus- 
schere Jozef; Geldhof Lucienne; Op
somer Jozef; 3. De Brauwer Moni
que.



ONBEKENDE GEVER
Een naamloze gift, ten bedrage van 

260 fr. werd gestort ten voordele van 
het Wezenhuis «Carolinenhof».

ALI BABA EN DE 40 ROVERS
Op 15 Augustus om 21 uur. Open

luchtfeest voor het Peterschap-Ibis 
ingericht door en met medewerking 
van Ali Baba en de 40 Rovers. Opvoe
ring van sprookje «Ali-Baba» en ver
scheidene attracties.

VERGOEDING DIENSTKLEDIJ
In het Staatsblad van 10-7-1949 ver

scheen een Regentsbesluit houdende 
de toekenning van de vergoeding voor 
het dragen van de dienstkledij en het 
kosteloos uitdelen van uitrustings
stukken aan zekere reeksen agenten 
van het Bestuur van Zeewezen.

INTERNATIONALE
Zwemmeeting-
IIN HET M. HENDRIKA PARK

Zondag 17 Juli gaat in de namiddag 
in het prachtig kader van de «Laite- 
rie» in het Maria-Hendrikapark, een 
internationale zwemmeeting door, in
gericht door O.S.C. Daar de inrichters 
het niet nodig geacht hebben program 
ma en deelnemers aan de pers te la
ten geworden kunnen we ook niet over 
deze meeting uitwijden.

We vernemen dat er slechts enkele 
Oostendse zwemmers aan deze wed
strijden zullen deelnemen. Aldus zul
len de robben (Hiiversum-Holland) en 
de Antw. Z.C. voor het nodige spekta
kel moeten zorgen. Een waterpolo- 
match tussen deze beide ploegen zal 
deze meeting besluiten.
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BURGERLIJKE STAND
Geboorte : Gesquière Mireille van 

Roger en Vancraeynest Clemence.
Huwelijk : Rogiers Louis, spoor

wegarbeider, met Vandenhouweele 
Denise.

COMPENSATIEVERGOEDINGEN
Voor het eerste halfjaar 1949 zal 

de compensatievergoeding weldra 
aan de rechthebbenden uitbetaald 
worden. Hiervoor echter moet een 
nieuwe verklaring bij het gemeente
bestuur ingediend worden. De vroe
gere gedane verklaringen zijn on
geldig. De formulieren zijn verkrijg
baar ten gemeentehuize in de bure
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APOTHEEKDIENST
Voor Zondag 17 Juli : 

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

gramma : Paule Sèvre, imitatrice; 
Apotheek De 3 Veko’s, jongleurs; De 4 Dela- 

van 9 tot hay’s, acrobaten; De 2 Connely’s, pa- 
rodisten; Theo .equilibrist; Mr Dodo 
en zijn honden; Charly, de vrolijke 
schilder; Clown Johnny; Jac Mollé, 
conférencier en ’t orkest «The Mos- 
guito’s. Prijzen der plaatsen : le
rang (voorbehouden) 30 fr.; 2e rang 
20 fr; Staanplaatsen 10 fr. Kaarten 
te bekomen op het stadhuis iedere

BURGERLIJKE STAND
Geboorten : Coulier Isabelle van 

Charles en Stagier Madeleine; De- 
bruyne Agnes v. Leon en Monteyne 
Godelieve; Populiere Liliane v. Geor
ges en Daele Maria; Thieren Chris
tiane v. Lucien en Maes Irène; Huwel dag van 17 tot 18 uur. 
Beatrix v. Gilbert en Dewulf Simon
ne; Lammerant Rita v. Aimé en Wil
lem Bertha; Van Lauwe Jacqueline 
v. Edward en Everaert Paula.

Huwelijk : Croux Pierre, publici- 
teitsopziener te Gent en Bittremieux 
Lutgardis.

H E I S T

21 JULI e
Ter gelegenheid van de Nationale 

Feestdag wordt op 21 Juli te 11 uur 
in de O.L. Vrouwkerk een Te Deum 
gecelebreerd.

OPENLUCHT VARIETEFEEST
Op Donderdag 21 Juli richt de Ver

eniging voor Vreemdelingenverkeer 
op de Grote Markt een feest voor 
de kleinen en een feest voor de gro.

DUIVENPRIJSKAMP
Uitslagen van 10 Juli : Duiven

maatschappij «Eerlijk moet Vooruit»,
Breteuil, 163 oude duiven : 1) BOR
RET; 2. Riecherts L.; 3. Legein A.;
4. Thibbaut G.; 5. Mahieu F.; 6. Ver
mout Jos.; 7. Riecherts L.; 8. Bor
ret V.; 9. Mahieu F.; .10. Verstraete

162 Jonge duiven : 1. MAESEN A.; ' me> metser (Torhout) en Saevels Ro 
beukelaere J.; 5. Geryl A .; 6. Mer- sa- 
cy A.; 7. Nassel A.; 8. Maesen A.; I
2. Jungbluth K.; 3. Billiau K.; 4. De- 
9.; Geryl A .; 10. Puystiens J.
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APOTHEEKDIENST ongeluk voorgedaan ter hoogte van
Deze week is de apotheek D’HOO- het «molentje». Toen de jonge knaap 

GHE van dienst. Zondag van 16 tot Goethals uitweek voor een auto werd
20 uur. hij medegesleept door de tram wel-
8 URGERMJKE STAND ke uit de richting Knokke kwam. De

Geboorten : Vyvey Marie Blanche, jongen werd zwaar gewond opgeno. 
Kerkstr 18; Vandamme Annie, IJzer- men en binnengedragen bij Dr Maes 
str 22; Slegers Albert, Onderwijsstr van waaruit hij naar de kliniek in 
71; Ottrich Godelieve, Knokkestr 20; Knokke werd overgebracht. Men 
Winteyn Robert, Moersstr 144. vreest voor een dubbele schedelbreuk

Overlijdens : Dumez Petrus, echtg. Het parket van Brugge stapte in de
Patteeuw Eugenia, 80 jr; De Vreeze namiddag af op de plaats van het 
Zulma, echtg. Vanhulle Hippoliet, ongeluk.
66 jaar.

Afkondigingen : Ackx Victor, boek 
houder en Viethen Agnes; De Bel 
Pierre, matroos (Brugge) en Bon- 
ny Simonne; Everaert Robert, visser, 
(Brugge) en Tournoy Maria.

Huwelijken : Dewaele Leo, zeevis
ser en Degroote Jeanne; Puype Jero-

TE NIEUWPOORT-BADEN
Zondag 17 Juli te 20.30 uur con

cert door de Kon. Kath. Fanfare, 
ten in. Te 15 uur : prachtig variété- gevolgd door volksbal. Dinsdag 19 
feest voor kinderen met crochetwed- Juli te 14,30 uur : wedstrijd in het 
strijd. Ingangsprijs 5 fr. Te 19,30 u. bouwen van forten ingericht door de 
groots openluchtfeest met het Dick- Vereniging voor Vreemdelingenver- 
son-revuegezelschap. Op het pro- keer.
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BOND DER KROOSTRIJKE 
GEZINNEN

Uitslag van de grote tombola ten 
voordele van de sociale diensten. 
Winnende nummers :
10181 10742 11023 11526

BURGERLIJKE STAND
Geboorten : Tinaut Danielle van 

Alphonse en D’Haese Maria (Fayt- 
lez-Manage); Casier Jan v. Lucien 
Cattoor Georgette, Koninginnel. 22; 
Moeyaert Nicole v. René en Claeys 
v. Gustave en Brouckaert Lydia, 
Agnes (Uitkerke); Ottrick Godelieve 
(Heist); De Vos Jacqueline v. Wil
lem en Sandele Hilda, Marie Josél. 
15; Van Zandweghe Jan, v. Germain 
en Scheerlinck Johanna (Uitkerke); 
Wailaert Rosanne v. André en De 
Weerdt Antoinette, Vanderstichelen- 
str; Calleeuw Georges v. Firmin en 
Deschrooder Julia (Lisseweghe); Sle

____ ____  =______________  _____ ______ gers Albert v. Cyrille en De Groote
len van de burgerstand ,ieder werk- ‘ Helena (Heist); Van Houcke Chris- 
dag van 9 tot 12 uur. De aanvragen tiaan v. Marcel en Provoost Martha
moeten ten uiterste tegen 31 Juli in
gediend worden zoniet gaat alle 
recht op vergoeding verloren. Ver
der inlichtingen kunnen bekomen 
worden in het gemeentesecretariaat.

VERKEERSSIGNALISATIE
Een elektrische signalisatie- werd 

aan de hoek van d^ Leopoldlaan en 
P. De Smet de Naeyerlaan geplaatst. 
Deze kan zowel automatisch als met 
de hand bediend worden. Aan de 
Koninginnelaan werd een flikker
licht geplaatst dat dag en nacht in 
werking is. Wij kunnen niets anders 
verklaren alsdat deze modernisering 
een zeer goede verbetering voor onze 
badplaats betekent.

WERKLOZENSTATISTIEK
Op het einde der vorige week telde 

men alhier volgend aantal gecontro
leerde werklozen. Volledig : 114
mannen, 30 vrouwen; gedeeltelijk : 
2 mannen, 1 vrouw.
DE GROTE KERMES

Thans staat het bepaald vast dal 
gedurende de kermisweek drie 
wielkoersen zullen gegeven worden, 
ingericht door de Verenigde Her- 
dio Barco». De Maandag en Donder
dag krijgen wij de Nieuwelingen aan 
het werk, terwijl de Dinsdag de Lief
hebbers zullen slag leveren.
21 JULI

Ter gelegenheid van de Nationale 
Feestdag hebben alhier allerhande 
feestelijkheden plaats. Te 11 uur is 
er een Te Deum gevolgd door een 
vaderlandse betoging aan het monu
ment der oorlogsslachtoffers. .hierop 
zal een wandelconcert volgen door cïe 
Kath. Kon. Fanfare uit Nieuwpoort. 
In de namiddag zal in de tennis (Ca
sino) te 15 uur een wedstrijd in pa
pieren klederen worden ingericht. 
Op dezelfde plaats zal te 20.30 uur 
een groot turnfeest gegeven worden 
door OTV Noordzee uit Oostende. 
ZEILWAGEN WEDSTRIJD

Woensdag20 Juli te 15 uur op het 
strand wordt het kampioenschap 
van België voor zeilwagens betwist. 
De inrichting werd toevertrouwd aan 
de Sand Yacht Club van België. Ver
scheidene prachtbekers zijn er te 
winnen en daar de beste specialisten 
van het vak aan de start zullen ver
schijnen, durven wij verhopen dat 
ons badplaatsje een heugelijke dag 
zal doormaken.
FEESTELIJKHEDEN

De serie der muziekmaatschappij
en gaat verder en a.s. Zondag wordt 
het zeker een volledige schlager, 
want niemand minder dan «De Ge
niale Jongens» uit Waregem komen 
ons een wandelconcert en in de na
middag een kunstconcert ten gehore 
geven.
DE TENNISCOURTS

Thans zijn de zes tennisvelden in 
gemalen steen voor het publiek toe
gankelijk gesteld. De inrichting 
wordt waargenomen door de heer 
professor Ad. Francois uit Brussel. 
De tenniscourts zijn bespeelbaar van 
9 uur ’s morgens tot 9 uur ’s avonds.

(Zuienkerke); Moreau Michel v. Fer- 
dinand en Goeminne Maria, Con- 
sciencestr 16; Vander Eist Henri v. 
Petrus en De Brouckere Maria, Van- 
derstichelenstr; Vandamme Annie,

Overlijdens : Vlaeminck Emerence, 
v. Jozef en Claerhoudt Clara (Heist). 
50 jr, echtg. Vande Pitte Willem, de 
Naeyerlaan 25; Fallein Adolf, 57 jr, 
echtg. De Bruyne Clara, Vernieuwe- 
str 3.
VERDIENSTELIJKE
LEERKRACHTEN

Ter gelegenheid van de plechtige 
prijsuitreiking aan de leerlingen der 
stadsmeisjesschool, die doorging in 
het stedelijk Casino, werd een korte 
hulde gebracht aan een viertal leer
krachten, die om hun diensten be
wezen in het onderwijs, vereerd wer
den met een ereteken. Na een korte 
toespraak spelde burgemeester De
vriendt, volgende eretekens op : Bur
gerlijk kruis 1ste klasse aan Mevr. 
Meyers-Vande Walle, Bestuurster der 
School, voor meer dan 35 jaren 
dienst; Me juffer Decq Bertha, voor

rij- 35 jaar dienst. Burgerlijke medaille 
ien> 1ste klasse voor 25 jaar dienst aan 

Mejuffers Van de Walle A. en Van 
Mullem M.
ACHTJARIG KNAAPJE 
VERDRONKEN

De achtjarige Despiegelaere Ri
chard, wonende Ontmijnersstraat, 
63, is Zaterdagnamiddag, terwijl hij 
aan het vissen was, in de spuikom 
gegleden en jammerlijk verdronken. 
Het was slechts rond 18,30 uur dat 
de knaap Debree Robert, het vis- 
netje en een pantoffel van het on
gelukkig knaapje op het water zag 
drijven. Toen hij deze voorwerpen 
wilde uithalen, ontwaarde hij de 
kleine Richard. die onder het sluisje 
gekneld zat. Debree verwittigde zijn 
vader, die de kleine op het droge 
bracht. Een bijgeroepen geneesheer 
kon slechts de dood vaststellen.

FONTEIN IER SDIENST
In de week van 16 tot 23 Juli wordt 

de fonteiniersdienst verzekerd door 
hulpfonteinier VANDEN BUSSCHE 
Charles, Karei Deswertlaan 87.

FEESTPROGRAMMA
Zaterdag 16 Juli te 16 uur in dë 

havengeul : internationale zwem
wedstrijd.

Zaterdag 16 Juli tussen 14.30 en 
17,30 uur : aankomst van de Grote 
Autorallye.

Te 20.30 uur : taptoe door de Kon. 
Harm. «De Rupelzonen», Boom.

Zondag 17 Juli te 10.30 uur op het 
kiosk van de Zeedijk, Oostkant, 
groot concert door de Kon. Harm. 
«De Rupelzonen».

Te 11,45 uur, op dezelfde kiosk, 
concert door de Harmonie «De 
Plicht», Meenen.

Te 14 uur op de Zeedijk, grote 
gymkhana, voorbehouden aan de 
deelnemers van de auto-rallye.

Maandag 12 Juli te 21 uur op de 
Grote Markt, Groot nachtturnfeest 
door «Rust Roest».

Dinsdag 19 Juli : op het kiosk van

de stad, J. de Troozlaan, concert 
door de Boy-Scouts St Leo uit Brug 
ge.

Woensdag 20 Juli te 20 uur op de 
Grote Markt : volksbal.

Donderdag 21 Juli Nationaal feest, 
te 11 uur in de Sint Rochuskerk, 
plechtig Te Deum.

Te 11,30 uur op de kiosk van de 
Zeedijk, Oostkant, concert door de 
fanfare «De Leievrienden» uit Be- 
veren aan de Leie.

Te 21,30 uur aan de Westkant van 
het strand, groot vuurwerk op zee 
en Venetiaans feest.

Op 22, 23 en 24 Juli in de minia
tuur Tom Thumb-golf, tornooi.

Dinsdag 26 Juli te 14 uur op het 
strand, wedstrijd voor strandwin- 
keltjes en loopkoers voor kinderen.

IN DE RIJKSMIDDELBARE SCHOOL
Tijdens de komende winterperiode 

zullen in de rijksmiddelbare school, 
avondleergangen worden ingericht 
voor beroepsonderwijs (snit- en naai- 
kunde en huishoudkunde). Deze cur
sussen worden gratis gegeven en zijn 
toegankelijk voor alle leerlingen die 
hun middelbare studiën hebben vol
tooid en ook voor alle volwassenen 
die hun vorming wensen aan te vullen.

Inschrijvingen op het bureel van 
de Directeur, Onderwijsstraat, 11, 
waar alle verdere inlichtingen kunnen 
worden bekomen.

HET CHOREGRAFISCH FESTIVAL
Het choregrafisch festival oogstte 

een bevredigende belangstelling. De 
leerlingen van Mevr. Sonia Mertens, 
konden de moeilijksten voldoen. Zo
wel het sentimentele ballet «Confi- 
dences» op de «Maanlichtsonate» van 
Beethoven ,als het vermaarde «Ro
zenballet» van Tchaïchowsky, werden 
op sierlijke lenige wijze uitgevoerd.
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Z e e d ^ i u g g e

Omslagnummers 1015 1129 1857
2123 2656 2678 3219 3576 3729 3754 

Al de prijzen moeten afgehaald 
worden vóór 31 Oogst 1949.

OORLOGSSCHADE
Tot nader order zal geen zitdag 

meer gehouden worden ten stadhui
ze. De geteisterden van Zeebrugge, 
Zwankendamme, Lissewege, Heist, 
Ramscapelle en Duinbergen moeten 
zich rechtstreeks wenden tot het 
bureel der Co-operatieve van weder
opbouw, Casinoplaats te Blanken
berge.

AANBESTEDING
Uitslag van de aanbesteding voor 

de wegenis te Duinbergen :
1. Van Gheluwe uit Zandvoorde voor 
2.867.613,73 fr; 2, ’T Jonck uit Blan
kenberge 2.976.641,53 fr; 3. Roelandt 
uit Lede 3.024.897,01 fr.

ONGEVAL
Zondag 11. heeft er zich een ernstig
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BURGERLIJKE STAND
Overlijden : Van den Kerckhove 

Joannes 84 j. echtg. van Pockelé Pau- 
lina Venetiestraat.

COMPENSATIEVERGOEDING
Overeenkomstig de laatste onder

richtingen gepubliceerd in het Staats 
blad in verband met de compensatie
vergoeding, zal de toekenning thans 
geschieden voor een periode van 6 
maand, nl van 1 Januari af tot 30 Ju
ni 1949.

Al wie rechthebbende denkt te 
zijn moet een nieuwe verklaring in
vullen en ingevuld terugbrengen. De 
formulieren zijn te bekomen op het 
politiecommissariaat op Zaterdag 16 
Juli van 9 tot 12 u. De ingevulde for
mulieren worden aanvaard op het 
Politiecommissariaat, Woensdag 20 
Juli van 14 tot 17 u. Meebrengen : 
Paspoort, pensioen- of rentebrevet- of 
ander document die recht geeft.

BREUK £N BUIKBANDEN
Kunstbenen 

Orthopedische Apparaten
V E f i D O N C K - M I N N E
7 H. Serruyslaan O O S T E N D E

(3)

Rechtbanken
Voor het uitbaten van bedrieglijke 

«prikborden» : Jan Venus, 11.000 fr. 
en 8 dagen, André De Splenter 2000 
fr. en Marcel Van Damme 1000 fr.

Trypsteen Maria, te Blankenberge, 
feiten in strijd met de goede zeden : 
1 maand.

Warmoes Albert schilder te Blan
kenberge, idem, : 2000 fr. voorw.
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DE DAG DER KAPPERS

Op Zondag 24 Juli gaat in het ste
delijk Casino een grote dag door, ge
wijd aan de vrouwelijke kapsels, inge
richt door de plaatselijke haarkap- 
persbond en het Belgisch Instituut 
voorstelling der laatste créaties voor 
het kapsel.

Te 21 uur : groot galabal, met voor
stelling der allerlaatste kapperssnuf
jes en modedéfilé.

CONCERTBOOTTOCHTEN IN ZEE
Blankenberge kent tijdens de zo

mermaanden een aantrekkelijkheid 
meer in de vorm van concertreizen in 
zee, met de grote stomer «Marie Rose» 
die iedere Vrijdag-, Zaterdag en Zon
dagavond plaats hebben. De boot biedt 
plaats voor 250 personen en vaart ge
durende twee uur langs de Belgische 
kust. Vertrek heeft plaats rond 21 uur 
aan het staketsel.

OOSTENDE
CINEMA’S
NOVA : «LES CASSE-PIEDS» met

Noël-Noël en Bernard Blier. K.T. 
FORUM : «LA ROUTE JOYEUSE»

met Dick Powell en Betty Hutton.
K.T.

CAMEO : «L’ETALON MAUDIT» met 
Géne Aurty en Gloria Henry. K.T. 

RIALTO : «APPELY NORD 777» met 
James Stewart en Helen Walker.

K.T.
CORSO : «LA VEUVE JOYEUSE» met 

Maurice Chevalier en Jeanette Mc 
Donald. K.T.

RIO : «ROUTE POUR RIO» met Bing 
Crosby en Bob Hope. K.T.

ROXY : «TARZAN ET LES SIRENES» 
met Johnny Weismuller en Brenda 
Joyce. K.T.

PALACE : «MA FEMME ET SES EN- 
FANTS» met Fred Mac Murray en 
Claudette Colbert. K.T.

VERMAKELIJKHEDEN 
ZATERDAG 16 JUNI :

Om 15 uur : Koers op de Hippo- 
drome.

Om 19,30 uur . Kon. Schouwburg : 
«Haciënda».
ZONDAG 17 JUNI :

Om 15 uur : Maria-Hendrikapark, 
zwemfeest OSC.

Om 21 uur : Kon. Schouwburg :
«Rigoletto».

Om 10,3 Ouur : Cinema Palace, do
cumentaire films over Oostende en 
de badplaatsen.
DONDERDAG 21 JULI :

Om 15 uur : Ostend Stadion, speed 
way-koersen.

Openverklaringen van bestendige betrekkingen
STAD BLANKENBERGE aanvragen meer in aanmerking ge-

Het College van Burgemeester en nomen worden) en moeten vergezeld 
Schepenen der stad Blankenberge, zijn van volgende stukken : 
maakt hierbij aan de belanghebben- a) Nationaliteitsbewijs; 
den bekend dat er eerlang zal over- b) Getuigschrift van goed gedrag en 
gegaan worden tot het af nemen van zeden en burgertrouw;
een vergelijkend examen, voor het 
begeven van DRIE PLAATSEN VAN 
BESTENDIG KLERK.

Wedde volgens gemeentelijk bare- 
ma.

Benoemingsvoorwaarden : Min
stens 21 jaar oud zijn; Leeftijds
grens : 35 jaar. Voor de oudstrijders 
en gelijkgestelden : 40 jaar.

c) Militiegetuigschrift;
d) Medisch getuigschrift;
e) Voor de voorkeurrechthebbenden, 
door de burgemeester van de ge
meente gewettigde afschriften van 
originele bewijsstukken welke het 
voorkeurrecht staven;
f) Door de burgemeester van de ge
meente gewettigd afschrift van het

Houder zijn van het diploma van diploma van Lager Middelbaar on-
Lager Middelbaar onderwijs.

De aanvragen moeten schriftelijk 
toegestuurd worden aan het College 
van Burgemeester en Schepenen der 
stad Blankenberge uiterlijk tegen 26 
Juli a.s. (na. die datum zullen geen

derwijs.
Blankenberge, 8 Juli 1949.

De Secretaris Burgemeester
en Schepenen, 

D. Van Hooren M. Devriendt
(253)

M I D D E L K E R K E
CINEMA’S

Van 15 tot 17 Juli :
RETHORIKA : «MAMAN» met Serge 

ge Reggiani, Michel Aauclair en 
Cecile Aubry.

PALACE ; «DE ONBEKENDE VIJ
AND» met Dick Powell 
Van 18 tot 21 Juli «AH ! WAT MA
TROZEN» met Abbot en Costello.

RETHORIKA : «DE ZANG VAN HET 
ZUIDEN», kleurenfilm, met Ja
mes Baskett, Luna Patten en Bob
by Driscoll.

PALACE : «A L’OUEST RIEN DE 
NOUVEAU».

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

dag : «TRIOMFBOOG» met Ingrid 
Bergman en Charles Boyer. K.n.t. 
Van Maandag tot Donderdag 
«KISMET» met Marlène Dietrich 
en Ronald Colman. K.t.

PALACE : Van Vrijdag tot Zondag 
«SCHANDE OVER HEM DIE 
KWAAD DENKT» met Gary 
Grant, Loretta Young en David 
Niven. K.t.
Van Maandag tot Donderdag 
«FAR WEST» met Stan Laurel en 
Oliver Hardy. K.t.

NIEUWPOORT
CINEMA’S
NOVA : Van Vrijdag tot Maandag : 

«TROUWE KAMERAADSCHAP», 
kleurenfilm, met Robert Paige en 
Noreen Nash. K.T.
Van Dinsdag tot Donderdag : «DE 
BERGKLIMMERS ZIJN DAAR» 
met Laurel en Hardy.

CENTURY : Van Vrijdag tot Zon
dag : «HET VERLEDEN HER
LEEFT» met Claudette Colbert en 
Orson Welles.
Maandag en Dinsdag : «NACHT
ZONDER EINDE» met John Gar- 
field en Eleonor Parker.
Woensdag en Donderdag : «BOE
VENLICHT» met Humphrey Bo- 
gart en Irène Manning.

B L A N K E N B E R C E
CINEMA’S

Van 15 Juli tot 18 Juli :
CASINO : «DE ANGSTVALLEI»
COLISEE : «ZOLANG DE AARDE

LEVEN ZAL» met Susan Hayward.
PALLADIUM : «DE KINDERMEID» 

Van 19 tot 21 Juli :
CASINO : «ROSE VAN IERLAND».
COLISEE : «DE BERGBEWONERS

ZIJN DAAR» met Stan Laurel en 
Oliver Hardy. K.T.

PALLADIUM : «FIESTA» K.T.



In het Kampioenschap van 
België voor Onafhankelijken 
eindigden de Zeemeeuwmannen 
Jan Laroye en Jan Pauwels re- 
spektievelijk op de 5e en 26e 
plaats. De beide Jantjes lever
den een goede wedstrijd doch 
Pauwels verdiende beter dan 
de 26e plaats.

S P O R T N I E U W S
Qiate JMtexnaüonate,

Turnplechtigheden
i W ï  de derde maai te Clo-Atende ap 6 , 7  en 8 CLuyu&tud

Het 3de Internationaal Turntornooi de stad - Grote opstel en plechtig- 
op 6, 7 en 8 Augustus te Oostende heid op het Canadaplein. Ontvangst 
gaat een zeer groot succes tegemoet, op het stadhuis.

Hieronder de lijst van de binnen- Zondagavond om 8.30 u. in de Al
en buitenlandse verenigingen die zich bert Hall, Grote Gala-avond met me-
voor de feest- en wedstrijden hebben 
laten inschrijven :

HOLLANDSE TURNVERENIGINGEN
1. Olympia, Rotterdam; 2. Uitspan

ning door Inspanning, Hoorn; 3. Maas 
Rotterdam; 4. T.H.O.R., Schiedam; 5. 
De Toekomst, Schiedam; 6. Olympia, 
Tilburg; 7, Unilever, Rotterdam; 8. 
Simson, Amsterdam; 9. Vaalsche Da- 
mesvereniging; 10. Sparta, Leerdam; 
11. Kracht en Vriendschap, Amster
dam; 12. Nieuw Brunhilde, Zoeterwou- 
de; 13. G.V. Veenendael; 14. Bato- 
Haarlem; 15. Turnlust Alkmaar; 16

dewerking van over de twee duizend 
turnsters en turners.

Maandagmorgen, voortzetting van 
de wedstrijden op de Zeedijk en wel
licht Wapenplaats.

Maandagavond. De mooiste virtuo
zen demonstratie door vrouwelijke en 
mannelijke olympische elementen, die 
ooit in ons land is te zien geweest.

HOE AAN INGANGSKAARTEN 
GERAKEN ?

Voor het ter pers gaan ver
nemen we nog, in aansluiting 
met ons artikel in dit nummer, 

dat het met de knie van De Cu
man werkelijk zo slecht zou 
gesteld zijn dat Robert defini
tief voor A.S.O. en de voetbal
sport zou verloren zijn. Hopen 
we ten minste dat deze geruch
ten voorbarig zijn...

paaiaiteit aan M ic h a U X  faxacht ons, 
een aetdien.de zeg.e aan Leliaert

heden volgen en gaan bewonderen. 
Speciale abonnementskaarten kunnen 

L^chaamsontwikkêling,' Vlissingen; 17 verkregen worden recht gevende op
-  ■ -• een zitplaats bij al de delen van de

feestelijkheden.
Afzonderlijke kaarten voor elk deel 

kunnen bekomen worden. Zich wen
den tot het inlichtingsbureau van de 
stad, Vlaa.nderenstraat.

§>exv  ^ x v ^ e V s e  \ r a u ie T  
•  ■  •

Zoals we in onze vorige uitgave meld
den heeft A.S.O. proeven genomen 
met een Engelse trainer die evenwel 
reeds geruimen tijd te Oostende ver
blijft en tevens een familielid is van 
een der spelers van het eerste team. 
Na de scholieren onder handen te heb 
ben genomen vatte hij Zaterdagna
middag de oefening aan met enkele 
spelers van de eerste ploeg. Op dit 
eerste entrainement bemerkten we : 
C. Deschacht, Legon, Lenaers, Sabbe, 
Fem. Deschacht, Gernaey. Of deze 

..... ..............  _ proef voldoening zal hebben geschon-
Heel Oostende moet deze feestelijk- ken kunnen we niet mededelen Uit

deze proef blijkt evenwel dat A.S.O. 
wel op zoek is naar een trainer.

Werken naar Krachten, Bocholtz: 18. 
Sport Staalt Spieren, Amsterdam; 19. 
Brunhilde, Leiden; 20. Animo, Amster 
dam; 21. Hercules, Hebe-Enschede ; 
22. Hygiëna Zèist; 23. Kracht en 
Vriendschap, Renkum; 24. Ontspan
ning en Kracht, Gravenzande.

FRANSE TURNVERENIGINGEN
1. La Vaillante, Auberchicourt; 2. 

La Gauloise, Montbéliard; 3. La Bo- 
roilotte, Valentigney; 4. Société Mu
nicipale de Saint Omer; 5. L’Union

PRIJZEN EN BELONINGEN
Het inrichtend comité doet een war 

me oproep aan de bevolking om te 
helpen die grote massa turnsters en 
turners behoorlijk te ontvangen. Laat 
elke vereniging naar huis gaan met

Sport Nautique
ócditteit te iDinant

Het nationaal kampioenschap hal- 
ve-fond 1949, dat een massa sportman 
nen naar de Oostendse Wielerbaan 
had gelokt, kende reeds voor de start 
emotie wanneer kampioen Meuleman 
zich verplicht zag forfait te geven.

Men kere nu het geval zoals men 
wil, zonder gangmaker kon Meuleman 
toch niet aanzetten... We vragen ons 
eerder af of het wel toegelaten is zo
maar ee!n stayerskampioefnschap in 
te richten zonder dat er een reserve- 
motor en gangmaker aanwezig was ? 
In elk geval is het de eerste maal in 
de geschiedenis van de wielersport 
dat een stayerskampioen zijn titel 
niet kon verdedigen wegens gebrek 
aan gangmaker.

De kansen van Clautier en Michaux 
stegen derhalve gevoelig. En niemand 
dacht aan de kleine Leliaert die Zon
dag 11. zonder veel overtuiging scheen 
te strijden tegen een sterkere Goet
hals.

De startorde was als volgt : Le
liaert (Verkeyn), Goethals (Debacker) 
Michaux (Vermandel), Clautier (Van 
denbosch). Dit betekende dus een mer 
kelijk voordeel voor Leliaert en Goet
hals en nadeel voor Clautier. Deze 
wist echter na 4 minuten Michaux 
over Goethals te jagen en zelf de ro
de lantaarn in de handen van de loka

Zondag 11. was het de beurt aan 
Dinant om met haar jaarlijkse regat
ten uit te pakken Gezien de felle wind le crack te geven. Had Goethals toen 
en de stroming waren nu precies niet geweten wat hem deze kapitale fla- 
de vereiste atmosferische gesteltenis- ter achteraf zou kosten, hij had zich 
sen aanwezig om de roeiers tot bui- waarschijnlijk doodgevochten voor

Halluin; 6. La Sauvegarde de Bois Co een mooie prijs, het is de schoonste ^
lombes; 7. Société Municipale de Lil- reklaam.voor onze; badstad. - Wij moe Nautique Oostende zich andermaal

~  ^  -r-, _ • ____________  «  H /T n v  T A n  h n r t r i ö r r i  l r n n c r v n n T O O T ’n o n  n o h n o n  _ .  _ .  . ,

tengewone prestaties aan te zetten. 
Nochtans hebben onze roeiers van Sp

le- 8 La Renaissance, Chalons s. Mar ten honderd kunstvoorwerpen hebben 
né- 9 Le Réveil, Boulogne s. mer; 10 en danken de vrijgevige burgers bij 
Association Sportive, Coudekerque; 11 voorbaat. - Prijzen en beloningen
La Renaissance Haillicourt; 12. Fémi- 
na Sports, Amiens; 13. L’Avenir de 
Recquignies; 14. Saint-Maurice, Fives 
Lille; 15. La Laonnaise, Laon; 16. Les 
Enfants de la Loire, Roanne; 17. La 
Renaissance, Valenciennes; 18. La 
Nantérienne, Nanterre; 19. La Vigi
lante, Noisy le Sec; 20. Les Ailes de 
France, Bonducs; 21. La Jeunesse 
Sportive, La Madeleine; 22. Parisbas 
Sports, Paris.

LUXEMBURGSE
TURNVERENIGINGEN

1. Cercle des Sports, Dudelange; 2. 
Frauenturnverein, Wasserbillig; 3. 
Les Secours, Pfaffenthal; 4. Cercle de 
gymn. Féminine, Esch Alzette.

ANDERE LANDEN
1. Les Amis Gymnastes, Yverdon, 

Zwitserland; 2. Turnverein, Grenchen 
Zwitserland ; 3. Educazione Fisica 
«Virtus», Bologne, Italië.

Benevens al die buitenlandse turn
verenigingen zijn er nog een dertig
tal uit alle hoeken van België.

En nog moet bij gevoegd worden, de 
Olympische Virtuosen uit Zwitserland 
Italië, Engeland, Frankrijk, Hongarijë, 
Denemarken.

En nog, de bijzonderste Dameskeur 
ploeg uit Kopenhagen, speciaal afge
vaardigd door de Dansk - Gymnastik 
- Forbund.

WAAR ZULLEN AL DIE 
FEESTELIJKHEDEN PLAATS 

GRIJPEN ?
Vanaf Zaterdag namiddag om 15 u. 

op de Wapenplaats;, Groenselmarkt, 
Petit-Nice, Canadaplein, Albert Hall, 
wedstrijden, nog wedstrijden en weer 
wedstrijden.

Zaterdagavond -  Wedstrijd van bal
letten en rythmische dansen en oefe
ningen. - Begin om 21 uur op de Wa
penplaats.

Zondagmorgen - Groot- défilé rond

met naamkaartje kunnen in het Ste
delijk Inlichtingsbureel, Vlaanderen
straat, afgegeven worden.

DEKETELAERE 
wint te Lombartzijde

35 renners waren opgekomen om 
deze koers die meestal over schone 
banen liep, te betwisten.

Van in de beginne werd er duch
tig de zweep opgelegd en alle ont
snappingspogingen werden verijdeld. 
De koers verliep meestal in gesloten 
gelederen en we moesten de laatste 
ronde afwachten vooraleer een lichte 
kentering te zien werd, wanneer er 
zich zeven renners lichtjes wisten 
voorop te werken, en het dan maar 
onderling zouden uitvechten.

De spurt werd van ver ingezet door 
Deketelaere die prachtig alle aan- 
valen wist af te slaan.

Hieronder de uitslag :
1. DEKETELAERE L„ 70 km. in 1 

u. 58 min.; 2. De Cuypere; 3. Rossel 
R; 4. Rossel Fr; 5. Ghillebert; 6. Ros
sel C.; 7. Huyghe R.

weten te onderscheiden door met het 
leeuwenaandeel der overwinningen lo
pen te gaan. Oostende sleepte vijf 
overwinningen in de wacht op de 19 
te betwisten wedstrijden, hetzij meer 
dan 1/4, hetgeen schitterend mag ge
noemd. De overwinningen werden be
haald in : 4 in punt juniors; 2 in 
punt seniors; yole kadetten C; 4 punt 
roeiers in punt (beginnelingen) en 
twee juniors.

Voor de talrijke leden van Sport 
Nautique die deze uitstap hebben mee 
gemaakt was het eens te meer een 
onvergetelijke dag. De prachtige re
sultaten welke door Sport Nautique

zijn derde plaats. Met een slag kreeg 
Goethals dus twee «Tourmalet’s» voor 
zich en wie de klasse van Clautier en 
Michaux kent, wist toen reeds dat 
het met de Breedenaar gedaan was.

Leliaert vooraan, mengde zich niet 
in de strijd welke de favorieten te
gen elkaar leverden. De kleine Brugge 
ling hield zich steeds uit de wind en 
gaf de anderen steeds de indruk dat 
het slechts een formaliteit zou zijn 
hem voorbij te gaan. Verkeyn reed de 
enige koers, welke hij in deze omstan
digheden kon doen. Wanneer einde
lijk de door Clautier opgejaagde 
Michaux in zijn zog kwam te rijden, 
verdapperde hij zonder bepaald te 
trachten uit te lopen. Het is eerst aan 
de 80e Km., toen hij voelde hoe ge-

den Leliaert en Verkeyn dat de kan
sen nog gaaf waren en dat de ande
ren bezig waren hen te onderschatten 
Het nonchalant opzij schuiven van de 
Bruggeling in hun strijd is de grote 
favorieten duur te staan gekomen.

Ten slotte zien we in Michaux de 
hoofdschuldige van de zege van Le
liaert (indien we ons zo mogen uit
drukken ?). De Zwijger controleerde 
gans de koers. Goethals viel Clautier 
aan, deze dreef Michaux op Leliaert 
het beeld was klassiek. Geen enkele 
der drie gelukte erin een voorganger 
te passeren of juister gezegd; Mi
chaux scheen er de voorkeur aan te 
geven achter Leliaert te blijven... Het 
verloop van de wedstrijd heeft aange
toond, dat Michaux beter had gedaan 
zijn aanval op de leider te plaatsen 
rond de 60 Km. Hij diende die immers 
toch te passeren en door lang te wach 
ten werden de kansen om bij een 
eventuele mislukking te herbeginnen 
steeds kleiner. Leliaert bleek echter 
op het einde nog te fris en Michaux 
daarentegen te vermoeid om de lei
derspositie van de Bruggeling nog in 
gevaar te kunnen brengen.

Ten slotte vloeide er uit dit alles 
anders niets dan «een geweldige ver
rassing».

Gezien in het licht van dit bijna 
ongelooflijk eindresultaat mag men 
Michaux, Clautier en Goethals hun 
overdreven onderschatting van de 
kleine Bruggeling vergeven.

DE UITSLAG
1. LELIAERT André de 100 Km. in 

1 u. 49 min.; 2. Michaux op 10 m.; 3. 
Clautier op 125 m.; 4. Goethals (ge
dubbeld en opgegeven in de voorlaat
ste ronde).

'vorden behaald zetten er dagelijks v e ; makkelijk André het tempo nog hield, 
le sportmannen toe aan lid te worden! dat hij trachte in de rug van Goet- 
van deze echte Oostendse en bloeien-' hals te komen. Op dit ogenblik voel
de vereniging. Sportmannen, sluit aan i 
bij Sport Nautique, als roeier of als

Kampioenschap van België 
voor ZEILWAGENS

Groot gemengd Atletniekf eest
Niemand zal betwisten dat het Cor- houdt bij plotse bevliegingen doch er 

poratief Groepement reeds flink zijn meer aan houdt dat bepaalde sport
man kan staan in het sportief leven- manifestaties traditie zouden worden 
tje van onze stad en dat het bestuur en dat ze zoals de wielerwedstrijd en nu 
meermaals heeft uitgepakt met voet- het athletiekfeest, jaar op «aar zou- 
baltornooien, wielerwedstrijden en den terugkeren. Dat is de goede geest, 
athletiekfeesten die, wat organisatie de goede richting, waarin dient voort- 
betwisting en geest betreft, zeker mo- gewerkt.
gen geplaatst naast de andere sport- En zo krijgen we Zaterdag het 2de

l’d. U leeft mee met een der aange
naamste en tevens gezondste sporten, 
als lid kunt U heerlijke uitstappen 
meemaken, met Sport Naut. helpt U 
de faam van Oostende verspreiden. Qp 15 Juli gaat te De Panne en op 

Aan de roeiers inmiddels nogmaals 20 Juli te Middelkerke het kampioen- 
een hartelijk proficiat voor de resul- SChap van België door voor strand- 
taten te Dinant behaald. Er is steeds zeilwagens.
vooruitgang, grote vooruitgang. Sport Dit kampioenschap wordt dus be- 
Nautique zal bii de volgende regatten twist in twee reeksen. Het gaat om de
nog meer gevreesd worden. titel en om de challenge Willy Cop-

pens d’ Houthulst. Hopen we dat dit
kampioenschap gezegend weze met
mooi, stralend weder en een degelijke 
wind. Reeds talrijke inschrijvingen 
zijn binnen gekomen en men mag 
aannemen dat de reeksen midden gro 
te belangstelling zullen betwist wor
den.

manifestaties welke we in onze stad 
hebben zien inrichten.

Het verheugt ons des te meer vast 
te stellen dat het Bestuur het niet
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Eerste ronde van de Beker Tavernier
Zoals het te voorzien was, is de 

strijd tussen Eerste A en Eerste B. 
zeer vinnig geweest. De eerste ronde 
gaf aan elk der kampen 3,5 punten 
en het is dus de terugwedstrijd, welke 
met verwisselde kleuren geschiedt, die 
de beslissing zal moeten brengen. De 
gedetailleerde uitslag luidt :
1. Dr Gesquiè re -G. Calus sen. 0-1
2. P. Dewispelaere - G. Calus jun. 1-0
3. C. Vanthuyne - F. Dehondt 1-0
4. V. Gerits - G. Pepers 0-1
5. O. Rosseel - A. Hayman (uitgest.)
6. V. Vercouillie - A. Dieperinck 0,5-0,5
7. F. Teetaert -  P. Vanbeveren 1-0
8. R. Boddaert - H. Spoelders 0-1
Eerste A - Eerste B. 3,5-3,5

grote athletiekfeest van het Corpora
tief Groepement in de Oostendse wie
lerbaan. We weten dat zij die verle
den jaar aanwezig waren er dit jaar 
weer zullen bij zijn om de spannende 
en afwisselende strijd te volgen tus
sen de onderscheiden clubs waarin 
tal van bekende helden uit onze loka
le voetbalclubs steken. Wie re verle
den jaar niet was mag Zaterdag niet 
op het appel ontbreken want wij dur
ven hen gerust aanraden : daar zal 
men een aangename namiddag bele-| 
ven, midden mensen uit eigen stad die! 

, .  ̂ . ... met fairheid en hardnekkigheid te- j
nen de techniek nog met bezitten om vens j^un kleuren zullen verdedigen. !

Onder de ingeschreven clubs noe-in werkelijke j
men we : Politie Sportkring, Union

een gewone stelling 
winst om te zetten ?

Het toppunt van deze ^  ^ ____ __________
echter de overwinning van de B-kam- d r L itto r a l,I js b e r g  
pioen, Calus senior, op de A kopman Qrop’S) Bank van Brussel, Béliard en 
Dr. Gesquière verwezenlijkt en meteen Crightonj Firma Alleyn. Zoals verle- 
bewezen dat hij toekomend jaar ge- (jen j aar zjjn talrijke bekers te win- 
rust zijn. man zal kunnen staan in de nen doch de hoofdinzet van het feest 
A-groep. is de Wisselbeker Content die verle-

De nevenkamp Tweede A tegen jjen jaar naar de Politie ging doch 
Tweede B en Derde zag de volledige ^it jaar ^est Weer van eigenaar zou

STAYERS
aan het woord

LELIAERT : Rond de 40 Km dacht 
ik : nu moest ik eens kampioen 
worden... Ik zat zelf met die ge
dachte te lachen. Ik was gestart in 
de hoop bij de eerste drie te eindi
gen met het oog op deelname in 
Kopenhagen. Aan de 80e km., wan
neer Verkeyn van de anderen weg
liep volgde ik goed. Toen voelde ik 
dat ik een grote kans had. Ik ben 
geboren op 4 Febr. 1923, stayer twee 
jaar en hoop er nu door te komen. 
Het heeft me veel geld gekost, die 
trainingen op de Oostendse Wieler
baan.

rj n(T? 1 WaS Chimique, S.V. Zeewezen, Electricité MEULEMAN : Ik ben reeds vier da
gen te Oostende, doch mijn gang
maker ziet niet om. En er is geen 
reserve-motor... Ik hoop dat de BW 
B mijn geval zal willen onderzoeken 
en een ziftingswedstrijd zal laten 
betwisten om de deelnemers aan het 
wereldkampioenschap aan te dui
den.

(Meuleman had in de loop van de 
week gebroken met zijn gangmaker

kunnen verwisselen. 
De onderscheiden nummers welke

ineenstorting van de A-ploeg. Alleen 
de hh. Lingier R. en F. Van Coillie 
wisten hier een punt te bezorgen voor 
de Tweede A, de andere ploegleden

____  . . werden ofwel door hun tegenstrevers penTToclO^m. lopen “ finale der 200 m
De A-mannen hadden wit op de on- netjes in doeken gewonden ofwel dach hoogspringen; aflossing 4 x 200 m.;

pare borden en zwart op de pare. Dat ten ze dat hun ploeg het gemakkelijk aardappelkoers; finale der 4 x 200 m.
ze grote favoriet blijven voor het be- zonder een inspanning van hen zou kogelstoten- touwtrekken
houden van de beker, spreekt vanzelf halen. De uitslag was : Tweede A ver

liest met 2-6 tegen de verenigde krachmaar ze zullen toch moeten toegeven 
dat ze ditmaal door het oogje van een 
naald zijn gekropen. Op een moment 
had de jongere Calus een betere stand 
dan dhr. Dewispelaere; ook dhr. De
hondt heeft goede kansen gehad en 
dhr. Dieperinck won een vol stuk door 
een misberekening van zijn tegenstre 
ver. Toch verloren de eerste twee en 
kon deze laatste maar remise halen.

ten van Tweede B en van Derde.
De terugwedstrijd die op Zaterdag 

23 dezer doorgaat beloofd dus zeer 
interessant te worden. Enerzijds heeft 
de Tweede A zijn eer te redden, wat 
maar door massawinst nog zal moge
lijk zijn, en anderzijds zal Eerste A 
al haar knepen en kennissen moeten 
bovenhalen, om te bewijzen dat ze de

op het programma voorkomen kunnen | Blanc Garin maar de nieuwe zag ook 
we als volgt opsommen : 200 m. lo- niet om...)

MICHAUX : Half koers heb ik naar 
mijn gangmaker geroepen door te 
gaan, doch door het gebrom der mo
toren die toen in kluwen hingen, 
heeft René dit niet gehoord. On 
het einde was ik niet fris genoeg 
meer om mij op te dringen.

Is dit niet het bewijs, dat de B-man- keurgroep van Oostende vormt.

We zijn ervan overtuigd dat alle 
stadsgenoten die hun Zaterdagnamid 
dag vrij hebben voor de gelegenheid 
de weg naar de Oostendse wielerbaan 
zullen inslaan alwaar om 15 u. stipt 
het gemengd athletiekfeest zal plaats 
hebben. Wensen we de inrichters het 
beste en moge het feest weer uitgroei
en tot een sportief succes van eerste 
gehalte.

Prijzen der plaatsen zijn heel de
mocratisch : 10 en 5 fr.

CLAUTIER : Waarom komt Goethals 
af en waarom stopt Michaux mij ? 
Waarom ? Nu gaat Leliaert met de 
trui lopen. En op het einde breekt 
Vandenbosch zijn stuur en alleen 
dank zij de verbindingsdraden, kan 
ik de koers uitdoen...

ffiak&eti te S$tati(ïetiflL&ig.e
Op Zaterdag 23 Juli e.k. te 20 uur 

pakt Stadion Boxing Club opnieuw uit 
met een openlucht boksmeeting op de 
Grote Markt.

Hieronder het volledig programma : 
Nationale beroepskam pen cmer 8 x  3 m

Lips (BI.) tegen Floréal (Brugge).
Etienne Crevits (BI.) tegen Lahous- 

se (Brugge).
Liefhebberskam pen 3 x 2 m.

Laurent (BI.) tegen Loiseau (Br.)
3 x 3  min.

Bultinck (BI.) tegen Vanderhaegen 
(Brugge);

Van Rietvelde (BI.) tegen Goos (Br)
Roose (BI.) tegen Coppens (Br.);
Van Gampelaere (BI.) tegen Van 

Daele (Br.)
Kaarten bij voorbaat te bekomen in 

het lokaal van Stadion Boxing Club. 
Café International, de Smet de Naeyer 
laan 151, vanaf Donderdag 21 Juli.

Weinig faunaedigend
Uit het A.S.O.-kamp bereikten ons 

dees week enkele niet bemoedigende ge 
ruchten welke we aan de waarheid 
hebben getoetst en die inderdaad be
vestigd worden,

Het eerste loopt over De Cuman. 
Zoals we verleden week reeds meldden 
z-jn Lenaers en De Cuman, de man
nen met de onklare knieën, einde vo
rige week naar Rijsel gereisd alwaar 
ze onderzocht werden door Dr. Delan- 
noit, de bekende specialist die des
tijds Lembrechts weer in orde bracht 
Het onderzoek is voor Lenaers gun
stig uitgevallen en dokters advies 
luidde ; «mag gerust verder spelen, 
de knie is in orde». Voor De Cuman 
lu:dde het oordeel echter anders. Dhr 
Delannoit geeft die moedige Robert 
nog slechts 50% kans op volledig her
stel. Dat is zoveel voor als tegen. Dit 
nieuws is van aard om een onbehage
lijk gevoelen te scheppen want De 
Cuman is «de» opportunist uit de voor 
hoede en moet kost wat kost behou
den blijven. We wensen echter Robert 
het beste en hopen dat, deze ongun
stige berichten ten spijt, hij paraat 
zal zijn om van de eerste competitie- 
zondag af, de roodgroene kleuren te 
verdedigen.

Ander ongunstig nieuws betreft Ju
lien Vandierendonck. Deze moest een 
dezer dagen onder de X-stralen voor 
een nieronderzoek. Naar verluidt zou 
de eminente rechtsbuiten stenen in 
de nieren hebben. Indien deze niet te 
groot zijn zou een operatie onvermij
delijk zijn. Werkelijk slecht nieuws. 
Het tijdelijk onklaar zijn van Vandie
rendonck kan A.S.O. heelwat hoofd
brekens bezorgen en we hopen maar 
dat we toekomende week kunnen mei 
den dat Julien er niet te erg aan toe 
is en dat alles, in orde komt voor de 
competitie.
Het is echter niet alles jslecht nieuws 
dat we op de antenne van «Het Nieuw 
Visscherijblad» hebben opgevangen.

Louis Vandenbroucke die een heel
kundige bewerking aan de maag on
derging, is volop aan de beterhand en 
hoopt ;binnen enkele weken het zie
kenhuis te verlaten. Dat is ten min
ste een nieuwsje dat alle Assisten 
recht naar ’t  hart zal gaan. Proficiat 
Louis, en kom maar spoedig naar huis 

'want... «’t gas stoat drooge, zulle».



DE DAG DER ZEELIEDEN
ERETEKENS AAN V ISSE R S

Op de «Dag der Zeelieden» dus op 
31 Juli a.s. worden aan 400 zeelieden, 
dus ook vissers, een ereteken uitge
reikt.

Het comité der Belgische zeelieden 
van de oorlogen 1914-18 en 1940-45, 
met zijn wakkere secretaris Arthur 
Van Outryve, heeft hier eens te meer 
reuzenwerk verricht .

Het deelt ons mede :
De Zeelieden, worden ter kennis 

gebracht, dat de volgende Eretekens 
werden toegekend voor ten minste 
twee jaar de gevaren der Zeevaart 
getrotseerd te hebben aan boord van 
schepen varende onder Belgische 
vlag, gedurende de oorlog 1940-45, 
De brevetten zullen overhandigd 
worden op 31 Juli, «Dag der Zeelie
den».

•  ■  •
Bij besluit van de Regent van 4 Juni 

1949 verschenen in het Staatsblad van 
11-12 Juli, wordt het bijzonder oor- 
logsereteken voor de zeevaart verleend 
aan hiernavermelde schippers en zee
lieden ter visserij en ter koopvaardij, 
om gedurende meer dan één jaar ge
varen te hebben tijdens de vijande
lijkheden op zee ofwel getorpedeerd 
of gevangen genomen werden vooral
eer ten volle één jaar gevaren te heb
ben.

CHRISTIAEN Achiel, schipper; DAN- 
NEEL Pieter, schipper; DEFER Louis, 
schipper; LEGEIN Rochus, schipper; 
UTTERWULGHE Frans schipper; DE
SMIT August, stuurman; LAMMER- 
TEYN Pierre, stuurman, PIERLOT 
Maurice, leerling.

Kruis 2e klas 
ASPESLACH Jozef, schipper; BRU- 
NEEL Polidor, schipper; VANHOUCKE 
Frans, stuurman; VALCKE Maximi- 
lien, timmerman; DEROO Albert, ma
troos; KLAUSING Arsène, matroos; 
PONJAERT Frans, matroos; THIRRY 
Frans, matroos; ZONNEKEYN Ri
chard, matroos; HAGERS Maximilien, 
werktuigkundige; TANGHE Eduard, 
stoker.

Medaille l e  klas 
DECLERCQ Pierre, matroos; DEFER 

Frans, matroos; FARAZIJN Leon, ma
troos; KOOY Jozef, matroos; LAM- 
BRECHT Henri, matroos; LEBLUY 
Pieter, matroos; LU YENS Louis, ma
troos; MAESEN Henri matroos; MON- 
TEYNE Albert, matroos; ST. MARTIN 
Frans, matroos; VIGNE Alfons, ma
troos; VILEYN Hendrik, matroos; 
VINCKE Maurice, matroos; DEVOS 
August, machinist; THACK Désiré, 
machinist; DEVRIENDT Louis, stoker; 
LAUWERS Oscar, stoker.

Medaille 2e klas 
BISSCHOP Daniël, matroos; BIS

SCHOP Willem, matroos; CREKILLIE 
Leopold, matroos; GRANSARD Geor
ges, matroos; JOORIS Louis, matroos; 
MARTINSEN Pierre, matroos; MILLE 
Maurice, matroos; SERVAES Marinus, 
matroos; VANDERHEIDE Victor, ma
troos; VAN OOST Emiel, matroos; 
VERMEIRE Louis, matroos; EMMERY 
Maurice, begeleider; RAU Victor, mo- 
trrist; RIJS Florimond, hulpmachi- 
nist; CHRISTIAENS Cornelis, stoker.

Medaille 3e klas 
DEMEESTER Jan, matroos; AR- 

DAEN Albert, stoker; VAN MASSEN
HOVE Camille, stoker.

Ten posthum e titel 
Kruis l e  klas 

DECLERCQ Jozef, schipper; KLAU
SING J.-B., schipper.

Medaille l e  klas 
AMEYE Maurice, matroos; THABER 

Charles, stoker.

EYLAND Hyppoliet Oostende
NEYTS Theodoor Heist
PLOG Julien 
SERIE Kamiel
SERIE Julien Zeebrugge
VANDIERENDONCK Leop. Heist 
VAN DIERENDONCK Petrus Zeebrug. 
VERBEKE Charles Heist

Een baret ie  hech ten  aan het lint van 
het Z ee-E reteken  1940-45 waarvan zij 
drager zijn, wordt ten  posthum en-titel 

toegekend aan :
BEYEN Theofiel Oostende
MOMBERT Leonard Oostende
VANDENABEELE Richard 
VAN HOVE Richard 
VAN NEUVILLE Frans Oostende

Het Z ee-E reteken  1940-45 wordt 
uoegekend aan volgende zeelieden

vissers
ACKEIN Antoon 
ACKEIN Gustaaf 
ACKEIN Robert 
ACKEIN Pieter 
ALLARY Arthur 
ALLARY Leon 
ANTIERENS Victor 
ARTS Charles 
BALLIEUL Désiré 
BARBAIX Pieter 
BEYEN Gustaaf 
BLOMME Leon 
BLONDE Engel 
BOGAERT Albert 
BOGAERT Albert 
BOGAERT Arthur 
BOLLENBERG Michel 
BOUILLAERT Lievin 
BRACKX Julien 
BRACKX Maurice 
BRYSSE Ludovicus 
BRYSSE Maurice 
BULCKE Albert 
BURKE Fernand 
CALCOEN Frans 
CALCOEN Karei 
CALIER Fernand 
CATTOOR Robert 
CLAEYS Albert 
COCKAERT Marcel 
COGGHE Henri 
COOPMAN Frederik 
COUHYSDER Jan 
CREKILLIE Gaston 
DAEMS Julien 
DANNEEL Emiel 
DANNEEL Roger 
DASSEVILLE Emiel 
DEBRUYN Frans 
DEBRUYNE Leopold 
DECKMYN Albert 
DECKMIJN August 
DECKMIJN Genard 
DECKMIJN Jan 
DECKMIJN Rudolf 
DECLERCQ Albert

Oostende
Oostende
Oostende
Oostende
Oostende
Oostende
Oostende

Zeebrugge
Oostende
Oostende
Oostende
Oostende
Oostende
Oostende

Nieuwpoort
Oostende
Oostende

Steene

Oostende
Steene
Steene

Oostende
Oostende

Heist
Oostende

Zêebrugge
Blankenberge

Zeebrugge
Oostende

Zeebrugge

Heist
Oostende
Oostende
Oostende
Oostende
Oostende
Oostende

Blankenb.
Oostende

Oostende
Oostende
Oostende

O.-Duinkerke
Heist

Breedene
Oostende
Oostende
Oostende

Nieuwpoort
Nieuwpoort

Heist
Oostende
Oostende
Oostende
Oostende
Oostende

Blankenberge
Oostende
Oostende
Oostende
Oostende
Oostende

Steene
Steene

Oostende
Oostende
Oostende
Oostende
Oostende
Oostende
Oostende

Heist
Oostende
Oostende

Heist
Heist

Oostende

Oostende
Oostende
Oostende
Oostende
Oostende
Oostende
Oostende

Medaille 2e klas 
DESOMER Jan, matroos.

•  ■  •

Een baret te hechten  aan het lint van 
h et Z ee-ereteken  1940-45, waarvan zij 

drager zijn wordt toegekend aan : 
BEERNAERT Kamiel, Heist
CREYF Albert Heist
DEMEESTER Engel, Fr. Oostende 
MARES Maurice Oostende
NEYTS Constant Heist
SERIE Gustaaf Zeebrugge
SERIE Kamiel Zeebrugge
VANDIERENDONCK André Heist 
VAN WYNSBERGHE Pieter Zeebrug.

Een baret te  hech ten  aan h et lint van  
h et Zee-E reteken  1940-45, waarvan zij 
drager zijn, wordt ten  posthum en titel 

toegekend aan :
ASAERT Karei, Jozef Oostende
BRAEM Pieter, Eduard Oostende 
DEPAEP René Heist
D’HOORE Joseph, August Heist
FERIER Maurice, Val. Oostende
LAUWEREINS Eugène Oostende 
PIETERS René Oostende
POTS Albert Oostende
POTS Arthur Breedene

Een baret te  hech ten  aan h et lint van  
h et Z ee-E reteken  1940-45 waarvan zij 

drager zijn wordt toegekend aan :
ADAMS Louis Zeebrugge

DE CONINCK Charlot 
DE COUSSEMAKER Jules 
DECRAECKE Kamiel Oostende
DECRETON Raymond De Panne
DEDRIE Adolf
DELANGHE Michel Oostende
DELBOL Robert
DEMEULEMEESTER Eduard Oost. 
DEPAEP Frans Heist
DEPAEP Louis Heist
DEPAEP Leon Heist
DEPAEPE Louis Heist
DESAEVER Fernand Breedene
DESCHAGHT Albert Oostende
DESCHAGHT Arthur Oostende
DESCHAGHT Rafaël Oostende
DESCHEPPER Henri Oostende
DESMET Michel Oostende
DESMIT Albert Oostende
DESMIT Gustaaf Oostende
DEVINCK Jozef Heist
DEVRIENDT Eduard Oostende
DEVRIENDT Lodewijk Oostende
DEVRIENDT Louis Oostende
DEVRIENDT Pieter Oostende
DEWAELE Petrus Heist
DEWAELE René Heist
DEWULF Jan Oostende
DEWULF Julien Blankenberge
DUYCK Emiel Oostende
EEREBOUT Jozef Oostende
EEREBOUT Michel Uitkerke
FIDDES Georges Oostende
GERMONPRE Pieter Oostende
GERYL Julien Oostende
GERYL Sabln
GESELLE Jan Oostende
GESELLE Pieter Oostende
GHYS Maurice Oostende
GODERIS Arthur Oostende
GODERIS Henri Steene
GODERIS Karei De Panne
GONSALES Eugeen Oostende
GONSALES Karei Oostende
GONZALES Albert Oostende
HALLEMEERSCH Frans Oostende
HILLEBRANDT René Nieuwpoort
JANSSENS Frans Oostende
KIMPE Gustaaf Oostende
KNOCKAERT André 
LABEKE Jan Oostende
LAFORCE Gerard Oostende
LAMBRECHT Georges Oostende
LAMBRECHT Karei Oostende
LAMBRECHT Hendrik Heist
LAPLASSE Lodewijk Oostende
LEBLUY Maurice Oostende
LOONES Robert De Panne
LUYENS Eugeen Oostende
LYCKE Achiel Oostende
LYCKE Germain Oostende
MAESEN Leon Oostende
MAKELBERGHE Albert Oostende
MARGORY Eugeen Osotende
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MARLEIN Karei 
MARTENSEN Henri 
MARVELLIE Georges 
MENSAERT Leopold 
NEIRYNCK Alfons 
NEUDT Frans 
NEUDT Gustaaf 
NEYTS Albert 
OSTIN Emiel 
OSTIN Leon 
PAUWAERT Albert 
PEERE Camille 
PINCKET Willy 
PONJAERT Rafaël 
POTS Frans 
PROVOOST Frans 
RASSAERT Edouard 
RASSAERT Leon 
ROBAERT Gustaaf 
ROOS Aart 
ROOS Willem 
ROOSE Julien 
ROOSE Roger 
ROUZEE Emiel 
ROUZEE Emiel 
ROUZEE Frans 
RYCX Robert 
RYS André 
RYS Napoleon 
SALLIAU Edouard 
SALLIAU Robert 
SAVELS Albert 
SAVELS Alfons 
SCHRAM Camille 
SEVERY Jan 
STEEN Leopold 
SYS Jan 
THERRY Albert 
THERRY Jerome 
THEYS Leopold 
TRATSAERT Emiel 
TYSSEN Antoon 
UTTERWULGHE Albert 
UTTERWULGHE Emiel Heist
VAN ACKER Emiel Oostende
VAN BILLEMONT Arthur Oostende 
VAN BILLEMONT August Oostende 
VANDEKERCKHOVE Oscar Oost. 
VANDENBERGEN Gerard Oostende
VANDENBERGEN Gerard Oostende
VANDENBERGEN Omer Oostende
VANDENBERGHE Lodewijk Oosten. 
VANDENBERGHE Theof. Heist
VANDENBRIELE Leopold Heist
VANDENBROUCK Eduard Oost. 
VANDERPUTTE Jacob Oostende 
VANDERSCHEUREN Vict. Oost.
VANDEVELDE Ernest Oostende
VANDEWALLE Gustaaf Oostende 
VANHOUTTE Arthur Lombardz. 
VAN HOVE Henri Oostende
VANNEUVILLE Albert Oostende
VANNEUVILLE Frans Oostende
VANSLEMBROUCK Emiel Oostende 
VANSLEMBROUCK Maurice Oost. 
VANTHOURNHOUT Gabriel Oost. 
VAN TORRE Frans Heist
VAN TORRE Medard Heist
VAN TORRE Petrus HeiSt
VAN TOURNHOUT Alfons Heist 
VANTYGHEM René Oostende
VAN WAES Gustaaf Zeebrugge 
VAN WETTER Michel Oostende
VELGHE August Oostende
VELGHE Benjamin Oostende
VERBEKE Arthur Heist
VERBIEST Sylvester Oostende
VERBURGH Gustaaf Oostende
VERCNOCKE Charles 
VERCOUTER Michel Nieuwp.
VEREECKE August Oostende
VEREECKE Rafaël Oostende
VERHELST Edmond Oostende
VERKRUYSSE Gustaaf Oostende 
VERLEENE Frans Oostende
VERLEENE Maurice Oostende
VERMEULEN René Blankenb.
VERMEYLEN André Oostende
VERMOOTE Alfred Koksijde
VERSTRAETE Hendrik Oostende 
VIAENE Achiel Steene
VILAIN Pieter Oostende
VILEYN Maurice Oostende
VOLLEMAERE Victor 
VYNCK Karei Oostende
WEERBROUCK Louis Ooslende
WILLAERT Louis Oostende
ZEEBROUCK Jeroom Oostende
ZOETE Pieter Oostende
ZONNEKEIN Charles Steene
ZONNEKEIN Jozef Oostende
ZONNEKEIN Leonard Oostende
ZONNEKEYN Roland 
ZWERTVAEGHER Willem Oostende

H et Z ee-E reteken  1940-45 wordt 
ten  posthum en fitel toegekend  

aan de volgende zeeU eden-vissers 
BALLIEUL Albert Oostende
BOGAERT Pieter
CLEMENT Eduard Oostende
GONSALES Georges Oostende
KOOY Eduard Oostende
LAUWEREYNS Alfred Oostende 
LUSYNE Arthur Oostende
MISSUWE Jan Oostende
VELEYN Karei Oostende
VERKOUILLE Theodoor Oostende

(Vervolg toekom ende week)

MEDITATIE

Zon en schaduw, zo is ’t leven, 
maar ’t geluk hangt aan een draad 
Zal ’t u vreugd en rijkdom geven, 
’t hangt slechts at van Uwe daad

KOOP VANDAAG UW BILJET VAN
DE

K O L O N I A L E  L O T E R I J
Het kan in korte tijd 

gans uw leven veranderen

TREKKING TE LOKEREN
OP ZATERDAG 30 JULI E.K.

HET GROOT LOT: 2 1 /2  MILLIOEN

Notariële Aankondigingen
Studie van de Notarissen 
Maurice QUAGHEBEUR, 

Leopoldlaan, 10, en 
Jacques GHYOOT,

Silnt Petersburgstraat, 47,
fn flrtQ'f'PltlflP

Op DINSDAG 26 JULI 1949 om 15 
uur in het lokaal «Prins Boudewijn», 
St Sebastiaanstraat, 22, te Oostende. 
INSTEL MET 1/2 % PREMIE VAN 

Schoon R E N T E N I E R S H U I S  
met erf en toebehoorten 

Euphrosine Beernaertstraat 102 
te OOSTENDE 

Oppervlakte 1G6 m2. 
ONMIDDELLIJK BESCHIKBAAR. 
BOVENGRONDSE KELDERINGEN: 

(2 kelderkeukens).
GELIJKVLOERS : (voorplaats met 

balkons) -  TUSSENVERDIEP : (an- 
nexekamer) - le VERDIEP : (achter
kamer) - 2e VERDIEP : (voorkamer 
en mansarde) - ZOLDER.

Overige van het huis komt vrij op 
31 December aanstaande.

Traploper en linoleum op palier 
moeten overgenomen worden mits
15.000 fr.

Water - Gas - Electriciteit. 
BEZOEK : Maandagen en Donder

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

men ter studies van de voornoemdle 
notarissen. (260)

Notarissen J. GHYOOT te Oostende 
47, St. Petersburgstraat en R. LEJEU- 
NE, te Luik - Grivegnée, rue Bonne 

Femme, 18. 
xxx

ENIGE ZITDAG 
(Definitieve toewijzing)

Op DINSDAG 19 JULI 1949 ten o- 
verstaan van den heer Vrederechter 
.Gerechtshof (zaal gelijkvloers links) 
Canadaplein, te Oostende van 

Stad OOSTENDE (Mariakerke) 
Een rechthoekig 

PUINGROND 
met de grondvesten en overblijvende 
muren van een door oorlogsfeiten ver
woest huis, gelegen DORPSTRAAT, 1 
(nabij hoek Nieuwpoortsteenweg) 
met een benaderende gevelbreedte v.
11 m. groot 180 m2.

Nadere inlichtingen ten kantore.
(240)

Studie van de notarissen 
Maurice QUAGMEBEUR, 

te Oostende, Leopoldlaan, 10, en 
Georges MASUR2EL,

Grote Markt te Koekelare.
Op DINSDAG 26 JULI 1949 om 15 

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

INSTEL met 1/2% PREMIE van 
Schoon B U R G E R S H U I S  

Sportstraat 17 te OOSTENDE 
Verhuurd aan verscheidenen mits

1.460 fr. per maand op voorhand be
taalbaar.

WATER - GAS - ELECTRICITEIT. 
BEZOEK : Maandagen en Donder

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

men ter studie van de verkopende 
notarissen. (259)

NOTARIS J. GHYOOT
St. Petersburgstraat, 47 Oosten®* 

(Tel. 715.88) 
xxx

MET 1/2 %  INSTELPREMIE

Op WOENSDAG 27 JULI 1949, om
15 uur ter herberg «DE SPORTMAN» 
bij M. Aug. BAES, Nieuwe Lange
straat, 76, te STEENE-CONTERDAM, 
van : Gemeente STEENE, wijk Con
terdam

1) Schoon en gerieflijk
H E R B E R G H U I S

met brede inrijpoort, bergplaats en 
koer, NIEUWE LANGESTRAAT, 76 en 
hoek Zuidstraat, groot 134 m2 (277 
m2 met de 1/2 der aanpalende stra
ten) ; begrijpende kelders, gelijk
vloers, verdieping en zoldering.

Vrij van gebruik : 6 maanden na 
toewijzing. Zichtbaar : iedere Maan
dag, Woensdag en Vrijdag van 14 tot
16 uur.

2) Een rechthoekig perceel
G R O N D

genaamd «HET MARKTPLEIN», pa
lende met 20 m. aan de Nieuwe Lan
gestraat en aan de Muntstraat en 
met 45,75 en 46,60 m. aan de Zuid
straat en de Noordstraat, groot 923,50 
m2 nuttige oppervlakte.

Dadelijke ingebruikneming.

3) Drie aaneenpalende percelen
B O U W G R O N D

gelegen NIEUWS LANGESTRAAT, 
rechtover het hoekhuis «Café De 
Sporüman» (M. Aug. Ba.es) en het 
Marktplein hier voorschreven, zijnde 
drie percelen met een oppervlakte 
van respectievelijk 187,18 plus 145,20 
plus 186,90 m2 en breed respectieve
lijk 7,5 en 6 m. tegen de straat.

Samenvoeging dezer drie loten 
voorbehouden. Dadelijke Ingebruik
neming.

Plans en inlichtingen ten kantore 
van de notaris. (257>

Notarissen J. GHYOOT, te Oostende 
St. Petersburgstraat, 47 en A, BOS- 

SAERT Oude Veststraat, 17 te 
Kortrijk 

xxx
Om uit onverdeeldheid te treden
Op WOENSDAG 27 JULI 1949, te 15

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

Gemeente STEENE - Conterdam 
DE NAAKTEN EIGENDOM 

van een gerieflijk woonhuis met ver
dieping, gelegen SCHAPERIJKREEK- 
STRAAT, 29, groot 130 m2.

Voorzien van electriciteit, regen- en 
putwater.

Slechts ingesteld : 20.000 fr. 
Bezichtiging ; ieder Maandag en 

Donderdag van 14 tot 16 u.
N.B. De vruchtgebruikster is ge

boren op 28-3-1888.
Nadere inlichtingen ten kantore 

van voornoemde notarissen.
(2«1>

Vxeuwen-JCwnie/ï
SP  l |  S K  A A R  T

twax de ĝ atió e week
ZONDAG : Tomatenbroodjes

Zomer-groentesoep -  Kalfsoesters -  
Princesseboontjes -  Gekookte Aard
appelen -  Gemengde Vruchtensala
de.
MAANDAG : Biefstuk -  Sla -  Frites - 
Vanillepudding.

DINSDAG : Gebraden kabeljauw- 
staart -  Aardappelpuree -  Fruit.

WOENSDAG : Blinde vinken -  Ge
stoofde tomaten -  Gekookte aardap
pelen -  Citroenrijst.

DONDERDAG : Varkenscotelet-
ten -  Snijbonen -  Gekookte Aardap
pelen - Yoghourt met beschuit.

VRIJDAG : Koolvis met paprika - 
Gekookte rijst -  Maïzenapudding 
met bessensaus.

ZATERDAG : Gebakken kalfsle
der - Erwtjes en wortelen -  Gekookte 
aardappelen -  Fruit.

TOMATENBROODJES
BENODIGDHEDEN : 8 sneedjes

brood zonder korst -  40 gr. boter -  1 
a 2 tomaten - 2 hardgekookte eieren
-  wat mayonnaise met fijngehakte 
peterselie -  zout.

BEREIDING : Bak de sneedjes aan 
weerskanten lichtbruin in de boter. 
Snijd de gewassen tomaat met een 
zeer scherp mesje of tomatenmesje 
in dunne schijven. Verdeel de eieren 
met de eiersnijder, een vochtig mes 
of een draadje in plakjes.

Beleg ieder sneed je met een 
schijfje tomaat, bestrooi het met 
wat fijn zout ,leg daarop een plakje 
ei, strooi er weer wat fijn zout op, 
en bedek het met wat mayonnaise, 
waardoor fijngehakte peterselie ge
roerd is.

Leg de broodjes op een schotel met 
een geplooid vingerdoekje en leg 
hier en daar een fris takje krulpe- 
terselie. Geef deze broodjes als voor
gerecht.

KOOLVIS MET PAPRIKA

BEREIDING : 50 gr. spekbrokjes 
worden in een lepel vet of boter 
lichtbruin gebakken. Daarover wordt 
dan een lepel bloem en een fijnge

snipperde ajuin geschud. Goed om- * 
roeren en er 1/4 liter visnat of water 
op gieten ,aan de kook brengen on
der gestadig roeren en er zout, pe
per en paprika aan toevoegen. De 
koolvis wordt gefileteerd en de repen 
worden in stukken gesneden. De vis- 
moten worden in de saus gelegd en 
de vis zal langzaam -  gedurende een
20 minuten -  op de kant van het 
vuur gaar koken. Men kan deze vis 
opdienen met aardappelen, rijst of 
macaroni.

3\Ceu&engefteimen
IETS OVER KOUDE PUDDINGEN

De vorm waarin de pudding na 
het koken gegoten wordt, moet voor
af altijd omgespoeld worden met 
koud water.

Puddingen van zetmeel bereid, 
worden warm in de vorm gedaan.

Puddingen bereid met gelatine 
moet men eerst wat laten afkoelen 
tot de gelatine niet meer kan zakken.

Voor puddingen met vruchtensap 
bereid, gebruikt men een stenen of 
glazen vorm, terwijl voor melkpud- 
dingen gerust een blikken vorm mag 
gebruikt worden.

Alvorens de pudding, na afkoeling, 
op een schotel te storten, maken we 
deze schotel eerst wat vochtig met 
water, Hierdoor zullen we de pudding 
gemakkelijk kunnen verschuiven als 
ze niet naar wens blijkt te liggen.

Gelatine-puddingen zijn soms 
moeilijk uit de vorm te krijgen. Door 
de vorm enkele ogenblikken met een 
warme doek te wrijven raakt de 
pudding gemakkelijk los.

Koude puddingen worden opge
diend met een koude saus of gestoof
de vruchten.

Vruchtenpuddingen met droge bis
cuits opdienen.

Bij een donkere pudding geven we 
een lichtkleurige saus. Voorbeeld : 
chocoladepudding met vanillesaus.

Lichte puddingen dienen we op 
met een donkere of helgekleurde 
saus. Voorbeeld : maïzenapudding
met chocoladesaus of rode bessen
saus.

CINDERELLA. 
(nadruk verboden)
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Wind in de Zeilen
De «Noordende III» is de haven  

binnengelopen na een  afwezigheid 
van drie jaar in de K ongolese w ate
ren. De manschappen waren in bla
kende gezondheid en er waren er 
zelfs tw ee die pot-zw art gebrand 
waren. H et bleken nadien authen
tieke negers te zijn. Een ervan b e
weerde kapitein te  zijn aan boord. We 
hebben hem  in dat gedacht gelaten. 
De andere hoogwaardigheidsbekle
der was de chef-kok .

Terwijl de talrijke nieuwsgierigen  
die opgekom en waren, de zwarte n e
gers curieus bekeken, bleven de K on 
golezen  onverschillig voor dl die be
langstelling. t Was toch de eerste  
maal n iet dat zij in België kwamen !

Een kurieuzeneuze van een  jour
nalist stelde hun de vraag : «Heb
ben  de Blanken zich goed gedragen  
in  uw land. U w eet wel...» En de n e
gers toonden eens hun tanden, maar 
spraken geen  woord. Zij kunnen  
zwijgen, die kerels. En de journalist 
h eeft n iet aangedrongen...

De andere m anschappen zwegen  
als dood, als m en hen ondervroeg  
over de ervaring die opgedaan werd 
tijdens deze toch t die geschiedde op 
kosten  van Jan en Alleman en en 
kele m ïllioentjes zal gevergd hebben. 
Zou h et toch  waar zijn dat er een  
ordewoord bestond om trent het «niet 
spreken» ? Wij vragen ons af waar
om. H eeft m en schrik van de con 
currentie van andere landen ?

Als de Blanken niet willen spre
ken, dam. m oeten  wij ons maar tot 
de Zwarten richten en  de kleinste 
van de tw ee glimlachte opnieuw, 
toen wij hem  spraken over de toe
kom stm ogelijkheden van de vis
serij in Kongo. «Niets te doen», was 
zijn antwoord. «Het is toch de eerste^ 
maal n iet dat de Blanken zo’n proef 
doen en  het zal wellicht de laatste 
maal n iet zijn. Maar U m oet zien 
wat het zal opbrengen in de to e 
komst. Ik vrees dat het n iet veel zal 
zijn».

W e hebben er nochtans een  mid
d eltje  op gevonden om tijdelijk uit 
de crisis te geraken die heerst in het 
zeevisserijbedrijf.

W aarom zouden alle schepen  van 
de vloot niet gehuurd worden door 
deStaat om, gedurende m instens één 
jaar, naar K ongo te trekken. Wij 
zijn ervan overtuigd dat de Rederij 
«Noordende» daar geen bezwaar zou 
in  zien. Elk zijn beurt is niet te veel, 
niet waar ?

Er zou om zeggens geen vis m eer 
binnengebracht worden in het Va
derland. D e prijzen zouden paran- 
m eus stijgen  en  eenmaal dat zij 
een  lonend peil bereikt hebben, zou
den wij dan de vis van onze eigen  
schepen  uit K ongo invoeren !

Zeg nu niet dat wij een  Kongolese 
zonnesteek gekregen hebben, want 
het is n iet waar. In onze tijd zijn de 
m eest gewaagde voorstellen, die het 
minst kans hebben om te  gelukken, 
deze die h et eerst aanvaard worden 
en er zou wel een  of ander w eten 
schappelijk lichaam, dat gevoed  
wordt door de Staatskas, gevonden  
worden om de zaak te financieren.

H et is opgevallen hoe weinig vis
sersvaartuigen op de rede lagen ti j
dens de zeew ij ding spiechtig heden. 
Waar zijn de tijden dat er tientallen  
scheepjes op de baren lagen te dob
beren ?

De tijden zijn ook veranderd. Men 
kent geen  prem ies m eer toe en bij 
de visser kan h et er niet van a f om  
luxe-uitgaven te  doen.

Maar m et hetgeen  het zal gekost 
hebben om  de mailboot buiten te 
brengen, had m en toch  gem akkelijk  
een toelage kunnen uitschrijven voor 
de vissersbootjes en  dat zou het u it
zicht heel wat verfraaid hebben.

Vermits wij h et toch  hebben over 
de processie, kunnen wij een  bijzon
der woordje reppen over de folk lo
ristische vissersgroep. Heel mooi, eii 
zij viel bijzonder in de smaak van de 
verlofgangers.

Waarom zou men, tijdens de zo
m er geen  stoet kunnen inrichten die 
betrekking h ee ft  op het vissersleven  
langs gans de kust en zulks in sa
m enwerking m et de andere vissers- 
steden van h et land. De reuzen zou

den er zelfs bij te pas kom en. Hoge 
onkosten zouden er niet aan ver 
bonden zijn verm its de plaatsen n iet 
ver van elkander afgelegen zijn.

H et is nog m ogelijk zo iets aan te 
pakken voor, laat ons zeggen, 15 
Augustus en het late?i gepaard gaan 
m et een  visweek waaraan de nodige 
ruchtbaarheid zou gegeven  worden  
in de Pers van het binnenland.

OCTOFER ofte  Feestcom ité, wat 
denkt U er van ? Wij hebben geklopt 
maar zijn  er van overtuigd, dat er... 
niet zal geopend worden.

A propos van de slachtoffers van 
de «Prinses Astrid» raden wij onze 
lezers aan de Zondag 17 Juli, ’s m or
gens vrij te houden. Er wordt om  
10,30 uur in de Ciné Palace een  v er
toning gegeven ten  voordele van de 
naastbestaanden van de sla ch tof
fers. Zullen worden afgerold een  
reeks docum entaire films van onze 
stadgenoot dhr Henri Storck, films 
genom en in 1930 en  waarvan de 
eerste voor titel h eeft : «De eerste
reis van de Prinses Astrid».

Allen die het wel m enen m et onze 
zeelieden, zullen niet nalaten deze 
vertoning bij te wonen. W ij kunnen  
slechts h et initiatief van onze con 
fraters  «Het Kustblad» en  «Le Cou- 
rier du Littoral», die deze verton in 
gen inrichten, loven.

DE STUURMAN.

Proefvisserij
Buiten de proeven welke door de 

Deense visserijstations gedaan werden 
in de Barendszee, Ceylon en Zuid- 
Amerika, zullen thans proeven gedaan 
worden in de Atlantische Oceaan met 
Marokko als basis. Twee kotters zijn 
reeds aangeduid om aan deze visserij 
deel te nemen en worden klaarge
maakt, het zijn : de «Sonderstrand» 
van Skagen en de «Ivar Espergen» 
van Hirtshals. Beide vaartuigen zul
len deze zomer reeds afreizen terwijl 
andere vaartuigen naderhand zullen 
volgen. De vaartuigen zijn uitgerust 
met moderne vriesinstellingen aan 
boord terwijl de vangst zal afgeleverd 
worden aan een Marokkaanse conser
venfabriek.

Het lijk van 
machinist Pierre  

Fyson aangespoeld
Te Kadzand is Vrijdag het. stoffe

lijk overschot aangespoeld van de 29- 
jarige machinist Pierre Pyson uit 
Oostende, van het Belgisch motor
schip «Marie Flore» dat vorige week, 
na aanvaring met het Noorse stoom
schip «Ragnhild Brovig» in de Wie
lingen is gezonken.

Het stoffelijk overschot werd naar 
België overgebracht en Maandag- 
voormiddag door de overheden en 
een talrijke menigte ten grave ge
dragen.

SOCIALE KRONIEK

De vaartdagen
In het Staatsblad van 8 Juli 1949, 

is een Ministerieel Besluit verschenen 
dat van 4-1-1946 wijzigend, waardoor 
de bijdragen voorzien bij art. 3 der 
Besluitwet van 28 Dec. 1944 als volgt 
vastgesteld worden :

Het laatste lid van art 1 wordt ge
wijzigd als volgt :

«Worden voor de toepassing van dit 
» besluit als arbeidsdagen beschouwd 
» de arbeid aan wal en de vaartdagen 

«Door de vaartdag wordt bedoeld, 
» de aanwezigheid in zee van mini- 
» mum vier uur tijdens een kalender- 
» dag.»

«De uitvaart die over twee opeen- 
» volgende kalenderdagen loopt, zon- 
» der op elk dezer afzonderlijk vier 
» uur te bereiken, wordt nochtans 
» voor een vaartdag gerekend indien 
» deze uitvaart in totaal minstens 
» vier uur bereikt» .

«Wat betreft de schepen die op on- 
» onderbroken wijze meer dan twee 
» dagen in zee blijven, wordt de ar- 
» beid van minder dan vier uur ge- 
» presteerd op de dag van vertrek en 
» op de dag van aankomst, samenge- 
» teld en voor een vaartdag gerekend 
» indien hij in totaal ten minste vier 
» uur bedraagt».

Dit besluit treedt in werking op 1 
April 1949.

Voor Nieuwbouw en Herstelling van 
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verdienstelijk ambtenaar
Donderdag 30 Juni zag het er 

naar uit dat er iets bijzonders in de 
vismijn zou gebeuren. Inderdaad, op 
verschillende plaatsen hing er een 
Belgische vlag te wapperen, hetgeen 
voor de oningewijden bijster voor
kwam.

Nochtans enkele vishandelaars 
hadden het zich aangetrokken om 
met een steunlijst bij hun collega’s 
rond te gaan, waarop geen enkel vis
handelaar naliet zijn steun bij te 
dragen.

Om 3 uur ’s namiddags werd de 
heer Henri Dekemel, die na 42 jaar 
dienst een welverdiende rust nam, 
in de kleine kantien, tezamen met 
de heren Van Keirsbilck, Verschoore 
en Bodson, ontvangen. Te dier gele
genheid schetste dhr Ed. Beauprez, 
de levensbaan van de feesteling en 
haalde enkele anecdoten aan die een 
opluchting waren voor het benepen 
gemoed van de vriend Henri. Na de
ze toespraak werd het woord ver
leend aan de heer Knockaert die een 
zinspeling maakte op de persoon, 
overal gekend als een ware vriend 
en beroep deed op diens plaatsver
vanger om hetzelfde vertrouwen van 
de vishandelaars trachten te verwer
ven zoals dhr Dekemel genoot. Na
dien nam de heer Ad. Janssens het 
woord en na insgelijks een hulde te 
hebben gebracht aan de heer Deke

mel richtte hij zich speciaal tot de 
heer Van Keirsbilck om steeds met 
de zelfde geest de vishandelaars 
trachten te begrijpen en bij te staan. 
Dhr Van Keirsbilck dankte in naam 
van de gepensionneerde al de vis
handelaars voor de blijken van sym
pathie te dien opzichte betoond en 
verheugde zich dat een zijner vrien
den, die alhoewel hij met de meeste 
ijver zijn taak wist te kwijten, het 
vertrouwen van de vishandelaars be
komen heeft. Hij dringt er ook op 
aan dat in de zelfde geest zou voort
gewerkt worden en beloofde dat wan
neer de vishandelaars klachten te 
uiten hebben, zij zich rechtstreeks 
tot hem zouden wenden om eraan 
verbetering te brengen en beloofde 
tevens steeds op de bres te zullen 
staan om de wensen van de visver- 
zenders te steunen bij zijn hogere 
directie. Daarna werden de verschil
lende geschenken alsmede een bloe
mentuil aan de heer Dekemel over
handigd die wegens de grote aandoe
ning slechts zijn dankbetuiging kon 
uiten in één enkel woord «bedankt». 
Henri, we zijn fier over U geweest. U 
hebt de erkentelijkheid en waarde
ring van dezen gezien in wier mid
den ge verkeerdet. Mocht de admi
nistratie ons vele dergelijke ambte
naars zenden, dan zou de handel be
ter kunnen draaien.

‘UomuitzicfUm tuuw, het aa££e 
ficvdng^eizoen

(Vervolg van bldiz. 1)
De vangsten zijn opgegeven over hetzelfde tijdstip gedurende beide jaren.

(1) : aantal «crans» -  (2) : waarde in £
1948 

(1) (2) 
Peterhead 39.795 158.660
Fraserburgh 39.370 168.240
Lerwick 81.210 237.880

1949 
(1) (2)

21.940 79.100
44.980 176.980
36.000 109.400

Het is misschien wel normaal dat 
de vangsten enigszins minder zijn 
dan vorig jaar, rekening gehouden 
met de intense bevissing. Dat de 
vermindering zo sterk was en de 
kwaliteit zo slecht, was minder te 
verwachten.

Zou deze vermindering in hoeveel
heid en kwaliteit haar terugslag 
kunnen hebben op de wereldmarkt ? 
We menen dat dit wel mogelijk is. 
Schotland is mede een der concur
renten waarmede we te kampen heb
ben op de wereldmarkt voor haring, 
naast Noorwegen en Nederland. Als 
we spreken van concurrenten, dan 
bedoelen we hier die landen, die zo
danig grote hoeveelheden leveren, 
dat het ons onmogeiijk is een res
tant je te bemachtigen.

Maar... de tijd van de contracten 
sluiten is voorbij. Thans komt het 
er op aan de contracten uit te voe
ren, Engeland zal voorzeker wel alles 
doen wat mogelijk is om zijn uitvoer 
van volle haring naar Duitsland te 
handhaven, ook ten koste van de le
vensmiddelenvoorziening van zijn 
eigen bevolking, alhoewel het er 
minder op aan komt als er sprake is 
van haring, want ook daar is men er 
min of meer «zat» van.

Wat de prijsverbetering betreft die 
deze schaarste zou kunnen mee

brengen, staan we sceptisch. De ge
middelde prijs in Engeland, voor 
Schotse haring welke als de beste 
haring gekend is, is 4 fr aan de 
bron, prijs die dus in aanmerking 
komt voor de wereldmarkt. Ook al is 
deze Schotse haring van mindere 
kwaliteit en benadert ze aldus enigs
zins onze haring, toch is 4 fr. of iets 
minder niet lonend voor onze visse
rij, vooral niet in het begin van het 
seizoen... als we nog 4 fr zouden 
kunnen krijgen. Want ge weet nooit 
wat er morgen kan gebeuren en het 
bezoek van een Amerikaans finan- 
tieel deskundige aan ons land op het 
ogenblik dat het er voor het Pond 
Sterling op aankomt te devalueren 
of te verdrinken, is nu precies niet 
zeer aanmoedigend.

Moest het ooit zover komen dat 
we 40 gedevalueerde frankskens zou
den krijgen voor onze haring, dit bij 
manier van spreken, dan nog zouden 
we pas gelukkig zijn als dit bedrag 
voldoende is om onze onkosten te 
vergoeden en er nog wat van over 
blijft. En daar komt het tenslotte op 
aan.

Droom nu niet van devaluatie of 
zit nu maar niet met de schrik voor 
de spaarcentjes. Ik ben geen finan- 
tiedeskundige en opper hier maar 
een zuivere veronderstelling.

A f l e u u i p a a > d ó &  a i ó M Ü j & e C a n g , e n

MOOIE VANGST
Verleden week was schipper A. De- 

vey van de N.812 «Itesberge» niet 
weinig in zijn nopjes toen hij een 
flinke steur aan wal kon brengen en 
tentoon stellen in de vismijn. Dat 
beestje woog zo maar eventjes 9 Kgr. 
en werd door m. Missiaen gekocht 
voor 590 fr. Daar het een zeldzaam
heid is dat dergelijke vis op deze 
kust gevangen wordt mocht dit feit 
wel vermeld worden.

EEN SPECIALIST
De N.790 «De Zeemeeuw» (reder M. 

Vanhove, schipper R. Hillebrandt) 
was Zondag jl. ter visvangst nabij 
de South Falls (N.F.l). De beman
ning was niet weinig verwonderd bij 
het ophalen der netten er een grote 
kist te zien aanhangen. Na een kleine 
discussie werd de kist toch binnen 
boord gehaald. Hun verbazing werd 
nog groter toen ze vaststelden dat er 
vier motorrijwielen bleken in te zitten 
waarschijnlijk afkomstig van een mi
litair transport, die heel beroest en 
met zeewier aangeladen waren.

Te Nieuwpoort werd hen dat 
vangstje afgekocht voor 2.400 fr.

Schippfer Hillebrandti is eigenlijk 
een beetje kampioen in het uitzoeken 
van dergelijke zaken. Een paar maan
den geleden vaarde de N.790 binnen 
met een groot vliegtuig langzij. De 
grote vraag is nu wat schipper Hille
brandt de volgende keer zal meeheb
ben. Zelf schijnt hij er ook smaak 
in te krijgen want zijn laatste woor
den toen hij in zee stak waren : 
«Lach maar, nu gaan wij om een 
automobiel of een tank».

EEN GEVAAR
Langs de weg tussen de vlotkom en 

het Kattesas tegen de linkerzijde van 
het gaanpad bevindt zich een water
put die door de Duitsers gebouwd 
werd. In die put liggen de verbindings 
kranen van de waterleidingen naar 
de bunkers. Een dier leidingen schijnt 
gesprongen te zijn want de put is 
vol gelopen en het water stroomt naar 
de spoorlijn toe. Daar langs deze baan 
vooral in het seizoen een druk ver
keer is werden door de zorgen van het

stadsbestuur op de opening van de 
put twee arduinen stenen gelegd.

ONGEOORLOOFDE PRAKTIJKEN
Nu het tijdperk daar is om-de sche

pen, zowel van binnen als van buiten 
eens flink te kuisen, hebben veel 
schippers en matrozen de gewoonte 
om de oude en niet meer bruikbare 
stukken netten, kabels en oud touw
werk heel eenvoudig over boord in de 
vlotkom te gooien. Door dit te doen 
scheppen deze mensen een gevaar 
voor hen zelf en ook voor de andere 
vissers doordat die vuiligheden ge
makkelijk in de schroef kunnen draai
en en aldus een reis kunnen doen 
mislukken. Reeds verschillende gar- 
naalschepen hebben door deze feiten 
eens een dagreis verloren. Het is 
dan ook niet aan te nemen dat zulke 
dingen zo maar zouden meer geschie
den.

We wijzen er dan ook de vissers op 
dat ze indachtig moeten zijn dat alle 
afval of gelijk wat niet wegdrijft 
maar de ene of de andere uwer mede
mensen last kan bezorgen.

AANVOER
In de loop der maand Juni werd 

in de mijn 1.930.201 fr. vis en 391.824 
fr. garnaal verkocht. Totaal dus voor 
2.322.025 fr.

ONGEVAL
In de loop der week kwam het En

gels yacht «Santille» uit Londen 
’s avonds de haven binnengevaren. 
Aan de Yachtclub kwam het yacht 
in aanraking met een pont van de 
firma Braet. De motorboot werd be
schadigd en zonk.

DE VISWEEK
De vissers hebben met de grootste 

bereidwilligheid gezorgd voor de nodi 
ge vis voor de visweek. Ze hebben de 
visweek bezocht en hebben met genoe
gen het succes gezien dat ze gekend 
heeft. De tevredenheid over hun me
dewerking is dan ook te groter daar 
ze konden vaststellen dat er resulta
ten bekomen werden die onrecht
streeks invloed kunnen hebben op 
het rendement van de zeevisserij.

De Trams Oostende - De Panne
f

Het is niet te laat om de aandacht weg en maken geen «halte tussen 
te vestigen der bezoekers van onze Oostende en Nieuwpoort. Op deze 
stranden der Westkust op de ver- manier is het mogelijk 22 minuten 
snelling der verbindingen per buurt- in te winnen op het traject Oosten
spoorweg tussen Oostende en De de- De Panne. Deze treinen rijden in 
Panne, van 1 Juli tot 11 September, de beide richtingen volgens hierna- 

Rechtstreekse treinen, «week-end vermelde uurrooster, 
treinen» genaamd, wachten te Oost- Het geldt hier een proef welke, ho- 
ende-Kaai de aankomst af van de pen wij, door het publiek zal gewaar- 
voornaamste treinen van de Spoor- deerd worden.

Vertrek van Brussel Zuid ...................  7,30 8.45 9.52 16,35 | 18.40
Aankomst te Oostende .........................  9.08 10.21 11.28 18.15 j 20.15
Vertrek Oostende Kaai (buurtspoor.) 9.20 10.45 11,45 18.23 | 20,23
Aankomst De Panne Dijk ...................10.08 11.33 12.33 19.11 | 21.11

’s Zaterdags en ’s Zon- | ’s Vrijdags 
dags evenals op 20 en | en ’s Za- 
21 Juli en op 15 Aug. [ terdags en 

| op 20 Juli.
Vertrek De Panne Dijk .......................  9.50 I 10.39 12,09 13.09 19.42
Aankomst Oostende Kaal ...................  8.16 i 11.27 12.57 13.57 20.30
Vertrek Oostende Kaai (spoorweg) ... 8.00 j 12.07 14.34 21,07
Aankomst Brussel Zuid .......................  7,12 | 13.40 16.07 22,45

’s Maan- | ’s Zaterdags en 
dags. Uitge- j ’s Zondags evenals 

nomen op | op 20 en 21 Juli en 
15 Augus., | 15 Augustus,

rijdt op 16!
Augustus. |
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M a x f it ê & r f c f it e n
OOSTENDE

VRIJDAG 8 JULI 1949 :
Heden geen aanvoer.

ZATERDAG 9 JULI 1949 :
Slechts 3 motors met samen 160 

bennen .omvattende tong, tarbot, rog 
en zeer weinig andere soorten. De fij
ne vis wordt zeer duur en de andere 
varieteiten aan, lage prijzen van de 
hand gedaan.

Kgr. Fr. 
0.78 Kust 414 10.460
N.733 West 5552 36.250
B.610 Oost 2414 53.170

VVVVVVVVV'VVVVVVVVV

C h ü ó tin e  R O O S E
INVOER —  UITVOER 

TEL. 720.13 
713.13 (privé) (18) 

ALLE SOORTEN ZEEVIS 
VISMIJN, 5, OOSTENDE

«w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w i*

MAANDAG 11 JULI 1949 :
Aanvoer 1000 bennen : rog, ronde vis 

en wat kleine vis. Zeer geringe belang
stelling. Lage prijzen. De verkoop is 
spoedig afgehandeld.

Kar. Fr.
0.152 West 3007 42.090
0.337 Noordzee 16594 138.190
Z.510 Oost 4205 55.805
0.228 Noordzee 15111 53.120
0.257 West 6705 87.680
0.226 Kanaal 6990

ZEEVIS - GROOTHANDEL

Camille W I L L E M S
sedert 1887

IM PORT —  
Tel. : 72075/76

Telegram 
O O S

EXPORT 
72318/18 
Oostende 

Willemsco 
T E N D E 

(16)

0.277 West 8451
Z.413 Oost 6939
0.191 Kanaal 7288
SSO.297 IJsland 122260 
0.329 Noordzee 19140
0.214 Oost 7814
0.227 Kanaal 8090
0.128 West 7667
0.319 Noordzee 17311
0.312 West 3719

WOENSDAG 13 JULI 1949 :

85.450 
69.280
51.450 

417.872 
153.740
59.299 
70 105 
54.895 

128.410 
34.090

DINSDAG 12 JULI 1949 :
5000 bennen, waaronder 2500 met 

IJsl. soorten, doorgaans allen van zeer 
goede hoedanigheid en bijzonder keus 
rijk aangevoerd door 15 vaartuigen. 
Zeer levendige markt, grote belang
stelling, redelijke en vaste afzetprij- 
zen. De IJsl. soorten boeken over het 
algemeen goede prijzen.

Kgr. Fr. 
0.237 Noordzee 2057 18 080
0.246 Kanaal 7238 105 080
0.291 West 7484 49.610
0.179 Noordzee 22167 173 475
0.267 West 2754 51.720

0.89 IJsland 
0  236 Noordzee 
N 819 West 
O 269 Noordzee 
0  279 Kanaal 
N 890 West 
O 326 Noordzee 
0  318 Fiaden
0  86 Noordzee
0 1 ̂ 0 Noordzee 
O 192 Oost 
0.48 Oost
O 119 Oost 
Z 504 Oost 
O 135 West 
SSO 294 Fiaden 
O 46 Kust 
N 806 West 
0.285 Noordzee

Kar.
63592
18536
8361

12474
5271
5^58

16840
29126
13500
11531
6100
2518
5401
5416
5572

20893
1134
3368

16261

Vrijdag 8 Juli 
Zaterdag 9 Juli 
Maandag 11 Juli 
Dinsdag 12 Juli 
Woensdag 13 Juli 
Donderdag 14 Juli

Kgr. Fr.
geen aanvoer

8380 
52612 

250379 
249.492 

932

IJSLANDSE VISSOORTEN
DINSDAG 12 JULI 1949 :

Kabeljauw 5,60-8.00; gul 1,70-5.00; 
koolvis 1,30-1,70; leng 4,20; schelvis gr. 
8.60-9.00; mid. 1,95-6,40; kl. 1,60-2,25; 
zeewolf 3,60; klipvis 6,00-6,20; wijting 
1,80-2,00; vloot 3,40; heilbot 15.60- 
25.00; hondstong 3,60-5.20; schotse 
schol 11,20-12,00; platen 7,40-12,00 fr 
per kgr.

WOENSDAG 13 JULI 1949 : 
Kabeljauw 6,80-7,20; gul 3,40-5.00; 

koolvis 1,40-1,45; leng 1,85-1,90; schel
vis grote 12,60; midd. 1,90-4.00; kleine 
1,30-1,60; zeewolf 3,40; klipvis 7,40; 
heilbot 12,60-33,00; hondstong 1,60- 
3,60 fr per kgr.

Huis R~p*:. Huysseune
»*?P6r" .  EXPORT
\ A R N A A L

^ I d e  garnaal

Aanvoer 5000 bennen waaronder on
geveer 1250 met IJsl. soorten. Zeer 
levendige 'belangstelling en  m ooie a f-  
levendige belangstelling en mooie af- 
zetprijzen voor tong. De andere va
rieteiten, met inbegrip der IJsl. soor
ten, behouden daaromtrent dezelfde 
afzetprijzen als deze van daags voor
dien. De eerste volle haring van de 
Fladenharinggronden wordt heden 
aangebracht. De prijzen van deze ha
ring schommelt tussen 430 en 620 fr. 
de ben. De markt wordt eveneens voor 
zien van een partij mooie makreel die 
verkocht wordt aan prijzen gaande 
van 180 tot 230 fr. de ben naargelang 
de grootte.

Si ?&»$***!|*
H .

Tel. Privé 421.06
(4) Vismijn 513.41
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Z E E B R U G G E
VISAANVOER

Fr.
205 346 
103 375 
60 790 

100 388 
79 930
44 990 

103 950 
173 950 
205 346

68 705
46 490
45 400 
33.155
47 640
48 615 
55 945

6 740 
24 880 
85.016

Dat. Kgr. Fr. Reiz.
6-7 27.800 340.195 14
7-7 12,600 141.250 8
9-7 10.650 156.990 5

11-7 14.150 189.010 6
12-7 11.950 163.460 5
13-7 20.800 263.020 8
14-7 14.500 161.380 7

VISAANVOER
... blankenberge
Dat. Kgr. Fr. Reiz.
11-7 1,634 18.785 3

DONDERDAG 14 JULI 1949 :

Slechts één vaartuig met onbedui
dende vangst bestaande uit bots. Deze 
worden goedkoop afgenomen.

Kar. Fr. 
0.31 Kust 932 3.790

AANVOER EN OPBRENGST PER 
DAG

99 880 
507 665 

1.522 556 
1.434 340 

3 790

ZATERDAG 9 JULI 1949 ;
Grote tong 40-47; bloktong 51-54; 

fruittong 59-63; schone kleine 62-67; 
kleine 50-62; pladijs grote 4-5; midd.
7-8; kleine 10-14; deelvis 4; kabel
jauw 20; gullen 15; wijting 2; rog 6- 8 ; 
scherpstaarten 6 ; tarbot grote 40-44; 
midd. 22-28; varia 24; griet 21; schar 
8 ; pieterman 28-30; knorhaan 4 fr. per 
kgr.

MAANDAG 11 JULI 1949 :
Grote tong 39-43; bloktong 50-52; 

fruittong 53-54; schone kleine 56-58; 
kleine 50-53; pladijs grote 6- 8 ; midd.
8-9; kleine 9-11; deelvis 5; gullen 10; 
wijting 3; keilrog 10; rog 6- 8 ; tilten en 
scherpstaarten 5-6; halve man 2-3; 
tarbot grote 34-36; midd. 23; varia 
14-16; griet 15; bot 2-3; pieterman 32; 
knorhaan 1; zeehond 2-3 fr per kgr.

DINSDAG 12 JULI 1949 :
Grote tong 36; bloktong 47; fruit

tong 49-52; schone kleine 50-53; kleine 
51-60; pladijs midd. 10.11; kl. 10-12; 
deelv. 2; kabelj. 14; gullen 10; wijting 
2; rog 9; tilten 6 ; scherpstaarten 7; 
halve man 4; tarbot grote 32-36; mid. 
30; varia 18-16; schar 9; pieterman 25 
-28 fr per kgr.

WOENSDAG 13 JULI 1949 :
Grote tong 38-40; bloktong 53-56; 

561795* 3.568.231 fruittong 57-63; schone kleine 59-64;
kleine 58-61; pladijs grote 7-9; midd.

8- 10; kleine 10- 12; deelvis 6- 8 ; kabelj. 
15; gullen 7; wijting 2 ; rog 11; tilten 
8 ; scherpstaarten 10; halve man 4; 
tarbot grote 37-39; midd. 20; varia 16- 
20; griet 14-15; bot 2; schar 9; pieter
man 30-32; knorhaan 4 fr. per kgr. 
DONDERDAG 14 JULI 1949 :

Grote tong 42; bloktong 52-53; fruit

tong 63-64; schone kleine 60-65; kleine 
56-62; pladijs grote 6 ; midd. 6- 8 ; klei
ne 10-11; deelvis 3-4; gullen 5; wij
ting 1,20; rog 7-9; tilten en scherp
staarten 5-6; halve man 3-4 tarbot gr, 
38-40; midd. 22-30; varia 18-19; bot 4; 
schar 7-8; pieterman 25-30; knorhaan 
6 ; zeehond 4; zeehaai 4 fr per kgr.
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V o o r uitstekend  IJS, VIS en 

GARNAAL w ende m en z ich  tot

f ir m a  H. DEBRA
Telefoon Heist 513.80 EXPORT —  IMPORT

(6) ZOUT VOOR DE VISSERS
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VERWACHTINGEN
ZATERDAG 16 JULI 1949 :

Van de W est: 0.200; 0.330; 0.174 
(50 bennen kreeftjes).
Van het Kanaal : 0.204.

MAANDAG 18 JULI 1949 :
Van de Oost : 0.102; 0.156.
Van de Noord : 0.332; 0.266 (300 b.) 
0.94; 0.305.
Van de West : 0.256.

DINSDAG 18 JULI 1949 :
Van de Oost : 0.283.
Van de Noord : 0.247; 0.2.17; 0.311;
0.250 ; 0.218. 
Van de West 
Van IJsland

0 .201.
0.157 (met 20 bak

ken, 700 b. kabelj., 500 b. schelvis) 
DINSDAG 19 of WOENSDAG 20 JULI : 

Van de West : 0.215.
WOENSDAG 20 JULI 1949 :

Van de Oost : 0.127; 0.131; 0.165; 
0.154; N.745; 0.175.
Van de West : 0.122; 0.193.

Van de Noord : 0.280 ; 0.244; 0.66; 
0.173.

DONDERDAG 21 JULI 1949 :
Geen verkoop.

Verder te verwachten in de loop van 
de volgende week : 0.289 ; 0.220 ; 0.153. 
Kunnen ook nog markten : Z.409; 
0.223 ; 0.112; 0.60; 0.104; Z.417; 0.118; 
0.173; 0.225 ; 0.121; 0.33; 0.315; 0.224; 
0.105; 0.115; 0 .7 ; 0.77; 0.196; 0.243; 
0.140; 0.254.

Onze invoer van vis
Tijdens de maand Juni 1949 werden

262.000 kgr. vis aangevoerd, waaron
der 22 duizend kgr uit Nederland, 263 
duizend kgr. uit Denemarken en 4.000 
kgr. uit Noorwegen.

Voor Mei bedroeg het ingevoerde 
kwantum 415.000 kgr., waaronder
200.000 kgr gepen.

GARNAALAANVOER

7-7
8-7
9-7
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O O S T E N D E
1093 41.084 35-40 22 37
3603 102.239 26-35 52 29
3540 115.365 . 28-36 62 32
2622 76.371 27-33 49 29
3506 96.861 26-32 64 27
3482 93.107 22-32 64 27

Z E E B R U G G E
5661 157.452 23-36 51 27.81
3839 122.550 25-37 40 31.92
5538 157.634 24-34 53 28,46
5506 190.679 28-43 59 34,63
3789 121.731 27-39 53 32,12
4911 142.406 25-36 56 29
5322 120.543 15-28 59 22,65

BLANKENBERGE
260 8.205 28-34 4 31,56
160 6.312 39-42 3 39.45
190 5.886 29-34 4 30.97
175 5.326 29-32 3 30.43

■
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111
96

105
93
72
88
90

65
54
47.5
58

VISMIJN O O S T E N D E

Vrijdag

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

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

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

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

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

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

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

Gullen .....................
Lotte —  Ste er t (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 — Koolvis ...............
Esturgeon —  Steur ............... ...
Loup —  Zeewolf ...........................
Colin blanc —  Vlaswijting ... 
Poisson St-Pierre —  Zoonevis 
Bots ....................................................

Zaterdag

53.40 67,60
74.00 75.40 
69.6»
65.00
61.00
49.00 57.50

WEEK VAN 8 TOT 14 JULI 1949

Maandag Dinsdag W oensdag Donderdag

43.00 51,40
58.00 62,00 
58,4» 60.00
52.00 58.60 
43.40 50.00
28.00 33 50
23.00 27.80 
13.20

36.00 46,00
49.60 54.00
51.60 58.60
49.80 60.50
39.80 47,30
28.00 32,00 
20.20 25.00
15.00 18.60

il,50
2.Ö0 3 00 

19 40 20 03
2,50 2,60 

12,20 19.20

23.00 £9.00 
2,20 2.80

25.00 40.00 
1,30 2,20

5.60 5.90 4.20 5.20 

1 6 ,0 0 ”

39.20 57.40
61.60 67,60
64.60 69.40 
63.80 65.00
48.20 55.00
28.00 33.00
20.00 25.00 
11.50 14.00

11.50 8.80 13.80 7,60 13.60 6,60 12,60
16,00 11,60 13.80 7,40 12,60 6,80 12.40

14.40 15.00 9.40 14.60 7,00 13.00
7.40 14.20 6,80 12,00 6,20 12,00
3.20 4.00 1,40 2,40 1,70 3,20

3,60 2.40 2,70
5.60 7.40 4.20 6,40 1,40 2,70

11,20 14.50 9.00 12.50
8.50 10.00 7,00 7,60 9.00

3.20 3.40 3.20 3.40
2.40 6,80 3,20 8,00 2.00 7.40 1,90 8.50

9.00 10.50 12.00 14.00
1,10 1,10 1,20 1,30 1,70 0.80 1.20

8.40 11.00 8.00 11.40 7,40 9.80
4.00 2.20 6.40 1,70 6,00 1,30 8.00

15.00 21,00 18.00 21,80 18.00 24.00
3.00 4.60 3,20 4.20 1,30 5.20

4.60 6,70 5.80
12,00 12,80 9.50 12.90 6,00 12,10

4.50 7,00 4.00 6,00 4.00 5.50
4,00 4.50 5.00 5.50 4.00 5.00 4.00 5.00

30.00 30.80
10.40 10.80 2,00 7,20 0.90 4.60

3 60 12,00 3,20 4.30 3.00 10.80 3.40 5.20
3.60 9.00 9.00 2,80 11,20 5.60 10.60

7.00 12,00 5.00 12,60 6,00 12,60

1,95 2,20 
14.80 22,00 
8,60 12.40

25.00 39.00 
1,30 2,50

2,40 3.00

VISMIJN YMU1DEN
WEEK VAN 5 TOT 11 JULI 1949

Dinsdag W oensdag Donderdag Vrijdar. Zaterdag

0.50
0.09
0.19
0.44

0.44

0.40

0.86 <175

2,15 1,70 
0.29 0.20

0.62” "6.56

0.62 0.50 
0.10

0.70 0.78
0.11

0.41
0.78 0.64

0.53 0.43

0.53 0.49 
0.51 0.40 
0.75 0.63 0.86 0.58

2.10 1,75 
0.24 0.22

0.65 0.59

1,95 1,60 
0.21

0.65

0.37

0.65 0.54

2,05 1,70 
0.25 0.24

Maandag

2,20 2,30 2,15 2,40 2,30 2,30 2,40 2,25 2,50 2,30
2,10 1.90 ,215 1,95 2,40 2,20 2,30 2,20 2,10 2,45 2,20
2,20 2,05 2,20 2,00 2,45 2,30 2,30 2,20 2,30 2,10 2,45 2,30
1,90 1,75 2,05 2,15 1,95 1,95 2,25 2,20 2,40 2,10
1,40 1,30 1,70 1,60 1,70 1,40 1,30 1,45 1,35 1,80 1,50
1,80 1,55 1,85 1,55 1,70 1,45 1,80 1,60 1,75 1,50 2,05 1,50
1,62 1,26 1,64 1,44 1,54 1,62 1,38
1,54 1,32 0,64 0.64 1,64 1,34

1,48

1,28 1 24 1 20
1,22 1,02 1,16 1,02 1,10 0.96 0.98 1,20 0.92 1,14 0.98
0.93 0.49 0.97 0.67 1,00 0.76 0.97 0.96 0.94 0.58 0.98 0.62
0.48 0.13 0.72 0.16 0.76 0.37 0.71 0.66 0.60 0.27 0.60 0.24

0.60 0.42 0.72 0.60 0.93 0,80 0.84 0.64 0.80 0.71 0.72 0.57
0.70 0.51 0.75 0.66 0.90 0.80 0.74 0.68 0.80 0.68 0.79 0.73
0.62 0.53 0.66 0.48 0.57 0.46 0.58 0.52 0.58 0.32 0.68 0.37

0.85 0.83 0.88 0.88 0.80 0.83 0.80
0.98 0.86 0.83 0.83 0.79 0,88 0.80

0.70 0.68 0.79 0.75 0.82 0.68

0.08 0.05 0.15 0.06 0.10 0.12 0.23 0.08 0.19 0.07
0.89 0.53 0.67 0.52 0.88 0.59 ... 0.83 0.50 1,14 0.56

0.69 0.50 0.71 0.65 0.30 0.29 0.66 0.46 0.53 0.45 0.92 0.60
0.62 ..... 0.68

0.45 0.12 0.46 0.27 0.46 0.18 0.32 6.30 0.38 6.21 0.46 0.20
0.27 0.21 0.84 0.20 0.42 0.60 0.42 0.49 0.27 0.66 0.36
1,09 1,02 1,06 1,00 0.98 0.96 1,16 1,08 1,01 1,06 0.98
0.32 0.20 0.30 0.34 0.36 0.48 0.34 0.31 0.20 0.32 0.21

0.56
0.68

0.46
0.39

0.41

0.75 0.44

2,10 1,75 
0.24

0.90



Sie êeöcfiewtmg, aan de nijae%fieid
Wanneer we het in dit hoofdstuk drijfsraden is reeds in het Staats- ben na 5 jaar bezetting en geleide 

voornamelijk over de Nederlandse blad verschenen en in Juni 1949 economie, opeens de grootst moge- 
bedrijfsorgamsatie zulen hebben, is werden zelfs de leden van de Cen- lijke vrijheid teruggekregen. Door 
dit vooral omdat de evolutie in bei- trale Raad voor het Bedrijfsleven allerlei omstandigheden zijn ver- 
de landen : België en Nederland, om- benoemd, zodat wij een schrede voor schillende nijverheden niet meer in 
zeggens mm of meer gelijklopend is. zijn, terwijl in Nederland de memo- staat gebleken zich zelf op eigen

rie van antwoord de regering op ver- kracht te handhaven en verlangen 
schillende nota’s op het laatste ont- naar ’n degelijke staatshulp die hen 
werp, pas voor enkele weken ver- in het kader van de wet gegeven

Om de beurt doen de beide landen en 
regeringen een voorzichtige schrede 
vooruit op de weg naar publiekrech
terlijke bedrijfsorganisatie.

OE BESCHERMING IN NEDERLAND
De Nederlandse regeringsvoorstel

len omtrent deze aangelegenheid 
zijn echter het meest aan critiek, en 
gezonde critiek .onderhevig en met 
deze opwerpingen wordt zoveel mo
gelijk rekening gehouden door de 
Regering, zodanig zelfs, dat het

schenen is.
Dat Nederland zich met deze nieu

we organisatie van het bedrijf in
tenser bezig houdt dan ons land, is 
enigszins te begrijpen. Het Neder
landse bedrijf ondervindt nog steeds 
de gevolgen van een sterke staats
inmenging, de Nederlandse econo
misten en bedrijfsmensen spreken 
bijgevolg min of meer uit ondervin-

wordt. Of ze verlangen naar Staats 
inmenging is een andere kwestie. 
Daarom ook staan ze min of meer 
onverschillig tegenover het vraag
stuk, daar voor hen het hoofddoel 
is, in theorie althans, of meer rege
ringshulp of regeringsaandacht een 
tijdelijke uitkomst betekent. In de 
verre toekomst wordt gewoonlijk niet 
gekeken omdat de nood bij ons zo

pen kwam, nieuwe nota’s, antwoor- t t staatsinteresse kan mee-
den van de regering, enz... In Belgie r i*  " , ®
zijn we reeds een stapje verder : de ë -
raamwet tot oprichting van de be-

f r -  : ---------------------------------“

Wij in België daarentegen, heb-

CARELS
Diesel M otoren

AGENTSCHAP

R. Bauwens & C°

voorontwer ding QVer nadelen en geVaren welke hoog is dat onmiddellijke hulp moet
komen.

Aan de hand van enkele artikels, 
(Publiekrechterlijke Bedrijfsorgani
satie door Jhr. Dr. J. C. Mollerus), 
verschenen in de «Visserijwereld», 
willen we hier een korte schets ma
ken van het voor en tegen van het 
vraagstuk : Privaatrechterlijke of
Publiekrechterlijke Bedrijfsorganisa
tie.

DE VOOR- EN NADELEN
We kunnen de toestand in Neder

land als volgt formuleren : het Ne
derlandse bedrijf, gedrukt door de 
last van de voortzetting der oorlogs
economie, wil zich vrijer bewegen, 
zoekt ruimte en vooral toekomst. 
Voorgelicht door de gebeurtenissen 
in andere landen, wenst het hiervoor 
meer garantie (staatshulp) en een 
aangepaste vorm (bedrijfsorganisa
tie). Men vraagt zich angstvallig af 
of men niet van de hak op de tak 
zal springen bij het overschakelen 
van geleide economie naar publiek- 
rech terlijke bedrijfsorganisatie. En 
zal het nieuwe, hoe aantrekkelijk 
ook, altijd even fris en goed blij
ven ? Zal men van het ontwerp niet 
af willen wanneer het té laat is ?

(Vervolg toekomende week)

REDERIJKAAI, 35
OOSTENDE 0S>

200 Praktische De heer
VAKRECEiJTEN Antoine D EPAU W

naar AmerikaiVOOR ALLERFIJNSTE LANG HOUD- 
ifJARE MARINADEN EN VIS-VOLCON 

SERVEN

iv. blik en bocaal, div. opgiet-sausen,; Onlangs meldden we, dat de heer 
i Mayonnaise Salad-Creams, Rèm ou-: Ant. Depauw, vóór de oorlog verbon- 
; lades, Ragouts, Zoutzure Creams, Wijn den aan de visserij dienst van het Zee- 
jsaucen, Piccalilly, Chutney, W o r c e s -  wezen, vereerd werd met de hoogste 
iter, e.a. Crabpasta’s Ansjovis, Paling,;onderscheiding.
: Bokkenboter, Garnalenragouts, Gar-; Thans is de heer Depauw afgeva- 
inalen, Makreel, Mosselconserven, 68 ren naar Amerika om er België te 
i Visconserven met sausen, Zoutzure; vertegenwoordigen in de UNO als vis- 
; Augurken (fijn gekruid) m. fenkel, serij-technoloog. We zijn overtuigd 
;,Dil en Estragon, Kippers, Brisling, dat de heer Depauw er nuttig werk 
IPilchards, Sardines. Vele nieuwe pro- zal verrichten voor ons land en de 
iducten. Steriliseertabel v. Augurken,: zeevaart.
|Salades, Vis, Groenten, Vleeswaren,;
jen vruchten (fabrieksmethode) A d - i - ^ — ■— ^  
ivies en practisch medewerken. Vraagt: 
iinlichtingen direct aan het PROEF-: 
i STADION VOOR DE VISCONSERVEN; 
i INDUSTRIE te WASSENAAR (Hol-; 
iland> Rust en Vreugdl. 12. Telef. 8880

VEREERD
Remy Jonckheere, eerste luitenant 

aan boord van de paketboten, werd 
thans vereerd met het ereteken van 
ridder van het Frans Erelegioen ge
paard gaande met het Frans oorlogs- 
kruis met palm. ,

Het is de tweede vrijwilliger welke 
met Lt Billiet tijdens de oorlog te 
Dieppe landde.

Zoeklichtjes
MLninim i ïïïh i iirnnii n liiïï_______

4 TE KOOP : Een mooi en sterk 
VISSERSVAARTUIG met ganse uit
rusting, gebouwd in .1944 en voorzien 
van een motor AWA van 80 PK van 
hétjeelfde jaar. Voorwaarden Bureel 
blad onder nummer 247 (247)

♦ HUIS TE KOOP, gelegen Rentenier
straat, 17. Zich wenden Dilbeekstraat 
105 Mariakerke Oostende (229)
♦  TE KOOP : Een houten vissers
vaartuig in 1928 gebouwd te Oosten
de -  21 B. Ton, voorzien van een mo
tor Skoda van 80 P.K. van 1946 en 
alle bijhorigheden. Zich wenden bu
reel blad, nummer ________ (255)
♦ TE KOOP : Garnaalschip 11 m. ge
bouwd in 1943. Motor 35 P.K. 1945 
In de vaart. Zich wenden bureel blad

(243)

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 Oostende in 1937, 75 B. Ton voor
zien van een motor Deutz van 180 P 
K. van 1938. Bureel Blad (163)
♦ Een houten vissersvaartuig In 1943
te Nieuwpoort gebouwd, 180 B. Ton, 
voorzien van een motor ABC van 80 
P.K. van 1943. Bureel blad (164)
♦ Een houten vissersvaartuig ge
bouwd in 1944 van 25 B. Ton, voorzien 
van een motor A.B.C va» 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 
haringnetten electriciteit. Schrijven 
Nr 175. (175)

BELGISCH CONGO
Koion'ale Firma wenst voor haar diensten in Congo aan te wer

ven :
1 ) O f f i c ie r e n  gediplomeerd ter lange omvaart of kustvaart
2) Meoaniekers gegronde kennis van scheepsdieselmotoren van 

400 P.K.
Leeftijdgrens 35 jaar -  Belgische nationaliteit - Enige kennis van 

franse taal - Schrijven met curriculum vita.e Agence Rossel Nr 131455 
Brussel.___________ (262)

hij neemt geen 
lichtzinnig besluit

Voor de keus van rijn wagen heelt Indien zekere merken enkele dezer
hij minima-eisen gesteld. Zijn auto hoedanigheden bezitten, ral Mijnheer 
mo«et een rasecht profiel hebben en DEVOS nochtans vast stellen dat er 
harmonische lijnen. Hij weet lnder« 
daad hoeveel prestige een mooie
wagen aan zijn eigenaar verleent.
Mijnheer DEVOS wenst een behaag
lijke en ruime wagen, om met zijn 
familie «zonder vermoeienis* lange 
tochten te kunnen ondernemen.
Op de hoogte zijnde van de laatste 
verbeteringen in c‘e automobielnij
verheid verwezenlijkt, wenst Mijnheer 
DEVOS de toepassing ervan in zijn 
toekomende wagen. Hij weet wel 
dat heden macht en zuinigheid te 
ramen kunnen gaan ; hij verlangt een 
wagen, zuinig zowel bij verbruik als 
door de lage onderhouds- en her
stellingskosten,

S T U D E B A K E R

maar één is die ze allen verenigt 
Om deze reden valt zijn keus op een 
STUDEBAKER. j

AUTOMATISCHE OVERDRIVE 
STUUR MET VERANDERLIJKE 
VERHOUDING 
ZELf REGELENDE REMMEN 
NIET-VtRBLINDENDE STUURB0RD- 

WIJZERPLATEN 
TOTALE ZICHTBAARHEID 
BREDERE WIELEN ENZ.

gesticht in 1852

CHAMPION 14 PK C0MMANDER 19 PK.

UTO OCCIDENTAL
; 121, St Pieterskaai T. 335.59 • GENT : 29-31, Phoenixsti. T. 549.12^ 

KORTRiJK : 48, Zwevegemstraat T. 14.14 (voorl. ad.) 4

De modernste onderhouds-en hesrtellingsdienst van Vlaanderen venekerd aan 
malige prijzen dank aan een uiterst modern gereedschap.

ÉL

SXe viömeek te Mieuiupaa%t
schitterend geslaagd

Verdere M arktberichten

Datum Gewicht
5-7 485
6-7 395
9-7 435

11-7 546

N I E U W P O O R T  
GARNAALAANVOER

Prijs per kg. 
29-30 
27-30 
33-40 
33-38

DINSDAG 5 JULI 1949 :
Tong ongekl. 35; platen grote 10; 

midd. 7; kleine 2; rog 4 fr per kgr. 
WOENSDAG 6 JULI 1949 :

Grote tong 29; bloktong 37; fruit
tong 50; tarbot 28; platen grote 10; 
midd. 7; kleine 4.50; keilrog 9; rog 4-5; 
zeehond 2 fr per kgr.
DONDERDAG 7 JULI 1949 :

Tong ongekl. 45; tarbot 29-32; pla
ten grote 11; midd. 7-7-5; kleine 5-6; 
rog 5; zeehond 3 fr.
ZATERDAG 9 JULI 1949 :

Grote tong 39-40; bloktong 50; fruit
tong 64; tarbot 40; platen grote 16; 
keilrog 10; rog 8 ; zeehond 2 fr per . 
MAANDAG 11 JULJ 1949 ;
Blok- en fruittong 64-73; ongeklass. 
tong 50; tarbot 40-43; platen grote 13; 
midd. 11; kleine 3-4; keilrog 10-11; rog 
7-9; zeehond 4 fr per kg.

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

In de afgelopen week werden in 
totaal 7204 kgr verse vi& en 718 kgr 
garnaal aangevoerd zijnde de op
brengst van 7 en 12 reizen. De ver
koop bracht respectievelijk 92.578 en 
24.059 fr. op.

Voor de volledige maand Juni be
droegen de cijfers : vis 27.475 kg

voor 29 reizen met een opbrengst van 
311.252 fr., garnaal 5317 kgr. vor 90 
reizen en 141.788 fr.

IJMÜ1DEN
In de week van 5 tot 11 Juli kwamen 

aan de rijksvishallen 13 stoom en 45 
motortrawlers hun vangsten verse vis 
en verse haring verkopen. De totale 
aanvoer bedroeg 675.000 kgr verse vis 
en 50.000 kgr verse haring.

De IJsland-vangst, groot 75.000 kgr, 
bestond uit 2/3 schelvis en 1/3 koolvis.

De kwaliteit was middelmatig, de 
prijzen bevredigend. Dit was waar
schijnlijk de laatste IJsland-trawler 
voor 1949. Reeds verschenen verleden 
week enkele trawlers met verse haring 
en de aanvoeren beloven reeds groter 
te worden.. Het verse haringseizoen is 
dus aangebroken. Men is van zin, in
dien nodig, de haring tegen opvang- 
prijzen uit de markt te nemen. Theo
retisch is dit prachtig, of de praktijk 
zo uitvoerbaar is als men denkt, dient 
te worden afgewacht.

Het is te hopen dat men ditmaal 
de IJmuidense markt niet verstoten 
zal van verse vis, tijdens het haring
seizoen, zoals verleden jaar.

Vangsten Noordboten bestonden 
uit veel makreel en schelvis. De kabel 
jauw was zeer schaars. De motors 
brachten voldoende tong en schol ter 
markt.

De verkoopprijzen waren de gehele 
week zeer goed. Export had plaats 
naar Engeland, Frankrijk, Zwitser
land en België, doch voor ieder land 
op bescheiden wijze. Verwachting toe 
komende week : 15 stoom en 80 mo
tors.

VAARTUIGEN

a . ï ï . e .

Diesel
Motoren

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

(10)
EXPERTISEN

(Vervolg van blz. 3.)

Tenslotte-was hij de mening toege- 
daan dat moesten alle Belgen Nieuw
poortse vis eten, het visverbruik snel 
zou vermeerderen.

Ja, dat is toch ook propaganda.
♦ ♦  ♦

Hubert Van de Vijvere van het NIR 
deed het nog anders en wist te ver
tellen dat vis zo taai niet was als het 
vlees van een bejaarde stier. Hij deed 
uitschijnen hoe veel Belgen denken, 
dat vis alleen ’s Vrijdags dient gege
ten te worden en dat zeer velen niet 
weten dat er veel soorten vis bestaan. 
Bij het eten van kleine vis van de 
kustvisserij komt het water U in de 
mond al moet ge die 150 Km. in uw 
auto meedragen, vertelde hij, zodat de 
visreuk 14 dagen in uw auto blijft.

In een woord, een drietal Vande Vij- 
vere’s zouden meer propaganda doen, 
dan een ganse propagandacommissie 

♦  ♦ ♦
En dan hadden we die onvergete

lijke lesgeefster mevrouw Coenen, 
welke niets heeft ontzien en veel huis
moeders een staaltje te zien gaf van 
de vele mogelijke bereidingen met vis.

In de radio hoorden we haar snate
ren, de potten laten klinken en het 
was alsof de reuk van de lekkere ge
bakken vis uit onze radio kwam ge
vlogen, zo goed wist ze het aan boord 
te leggen om bij haar toehoorders de 
nodige belangstelling te wekken.

’t Was prachtig gewerkt en tevens 
zeer verdienstelijk als men bedenkt 
dat alle andere professors en lera
ressen thans hun vacantie doorbren
gen.

♦  ♦  ♦
Enkele Nieuwpoortse reders zorgden 

voor garnaal en elke morgen voor 
verse vis. Er was er zelfs ene, waar
van het vaartuig niet binnen was, die 
er kocht om te geven.

Dat was kranig en de kontact com
missie verdient een pluimpje voor 
haar puike medewerking.

Een vishandelaar kuiste de vis en 
zorgde er voor dat ze met een net 
voorkomen op de tafel kwam.

Graag hadden we dit kuisen ter 
visweek zien doen ’t ware nuttiger ge
weest voor de opleiding van onze huis 
vrouwen.

Volgende maal zal men hier ook 
wat bijgeleerd hebben.

♦  ♦  ♦
En nu aan het werk voor de volgen

de visweek, binnen twee jaar, zei bur
gemeester Gheeraert. We hebben iets 
bijgeleerd en zullen het volgende 
keer nog beter doen.

Moesten alle gemeentebesturen het

zo opvatten, dan zou het visverbruik 
in ons land verdubbelen.

Na Heist, Blankenberge, gaf Nieuw
poort ons een mooi voorbeeld.

Wanneer zal Oostende, welke over 
machtig veel middelen beschikt, zich 
niet laten beschamen,

De Verzekering 
van de 

Binnenschepen
EEN BELANGWEKKEND WERK

e  ■  e

Inzake binnenvaartverzekering is 
de Antwerpse markt een der voor
naamste van het vastenland. Verze
keringsmaatschappijen van eerste 
rang, zowel binnenlandse als buiten
landse houden zich met deze verze- 
keringstak bezig. De polis van Ant
werpen heeft lange tijd als uitgangs
punt gediend voor de meeste casco- 
verzekeringen, dit wil zeggen de ver
zekeringen van de schepen zelf. Lang
zamerhand hebben de voorwaarden, 
die op de Rotterdamse markt van 
kracht waren, hun invloed doen ge
voelen. Deze wisselwerking heeft aan 
de Antwerpse markt thans een eigen
aardig karakter gegeven. Het gelijk
tijdig gebruik van Antwerpse en Rot
terdamse voorwaarden is daaraan 
niet vreemd.

Ten behoeve van diegenen, die bij 
de binnenscheepvaart betrokken zijn, 
heeft dhr. Pierre Wildiers, docent aan 
de Rijkshandelshogeschool te Antwer
pen getracht het mechanisme van de 
binnenvaartverzekering te Antwerpen 
op een klare en overzichtelijke wijze, 
uiteen te zetten. In zijn werk «Binnen 
vaartverzekering» (casco’s),, uitgave 
Lloyd Anversois, Vleminckxstraat, 12, 
Antwerpen, is dhr. Wildiers volledig 
in zijn opzet geslaagd.

Op bevattelijke manier heeft de 
schrijver een overzicht gegeven van 
de rol en de betekenis van de verze
keraar, de verzekerde en de makelaar 
Verder heeft hij, in het eerste deel, 
enkele nuttige gegevens verzameld 
omtrent wetten en polissen, de aan
sprakelijkheid en de nietigheid van 
de verzekering.

Het tweede gedeelte, gewijd aan de 
risico’s, bespreekt de polis van Ant
werpen, terwijl het derde gedeelte 
handelt over de averij De laatste twee 
delen bevatten gegevens aangaande 
de aanvaringen en de vereffening.
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Op de grote Slanken
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Binst meer dan 400 jaar is de vis 
van de waters van de Grote Banken 
synoniem geweest van de naam 
Nieuw Foundland. Gedurende deze 
periode werden millioenen ton vis 
gevangen om de markten van Euro
pa en Amerika te bevoorraden. Ge
zouten kabeljauw werd een van IJs- 
lands voornaamste exporten, maar 
er wordt nu stilaan overgegaan naar 
’t vervaardigen van verse filets. Ve
le treilers die aan het vissen zijn

het gebied gekend als de Grote Ban
ken zijn bedreven in deze visvangst.

Typisch is een van deze treilers : 
de «Blue Spray» van 399 ton. Met de 
laatste en meest complete zee en 
visserij-apparaten uitgerust, vangt 
deze treiler de vis door een groot net 
over de zeebodem te trekken. Zodra 
de vis vanuit het net aan dek gele
digd is, wordt zij gegut en in het ijs 
gelegd om later in St. John als filets 

vervaardigd te worden. De achttien

Visproductie
De productie van vis in 1948 voor 

de Hawaiï Eilanden wordt beraamd 
op 14.595.000 Ibs, waarvan 68 t.h. be
stond uit tuna.

ten Zuiden van Nieuw-Foundland in bemanningsleden worden 18 procent
van de bruto-opbrengst betaald. In

VERENIGDE STATEN
LUCHTVERVOER

Meer dan 500 pond verse vis ko
men alle dagen per vliegtuig te Mon- 
treal aan.

HEILBOTVISSERIJ
De heilbotvisserijnijverheid is het 

onderwerp van een nieuwe opvoed
kundige film uitgegeven door de U.S. 
Fish and Wildlife Service. «Pacific 
Halibut Fishing», genaamd, volgt de
ze film een typische schoner van 
Seattle bij een reis naar de Golf 
van Alaska en toont de methoden 
met dewelke de heilbot gevangen 
wordt. Het is een 16 mm. kleuren
film en deze duurt ongeveer 12 mi
nuten •

Spanjaarden willen 
de VRIJHEID

In Spanje zijn de prijzen van de 
vis nog steeds getaxeerd en dit is 
niet naar de zin van de Spaanse vis
sers en reders, vooral de reders moe
ten het hoofd bieden aan veel gro
ter exploitatiekosten.

Vissers en reders zijn namelijk 
van oordeel dat, indien de prijzen 
aan de bron hoger worden, dit nog 
geen terugslag op de detailverkoop 
moet hebben, als men maar wil be
grijpen dat er veel te veel tussen
personen zijn en dat het uitschake
len van enkele daarvan de prijzen 
een gevoelige duw naar omlaag zou
den kunnen geven en talrijke onkos
ten wegcijferen.

De Spanjaarden hebben ten ande
re kunnen uitmaken, dat de prijs 
van de bron driemaal groter gewor
den is als de verbruiker de vis in de 
winkel gaat kopen.

Januari voer de «Blue Spray» uit 
naar de Grote Banken. De reis duur
de zeven dagen gedurende dewelke er 
27 malen getreild werd. Maar het 
was gevaarlijk, aangezien het storm
achtige weder. Bij de terugtocht was 
de treiler gedurende 12 uur in groot 
gevaar om te kapsijzen, wanneer een 
ijswind het schip veranderde in een 
ware ijsblok, van voorsteven tot ach
tersteven en van waterlijn tot mast
top. Het ijs begon zich te vormen 
aan dek, wanneer de treiler nog 140 
mijl van St John verwijderd was. De 
kapitein gaf order 6000 pond vis 
die aan dek stond, over boord te 
werpen. Gedurende 12 uur leverde 
de bemanning een onverbiddelijke 
strijd tegen het ijs. Zij vielen het 
aan met bijlen, hamers, schoppen 
en ijzeren staven, niettegenstaande 
er een gedurig gevaar bestond over 
boord te slaan, daar 7 meter hoge 
golven over het vaartuig sloegen. Het 
was een wanhopige strijd, een strijd 
die eindigde wanneer de «Blue 
Spray» met zijn bevroren lading 
St John binnenvaarde.

Sardienenvangst
De sardienenvangst van Japan in 

1947 en 1948 was merkelijk onder het 
vooroorlogs gemiddelde van 1933-37. 
De vangst van 1947 en 1948 bedroeg
390.000 en 317.000 ton, vergeleken 
met het jaarlijks gemiddelde van
1.442.000 ton voor 1933-37.

CANADA
CANADESE ZALM

Zalmsvangst aan de Westkust be
droeg in 1948, 141.8 millioen pond, d. 
i. 21 millioen pond minder dan in 
1947 en zeker het laagste cijfer voor 
verscheidene jaren. Productie van 
ingeblikte zalm bedroeg 1.3 millioen 
kisten. In 1948 vertegenwoordigde de 
waarde van de aangevoerde zalm 20,1 
millioen dollar vergeleken met 12,6 
millioen dollar in 1947. De gemiddel
de prijs aan de vissers was 14,15 dol
lar per cwt, vergeleken met 7,72 dol
lar in 1947 en 8,55 dollar in 1946.

NYLONNETTEN
Naar we vernemen genieten de ny- 

lon-netten in Canada een grote bij
val. Vissers en reders interesseren er 
zich meer en meer aan voor hun 
stevigheid en groter weerstandsver
mogen

Snt&tnatianaEe tentaonateCCiny van ócfieepefiouw
Vanaf toekomende maand en wel 

van 19 Augustus tot 4 September, 
wordt te Kopenhagen een interna
tionale tentoonstelling gehouden van 
maritieme scheepsbouw. De aller
laatste technische nieuwtjes die op 
dit gebied aangebracht werden, zul
len er kunnen bezichtigd worden.

Deze tentoonstelling staat onder 
de hoge bescherming van Koning 
Frederic IX.

De tentoonstelling die in een der 
grootste zalen van Kopenhagen (de 
Forum) doorgaat zal de volgende 
secties bedragen :
-  Theorie der maritieme scheeps

bouw;
-  De romp;
- De brug en bijhorigheden;
-  De machinekamer, en de bijzon

derste motoren;
-  De hoofdmotoren en bij motoren;

-  Sleepboten en reddingsboten;
-  Het bouwen van houten vaartui

gen (vissersvaartuigen, enz...)
Rond dezelfde tijd (van 30 Augu»»

tus tot 2 September) zal in dezelfde 
stad het congres plaats vinden vaB 
het instituut der scheepsbouw-archi- 
tecten. Het zal ons niet verwonderea 
dat Denemarken die tentoonstelling 
geopend heeft. Dit land levert in
derdaad 43 procent van de wereld- 
tonnage in scheepsbouw.

Deze tentoonstelling zal voor wat 
de visserij aangaat vol belangstel
ling zijn. De sectie van de bouw van 
houten vaartuigen zal niet laten de 
interesse van onze scheepsbouwers 
gaande te maken.

We hopen dat zij er zich mogen, 
naar verplaatsen, hun zaken en de 
visserij ten bate.

DUITSE worstjes zonder
V I S S M A 4 K

In een artikel in «The Fishing 
News» maakt C. Harvest een verge
lijking tussen de ingeblikte visworst- 
jes uit Duitsland en hetzelfde Britse 
product. Aanleiding hiertoe was een 
de schrijver uit Duitsland toegezon
den postpakket, dat bij opening een

was gesteld en niet in Duits, wat de 
schrijver van het artikel de opmer
king ontlokt, dat menige Britse fir
ma die correspondeert met andere 
landen niet zoveel consideratie ge
bruikt. En hij voegt er aan toe dat, 
wat ook de naweeën van de oorlog

zorgvuldig verpakt blik bleek te be- voor de Duitse visindustrie mogen 
vatten met het opschrift : «Delikate zijn, hun ondernemingsgeest niet is 
Fischwurst». In een begeleidend 
schrijven werd de vraag gesteld of 
het mogelijk zou zijn om een blikje 
van Engels makelij hiervoor in de 
plaats te sturen. Het wonderlijk
ste was, dat de brief in keurig Engels

BRITSE EILANDEN
I n s t o r t i n g

De vismarkt van Grimsby onder
ging verleden week de grootste in
storting sinds de oorlog. Ongeveer 
150.000 kgr. vis konden geen kopers 
vinden en 155.000 kg. werden ver
oordeeld als ongeschikt voor de con
sumptie. Het aantal vis die naar de 
vismeelfabrieken ging, bedroeg 28 t. 
h. van de aanvoer en de waarde aan 
de vastgestelde prijzen zou 12.000 
pond bedragen hebben.

N i e u w e  t r e i l e r

Een nieuwe treiler voor Huil werd 
te Aberdeen te water gelaten. Hij is 
175 voet lang en heeft een bunker- 
capaciteit van 300 ton, hetgeen hem 
zal toelaten grote reizen te onderne
men. Hij is uitgerust met een vries 
installatie en met radar.

N i e u w e  g r o t e  t r a w le r s

T h e r m o m e t e r s

Onlangs werden treilers die de 
visserij bedrijven in de Noordelijke 
waters, uitgerust met diepzeether- 
mometers. Dit is om na te gaan wel
ke temperatuur de vissen verkiezen 
en dus waar de grootste 
kunnen gedaan worden.

O n d e r s t e  b o v e n

De grote Engelse «Associated Fishe
ries Group» heeft plannen om een 
achttiental trawlers te laten bou
wen, die bestemd worden voor de 
verre visserij. Twaalf ervan zullen 
uit Huil varen, zes van Grimsby uit. 
De twaalf schepen voor Huil komen 
onder de «Lord-Line», de Grimsby- 
boten worden toegevoegd aan de 

vangsten vloot van «Northern Trawlers».
Een bedrag van 2.260.000 pond 

sterling is hiervoor uitgetrokken, per 
stuk zullen de kosten ongeveer 110 
duizend pond belopen.

De drifter-treilers die zullen ge
bouwd worden in zekere werven van 
East Riding, zullen voortaan onder
ste boven gebouwd worden om daar
na vóór het te water laten terug 
recht gezet te worden. De werklieden 
zeggen dat zij beter kunnen lassen 
en vlugger werken met het schip in 
deze positie.

R e k o r d

De kostelijkste lading witte vis ooit 
te Peterhead aangevoerd, werd ver
leden week geland door de Alor- 
burn van Aberdeen. Deze vangst 
kwam van de IJslandse waters en 
bracht ongeveer 3.700 pond op. Meer 
dan de helft van de vangst bestond 
Uit heilbot.

N a a r  A r g e n t i n i ë

Twee treilers van Fleetwood zullen 
weldra deze haven verlaten om naar 
Australië te varen, ’t Zijn de «Com- 
miles» en de «Ben Dearg». Zij wer
den aangekocht door een Australi
sche firma. Voor het ogenblik wor
den zij uitgerust voor deze lange reis 
en er wordt verwacht dat zij Fleet
wood zullen verlaten binnen enkele 
dagen.

V is s e r i j  m o e i l i j k h e d e n

zijn, hun ondernemingsgeest niet 
verminderd.

Harvest beschrijft dan de inhoud 
van het blik, waarin de worst korter 
en dikker is dan men in Engeland 
gewoon is en komt dan tot de slot
som, dat bij dit product de echte 
vissmaak geheel ontbreekt, maar zo 
voegt hij er aan toe, dat kan ook

Firma Jan Spaanderman ff
ZEEVISCROOTHANDEL 

I J M U I D E N  H O L L A N D
Telegramadres jan Spaanderman - IJmuiden.
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SPECIALITEITEN 
EXTRA CABILLAUD DE HOLLANDE TARBOT EN HEILBOT 

Gespecialiseerd in prima kwaliteit 
GEPELDE en ONGEPELDE GARNALEN
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Siiief. uit Yerseke
Yerseke, 9 Juli 1949.

Wanneer zandmlje maóöeten ?
DE OESTERVERZORGING leenden een zeer goed jaar voor de 

aanslag van oesterbroed zou beloven. 
Als we deze week beginnen met een Doch «Verrassingen zijn echter nog 

en ander over de oesters, vindt dit altijd mogelijk», zo eindigt het be- 
zijn reden uit de omstandigheid dat richt. Verder dient, wat de oester- 
daarin op het ogenblik het meeste verwarmings-installaties voor de 
werk gebeurt en de meeste aandacht aangelegenheden belangt te melden, 
aan wordt geschonken, ’t Is weer de dat men op één plaats bezig is de 
tijd om de tot het winnen van oes- Franse oesters in de komende win- 
terbroed gebezigde voorwerpen te ter aan te leggen. De firma Verwys 
water te brengen. Zoals men weet, heeft, althans voor-Yerseke, de pri- 
zijn dit gekalkte pannen en mossel- meur. De anderen op Yerseke en 
schelpen. De pannen zijn na van de Wemeldinge zullen, naar men ons 
aanwezige oestertjes van verleden mededeelde, weldra volgen, 
jaar te zijn ontdaan, schoonge
maakt, gedoopt in een mengsel van DE MOSSELEN
kalk, zand en water en daarna te
drogen gezet in afwachting van de Het mosselseizoen is dus nu een 
te waterbrenging. De mosselschelpen Week aan de gang. Ons kwam ter 
zijn afkomstig deels van de hier in ore> cjat de prijs der mosselen en het 
het verlopen seizoen gekookte mos- vervoer (hier in Holland) vrijwel on- 
selen, deels uit Denemarken, deels gewijzigd blijft. De prijs voor de 
uit Harlingen afkomstig, t Wach- klein-verkopers in België is dezelf- 
ten bleef op een gunstig moment, de ajs verleden jaar, wat dus wil 
dat volgens de gegevens van de zeggen dat de prijs voor de consu- 
voorlichtingsdienst zich zou aanbie- ment vrijwel blijft als verleden jaar.

komen omdat ik ze eerst noe eens derV ,De nU verlopen w weJ Doch hier staat tegenover dat de
heb^ekookt eenslveel kans gegeven en gezien het mosseien zo heel veel beter van vis-

In elk eeval sep ft hii hun die in grote aantal pannen (naar men zegt kwaliteit zijn dan de laatste twee,
uitsland betrokken ziin bii deze in ? 1̂ lllloen) dat te water moet, is het drle j aar >t Zai ^us worden veel be- uitsiand betrokken ziin bii deze in- duidehjk, dat niet ieder tijd heeft tere waar voor dezeifde prijs. Dat de

om te wachten tot het allerbest ge- mosselen goed begonnen en nog 
achte moment. Want de pannen steeds beter worden blijkt ten beste 
moeten niet alleen te water gewor- ^  de partijen die voor levering wor
pen worden, doch ook bij laag tij den aangeboden en waarvan vooraf
worden goed gezet of zoals men hier ^et visgewicht wordt onderzocht,
zegt, uitgelegd worden. En dat kon Hebben de eerste partijen als hoog- 
nog al eens tegenhouden. Men is dus gte visgewicht-cijfer (per 100 kg), 
in de nu bijna voorbije week begon- 22 kg, op het einde van de vorige 
nen, althans met meer gang dan vo- week werd, een monster gekeurd op 
rige week, toen de eerste schelpen en ru}m 26,50 kgr, reeds spoedig gevolgd 
pannen reeds te water gingen, t Was door een parti]tje van bijna 28 kg. 
de hele week druk op Yerseke Wer- net 0̂ visgewicht. Dus dat is niet ge- 
den de mosselschelpen op de haven rjng j Zou dit zo blijven, dan zou 
geladen en de Deense op het kanaal van een recordjaar ten opzichte van 
door Zuid-Beveland scheep geno- visgewicht gesproken kunnen
men, de pannen staan meestal op de worden. De verzorging is mede veel 
steigers en terreinen bij de oester- ]-,eter) hierover kan nu
putten. Zodoende was de drukte 

■ _ ' ‘ De uit-

Duitsland betrokken zijn bij deze in 
dustrie de raad niet bij de pakken 
neer te gaan zitten, maar zich in te 
spannen om op het gebied van het 
maken van delicatessen zo mogelijk 
«aan de kop te gaan».

3tao£> tiacui IJmuiden
De Poolse trawler Neptunia (schip

per A. Akkerman) is Dinsdag in 
IJmuiden binnengelopen met een 
aantal Poolse en Hollandse vissers 
uit Gdynia.

Een gloednieuwe trawler van de 
Poolse vloot, die binnenkort uit En
geland wordt verwacht, zal door een 
deel dezer mensen bemand worden, 
de rest blijft op de Neptunia.

Noors plan
niet uitgevoerd

niets worden gezegd.
nog

overal zicht- en merkbaar. De uit- alle betrokkenen0 hun best blijven
zaai van inheemse doen, kunnen we hopen en mogen

“ ““T,_ verwachten, ’t Is daarom dat het mevond geen vertraging maar de Deen 
se komen zo langzaam af dat ge
vreesd wordt dat een niet onbedui- ^  ui/isujvii imi,vu^ lu 
dend gedeelte van hetgeen werd mosseien gelost waren met zand bin 
aangekocht te laat zal aankomen.
Verder schijnt dat de voorraad in

speet gisteren te moeten horen van 
een Belgisch importeur dat reeds

Tenzij de spoorwegmannen aanne
men de doorvoer van voedsel uit hun 
plannen te sluiten, zullen de Engelse 
visserijhavens in in ’t bijzonder Huil, 
het hard te verduren hebben. Leden 
van de visserijnij verheid hebben geen 
collectieve plannen gemaakt om het

........... ...... , hoofd te bieden aan de toestand. Zij
van Groot-Brittannië hopen nog altijd dat de visdistributie 
maand Mei bedroeg voort zal gaan gelijk vroeger, maar 

Indien vlug vervoer per spoor niet kan 
verzekerd worden, zullen de individu
ele verkopers maatregelen

W e r k l o z e n

Het aantal werklozen in de 
rijnij verheid 
gedurende de 
5142 vergeleken met 6513 in April.

visse-

A /lijn  in  d e  n e t t e n  voor wegvervoer. Er wordt ingezien
~  , _______. , , , dat indien een verandering noodza-

^  , g vaJ? de haringdrif- kelijk is, er een zekere ontwrichting 
.VNeuk van Bann vond een zai piaa,ts grijpen omdat de aanvoer 

mijn in de netten en deze moesten nu zo zwaar is en het wegvervoer o-
afgesneden worden. De mijn werd 
eerst gezien door de bemanning van 
de drifter Ocean Sprite. Zes uren 
later was het In de kor van de West 
Neuk.

verladen zou zijn.

ZEEVIS is gewis 
’t Beste wat er is

Het vierjarig plan (1949-1952) zal 
dit jaar niet uitgevoerd kunnen wor
den. Inderdaad, volgens dit plan 
werd voorzien dat de productie ge
middeld ieder jaar moet bereiken :
1.300.000 ton of 40 procent meer dan 
de vóóroorlogse productie. Volgens 
die projecten moesten 64 nieuwe 
vriesinstallaties en 50 nieuwe con
servenfabrieken opgericht worden. 
Er wordt ook grote aandacht besteed 
aan een nieuwe machine die 
kleine haring en sprot zou kunnen 
filetteren; deze machine die weldra 
moet buitenkomen zou een revolutie 
in de nijverheid betekenen. Als an
dere nieuwigheid zullen de Noren de 
volgende maand hun fabriekschip 
van stapel laten lopen. Het zal voor
al geschikt zijn om visolie en vismeel 
te vervaardigen. Dit fabriekschip is 
100 m. lang en heeft een capaciteit 
van 2.000 ton olie.

De economisten kunnen plannen 
maken, maar de natuur kan diezelf
de plannen ook tegenwerken. En als 
de Deense vissers ln 1948 meer dan
1.300.000 ton vis aan land gebracht 
hebben, ziet het er niet naar uit 
dat in 1949 dezelfde resultaten zullen

treffen! kunnen bereikt worden. De volle ha- 
' ringcampagne, die altijd de inte

ressantste is, heeft dit jaar enkel
600.000 ton opgebracht (wat niet zo 
slecht is) maar verleden jaar bracht 
dezelfde campagne 880.000 ton op. De 
kabeljauwcampagne in de Lofoten 
liep ook op een deficiet uit van 14 000 
ton in vergelijking met een normaal 
jaar en bracht niet meer dan 66.700 
ton op.

Denemarken groter leek dan ze nu 
blijkt te zijn. Met als gevolg dat, 
naar men zegt, niet meer dan 50 t.h. 
van de gekochte zal kunnen worden 
uitgezaaid. Een tegenvaller voor de 
betrokkenen. Want al zij de Deense 
schelpen duur (niet zozeer door aan
koopprijs, dan wel door de hoge 
vervoerkosten) toch wil iedere be
steller gaarne zijn kwantum hebben. 
Naar men ons meedeelde komen de 
Deense schelpen op ruim f 17 per

nenin. Wat zijn nu vette mosselen 
en zuiver van buiten met weinig tar
ra (vuil), doch zand binnenin ? Voor 
mij persoonlijk zijn ze niet meer 
waard te worden gegeten. En daar
om geef ik nogmaals in overweging 
een andere viswijze te gaan uitvoe
ren. Een viswijze die ZANDVRIJE 
mosselen garandeert. Enige weken 
geleden werd ik naar aanleiding van 
enige opmerkingen over het vissen 
van mosselen met de korre (vooral 
dat deze vrijwel nooit zandvrij zijn) 
beticht van overdrevenheid. Als

kubieke meter. Voorwaar niet gekre- voorbeeld en te mijner rechtvaardi 
gen ! Maar gedachtig aan het ging het volgende praktijk-geval : 
spreekwoord : «Een gelukkig schot Was voor de 00ri0g en wij kwamen
betaalt de hele zaak» is er zelfs aan met onze mosseien rechtstreeks uit 
die hoge prijs, genoeg liefhebberij en Holland naar Doornijk. Ze waren 
vraag. De watertemperatuur was me  ̂ de kor gevist doch alle voor- 
Woensdag ongeveer 18 graden en de Waarden en omstandigheden waren 
verwachting was toen dat het warme aanwezig om zand uit de mosselen te 
weer het water spoedig op 19 tot 20 jlouden_ we hadden een concurrent 
graden zou brengen. Vanaf Donder- vja]j ons die zijn mosselen betrok 
dag tot nu zoeven geleden, zagen we uj  ̂ pfilippine van slechte verwater- 
vrijwel geen zon niet alleen, maar piaatsenj doch met de rijf gevist. Wij 
was het zelfs verre van warm Hoge van prima verwaterplaatsen en in 
watertemperatuur is wel aan te be- jeder opzicht goed verzorgde mosse- 
velen voor het aanrijpen en af- jerij met de kor gevist. De con- 
scheiden van de oesterlaryen, maar current hing een bordje (voor recla- 
als de 20 graden zijn bereikt of over- me) . «Mosselen gegarandeerd zand- 
schreden worden is het gevaar voor yrlj>> Ik kon dit van mijn waar NIET 
’t optreden van schelpziekte weer zo- Zetten omdat ik zeer goed wist dat 
veel groter. Wat dus te verlangen . me  ̂ de kor geviste mosselen niet als 
Moeilijk te zeggen, doch vrouwe na- zandvrij te garanderen zijn. Durft
tuur stoort zich aan niets en gaat 
haar gang en hebben we eigenlijk 
niets meer te doen dan na het no
dige werken lijdelijk af te wachten.
Verleden Woensdag vond Dr Korrin
ga 250 larven per 100 liter water, 
waaronder veel grote en reeds veel 
rijpe, wat volgens het krantenbe
richt waaraan we een en ander ont- P.C.R. 4189.87

een andere korvisser het wel ?

Verantw. Opst. S. BOLLINNE 

H. Hartplein 11. Oostende
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