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VISSCHERUBLAD
1 M 4.53 17.11
2 D 5.47 18.09
3 W 6.48 19.18
4 D 8.01 20.36
5 V 9.22 21.57
6 z 10.28 22.57
7 z 11.22 23.4*
8 M ------- 12.04
9 D 0.24 12.41

10 W 0.59 13.1T
11 D 1.38 13.53
12 V , 2.14 14.24
13 Z 2.48 14.56
14 z 3.19 15.27
15 M 3.54 16.06
16 D 4.32 16.46
17 W 5.14 17.33
18 D 6.08 18.37
19 V 7.29 20.05
20 z 8.51 21.25
21 z 10.01 22.29
22 M 10.55 23.19
23 D 11.40 23.58
24 W 12.20
25 D 0.40 12.59
26 V 1.22 13.40
27 Z 2.08 14.22
28 Z 2.49 15.04
29 M 3.32 15.48
30 M 4.20 16.38
31 W 5.12 17.35
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Ated&dand
In het artikel «Onze handelsbe

trekkingen met Nederland» is duide
lijk naar voor gekomen hoe de Ne
derlandse visserij-autoriteiten het er 
voornamelijk op gemunt hebben een 
eenzijdig handelsakkoord inzake vis
serijproducten tot stand te brengen 
en zich weinig schijnen te bekomme
ren om de Benelux-gedachte als het 
er op aan komt te geven aan Caesar 
wat Caesar toekomt.

Dat er op visserij gebied met veel 
goede wil overeenstemming zou kun
nen bereikt worden is ons dunkens 
niet uitgesloten.

Voor wat de vis betreft dient ech
ter, moesten van onzentwege beper
kende maatregelen opgeheven wor
den, eerst de kwestie van onze ge
zamenlijke invoer uit andere landen 
vastgelegd alsmede de te volgen poli
tiek in dat opzicht ten overstaan 
vooral van de Scandinavische landen.

Buiten dit gaat de aandacht naar 
de vloot en haar ontwikkeling op ge
bied van tonnage.

Waar in Nederland steeds groter en 
groter neiging ontstaat om niet al
leen de vloot te moderniseren, maar 
deze zelfs uit te breiden (en daar zit 
de ziekte), zien we in België een alge
mene neiging om de tonnage van de 
vloot in te krimpen.

Is het geen feit dat zelfs een tiental 
vaartuigen uitwijken, waaronder 
vaartuigen van 300 a 400 PK ?

Ook hier dient, vooraleer een pre- 
unie tot stand komt, de kwestie wel 
overwogen en bepaald vastgelegd.

De Garnaalvisserij
Het zorgenkind van Belgische zijde 

is ondertussen ook de garnaalvisserij 
omdat het brood van meer dan dui
zend huisgezinnen van de kust er mee 
gemoeid is.

Het is een feit dat, niettegenstaan
de het getal garnaalvissersvaartuigen 
welke deze visserij bedrijft, hiervoor 
een veel sterkere motorkracht ontwik
keld wordt dan vóór de oorlog.

Maar het staat niet minder onwrik
baar vast, dat de gemiddelde op
brengst der vangsten sedert een jaar 
stelselmatig vermindert, zodat mag 
aangenomen dat de gamaalvisserij, 
alhoewel de prijzen uitstekend zijn, 
minder en minder rendeerbaar zal 
worden.

Is de oorzaak hier gelegen aan een 
te intensieve bevissing van de gar- 
naalgrond of aan methoden door onze

en U H f
Noorderburen gebruikt, welke een 
onvermijdelijke uitroeiing voor ge
volg moeten hebben ?

Een zaak staat vast : vooraleer onze 
Noorderburen in dat opzicht verdere 
invoereisen stellen, is het een noodza
kelijkheid, dat het probleem der gar
naalvisserij in zijn geheel met hen 
besproken worde.

Zo is het garnaaldrogen en de puf- 
visserij op garnaal zeer schadelijk en 
we begrijpen maar niet hoe Neder
land nog een stelselmatige pufvisserij 
toelaat, welke zeer schadelijk is voor 
het behoud van de garnaalstand.

Anderzijds dient het vraagstuk van 
het vissen in beide territoriale wate
ren ook rijpelijk overwogen daar ook 
hier een oplossing kan gevonden 
worden, welke ,aan de vissers van bei
de landen bevrediging schenkt.

Zolang dit alles niet gebeurt mag de 
verwezenlijking van de Benelux-ge
dachte als practisch onmogelijk be
schouwd worden en zijn eisen, zoals 
ze thans van Nederlandse zijde gesteld 
worden, niet aanvaardbaar.

Benelux, ja. Honderdmaal ja ! Maar 
op grond van volledige gelijkheid in 
streven en rechten.

En dat is niet onmogelijk als er 
van Nederlandse zijde wat minder 
stugheid en meer vertrouwen bestaat.

P.V.

Strijd voor vreemde afzetgebieden
Verschillende tijdstippen in de ge

schiedenis van de Belgische zeevisse
rij Zijn gekenmerkt door de over
vloed van vis binnen onze landgren
zen.

Vian 1870 af, werd de zeevisserij 
volledig aan haar lot overgelaten. 
Het premiestelsel en andere bescher
mingsmaatregelen, die de heropbeu- 
ring van de Vlaamse nijverheid had
den in de hand gewerkt, werden af
geschaft, waardoor België o.m. een 
open gebied werd voor de afzet van 
visserijprodukten van vreemde her
komst.

Na de eerste wereldoorlog nam de 
ontwikkeling van onze visserijvioot 
stelselmatig toe. De mechanische stuw 
kracht won geleidelijk meer en meer 
veld op de zeilsloepen, welke tenslot
te verdrongen werden. De voedsel
schaarste werkte de afzet van de pro
ducten bestemd voor de voeding gun
stig in de hand. ’t Was het tijdstip dat 
België kolen leverde aan de Noorder
buren met liet oog op de uitrusting 
van de Nederlandse stoomvisserij- 
vloot, waardoor zij in staat gesteld 
werden vis naar ons land uit te voe
ren.

Door de verhoging van de nationa
le productie, aangevuid door visserij
producten van vreemds herkcmst en 
de geleidelijke normalisering van de 
voedselvoorraden, zat he t bedrijf 
reeds jaren na de wapenstilstand, vol

op in de crisis. Alles werd in het werk 
gesteld met het oog op de verovering 
van nieuwe afzetgebieden.

De zeevisserij stuitte echter op on
begrip en onverschilligheid vanwege 
de regering.

Waarom wij wensen deze toestand 
terug levendig voor te stellen ? Om
dat de toestand van dan zeer goed 
met de huidige gebeurtenissen kan 
vergeleken worden.

Het lijkt ons niet zonder nut even 
te blijven stilstaan bij de argumenten 
welke te dien tijde door de nijverheid 
aangewend werden om haar stand
punt bij de regering te doen ingang 
vinden.

Het was oorspronkelijk de Provinci
ale Commissie voor de Zeevisserij die 
zich de zaak aantrok. Dit half ambte
lijk en gezaghebbend orgaan manda

teerde Kamerlid Baels H. de regering 
dringend te interpeleren over de nood 
toestand van het bedrijf. Betere keus 
kon de Commissie ongetwijfeld niet 
doen, gezien de heer Baels lid was 
van deze instelling; het wel en wee 
kende van het bedrijf dat hem zeer 
nauw aan het hart lag.

De ondervraging in de Kamer
Op 10 Juni 1920 interpelleerde de 

heer Baels de heer Minister van Ver
keerswezen over de maatregelen, wel
ke door de regering genomen werden 
en die de uitvoer van vis belemmer
den, waardoor Oostende, als visserij
haven haar goede faam verloor, 
hoofdzakelijk ten voordele van de 
Noorderburen.

(Z ie vervolg blz, 4)

'Js dat ^Propaganda ?
Niet lang geleden waren we toe

vallig aanwezig bij een gesprek tus
sen een visverzender en zijn bedien
de. Het ging er nogal heftig aan toe 
zodat onze tegenwoordigheid blijk
baar werd vergeten en we des te ge
makkelijker het verloop van de ge
dachtenwisseling konden volgen. De
ze leverde ons stof tot bedenkingen 
die wij hier wensen neer te pennen.

Het ging over het volgende: de vis
handelaar had het benijdenswaardig 
geluk in Wallonië een zeer belang
rijke klient voor verse vis te bezitten 
Ten einde het visverbruik bij dezes 
klienteel te propageren werd aan de 
verzender voorgesteld op zijn kosten 
reclame-affiches alsmede recepten 
voor visbereiding te laten drukken. 
Nu was onze handelaar niet geneigd 
op dit voorstel In te gaan voorwen
dende dat hiermee een aanzienlijke 
uitgave gemoeid zou zijn, standpunt 
waarmede zijn bediende akkoord

De BIJDRAGEN aan de
ZEEONGEV ALLENKAS

Ook de 0.241 naar Chili 
afgereisd

Zoals we reeds vroeger meldden, ma kers laten toe 30 dagen in zee te blij
ken verschillende vissersvaartuigen ven. 
zich gereed om naar het verre Ameri
ka af te reizen.

Anderen zoeken reeds naar middel- 
len in Marokko en het verwondert ons 
dat nog niemand afgereisd is naar 
Zuid- Afrika.

Buiten de 0.205, de N.739 en de 
0.317 welke zich gereed maken met 
een paar oude «mine sweapers», is 
thans de 0.241 «Irene Raphaël» toe- 
behorende aan de rederij Henri Ghys 
afgereisd naar ’t verre Chili, waar de 
0.325 en de 0.748 hun geluk zijn 
gaan beproeven.

De reis gaat dus tot Antogasta (Chi 
II).

De 0.241 is een zeer sterk vaartuig, 
hebbende een waarde van vijf mil
lioen frank, gebouwd in 1936 op de 
werf Beliard Crighton en Co.

Het is een diepzeetrawler voorzien 
van een motor Carels van 300 P.K., 
viertakt.

Het vaartuig is volledig modem in- 
;ericht met drie waterdichte schotten 
n hulpmotor, een echo-sounder, een 
adiogoniometer, een radio uitzend- 
>n ontvangstpost.

De gemiddelde snelheid van dit
artuig beloopt 10 mijl en zijn bun-

DE GEVOLGDE ROUTE

De opgegeven route is : Oostende, 
Pas van Duinkerke, het Engels Ka
naal tot positie 49°20’ N en 5°00’ W  
route L.P. tot positie 18°30’ N 67°15’ W  
Mon Pass, vandaar naar Curacao voor 
Bunkering en Stores.

Verder zal men door ’t Panama Ka
naal varen, de Westkust van Zuid 
Amerika naar de haven van Anto
gasta.

Het vaartuig staat onder bevel van 
Henri Ghys, zoon die het diploma be
zit van kapitein ter Lange Omvaart.

Het vaartuig is vertrokken onder 
Chileense vlag en heeft bij de af
vaart 22 personen aan boord genomen

Dit is het derde mooi vissersvaar
tuig dat aldus noodgedwongen aan 
onze visserijvloot onttrokken wordt 
omdat niet kan gezegd dat van rege
ringszijde iets gedaan wordt om onze 
nijverheid te bevorderen en te be
schermen zoals dit thans in Frank
rijk, Nederland en andere landen het 
geval 1*.

was met dien verstande nochtans 
dat hij zijn patroon de voordelen op- 
somde die een finantiële inspanning 
in een naaste toekomst zou meebren
gen.

Het resultaat van deze bespreking 
zijn we niet te weten gekomen. 
Maar we wisten genoeg. Genoeg om 
te kunnen besluiten dat we te doen 
hadden met een groothandelaar, die 
zijn rol zeer slecht vervulde en in 
zijn handel alles behalve groot was.

Pijnlijk is het inderdaad te, moe
ten constateren dat sommige men
sen voordelen genieten, die zij niet j 
voledlg weten uit te baten, zich er 
toe beperken de klienten volgens hun 
vraag te gerieven zonder er ooit aan 
te denken dat zij, mits een weinig 
initiatief en toegeeflijkheid én zich 
zelf én de klient tot grotere voor
spoed kunnen brengen. Uit het ge
sprek kon ik inderdaad afleiden dat 
het een klient betrof, die beschikte 
over een aanzienlijk aantal bijhui
zen, waarvan de gérants op verhoog
de visverkoop aanstuurden en met 
dat doel over propagandamateriaal 
wensten te beschikken.

Nu zal elkeen, menen wij, de hou
ding van de betrokken vishandelaar 
als onverstandig bestempelen. Wij 
althans zouden in zijn plaats gaarne 
het voorstel hebben aanvaard en bo
vendien zouden wij het de moeite 
waard hebben gevonden om regelma
tig een lid van ons personeel ter be
schikking van verschillende gérants 
te stellen om ze met raad en daad 
bij de behandeling van vis, die met 
de verkoop ervan gepaard gaat, bij 
te staan.

Aan kritiek op de Propagandacom 
missie zijn we gewoon geraakt. Men 
kent de redenering in een kringetje: 
Zonder geld vermogen we niets. Ge 
doet niets, dus krijgt ge geen geld.

Hier staan we echter voor een ge
val waar het privaat initiatief op 
zijn beurt, en in erge mate, te kort 
schiet. Wij wensen op dit geval niet 
verder in te gaan ofschoon het ons 
niet moeilijk zou vallen om aan te 
tonen dat deze handelaar één frank 
spaart om er aan de andere kant 
honderd te verliezen, en dat hij, door 
zijn schraapzucht of zijn kortzichtig
heid, zich zelf zowel als de gemeen
schap schade aanbracht.

Slechts dit dubbel besluit willen we 
uit deze geschiedenis trekken: er is op 
propagandistisch gebied nog veel 
meer te verrichten dan vermoed; van 
overheidswege zowel als van private 
zijde mag in dit verband veel meer 
verlangd worden. M.W.

Bij het verbond der Belgische Zee
visserij gaan stemmen op met het oog 
op de herziening der bijdragen, wel
ke voor de verzekering der arbeidson
gevallen betaald worden aan de Ge
meenschappelijke Kas voor de Zee
visserij.

Men kent het huidig stelsel : een 
percent wordt afgehouden op de bru
to-opbrengst van de vissersvaartuigen 
Dit bedrag wordt in twee gelijke de
len verdeeld over de sectie «gewoon 
risico» en «oorlogsrisico» opgericht in 
de schoot van de Kas, waarvan spra
ke. •

De huidige opvatting vanwege het 
Verbond der Reders is dat de 0,50 fr. 
gestort voor oorlogsrisico vatbaar is 
voor herziening, ingevolge de vermin
dering van dit gevaar. De overige 0.50 
t.h. op de bruto opbrengst zou vol
staan tot dekking van het gewoon ri
sico. Een vermindering mag zelfs in 
overweging genomen worden.

Samengevat zou dus, naar de me
ning van het Verbond, één procent 
in de huidige omstandigheden te 
hoog zijn, omdat het niet beant
woordt aan het wezenlijk risico.

Vooralsnog willen wij ons niet uit
spreken of deze opvatting al dan niet 
beantwoordt aan de werkelijkheid.

Wij hebben reeds vroeger gewaar
schuwd voor de verrassing in de on
gunstige zin. Het komt anderzijds toe 
aan de Gemeenschappelijke Kas voor 
de Zeevisserij, de herberekening der 
premie te doen. Ze beschikt thans o- 
ver de gegevens van daaromtrent 20 
jaar.

Het weze ons toegelaten de aan
dacht te vestigen op het feit, dat de 
afhouding van één procent, zegge 1, 
door geen besluit noch wet bevolen 
wordt.

(Zie vervolg blz, 4)

BELGISCHE MOSSELEN
Onze lezers zullen zich wel herin- Wij citeren dit met genoegen, des 

neren dat wij destijds enkele bijdra- te meer omdat deze mosselen, naar
gen hebben gewijd aan de haven van 
Bouchoute, die door verzanding on
bruikbaar is geworden. Te dezer ge
legenheid hebben wij ook de kwestie 
aangehaald van de Braakman, Bel
gische wateren op Nederlands grond
gebied.

Sinds enkele tijd nu worden, ook

ons van kennerszijde wordt medege
deeld, meer dan eervo] de vergelij
king doorstaan met andere, of ze nu 
van Filipinne of van Denemarken 
komen.

Het schijnt immers dat zij 
volledig vrij zijn van zand (en onze 
huismoeders weten wat dit betekent)

en vooral in onze kuststreek, mosse- e:n geer weinig vuil houden, iets wat
len verkocht die van de Braakman 
herkomstig zijn, Belgische mosselen 
dus.

$  atv <3te ^ïsu'x^oer&ers 

naar t̂vgeVaxvöi

Het Ministry of Food heeft de 
modaliteiten bekendgemaakt volgens 
dewelke de uitvoer van verse vis 
naar Engeland mag geschieden tij
dens de periode van 31 Juli tot en 
met 3 September 1949.

De toegelaten soorten zijn :
1. Tong (Soles, niet minder wegend 

dan 6 ozs (175 gr.-
2. Griet (Brill)
3. Tarbot (Turbot).
4. Heilbot (Halibut).
5. Pladijs (Plaice) niet minder we 

gend dan 1 lb. (450 gr.)
fl. Tongschar (Lemon sole) niet 

minder wegend dan 1 lb. (450 gr.)
7. Kabeljauw (Cod) niet minder 

wegend dan 2 lbs. (900 gr.)
8. Schelvis (Haddock) niet minder 

wegend dan 3/4 lb. (340 gr.)
9. Heek (Hake).
10. Kuit (Roes).
De invoer van de hierboven ge

noemde soorten in de vorm van <fil- 
lets» Is niet toegelaten. Kabeljauw 
minder wegend dan 3 lbs. dient, aan
gegeven al s«dcoling».

de kleinhandelaar -  leurder of 
restaurateur ten zeerste op prijs 
stelt. Bovendien, en dit is zeker niet 
de minste hoedanigheid, zijn ze bui
tengewoon smakelijk en rijk aan vis.

Mogen wij ui(t de geloofwaardige 
getuigenissen, die wij verzamelden, 
het besluit trekken dat de Braak- 
manmossel van allereerste kwaliteit 
is ?

Wij menen hierop een affirmatief 
antwoord te mogen geven. Ook zien 
we een bevestiging van onze opinie 
in het feit dat ook «Vermosin» niet 
onverschillig blijkt ten overstaan 
van onze Belgische mosselen ! Het 
schijnt immers dat enkele heren van 
deze vereniging aldaar op bezoek ge
weest zijn om er eventjes met de 
Bouchoutse vissers te praten en ’t 
kwam ons ter ore dat zij, die heren 
van het monopolium van de invoer 
van Hollandse mosselen, ook nog de 
alleenheerschappij over de invoer 
van de Braakmanmosselen zouden 
wensen.

De vissers van Bouchoute doen in 
elk geval goed met flink uit de ogen 
te zien alvorens een akkoord te slui
ten. Let er op dat ge met de mos
selen u zelf niet verkoopt ! Want....

Maar we laten het liever voorlopig 
hierbij. We komen volgende week of 
binnen veertien dagen op de kwestie 
van de Belgische mosselhandel en 
uitvoer breedvoerig terug.
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Clnze ficmdeló£ieUe(ï(iing,en met N E D E R L A N D
Op de vergadering van het comité 

voor de invoer werd het handelsak
koord met Nederland besproken : de 
Belgische voorstellen en de Neder
landers wensen, we schreven haast : 
de Nederlandse eisen.

Dat ligt ons een beetje op de maag 
deze week, en met reden.

Als we zien wat de Nederlanders 
allemaal verlangen dat wij van hen 
zullen kopen en wat zij bij ons willen 
kopen en dit dan vergelijken met de 
zeer gematigde en vooral gerecht
vaardigde voorstellen van Belgische 
zijde, die, ware de productie en het 
VBZ er niet bij geweest, tenslotte zou
den uitgelopen hebben op een toege
ving op alle punten, dan kunnen wij 
ons terecht afvragen : mag onze vis
serij dan niet meer blijven leven en 
moeten de andere landen beslissen 
hoe het bij ons zal gaan ?

We overlopen de voorstellen van 
beide partijen in het kort.

Voor VERSE ZEEVIS stelt België 
voor evenveel invoer uit Nederland 
als uitvoer naar Nederland (1.000 
Ton). Nederland wil bij ons drie
maal zoveel invoeren als wij zouden 
uitvoeren naar Nederland (3000 Ton 
tegen 1000 Ton). De mogelijkheid 
om Belgische vis naar Nederland te 
zenden hangt bovendien af van vol
gende punten :
a. Nederland moet over voldoende 

deviezen beschikken om vis te kun
nen kopen bij ons - Alsof de 
invoer van 3.000 Ton vis in België 
hen geen voldoende centen zou op
brengen om bij ons enkel 1.000 
Ton vis te kopen.

b. Belgë moet de beperkende maat
regelen betreffende de invoersta- 
tions voor verse vis en garnaal op
heffen. -  Na een jaar hard werken 
met een stelsel dat voldoening 
geeft en de invoer regelt, zouden we 
opnieuw tot de «vóór-lock-outse» 
toestanden moeten terugkeren en
kel maar om 1.000 Ton vis te mo
gen uitvoeren naar Nederand... als 
er voldoende deviezen zijn.

c. Het verbod van invoer van vis on
der de 40 cm. moet afgeschaft wor
den. Deze maatregel komt uitslui
tend ten goede aan de middenslag
visserij, welke hierdoor de con
currentie van de ingevoerde vis 
minder gewaar wordt, sinds het 
in voege brengen van deze bepaling 
is de aanvoer van platvis toegeno
men in onze vismijnen omdat ze 
thans betere opbrengsten oplevert.

d. Het verdelingssysteem voor het 
uitreiken van Belgische vergun
ningen aan de invoer, mag de in
voer niet belemmeren. Dit verde- 
lingssysteem heeft nochtans voor 
doel de binnenlandse markt gezond 
te maken door het uitsluitend toe
kennen van invoervergunningen 
aan erkende invoerders en te be
letten dat kleinhandelaars-invoer- 
ders de markt zouden overromper 
len en de prijzen doen dalen op de 
binnenlandse markt, ten nadele 
van de productie.

De Belgische invoerders en produ
centen zijn uiteindelijk akkoord 2.000 
Ton vis in te voeren uit Nederland en
1.000 Ton vis uit te voeren naar Ne
derland, de bezwaren van de Neder
landers worden niet aanvaard.

Nederland schijnt niet te weten 
dat onze visserij een ernstige crisis 
doormaakt en houdt er vooral geen 
rekening mede dat het de Belgen zijn 
die over het lot van hun nijverheid 
te beschikken hebben. De beperkende 
maatregelen welke door de invoer op
gelegd zijn, hebben de binnenlandse 
markt zoveel mogelijk gezond ge
maakt. Wij weten dat ook Nederland 
met een dreigende visserij-crisis staat, 
maar moeten wij de Nederlandse vis
serij ondersteunen ten nadele van de 
onze ? Moeten wij die maatregelen 
laten opheffen die onze prijzen van 
volledige ondergang nog weerhouden 
met het schamele vooruitzicht mis
schien een 1.000 Ton vis te kunnen 
uitvoeren naar dit land... als er vol
doende deviezen zijn. Welke storm 
van verontwaardiging zou niet los
breken in Nederland moesten wij een 
zelfde toon aanslaan. Door het be
houden van de beperkende maatrege
len qp de invoer, zal de Nederlandse 
uitvoer naar België weinig geschaad 
worden. Immers, zij zullen wel het 
mogelijke doen om te leveren onder 
onze marktprijzen, en om de markt 
te Antwerpen, te Brussel en te Luik 
te blijven behouden, want deze 
markten worden vooral bevoorraad 
door de invoerders en... IJmuiden ligt 
dichter bij ons dan Esbjerg.

En de g-arnaal ?
De GARNAALINVOER speelt zich 

op een ander plan af. Nederland is 
het er mede eens dat wij, om onze 
garnaalvisserij te beschermen slechts 
400 Ton ongepelde en 100 Ton gepelde 
garnaal invoeren. Wij zijn de mening 
toegedaan dat Nederland tevreden 
zou mogen zijn, niettegenstaande de 
visserij crisis bij ons, nog 400 Ton on
gepelde en 100 Ton gepelde garnaal te 
kunnen invoeren. Nederland schijnt 
er duchtig mee in te zitten dat onze 
binnenlandse prijzen van garnaal té 
duur zouden zijn, want het stelt zelfs 
voor, zodra er enige mogelijkheid zou 
zijn, tot uitvoer van Belgische gar
naal, het kwantum te verhogen. Het 
vergeet hierbij dat deze mogelijkhe
den zeer gering zijn, want Nederland 
heeft onze plaats ingenomen op de 
traditionele Belgische uitvoermarkt : 
Frankrijk. Wat het andere deel van 
het voorstel inhoudt : verhoging van 
het invoercontingent zodra de Bel
gische binnenlandse markt grotere 
behoefte heeft aan garnaal, sluit dit 
heel eenvoudig in, meer garnaal in te 
voeren zodra de aanvoer aan onze 
kust vermindert en de prijzen een 
beetje hoger zouden stijgen. Het ver
groten van het invoercontingent zou 
als onmiddellijk gevolg hebben dat de 
prijzen aan de Belgische reders zqji- 
den gelijk blijven of zelfs dalen. Bij

De O.241 naar Chili 
vertrokken

Gisteren, Donderdag, om 20 u. is de
0.241 «Irena-Raphaël» van H. Ghys 
zoon, met 21 personen naar Chili afge
varen : '

Kapitein : GHYS Henri en ZONNE
KEYN Louis, met echtgenote Maria 
Fontaine en kinders Raphaël en Mag-

NOORWEGEN MAAKT PLANNEN 
VOOR EEN DRIJVENDE 
HARINGOLIEFABRIEK

Een nieuw tijdperk in de geschie
denis van de Noorweegse visserijnij- 
verheid werd ingeluid toen een brief 
uit Bergen meldde dat een Engels 
landingsvaartuig van 7.000 T. aange
kocht was om omgebouwd te worden 
in de eerste Noorweegse drijvende ha- 
ringoliefabriek. De plannen werden 
reeds voor verscheidene jaren opge
maakt, ingestudeerd en verbeterd. 
Fisheries Council o f Canada - Bulletin

SABOTAGE AAN BOORD VAN DE
0.41 «CHARLES»

Vóór zes maanden werden aan 
boord van dit vaartuig toebehorende 
aan reder Vandenbrouck Fern. de bui 
zen van de oliebak doorgesneden. 
Thans heeft men opnieuw sabotage 
gepleegd door het insteken van vod
den in de oliecentrale. Men is over
tuigd dat het hier sabotage geldt, 
door de een of andere visser uit 
wraak gepleegd. Zij die hieromtrent 
inlichtingen kunnen verschaffen wor
den verzocht onmiddellijk de water
schout of eigenaar op de hoogte te 
stellen. Men beseft niet welke grote 
gevaren met dergelijke sabotagedaden 
kunnen gepaard gaan mocht zich on
verwachts iets voordoen op zee. Een 
goede beloning wordt uitgeloofd.

da;
PAUWELS Albert met echtgenote 

Maria Stubbe en kinders Redgy en 
Freddy;

Stuurman : PAUWELS Emiel en 
echtgenote Jenny Deschacht en kind 
Arlette;

Machinist : SIKOU Sylvaan met 
echtgenote Danneel en kinders 
Freddy en Jeanine;

Matrozen : PAUWELS Alfons met 
echtgenote Poppe Jeanine; SCHOO- 
LAERT Maurice met echtgenote Ver
meersch L„ SCHOOLAERT Wilfried, 
zoon.

Het V.B.Z wordt 
door het 

Schepencollege van 
Oostende ontvangen

Heden Vrijdag wordt een afvaardi
ging van het VBZ door het Oostends 
Schepencollege ontvangen ten einde 
de kwestie van de tweede kwaliteit 
vis te regelen.

Aangezien de NV Motorvisserij zich 
tegen het uit de markt nemen ervan 
verzet en er dus prijs op stelt minder
waardige vis te verkopen en te laten 
verkopen, heeft dhr schepen Vroome, 
die de vissershaven onder zijn be
voegdheid heeft, gemeend door een 
bespreking de zaak te kunnen rege
len.

Wij, en met ons allen die het met 
het visbedrijf goed menen, hopen dat 
dhr Vroome in zijn opzet moge sla
gen.

verminderde aanvoer zou dit een 
verminderde opbrengst voor onze 
vaartuigen betekenen en verder dat, 
zo de aanvoeren enigszins mochten 
verbeteren, vóór het einde van het 
verhoogde invoercontingent, de prij
zen aan de reders onnatuurlijk laag 
zouden zakken en dus niet meer ren
derend zouden zijn.

Het enige logische in het Neder
landse voorstel is de regelmatige 
besprekingen tussen Belgische en Ne
derlandse bevoegdheden om de maan
delijkse invoercontingenten vast te 
stellen.

Verder vraagt Nederland bovendien 
het af schaffen van de enige grens
post.

DE VISCONSERVEN
Voor wat de VISCONSERVEN be

treft, is Nederland bereid evenveel.: 
visconserven in te voeren als het mag j  
uitvoeren (’t Belgische voorstel dus). 
Maar hierbij merkt Nederland op dat , 
er voldoende betalingsmiddelen moe- i 
ten voorhanden zijn (waar blijven I 
dan de deviezen van de naar België 
uitgevoerde visconserven ?) om vis
conserven uit België in te voeren. En 
dan moet de Nederlandse visconser- j 
venindustrie over voldoende blik kun- j 
nen beschikken om voor haar eigen ! 
markt te kunnen werken. We vinden | 
het heel natuurlijk dat Nederland : 
haar binnenlandse visconservenmarkt: 
beschermt tegen de «invasie» (?) van 
Belgische visconserven... maar als Ne
derland voldoende blik heeft om vis
conserven af te zetten, moet ze er ten
minste toch over hebben om in haar 
eigen midden deze producten te ver
delen, zoniet is het nutteloos conser
ven uit te voeren naar ons land om 
de eigen markt te laten overrompelen 
met buitenlandse producten. We 
moeten logisch blijven.

Misschien rekent Nederland er op 
kostelijke Belgische deviezen te ver
werven met haar eigen voortbreng
selen terwijl de Belgische visindus- 
trie, om zich te ontlasten van de 
overtollige stocks, Nederland zal be
voorraden aan gesacrifieerde prijzen, 
’t Comité voor de invoer hield voet bij 
stek in deze aangelegenheid en eist 
volledige reciprociteit bij in- en uit
voer van visconserven.

DE HARING
Wat de HARING aangaat, is Neder

land bereid de Belgische haringvissers 
een heel klein beetje te helpen op 
voorwaarde dat ze zich in de doeken 
laten doen voor de zeevis en de gar
naal (alle beperkingen op invoer van 
zeevis en garnaal en België zouden 
dienen opgeheven te worden), aan 
deze prijs is Nederland bereid zijn
2.000 Ton verse haring bij ons in te 
voeren en bij ons te kopen : 1.000 Ton 
ijle haring en 500 ton volle haring, 
maar dan moeten er voldoende de
viezen voorhanden zijn in Nederland, 
alsof wij v&n hen de 2000 Ton volle 
haring zo maar gratis voor nia£, ca
deau krijgen.

Het comité voor de invoer kan met 
de invoer van haring uit Nederland i 
akkoord gaan, maar dan moeten de 
prijzen dezelfde zijn als deze van de 
haring voor de binnenlandse markt in 
Nederland, dus gaan geen gesacrifi
eerde prijzen om Belgische deviezen 
te bekomen ten koste van gelijk wat 
en tevens onze eigen opbrengsten te 
doen dalen...

Dit zout en zuurtje van deze week 
begint wat lang te worden, maar we 
kunnen niet nalaten er tot slot nog 
enkele beschouwingen aan vast te 
knopen.

België en Nederland kennen thans 
beiden een moeilijke toestand met 
hun visserij. Bij ons is deze toestand 
al enkele maanden oud, in Neder
land, begint de kwestie pas in haar 
ernstig stadium te treden. We be
grijpen het heel gaarne dat Neder
land haar best doet om in het bui
tenland zoveel mogelijk vis en visse
rijproducten af te zetten welke de 
visserij moeten recht houden, maar 
WAAROM MOET DIT JUIST BIJ 
ONS GEBEUREN ? Is België dan het 
enige land waar er nog wat te ver
dienen is voor de buitenlandse visse
rij ? Moeten wij voort onze eigen 
vloot opofferen om die van andere 
landen uit de penarie te helpen ? 
Zullen de visserij-akkoorden in de 
Benelux op deze wijze in voege ko
men ?

Als België verlangt een beetje van 
haar visserijproducten, en dan nog 
in compensatie en zelfs een beetje 
minder dan Nederland bij'ons, wenst 
af te zetten in Nederland, dan is dit 
niet om de Nederlandse visserij nog 
meer te kelderen of onze eigen vloot 
te redden. Het is WEL om de nade- 
delige gevolgen van de invoer van vis 
en visserijproducten uit andere lan
den te keer te gaan en te verminde
ren en tevens onze Noorderburen de 
gelegenheid te geven een centje te 
verdienen bij ons .

In die geest moeten de Benelux- 
akkoorden opgevat worden, dit is, 
naar onze eigen bescheiden mening, 
de enige manier welke lange en duur
zame verdragen kan tot stand bren-

(Zie vervolg onderaan volg. kol.)

HOE ZIET NEDERLAND
%

(iet maag^ótuü de% aaevpstaductle ?
Onze Noorderbuur begint geleide- 

ljik aan, ook de visserij crisis aan te 
voelen die zich over West-Europa 
verbreidt. Wij zitten er de eerste mee 
geschoteld en werden In het ergste 
stadium nadat we ons vorig jaar 
reeds afgevraagd hadden of het nog 
erger kon.

Ook daar gaan stemmen op om de 
overproductie te keer te gaan, want 
men verwacht er in de eerstvolgende 
maanden (en wellicht jaren), weinig 
hulp van exportmogelijkheden. Het 
ligt dan ook voor de hand de productie 
te remmen en aan te passen aan de 
werkelijke behoeften der binnenland
se markt. Doch hoe ?

Als wij het lastig hebben om tot 
een doelmatige regeling te geraken, 
denken wij gewoonlijk dat het bij

Aan de Reders die 
een huurcontract 

hebben met S.A.I.T.
Voor enkele weken werd door het 

V.B.Z. een schrijven gericht aan de 
firma’s welke radio’s gonio’s en diep
temeters verhuren, waarin gevraagd 
werd de tarieven tijdens de opligpe- 
riode der vaartuigen, vanaf de 15e 
dag met 75% te verminderen.

De S.A.I.T. als eerste firma, deelt 
ons thans mede dat zij bereid is de 
mogelijkheid te onderzoeken deze te
rugbetaling vanaf de 15e dag op 50% 
te brengen. Evenwel zou deze aange
legenheid individueel besproken en 
afgehandeld worden met de reders 
welke een contract met deze firma 
hebben afgesloten.

Het V.B.Z. wenst er de aandacht 
van de reders op te trekken dat deze 
vermindering van de huurtarieven' 
tijdens de opligperiode een zaak van 
algemeen belang is en dat het bij
gevolg niet gewenst is dat de reders 
individueel hieromtrent met de be
trokken firma zouden overeenkomen 
De reders welke hiertoe zouden aan
gezet worden, worden verzocht de 
firma mede te delen dat zij wensen 
dat alle besprekingen hieromtrent 
met het V.B.Z. zouden gebeuren, wel
ke de zaak in het belang van alle re
ders zal afhandelen.

ons alleen zo is en dat de andere lan
den, in dit geval onze Noorderbuur, 
deze vraagstukken met een handom
draai kunnen oplossen en dat alle 
reders eendrachtig en begrijpend de 
richtlijnen volgen.

Het gaat er bij hen aan toe als bij 
ons. Beschikken zij misschien over 
krachtiger middelen om een regel nog 
te treffen. Men legt het er gewoon
lijk zo aan boord, dat men zo weinig 
mensen mogelijk pijn doet.

Zoals het vraagstuk der overproduc
tie thans gezien wordt in Nederland 
is het vooral een kwestie van opvoe
ding van de vissers-reders. Evenals bij 
ons ligt het heil vooral en op de 
eerste plaats in het verbeteren van 
de aangevoerde kwaliteit en het uit
schakelen van de aanvoer van kleine 
vis.

De aanvoer van te kleine vis en 
van vis van mindere kwaliteit is een 
omgekeerde propaganda voor het 
visverbruik, weinig mensen kopen 
kleine vis en dergelijke aanvoer is 
voor vele handelaars een oorzaak om 
misbruik te maken van de toestand, 
misbruiken die tenslotte op de rug der 
reders neerkomen.

De vissers zijn slechte economisten. 
Bij hen komt het er alleen op aan 
zoveel vis of haring als mogelijk aan 
te voeren en dit is verkeerd. Worden 
de marktprijzen enigszins opgehouden 
door het beperken der vangst en het 
over boord gooien van te kleine vis
soorten en vis van mindere hoedanig
heid, dan maken ze de verkeerde be
rekening als zou een grotere aanvoer 
hen in verhouding meer opgebracht 
hebben. Ze vergeten hierbij dat de 
gemiddelde prijs daalt naargelang de 
hoeveelheid welke op de markt te 
koop geboden wordt, dat de gemiddel
de prijs in verhouding staat tot de 
kwaliteit en de grootte van de vis.

Te lange reizen om een grote hoe
veelheid vis te kunnen op de markt 
zetten hebben een dubbel nadeel :
- ze verminderen de kwaliteit der 

vangst;
- ze vergroten de overproductie die 

de markt belet gezond te blijven. 
Voor de stuurlui aan wal is dit al

lemaal logisch en simpel. De stuurlui 
op zee houden er een andere mening 
op na, om hen dit aan hun verstand 
te brengen zal wel een speciale oplei
ding nodig zijn.

Ook wij in België hebben hier veel 
te leren.

Van op cm* rond de grote

pekelplas
DEENS ITALIAANS 
HANDELSVERDRAG

Tussen Italië en Denemarken werd 
een handelsverdrag afgesloten welke

gen, maar dan moet de liefde niet 
steeds van de ene kant komen.

Ofwel heeft Nederand in het nieu
we handelsakkoord gelijkaardige toe
gevingen gedaan aan België om een 
ANDERE Belgische industrie te red
den, maar dan betekent dit voor ons 
van de visserij dat wij de «gesacrifi
eerde» nijverheid zullen zijn in het 
toekomstige handelsverdrag en in de 
toekomstige Benelux-unie...

De productie heeft zich duchtig 
geweerd op het comité voor de in
voer. Maar de besluiten en voorstel
len van dit comité zijn niet beslis
send voor wat het ondertekenen van 
handelsverdragen betreft, wél wordt 
er rekening gehouden met haar ver
langens... in de mate van het moge
lijke.

Sinds jaren heeft de Belgische vis
serij zich steeds voor voldongen fei
ten zien plaatsen, feiten waarmede 
geen rekening gehouden werd met de 
noden en de verlangens van dit be
drijf, feiten die tientallen jaren oud 
zijn en thans doorgaan als vaststaan
de en verworven rechten van de te
genpartijen.

Het heeft steeds aan eenheid ont
broken in onze middens, en het pro
ces om tot een beetje eenheid te ge
raken vorderde zeer, zeer langzaam, 
met het gevolg dat de protesten te
gen dergelijke voldongen feiten steeds 
te laat ingediend werden en de vis
serij niet op de hoogte was van nieu
we mogelijkheden. We werden een- 
voudig-weg vergeten, we vormden 
geen macht genoeg en hadden geen 
voldoende invloed in de schaal te 
werpen.

Dit zijn allemaal mede oorzaken 
geweest van de huidige crisis.

Hopen we maar dat deze kostelijke 
les zal begrepen worden in alle vis
serij middens. We moeten waken en op 
tafel kloppen waar het nodig is. En 
dat kunt gij, noch hij, noch ik af
zonderlijk, dat kan alleen een sterke 
organisatie waar allen het eens zijn.

VERGEET DIT NIET !

geldig is van 1 Juni 1949 tot 31 Mei 
1950. Dit verdrag vermeldt onder meer 
volgende posten voor uitvoer van vis 
en visserijproducten van Denemarken 
naar Italië1 : »

Gezouten vis 34.000.000 Kronen
Klipvis (gedr.) 7.000.000 Kronen
Zoetwatervis 1.000.000 Kronen
Verse zeevis en
visfilets 11.000.000 Kronen
Gerookte zalm en 
haring 100.000 Kronen
Visconserven in olie en 
tomaten 3.000.000 Kronen
Visvellen 200.000 Kronen

BUITENLANDSE BELANGSTELLING 
VOOR ONZE VISSERIJ

Het Verbondssecretariaat wisselt 
regelmatig tijdschriften uit met an
dere landen teneinde zich over visse
rij aangelegenheden over de ganse 
wereld te documenteren. Vanwege de 
Directeur van het «Department of 
Fisheries» van Canada, ontvingen we 
een vriendelijke brief waarin we on
der meer lezen : «We are receivinj 
«Het Nieuw Visscherijblad» regularlj 
and profit by it, as we read Dutch 
Flemish publications very well.»

OOK CANADA WIL HET 
BINNENLANDS VISVERBRUIK 

OPVOEREN

Op de jaarlijkse vergadering van di 
Canadese gezouten visuitvoerders 
vereniging, hield de voorzitter Howari 
Mac Kichan een rede waarin hij d 
nadruk legde op de noodzaak de be 
trekkingen met het binnenlands pi 
bliek te verbeteren. De visserij weü 
in Canada hoofdzakelijk een uitvoe 
bedrijf was, is een belangrijke econ: 
mische factor in de kustprovincies, 
visserij is practisch onbekend bij di 
genen welke niet actief bedrijvig zij 
in deze nijverheid. Hij stelde von 
een commissie op te richten in £ 
«Fisheries Council of Canada» welke 
tot doel heeft de visserijnijverheid etv 
haar producten, alsmede de belang
rijkheid van dit bedrijf, beter bekem 
te maken in het land.
Fisheries Council o f Canada - Bulletin
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8 e vergadering- van het

Comité voor de Invoer
Op Vrijdag 22 Juli werd te Brussel 

de 8ste vergadering van het comité 
voor de invoer gehouden. Op de dag
orde was één punt voorzien : vernieu 
wiing van het handelsverdrag met 
Nederland,

Eén voor één werden de verschil
lende punten besproken waartegen 
door de Nederlandse delegatie die de 
besprekingen gevoerd had over de 
uitwisseling van vis en visserijpro
ducten, bezwaren werden geuit.

1. VERSE ZEEVIS
België stelde voor : 1.000 Ton uit

voer naar Nederland en 1.000 ton in
voer uit Nederland. Nederland stelde 
voor : 3.000 ton uitvoer naar België 
en 1.000 invoer uit België.

De uitvoer van Belgische vis kon 
door Nederland slechts worden aan
vaard onder volgende voorwaarden :
1. voor zover Nederland over vol

doende betalingsmiddelen kon be
schikken,

2. voor zover van Belgische zijde de 
beperkende bepalingen inzake de 
invoerstations voor vis en garnaal 
worden opgeheven.

3. het verbod van invoer van vis on
der de 40 cm. wordt afgeschaft, en

4. geen verdelingssysteem voor het 
uitreiken van Belgische invoerver
gunningen wordt toegepast dat de 
uitputting van het contigent zou 
belemmeren.
Het V.B.Z. is van mening dat de 

reciprociteit/ zou moeten bestaan 
voor invoer en uïtvoer van vis naar 
Nederland en dat er geen sprake kan 
zijn van voornoemde schikkingen in 
te trekken. De overproductie aan de 
kust verplicht de reders zo te spre
ken.

Ook de invoerders zijn van mening 
dat de invoer er alle belang bij heeft 
dat zoveel mogelijk wordt ingevoerd, 
Ze zijn eveneens niet akkoord met 
het openstellen van nieuwe grenspos 
ten, doch vragen dat de invoer onder 
de 40 cm. zou toegelaten worden. 
Naar hun mening is er te weinig klei
ne vis op de markt door deze maatre
gel en door de uitvoer naar Engeland 
De vertegenwoordigers van het V.B.Z 
doen echter opmerken dat de aan
voer van kleine vis verdubbeld is in 
de laatste weken en dat er sedert 
zes weken geen uitvoer naar Enge
land meer mogelijk is.

Besloten wordt voor te stellen :
2.000 Ton invoer uit Nederland tegen
1.000 ton uitvoer naar Nederland. De 
bezwaren van de Nederlanders wor
den niet aanvaard.

2. INVOER VAN ONGEPELDE EN 
GEPELDE GARNAAL

Nederland gaat accoord 400 ton 
ongepelde garnaal naar België uit
te voeren, op voorwaarde dat dit
kwantum kan worden verhoogd zo 
België opnieuw kan exporteren en in
dien de Belgische binnenlandse
markt een grotere behoefte heeft.
Bovendien wenst het de enige grens
post voor de invoer van garndal te 
zien afschaffen en dat een bespre
king zou plaats hebben tussen Bel
gische en Nederlandse bevoegdheden 
om het maandelijks contigent van 
de invoer vast te stellen.

Het comité voor de invoer is ac
coord 400 ton ongepelde garnaal in 
te voeren. Het is verder bereid in 
overleg met de Nederlanders de 
maandelijkse contigenten vast te

stellen. De afschaffing van de enige 
grenspost kan niet in aanmerking 
worden genomen.

Het comité vraagt verder dat de 
pufvisserij in Nederland zou worden 
afgeschaft en dat toelating zou be
komen worden tot garnaalvangst in 
de wederzijdse territoriale wateren. 
Dit kan evenwel niet behandeld wor
den in het raam van een handelsac
coord.

3. IN- EN UITVOER VAN 
VISCONSERVEN

België gaat accoord om 200 ton 
visconserven uit Nederland in te 
voeren op voorwaarde dat Nederland 
evenveel Belgische conserven invoert 
Nederland kan hiermede accoord 
gaan zo er betalingsmiddelen voor
handen zijn, en kan eveneens derge
lijke invoer enkel toelaten zo aan de 
Nederlandse conservenindustrie vol
doende blik ter beschikking wordt 
gesteld om voor de Nederlandse bin
nenlandse markt te werken....

Het comité voor de invoer meent 
dat in deze kwestie volledige recipro
citeit moet zijn.

De invoer van 200 ton visconserven 
uit Nederland kan slechts toegestaan 
worden zo Nederland de verzekering 
geeft dat eenzelfde hoeveelheid uit 
België zal kunnen verzonden worden 
en dat Nederland hiervoor de nodige 
vergunningen zal uitreiken.

4. VERSE HARING
België stelde voor : 2.000 ton verse 

haring in te voeren uit Nederland 
(hiermedewas Nederland natuurlijk 
accoord) ? België stelde verder voor 
een uitvoer naar Nederland van 4.000 
ton verse ijle haring en 500 ton volle 
haring. Nederland is erikel accoord 
met 1.000 ton ijle haring en 500 ton 
verse haring... indien er voldoende 
betalingsmiddelen aanwezig zijn en 
de beperkingen op de invoer van zee
vis en garnaal in België worden op
geheven.

Uiteindelijk is het comité voor de 
Invoer het eens de invoer van haring 
uit Nederland verder toe te laten op 
voorwaarde dat de haring bestemd 
voor invoer naar België zou geleverd 
worden aan dezelfde prijs (12 gulden 
per 100 kgr.) als deze bestemd voor 
de Nederlandse binnenlandse markt.

5. KREEFTEN
De Belgische delegatie had ge

vraagd de invoer van kreeften uit 
Nederland volledig uit te schakelen 
De Nederlanders konden de aange
haalde redenen niet aanvaarden. 
De standpunten van beide zijden 
werden aan de bevoegde overheden 
ter beslissing overgelaten.

Oostende-Dover
Uurtabel der overvaarten voor de 

week van 7 tot 13 Augustus 1949.
Van Oostende naar Dover :
Afvaarten te 10 u. en 14,30 uur.
Van Dover naar Oostende :
Afvaarten te 13,20 u, en 17,20 u.

•  ■  •
Op Zondag, 7 Augustus 1949, wan

delconcert van ongeveer 2 uur in 
zee vertrek te 10,30 u. uit het station 
Oostende-Kaai, alwaar de biljetten 
te koop zijn aan 75 fr. voor volwasse
nen en aan 40 fr. voor kinderen.

ten te jong
Volksvertegenwoordiger

Door een zo pas gekozen jong 
volksvertegenwoordiger van het ar
rondissement Oostende, werd aan 
Premier Spaak een verzoek gericht 
om de visserij bij het ministerie van 
Landbouw te zien inlijven.

-Een lokaal blad maakt daarvan een 
politieke zege en denkt dat de visserij 
hiermede gered zal zijn.

Zeggen we terstond dat alhoewel we 
de goede bedoelingen van deze jonge 
volksvertegenwoordiger niet in twijfel 
trekken, dit initiatief een grove ver
gissing betekent, en blijkbaar geno
men werd door een persoon die met 
de visserij weinig vertrouwd is.

Als er een Ministerie is, dat iets 
van de visserij afweet, dan is het wel 
dit van Verkeerswezen.

We wensej» niet begraven te wor
den onder de aardappelen en... de 
boerenbond. Anderzijds, als deze 
volksvertegenwoordiger het werkelijk 
met gans de visserij goed meent, dan 
zal zijn eerste werk moeten zijn, de 
«eer schadelijke invloed van zijn 
vrienden uit Economische Zaken 
stop te doen zetten, want daar schuilt 
al het kwaad dat thans aan de vis
serij berokkend wordt.

N aar Spanje

De 0.326 van reder Leop. Verbanck 
en 0.337 toebehorende aan de rederij 
Jos Aerts, is deze week de visserij op 
Spanje gaan bedrijven.

VetCaap aan ’t Med&ilandv 
Maiing&ei'zaen

In Nederland klaagt men dubbel 
over het haringseiaoen.

De vangsten zijn minder goed dan 
verleden jaar en de prijzen zijn ge
daald, daar de binnenlandse markt 
weinig haring verbruikt en het met 
de contracten voor het buitenland 
ook weinig rooskleurig is. Enkele re
derijen hebben |reeds hun Vaartui
gen uit de haringvisserij teruggetrok
ken.

De opvaaigregeling voor verse ha
ring is reeds in werking moeten ko
men, zodat het geen dag te vroeg was 
dat deze door de reders ondertekend 
werd.

Er bestond reeds een opvangrege- 
ling Toor de zoute haring welke vo
rig jaar zeer goede uitslagen opge
leverd heeft, doch zoute haring kan 
bewaard worden. Men heeft nu wel 
een opvangregeling voor de verse ha
ring maar men weet niet goed WAT  
met de opgevangen haring aange
vangen : alles naar de vismeelfa
brieken is een TE groot verliees en 
dan komt nog de vraag of de vis
meelfabrieken het wel zouden kun
nen slikken.

Bij ons weet men wel waar naar
toe met de haring (uitvoercontract 
naar Duitsland), maar bestaat er 
geen opvangregeling ?

naai £npe£and
3e tvimeaiei 1949

Hoe was de toestand in het verle
den :

3e trimester 1948 : voor export
£  80.000, : (£  50.000 commerciële
zendingen en £  30.000 direct lan
dings); 4de trimester 1948 : £  110.000 
(2/3 - 2/3); 1ste trimester 1949 :
£  148.000 (£  30.000 direct landings en 
£  118.000 boxed fish); 2de trimester 
1949 : £  150.000 (£  100.000 boxed fish, 
£  20.000 direct landings, £  30.000 ge
lost Grimsby en te Huil), £  50.000 vis
conserven.

Voor de 3de trimester 1949 hebben 
we dus hetzelfde bedrag als voor de 
3de trimester 1948, met dien verstan
de echter dat in het handelsakkoord 
£  5.000 afzonderlijk vermeld wordt 
voor export van bevroren vis; dit be
drag komt in vermindering van de 
commerciële zendingen en recht
streekse zendingen.

COÖPERATIEVE
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Onze Uitvoer van Haring naar 
Duitsland

In verband met het artikel vorige 
week in ons blad verschenen, waar
bij we meldden dat bruto 2 frank 
winst genomen werd, protesteerden 
de uitvoerders, dat zulks onwaar was 
Als we beweren bruto, dan wil dit 
zeggen dat op 4,05 fr. zij de haring 
aan gemiddeld 2 fr. kopen en zonder 
aftrek van onkosten er inderdaad 
2 fr. bruto overblijft.

Het is aan hen te weten, wat ze on 
dertussen als onkosten hebben.

Zo ze deze willen mededelen, dan 
zullen we dit graag inlassen.

Een zaak blijft echter vaststaan 
en dat is, dat ze ten nadele van de 
reders thans op Duitsland aan schan 
delijke onderbiedingen doen, en de 
reders aan deze willekeur overgele
verd zijn.

Waar Zweden aan Duitsland verse 
haring aan 150 dollar per duizend 
kg. wil leveren en Nederland, gezou
ten aan 175 dollar, wordt er van uit

België op het huidig ogenblik ge
presenteerd aan 73 en 85 dollar, ’t zij 
tegen maximum 1,50 fr. per kg. voor 
de reder.

Als men dat van vishaidelszijde 
nog eerlijke praktijken noemt, dan 
noemen we dit op zijn minst onwaar
dig.

Dat onze regering vlug ingrijpe om 
aan dergelijke toestand, waarom
trent alle uitleg overbodig is, een 
einde te stellen, is de wens van al 
wie het eerlijk meent.

Toenemende havendrukte 
te Oostende

Gezien de uitvoer van fruit en 
groenten van Italië naar Engeland 
volop in gang is, heerst in onze haven 
ook een buitengewone bedrijvigheid, 
zodat zelf de regelmatige Oostende- 
Tilburydienst de ladingen niet kan 
slikken en beroep diende gedaan op 
toevallig te Oostende liggende kust
vaartuigen om de ladingen over te 
brengen.

CL’t&tidöaayeuaiCeti 
in de Vióóetij

VANDENABEELE Antoon, a.b. N.735 
«St. Pierre», sloeg zijn voet om, ter 
wijl hij bezig was de vangst aan 
wal te brengen.

BULTHE Antoon, a.b. N.776 «Liliane- 
Nicole», werd geprikt door een vis 
in de rechter voorarm . De wonde 
verzwoor naderhand.

GEERNAERT Emiel, a.b. Z.411 «Ka
miel», kreeg een plank op het voor 
hoofd bij het uitzetten van de vis
planken. Het voorhoofd en de neus 
zijn lichtjes gekneusd.

HOUTTEMAN August, is a,b. Z.487 
«Maddy» bij het inhalen der korre, 
gevallen op zijn rechter zijde op 
een visplank.

SAVELS Alfons, werd a.b. Z.413 
«Blanche-Marguerite» bij het in
zetten van de kuil, gedrukt tussen 
de verschansing van het vaartuig 
en de kuil, en liep een ribbenkneu
zing op.

Reders &  Vishandelaars
jK r jm r *  HET BESTE

WORDT GELEVERD DOOR

FROID I N D U S T R I E ! .

De Dag der Zeelieden te Oostende
Zondag greep ln onze stad de «Dag 

der Zeelieden» plaats, dag die gewijd 
was aan de herdenking van het offer 
gebracht door zoveel plichtgetrouwe 
zeelieden. De plechtigheden kenden 
een uiterst stil en kalm verloop en 
slechts een 10-tal vaderlandse maat
schappijen met vaandel waren opge
komen om aan deze plechtigheid luis
ter bij te zetten.

Van het stadhuis ging het stoetsge
wijze naar de vlaggestok, waar één 
minuut stilte werd bewaard en dhr 
Lauwereyns een korte rede hield, waar 
in hij zijn spijt uitdrukte over de on
verschilligheid waarmede plechtig
heden als deze, van officiële zijde 
bejegend worden.

Na deze rede werden bloemen neer
gelegd aan de voet van het gedenkte
ken waarna de stoet ontbonden werd.

We hebben onze voelhorens uitge
stoken ten einde te vernemen hoe het 
kwam dat een voor Oostende zo be
tekenisvolle dag midden een derge
lijke onverschilligheid en eenvoud kon 
doorgaan. Men herinnert zich hoe 
«Het Nieuw Visscherijblad» in zijn 
vorige nummers twee lijsten met na
men had gepubliceerd van zeelieden 
die onlangs werden onderscheiden. 
Het was voorzien dat deze onderschei
dingen en eretekens (meer dan 500) 
zouden worden uitgereikt op de «Dag 
der Zeelieden». Daarvan is jammer 
genoeg niets in huis gekomen. Inté-

Engels Yacht 
gezonken

BEMANNING DOOR FERRY-BOAT 
GERED

Zondag voer de ferryboat «Essex» 
van de lijn Zeebrugge-Harwich uit 
met Engeland tot bestemming. Er 
woei een sterke bries. In zee ontwaar
de men een klein yacht dat in moei
lijkheden verkeerde. Het bleek de 
«Quest» te zijn met drie opvarenden 
aan boord. Deze personen werden 
overgenomen aan boord van de «Es
sex» die zijn reis voortzette naar En
geland.

Tevens werd de reddingsdienst 
van Oostende verwittigd en de sleep
boot «Zeeleeuw» werd er op uitgezon
den om te trachten het yacht op 
sleeptouw te nemen. Op de plaats die 
gesignaleerd werd, trof men niets 
aanrmaar nadien bemerkte men een 
vissersvaartuig dat het yacht op 
sleeptouw had en het trachtte de ha
ven binnen te slepen. Dit mocht 
evenwel niet gelukken. Het yacht 
moest losgekapt worden daar het snel 
aan het zinken was.

gendeel, de stad die onlangs nog een 
zo zware tol betaalde aan de zee door 
het verlies van 6 dappere zeelieden, 
heeft deze «Dag der Zeelieden» mid
den algemene onwetendheid laten 
voorbijgaan.

We zullen hier geen klappen uitde
len, vooral dan niet aan het inrich
tend comité dat al het mogelijke heeft 
gedaan om van deze «Dag der Zee
lieden» iets te maken, Oostende waar
dig.

We zullen de zaken voorlopig zo la
ten, doch wensen dat toekomende 
jaar onze gesneuvelde, gevallen of op 
zee gestorven zeelieden op een waar
diger wijze zullen herdacht worden. 
Een plechtigheid zoals Zondag 1.1. is 
een blaam voor onze stad.

Bericht aan 
Zeevarenden

NOORDZEE

KUST N.F. -  Route - Wielingenpas 
Kwintebank  

M iddelkerkebank.
Binnenkort en zonder verder be

richt zullen de volgende wijzigingen 
aan de bebakening gebracht worden.

N.F. - ROUTE - WIELINGENPAS
Op 51°22’20’” N. - 3°05’53” E .,  wordt 

lichtboei N.F. 11, vermeld in B.a.Z. 
Nr 275 van 1947, door een licht-brul- 
boei vervangen.

Vorm : afgeknotte kegel.
Kleur : rood-witt verticale strepen.
Licht : wit.
Karakter : 1 schittering per 5 sec.
Geluidsein : fluit (hoge toon).
KWINTEBANK
Op 51°20’57” N. -  2°42’10”’ E .,  zal de 

lichtboei, vermeld in B.a.Z. Nr 262 
van 1947 onder Nr 6, de volgende ken
merken dragen ::

Kleur : zwart.
Licht : wit.
Karakter 1 verduistering per 10 sec.
Topteken : zwarte kegel, punt om

hoog.
MIDDELKERKEBANK
Op 51°18’00” N. -  2°43’05’” E .  wordt 

de lichtboei vermeld in B.a.Z. Nr 262 
van 1947 Nr 14, vervangen door een 
licht-brulboei.

Kleur : rood.
Licht : rood.
Karakter : 2 schiteringen per 10 

seconden.
Topteken : rode cylinder.
Geluidsein : fluit (hoge toon).
De boei draagt de naam «Middelker 

kebank» in witte letters.
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De bijdrage aan de
zeeongevallen-kas

(Vervolg van blz. 1)
Men dient ons goed te begrijpen :
Door het terug op vredesvoet bren

gen van het leger werd een einde 
gesteld aan het overgangstijdstip. De 
overgangswet en de besluiten, welke 
in uitvoering van deze wet genomen 
werden, hielden op van kracht te zijn 
op 15 Juni Jl. Ook het besluit, waar
bij de door de reders te betalen pre
mie op één procent vastgesteld werd 
is niet meer van kracht en diende dus 
vervangen te worden, wat intussen 
nog niet geschiedde....

De besluitwet, welke thans van toe
passing is, bepaalt weliswaar, dat de 
Sectie «Gewoon Risico» gespijsd wordt 
door ’n procent af te houden op de 
bruto-opbrengst van de vissersvaartui
gen, doch voorziet verder dat het be
drag van deze afhouding door een

De vergoeding van 
de Oorlogsschade

AAN EEN VERKEERD ADRES 
GESTUURDE AANVRAGEN 
Een nieuwe termijn van drie 

maanden
Het Ministerie van Wederopbouw 

herinnert er aan, dat de personen, 
die te goeder trouw een aanvraag 
tot vergoeding der oorlogsschade 
hebben ingediend bij een andere 
openbare overheid dan de provincia
le directeur voor oorlogsschade, 
krachtens het besluit van de Regent 
van 14 Juni 1949 over een nieuwe ter
mijn van drie maand beschikken om 
een aanvraag tot tussenkomst in za
ke oorlogsschade in te dienen, die 
door die overheid werd verworpen.

Die termijn gaat in op 15 Juni 1949 
wanneer de verwerping vóór die da
tum geschiedde, en van het ogenblik 
af van de betekening van de beslis
sing tot verwerping, wanneer deze 
laatste na 15 Juni 1949 werd getrof
fen.

Krachtens hetzelfde besluit kun
nen de personen, die zich op een ge
val van overmacht of, op hun goede 
trouw kunnen beroepen om het laat
tijdig indienen van hun aanvraag 
tot tussenkomst te rechtvaardigen, 
die aanvraag indienen binnen 3 
maand te rekenen van 15 Juni 1949 
af, of ten laatste binnen drie maand 
te rekenen van de datum waarop het 
belet of de redenen tot rechtvaardi
ging van hun goede trouw opgehou
den hebben te bestaan. «

De provinciale directeur doet bij 
gemotiveerde beslissing uitspraak 
over de ontvankelijkheid der nieuwe 
aanvragen. In geval van verwerping 
kan binnen 30 dagen, te rekenen van 
de betekening van de verwerping af, 
bij de minister van Wederopbouw 
beroep worden aangetekend.

besluit moet bepaald worden.
Het laat o.i. geen twijfel over, dat- 

aan «een procent» niet de betekenis 
mag gegeven worden van het cijfer 
één.

Verder wordt in de bedoelde wet 
nog voorzien, dat de premie tot dek
king van het oorlogsrisico vastgesteld 
wordt door de Minister op advies van 
een behoorlijk opgericht comité.

De te betalen premie werd even
min bepaald zodat de 0,50 fr., welke 
thans van de bruto opbrengst afge
houden wordt zonder wettige grond
slag is....

Langzamerhand wordt de Zeeonge- 
vallen-wet of althans de willekeurige 
toepassing er van, een vat vol tegen
strijdigheden. Om er slechts nog één 
aan te stippen, nochtans van grote be
tekenis : de wet voorziet de storting 
van een procent op de bruto opbrengst 
de statuten der Kas daarentegen ma
ken gewag van een gans andere wij
ze van berekening en inning der bij
dragen. ^

Het Verbond der Reders, het be
stuur der Gemeenschappelijke Kas, 
samen met het Beheer van het Zee
wezen hebben werk voor de boeg om 
in dit alles klaarte te scheppen. L.S.

(wAchewiittty aan onze nijverheid

Indische
Visserij

Aangezien de visserij van Ceylon 
het groot verbruik van vis niet kan 
beantwoorden, worden aanzienlijke 
hoeveelheden verse en gedroogde vis 
ingevoerd uit Indië. Gedurende Janua 
ri tot Juni 1948 werd een totaal van 
34.970 pond visserijproducten voor 
een waarde van 3.855.2233 dollar inge
voerd.

♦ Vo*>r Nieuwbouw en Herstelling van

S C H K P B N

ffidgiócfa ~ MedevCandae
Visserij - Almanak  

1949
♦  ♦  ♦

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 
M ddelburg.
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Strijd voor vreemde afzetgebieden
(Vervolg van blz. 1)

De heer volksvertegenwoordiger 
verklaarde, dat de uitvoer een factor 
van regeling is. Het is niet mogelijk 
voor de reders, die de voortbrengers 
zijn, te zeggen : «Ik heb zoveel on
kosten en dit kost mij zoveel, dus 
moet ik deze prijs stellen voor de 
verkoop van mijn vis.» Inderdaad, de 
prijs van de vis hangt af van de 
markt. Het is een voortbrengst, die 
gemakkelijk kan vernietigd Worden 
en dus in enige uren tijd moet ze 
helemaal uitgelot en verkocht zijn. 
De waarde hangt af van het slecht 
weer, van de warmte en van veel an
dere omstandigheden. De prijs hangt 
af van de vraag, die naar de vis ge
daan wordt.

Er moet dus een factor van rege
ling zijn, anders zou de vis aan spot
prijzen verkocht worden.

De hoeveelheid vreemde vis, die 
In België ingevoerd wordt, is zeer 
groot.

De heer Baels wees er verder op 
dat de regering zou moeten maatre
gelen nemen opdat de vis aan billij
ke prijzen zou verkocht worden in de 
kleinhandel. De uitvoer moet alge
meen gemaakt worden.

De heer Baels trok verder ten strij
de tegen de vastgestelde misbruiken

bij de prijsvorming. Hij verklaarde 
in dit verband :

De prijs is ontzaglijk groot en onze 
volksmensen kunnen er niet aan.

Inderdaad, te Brussel en te Gent 
wordt de vis aan verschrikkelijke 
prijzen verkocht, maar dat bewijst 
niets tegen onze markten, die voort- 
brengstplaatsen zijn «marchés de 
production». Wat bedoeld wordt in 
de klachten zijn : «les prix du détail- 
lant».

De interpellant leverde het bewijs 
tot staving van zijn bewering en 
vroeg, dat men zou doen, zoals men 
in Engeland deed, nl. vaste prijzen 
in de winkels bepalen.

Dit alles goed overwogen, doet 
men de indruk op, dat men na 30 
jaar niet veel verder gevorderd is. 
De misbruiken en tekortkomingen 
die door de heer Baels aan de kaak 
gesteld werden, zijn nu nog duidelijk 
waarneembaar.

Zal men ooit te Brussel tot gezon
de opvattingen komen ?

Wij wensen hier nog aan toe te 
voegen, dat de interpellatie van de 
heer Baels aanleiding gaf tot bevor
dering van onze uitvoer, zolang de 
buitenlandse afnemers geen maatre
gelen namen om zelf tot de beper
king over te gaan wat de contigen- 
tering voor gevolg had. L.S.

VERVOLG
Wanneer wij m aeze laatste hoofd

stukken het minder en minder over 
ae viö en ae visserij neooen, dan ligt 
ait aan nee abstracte onderwerp zeif. 
Het is mderaaaü moeilijk een wet die 
uitgevaardigd wordt voor het gehele 
bedrijfsleven, te bespreken en hierbij 
te pas en te onpas vergelijkingen te 
tre&Ken met het eigen bedrijf. Wel 
heeft het visserijbedrijf haar eigen
aardigheden, specifiek, die niet in an
dere bedrijven te vinden zijn. In de 
grote lijnen, de principes waarop de 
wetuen gemaakt Zijn, wordt het vis
bedrijf over de algemene kam gescho
ren.

Zo is het ook wanneer wij het thanti 
hebben over het doel en het wezen 
van de beroepsverenigingen. We moe- 
ten eerst nagaan weike het doel is van 
de beroepsverenigingen alvorens wij 
tot de conclusie kunnen komen die het 
visbedrijf aangaan.

DE BEROEPSVERENIGING

We hebben het tamelijk lang ge
had over de publiekrechterlijke orga
nisatie omdat deze opvatting van het 
toekomstige bedrijfsleven een uitlo
per is van het vraagstuk der bescher
ming en tevens van de vrije beroeps
organisaties. We zijn hierbij tot de 
bevinding gekomen dat deze publiek
rechterlijke organisatie een zeker ge
vaar voor het Dedrijf kan meebren
gen en deze bijgevolg door het be
drijf slechts als uiterste redmiddel 
mag aangenomen worden, wil men 
niet ondoordacht te werk gaan.

Het bedrijf dat in moeilijkheden 
verkeert beschikt immers over nog an
dere middelen om zich op te richten : 
de Beroepsorganisatie. In de nood leert 
men z’n vrienden kennen. Dit spreek
woord kunnen we gemakkelijk omvor
men tot : in de nood wordt men be
tere vrienden. Dit is het geval in de 
beroepsverenigingen. Gewoonlijk ont
staan deze in de moeilijke tijden die 
het bedrijf doormaakt, men -.teekt de 
hoofden samen om de beste oplossing 
voor de gemeenschappelijke moeilijk
heden te zoeken .

Door beroepsvereniging bedoelt men 
de vereniging welke als uitsluitend 
doel heeft de zuivere beroepsbelsn- 
gen van haar leden te verdedigen, bij
gevolg zonder handelsdoeleinden, zon. 
der winstgevend doel.

Om het meeste nut te kunnen bij - 
brengen, moet de beroepsvereniging 
zoniet alle, dan toch het grootste ge
deelte der bedrijfsgenoten verenigen 
en moet ze met gezag kunnen optre
den tegenover haar leden en autoriteit 
bezitten, ’t is te zeggen representatief 
zijn tegenover andere verenigingen 
en officiële instanties.

Hoewel haar doel niet is handel te 
drijven noch winsten te maken, kan 
ze, naast, rond en in haar schoot, han
delsvennootschappen oprichten, bvb., 
coöperatieven, in het belang van de 
bij haar aangesloten leden. Deze ver
enigingen blijven nochtans onafhan
kelijk van de beroepsvereniging om
dat ze niet het doel zijn van deze 
laatste, maar enkel een middel om de 
doeleinden van de beroepsorganisatie 
te bereiken. Daarom ook wordt de be
roepsvereniging door de wetgever niet 
onder de handelsvennootschappen in
gedeeld, doch wel onder de verenigin
gen zonder winstoogmerk (v.z.w.o.).

DOEL

Wanneer we het doel en het wezen 
van de beroepsverenigingen nader be
schouwen, vinden we twee werksferen:
1. een innerlijke : rechtstreekse be
roepshulp aan de leden;
2. een uiterlijke : optreden naar bui
ten uit ten voordele van haar leden : 
tegenover nevenstaande of aanver- 

, wante organismen of tegenover offi
ciële Instanties.

Kunnen we het eerste punt het ver
lenen van hulp aan de leden noemen, 
het tweede komt neer op het eigen
lijke rechtstreekse verdedigen der spe
cifieke belangen in het algemeen.

Te dien einde moet de beroepsorga
nisatie een welomschreven program
ma bezitten en een doelstelling : de 
leden dienen te weten voor welke za
ken ze de hulp hunner vereniging kun
nen inroepen en het bestuur moet we
ten voor welke punten ze kan en moet 
optreden naar buiten uit. Het is bij

gevolg klaarblijkelijk dat een dergelijk 
programma slechts kan opgesteld wor
den door mensen die het bedrijf a 
fond kennen en begrijpen.

Wat betreft haar optreden naar bui
ten, moet de beroepsvereniging zich 
zodanig kunnen opwerken dat ze alge
meen erkend wordt en als dusdanig de 
invloed van het bedrijf kan laten gel
den overal waar het nodig is, in de 
regering en in het gehele economische 
leven van het land.

Een eerste reden van bestaan der 
beroepsgroepering, is de sanering van 
het bedrijf en het verdedigen der 
rechten. In de moeilijke economische 
crisis welke we thans doormaken, 
kunnen we deze sanering wel als tijds
noodzakelijk beschouwen. Deze sane
ring is een der doeleinden geweest van 
het Koninklijk Besluit betreffende de 
bescherming.

Het bedrijf heeft het recht te eisen 
dat nieuwelingen voldoen aan zekere 
voorwaarden en garanties bieden om 
het bedrijf niet te overrompelen noch 
de bestaande bedrijven door onver
antwoord optreden omver te werpen. 
Hierbij mag echter niet uit het oog 
verloren worden dat :
1. het privaat-initiatief niet mag belet 

worden, op voorwaarde echter dat 
dit noch de collega’s noch de alge
meenheid schaadt;

2. het hoofddoel van de sanering moet 
zijn en blijven : de uitoefening van 
het bedrijf door alle bedrijfsgenoten 
mogelijk en gezond te maken.
Voor de leden moét de beroepsver

eniging een voorlichtings- en inlich- 
tingscentrum zijn waar ze ten alle tij
de raad en daadwerkelijke bijstand 
voor welbepaalde vraagstukken van 
algemeen belang kunnen bekomen. De 
beroepsorganisatie moet zich niet be
zighouden bijvoorbeeld met het invul
len der belastingsbrieven of met het 
bijhouden der boekhouding van haar 
leden. Wél kan ze, in dit verband, haar 
leden fiskaal verdedigen door het in
voeren van een eenvormige boekhou
ding en in deze aangelegenheid steun 
en raad geven aan de leden die dit 
vragen.

De beroepsvereniging is een studie- 
en documentatiecentrum waar alle ge
gevens en statistieken omtrent het 
bedrijf verzameld worden, ook ten 
dienst der leden.

ACTUEEL PROGRAMMA
Wanneer we in dit licht de visserij- 

vraagstukken beschouwen en de be
roepsorganisatie van de reders, komen 
we tot het volgende programma in 
grote lijnen .

De huidige crisis laat zich vooral 
voelen doordat de opbrengsten niet 
voldoende zijn om de onkosten te dek
ken. Op de vrije markt van vraag en 
aanbod en volgens het huidige stelsel 
van verkoop in onze vismijnen komt 
dit neer op het volgende : er is te 
veel vis, ’t is te zeggen de vraag is te‘ 
klein naargelang de aanvoer.

Men kan de aanvoer verminderen 
en in verhouding brengen tot de 
vraag. Dit is een zeer gebrekkige en 
ongezonde oplossing, immers het is 
mogelijk, de afzetmogelijkheden in 
aanmerking genomen, de vraag te ver
hogen en in verhouding te brengen 
tot de aanvoermogelijkheden. In af
wachting hiervan moet men echter de 
aanvoer verminderen om de prijzen 
lonend te houden en eenieder in staat 
te stellen het te blijven uithouden tot 
de marktverhoudingen opnieuw ge
zond zijn.

Voorlopig dient het bedrijf dus ge
saneerd te worden en dit moet op twee 
manieren gedaan worden : eerst en 
vooral moet de nieuwbouw streng ge
regeld worden of zelfs voorlopig ge
schorst voor nieuwelingen. Tweedens 
moet de productie geregeld worden 
naargelang de werkelijke behoeften en 
dit brengt met zich mee een uitvaart
en vangstregeling welke moet opge
maakt worden in normen die aan alle 
leden het maximum voldoening kun
nen geven.

Deze beperking is dus een tijdelijk 
hulpmiddel waarbij alle aangeslotenen 
offers brengen, in verhouding tot hun 
economische belangrijkheid, om de 
crisis te kunnen doorleven. Waar het 
bedrijf zich echter dergelijke offers 
oplegt is het weinig logisch dat de 
markt verder ongezond gehouden 
wordt, bvb. door het verder toelaten 
van de invoer.

En terwijl de markt aldus kunstma
tig gezond gehouden wordt, is het de 
plicht van de beroepsvereniging gelei
delijk aan terug tot normale toestan
den te komen door het voeren van een 
degelijke actie ten voordele van het 
bedrijf. Dit bestaat in het opdrijven 
der consumptie welke moet in verhou
ding gebracht worden tot de normale 
productiemogelijkheden. En als dus
danig heeft de productie-bedrijfsgroe- 
pering tot plicht propaganda te voe
ren voor haar waar, zowel op de bin
nenlandse als de buitenlandse markt.

De beste propaganda wordt gevoerd 
door twee factoren : levering van eer
ste kwaliteit en verlagen van de prijs 
aan verbruiker.

Wat de verbetering van de kwaliteit 
betreft, speelt hierbij een rol de op
leiding van het personeel, de techni
sche uitrusting van het productiema- 
teriaal en de wetenschappelijke opzoe
kingen.

Aangaande prijsverlaging komt hier 
het vraagstuk der bedrij fsonkosten 
kijken. En ook dit is de taak van de 
beroepsorganisatie : rationele uitba
ting van het bedrijf, fiscale verdedi
ging van de leden, voorlichting, ge
meenschappelijke werking en coöpe
ratieven welke de algemene onkosten 
moeten minimaliseren.

Dit zijn enkele vraagstukken van al
gemene aard, gezien in het licht van 
de huidige toestanden in het visserij
bedrijf, doch daarnevens komen nog 
tal van andere kwesties opduiken die 
van groter of minder belang zijn maar 
niettemin de aandacht vragen van een 
beroepsvereniging welke het ernstig 
meent met haar leden.

We noemen slechts : Benelux, in
ternationale visserijreglementering, 
contact met buitenlandse redersver- 
enigingen, contact met vishandel, 
contact met nevenverwante groepen, 
met plaatselijke verenigingen, met de 
regering en officiële instanties.

BESLUIT

De Beroepsvereniging is een wapen 
in de handen van het bedrijf om, 
sterk door eendracht, op te treden 
tegen de gemeenschappelijke moeilijk
heden.

De Beroepsorganisatie laat toe aan 
het bedrijf haar moeilijkheden in 
eigen midden op te lossen, door men
sen welke het bedrijf kennen en al
leszins soepelder kunnen optreden dan 
een administratie.

Waar de beroepsvereniging in haar 
welgemeende pogingen niet slaagt 
door omstandigheden welke buiten 
haar macht ligt, staat de Regering ge
reed om door een krachtig ingrijpen 
het bedrijf te helpen de tijdelijke 
moeilijkheden te overwinnen. Dit is de 
«bescherming».

Een krachtiger ingrijpen van de re
gering welke zelf de organisatie van 
het bedrijfsleven in handen neemt, de 
bestaande krachten samenbundelt en 
een organisatie in het leven roept 
waar geen beroepsvereniging bestaat, 
is de publiekrechterlijke beroepsorga
nisatie.

Dat deze evenwel niet zonder ge
vaar is, hebben wij voldoende aange
toond. Dat ze aan de andere zijde 
voordelen biedt, lijdt geen twijfel. De 
vraag blijft open in hoeverre de rege
ring van dit nieuw recht zal gebruik 
maken en tot welke uitbouw de kader
wet zal aanleiding geven. Het moge 
zijn zoals het wil, het zal in elk geval 
enkel zover gaan als het bedrijf zelf 
wil, zover als het bedrijf er behoefte 
aan heeft en er niet reeds een privaat
rechterlijke organisatie bestaat die, zo 
niet het gehele, dan toch het grootste 
gedeelte van het bedrijfsleven in haar 
schoot heeft.

Het is mogelijk dat de Staat een 
verdere stap doet in de richting der 
publiekrechterlijke bedrijfsorganisatie 
Maar dan zal hij zich hoofdzakelijk 
hierin laten leiden door de bestaande 
beroepsverenigingen om het raam te 
vormen. Pas dan als het bedrijf ver
enigd en sterk staat zal ze een dam 
kunnen opwerpen tegen een georiën
teerde economie die er op aan legt een 
geleide economie te worden, en zal 
het komen tot een door de staat be
schermde economie en een geplande 
economie die de enige mogelijke op
lossingen betekenen in de nabije en 
verre toekomst uit de tegenwoordige 
verwarde toestanden. AN. M.
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DOKTERSDIENST
Op Zondag 7-8-1949. Bij afwezig

heid van de gewone huisdokter, ge
lieve men zich te wenden tot : Dr 
Heymans Chaletstraat 19. Tel 71.314

APOTHEEKDIENST
Op Zondag 7-8-1949 : Dienstdoende 

gans de dag : Apothekers Vercruysse 
Koningstraat en Coucke A. Pieters
laan, 58

Nachtdienst van 6-8 tot 13-8-1949
Apotheek Vercruysse, Koningstr.

TENTOONSTELLINGEN
In de Witte Nonnenstraat, 67 stelt 

de Kempische schilder Charles Wel
lens zijn werken tentoon. Deze fijn
gevoelige artist zal iedere bezoeker 
boeien door zijn expressievolle land
schappen die op een merkwaardig 
talent wijzen.

Van 6 tot 17 Augustus zal in de 
Albprt School een tentoonstelling 
[doorgaan waarop kunstschilder E. 
Bulcke projecten zal voorstellen wel
ke werden opgemaakt voor een stoet 
die na 1.900 moest uitgaan en het 
Beleg van Oostende moest uitbeelden

Alle Oostendfenaars zullen met 
vrucht deze projecten, die meer dan
25 meter belopen, bezoeken.
VERKEERSMIZERIE

Is het louter toeval dat, nu we in 
Augustus zijn en het seizoen dus zijn 
hoogtepunt nadert, zowat overal in 
de stad werken dienen uitgevoerd 
aan de gas- of electriciteitsleiding 
zodat Oostende de stad van de rode 
vlaggen is geworden ? We menen dat 
dergelijke onaangenaamheden zou
den dienen vermeden te worden en, 
ïndien deze werken absoluut dienen 
uitgevoerd, zou de stad moeten nacht 
ploegen aan het werk zetten zoals in 
andere steden gebeurt.

ALWEER DE TRAM
Ter hoogte van de Wellington ren

baan, op de geeffende gronden van 
het Palace-hotel is Maandagnamid- 
dag omstreeks 18,40 uur de tram van 
de lijn Oostende-De Panne (direct) 
tot ontsporing gekomen. Als bij won
der werd hierbij geen enkele inzitten
de gekwetst. Alhoewel de motrice 
niet op het naastliggende spoor was 
terecht gekomen was het verkeer in 
beide richtingen belemmerd daar de 
sporen zowat overal uit de haak wa
ren gerukt. Pas laat In de avond kon 
men terug de verbinding verzekeren 
doch het duurde nog lang vooraleer 
de ontspoorde motrice terug op haar 
spoorbaan stond.

DE GROOTMEESTERS DER 
MODERNE KUNST

Naar verluidt mag de tentoonstel
ling, gewijd aan de grootmeesters 
der moderne schilderkunst, een 
waar succes genoemd. De belangstel
ling en de bezoeken rondom deze 
expositie groeien met de dag. Het is 
niet uitgesloten dat enkele dezer 
meesters zelf de tentoonstelling ko
men bezoeken. Zo meldde men on
langs nog het bezoek van Max Ernst.

ORGANISEREN IS NIET 
GEMAKKELIJK

De beste stuurman staat steeds 
aan wal. Dit spreekwoord zijn vooral 
zij indachtig die tot de organisatie 
van een of ander feest dienen over te 
gaan en naderhand, na al hun in
spanningen, vaak heelwat critiek 
naar het hoofd krijgen. Gezien hier 
te Oostende alle organisatie van 
plechtigheden, feestelijkheden, enz., 
nauw verband houdt met het seizoen 
leven willen we hier een kleine sug
gestie naar voor brengen. Nemen we 
nu bvb. de organisatie van de inter
nationale turnfeesten. De inrichters 
dienden zich reeds over maanden, 
nml in October 11. voor de wagen te 
spannen. Deze organisatie vraagt en
orm veel werk. Ware het nu niet mo
gelijk dat ten stadhuize enkele bu- 
reau’s ter beschikking van dergelijke 
organisators worden gesteld alwaar 
die mensen rustig zouden kunnen 
doorwerken, alles centraliseren en 
tevens geen uren zouden verslijten 
om de bevoegde stadsdiensten te be
reiken ? Gezien deze feesten ten gro
ten dele de stad te goede komen, zou 
de stad dan ook van zijn kant in 
de voormiddag geen dactylo ter be
schikking van de voorzitter van dit 
inrichtend comité kunnen stellen ? 
Ons dunkt dat dit een voorstel is, dat 
in overweging mag worden genomen.

KERMIS WIJK «MARIAKERKE»
Het college van burgemeester en 

schepenen der stad Oostende brengt 
ter kennis van de houders van de in
richtingen van verbruik en vermake
lijkheden van de wijk «Mariakerke» 
dat ter gelegenheid van de wijkker- 
mis het hun toegelaten wordt koste
loos muziek te spelen en te laten dan 
sen in hun inrichting vanaf 20 tot 
en met 29 Augustus 1949.

Deze toelating ontslaat de belang
hebbenden evenwel niet van de ver
plichtingen daarvan aangifte te 
doen op het Kantoor der Belastingen 
Christinastraat 113, alhier.

BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN

21 : Firmin David v. Emilius en Re- 
nilde Verbanck, Christinastr 67; Ro- 
ger Dewulf v. Etienne en Juliana 
Claeys, Molenstr 8; Eveline Heyman v. 
Jozef en Elza Raes, Van Iséghemlaan 
10;

22 : Anne De Boodt v. Hubertus en 
Fernande Viaene, Blauw Kasteelstr 
83;

23 : Josiane De Craecker v. Jozef en 
Marthe Janssens (Breedene); Josina 
Geselle v. Roger en Josina Klingeman, 
T. Van Lo'-'Str 14;

24 : Jean Beaumesnil v. René en 
Maria Capelle (Nieuwpoort); Maurice 
Van Kelf v. Jules en Marie Simoens, 
(St Kruis); Georgette Brehier v. 
Mardel en Marie Pannecoucke Klems 
kerke); Monique Brehier v. Marcel en 
Marie Pannecoucke (Klemskerke);

25 : Wilfrieda Opstaele v. Georges 
en Magdalena Decraemer (Leffinge);

26 : Rosette Vanseveren v .Roger en
Aline Schoolaert (Nieuwpoort); Mare 
Lambrecht v. Remi en Dorothy Par- 
ton (Breedene); Daniël Vanhoek v. 
René en Simonna Driessens, Nijver- 
heidstr 73. 4

27 : Jean Bosmans v. Charles en 
Jeanine Vandecasteele, St Sebastiaan- 
str 51; Frank Panesi v. Petrus en Le- 
vina Ponjaert, Langestr 86; Ginette 
Rabaey v. Marcel en Margriet De- 
bussche (Vlissegem); Daniël Duma- 
rey v. Constant en Martha Vanbelle, 
(Gistel);

28 Patrick Van Molle v. Herman 
en Josephine Denolf (Breedene); 
Henri Minne v. Robertus en Yvonne 
De Vriese, Karei Van de Woestyne- 
str 9; Margareta Pollet v. Marcellus 
en Martha Vermeersch (Oudenburg); 
Marcus Remaut v. Raymondus en Si
monne Luca, Torhoutstwg 50; Guy 
Hoflack v. Gaston en Antoinette De
poorter (Lombardsijde);

29 : Christina Verstraete v. Mau
rice en Anna Wagner, V-an Isegheml. 
59; Albert Tas v. Achille en Elza Mylle 
(Breedene).

STERFGEVALLEN
23 : Aimé Eerebout, 69 jr, echtg. Fe- 

llcie Meersdom, Euphr. Beernaertstr. 
96; Emilie Blanchart, 30 jr, echtg. Go
din René (Marcinelle);

24 : Arthur Christiaens, 68 jr, 
echtg. Nathalie Decoussemaeker, 
Nieuwpoortstswg 57;

25 : Philip Versluys, 68 jr, echtg. 
Sldonia Lateste, Velodromestr 31;

26 : Maurits Decoo, 43 jr, echtg. Ali

da Pilaeys, Zwaluwenstr 124- Maria 
Neirynck, 88 jr, wwe Emilius Desmet, 
St Franciscusstr 40; Pierre Vandergo- 
ten, 85 jr, wdr Angeline Morenier 
(Schaarbeek); Nathaüa Stragier, 74 
jr, wwe Frans Nuyttens, Oscar Crepin 
en Emile Vancheempoel, echtg. Isi- 
door Allemeersch, Timmermanstr 19;

27 : Justina Maemhoudt, 64 jr, 
echtg. Amatus Elegeert, Beekstr 4; 
Pharailde Galeyn, 92 j. Wwe. Joseph 
Linden, Euphr. Beemaertstr 39; Jo
sina Geselle, 4 dg, Th. Van Loostr 14; 
Damailde Reynders, 63 jr, wwe Hen
ri Coenye, echtg. Joseph D’Hultsers 
Stuiverstr 62;

28 : John Humphries, 34 jr, (Lap- 
worth, Engeland);

29 : Bernardina Vandepitte, 60 jr, 
wwe Gustaaf Verschelde, Nieuwpoort
stwg 46.

HUWELIJKEN
Marcel Blomme, licentiaat en Ro- 

lande, Vlietinck, bediende; Joseph 
Joseph, visser en Diana Patrouille, 
werkster. Louis Laforce, visser en 
Gilberte Maes; Georges Nieuwenhuy- 
se, visbewerker en Helene Declercq; 
Guy Trarieux, ingenieur en Magdale
na De Waey; Alexis Vandenbosch, 
schrijnwerker en Julienne Desmit; 
August Van Acker, visbewerker en 
Marie Nierynck.

HUWELIJKSAANKONDIGINGEN
Poppe Florimond, autogeleider, 

Fortuinstr 28 en Simoens Gilberte, 
wwe Gustaaf Hubrouck, Gerststr 116; 
Rondelez Maurice, fabriekwerker, 
(Couillet, voorh. Leffinge) en Trat- 
saert Mary, werkster, Spoorwegstr 9; 
Cantryn Jan, stadsbediende (Scho
ten) en Roseeuw Irena, verpleegster, 
Leffingestr 60; Laplace Raphael, vis
ser, Hofstedestr 30 en De Schacht Co- 
ralie, Hofstedestr 30; Elegeert Mau
rits,, dokwerker, wdr Magdalena De 
Coninck en Standaert Stephanie, wwe 
Arnould Boets, Gerststr 118.

ANDERE GEMEENTEN
Talifré Joseph, betonbewerker (Oost

ende) en Depoorter Maria., fabriek- 
werkster (Diksmuide); Demey Frank, 
philoloog (Oostende) en Lateur Dina, 
regentes (Ingooigem); Boel Achille, 
landmeter (Temsche) en Weyts Ivona, 
verpleegster (Klemskerke, voorheen 
Oostende); Baeteman Lucien, leraar, 
(Oostende) en Decrop Cécile, lerares, 
(Veume).

BOUWVERGUNNINGEN
Mares Georges Timmermanstraat 

47, bouwen huis Plakkerstraat; Peu- 
teman Fr. Kairostraat, 36, verbou
wingswerken Kairostraat, 36; Laplas 
se H. Gr. de Smet de Naeyerlaan, 48, 
bouwen pakhuis rederijkaai; N.V. 
Houtimport Vergunningstraat, her
opbouwen hangar Hout en Zwaaidok 
Opdebeeck Willy Nieuwpoortsteen
weg, 128, bouwen huis Nieuwpoort
steenweg; Parminter Percy Leopold
laan, 23, verbouwingswerken Leopold 
laan. 23.

VOGELPIK
Op 13-20 en 27 Augustus alsook op 

3-10 en 17 September worden in de 
verschillende lokalen der vogelpik 
maatschappijen wedstrijden Inge
richt voor de beker R. Stubbe.

6-7-8 AUGUSTUS 1949
Ter gelegenheid van (Je grootse 

internationale tumfeesten op 6-7-8 
Augustus, vraagt het stadsbestuur 
dat de bevolking de honderden en ■ 
nog honderden turnsters en turners 
uit alle landen van Europa zou ver
welkomen door zo mooi mogelijk de 
huizen te bevlaggen.
OPENBARE AANBESTEDING

Uitvoeren van herstellingswerken 
aan de school Kroonlaan

Uitslag :
1. Vissers C. A. Deleustraat, 48, 

Ichteghem-Wyniendaele. 167.786,
2. Compernolle M. Torhout 192.599;
3. Vervenne J. Staden 202.067; 4.
Schockaert-Vandenberghe Oostende 
218.799,60; 5. Lauwereyns gebr. Stee-j 
ne 228.820; 6. Taecke Maur. Bekegem ! 
273.945; 7. Van Paemel Art. Oostende j 
304.487; 8. Tousseyn en Z. Jabbeke
306.404; 9. Monteyne S. Roeselare i 
351.168.

VELDMUIZEN EN -RATTEN
In verband met een omzendbrief 

van de heer Minister van Landbouw 
houdt het stadsbestuur er aan de be
volking attent te maken op het be
sluit van de Regent van 4.2.1948, be
treffende de bestrijding en verdel
ging van de veldmuizen en de veld
ratten, waarin o.m. wordt bepaald : 
«Ieder eigenaar, huurder of pachter 
of welkdanig ander gebruiker,, die op 
de door hem in gebruik genomen 
gronden de aanwezigheid vaststelt 
van veldmuizen of veldratten, is er 
toe verplicht onmiddellijk voor de 
verdelging van deze knaagdieren te 
zorgen».

Het voor het ogenblik best geschik
te verdelgingsmiddel is het thalliu- 
maulfaat, waarvan talrijke prepara
ten in de handel voorhanden zijn.

Het niet naleven van voornoemde 
verplichting kan aanleiding geven 
tot rechtelijke vervolgingen.

i STEDELIJKE MEISJESBEROEPS
SCHOOL

TE BEGEVEN PLAATSEN
Een plaats van letterkundige re

gentes met melding in het Frans wed' 
de volgens Staatsbarema. De aanvra
gen met afschrift van diploma’s en 
bewijzen van goed zedelijk gedrag en 
burgerdeugd in te dienen bij het 
stadsbestuur vóór 15 Augustus a.s.

Voor nadere inlichtingen zich wen
den bij de bestuurder der school, 
Stockholstraat, 6.

Een machtige cuituu^p^eötatie
9 »

Vrijdagnamiddag was de pers uit 
genodigd op een vergadering welke 
plaats had in de Albert Hall alwaar 
sedert maanden de bekende lokale 
kunstenaars J. Debrock en E. Bulcke 
werken aan het ontwerpen van de 
praalwagens welke in de stoet «De 
muziek door de eeuwen heen» zullen 
rijden.

Onmiddellijk hebben we opgemerkt 
dat hier, 'in de uiterste hoek van de 
pïachtige Albert Hall, in stilte en 
zonder overdadig tamtam, flink en 
begeesterend werk werd verricht. De 
acht wagens die we daar, bijna kant 
en klaar voor de stoet, zagen opge
steld, wijzen erop dat beide kunste
naars zich volledig aan hun taak 
hebben gewijd en werkelijk «de» aan
gewezen personen blijken te zijn om 
dergelijke grootse projecten uit te 
werken.

De hh. Debrock en Bulcke werden 
voorgesteld door dhr. Schepen Vroo
me, waarna de ontwerpers de beteke
nis van de wagens nader toelichtten 
en uitleg verstrekten nopens de in
houd van de stoet.

De wagens zullen vooral dienen om 
de «muziek door de eeuwen heen» uit 
te beelden en zo krijgen we volgende 
opvallende groepen : inca’s groep,
wedstrijd Apollo-Pan, Gregoriaanse 
muziek (wagen), Grieken met speel-

wereld beheerst door de muziek (wa- 
gen-apotheose). Vollediger kan het 
dus niet zijn en mede door zijn ori
ginaliteit zal deze stoet werkelijk tot 
een cultuurprestatie uitgroeien die 
meer dan gewone belangstelling zal 
verdienen. Visueel zal deze stoet reeds 
heelwat genot bezorgen en wanneer 
we daaraan toevoegen, de heerlijke 
muziek die telkens zal worden ten ge
hore gebracht wanneer een bepaalde 
wagen of groep zal voorbijtrekken, 
dan kan het niet anders of allen zul
len deze optocht genieten en 
Oostende zal ten slotte op waardige 
wijze het 100-jarig bestaan van haar 
Muziekconservatorium gevierd hebben 

Er rest ons thans niets anders dan 
met ongeduld de dag van 15 Augus
tus tegemoet te zien en inmiddels de 
twee pilaren waarop gans het ont
werp en de uitwerking van deze eeuw- 
feeststoet rust de hh. Debrock en Bul
cke, te feliciteren voor het schitte
rend werk dat ze komen te leveren. 
Aan alle stadsgenoten richten we de 
dringende oproep defee eeuwfeeststoet 
met alle middelen te steunen en te 
propageren en op 15 Augustus en zelf 
ervóór hun uitstalramen een muzt- 
kaal-cachet te geven. Deze dag moet 
aldus, samen met de andere feeste
lijkheden die zullen doorgaan, doch 
vooral met de viering van l'"*het 100-

“  S S  S t o M S S e  Jarig bestaan van ™  
muziek (wagen), de menuet en Lo- en de inzet van het Internato 
dewyek XIV (wagen), de meesters van Concours voor zang en Piano, vo 
de opera (groep) de grote symphonis- Oostende het hoogtepuunt van he 
ten Mozart ^wagen), de romantie- seizoen betekenen en moet onze stad 
kers, Chopin (wagen), Wlagner, de op de diiizencie toezoekers een on e 
Belgische toondichters, de operette, getelijke indruk nalaten.
Strauss en zijn walsen (wagen), de

WEDSTRIIJD IN STAPMARCHEN
Zondag gaat om 15 u. op de Konin- 

ginnelaan (ingang Petit Paris) de 
jaarlijkse wedstrijd in stapmarchen 
door. Net zoals verleden jaar voorzien 
we rondom deze concours een gewel
dige belangstelling zodat men best 
doet tijdig ter plaatse te zijn.

De jury is voorgezeten door dhr 
Marcel Poot, directeur van het Mu
ziekconservatorium te Brussel en 
telt verder talrijke competente per
sonen. Twee en twintig muziekvere
nigingen zullen er elkaar naar de 
kroon steken.

MUZIEK IN DE UITSTALRAMEN
Alle handelaars - winkeliers kun

nen op originele en tevens slaande 
wijze medewerken aan de viering 
van het 100 jarig bestaan van ons 
muziekconservatorium door in hun 
uitstalraam een muzikale noot 
aan te brengen. Het feestcomité 
heeft daartoe reeds gulden lieren tér 
beschikking van de winkeliers ge
steld doch dit sluit niet uit dat deze 
hun persoonlijke inspiratie uitwer
ken, hetgeen hun eigen zaak ten bes
te zou komen. En.... mogen we het 
Feestcomité even vragen waarom 
voor die gelegenheid geen wedstrijd 
voor het mooiste «muzikaal-uitstal- 
raam» wordt uitgeschreven ? Met 
wat goede wil zou men veel winke
liers hiervoor kunnen interesseren. 
Men viert slechts éénmaal een 100- 
jarig bestaan.

Tooneelnieuws

Koninklijk Van Neste Genootschap
De meeste Oostendenaars zullen 

met belangstelling in de plaatselijke 
pers de uitslagen gelezen hebben van 
de openbare toneelwedstrijden van 
het Conservatorium welke plaats 
hadden in de Schouwburg.

Wéinigen «ulleh Ier misschien op 
gelet hebben, dat verschillende lau
reaten leden van de toneelafdeling 
K.V.G.O. zijn. Daar dit een enig feit 
is in de dilettantetnwereld, vermelden 
wij hier gaarne de namen en de on
derscheidingen dezer knappe propa
gandisten van het amateurstoneel :

Staf SEURYNCK, prijs van uit
muntendheid en zilveren Regerings- 
medaille.

Marie-Josée MONTMORENCY, eer
ste prijs.

Jacqueline TORNEY, tweede prijs 
met onderscheiding.

In Nederlandse voordracht behaal
de Jenny LAUWEREINS een eerste 
melding.

Simonne HOSTYN leverde dit jaar 
zeer verdienstelijke replieken en deed 
zich opmerken door haar beheerst 
optreden. Wij verwachten dat zij het 
volgend jaar ook zal mededingen en 
tevens de reeks van laureaten zal 
aanvullen.

Merken wij terloops op, dat het 
K.V.G.O. bovendien onder haar leden 
Lucienne VERPOUCKE telt, die vroe
ger reeds de prijs van uitmuntend 
heid en de zilveren regeringsmedail 
le behaalde.

Het is een verheugend feit te kun 
nen vaststellen, dat deze dilettanten 
hun taak werkelijk ernstig opnemen. 
Zij weten heel goed, dat een toneel
speler, al is hij dan nog maar ama
teur, op de hoogte moet zijn van zijn 
taak.

Vroeger stonden de liefhebbers
verenigingen afkerig tegenover de 
toneelschool. Het K.V.G.O. heeft met

deze mentaliteit gebroken. Het ware 
zelfs te hopen, dat er in alle steden, 
waar een Conservatorium Is, een der
gelijke verstandhouding tussen 
«school» en «toneelverenigingen» tot 
stand kwam. Dit zou het dilettantis
me meteen op een hoger peil brengen

Een hinderpaal voor de jonge man
nen, die de lessen van de toneel
school willen volgen, is wel het ón
mogelijke tijdstip waarop deze gege
ven worden. Bijna niemand kan zich 
de weelde veroorloven om zijn kan
toor, winkel of werkplaats ’s namid
dags te verlaten. Wij weten wel, dat 
de leeraar overbelast is en geen tijd 
zou vinden om extra-lessen te geven 
na kantoortijd. Ware het echter niet 
mogelijk om ’s Zondagsvoormiddags 
cursussen in te richten ? Voorzeker 
zou dit veel bijval hebben, niet alleen 
bij de Oostendenaars, maar ook bij 
de inwoners van omliggende gemeen
ten. Als leeraar zou men heel goed 
een bekwaam laureaat kunnen aan
stellen, die reeds ondervinding heeft 
Het is de taak van het Nationaal, 
Provinciaal en, ötf het plaatselijk 
toneelverbond, om dit zo spoedig mo
gelijk te verwezenlijken. De toneel
school kwam destijds tot stand, dank 
zij de bemoeiingen van het Oostends 
Toneelverbond. Waarom zou het nu 
niet willen ijveren voor het inrichten 
van een Zondag-cursus ?

In afwachting dat dit verwezen
lijkt wordt, zullen de plaatselijke 
maatschappijen hun beste krachten 
inspannen om hun sociale taak van 
volksopleiding voort te zetten. Gedu
rende de na-oorlogse jaren heeft het 
K.V.K.O. reeds prachtige vertoningen 
gegeven en het spree kt dan ook van 
zelf, dat het toneelminnend publiek 
verlangend en met belangstelling 
uitziet naar de prestaties, die a.s. 
Winter zullen geleverd worden.

WAAK OVER UW STRANDTENT
Uit Mariakerke wordt een eerste 

geval van inbraak in een strandtent 
gemeld, ten nadele van Tytgat Mar

tin, uit wiens kabien talrijke voor
werpen werden ontvreemd. Houders 
en huurders van tenten wezen dus 
op hun hoede want zoals andere ja
ren is gebleken mag men er zich aan 
verwachten dat dit niet de eerste in
braak zal zijn.

BOTSINGEN
In de Kapelstraat nabij de Vindic

tivelaan kwamen de auto’s van Her
man Vieren uit Oostende en Jozef 
Orliez uit Wenduine in botsing.

Stoffelijke schade
Op het E. Feysplein ging het tus

sen de auto van Tordeur Maurice uit 
Moeskroen en een Oostendse taxi. 
Tordeur werd hierbij deerlijk ge
kwetst aan de linker dij en moest 
medische hulp ontvangen.

Op de H. Serruyslaan onstond stof
felijke schade na botsing tussen de 
auto’s van Jules Magor en J. Van 
NGSt’6.
ZONDERLINGE GASTEN

Twee gasten van het pensioen 
«Gantoise» op de Visserskaai, Alfons 
Ankermans en Marie Hubbens, trok
ken er zonder betalen vandoor doch 
schenen niet bekommerd om hun 
reisgoed dat ze ter plaatse lieten. 
Zullen deze zonderlinge gasten mis
schien nog wel eens binnenspringen? 
In elk geval heeft de uitbater van 
het pensioen klacht neergelegd.

FIETS ONTVREEMD
Door Jean Mongaré uit Oostende 

werd bij de politie klacht neerge 
legd tegen een onbekende die er met 
zijn fiets is vandoor gegaan.

GEVRAAGDE ARBEIDSKRACHTEN
In de streek :
a) Mannen : Bakker (3de gast) 

metselaars, betonarbeiders, haarkap- 
per (heren en vrouwen), autogeleider 
bieruitvoerder, leerjongens -bakker, 
-pasteibakker en -steenkapper, pastei 
bakker (lste gast).

b) Vrouwen : Zaalmeiden, kamer- 
meidèin, werkvrouwen, dienstmeiden 
(met of zonder inslapen).

In het binnenlaind :
Mannen : Geschoolde en onge

schoolde mijnwerkers, metselaars, 
landbouwarbeiders, kleermakers (da- 
mjesconfectffle), kraanmachinist (ma
zout).

Hotelbemiddeling
Een gespecialiseerd centralisatie- 

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

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

LEDEN VAN DE «METROPOLITAN 
POLICE» OP DOORREIS

Vrijdagnamiddag bevond zich aan 
het Oostends Kaaistation een delega
tie van de Oostendse politie, geleid 
door de hh. politie-commissarissen 
Beauprez en Ingelbrecht. De delega
tie diende een groep Engelse politie
mannen te verwelkomen die te Brus
sel, tegen de Brusselse politie, athle- 
tiekwedstrljden zouden betwisten. De 
groep Engelse «Bobby’s» die van de 
«Prins Karei» aan wal gingen bestond 
uit 25 man, onder leiding van chef- 
Inspector Ralph. Onder hen bevond 
zich eveneens de ex-Engelse kampioen 
schijfwerpen. Na een hartelijke be
groeting hebben de Engelse gasten de 
reis naar Brussel voortgezet.



' ---------
MEISJE DOOR ONBEKENDE MAN BOTSING IN DE VISMIJN 
AANGERAND

Op de Smet de Naeyer brug is het Twee vrachtwagens, bestuurd door 
meisje Germaine Meurichy door een Pieters Marcel uit Heist aan Zee, 
onbekende man aangerand geweest Alber.tplaats 19 en Seynaeve André, 
De woesteling uitte doodsbedreigin- Brugse steenweg te Breedene, kwa- 
gen doch het meisje kon zich losruk- men in de vismijn in botsing. Stoffe- 
ken en wegvluchten. Aan de politie lijke schade, 
kon ze naderhand een vage persoons-! 
beschrijving voorleggen. Een onder
zoek werd ingesteld.
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I * BREUK EN BUIKBANDEN |
Kunstbenen 

Orthopedische Apparaten
V E R D O N C K - M I N N E
7 H. Serruyslaan O O S T E N D E
_  „  (3)
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{ APOTHEEKDIENST groep Deense Esperantisten te Nieuw
Voor Zondag 7 Augustus : Apot- poort op bezoek. De Denen kwamen 

; heek Cool, Marktstraat. Open van Dinsdag aan en vertrokken Donder-

DE MIDDENSTAD FRAAI 
VERLUCHT

In de Kapelstraat vinden we thans 
dezelfde verlichting welke reeds lan
ge tijd in de zomerperiode in de Lan
gestraat was aan te treffen. Daarbij 
hangt voor en achter in deze straat 
een grote lier die de talrijke bezoe
kers eraan herinnert dat t>e Oosten-

B L A N K E N B E R G E
9i tot 12 en van 16 tot 18 uur. dag verder naar Engeland.
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BURGERLIJKE STAND

Geboorten : Vancoillie Liliane v. 
Franciscus en Stroobandt Jeanne, De- 
swertlaan 12; Bisschop Pierre v. Gil
bert en Jaumain Elvire, de LimburgKers eraan iieiiiuxcit uau i/c uudkii- , _ . _ , _  ,

de de grote wedstrijden voor zang en
piano zullen doorgaan alsmede de 
luisterrijke herdenking van het 100- 
jarig bestaan van het Muziekconser
vatorium.

In de Ad. Buylstraat treffen we 
reeds dezelfde verlichting als in het 
begin van de Kapelstraat en ook 
hier kan men slechts met lof spre
ken over de prefecte verlichtingsmo- 
gelijkheden van dit modern systeem.

DE PLEZANTE DEMEYBRUG

Spreken we niet altijd van de ple
zante Kapelbrug maar denken we 
ook eens aan de Demeybrug die, wan 
neer ze dient fte worden gedraaid, 
een geweldige /  verkeersopstopping 
teweeg brengt. We hadden Maandag 
ook het genoegen tot de «gelukki
gen» te behoren die aan de Bolle de 
omleiding werden opgestuurd. Doch; 
aan de kleine brug mochten we wach, oracni.

™ ^ S ! ™oOTO RF.ETSERS k o m e n  in

rvï„MS s  t a u s  . . r j s > ° is» ^  ^  ^

Omer en Dekempe Gerarda, (Zuien- 
kerke); Beckers Yves v. Henri en Coe
lus Maria, IJzerstr 68; Calleeuw René, 
v. Raymond en Smessaert Yvonna, 
(Lissewege);

Overlijdens : Vanderborght Fran- 
Qois, 62 jr, echtg. Desmedt Thérèse, 
(Brussel); Rondelée Maria, 70 jr, 
echtg. De Neve Constantijn, Parkstr 
37.

Afkondigingen : Van Oost Georges 
(Blankenberge) en Van de Weyer Ma
ria (Lubbeek).

KNAAPJE LOOPT EEN DlkJBREUK 
OP

De 10-jarige Cogge Salvator, wonen
de te Blankenberge, Weststraat 137, 
deed Donderdag tijdens het spel een 
zo ongelukkige val, dat hij een lin- 
kerdijbreuk opliep. De knaap werd 
naar het stedelijk hospitaal overge-

meters lang moet zijn. En voor een 
automobilist is het nu eenmaal zo 
plezant te moeten wachten... Wan
neer zal te Oostende eens eindelijk 
de hand aan het werk worden gesla
gen en de heropbouw systematisch 
en met zin voor de reële noodwendig
heden worden doorgevoerd. ? ? ?

ZULLEN WE WELDRA IN 
CARAVAAN REIZEN ?

pers de 
brengen

de Koninlijke laan kwamen twee mo- 
torfietsers in botsing. Mevrouw Ha.- 
cking werd ten gronde geslingerd. Zij 
liep een diepe wonde aan het been op 
en werd in het stedelijk hospitaal

FONTEIN IER SDIENST
In de week van 6 tot 13 Augustus 

wordt de fonteiniersdienst verzekerd 
door MENGE Leander, Schaerebrug- 
straat 95.

FEESTPROGRAMMA
Zondag 7 Augustus op het plein 

van de Koninklijke Gilde Willem Teil, 
Grote zilverschieting;

Te 10.30 uur op de kiosk van de 
Zeedijk (Westkant), concert door de 
Koninklijke Harmonie «Les Vrais 
Amis Constants» uit Aalst;

Te 11,45 uur op dezelfde kiosk, con
cert door de Koninklijke Harmonie 
der Steengroeven uit Quenast.

Maandag 8 Augustus te 14 uur, 
grote schieting op staande wip, op het 
terrein van de Koninklijke Gilde Wil
lem Teil.

Woensdag 10 Augustus te 20.30 uur 
op de Grote Markt, volksbal.

Vrijdag 12 Augustus te 20 uur in 
de Sint Rochuskerk, geestelijke liede
ren uitgevoerd door «Les Petits Chan
teurs de la cöte d’Azur».

GOEDE VANGST
Door de diensten van de rechterlijke 

politie werd de genaamde Vanderstok- 
ken Robert uit Veume, die opgezocht 
werd wegens misbruik van vertrou
wen aangehouden.

BURGERLIUKE STAND
Geboorte : Vanseveren Rosette v. 

Roger en Schoolaert Alive.
Huwelijk : Cusse Clement, onder- 

te Koksijde 
Thérèse.

TWEE BADERS VERDRONKEN
De gebroeders Gustaaf en Gilbert 

Van Laere uit Londerzeel, respectieve
lijk 21 en 16 jaar oud, waren sedert 

en Zwaenepoel Marie- Zaterdag 30 Juli te Nieuwpoort-Baden 
aangekomen. Zondagvoormiddag rond

Afkondigingen : Wormleighton l l  uur waren ze samen met enkele
Maurice, fabriekwerker te Deux-A- kennissen een bad aan het nemen op 
creu, en Van Glabbeke Simonne. ongeveer 200 meter van het staketsel 
Vandfewaeter Robert, garagist, en bij lage tij. Wat er feitelijk gebeurd

Uitkerke
LEVENSMOEDE MAN

Rossey Hilda.

REINIGINGSDIENST
Sedert enkele tijd komt de Reini

gingsdienst ’sZaterdags in sommige 
straten de vuilnisbakken slechts na 
de middag ledigen.

Het gevolg is dat vooral gedurende 
de warme dagen in die straten een 
alles behalve aangename geur hangt 
Buiten het feit dat zoiets vloekt te
gen de regels van de hygiëne moeten 
de vreemde bezoekers van onze stad 
een indruk opdoen die niet bepaald 
vleiend is. Kan daaraan niet verhol
pen worden ?

VERKEERSONGEVAL
Zondag jl. rond 15,30 uur kwam de 

heer R. Maes, wonend Albert I laan 
te Nieuwpoort Baden met zi;n auto 
van Oostduinkerke gereden. Aan de 
hoek van de Duinkerkestraat en de 
De Roolaan werd hij door een lichte 
vrachtwagen komend uit de richting 
Veurne gegrepen.

De personenwagen werd door de 
schok omgeslagen. Alles bepaalde 
zich gelukkig tot stoffelijke schade.

WEER VREEMDE BEZOEKERS
Voor een tweede maal kwam een

verzorgd. £>e 45-jarige Nestor Tytens, wonen-
de te Uitkerke, heeft Maandag in de

Vrijdagnamiddag had de 
gelegenheid een bezoek te 
aan een prachtig specimen van de 
«Raven-Mignon» caravaan-wagen. 
Het is een publiek geheim dat, in 
Engeland zoals in Amerika het toe
risme volledig naar het caravaan- 
reizen is geëvolueerd en dat het le
ger dezer toeristen in die landen da
gelijks aangroeit.

Na een kijkje te hebben geworpen 
in deze model «Raven-Mignon» wa
gen moeten we onwillekeurig tot het 
besluit komen dat ook in België deze 
wagens een zekere toekomst tege
moet gaan. De aanhangwagen kan 
gemakkelijk worden voortgetrokken 
door een auto van 6 P.K. en biedt 
verblijfmogelijkheid voor 3 personen 
De constructie getuigt van een bui
tengewone en verbluffende praktische 
inrichting zodat werkelijk al het 
denkbare confort aanwezig is.

Over de talrijke andere voordelen 
van derg^lijke woonwagen kunnen 
we niet uitweiden maar het voor
naamste zal wel zijn dat men zijn 
thuis en zijn hotel met zich mee- 
sleept waar men wil en men dus vol
ledig de handen vrij heeft..

Zondag stond deze exhibitiewagen 
aan de Zeedijk opgesteld en mocht 
zich in een merkwaardig succes ver
heugen. We kunnen besluiten met 
de woorden dat : wie eens in een cara 
vaan-wagen heeft gereisd, er niet 
meer kan van scheiden.

EN ONZE ALBERT-HALL ?

Er gebeurt tegenwoordig zoveel in 
de Albert-Hall, dat we stilaan zouden 
vergeten dat de Albert-Hall eens het 
oud station was en derhalve aan de 
Staat toebehoort. Stemmen gaan op 
als zou de stad verplicht zijn de slo
ping van het gebouw met lede ogen te 
aanzien, gezien de eis van de Staat, 30 
millioen fr., te zwaar is voor onze ge
teisterde financies. Lopen we echter 
de gebeurtenissen niet te voor en 
wachten we kalm af wat er van onze 
onmisbare Albert-Hall zal geworden.

LUDMILA TCHERINA EEN 
HOOFDPERSONAGE VAN DE FILM 
«THE RED SHOES» IN DE KON. 
SCHOUWBURG

De komende week zal zeker zeer ge
varieerd zijn. De vluchterskoersen 
grepen weer plaats in het Wellington- 
hippodrome terwijl de internationale 
zeilwedstrijden de schilderachtige 
noot aan de maritieme beweging 
voegen. Verder het grote internatio
nale Tennistornooi met de beste spe
lers van het land, het internationale 
gymnastenfeest dat onvermijdelijk 
veel belangstelling zal wekken.

In de Kon. Schouwburg wordt Za
terdag 6 dezer, de comedie «La Brouil
le» voor het voetlicht gebracht door 
het gezelschap van het Thé&tre du 
Pare van Brussel. Zondagavond zal 
Renaat Van Zundert, artistiek Direc
teur der Casino’s van Oostende en 
Knokke, een groot symfonisch con
cert dirigeren met de medewerking 
van de uitstekende Italiaanse pianiste 
Rossana Bottai.

Ter afwisseling, een choregrafische 
avond op Donderdag 11 dezer, onder 
de titel «Les Etoiles de la Danse». Als 
hoofdvedette zullen wij hier Ludmila 
Tcherina kunnen aanschouwen, die 
ons reeds door de filmen <Un reve- 
nant» en «The Red Shoes» bekend is.

HET EINDE VAN HET VERLOF 

BETEKENT NIET HET EINDE DER 

SCHONE DAGEN

De schoonste moeten nog komen 

voor de winnaars bij de

K O L O N I A L E  L O T E R l )

DUS MISSCHIEN OOK VOOR U

Om de drie weken wordlen 
18 millioen verdeeld

TREKKING OP 20 AUGUSTUS TE 
EUPEN

(278)
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APOTHEEKDIENST
Deze week is de apotheek BRULEZ, 

Prins Albertstraat, van dienst. Open 
Zondag van 1^ tot 20 uur.

BURGERLIUKE STAND
Geboorten : Despiegelaere Anne-

Marie, Urse'llaan 17; Van Den Dries- 
sche Roger, Mengélaan 20.

Overlijdens : Van Torre Edmond, 
71 jr, wdr Haesebrouck Maria, Pan- 

nestr 96; Mallefeydt Leopold, 81 jr, 
ongeh. Knokkestr 108; Neirynck Ro
bert, bouwkundige, 55 jr, echtg. Rot
saert Sylvie, Prins Albertstr 27.

Afkondigingen : Druetz Geogers,
correspondent (Brussel) en De Meule- 
naere Jacqueline.

vooravond een einde gesteld aan zijn 
leven door verhanging. Het parket 
stapte ter plaatse af om het gebrui
kelijk onderzoek in te stellen.

TELEFONISCHE VERBINDING MET 
BINNENLAND 

Voor Brussel, Gent en Antwerpen 
moet men thans als inter Nr 3 draai
en in plaats van Nr 1.
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MI DDELKERKE
f

BURGERLIJKE STAND
Overlijden : Maenhoudt Emiel, 75

jaar, ongehuwd. »
Vanderschraeghe Sylvia, 82 jaar, 

wed. v. Rouzeeuw Arthur.

WERKLOZENSTATISTIEK
Vorige week telde men alhier vol

gend aantal gecontroleerde werklo-

Ooststraat,
zijn.

vijf brieven te verdienen

OORLOG INVALIED OVERLEDEN
Onder grote belangstelling had 

vorige week Donderdag de teraardbe 
stelling plaats van de heer Edouard 
Terwe, oorloginvalied 14-18 en bedien 
de bij de Belgische spoorwegen. On

zen. Volledig : 119 mannen, 12 vrou- der meer bemerkten wij de h. burge-
wen. Gedeeltelijk : 3 mannen.

PLECHTIGE ZEEWIJDIING
De Plechtige Zeewijding die ieder 

jaar aan pracht en luister bij wint. 
grijpt plaats Zondag e.k. en zal wor
den opgeluisterd door de fanfare St. 
Cecilia uit Leffinge onder leiding 
van lt. Gasia.

meester alsook afgevaardigden van 
de gemeenteraad, Belgische Spoorwe
gen, politie en scholen.

De h. Depoorter, voorzitter van de 
plaatselijke afdeling van het N.V.I. 
hield een indrukwekkende lijkred/e 
waarin hij de levenslop van de afge
storvene weergaf.

’T HEIST BEST
De plannen voor de 28 huizen welke 

zullen gebouwd worden achter de St 
Antoniusstraat werden definitief 
goedgekeurd. In de loop der volgende 
week zal de aanbesteding plaats ( 
vinden. Zoals men weet werden deze 1 CIRCUS «LIBOT» 
plannen gemaakt door architekt J. 11
Buytaert.

FEESTELIJKHEDEN
Zondag te 18 uur zal de fanfare 

uit Leffinge een wandelconcert hou
den. Woensdag op het strand te 15 
uur wordt nogmaals een 
voor zeilwagens op touw 
gewis voor de voorgaande inzake 
het aantal deelnemers en belang
stelling niet zal moeten onderdoen.

UURWERKEN
Door de firma Clipper zullen deze 

week nog verschillende uurwerken 
geplaatst worden aan sommige palen 
op de dijk.

ZEEWIJDIING EN ZEEPARADE
Deze heeft zoals telken jare plaats 

op de 15 Oogst. Volgende personalitei
ten zullen tegenwoordig zijn : Volks
vertegenwoordigers Deschepper en 
Denolf, Senator Ancot, de heer gou
verneur d’Outryve d’Ydewalle, Sche
pen Van Damme van Brugge, Burge
meester Devriendt van Blankenber
ge. De toegang tot de dijk zal afge
sloten zijn, maar de vissers en reders 
bekomen elk een vrijkaart voor drie 
personen. Voor de zeeparade kun
nen we reeds melden dat het Engels 
oorlogschip «True Love» zal aanwezig 
zijn. Het komt aan te Zeebrugge op 
14 Oogst om 11,30 uur.

Na de zeewijding heeft er op het 
stadhuis een academische zitting 
plaats met uitreiking van een 100-tal 
eretekens.
BIJ F.C. HEIST

Op 14 Oogst komt FC La Louvière 
op bezoek met circa 300 supporters. 
Om 15 uur heeft dan een vrienden
match plaats. Op 15 Oogst gaat deze 
voetbalploeg met zijn supporters mee 
in zee ter gelegenheid van de zee
wijding en dit door de tussenkomst 
van het bestuur van FC Heist.

Velen zullen met genoegen verne-

GEMEENTERAAD
De gemeenteraad kwam bijeen 

op 29 Juli. Heer L. Proot was wegens 
ziekte afwezig. De taxi-uitbaters zul
len voortaan 500 fr als borgsom en 

wedstrijd voor 1949 een gemeentetaks van 200 
gezet die fr- dienen te betalen. Bestellingen 

voor de Regiediensten werden ge
daan. Op aandringen van de h. Van- 
ryekeghem zullen de plaatselijke han 
delaars dit jaar, hun prijsaanbod 
mogen indiénen voor het leveren van 
het schoolgerief. Een tekentafel voor 
de technische dienst zal tegen demen dat ter gelegenheid der grote . yan d aangekocht

kermis het circus «Libot» alhier haar . . .  . f . r>w n
tenten opgeslagen heeft. Ieder dag 
zullen namiddag en avondvoorstel
lingen worden gegeven.

DRIE RIJWIELKOERSEN
Gedurende de kermisweek worden

bij de firma A. Clercq te Brussel.
Goedkeuring werd verleend voor het 
aangaan van leningen van 600.000 en
70.000 fr. respectievelijk voor het M T . f u  15 r
herstellen der wegen tussen Leopold-; M' Legein te 14,10 
en Koniginnelaan en tot het dekken 
van rekeningsgeschillen voor uitge-

is, kan slechts gegist worden. Heel 
waarschijnlijk werden ze door de 
stroming mede gesleurd. De getuigenis 
van éen meisje dat bij het gezelschap 
behoorde, bevestigt deze veronderstel
ling. De twee broers bevonden zich 
een tiental meter verder in zee toen 
ook zij plots geen grond meer had en 
met grote moeite de golfbreker kon 
bereiken. Volgens haar verklaringen 
heeft zij nog het hoofd van een der 
jongelingen gezien nabij het punt van 
het Westerstaketsel. Het loodswezen 
werd dan verwittigd en onder leiding 
van waterschout Leclef werd met de 
reddingsboot op de plaats gekruist, 
zonder dat nog een spoor van de 
drenkelingen te vinden was. Tot op 
heden zijn de lichamen nog niet «aan
gespoeld. Het tragisch gebeuren heeft 
in de badstad natuurlijk heel wat 
beroering verwekt. Door het stads
bestuur werden maatregelen getrof
fen om de leemte inzake afbakening 
van het badgebied, door Oostduin
kerke gelaten, zo spoedig mogelijk te 
vullen.

DE HELDENHULDE EN DE 
OFFICIELE MEDEWERKING

Op het stadhuis is men niet best te 
spreken over het gebrek aan mede
werking welke van hogerhand onder
vonden wordt bij het inrichten van 
de Nationale Hulde aan Koning Al
bert en de Helden van de IJzer. Zo 
was de medewerking van de muziek
kapel van de Zeemacht aangevraagd. 
De toestemming werd geweigerd om
dat de kapel die dag niet vrij was. 
Nu blijkt het dat ze op 7 Oogst te 
Veurne zal optreden. Hetgeen wel een 
eigenaardige manier is om de mani
festaties met een nationaal en vader
landslievend karakter aan te moedi
gen.

ZWEMMEN VERBODEN
Ingevolge klachten neergelegd door 

de eigenaars der gronden langs de 
kreek zal het politiereglement inzake 

! zwemmen in de kanalen terug streng 
toegepast worden. Volgens gezegd re
glement is het verboden nog te zwem
men in de IJzer of de kanalen die op 
Nieuwpoorts grondgebied lopen. Te 
dier gelegenheid willen wij wijzen op 
de nalatigheid van het stadsbstuur om 
te zorgen voor een degelijke en be
waakte zwemgelegenheid niettegen
staande er te Nieuwpoort werkelijk 
geen gebrek is aan waterlopen.

DU IIVENPRIJSKAMPEN
Uitslagen van 31 Juli : Duivenmaat

schappij «Eerlijk moet vooruit» : Ar
ras : 236 jonge duiven : 1. LEGEIN
A.; 2. Maesen A.; 3. Coopman A;. 
4. Jungbluth A.; 5. Aesaert R .‘, 6. Rae- 
cke E.; 7. Piessen R.; 8. De Vooght A.; 
9. Vercouillie L .; 10. Puystiens J.

124 oude duiven : 1. MAESEN A.; 
2. Minne M..; 3. Allewereld P.; 4. Al.
brecht J.; 5. Billiau C.; 6. Allewereld 
P.; 7. Beschuyt D.; 8. Reunbrouck L.; 
9. Allewereld P.; 10. Minne M.

Dourdan : Oude duiven : 1. VER- 
ANNEMAN V.; 2. Mahieu F.; 3. Le
gein A.; 4. Mahieu F.; 5. Legein A.;
6. Mahieu F.; 7. Viaene C.; 8. Maesen 
A.; 9. Mahieu F.; 10. Borret V.

Jonge duiven : 1. ALBRECHT J.; 
2. Geryl A.; 3. Verhaeghe H.; 4. Nas
sel A.; 5. Blondé R ; 6. Geryl A.;
7. Blondé R.; 8. Reunbrouck L.;
9. Aesaert R.; 10. Borret V.

Voor de Nationaal op Montauban 
waren 7 duiven van Nieuwpoort inge
korfd. De eerste was J. Vermout die 
Zaterdagavond te 20,26 u. tekende. P. 
Allewereld volgde op de Zondag te 
6,26 u.; Vermout terug te 13,15 u. en

alhier drie rijwielkoersen ingericht voerde werken. Gunstig advies werd
door de Verenigde Herbergiers van 
de dorpskom met de medewerking 
van het gemeentebestuur, «De Jonge 
Vluchters» en de plaatselijke bier
handelaars. Maandag en Donderdag 
zullen dé Nieuwelingen B.W.B. slag 
leveren. Voor de Kerkstraat wordt 
het Dinsdag de grote dag want de 
«Grote Prijs Albert Dejonghe» be
giftigd met 5.000 fr prijzen en min
stens 2.000 fr premies wordt er be
twist over een afstand van 105 Km.

GROTE SCHIETING

gegeven nopens het verhuren van 
de villa «Farniente» eigendom van 
de C.O.O. tegen de jaarlijkse verhuur 
prijs van 19.000 fr. De kastoestanden 
van gemeente en C.O.O. werden nage 
zien en goedgekeurd. Er zullen af- 
sluitings- en beplantingswerken uit
gevoerd worden aan het nieuwe ten
niscomplex. Principieel werd beslo
ten over te gaan tot de aankoop van 
een nieuw perceel grond aan de 
Koninginnelaan (circa 200.000 fr.) ten 
einde een prachtige ingang, parkeer
plaats en miniatuur-golf tot stand 

Naar jaarli’ks gebruik richten «de te kunnen brengen. Heer A. Vande- 
Schuttersvrienden» op Woensdag, meulebroulke wordt belast met het 
10 dezer, een grote schieting in op de ontwerpen der plannen nopens het
liggende wip die doorgaat in open 
lucht op het gemeenteplein.

VOOR DE BOLDERS
Kermis-Maandag seffens na de 

aankomst van de wielerwedstrijd 
wordt bij Leopold Bonte een grote 
prijskamp op de boltra gegeven 
waaraan 500 fr prijzen 
den. Ook de vrouwtjes

bouwen van een club-house (van 150 
a 400.000 fr.). In geheime zitting 
werd een achterstallige wedde toege
kend aan de h. R. Mollet, destijds dd. 
secretaris. Periodieke weddeverho 
ging werd toegestaan aan Clarysse 
Henri, electrieker, terwijl die van de 
gemeentesecretaris aangepast werd. 

zijn verbon- Mededeling werd gegeven van het 
komen aan besluit van de h. gouverneur waarbij

de beurt want Kermis-Maandag zul- de politieverordening op de bouwwer- 
len er voor hen bij Val. Rosseel, ken voorlopig geschorst is.

KOSTELOZE AVONDLEERGANG
In de Rijksmiddelbare Jongens- en 

Meisjesschool zullen van 1 Oktober e. 
k. af kosteloze avondleergangen gege
ven worden in : a) hulp-boekhouden, 
boekhouden, secretariaat, steno- en 
dactylografie en moderne talen;

b) naaien, snit, confectie, modes, 
huishoudschool en steno-dactylo.

Alle verdere inlichtingen kunnen 
bekomen worden bij de directies der 
beide scholen.
HET NATIONAAL HULDEBETOON 
AAN Z.M. KONING ALBERT EN DE 
HELDEN VAN DE IJZER

Op Zondag 7 Augustus heeft alhier 
het Jaarlijks Nationaal Huldebetoon 
aan Z.M. Koning Albert en de Helden 
van de IJzer plaats, ’t Programma, dat 
in het teken *staat van de 35e verja
ring van de slag aan de IJzer, ver
meldt o.m. een ontvangst van de 0 
verheden op het stadhuis, stoet ei 
défilé, bloemenhulde en verschillen
de toespraken, ’s Namiddags gaat oj 
de Grote Markt een concert door, 
terwijl het programma ’s avonds be
sloten wordt men een openlucht turn 
feest en ryhtmische oefeningen.



We meldden in ons vorig 
nummer op deze plaats dat 
ErroHen naar Denderleeuw 
was getransfereerd. Nader
hand vernemen we dat dit een 
flater was en dat Erroelen de 
rangen van Rac. Gent zal ver
sterken. Een flinke aanwinst 
voor de kandidaat kampioenen 
van Bevordering

SPORTNIEUW S
Miniatuur Golf

R. HEDDEBAUW  en «Het Nieuw Vis
scherijblad» kampioen van Oostende

Dat de min of meer versmaadde 
en onderschatte klasman Heddebauw 
zijn weerwraak zou nemen stond 
vast. Daarop heeft hij niet lang la
ten wachten en Zaterdagnamiddag 
wist hij op schitterende wijze vóór 
Gerard Geuskens, het Kampioen
schap van Oostende te winnen.

De tweede manche had niet min
der deelnemers gelokt dan de eerste 
en het was dan ook in vier ploegen 
dat de leden van de Perskring van 
wal staken voor de betwisting van 
dit kampioenschap terwijl rondom 
het terrein in het stadspark grote 
belangstelling heerste.

De uitslag van deze tweede man
che duidt onbetwistbaar op het feit 
dat de klasse stilaan bovenkomt en 
dat talrijke deelnemers de eerste 
manche -zoals we ten andere in ons 
vorig nummer schreven _ als voorbe
reiding op dit kampioenschap be
schouwden. We hebben slechts de 
prachtprestaties te belichten van 
een De Grave, een Fél. Markey, om 
deze stelling te bewijzen. Eerstge
noemde wist zich een fraaie stijl 
eigen te maken die hem zeker nog 
naar verdere schitterende resultaten 
zal leiden. Markey stak zelfzeker van 
wal en wist zich heel de wedstrijd 
door op het voorplan te houden.

Daarentegen werden Helsmoortel, 
Bulens, Deplancke, de gebr. Anthony 
en Lauwers (steeds buiten conditie) 
alweer op het achterplan gedrukt 
terwijl Vandamme, en Bonnel hun 
bevredigend optreden in eer hielden 
door zich op de ere-plaatsen te rang
schikken.

Als de vedetten van deze nianche 
noemen we Hermans, De Grave, 
Geuskens en de winnaar die onder 
elkaar een vinnige strijd leverden, 
strijd die pas werd beslecht na een 
herkansing tussen laatstgenoemden.

Dat Heddebauw ietwat voordeel 
kreeg door een bijna fanatisch sup
porteren van enkele vrouwelijke 
aanhangers moet worden toegegeven 
doch anderzijds moet worden bekend

dat zijn partner het soms wat teveel 
op de zenuwen had en de slag van 
Heddebauw binnen de cirkel te zeker 
was om hem niet als waardig kam
pioen uit te roepen.

Dit Kampioenschap van Oostende 
verliep ten slotte in de beste stem
ming en zal de journalistenfamilie 
nauwer aaneen sluiten. Nog een 
dankwoord aan onze Félicien die op 
perfecte en onpartijdige wijze de 
twee testmatchen leidde.

Na dit kampioenschap speelden 
Heddebauw en Chatlen nog een eer
ste herkansing voor het Kampioen
schap van de Perskring welke match 
werd gewonnen met 51 tegen 53 pun_ 
ten door Heddebauw die zich aldus 
in gunstige stelling heeft weten te 
werken voor de beslissende match 
welke eerstdaags doorgaat op 
Oswherlu, Mariakerke.

Tot slot nog een hartelijk proficiat 
aan onze medewerker Heddfebauw 
die aldus de kleuren van «Het Nieuw 
Visscherijblad» aan de zegemast 
heeft gehesen.

De technische uitslagen : 

EINDRANGSCHIKKING *

Kam pioenschap van Oostende

Er is weinig, bitter weinig 
nieuws in de Oostendse sport
wereld. Een zalige periode voor 
de sportjournalisten die bin
nen een maand volledig in de 
voetbalsfeer zullen verzwolgen 
raken en in de draaikolk voet- 
balfurie zullen meegesleurd 
worden.

ZOEKLICHT  
over ons

V O E T B A L L E V E N
TRAINEN ALTIJD MAAR TRAINEN EN RAYMOND ZWAENEPOEL ?

1. Ray. Heddebauw 
G. Geuskens 

3. Hermans J.
De Grave H.

5. R. Bonnel
6. Fél. Markey 

L. Chatlen
8. Van Damme Dr.
9. A. Bullynck
10. Edw. Lauwers 

A.Bulens 
R. Deplancke 
R. Anthony

14.1. Helsmoortel 
15. M. Anthony 

De testmatch Heddebauw-Geus- 
kens gaf als uitslag 59/64

53 punten

54

56
59

60 
61 
62

63
70

Ook bij V.G.O. is de trainingsperio
de volop ingetreden, en het mag ge
zegd dat oefenmeester Melis zijn jon
gens geen gemakkelijke stukjes voor
schotelt. De trainingen zijn hard het
geen met het oog op een harde com
petitie, niet misplaatst is. Er wordt 
steeds ’n grote deelneming genoteerd 
hetgeen erop wijst dat het vertrou
wen van alle spelers onwankelbaar ge 
vestigd is en blijft in Melis. De trai
ningen vangen aan om 18.30 u. aan 
het strand aan de Vuurtorenwijk en 
dit zegt op zichzelf reeds genoeg. De 
oefeningen op het strand waren een 
noodoplossing doch met de tijd zal 
blijken dat dit volstrekt geen slecht 
oefenterrein is om de sp-elers het no
dige uithoudingsvermogen en «fond» 
te geven. Veel spelers van de Oost
endse ploegen hebben zich destijds 
op het strand tot harde 90-minuten 
spelers gestaald....

EEN STERKE IZEGEMSE PLOEG 
KOMT NAAR V.G.O.

Op Zondag 14 Augustus gaat op Ar- 
menonville reeds de bal aan het rol
len en wel om 16 u. tegen een sterke 
Izegemse formatie. Beide ploegen zul
len met hun sterkste opstelling in ’t 
gelid treden. Deze van roodgeel is na
tuurlijk nog niet gekend doch bij Ize- 
gem zullen we namen lezen als : Isen- 
borgs, Deprez (internationaal B-ploeg 
Callens, Truyen en Deboey (deze laat
ste twee komende van Beerschot).

Geen' twijfel mogelijk dat rondom 
deze inzet van de voetbalactiviteit rui 
me belangstelling zal bestaan. We 
zien benieuwd uit naar de prestatie 
van «the old great»

Grote Internationale Turnhoogdagen
te Oostende

Voor de derde maal zal Oostende 
op 6-7-8 Augustus uitpakken met 
grootse turnfeesten diie een ontzag
gelijke buitenlandse deelneming zul
len inroepen om de aandacht van 
gans de Wesit-Europese turnwereld 
tijdens deze dlagen gaande te houden 
We hebben het passend gevonden 
even bij de grote bezieler van deze 
feesten, dhr Hendrik Boddaert, voor
zitter van de Oostendse Turnvereni
ging «Noordzee», technisch voorzit
ter van de K.B.T.B. aan te spreken 
ten eindje een duidelijk overzicht te 
krijgen van wat er op 6-7 en 8 Augus 
tus te Oostende zal te zien en te be
wonderen zijn.

Wij troffen dhr Boddaert op zijn 
bureau midden een hoop paperassen 
en achter een schrijfmachien dat de 
laatste weken en maanden niet zo 
erg veel rust heeft gekend.
- We staan om zeggens op de voor

avond van de grote internationale 
turnfeesten welke door U werden 
op touw gezet, mr Boddaert. Is de 
organisatie nu tip-top in orde ?

- Ja. We mogen nu rustig de grote 
dagen waarvoor we ons zo hebben 
Ingespannen afwachten en zo lang 
zaam vergeten wat het ons aan 
werk heeft gekost om al die vreem
de turnverenigingen en keurtur- 
ners naar Oostende te krijgen. 
Niet min dan 3.000 turners zullen 
aan diverse wedstrijden deelnemen 
en dat wijst ontegensprekelijk op 
een reuzesucces voor wat de deel
name betreft.

Het programma ligt hier kant en 
klaar, tot in de puntjes verzorgd 
en indien dit programma stipt 
wordt afgewerkt durf ik ook borg 
staan voor het sportief succes.

-  U spreekt van vreemde turnvere
nigingen? We kunnen wel begrijpen 
dat die 3.000 turners niet uit ons 
land alleen kunnen komen doch is 
de vreemde deelneming dan zo 
groot ?

-  We mogen rekenen op 12 Neder
landse, 22 Franse, 4 Luxemburgse 
2 Zwitserse en 1 Italiaanse turn
vereniging. Daarnaast komen een 
30 tal nationale turnverenigingen 
en verder het puik van de interna
tionale turnwereld, de voorname 
Olympische virtuozen uit Zwitser
land, Italië, Engeland, Frankrijk, 
Denemarken. Daarbij nog de bij
zondere dameskeurploeg uit Ko
penhagen, speciaal afgevaardigd 
door de Dansk Gymnastik Forbund

- Onder die deelnemers schuilen dan 
wellicht overbekende namen ?

-  Natuurlijk. Om er maar enkele zo 
voor de vuist te noemen . Frankrijk 
met mej. Montagné Liliane, 18 jaar

nationaal kampioene 1949; mej. 
Pittelioen Iréne, 22 jaar, 3e in het 
kampioenschap. Italië met de we- 
reldbefaamde en fantastische mej. 
Michili. Engeland met de kam
pioen Weedom en zijn tegenstre
ver Turner. Frankrijk nogmaals 
met Mathiot en Duchemin Albert. 
Hongarije met de geweldige dur
ver Pataki. Zwitserland met Adatte 
voor het ogenblik de beste turner 
ter wereld, met zijn vriend en te
genstrever Walter Lehmann, twee
de op de Olympiade te Lonen en 
nog de jonge Tschabold, slechts 
22 jaar doch die verbluffend werk 
levert. Tot slot Italië met een vir
tuoos Flgone. Wat die gasten aan 
het publiek zullen tonen zal tot 
het schoonste behoren, ooit op turn 
gebied vertoond.

-  En hoe staat het met de belang
stelling, mr Boddaert ?

- Die is zeer bevredigend en we den
ken dat wellicht Zaterdag maar 
enkele plaatsjes onbezet zullen 
blijven. * Doorheen gans het land 
hebben de sportliefhebbers begre
pen da.t ze op deze dagen te Oosten 
de op intense wijze de turnsport 
zullen kunnen beleven en bewon
deren en zo gaat de kaartenver* 
koop goed door. Dat zich niemand 
van de toeschouwers zijn over
komst zal beklagen staat als een 
paal boven water. Terloops wil ik 
nog even opmerken dat men zich 
voor de kaarten moet wenden tot 
het inlichtingsbureel van de stad, 
Vlaanderenstraat alwaar alle in
lichtingen zullen verstrekt worden 
over speciale abonnementskaarten 
en afzonderlijke kaarten voor de 
feestelijkheden en wedstrijden.

- Kunt U ons nog wat vertellen over 
het programma ?

- Laat ons even doorheen Oostende 
wandelen van Zaterdag tot Maan
dag en we kunnen achtereenvol
gens bewonderen :

Zaterdag 14,30 uur. gro&wedstrij- 
den op Groenselmarkt, Wapen
plaats, Petit Nice, Albert Hall. Deze 
wedstrijden duren onafgebroken 
tot 19 u.

Zaterdag 21 uur. Op de Wapenplaats 
(Grote Markt) gaan de wedstrij
den door voor : Baletten, dansen, 
rhytmisch turnen, volks- en folk
loristische dansen.

Zondag 11 uur. Vertrek van de stoet 
met alle deelnemers vanuit Albert 
Hall voor een prachtig en indruk
wekkend défilé doorheen de stad. 
Om 11,30 u. formatie op het Cana- 
daplein en om 12 u. ontvangst ten 
stadhuize.

Zondag 20 uu.r In de Albert Hall. 
Grote internationale galaavond

door 'Optreden van massagrqepen. 
Maandag 10 uur. Voortzetting van 

bijzondere wedstrijden op Petit Ni
ce en de Wapenplaats. Maandag
middag, ontvangst van de vreemde 
afgevaardigden in het Hotel Os- 
borne.

Maandag 15,30 uur. In de Albert Hall 
uitreiking van prijzen en belonin
gen.

Maandag 20 uur. Op het sportter
rein van de Kon. Gaanderijen. 
Olympische avond met optreden 
van de wereldberoemde turners en 
turnsters.

Ik houd eraan erop te wijzen dat, 
eens de wedstrijden aangevangen, 
niet de minste stoornis zal worden 
toegelaten. Men diene dus voor 
aanvang ter plaatse te zijn.

- We zien dat het programma inder
daad flink gevuld is en dat we 
geenszinds overdrijven met deze 
dagen turnhoogdagen te noemen.

- Ik wil van de .gelegenheid gebruik 
maken om allen te danken die mij, 
tijdens de zes maanden die de or
ganisatie van deze feesten hebben 
gevergd hebben geholpen. Met dé
ze feesten zal onze Oostendse Turn 
vereniging Noordzee, die de groot
ste is van ons land, bewezen heb
ben iets degelijks te kunnen op 
touw zetten, iets dat niet alleen in 
ons land, maar zelf ver over onze 
grenzen, weerklank zal vinden. 
Mens sana in corpore sano. Het is 
een schoon ideaal waarvoor Oost
ende veel veil heeft. Mochten alle 
Belgische turnliefhebbers elkaar 
te Oostende terugvinden om deze 
heerlijke turndagen samen te be
leven en te genieten.
We laten dhr Boddaert dan weer 

tussen zijn hoopjes correspondentie 
Vandaag zullen er wel weer enkele 
brieven uit Oostende vertrekken met 
bestemming Zwitserland, Italië, De
nemarken, Holland, enz... We hopen 
met dhr Boddaert dat deze feestelijk
heden mogen uitgroeien tot een al
gemeen succes dat de duizenden toe
schouwers een beetje nader zal bren
gen tot het schone ideaal : «Mens sa
na in corpore sano» en we geven 
alle turnliefhebbers en sportmensen 
rendez-vous te Oostende op 6-7 en 8 
Augustus voor het bijwonen van de 
Grote Internationale Turnfeesten.

Men herinnert zich hoe Raymond 
Zwaenepoel, een van roodgeel’s groot
ste beloften, destijds wegens knie- 
kwetsuur onverbiddelijk van het ter
rein werd verwezen. De symphatieke 
Raymond, die zich ondertussen zeer 
verdienstelijk heeft gemaakt als se
cretaris van het Corporatief Groupe- 
ment, heeft thans weer de voetbal
schoenen aangebonden en volgt regel
matig de trainingen van V.G.O. Deze 
trainingen verlopen gunstig en Zwae
nepoel blijkt doorgaans geen last 
meer te ondervinden van zijn knie.

We twijfelen er niet aan of Ray
mond kan nog grote diensten bewij
zen aan zijn club daar hij steeds een 
element met onbetwistbare klas is ge
weest. Na enkele wedstrijden zullen 
we definitief weten waar we met R. 
Zwaenepoel staan. Hopen we dat de 
eerste betwistingen hem niet fataal 
worden en dat hij weldra in staat mo
ge wezen zijn geliefde club terug naar 
Bevordering te helpen. Een stoute 
droom die best kan waarheid worden.

OVERGANGEN ? ?
Zoals bij A.S.O. heerst ook bij V. 

G.O. de grootste geheimzinnigheid ron 
dom de activiteit van de aankoopcom- 
missie. Er werden langs de bladen 
reeds heelwat geruchten en kwakkels 
verspreid doch we zijn toch de me
ning toegedaan dat we voor ver
rassingen zullen staan. In elk geval 
wordt er zowat overal koortsachtig 
naar nieuwe elementen gejaagd... De 
Oostendse clubs zullen zich ook wel 
voor deze jachtpartij hebben inge
schreven.

S.K.V.O. ZONDER TITELPRETENTIIE
Verschillende bestuursleden van S. 

K.V.O. vertellen overal dat de groen- 
witten zonder titelpretenties rondlo
pen... Gelove wie het wil maar ook 
daar geburen in stilte grote dingen en 
de manier waarop daar getraind 
wordt wijst er in elk geval op dat 
groenwit ook niet van plan is er een 
gezondheidswandeling van te maken. 
En wij zien S.K.V.O. toch mee naar 
de titel dingen omdat dit jaar zal 
blijken dat groenwit volledig in zijn 
element zal zijn tegen de kleppers van 
Middelkerke, Gistel, Oudenburg en Co. 
Die drang naar de eerste plaats zit 
erin en S.K.V.O. zal zich niet zonder 
strijd naar een tweede rangrol laten 
verwijzen.

HERSENS AL DAN NIET BIJ VGO ?
Uit doorgaans goed ingelichte bron 

vernemen we dat de overgang van 
Hersens erg twijfelachtig is. Hersens 
is reeds 31 jaar oud en roodgeel zou

er inderdaad niet zo erg aan winnen 
temeer dat er alweer een aardig som
metje zou nodig zijn om deze speler 
in de roodgele rangen te krijgen. Noch 
tans weet men niet wat de aankoop- 
commissie in het schild voert.

TRAINER STARKEY IS EEN 
«CRACK» !

Donderdag 11. werd dus op ASO de 
trainig aangevangen. Enkele elemen
ten uit de eerste ploeg ontbraken om
dat deze training te vroeg aanving en 
zij hun werk niet konden verlaten. In 
het vervolg zullen de trainingen om 
18.30 u. aanvangen en niet om 17.30 
u. De volgende oefening gaat door op 
Dinsdag. Dan zal de oefening zonder i 
voetbal geeindigd zijn en zal men Don 
derdag de oefeningen met de bal be
ginnen.

Naar we vernemen geeft trainer 
Starkey volledig voldoening en mag 
hij werkelijk als een merkwaardige 
aanwinst voor A.S.O. aangezien.

Vergeten we niet dat binnen veer
tien dagen de bal aan ’t rollen gaat, 
niet officieel maar dan toch in vriend 
schapswedstrijden. Op 15 Augustus 
immers ontmoet A.S.O. te Oostende 
Stade Leuven, om 17 u. Hopen we dat 
Starkey zijn mannen fit and well aan 
de start zal brengen.

HOEVEEL PLOEGEN BRENGT MEN 
IN LIJN ?

A.S.O. zal dit jaar met 8 ploegen 
starten, nml. een eerste ploeg, een lan 
delijke reserve, een in Ille speciaal, 
een juniorsploeg, twee scholieren, en 
2 kadetten.

A.S.O. SELECTIECOMITE 
SAMENGESTELD

Tijdens een der jongste vergade
ringen werd het selectiecomité van 
A.S.O. als volgt samengesteld : Louis 
Vandenbroucke, dhr Notaris Lacourt 
en dhr Hubert Deboodt.

HOE STELLEN HET DE 
GEKWETSTEN ?

We vernemen dat Cam. Deschacht 
tijdens persoonlijke oefening een 
lichte spierscheuring opliep waar
door hij zich tijdelijk moet stil houden.

Charles Hollemeesch is er nog 
steeds kwaad aan toe en moet nog 
rusten. Nochtans heeft de ver
zorgende dokter onze Charles volle
dig gerustgesteld en verklaard dat 
hij weldra de oefening zal mogen her 
vatten. Over De Cuman werd gezegd 
dat hij naar Engeland zou worden 
gebracht voor verder onderzoek. 
Daarvan is niets. Robert krijgt regel
matig spuitjes en hoopt met ons dat 
dit voldoende zal zijn om hem weer 
klaar te maken.

Schaaknieuws
De
de

OEFENWEDSTRIJDEN VAN 
HERMES C.O.

Op Zondagen 21 en 28 Augustus 
gaat op Hermesveld een groot tor
nooi door met volgende ploegen : 
Hermes I-A.S.O. III, Concordia I  en 
U.C.B. Zandvoorde. Voor Se match 
Hermes-Concordia zét Robert Braet 
een prachtbeker op het spel.

We meldden vroeger dat na de eer
ste dag van de strijd voor de beker 
Tavernier elk der kampen 3,5 pun
ten had; de uitgestelde partij Ros
seel -  Hayraan eindigde ten voordele 
van de B-man, met het gevolg dat 
de heenmatch door de B-groep ge
wonnen werd met een punt voor- 
prong op de A-groep.

De terugmatch welke met verwissel
de kleuren geschiedde, gaf volgend 
resultaat :
1. Dr. Gesquière -  G. Calus sen. 1-0
2. P. Dewispelaere - G. Calus j. (uitg)
3. C. Vanthuyne - F. Dehondt 1-0
4. V. Gerrits - G. Pepers 0-1
5. O. Rosseel -  A. Hayman 0-1
6. V. Vercouillie -  Dieperinck 1-0
7. F. Teetaert - P. Vanbeveren 1-0
8. R. Boddaert -  H. Spoelders 0,5-0,5
Eerste A - Eerste B : 4,5-2,5

Ditmaal hadden de A-mannen wit 
op de pare borden en zwart op de 
onpare; ze wonnen met twee punten 
voorsprong en daar ze maar een punt 
achterstonden, hebben ze nu het voor 
deel van een punt. Weliswaar moet 
nog de partij Dewispelaere -  Calus j. 
gespeeld worden, doch in het gunstig 
ste geval kunnen de B-mannen maar 
gelijk spelen, wat niet volstaat om de 
beker af te nemen van de A-mannen.

De heer A. Hayman boekte hier een 
mooie uitslag : beide malen bracht hij 
een punt voor de B. Dhr. Calus senior 
was goed op weg om zijn krachttoer 
van voor veertien dagen te herhalen, 
maar een misopvatting in het eind
spel beroofde hem van een nieuwe ze
ge op de kampioen.

Hoewel slechts op het nippertje, 
blijft de beker dan toch in de ver
trouwde handen van de A-groep. Zon
der twijfel zal het maar zelden gebeu 
ren, dat zij slechts met zulk gering 
verschil hun klasse bewijzen. De 
strijd om de beker Tavemier heeft

A groep behoudt 
beker Tavernier

toch immer het groot voordeel, dat 
hij aan de eerste klassers een enige 
gelegenheid biedt, om in een vinnige 
match de sterkte van de andere groep 
te peilen .

Het schijnt als stelden de tweede
klassers hier niet veel prijs op, of 
misschien is de seizoenbedrijvigheid 
oorzaak van hun wegblijven. In elk 
geval kende de nevenkamp maar wei
nig bijval en Tweede A werd overrom 
peld door de verenigde krachten van 
Tweede B en van Derde. De hh. V. 
Vanbei en N. Douvere namen elk een 
punt van de A-mannen en de heer H. 
Schollaert wist remise af te dwingen 
van de kampioen R. Lingier.

♦  ♦  ♦  •

De P.T.T. - schakers
/  op bezoek

Het personeel der regie van P.T.T. 
bevat ook veel schaakminners en elk
een der groepen : Brugge, Gent, Brus
sel en Antwerpen heeft een bloeiende 
club. Met de beste elementen van die 
groepen vormt de P.T.T. een Natio
nale ploeg, die haar kleuren op schaak 
gebied hoog te houden heeft.

Deze nat-ionale Ploeg moet op 4 
Sept. de Landelijke Vertegenwoordi
ging van Nederland ontmoeten, en op 
25 Sept. de Landelijke Ploeg van de 
Belgische Spoorwegen. In dit vooruit
zicht heeft de P.T.T. ploeg eraan ge
houden een degelijke training te heb
ben en onder de talrijke schaakkrin
gen in het land, heeft de Oostendse 
de eer tot «sparring-partner» uitver
koren te zijn.

Deze ontmoeting gaat door op 20 
borden, op Zondag 7 Auguustuus a.s. 
te 14.30 u. 30 in het lokaal van de 
club, Kemmelbergstraat, 26.



De eerste verjaardag van 
« Hermes »

Na het eerste jaar van het bestaan 
van Hermes werd er Zondag 11. een 
rustdag gehouden na een zware rit 
Over de rit mag men tevreden zijn, 
want de drie .afdelingen hebben vol
daan aan de verwachtingen die er op 
waren gesteld. Getuige daarvan het 
verslag dat door de drie secretarissen 
werd voorgedragen over hun sectie.

Een jaar geleden werd in Oostende 
een «drieling» geboren en Hermes ge
naamd. Wat de .athletiek betreft, be
zie slechts de resultaten behaald ge
durende de winter in de crossen van 
«Le Soir» te Brussel, de nationale kam 
pioenschappen, enz.

Acht W. Vlaamse kampioenstitels 
werden door Hermes behaald. Zelfs te 
Brussel is men over Hermes tevreden.

Schreef men van daar niet : «De 
K.B.A.B. rekent erop dat de kust ein
delijk in Hermes een grote club zal 
krijgen».

Maar niet alleen op athletiekgebied 
ook in de basket stond Hermes zijn 
man, dank zij de sterke geest en stem
ming, die veel meer waard zijn dan 
een overwinning of een titel. Al spe
lend leren goed spelen, was het doel 
van eerste ploeg en scholieren, die 
beide wel geen kampioenen werden, 
ïnaar toch zeer goede uitslagen be
reikten (of is de 5e en de 2e plaats 
niet mooi te noemen?» Ze stonden er 
moeilijk voor, maar het komend jaar 
belooft vruchtbaar te wo-rden mits 
vele en ernstige training.

En ten slotte de voetbalafdeling. De 
verslagen daarvan zijn reeds voldoen 
de gekend en het resultaat in IVe 
afdeling eveneens : 2de van de reeks, 
na S.K.V.O. en tevens kampioen van 
de beginnende ploegen. Een zeer mooie 
inzet. Wat meer is en beter : Hermes 
stond bij spelers, besturen en scheids

rechters, bij vriend en tegenstrever 
bekend om de faire houding en broe
derlijkheid op en om het sportterrein. 
Het nieuwe jaar wordt ingezet met 
meer dan 125 officieel aangesloten spe 
Iers. Er wordt gestart in Ille en IVe 
afdeling.

Met dé mogelijkheden waarover de 
jonge club beschikt van installaties, 
stadion, basket en voetbalveld, ten- 
niscourts, piste, enz. moet het goed 
gaan. Te meer dat de financies goed 
staan (volgens het financieel verslag)
want de boeken werden gesloten met 
een batig saldo.

Er werden nog enkele financiële 
schikkingen getroffen voor het ko
mend seizoen, waarna door een lid 
van de Hogere Raad van Hermes ge
wezen werd op de vele verplichtingen 
die Hermes heeft en ieder lid tegen
over zijn club. Want Hermes is geen 
gewone club, maar een zaak, een u- 
niek exp-eriment, een avontuur, dat 
slagen zal indien ieder lid zijn taak 
ten volle vervult en zich de offers ge
troost die nodig zijn om het Hermes- 
ideaal te verwezenlijken. «Neem het 
spel zo ernstig op als het leven, en 
het leven zo plezant als het spel».

Fierheid over de club, uit liefheb
berij en vriendschap, uit vreugde van 
de zuivere sportbeoefening .

Daarna werden de nieuwe bestuurs- 
kaders voorgedragen en met algemene 
toejuichingen aanvaard.

We wensen het nieuw bestuur een 
succesvol jaar en ook de moed en de 
kracht om de voorgenomen gedachten 
en plannen door te voeren en van 
Hermes een club te maken met spe
ciale ambities en geest, een geest van 
sportliefde en broederlijkheid. Dat 
wensen wij bij het ingaan van het 
tweede Hermes jaar. Good-luck ! ! !

Aquarium en Qlantarium hoekje
EEN GESLAAGDE ALGEMENE 

VERGADERING
Vrijdag 11. ging in het lokaal «Stel- 

la Maris» een algemene vergadering 
door van onze vereniging. Deze ver
gadering verliep, gezien de succes
volle tentoonstelling «Exotische Won
derwereld», die zopas achter de rug 
lag, in een atmosfeer van gezellig
heid en opgetogenheid en ue zijn er 
van overtuigd dat deze goede geest 
voortaan in onze rangen zal blijven 
waaien omdat deze tentoonstelling 
ons bewezen heeft wat er, mits een
drachtig samenwerken, te bereiken is. 
Alle leden van Oostende Platy vor
men thans samen een prettige familie 
die door stevige banden gehecht 
blijft aan het gemeenschappelijk 
hobby en vast besloten is op deze 
ingeslagen weg voort te gaan.

De spreker, dhr Kokelenbergh, moe
ten we aan de leden niet meer voor
stellen. Als pionier van de aquarium- 
liefhebberij is hij overal overbekend. 
Zijn toespraak werd door alle leden

Catcdmeeüng met 
&canó,e vedetten.

In het Sportpaleis gaat op 13 Oogst 
een catchmeeting door waaraan beken 
de Franse machtmensen zullen deel
nemen. We moeten het initiatief van 
deze inrichting in volle zomerseizoen 
toejuichen en zijn -ervan overtuigd 
dat er omtrent deze catchavond veel 
belangstelling zal bestaan. In afwach
ting geven we hier reeds de aangekon- 
digde kampen :
Laroche Roger -  Asselin René 
Charé Michel -  Tenon André 
Koparakian -  Derhon Max 
Cambrouse - Partouut

7e zege van Deketelaere
te Assebroek

38 Deelnemers hadden de oproep 
der inrichters beantwoord. Het was 
een zware wedstrijd daar de koers 
betwist werd over de bonkige kalsei- 
den.

Naar het einde toe wisten 5 man 
zich af te scheiden en het was Deke
telaere die afgetekend de spurt won.

De technische uitslagen :
1. Deketelaere de 68 km. in 2u. 02;

2 Demeyer; 3. Daenkindt; 4. Van 
Bossel; 5. Bonnemie; 6. Mathys; 7. 
Tuypers; 8. Neirynck; 9. Kerckaert;
10. V. Spisselman; 11. Creys; 12 De 
Vadder; 13. Rozeboom; 14 V.d. Wal- 
le; 15. Van de Broecke.

KALENDER VAN HOGERE 

AFDELING GEKEND

te utedóOtijd aan 
CIS,Cl gaat tegen 
Viga* Siamme

HOME AWAY
V. Hamme Gosselies Sp.
Namen Sp. Ukkel Sp.

Union St. Gill. 
A.G. Ronse Cercle Brugge
U.S. Doornik St. Niklaas
Daring Br. UJS. Centre
Bergen Aalst
Kortrijk Sp. White Star

Het reserve-elftal speelt telkens op 
dezelfde datum tegen dezelfde club 
doch op het terein waarr deze elftal
len elkaar niet ontmoeten. Wanneer 
dus A.S.O. naar Union gaat zullen 
de reserven op dezelfde dag thuis 
tegen de reserven van Union spelen. 
De eerste wedstrijd gaat door op 
4.9.49. tegen Vigor Hamme. Zoals 
men zal bemerken moet A.S.O. in 
deze heenronde tweemaal naeen op 
verplaatsing.

ZEEBRUGGE
BURGELIJKE STAND

Huwelijk : Wyame Jules met Van 
Kerschaever Irène.
Emonts-Sast Mare.
ONZE RENNER ONDERSCHEIDT 
ZICH

Spijt zijn jeugdige ouderdom zet
te onze 17-jarige beginneling Bertje 
van Wassenhove aan in het kam
pioenschap van België te Gembloers.

Na een zeer verdienstelijke koers 
onder al die oudere bazen wist hij 
na een lastige 140 km. rit beslag te 
leggen on een zeer eervolle 13e plaats 
Dit op 191 vertrekkers.
OUDE Z^EBRUGSE FIGUUR 
OVERLEDEN

Alhier overleed de heer Désiré Ver_ 
straete, oud-onderwijzer en koster. 
Menig Zeebrugeenaar ging hem ter 
scbole en zelfs ten tijde van het op
bouwen van de havendam gaf hij les 
in de internationale school waar Bel
gen, Polen, Fransen ja zelfs Italia
nen hun kennis kwamen ondoen. Wij 
b’eden aan de fanriie Verstraete on
ze innigste deelneming aan.
WIE VAART MET ONS MEE ?

Dat zullen de passagiers van de 
nieuwgedoopte vissersloep «De Ruy- 
ter» waarschijnlijk niet gezongen 
hebben op de eerste reis.

We wensen de sympathieke reders 
Jan en Pier De Meester hartelijk 
proficiat met de Z.422. Hopen wij nu 
maar dat het vaartuig schoner vaart 
zal hebben dan op de doopdag want 
water kwam er meer dan te pas bij 
deze doopplechtigheid

WIND 
in de ZEILEN

M et de talrijke ya ch tjes  die to eg e 
kom en zijn  deze w eek te  O ostende om  
deel te  nem en  aan de v ijf  tiendaagse 
regatten  en  zeilwedstrijden, kreeg  de 
bassin een  heel ander uitzicht. Deze 
bassin m oest gedeeld worden tussen  
yach tsm en  en  vissersvaartuigen en  
h et begon  er te  spannen. M aar dhr 
W aterschout Carlier h ee ft  hen  doen  
inzien dat de zom erm aand]es toch  zo 
kort zijn  en  dat iedereen  rech t op  
leven  h eeft. Z ij hebben  er  dan ook in 
toegestaan , voor een  bepaalde tijd, 
in  een  andere bassin aan te  leggen.

Een goed pu ntje  voor onze vissers 
die nog veel gezond verstand hebben.

De zDag der Zeelieden-» is, dit jaar, 
m aar droog gevierd gew eest. Een 
stoet, wat bloem en, enkele woorden. 
W at was er  dan gebeurd ? Als wij goed  
ingelicht zijn, deden de inrichters  
een  aanvraag aan h et stadsbestuur 
om  deze plechtiglïeid  te  m ogen in 
richten  en ook te  m ogen collecteren  
voor de slach toffers der zee.

Op h et stadhuis zou m en geen  tijd  
gevonden hebben  om  op dit verzoek  
te antwoorden. Toen vernam en de in 
rich ters dat, inmiddels, h et stadsbe
stuur toelating verleend  had die dag 
te  collecteren  voor een  o f andere 
m aatschappij voor d ierenbescher
ming.

Alzo zullen de m edalies in in tiem e  
kring overhandigd worden.

Voor de oorlog was er spraak de 
havengeul te overtrekken  door middel 
van een  hangende brug en, op een  
bepaald ogenblik, kwam m en ook  
aandraven m et een  p ro jec t van tun 
nel. Als wij ons goed herinneren  dan 
kon de tunnel aangelegd worden tegen  
heel gunstige voorw aarden verm its 
m en kon  beschikken  over h et m ate
riaal dat te A ntw erpen aangebracht 
werd voor h et graven van de Schel- 
detunnel.

Er werd veel over gepraat maar er 
kwam niets van in huis, tenzij en 
kele dagbladartikels.

En nochtans ware een  tunnel of 
hangbrug n iet van nut on tbloot en  
zou kunnen geam ortisseerd worden, 
zoals zulks te  A ntw erpen  gebeurt, 
door h et eisen  van een  tolrecht.

DE STUURMAN.
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Wielernieuws 
uit Heist

In het kampioenschap voor nieu
welingen te Glembloers wist Cattoor 
zich 29ste te plaatsen op circa 160 
vertrekkers. Voorwaar geen slechte 
plaats.

OOSTENDE
CINEMA’S
FORUM : «LE RODEO DE L’A-

MOUR» met Dorothy Lamour en 
Dick Powell. Technicolor. K.T.

RIALTO : «AU _ DESSUS DE LA
GLORIE» met Alan Ladd en Don
na Reed. K.T.

CORSO : «CHOISIE ENTRE TOU- 
TES» met Jeanne Grain en Dan 
Daily. K.T.

RIO : «BAGARRE POUR UNE BLON
DE» met June Haver en Lion Mc 
Callister K.T.

ROXY : «LE FILS DE LASSIE» met 
Peter Lawford en Donald Crisp.

K.T.
CAMEO : «UN COEUR AUX ENCHE- 

RES» met Eddie Braken en Diana 
LYnn. Technicolor. K.T.

PALACE : «LA MARIEE DU DIMAN- 
CHE» met Betty Davis en Robert 
Montgomery K.T.

NOVA : «OLIVER TWIST» met Ro
bert Newton en Francis L. Sollivan.

K.N.T.

M I D D E L K E R K E
CINEMA’S
RETHORIKA : Van 5 tot 7 August. 

«ZO IS VADER» kleurfilm met 
Irene Dunne, William Powell en 
Elisabeth Taylor.
Van 8 tot 11 Augustus «BERLIN 
HOTEL» met Helmut Dantine, 
Faye Emerson en Raymond Mas- 
sey.

PALACE : Van 5 tot 7 Augustus 
«DANS UNE IMPASSE DE CAIRO» 
gevolgd door «LE MANOIR HONTE» 
met Abbot en Costello.
Van 8 tot 11 Aug. «UNE CHANSON 
TRAVERSE LA MANCHE» gevolgd 
door «SEPT ANS DE MALHEUR» 
met Macario.

fel geapprecieerd en was bijzonder 
leerrijk.

De voornaamste punten uit zijn 
toespraak kunnen als volgt samenge
vat : plaatsen en aanschaffen van 
een aquarium, belichting .inrichten 
van eetbakjes, voor- en nadelen van 
ondergedompelde gasbranders, be
planting en inplanting. Verder richt
te hij zich tot de meer gevorderden 
en handelde over : bevolking van het 
aquarium, aanpassing van plant met 
vis, biologisch evenwicht, de kweek 
en voortplanting.

Dhr Kokelenberg besloot met een 
oproep tot echte liefhebberij zonder 
winstbejag, tot grotere samenwerking 
door mededeling van ervaringen.

Tot slot dezer vergadering werd 
onder de aanwezigen een prachtig 
boek verloot dat werd gewonnen door 
het jonge lid Janssens die op deze 
dag juist 15 jaar oud werd en aldus 
meteen een prachtig cadeau kreeg van 
Oostende Platy. De bijeenkomst sloot 
in de beste stemming terwijl talrijke 
hef hebbers nog een poosje bleven 
praten over hun liefhebberij.

ECHO OVER ONZE 
TENTOONSTELLING

In het maandblad «Aquariumwe- 
reld» is een korte doch lovende bij
drage verschenen over onze tentoon
stelling «Exotische Wonderwereld». 
Onze vrienden in het binnenland blij
ken onze prestatie naar waarde te heb 
ben geschat en zijn algemeen van 
oordeel dat, voor een jonge vereniging 
als Oostende Platy, hier flink pro
pagandawerk werd verricht. Er vol
gen echter nog enkele opmerkingen,
o.m. over de beplanting en deze zul
len we dankbaar ter harte nemen 
met het oog op onze eerstvolgende 
expositie. Aldus heeft Oostende na 
zes maanden reeds de aandacht op 
zich getrokken en het binnenland 
mag gerust zijn dat Oostende Platy

dit in het vervolg nog meermaals zal 
doen.

We twijfelen er niet aan dat al' 
aquariumliefhebbers deze rubriek op 
prijs zullen stellen.

Volgende week pakken wij uit met 
een zeer belangrijk artikel voor de 
beginners.

GOED NIEUWS !

Goed nieuws voor de Oostendse 
aquariumhouders. Na het groot suc
ces van de jongste tentoonstelling 
«Eixotislchft Wonderwereld» welke 
door de jonge doch dynamische ver
eniging «Oostende Platy» op touw 
gezet werd ten bate van ’t Kon. Werk 
Ibis is gebleken dat, waar de aqua
riumliefhebbers zich definitief onder 
de hoede van moeder «Platy» aan 
het verenigen zijn, er ook behoef
te zullen aan hebben in beter ver
band samen te leven en te streven, 
en regelmatig contact te nemen..

Ons blad dat volledig in de visse
rijwereld is ingeburgerd en destijds 
reeds enkele belangrijke artikels liet 
verschijnen over eigenaardige vis
soorten zal van heden af plaats rui
men in zijn kolommen voor een in- 
tefressantie «aquarium-jriibriek» die 
tot doel heeft de leden van «Oosten
de Platy» op de hoogte te houden 
van het leven hunner vereniging, be
langrijke artikels ter studie voor te 
leggen en verder, over heel de kust 
en onder de duizenden lezers van 
«Het Nieuw Visserijblad» belangstel
ling te wekken voor het leven in en 
om het aquarium en aldus nieuwe 
leden voor «Oostende Platy» te win
nen.

We twijfelen er geen ogenblik aan 
dat deze rubriek ten volle in de 
smaak zal vallen van de aquarium
liefhebbers aan de kust. Het ligt 
slechts in onze bedoeling deze heer
lijke liefhebberij dieper ingang tfe 
doen vinden en mede ons steentje 
bij te brengen tot bloei van «Oosten
de Platy».

Alle lezers van ons blad die zich 
aan deze rubriek interesseren of 
gebeurlijke aan- of opmerkingen heb 
ben te maken kunnen zich steeds vrij 
moedig richten aan het adres van 
ons blad met vermelding op de brief
omslag «Aquarium hoekje».

V;ieuwen~JOtcnie&
S P  IJ  S K  A A R  T

aam de ganse meed

H E I S T

CINEMA’S
PALACE : van Vrijdag tot Zondag 

«WELKOM DOKTER» met Bing 
Crosby. i
Van Maandag tot Donderdag : «DE 
MAN MET HET IJZEREN MAS
KER» met Louis Hayward en Joan 
Bennet. K.T.

MODERNE : van Vrijdag tot Zon
dag : «DE DOLLY SISTERS» met 
Betty Grable en John Payne. K.T. 
Van Maandag tot Donderdag : «DE 
RAADSELACHTIGE MR HORACE» 
met Tyrone Power en Anne Bax
ter. K.T.

NIEUWPOORT
nüNEMA’S
NOVA : Van 5 tot 7 Augustus «HET 

SPOOKKASTEEL» met Gene To- 
win en Suzy Knight.
Van 8 tot 9 Augustus «DE SPIE
GEL DER DUISTERNIS» met Oli- 
via de Havilland en Lew Ayres.

CENTURY : Van 5 tot 7 Augustus 
«ZIJN LAATSTO OPTREDEN» met 
Eric von Stroheim, Dan Duryea en 
Mary Beth Hughes. Bijfilm.
Van 8 tot 9 Augustus «DE PILOOT 
DES DOODS» met Pat O’Brien, 
Glen Ford en Evelyn Keyes.

BLANKENBERGE
VAN 5-8 tot 8-8

CASINO : «LE MASSACRE DE FORT 
APACHE»

COLISSEE : «DE ONVOLTOOIDE
DANS»

PALLADIUM : «DE SCHAT DER
WILDERNIS»
Van 9-8 tot 11-8

CASINO : «L’ECOLE BUSSONNIERE
COLISEE : L’ILE ENCHANTIE»
PALLADIUM : «VAARWEL TORERO

ZONDAG : Haringsalade -  Kerrie
soep -  Ossentong - Eiersaus -  Witte 
boontjes -  Gekookte aardappelen - 
Citroenpudding met biscuits.

MAANDAG : Gehakt -  Gestoofde 
andijvie -  Gekookte aardappelen - 
Pannekoekjes.

DINSDAG : Gekookte kabelj auw-
staart Gebruinde boter - Aardappel
puree -  Fruit.

WOENSDAG Varkensniertjes -  
Bloemkool -  Gekookte aardappelen - 
Gebraden appelen.

DONDERDAG : Gebraden worst -  
Rode kool -  Gekookte aardappelen -  
Chocoladepudding.

VRIJDAG : Mosselen - Frites -  
Fruit.

ZATERDAG : Gebakken lever - 
Rijst met pruimen -  Opgeblazen aard
appelen.

EEN VROUW ZEGT : «NEEN»

Het is voor een dame niet altijd 
gemakkelijk een goed of kwaad be
doelde uitnodiging - vooral die van 
een heer - af te slaan.

Tussen «neen» en «neen» bestaat 
een groot verschil. Men kan voor
zichtig en diplomatiek afslaan. Men 
kan ook grof en ongevoelig zijn, een 
ander voor het hoofd stoten. Daarom 
gteven we U hier enige aanwijzingen 
voor het zo pijnlijk geval. Gebruik 
de volgende verontschuldigingen :

1. «Wat aardig van U, mij uit te 
nodigen. Ik zou erg graag bij U willen 
komen eten, maar ik vrees, dat ik 
een uitnodiging, die ik soms 
reeds eerder heb aangenomen, niet 
meer ongedaan kan maken. Ik moet 
er dus maar in berusten.»

Met dit antwoord laat men bij een 
ander ten minste de hoop achter u 
een andere avond uit te nodigen.

2. «Met u een avond in de stad 
gaan eten ? Maar natuurlijk - erg 
graag -  misschien volgende week, 
maar het kan ook over veertien wor
den. Wacht eens, ik zal u er nog wel 
over schrijven.»

Wanneer de heer, want natuurlijk 
is het hier een heer, enigermate fijn
gevoelig is, zal hij merken dat er iets 
niet klopt. Hij zal wachten - mis
schien vergeefs !

3. «Ik ben deze week erg bezet, ik 
heb het buitengewoon druk. Kunt u 
niet een avond in de volgende week 
afspreken ? Ik zal dan zorgen dat ik 
vrij ben.» .

De man, wie men dit antwoord 
geeft; krijgt de indruk, dat men wer
kelijk ten gevolge van andere ver
plichtingen of door vermoeidheid 
niet kan komen, maar dat men 
graag een andere dag de uitnodiging 
wil aannemen.

4. «Ik vrees, dat ik vooreerst niet 
Vrij zal zijn. Ik heb het ’s avonds ont
zettend druk en natuurlijk op de dag

ook, zodat ik ieder ogenblik,, dat ik 
vrij ben, gebruik om uit te rusten. 
Neemt u het mij niet kwalijk, maar 
ik kan thans niet over mijn eigen 
tijd beschikken.»

Dit is een wijze van «neen» zeg
gen, waartegen dfe heer misschien 
slechts één middel weet : na enige 
tijd nog eens vragen. Hij loopt dan 
natuurlijk wel weer de kans de kous 
op de kop te krijgen, maar dit zal 
dan toch de laatste keer zijn.

5. «Erg graag - maar ik weet op 
het ogenblik nog niet of ik dan vrij 
ben. Ik moet namelijk vaak over
werken.»

De heer, die dit antwoord krijgt, 
voelt dat hij hier slechts een kleine 
tegenstand te overwinnen is. Het 
overwerken neemt hij op de koop toe.

De uitnodiging wordt) natuurlijk 
aangenomen. Deze keer was het 
«neen», het diplomatieke «neen» van 
de vrouw, die eigenlijk «ja» bedoelt.

ONZE KINDEREN

Welke soorten sport mogen zij 
beoefenen ?

De beantwoording van deze vraag 
hangt in de eerste plaats af van de 
leeftijd der kinderen en het geslacht.

Voor alle leeftijden, onverschillig 
of het jongens of meisjes zijn, zijn 
alle vormen der lichte athletiek aan 
te bevelen. Daar is in de eerste plaats 
het lopen, dat alle spieren van het 
lichaam harmonisch ontwikkelt en 
een goede invloed heeft op longen 
en hart.

Zwemmen is voor meisjes en jon
gens de gezondste sport. Men kan 
er mede beginnen vanaf het zesde 
jaar. Buiten de training van het li
chaam, is zwemmen zeer goed voor 
de huidorganismen. Tot de lichte ath 
letiek worden verder springen en 
gooien gerekend. Toestelturnen Is 
meer een sport voor jongens. Voor 
jonge meisjes in de ontwikkelings- 
tijd moet men zeer voorzichtig zijn 
met toestelturnen. Ook roeien en 
fietsen zijn meer sport voor jongens. 
Meisjes moet men deze tak van sport 
pas in latere jaren laten beoefenen, 
daar er zeer veel van het lichaam 
gevergd wordt. Wedstrijden tussen 
jongens en meisjes mag men nooit 
veroorloven; daar de meisjes uit 
eergevoel alle mogelijke krachten in
spannen. Zodoende kunnen hier wel 
eens schadelijke gevolgen uit voort 
komen.

Het beste doet men de dokter te 
vragen, welke takken van sport het 
kind mag beoefenen, als men er niet 
zeker van is, dat het kind alle sport 
kan uitoefenen.

Is het kind echter volkomen ge
zond, dan moet men het ook de mo
gelijkheid hiertoe geven. Want niet 
alleen het lichaam is er mee gebaat; 
ook de geest. Sport versterkt het 
zelfbewustzijn en weert zodoende al
le minderwaardigheidscomplexen.

ClNDERELLA. 
(nadruk verboden)
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Sociale Kroniek
£era -zee* atipapxilai’te wet

Geleidelijk hebben de reders ken
nis gemaakt met de bepalingen der 
wet van 10 Juni 1937, houdende de 
uitbreiding der kindertoeslagen op de 
werkgevers en niet loontrekkenden.

Geleidelijk, schrijven wij, want al
hoewel de wet dagtekent van een drie 
tal jaren vóór de oorlog, werden de 
reders eerst tijdens en vervolgens na 
de wereldbrand, verzocht zich te ge
dragen naar de bepalingen van de 
voormelde wet.

Als wij schrijven, dat de werkge
vers in de zeevisserij kennis genomen 
hebben van de bedoelde wetsbepalin
gen, moet hierdoor verstaan worden 
dat de zeer onaangename kennisma-

talen.
Het is de betrokkenen zeer goed be

kend, dat de kassen met een verbluf
fende spoed overgaan tot de inning 
van datgene wat hun krachtens de 
wet verschuldigd is. In geval van niet- 
of laattijdige betaling wordt gretig 
gebruik gemaakt van de strafbepalin
gen, die in de wet opgenomen zijn.

Het is van belang deze strafbepalin
gen na te gaan.

Het on-sociaal karakter en het ge
brek aan tegemoetkoming ten opzich
te van de middenstand is zeer opval
lend.

Wie zijn bijdrage niet betaalt op

Die evolutie is 
zowel op politiek als op sociaal, eco
nomisch en finantieel gebied. Wat ons 
als mensen die met beide voeten in 
het visserijbedrijf staan, het meest 
interesseert is natuurlijk datgene wat 
met ons bedrijf rechtstreeks verband

ten slotte nog ’t minste kwaad want 
vis riekt toch ! Maar met de water- 
lans is ’t om zo te zeggen onmogelijk 
alle bederf houdende resten te verwij
deren ! ’t Feit is voldoende bekend 
door alle handelaars en we moeten

TDoderne Verpakkingstechniek
INLEIDING dus dit mensenvoedsel in de gunstigste den wordt gegooid, waarvan bezwaar

voorwaarden bij de consument bren- lijk mag gezegd dat ze inzake rein- 
Onze wereld is onderhevig aan on- gen dan dient men er in de eerste heid aan alle rechtmatige eisen vol- 

ophoudelijke veranderingen en verbe- plaats op te waken dat de versheid doen. De reuk van de voriee inhoud 
teringen. Die evolutie is merkbaar prima weze. Een verhoging van het zit er nog in. En dat niet alleen ’t Is

visverbruik kunnen wij moeilijk in '
het vooruitzicht stellen zolang aan 
deze hoofdvereiste niet volledig vol
daan wordt. Met vis van tweede kwa
liteit maakt men geen propaganda !
Het eerste woord is dus aan de p r o - ___ _ ___

houdt. Onverschilligheid tegenover ducenten. In dit verband mag wel bijgevolg niet vrezen enig afkeurend 
nieuwigheden betekent achteruitgang worden aangestipt dat zij, die zich te- commentaar op onze bewering te ont- 
en achteruitgang betekent ondergang, gen het uit te markt brengen van vis vangen. Welnu precies daar list het 

Aan ons zelf en aan ons bedrijf zijn van tweede kwaliteit verzetten, juist kwaad Want het is wetenschappelijk
diegenen zijn die anderen het ver- bewezen, dat, hoe kortstondig het ver

blijf van verse vis in dergelijke ver
pakking ook weze, de kwaliteit er een 
heel stuk bij inboet, zodat de inspan
ning van de reder al gedeeltelijk te 
niet gedaan wordt.

Welnu : VISKISTEN IN ALUMINI
UM ZIJN ZEER GEMAKKELIJK TE 
REINIGEN. Zij laten niet het minste 
spoor na van hun vorige inhoud en, 
TOT ZELFS DE REUK IS NA HET 
KUISEN VERDWENEN.

Waarom zouden wij dus, in ’t be-

wij het dus verschuldigd met onze tijd 
mee te gaan.

Om die reden hebben wij het nut
tig en nodig geoordeeld in een paar 
bijdragen de evolutie, die zich in de 
verpakkingstechniek manifesteert, toe 
te lichten.

KISTEN IN ALUMINIUM

ALGEMENE VOORDELEN 
In ons buitenlands overzicht maken 

wij gewag van het gebruik van alu
minium kisten, dat in Nederland en 
in Engeland voor visverhandelingen 
gemaakt wordt. Laat ons maar da-^  ^  acumoiii»- de vastgestelde termijn loopt een boe-

king zich om zo te zeggen uitsluitend t® op van 10%. Blijft de bijdrage a n - ; °^ ~
beperkte tot de betaling van niet on
aanzienlijke bijdragen en boeten, be-

dermaal onbetaald, dan wordt de boe- > dat wij met sommige onder hen ge-

taling waartoe de reders niet gemak
kelijk zijn overgegaan, doch slechts 
nadat zij hiertoe gedwongen werden 
door de rechtsmacht.

De reders, die tot nu toe door de 
mazen van het net geglipt zijn, we
zen ervan overtuigd, dat vroeg of laat 
toch hun beurt komt. Eerst kwamen 
de eigenaars aan de beurt, die inge
schreven zijn in het handelsregister, 
vervolgens hielden de daartoe ,aange
stelde controleurs zich onledig met de 
werkgevers, die als dusdanig bekend 
zijn, doch om welke reden ook de

te gebracht op 20% en 25 f.r vaste sproken hebben, dat deze voorlopers 
kosten. Er wordt bovendien in niet of baanbrekers, zoals men ze noemen 
zeldzame gevallen 5 t.h. nalatigheids- wü> zich uiterst enthousiast over de

wijt naar het hoofd zenden als zou
den zij tegen de vooruitgang in het 
visserijbedrijf gekant zijn. Doch aan
genomen dat die hoogst noodzais.eiijke 
maatregel ingevoerd wordt en dat de 
reder steeds zeer verse vis aan wal 
zet, toch zou het ten slotte slechts een 
halve maatregel blijken te zijn.

Laten we toch ons zelf flink in het 
hoofd prenten dat de gehele weg, die 
de verhandeling van de vis volgt van 
de producent, tot de verbruiker, één 
effen, zuivere lijn moet vertonen. Vis lang van het visbedrijf ïn ’t algemeen 
aanvoeren in voorwaarden, die alle en derhalve in óns eigen belang, te- 
gewenste waarborg bieden voor wat genover deze nieuwigheid afzijdig en 
versheid betreft, is maar halve baat onverschillig blijven ? W -M
als hij dadelijk bij ’t lossen in man- (Vervolgt)

intresten aangerekend.
Reeds in de eerste dagen van het 

halfjaar zendt de kas een wissel, ver
hoogd met onkosten, welke gemakke
lijk kunnen vermeden worden.

Er zijn echter gevallen, waarbij de 
kas niet dezelfde spoed aan de dag 
legt, namelijk als het kinderrijke ge
zinnen betreft, die een groter tege
moetkoming moeten ontvangen, dan 
bijdragen te moeten betalen. In 
sommige gevallen die ons ter kennis

inschrijving in het handelsregister werden gebracht, duurt het en blijft
het maanden en maanden aanslepen, 
vooraleer de rechthebbenden voldoe
ning krijgen. Van betaling van boeten 
en nalatigheidsintresten door de be
trokken inetelling is er natuurlijk 
geen sprake. Dit wordt trouwens in 
de wet niet voorzien. Zo de kas voor 
de vrederechter gedaagd wordt, zal 
zij wel trachten haar plan te trek
ken door de niet controleerbare ver
klaring, dat een of ander formulier

niet aangevraagd hebben.
Het werk van de daartoe aangestel- 

den wordt intussen nog met grote ij
ver voortgezet, zodat binnen afzien
bare tijd alle reders, langs diezelfde 
weg zullen voorbijtrekken, wat zal 
gepaard gaan met betalingen, die des 
te groter worden, naarmate de tijd 
verstrijkt, gezien de jaren, die ach
ter de rug zijn, bij de invordering niet 
vergeten worden.

Zeer onpopulaire en tevens onsocia
le wet, stipten wij in onze aanhef aan.

De aandachtige lezing van de be
doelde wet levert stof genoeg om de
ze bewering ten overvloede te staven.

Ze is een prachtig voorbeeld van gen tegen de betalingen, die vanwege 
wettenmakerij zonder voorafgaande, de werkgevers en de niet loontrekken- 
Onze wetgevers schenen zich er wei- den geelst worden, hopen wij een voi- 
nig over te bekommeren. De wet pas- gende maal te kunnen bewijzen, 
seerde als een brief in de bus, onder Tevens zullen wij een vergelijKing 
de dekmantel, dat zij een weldaad is maken tussen de tegem oetkom ingen 
voor de middenstand, waarvan deze voor kinderlast welke uitbetaald wor

de kortst mogelijke tijd den aan de loontrekkenden en aan

proefnemingen hebben uitgelaten. En 
de resultaten van die proefnemingen 
zijn van die aard dat men, willens 
nillens tot dit éne besluit komt : de 
tijd der houten en andere gekende 
verpakkingsmaterialen heeft afgedaan

Een eerste voordeel is hierin gele
gen dat de aluminiumkisten gemak
kelijk te hanteren zijn. Het gewicht 
van één houten kist bijvoorbeeld komt 
overeen met een gewicht van 10 alu
miniumkisten. Door dit gewichtsver- 
schil worden de arbeidsprestaties in 
gunstige zin beinvloed. We verkopen 
toch geen geheim als we zeggen dat 
onze werklieden liever en gemakke
lijker lichte aluminiumkisten dan hou 
ten kisten verhandelen.

Ruw hout, waaruit onze huidige vis- 
kisten vervaardigd zijn, is meestal 
splinterig. Een splinter in de hand, 
een ongevalletje dat zich herhaalde
lijk voordoet, vertraagt of belemmert 
het werk als het bovendien, ten ge

niet terecht gekomen is en de belang- ; volge van verwaarlozing in slecht e- 
hebbende hierdoor intussen zijn rech- 
ten op betaling verloren heeft.

Dat de tegemoetkomingen, die door 
de wet voorzien worden, niet opwe

groep m
moest kunnen profijt trekken.

Het bleek daarentegen zeer vlug dat 
de meeste middenstanders, waarbij de 
meeste eigenaars van vissersvaartui
gen kunnen gerangschikt worden, 
slechts door de toepassing van de wet 
veel finantiële last en andere zorgen 
op de nek hadden gehaald.

De kindervergoedingen, welke uit
betaald worden, wat meestal met veel 
moeite en naloop geschiedt, zijn zó 
gering, dat de belanghebbenden in de 
meeste gevallen er geen bezwaar zou
den inzien, dat zij afgeschaft wordeïi.

De wet werd geïnspireerd en ge
stemd naar het voorbeeld van de wet 
op de toekenning van gezinsvergoedin 
gen aan loontrekkenden. Ze is echter 
slechts een mager afgietsel, een ar
moedige poging en ten slotte een spij 
tige mislukking- om de kinderrijke ge 
zinnen van niet-loontrekkenden te 
helpen. In werkelijkheid maakt de 
wet echter het leven van de midden- 
standiger lastiger.

Deze wet omschrijft zeer duidelijk 
de talrijke rechten van de bij de toe
passing betrokken compensatiekassen. 
Ook degenen, welke aan de wet on
derworpen zijn worden duidelijk op 
de zeer uitgebreide verplichtingen ge
wezen.

De wijze van berekening van de bij
dragen geeft ons het afdoende be
wijs van onkunde en onbegrip.

De stortingen moeten gedaan wor
den vanaf de datum waarop de be
langhebbenden onderworpen zijn aan 
de toepassing van de wet. Hierbij 
wordt de terugwerkende kracht nooit 
uit het oog verloren. Wij zijn op de 
hoogte van gevallen, waarbij kleine 
eigenaars voor de rechter gedaagd 
werden en zich hoorden veroordelen 
tot de betaling van niet onaanzienlij
ke bedragen, lopende van verschil
lende jaren achteruit. Als de veroor
deelden te dier gelegenheid deden op
merken, dat zij gedurende dit tijdstip 
ook minderjarige kinderen hadden, 
waarvoor zij zouden kunnen aan
spraak maken op de vergoeding, wordt 
geantwoord, dat de tijd van de uit
kering verstreken is en de verjaring 
van de eisbaarheid zonder meer en 
krachtens de wet moet toegepast wor
den. Zoals wij reeds hoger opmerkten 
geldt dit echter voor de betaling van 
bijdragen aan de compensatiekassen 
niet en gaat men zonder verder com
mentaar of nuttig verweer, meestal 
drie jaar achteruit. De stortingen 
gaan gemakkelijk. Geld trekken daar
entegen vergt bijkomende uitgaven, 
tijd en veel geluk.

Stippen wij nog in dit verband aan, 
dat de bijdragen onverdeelbaar zijn. 
wat o.m. betekent, dat de stortingen 
voor een pas begonnen halfjaar vol
ledig moeten gedaan worden. Zelf in 
geval van overlijden zijn de rechten 
van de betrokken kas gevrijwaard, ge
zien de erfgenamen maar moeten be-

degenen onderworpen aan de bespro
ken wet van 10 Juuni 1937 L.S.

Haringvangstte Stornoway
Verleden week werden er goede 

vangsten geboekt te Stornoway. Alle 
vaartuigen met meer dan 20 vaten 
haring gingen naar Ullapool. Te Stor
noway had een vloot van 140 boten, 
960 vaten terwijl te Ullapool een klei
nere vloot 600 vaten binnenbracht.

Aanvoer te Lerwick op Zaterdag be
reikte vijftien vaten voor tien boten. 
De vangst voor de ganse week bereik
te 520 vaten waarde L. 1.600 tegen 
9.100 vaten waarde L. 27.300 voor de
zelfde periode van verleden jaar. Het 
totaal voor het seizoen is 39.500 va
ten waarde L.120.000 tegen 105.600 va
ten waarde L. 311.300 verleden jaar, 
dit betekent een vermindering van 
meer dan L. 191.000___________________

voluerende gevallen, geen aanleiding 
geeft tot tijdelijke werkonbekwaam
heid, wat zowel voor werkgever als 
werknemer nadelig is.

Hoe lang houten verzendingskisten 
meegaan weten onze vishandelaars 
door ondervinding best. Aluminiumkis 
ten zijn solieder en kunnen dus ook 
langer gebruikt worden. Het is wel
licht nog te vroeg om de juiste verhou 
ding vast te leggen. Wij beschikken al
thans nog niet over de preciese ge
gevens, die het resultaat zijn van 
proefondervindelijk werk, om deze ver 
houding in cijfers uit te drukken.

Desniettegenstaandde mogen wij 
gerust verklaren dat een aluminium- 
kist in vergelijking met een houten 
kist als onverslijtbaar mag beschouwd

Aluminium is een uiterst licht me
taal. Bij éénzelfde volume is een gro
tere lading in aluminiumkisten dus 
mogelijk. Het gebruik ervan brengt 
derhalve een verhoging mee van het 
nuttig gewicht bij de verzendingen. 
Ergo worden de transportkosten ver
minderd.

Aldus citeerden we reeds enkele 
voordelen, die het rendement van het 
bedrijf in de hand werken. Maar daar 
mede is niet alles gezegd.

BIJZONDERE VOORDELEN

Vis, wij weten het allen, is een 
uiterst bederfbaar product. Wil men

OR!!
Als de zomer aankomt wordt de worde. Doch staande houden, dat de 

markt overstelpt* door jonge groen- vis zowel gedurende de zomer als in 
ten, fruit, eieren en gevogelte. de winter niet vers te koop kan ge-

Van vis is er weinig of geen spra- steld worden, is onzin. Wij weten hoe 
ke meer, zelf niet de Vrijdag zoals dringend en voortdurend door de vis- 
gewoonlijk. verzenders bij de rederijen op dit

Nochtans de visserij moet voortge- punt aangedrongen wordt- hoe de 
zet worden, op straf van werkloos- visverzorging, de bewaring aan boord 
heid voor de vissers. hoe langer, hoe strenger nagestreefd

Het komt er meer dan ooit op aan, wordt; hoe goede inpakking, snel ver 
aan te dringen op de noodzakelijk- voer en aflevering verzekerd worden 
heid van een regelmatig (en toene- en verkocht, morgen gaaf en gezond 
mend visverbruik en de vooroordelen ter beschikking van de verbruiker te 
te bevechten, die dienaangaande on- stellen. Het hangt bijgevolg uitslui- 
der de mensen bestaan. tend van deze laatste af, dat een ver-

De ^stilstand vain een groot deel se voorraad zeevis dagelijks ter be- 
der visserij vloot is werkelijkheid en schikking van de bevolkte steden en 
er schijnt geen verbetering op til. stedelijke gemeenten gesteld wordt. 

Onze levenswijze bestaat door
gaans uit gewoonten.

Het vleesderven op de Vrijdag is 
een uitstekende weldaad voor de vis
serij.

Het valt niet te ontkennen, dat de 
bestaande sterke en algemene voor
ingenomenheid tegen het zeevisver-

DE EERSTE KRITIEK HOUDT 
BIJGEVOLG GEEN STEEK

DE VOEDINGSWAARDE VAN DE 
ZEEVIS

«Als ik een vismaaltijd gedaan 
 ̂  ̂ , heb» hoort men daarenboven door ve

bruik buiten de dagen van vleesder- ie mensen inbrengen, «is het alsof ik 
ving ook anders niets dan een ge- niets in de maag heb. Vis verschaft 
woonte is, en dat slechts door hard- dezelfde voldaanheid niet als slacht- 
nekkige en aanhoudende propaganda vee>> 6
kan uitgeworteld worden. Dit is voor D1t ook is onbedachte taal. Zo de 
namelijk de taak van de visverkoper zeeViS, voornamelijk de magere soor- 
door de talrijke middelen hem reeds ten, de maag weinig belasten, is dit 
aangewezen. De visnandelaar moet eenvoudig toe D« schrijven aan de 
* verbruiker gestadig en zegevie- meerdere verteerbaar heid van de vis 

rfcnd te woord kunnen staan Hij Het is ver van een nadeel te zijn, 
moet de opmerkingen kunnen tegen- destemin, dat de bekwame huisvrouw 
spreken gewoonlijk tegen de zeevis evenwel vis als vlees met de gepaste
ingebracht, namelijk de vis wordt 
niet vers aangeboden, zij is niet voed 
zaam, zij is te duur.

DE BEZWAREN TEGEN 
VISVERBRUIK

DE VIS IS NIET VERS
Wat de eerste kritiek betreft, is 

het zonderling, dat m̂ en ze in de 
vastentijd veel min te horen krijgt, 
dan op aadere dagen.

toespijzen, weet te bereiden". Zij 
hoeft te dien einde slechts de kook
boeken te raadplegen, die in het pu
bliek verspreid werden. De opschik
king vraagt veel min moeite dan die 
van gevogelte.

Talrijke in ons blad reeds versche
nen bijdragen, hebben reeds voldoen 
de aangetoond, wat er van de voe
dingskracht van zeevis waarheid is. 
Zo de meeste soorten een geringer 
vetgehalte hebben, dan rund-, scha-

Is de vis dan verser dan op gewo- pen-, en varkensvlees, is dit ’hoege-
» H a c r P n  9  T \ /T ovi t c i n  r »  a  +  n n v l n  \r m o  ___________■. . ’  °ne dagen ? Men kan natuurlijk vis, 

zoals andere eetwaren aantreffen, die 
niet vers bewaard is en het hangt 
van de kunst van de huisvrouw af, 
dat zij in dit opzicht niet bedrogen

Sfsufefiaker heeft de aannzmei uewu&td

t

'W/. De gem akkelijke toegang to t a lle bestand- 
' / /  delen van m otor en chassis maken het 

regelm atig onderhoud van m ijn STUDE
BAKER zeer eenvoudig.
D it is één van de vele redenen van m ijn 
voorkeur voor d it m e rk ."

urn? 5 0 0 tot 5  TON 
mm

ENKele  v o o r d e u n

MODEUENERSCHfl0£N® 0  VAN I  

MOTOR met ajHeppen

2,78 ,o' * is-

BRUGGE GENT KORTRIJK
1 2 1 , St-Pieterjlcaa) T. 3 3 5 .5 9  ■ 2 9 *3 1 , Phoenixst., T. 5 4 9 .1 2  • 4 8 , Zwevegemst. T. 1 4 .1 4  (voori. ad.) I 

! D» modernste onderhouds-en herstellingsdienrt van VKenderen verzekerd aan matige prijzen dank j 
aan ee» uiterst modern gereedschap. ^

naamd geen nadeel in de zomer als 
het gestel veel minder behoefte heeft 
aan warmte om de levensreacties te 
weeg te brengen. Wat de eiwitstof 
betreft, die het tweede gewichtig be
standdeel van het visvoedsel uit
maakt en die de materialen van op
bouw en herstel der weefsels van het 
lichaam verschaft, staan de zeevis
sen over het algemeen op dezelfde 
voet als het slachtvlees. Vis is in de 
zomer meer dan ooit voor menselij
ke voeding geschikt.

TE DURE VISPRIJZEN

Het grote slagwoord is nochtans de 
visprijs. Dit punt is van het aller
grootste belang en hangt natuurlijk 
grotendeels van de kleinhandel af. 
Indien deze laatste in de strijd tegen 
de heersende vooroordelen tegen zee
vis, in de strijd tegen de overweldi
gende mededinging van het slacht
vlees, er niet kan toe besluiten or
delijke en regelmatige kleinhandel- 
prijzen toe te passen, is alle propa
gandawerk nutteloos.

Wij hebben ten andere reeds uit
eengezet, wat er van deze prijsbere
kening is en dat het een ongerijmd
heid is, het procent winst van de 
vishandelaar te willen, op hetzelfde 
peil brengen, als dit van de beenhou
wer, als de algemene winkelonkosten 
dezelfde zijn en de vishandelaar 
daarenboven bijkomende onkosten 
heeft van verzending, inpakking en 
aflevering die de slachter zelden of 
nooit heeft.

Dat men niet kome aandraven met 
het argument van dure vis, als de 
voortverkoper niet moedwillig de ba
kens uiteen slaat. Zelfs als zijn pro
cent winst terecht boven dit van de 
beenhouwer moet berekend worden is 
de kostprijs voor de verbruiker voor 
een zelfde gewicht, nog merkelijk be 
neden de kostprijs van slachtvlees, 
zonder dat de voedzaamheid van de 
zeevis moge onderschat en haar ge
zondheid voornamelijk in de zomer 
kunne betwist worden. L.S.
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M a n J M e H ic f it m

O O S T E N D E

VRIJDAG 29 JULI 1949 :
Heden geen aanvoer noch van vis, 

noch van haring.

ZATERDAG 30 JULI 1949 1949 : 
Weinig keusrijke aanvoer. Hoofd

zakelijk volle haring. In totaal worden 
er 2500 bennen gelost en afgezet aan 
prijzen van 950 tot 1130 fr .de 10 
bennen. De aanvoer verse vis bestaat 
hoofdzakelijk uit ronde vis. De vraag 
Is zeer slap. Weinig lonende prijzen.

vis en wat kleine vis. De vraag is 
merkelijk beter en de prijzen lonen
der. Zeer levendige markt gaande in 
licht stijgende lijn. Meer dan 3000 
bennen volle haring. Deze worden 
opgekocht tegen prijzen tussen 850 
en 1110 fr de 10 bennen.

Kgr. Fr.

687 3.935
16713 83.730
9313 84 140
7163 40.800
5730 37.190
5090 47.235
5596 34.090
4981 24390

76089 158.792
2320 5.815

53178 121.079
4221 25.325
2654 35.290

0.337 Noordzee
(overschot) 

0.235 Noordzee 
0.279 Kanaal 
0.135 Noordzee 
0.223 Noordzee 
0.310 Kanaal 
0.176 Noordzee 
0.127 Noordzee 
SS0.303 Fladen 
0.218 Kanaal 
SS0.305 Fladen 
0.152 West 
N.745 Oost

MAANDAG 1 AUGUSTUS 1949 :
1600 bennen haring,en 2400 bennen 

verse vis zijnde de vangst van 11 
vaartuigen. Weinig verscheidenheid. 
Hoofdzakelijk ronde vissoorten. Er is 
maar weinig fijne vis ter markt. 
Over het algemeen zijn de prijzen 
merkelijk gestegen. De prijs der ha
ring is eveneens lichtjes hoger. Ze 
gaan van 870 tot 1300 fr. de 10 bennen 
naar gelang de grootte.

0.170 Noordzee 
0.236 Noordzee 
0.269 Noordzee 
0.228 Noordzee 
0.118 Fladen 
0.267 West 
0.66 Noordzee 
0.88 Fladen 
SS0.304 Fladen 
0.65 Kanaal

0.78 West
DINSDAG 2 AUGUSTUS 1949 :

2000 bennen verse vis van zeer goe
de hoedanigheid. Weinig versche’’den. 
heid. Vooral ronde vis, rog, weinig
k » v V V V V \ A A A / V V V V V W W W W W V W W V W W W W V V W V '

CAu&tine R O O S E
INVOER —  UITVOER 

TEL. 720.13 
713.13 (privé) (18) 

ALLE SOORTEN ZEEVIS 
VISMIJN, 5, OOSTEN Dl
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Kgr. Fr.
0.210 Oost 7016 48.915
0.229 Kanaal 7776 78.800
0.331 Noordzee 27380 142.950
0.48 Kanaal 1678 22.350
0.319 Noordzee 29245 160.014
0.237 Noordzee 27712 177.144
SSO.297 Fladen 86.482 159.124
0.85 Fladen 66918 141.119
0.274 Kreeftenput 3711 44.950

Kgr. Fr.
19428 98.593
31446 147.057
21638 101.772
21359 109.679
16391 49.124
2531 35 480
6692 47.780

36821 93.582
36686 109.919

7370 75.430

1934 35.740

WOENSDAG 3 AUGUSTUS 1949 :

Niet bijzonder grote aanvoer noch 
van vis, noch van haring, 1200 ben- 
van de Fladen. Haring boekt prijzen 
nen verse vis en 1400 bennen haring 
van 1150 tot 1350 fr. de 10 bennen. Le
vendige markt en grote vraag. De 
prijzen worden opgedreven zodat de 
markt lonend is voor de aanbrenger.

Kar. Fr.
N.806 West 1648 22.930
0.265 West 5993 69.230
0.156 Noordzee 4553 67.970
0.332 Noordzee 10797 127.850
0.94 Noordzee 13634 151.770
0.217 Noordzee 16050 186.180
0.86 Noordzee 62398 159 820
0.222 Noordzee 10905 119 930
0.244 Oost 4284 82.330
0.192 Oost 1427 20.410

DONDERDAG 4 AUGUSTUS 1949 :
Kleine toevoer met weinig ver

scheidenheid belopende 1600 bennen 
volle haring en 300 bennen verse vis. 
De haring wordt afgenomen aan 1000 
tot 1220 fr de 10 bennen. De verse vsi, 
alhoewel gedaald, maakt nogmaals 
lonende prijzen.
0.165 Kreeftenput 6000 81.950
Z.532 Oost 2246 30.480
0.318 Fladen 44.410 104.010
SSO.294 Fladen 25572 104.938
B.610 Oost 2368 44.370

Z E E B R U G G E .
ZATERDAG 30 JULI 1949 :

Grote tong 37; bloktong 43; fruit
tong 50; schone kleine 60-53; kleine 
61; pladijs grote 11; midd. 7; kleine 
10; deelvis 5; rog 4-5; tilten 4; 
scherpstaarten 6; halve man 2; tar
bot grote 39; midd. 30; varia 16; 
griet 20; schar 7; pieterman 20; zee
hond 2 fr per kgr.

MAANDAG 1 AUGUSTUS 1949 :

Grote tong 40-41; bloktong 50-53; 
fruittong 54-55; schone kleine 59-60; 
kleine 58-60; pladijs grote 9-10; midd.
11-12; kleine 12-14; deelvis 5-7; gullen 
6; wijting 2; rog 6-7; tilten 5-6; 
scherpstaarten6-7; halve man 4; tar
bot grote 31-34; midd. 20-25; varia
12-15; griet 20; schar 8; pieterman
24-25; zeehond 3; robaard .10 fr per kg.

DINSDAG 2 AUGUSTUS 1949 :

Grote tong 42-46; bloktong 50-56; 
fruitt. 57-66; sch. kl. 60-66; kl. 60-64; 
pladijs grote 8-9; midd. 12-14; kleine
13-15; deelvis 6-8; kabeljauw 14; gul
len 6; wijting 1; rog 8-10; tilten 6-8; 
scherpstaarten 5-7; halve man 3; 
tarbot grote 30-33; mid. 26; varia 16- 
18; griet 22-23; schar 6-7; pieterman
25-27; zeehond 3; robaard 10-11 fr. 
per kgr.

WOENSDAG 3 AUGUSTUS 1949 : 
Grote tong 47-50; bloktong 61-62; 

fruittong 66-68; sch. kleine 70; klei
ne 70-72; pladijs grote 14-15; m'dd. 
15-17; kleine 18-21; deelvis 12; gullen 
10; wijting 2; rog 16-17; tilten 10; 
scherpstaarten 11; halve man 6; tar
bot grote 39-41; midd. 29-31; varia 
20-22; griet 26-28; bot 8; schar 12; 
pieterman 32-34; zeehond 5; robaard 
15 fr per kgr.

DONDERDAG 4 AUGUSTUS 1949 : 
Grote tong 51-49; bloktong 61; fruit 

tong 68; schone kleine 70; kleine 70; 
pladijs grote 15; midd. 19; kleine 20; 
deelvis 12; kabeljauw 22; gullen 9; 
wijting 2; rog 13; tilten 10; scherp
staarten 12; halve man 4; tarbot gr. 
39; midd. 33; varia 24; griet 29; pie
terman 33; zeehond 15; robaard 8 fr 
per kgr.

VISAANVOER

AANVOER EN

Zaterdag 30-7 
Maandag 1-8 
Dinsdag 2-8 
Woensdag 3-8 
Donderdag 4-8

OPBRENGST PER 
DAG

193.735 701.811
202.296 904 156
257.910 975.366
131.689 1.008 420
80.596 365.748

868.226 2.955.501

Dat.
27-7
28-7 
30-7

1-8
2-8
3-8
4-8

Kgr. Fr. Reiz.
277.540 24.050 9
107.060 9.050 6
108.410 9.850 5
212.550 19.850 10
245.160 24.600 8
233.590 15.300 7
205.170 16.000 7

AANVOER VOLLE HARING

Zaterdag 30-7 
Maandag 1-8 
Dinsdag 2-8 
Woensdag 3-8 
Donderdag 4-8

123.950
80.486

155.650
70.389
64.920

495.395

Huis P^pb. Huysseune
“) IMPORT —  EXPORT 
! VIS —  GARNAAL
l Specialiteit’ gepelde garnaal 
I I.R . 215. —

Tel. privé 421.06 
(4) VISMIJN 513.41
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VISMIJN OOSTENDE

Vrijdag

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

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

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

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

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

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

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

Gullen .....................
Lotte —  Steert (zeeduivel) ...
Merlan —  Wijting .....................
Limande —  Schar .....................
Limande sole —  Tongschar ...
Emissole —  Zeehaai ...............
Roussette — Zeehond ...............
Vive —  Arend (Pieterman) ...
Maquereaux —  Makreel .........
Chlnchard —  Poors ...............
Grondin rouge —  Rode knorh.
Raie —  Keilrog ............................
Homard —  Zeekreeft ...............
Flotte —  Schaat .....................
Zeebaar» ........................................
Lom ..............................................
Congre — Zeepaling ...............
Lingue —  Lengen .....................
Sole d'Ecosse —  Schotse schol 
Hareng — Haring (volle) ... 
Hareng gual —  IJle haring ...
Latour ...............................................
Tacaud —  Steenpost ...............
Flétan —  Heilbot .....................
Colin noir —  Koolyis ...............
Ksturgeon —  Steur .....................
Loup —  Zeew olf...........................
Colln blanc —  Vlas wijting ... 
Poisson St-Pierre —  Zoonevl* 
Bot» ....................................................

Zaterdag

37,60 44.60
44.00 48.60 
47,40 51,40
50.00 52,50
42.00 44.80
26.00 29.40
15.00 17,80
12.00 14.00

WEEK VAN 29-7 TOT 5-8 1949

Maandag Dinsdag W oensdag Donderdag

42.00
53.20
55.20 
53.80 
43,40
25.00

50.00
55.00
56.00
60.00
52.00
32.00

17.00 23.50
10.00 12,00

41,60 55.00
57.00 65.00
61.00 65,40
66.00 70.00 
51,20
29.00 33.40 
18.40 25.00
14.00 17,00

51.00 67,40
69.00 74,00
75.00 77,00
78.00 79.00 
58.20 67.40
35.00 38.50
30.00 32,00
22.00 25.00

45.40 61,00
63.00 67.00
68.00 69.00
70.40 71.00
60.00 37,40
33.00 37.50
29.00 31.00
24.00

10.20 11,50 13.40
14.20

11,20 15.00
6,60 8,60 11,40
1,20 1,80 3,20

4.20 4.40 1,70 4.50
19.40 20.00 25.00
3.60 2,60
6,00 10.60 9.20 13.00
1,20 4.00 4.00 6,20

0.90 1,00
7,10 8.60 6,20 9,20
1,20 2,50 1,70 6.40

10.00 18.50 13,80 20.60
1,30 1,55 1,70 4.60
10.00
8,00
1,25 3,00 1,00 3,60
1,25 1,50 1,00 3.00

1,40 1,70 1,50 ‘ 2,65

0.90 5.50 4.60
7,00

2,20 7,20 4.40 9.20

12,00
1,30 1,60 1,40 1,80

16,20 24.00 18.80 23.40
1,90 2,25 1,75 2,60

10.20 13.40 
13,60 15.30 
15.00 
11,40
2,60 3,80

16,60 20.00 
20.20 20.30 
22.40 22,80 
19.60 20.00 
6,40 7,40

17,40 
6,00 6,60

2,80
23,60

9.40
3.40

6,00 
28 00 
11,60

2,80 5.20 6,60

27,00 31,00 
1,30 1,40

22,00 37,50 
1,35 2,15

3,20 8,00 8,20 17,00 10,20 15,00
12,60 18.00

1,40 1,50
7,60 11,60 14.80 18,60 23.40
2,20 6,80 3,00 14.00 .7,40 14.00

14.80 21,10 19.80 24.50
1,30 4,60 2,00 4.40 1.50 4.00

7.50
13,20 18.80 21,50
2,20 5.00 6.50 7,50 6,50

6,00 7.50
20.50 27,40 33.50

1,70 3,10 3,60 6,00 4.80 6,00

2,20 6,40 6,20 7,70
11,00
4,60 10.20

15.40 18.00 15.50

9.00 15.60 10.00

10.20
1,30 1,90 

18,20 18.80 
1,70 2,22

3,40 7,00 

2,30 2,65 2,00 2,44

23,00 30.00 
1,50 6,60

29.00 37,00 
4,50 9,40 7,40
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Voor uitstekend IJS, VIS en 
GARN AAL wende men zich tot

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

(6) ZOUT VOOR DE VISSERS
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VERWACHTINGEN
VRIJDAG 5 AUGUSTUS 1949 :

Van de Fladen : 0.293 (700 bennen 
haring);

ZATERDAG 6 AUGUSTUS 1949 : 
Van de Fladen : 0.301 (900 ben
nen haring);

ZATERDAG 6 of MAANDAG 8-8 : 
Van het Kanaal ; 0.174; 0.246; 

MAANDAG 8 AUGUSTUS 1949 :
Van de Noordzee : 0.280 ; 0.215; 
Van de West : N.819; 0.257;
Van de Fladen : 0.89;

MAANDAG 8 of DINSDAG 9 AUG. : 
Van de Noordzee : 0.224; 0.173;
0.250 ;

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

VISAANVOER
Dat. Kgr. F r . Reiz.
28-7 2081 23.020 3

1-8 869 8.130 1

VISKISTEN IN ALIMINIIUM
Te IJmuiden werden proeven geno

men met viskisten in aluminium. Het 
resultaat was buitengewoon bevredi
gend. In brede kringen is men reeds 
geneigd de gewone houten kisten door 
aluminium kisten te laten vervangen.

Van de Oost : 0.105; 0.175; 
DINSDAG 9 AUGUSTUS 1949 :

Van de Oost : 0.166;
DINSDAG 9 of WOENSDAG 10-8 :

Van het Kanaal 0.290 ; 0.227;
0.276;
Van de Oost : Z.428;

WOENSDAG 10 AUGUSTUS 1Q49 ;
Van de Noordzee : 0.282 ; 0.232;
Van de Oost : N.745;
Van de West : 0.330 ; 0.77; 0.277
(roggen).
N.B. : Haringaanvoer : opgave van 

de verwachting der vaartuigen welke 
haring aanbrengen kan moeilijk ge
daan worden. Men mag elke dag één 
of twee grote vaartuigen verwachten 
met haring.

Vaartuigen welke uitgevaren zijn 
en behoudens onvoorziene omstandig
heden in de loop dezer week kunnen 
markten te Oostende :

18 Juli : 0.223;
19 Juli : 0.283 ;
20 Juli : 0.220 ; 0.102;
23 Juli : 0.315; 0.219; 0.198;
25 Juli : 0.193; 0.243 ; 0.132; 0.204;
27 Juli : 0.231; 0.124; 0.153; 0.25;
28 Juli : 0.285 ; 0.7; 0.33;
29 Juli : 0.299; -0.326; 0.268;
30 Juli : 0.302 ; 0.179; 0.312; 0.337;

0.183; 0.214; 0.155; 0.115;
31 Juli : 0.303 ; 0.305.

GARNAALAANVOER
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O O S T E N D E
28-7 1.766 59.962 32-37 30 34
29-7 2.947 92.845 27-35 49 32
30-7 2.360 101.145 36-49 37 43

1-8 1.510 73.288 40.53 25 48
2-8 429 22.614 49-55 8 52

z E E B R U G  G  E
28—7 4.363 149.312 32-37 53 34.22 82
29-7 5.132 177.060 32-37 58 34.50 88
30-7 4.337 187.797 37-48 58 43.30 74,50

1-8 3.372 148.351 37-48 38 41,02 89
2-8 3.919 178.741 41-53 46 45.60 85
3-8 175 9.662 54-59 3 55,21 59

B L A N K E N B E R G E
29-7 255 8.824 35-38 5 34,60 51
30-7 82 3719 32-41 3 38.70 27

VISMIJN YM U1DEN
WEEK VAN 26-7 TOT 1-8 1949

Dinsdag W oensdag Donderdag Vrijdar Zaterdag Maandae

1,80 1,70
1,48 1,38 
1,64

2,55 2,40 2,80 2,50 2,75 2,66 2,55 2,36 2,65 2,50
2,35 2,65 2,40 2,65 2,35 2,50 2,30 2,55 2,35
2,40 2,80 2,45 2,60 2,35 2,55 2,30 2,55 2,50
2,20 2,15 2,40 2,35 2,30 2,20 2,55 2,30 2,50 2,30
1,15 0,80 1,25 0,75 1,10 0.80 1,65 1,15 1,30 0.95
2,00 1,70 2,35 1,85 1,95 1,75 2,20 1,75 2,15 1,65

0.48
2,00
0.84

1,76
0.72

1,04 1,02 
0,78 0,72

1,08 1,00 
0,58 0.35

1,16 0.98 1,19 0.98
0.54 0.34 0,82 0.30

...........  0.24 0.04

1,34 
1,12 1,00 
0.91 0.31 
0.20 0.08

1,19
1.04
0.53

1,07
0.56
O J

0.84 0.63 
0.76 0.58 
0.42 
1.05 
0.92

0.20 0.07 

0!38......

0.35 0.04 ...........
1,24 0.80 0.58
1,14 0.76 0.58
0.52 0.50 0,42 040

0.68 0.64 
0.72 0.69 
0.44 0.38

0.84 0.76 
0.92 0.82 
0.78 0.86

0.52 0.47 

0.36 "Ö.21

0.49

0.24 '” 0.21

0.54 0.48

0,28 0.16 0.22 0.20 0.26 0.20

0.64 0.51 

0.28" 0.21

2,10 1,65 
0.20 0,16

2,25 2,15 
0.22 0.16

2,20 1,80 1,90 1,70
0.18 0.16 0,16

2,05 1,85 
0,18 0,16

2,25 1,9 
0,16

0.04 0.11 0.06 0.05
0.89 0.56 1,33 0.58 0.96 0.81 1,14 0.49 1,02 0.64 1,20 0.73
0.54 0.50 0.80 0.64 0.82 0.74 0.72 0.70 0.64 0.60 0.76 0.67

.... .... . 0.72 ...... ...» .... 0.81
0.26 0.19 0,34 0.21 0.24 0..21 0.20 0.14 0,19 0.06 0.32 0.08
0,34 0,18 0,10 0.36 0.14 0.24 0.08 0.26 0,13 0.36 0.17
1,10 1,02 ,,,, 1,14
0,12 0.06 • 0.19 0,18 0,18

0,36 0.54 0,26 0.56
0,36 0.17 0.36 0.21 0.34 0.19 0,28 0.19 0.33 0.27 0.46 0,2fi

0.03 .... 0.04
0,2Ï 0,14



N I E U W P O O R T
GARNAALAANVOER

Datum Gew icht
26-7-49 695
27-7-49 478
29-7-49 155

Prijs per kg. 
22-28 
26-30 
36-45

DINSDAG 26 JULI 1949 :
Grote tong 41; bloktong 46; fruit

tong 56; schone kl. tong 35; tarbot 
35-36; platen grote 8-9; midd. 5-6; 
kleine 2-3; keilrog 8; rog 4-6; zeehond 
3 fr per kgr.
WOENSDAG 27 JULI 1949 :

Grote tong 40; bloktong 44; fruit
tong 55; schone kleine tong 30; tarbot 
35; platen grote 7-10; midd. 6-7; kl. 
2-3; keilrog 7; rog 1-3; zeehond 1 fr 
per kgr.
DONDERDAG 28 JULI 1949 :

Grote tong 41; bloktong 45; fruit
tong 59; schone kleine tong 32; tar
bot 33-34; platen grote 9; midd. 7; 
kleine 3-4; rog 3 fr per kgr. 
ZATERDAG 30 JULI 1949 :

Grote tong 35-38; bloktong 40-45; 
fruittong 56; schone kleine tong 35; 
tarbot 34; platen ongekl. 8-10; kleine 
2; keilrog 7; rog 3-4; zeehond 2 fr. 
per kgr.
MAANDAG 1 AUGUSTUS 1949 : 

Tong ongekl. 40; fruittong 54; sch. 
kleine tong 25; tarbot 33; platen on
gekl. 9; kleine 3; keilrog 9; rog 5; zee
hond 3 fr per kgr.

iJMUIDEN
In de week van 26 Juli tot 1 Aug. 

kwamen aan de Rijksvish allen 19 
stoom en 75 motorvaartuigen hun 
vangsten verkopen. De aanvoer be
droeg 450.000 kg. vis en 1.100.000 hg. 
haring.

De verse haring aanvoer was groot 
De boten van de Fladen-gronden had 
den een grote buit, maar de kwali
teit liet te wensen over. Van de tota
le aanvoer zal ongeveer 45 t.h. ver
kocht zijn aan de opvangprijzen; de 
overige 55 t.h. ging naar de vismeel
fabrieken.

Nu de export nog steeds ontbreekt 
en het verzadigingspunt voor de 
binnenlandse markt vlug is bereikt, 
heeft men verzocht aan de Engelse 
regering, Holland vergunning te ver
lenen, wekelijks enkele trawlers daar 
te laten verkopen. De officiële goed
keuring is hieraan gegeven, zodat er 
16 vaartuigen in 14 dagen daar hun 
vangsten mogen gaan verkopen, de 
eerste is inmiddels verkocht en had 
een vangst van 2.000 kisten voor 
25.000 gulden besomming een bemoe
digend resultaat.

Ondanks deze verruiming zal er 
nog meerdere export moeten komen 
daar anders dit haring-seizoen op 
een groot debacle zal uitlopen want 
juist de laatste haringseizoenen was 
de dobber die het moest goed maken.

De verse visaanvoer was ruim vol
doende, kabeljauw, tongen schaars 
de prijzen voor tongen, tarbot, heil
bot, schol, schelvis, en kabeljauw wa 
ren duur; de kleinere soorten waren 
goedkoop.

Maritieme
meuwsjes

OE «APEKALLE» DOET DE RONDE 
VAN DE KUST

De wondervis ofte «apekalle» die 
verleden week ter vismijn Oostende 
werd aangevoerd en gekocht door vis
handelaar Verduyn A., heeft te Blan
kenberge heelwat belangstelling ge
oogst. Gezien dit succes werd de reu- 
zevis Woensdag naar De Panne over
gebracht alwaar hij tentoongesteld 
werd in de viswinkel «Rachel» op de 
Meeuwenlaan. Last not least komt 
het «visje» dan terug Oostende be
zoeken en zal tot 15 Augustus worden 
tentoongesteld aan de garnaaltrap, 
niet zonder dat hij reeds ettelijke in
spuitingen zal hebben gekregen om 
hem van te snel bederf te vrijwaren.

OPSLEPINGEN

jDe N.788 «Maurlcie-Roger» van 
Jungbluth Alex, wellfe rtegelmatig 
aan de kor was brak plots de excen
triek van de pomp. Dientengevolge 
werd het schip opgesleept door de 
N.721 van Jungbluth René.

xxx
De Z.481 «Irène» van Dobbelaere 

Joseph, werd met korre in de schroef 
opgesleept naar de haven van Zee
brugge door de Z.496 van reder Cor- 
denier Ph.

xxx
Z.68 van Wwe Dobbelaere Frans 

werd met korre in de schroef de ha- 
vfen van Zeebrugge binnengesleept 
door de Z.513 van reder Beemaert J.

BREMERHAVEN
Onlangs werd de eerste steen ge

legd van een koelhuis, dat door zijn 
grootse opvatting, ongetwijfeld onder 
de meest imposante van de wereld 
zal mogen gerekend worden.

Het zal bestaan uit een midden- 
blok van zeven verdiepen en twee zij- 
blokken van vier verdiepen.

Daarbij komen nog verschillende 
nevengebouwen voor de machines, 
de ijsfabriek, de Viefwerkingsbfedrij- 
vem enz...

Het gebouwencomplex en zijn bij- 
horigheden worden volgens de aller
laatste methodes opgetrokken, ver
moedelijk reeds in Oktober zal er 
vor het eerst gebruik van gemaakt 
worden alhoewel het einde van de 
werken pas voor het einde van vol
gend jaar voorzien wordt.

(Zló, de Vió^e^óAaaencanitnió îe
-i. . f , ' ;\ i i ;.

óamenfiamt
OPNIEUW LOTING VOOR GARNAAL 

2de KWALITEITSVIS MOET 
VERDWIJNEN

Vrijdagnamiddag vergaderde de 
visserij havencommissie onder voor
zitterschap van -de heer schepen 
Vroome. Buiten de leden van de vis- 
serijhavencomissie werd een afvaar
diging van het Verbond ontvangen 
om het standpunt van de reders te 
horen inzake het verdwijnen van de 
tweede kwaliteitsvis.

Door de heer Vanderrol werd ge
wezen op het belang voor de Belgi
sche visserij in het land alleen verse 
vis te zien leveren, waarvan de kwali
teit niet te wensen overlaat en ver
zocht bij het stadsbestuur de ziens
wijze van het Verbond te willen steu
nen, vis welke als tweede kwaliteit ge
merkt werd, uit de markt te nemen 
en te bestemmen voor de vismeelfa
brieken.

Hij werd hierin gesteund door de 
heer Vandenberghe, die wees op het 
groot belang hiervan en op de moge
lijkheid dit al of niet in toepassing 
te brengen.

Daar ingevolge art. 3 par. 2 van 
het politiereglement van 16-24 Aug. 
1730 enkel voedingswaren welke 
schade berokkenen aan de gezond
heid, niet mogen verkocht worden 
zo zou het wegnemen van 2de kwa
liteitsvis als een vrijwillig te nemen 
maatregel dienen aangezien te worden

Volgens hem kan enkel een politie
maatregel genomen worden waar
door vis welke als tweede kwaliteit 
bestempeld wordt, niet in de halle 
mag verkocht worden.

Het gevaar van het in voege bren
gen van het nieuw stelsel zonder der
gelijke politiemaatregel te nemen, 
gaat uit van eigen milieu, waar de 
reder, tengevolge van de schaarste 
op zeker ogenblik zich aan het af
staan van 2de klas vis zou kunnen 
onttrekken.

In die omstandigheden meent het. 
Verbond dat een politiemaatregel 
in die zin zou dienen genomen te wor 
den.

Schepen Vroome doet de onmoge
lijkheid uitschijnen een maatregtel 
te nemen, waarop de heren Vanden
berghe, Bauwens en Vanderrol er op 
wijzen dat het niet opgaat geen 
maatregelen te treffen omdat één 
rederij, nl. de N.V. Motorvisserij, 
voor redenen die geen steek houden,

weigert deze maatregel te zien toe
passen. Het geldt hier het algemeen 
belang.

EEN GEZOND VOORSTEL
Schepen Vroome stelt daarop voor 

de zaak bij het schepencollege aan
hangig te maken en de N.V. Motor
visserij te verzoeken haar beweegre
denen te doen kennen.
STEEDS HET BENNEN VERHUREN

Algemeen wordt geklaagd van de 
toestand waarin de bennen zich be
vinden, toestand welke verergerd 
wordt door het feit dat veel vishan
delaars deze meenemen naar het 
binnenland of ze in de pakhuizen 
houden om er hun afval in te gooien

Algemeen wordt aangenomen dat, 
in afwachting van een volledige af
schaffing van de bennen, strenger 
dient opgetreden om te beletten dat

1. de bennen meegenomen worden 
2. ze gebruikt worden om te dienen

in de pakhuizen.
LOTING VOOR DE GARNAAL TE 

OOSTENDE
Namens de kustvisserij, vertegen 

woordigd door de hh, G. Deckmijn en 
Logghe, zet de heer Vandenberghe 
uiteen waarom de loting zich op
dringt en van welk groot belang ze 
te Oostende is voor de kustvissers

De heer Velthof, directeur der Vis
sershaven, wijst op de onredelükheid 
der kustvissers, die zich wegsteken 
wanneer er weinig garnaal is, in 
zwarte markt verkopen en allerlei 
voorwendsels zoeken, om wanneer 
het hun voordelig is, eraan te ont
snappen.

Na een ernstige gedachtenwisse
ling en opnieuw aandringen van de 
heer Vandenberghe om in elk geval 
de loting te houden van April tot 1 
November, wordt aangenomen dat 
zulks opnieuw in zwang zal treden, 
met dien verstande dat er een straf
maatregel zal voorzien worden voor 
dezen welke er zich niet aan onder
werpen.

Deze zullen gedurende acht achter 
een volgende visdagen, de laatste 
moeten verkopen.

De loting zal zoals voorheen te 
13,30 uur plaats hebben.

’S VRIJDAGS GEEN VERKOOP
Voortaan zal buiten het haringsei

zoen ’s Vrijdags geen verkoop van vis 
meer plaats hebben.

tie

CARELS
Diesel M otoren

AGENTSCHAP

R. Bauwens & €°
REDERIJKAAI, 35

OOSTENDE 08)

Notariële Aankondigingen
NOTARIS J. GHYOOT

St. Petersburgstraat, 47 Oostensïe 
(Tel. 715.88) 

xxx 
TOEWIJZING 

Op W oensdag 10 Augustus 1949, te
15 uur ter herberg «Dü SPORTMAN» 
bij M. Aug. baüjS, 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.

INGESTELD : 100.000 Fr.
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.
INGESTELD : 13.000 Fr.

3) Een perceel
B O U W G R O N D  

gelegen met 7 m. tegen de Nieuwe 
Langestr. en 25,40 m. tegen ene ont
worpen straat (rechtegenover het 
hoekhuis «Café de Sportman» en het 

Marktplein hier voorgeschreven)
J groot 187,18 m2. Dadelijke ingebruik

neming. Plans en inlichtingen ten 
kantore van notaris.

INGESTELD : 15.000 Fr.
(277)

Vergunningen A of B
voor Schippers ter Kustvisserij

Onze lezers weten hoe zich in de 
laatste tijden opnieuw moeilijkheden 
voordosn naar aanleiding van het 
feit dat veel schippers der kustvis- 
rerij slechts over een vergunning 
beschikken.

Door het V.B.Z. werd thans aan 
het Beheer van het Zeewezen een 
voorstel gedaan, dat zeer practisch 
is en rekening houdt met de toe
stand der kustvisserij.

Hiernavolgend schrijven werd aan 
de bevoegde overheid gericht, welke 
naar we menen, zich hiermede z.al 
kunnen vergenoegen.

Voor de kustvissers zou het een 
practische oplossing zijn.

Toen de vergunning B in zwang 
werd gebracht, werd de beperking 
van 30 B.T. bepaald, naargelang de 
tonnemaat der visserijvaartuigen die 
toen de kustvisserij bedreven. Sinds
dien heeft er zich in de kustvisserij 
een werkelijke evolutie voorgedaan 
en veel dezer vaartuigen, diê dezelfde 
visserij uitoefenen als de vroegere, 
hebben hedendaags een tonnemaat 
gaande tot 60 B.T. Aangezien de ver
gunning B. alsook de huidige afgele
verde vergunning van schipper ter 
visserij echter maar het recht ver
lenen om gezag te voeren over vis
sersvaartuigen van ten hoogste 30 
B.T., zal het een groot aantal schip
pers die sinds jaren met goed gevolg 
hun bedrijf heben uitgeoefend, het 
recht ontzegd worden hun schip te 
blijven voeren.

Zulks betekent voor deze mensen, 
die meestal een rijpe ouderdom heb
ben bereikt, het verlies van hun be
staan en heeft anderzijds catastro- 
phale gevolgen voor de «Belgische 
Kustvisserij».

Met het doel deze betreurenswaar
dige gevolgen te vermijden, de vei
ligheid van de scheepvaart nochtans 
niet uit het oog verliezend, verzoe
ken we U de toepassing van onder
havige schikkingen in overweging 
te willen nemen.
1. Tot op 1 Januari 1952 zouden alle 

schippers, in het bezit ener vergun 
ning B. of ener vergunning van 
schipper ter visserij zich kunnen 
onderwerpen aan de mondelinge 
proef van het toepassingsexamen 
waarvan het programma hetzelfde 
zou zijn als dit van de vroegere 
vergunning A.

2. Op de vergunning van diegene 
die in bovenvermelde proef zouden 
slagen, zou een melding kunnen 
aangebracht volgens dewelke de 
dragers het gezag kunnen voeren 
over visserijvaartuigen van ten 
hoogste 60 B.T. ofwel zou een nieu
we vergunning kunnen uitgereikt, 
dit recht lenend.

3. Voor diegenen die in bovenvermel
de proef niet zouden slagen zou de 
beperking van 30 B.T. behouden 
blijven met de gevolgen die er aan

verbonden zijn.
Op die wijze zouden de schippers, 

die over de nodige bevoegdheid be
schikken, hun schip kunnen blijven 
voeren en zouden veel moeilijkheden 
inzonderlijk voor oude vissers uit de 
weg geruimd worden. De schippers 
die niet de nodige bevoegdheid be
schikken, zouden hierdoor ook gelei
delijk geweerd worden.

Handelsberichten
S.A. INDUSTRIELLE, COMMERCIA- 

LE ET IMMOBILIERE 
te BLANKENBERGE

BILAN 30-4-49
DEBET

Overdracht vorig jaar 360.000,33
Alg. onkosten 55.667,10
Hypoth. intresten 26.051,35

441.718.78
KREDIET

Bruto winst 96.370,50
Saldo 345.348,28

441.718.78

«HOTEL DU PARC» S.A.
BILAN 31-12-48

DEBET
Vorige overdracht 207.490,11
Verscheidene lasten 2.301.889,66
Afschrijvingen 80.953,

2.590.332.77
KREDIET 

Verscheidene 2.313.452,71
Saldo 276.880,06

2.590.332.77

«CASANOVA» N.V. OOSTENDE 
Langestraat, 37
BILAN 31-12-48.

DEBET
Verlies overdracht 265.412,65
Uitbatingsonkosten 539.345,71

804.758.36
KREDIET 

Bruto winst 467.711,57
Resultaat 337.046,79

804.758.36

«SARDINERIE HENRI CARBONEZfl
te Nieuwpoort, Veurnestraat, 67.

VERLIES- EN WINSTREKENING 
DEBET

Afschrijvingen 271.867,04
Algemene onkosten 450.023,45
Fiskale lasten 475.422,35
Winstsaldo 268.677,14

1.465.989.98
CREDIET 

Overdracht winst 131,25
Bruto winst en 

verscheidene 1.465.858,73
1.465.989.98

WINSTVERDELING 
Netto dividenden 120.000
Tantièmes aan beheerders 30.000 
Tantièmes aan commissaris 5.000 
Buitengewone reserve 113.677,14

268,677,14

Zoeklichtjes
lllltlllll!lllll!llllllllllllllll!llllllll!l!)llllllli>
«■Vraagt te koop. Vissersvaartuig 80- 
100 P.K. Voorwaarden onder nr 279 
Bureel blad.

♦ TE KOOP : Een mooi en sterk 
VISSERSVAARTUIG met ganse uit
rusting, gebouwd in 1944 en voorzien 
van een motor AWA van 80 PK van 
heteelfde jaar. Voorwaarden Bureel 
blad onder nummer 247 (247)

♦  Uit oorzaak van vertrek buitenge
wone okkasie. Vissersvaartuig ge
bouwd in 1946 voorzien van een motor 
Moës van 1946 in uitstekende toe
stand (271)

♦ Vraag te koop : vissersvaartuig
van 120 P.K. voorwaarden : Bureel
blad __ ______________ (272)

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 in 1943 
te Nieuwpoort gebouwd 28 Br. Ton 
voorzien van een motor ABC van 80 
PJK. van 1943. Bureel blad .(164)

♦ Een houten vissersvaartuig ge
bouwd in 1944 van 25 B. Ton, voorzien 
van een motor A.B.C van 80 P.K. van 
1944. Bureel blad No (167)
♦ Een houten vissersvaartuig 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 ln 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 houtei, 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
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L O O N K A A R T E N  
Ter Drukkerij van Het NImjw 
Visscherijblad zijn loon kaar
ten verkrijgbaar aan 2,50 fr. 
per stuk door storting van 
dit bedrag op posteheckreke 
ning 41.89.87 van S. Bollinne 
H. Hartplein, 11 Ooatende
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Studie van de notarissen 
Maurice QUAGI3EBEUR,

te Oostende, Leopoldlaan, 10, en 
Georges MAS UREEL,

Grote Markt te Koekelare.
Op Dinsdag 9 Augustus 1949 om 15

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

TOESLAG 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.
INGESTELD : 246.000 Fr.

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

Alle nadere inlichtingen te beko
men ter studie van de verkopende 
notarissen (274)

Studie van die Notarissen 
Maurice QUAGHEBEUR, 

Leopoldlaan, 10, en 
Jacques GHYOOT,

SSnt Petersburgstraat, 47, 
te Oostende.

Op Dinsdag 9 Augustus 1949 om 15
uur in het lokaal «Prins Boudewijn», 
St Sebastiaanstraat, 22, te Oostende.

TOESLAG 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 166 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 
3J December aanstaande.

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

Water -  Gas - Electriciteit.
INGESTELD 425.000 Fr.

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

Alle nadere inlichtingen te beko
men ter studies van de voornoemdie 
notarissen. (275)

Studie van den Notaris 
MAURICE QUAGHEBEUR 

te Oostende, Leopoldlaan, 10
xxx

OP DINSDAG 16 AUGUSTUS 1949 te 
15 u. in het lokaal «Prins Boudewijn» 
St. Sebastiaanstraat, 22 te Oostende

TOESLAG VAN :
STAD OOSTENDE

Koop VI : WERKMANSHUIS
LEEUWERIKENSTRAAT, 46 

Oppervlakte 115 m2
INGESTELD : 70.000 FR. 

Koop VII : WERKMANSHUIS
LEEUWERIKENSTRAAT, 48 

Oppervlakte 140 m2.
INGESTELD : 75.000 FR. 

Koop VIII : WERKMANSHUIS
LEEUWERIKENSTRAAT, 52 

Oppervlakte 140 m2.
INGESTELD : 75.000 FR. 

Ieder dezer 3 kopen verhuurd mits 
350 fr. per maand zonder geschreven 
pacht.

Koop 1 - 2 - 3 - 4 en 5
5 PERCELEN BOUWGROND 

5 m. fagade 
LEEUWERIKENSTRAAT 

Oppervlakte ieder 100 m2.
KOOP I : 22.000 FR. 
KOOP II : 21.000 FR. 
KOOP li l  : 20.000 FR. 
KOOP IV : 22.000 FR. 
KOOP V : 21.000 FR. 

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

Alle inlichtingen te bekomen ter 
studie (281)

Studie van Notaris 
MAURICE QUAGHEBEUR
Leopoldlaan, 10, Oostende

xxx

OP DINSDAG 16 AUGUSTUS 1949 te 
15 u. in het lokaal «Prins Boudewijn» 
St. Sebastiaanstraat, 22 te Oostende

TOESLAG VAN : 
WELGELEGEN HANDELSHUIS

KERKSTRAAT, 3 te OOSTENDE 
Oppervlakte 142 m2.
Gans het handelshuis is verhuurd 

aan verscheidenen mits pacht aan 
26.000 fr. per jaar.

INGESTELD : 310.000 FR. 
BEZOEK : Maandagen en Donder

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

men ter studie.
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SCHOTLAND
brachten £  8.358.088 op. Gedurende 
de zes eerste maanden van 1949 wer
den er 1.059.585 cwt haring aange
voerd voor een waarde van £1.114.786

(Zanaoet

Aanvoer in Schotse havens
Behoudens een korte periode slecht 

weder in het begin van de maand, 
werd er goed weder waargenomen in 
bijna al de beviste gebieden. Geduren
de het begin van de maand, vermin
derde de aanvoer van IJsland en het 
grootste gedeelte van de grote trei
lers gingen de waters van Feroë be
vissen, maar een kleine vraag maak
te de vangsten minder winstgevend.

Aanvoer van vis door Britse vaar- In Canada zijn de Zomervisserijen 
tuigen in de Schotse havens bereikte in het algemeen lager dan in 1948. De 
740.862 cwt. waarde L. 1.208.298 verge- aanvoer van vis bereikte in Mei : 
leken met 304.355 cwt waarde L. 126.677.000 lbs, d.i. 13,8% minder dan 
1.279.908 gedurende Juni 1948. De aan- gedurende dezelfde maand van 1948. 
voer van witte vis toonde een lichte £>e Waarde bedroeg 6.524.000 dollar ver 
vermeerdering aan tegenover dezelfde geieken met 6.521.000 dollar verleden 
periode van verleden jaar, maar de j a a r _ o e totale aanvoer aan de At- 
haringaanvoer verminderde met 14% ïantische kust gedurende Mei was 
aangezien de magere uitslagen te 14,5% lager dan in Mei 1948. Vang- 
Shetland en Stomoway. ............  .......................

De vangsten op het 
eiland Mauritius

De totale visvangst van het eiland 
Mauritius bedroeg in 1947, 3.207.693 lbs 
vergeleken met 3.364.402 lbs. in 1946.

C A N A D A
pen olie, vismeel enz., een waarde van 
89,8 millioen dollar tegen 89 millioen 
dollar in 1946 en 84 millioen dollar in 
1947.

W,aiidóxiatiy&t

De aanvoer

De walvisvangstoperaties in 1948 
aan de Canadese Westkust schijnen 
bevredigende uitslagen opgeleverd te 
hebben.

Het seizoen begon op 30 Mei en ein
digde op 24 September.

Een totale hoeveelheid van 184 wal
vissen werden gevangen hetgeen ho
ger is dan in 1942 en 1943. De walvis
sen werden verwerkt te Coal Harbour 
maar de vangst werd begrensd door

sten van heilbot en makereel zijn ho 
ger maar de vangsten van kabeljauw 
in Nova Scotia en haring en sardie
nen in New Brunswick verminderen 

Schotse haringvangsten die gedu- gevoelig. De aanvoer aan de kust van 
rende de oorlog tot 34 t.h. van het de Stillen Oceaan was 8,6% lager dan 
vooroorlogs peil vielen, bereikten in verleden jaar maar de waarde was wat de capaciteit van de fabriek. 
1948 meer dan 2.900.000 cwt, de hoog- hoger. De drang naar het gebruiken 
ste vangsten sinds 1935. Aanvoer van van meer bodemvis voor filets gaat 
witte vis die tot op 55 t.h. van het voort Het makreelseizoen is juist be- 
vooroorlogspeil gevallen was, bereik- gonnen en een groter aantal van die 
te in 1948 meer dan 3.350.000 cwt d.i. vis wordt gepekeld en bijna gans de 
een vermeerdering van 800.000 cwt sardienenvangst wordt ingeblikt, 
over 1938. De haringvangst van 1948

W itu a e*

D U I T S L A N D
Bremerhaven gaat en dat, voor wat de kwaliteit be

treft, een vergelijking met de vreem
de vis geenszins in het voordeel vanTijdens de week van 4 tot 9 Juli , , . ,

bedroeg de totale visaanvoer 2.164.765 üeze iaatste uitvalt. 
kgr. waarvan 754.765 kgr. ingevoerde 
vis, als volgt verdeeld :

24.380 kgr.
730.058 kgr.

♦  ♦  ♦
Noorwegen 
IJsland :

Cuxhaven

Tijdens dezelfde week was de ge- 
zamentiijke aanvoer in deze haven : 
2.274.993 kgr. De invoer bedraagt on
geveer de helft van dit gewicht en 
werd verzorgd door IJsland, Noorwe
gen, Engeland en Nederland.

Hamburg

Dat de vreemde invoer in Duitsland 
regelmatig vermindert, moge blijken 
uit volgende cijfers. Voor het eerste 
halfjaar 1948 noteerde men in de ha
ven van Hamburg ,6.385.357 kgr. ter
wijl voor dezelfde periode v.an dit 
jaar slechts 2.585.670 kgr. werden in
gevoerd.

Men doet terloops opmerken dat de 
eigen aanvoer steeds in stijgende lijn

De Hamburgse vakschool voor han
delaars, bewerkers en gewoon perso
neel verwekt belangstelling, ook in 
het buitenland. Zo werden van uit 
Noorwegen vragen om inlichtingen en 
een overzicht der kursussen ontvan
gen.

Meststoffen en Vismeel

Gedurende de zes eerste maanden 
van 1949 werd er 32 ton vis gebruikt 
als meststoffen en 4.840 ton gingen 
naar de vismeelfabrieken.

Aanvoer

Gedurende 1948, werden 597.658 ton 
vis voor een waarde van 58.620.000 dol 
lar aangevoerd in alle havens van de 
Bizone. Van deze hoeveelheid werden 
17.943 ton naar Tchécoslovakije uitge. 
voerd.

bereikte een gemiddelde prijs van 
21 s 2 d per cwt tegen 7 s 10 d voor de 
periode 1934-38. De witte vis vang-- .  .. 9oo trPii/PT* bezighielden *n 1948> bereikte de uitvoer van Casten die 238 treilprs bezighielden nada_ yoor vlsserijproducten, inbegre

‘Uitcunien-aCie
Het Ministerie van Handel van Chi

li heeft aangekondigd dat een organi
satie gevormd werd voor het produce. 
ren van vitamien-oliën uit zeehon
den. De fabriek zal te Valdivia geves
tigd zijn en de olie zal geraffineerd 
worden door een regeringsorganisatie.

NOORWEGEN

Propagandafilm
Op initiatief van een Noorse vere

niging van uitvoerders werd een pro
pagandafilm gemaakt die in Portugal 
Spanje en Zuid-Amerika zal vertoond 
worden.

De begeleidende tekst is in ’t Spaans 
en het Portugees. De film geeft een 
beeld van verschillende Noorse visse
rijen alsook van de visbewerkingen die 
aan boord geschieden.

Haringolie
Een Noorse drijvende fabriek voor 

het vervaardigen van haringolie op 
zee, zal opereren binnen één jaar met 
een capaciteit van 20 tot 30 ton olie 
per uur.

Nieuw fabriekschip
, De 23.500 ton metende Thorsvodi, de 
laatste van Noorwegens drijvende fa
brieken werd op 19 Oktober door de 
Deense scheepswerven afgeleverd. 
Tien dagen na de levering was het 
schip reeds uitgerust voor het winter- 
walvisseizoen in de Zuidelijke IJszee.

Nog de invoer
We hebben een paar weken geleden 

onze lezers op de hoogte gehouden 
van de overeenkomsten die Frankrijk 
gesloten had met Italië en Spanje. Er 
blijven nochtans nog enkele andere 
akkoorden die moeten uitgevoerd 
worden nl. de volgende :

Met Zweden, voor een millioen 
Zweedse kronen vis en visconesrven 
met Noorwegen voor elf millioen 
150.000 Noorse kronen zeeproducten, 
in dit cijfer is geen rekening gehou
den met de invoer van viskuit die 
vooral moet dienen in de sardienen
visserij, Het detail van deze invoeren 
loopt als volgt : verse en vervrozen 
vis, verse en vervrozen zalm, verse ha
ring, gezouten haring, gezouten ka
beljauw en visconserven.

Onderhandelingen met Nederland 
zijn nog aan de gang. Dit laatste

Waar de droogte de visserij 
ten goede komt

De Boulonese crisis heeft een onver
wachte ommekeer gekend. De vraag is 
plots gevoelig gestegen tegelijk met de 
prijzen; dit is uitsluitend te wijten 
aan het feit dat de grote droogte de 
groenten heel schaars maken op de 
markten en dat in de binnenprovin- 
ciën een groter behoefte aan verse vis 
zich laat gevoelen. Wat nog meer het 
accent op die stijging legt is het feit 
dat de aanvoeren van mooie meiden 
heel beperkt blijft.

Deze abnormale prijsstijging voor 
het seizoen is natuurlijk aan allen in 
de visserij middens heel welkom.

Een ander aspect van het vraagstuk 
die de Fransen, de vissers graag zou
den zien waarnemen is dat deze om
standigheden een enige gelegenheid 
zijn om de vis buitengewoon goed te

3}>aef, uit Yerseke
Yerseke, 30 Juli 1949.

Gunstige vooruitzichten in de 
OESTERKW EEK

Het warme weer begunstigt in niet ruwe mosselen, dus ook het buiten, 
geringe mate de groei en ontwikke- land er koud van. Voor de kwekers is 
ling der oesters, ’t zij groot of klein, ’t zonder voorbehoud een goede maat- 
doch meest de kleinere soorten. Er regel die reeds veel eerder moest ge- 
schijnt inderdaad op de uitgelegde nomen zijn. ’t Zou het streven naar 
pannen en uitgezaaide schelpen veel, kwaliteitsverbetering bepaald gunstig 
sommigen zeggen, heel veel broed te beinvloeden. De mosselhandel was al- 
zijn gevallen. thans naar België het veel te warme

Als gezegd bevordert het gunstige weer ten spijt) iets drukker dan ver
weer de ontwikkeling zeer, zodat reeds leden week. Wat evenwel niet uitsluit 
de jonge oesterstjes goed te onderken- dat een wat matiger temperatuur gro 
nen zijn. Het bakkengoed op zeeften ter toename te zien zou hebben ge- 
uitgezet staande voor ’t grootste deel geven. Naar België gingen ongeveer 
op ’t Noorden, werd deze week be- 3.000 ton en naar Noord Frankrijk 
zocht en bekeken door Dr. Korringa. 1.000 ton. De verzending van mosse- 

Bij dit bezoek stelde de bioloog vast len in Juni ’49 naar België en Luxem. 
dat ’t goedje flink groeit. Is dit reeds burg beliep 285 ton ter waarde van
zeer verheugend, nog gunstiger mede
deling verstrekte de bezoeker, en wel, 
dat ondanks de hoge watertempera
tuur nog geen spoor van de zo ge
vreesde schelpziekte te vinden was. 
Dit leek ons al zeer bemoedigend, doch

fl. 2536. 

EEN RADIOREPORTAGE
YERSEKE

OVER

Deze week bezocht de bekende Ra-

land zou namelijk het cijfer van haar verzorgen zodat dit voor de binnenpro 
uitvoeren naar Frankrijk graag zien vinciën een goede reclame wordt, en 
stijgen, wat de Franse visserij mid- de toevallige verbruikers aanzet om
dens met alle mogelijke middelen zul
len bestrijden.

II
n

Firma Jan Spaanderman
ZEEVISGROOTHANDEL 

I J M U I D E N  H O L L A N D
Telegramadres Jan Spaanderman - Ijmuiden.
Telefoon IJmuiden 5683. TelSantpoort 8228 (des avonds) 

SPECIALITEITEN 
EXTRA CABILLAUD DE HOLLANDE TARBOT EN HEILBOT 

Gespecialiseerd in prima kwaliteit 
GEPELDE en ONGEPELDE GARNALEN

E N G E L A N D
Brand aan boord

Brand brak uit aan boord van de 
treiler «Malvern», terwijl hij in de 
dokken van Fleetwood lag. De brand
weer kwam ter plaatse en behoede 
het schip voor ernstige schade. Er 
waren geen slachtoffers te betreuren.

Britse aanvoer
Gedurende de maand Juni werd er 

1.264.783 cwt. vis aangevoerd voor een 
waarde van L. 2.604.786 tegen 1.282.814 
cwt en £  3.049.041 in Juni 1948. Ge
durende de zes eerste maanden werd 
er 6.217.527 cwt. aangevoerd voor een 
waarde van L. 14.483.181 tegen 
6.184.200 cwt. waarde L. 15.9553.309 ge
durende de zes eerste maanden van 
1948.

Witte tarbot

IJslandse Lening
De Britse treilerelgetfiaars tonen 

niet veel geestdrift voor de lening 
van £  1.250.000 door de Britse rege
ring toegestaan- aan IJsland voor het 
bouwen van treilers. Een hunner ver
klaarde : «Britse trplereigenaars
hebben voor het ogenblik 80 treilers 
in bouw. De kosten, ongeveer 
£  8.000.000 worden door de private 
ondernemingen gedragen zonder le
ning of hulp van de regering.

Deze nieuwe Britse treilers zullen 
de vangstcapaciteit van onze visserij 
vloot veel hoger brengen dan vóór 
de oorlog. De Federatie van Britse 
treilers bereidt een plan voor om ie
der op beurt verschillende schepen 
in de haven te houden om de over
lading van de markt te vermijden. 
Voorkeur geven aan de verkoop van 
IJslandse vis in Engeland is niet 
fair tegenover de Britse eigenaars 
en zal de werkloosheid van Britse visEen gans witte tarbot werd gevan- „  , , .

gen door een vissersvaartuig van Whit s a s gevolg hebben .

Zeehonden
Reddingsdienst Kustvissers van Whitbv lijden voor

Op de vlagdag gehouden te Lon- ^ o g e n b lik  onder een plaag van me
den op 17 Mei ontving de Royal Na-
tlonal Lifeboat Institution meer dan - - n  ™  * ^£  11 000 vangen en brengen grote vangsten

' ‘ zeehonden binnen. Verfden week nog
De uitgaven £  551 waren minder bracht een boot van Whitby 6.000 kg.

dan 5 t.h. van de ontvangen som. eeehonden binnen .

meer vis te verbruiken in de toekomst.

ZWEDEN

Ongewone uitvoer
Tussen een Zweedse exportfirma en 

een niet genoemd land van Z.-Afrika 
werd een akkoord gesloten om in dit 
laatste een zo volledig mogelijke vis
nijverheid tot stand te brengen. On
der de overeengekomen leveringen no
teert men : enkele vaartuigen van 60 
tot 120 Ton, hun uitrusting in netten 
en touwwerk, een conservenfabriek en 
dezer bijhorigheden. Ook techniekers 
en de bemanning der vaartuigen die
nen geleverd.

Het verdrag loopt over een periode 
van vijf jaren en het gaat om een 
totale waarde van twee millioen dol
lar, waarvan 850.000 dollar in de loop 
van het eerste jaar dienen gestort.

Vriesinstallatie
Zeven ton bevroren vis per dag is 

de capaciteit van een nieuwe vries 
installatie aan de Zweedse West kust. 
Deze installatie die 100 ton bevrozen 
vis kan stockeren werd door een 
Zweedse vennootschap gebouwd die 
hoopt een afzetgebied te vinden in 
Europa, bijzonderlijk voor kabeljauw. 
Op het einde van dees jaar zullen 
haar producten beschikbaar zijn in 
Zweden.

VERENIGDE STATEN

Haailev er traan
Trlnidad heeft besloten een fabriek 

Voor het vervaardigen van haailever- 
traan op te bouwen. De stalen hebben 
een goede marktwaarde en niettegen
staande de eerste productie uitslui
tend de binnenlandse vraag zal kun
nen beantwoorden denkt men een ex
portmarkt te kunnen opbouwen.

VISVERBRUIK 
Het verbruik van vis in de Verenig

de Staten bereikte in 1948 e n gemid
delde van 11 pond per hoofd vergele
ken met 10,8 pond In 1947.

een kenner deelde ons mee dat een dioreporter Hubert Van de Vijver uit 
en ander hem wel hoopvol leek maar Brussel, ons dorp met de bedoeling 
dat nog niets met zekerheid te zeg- een reportage samen te stellen, de 
gen valt, omdat bij aanhoudende mosselcultuur- handel- en industrie- 
warmte de Augustusmaand zich steeds belangende. Te dien einde werd eerst
veel gevaarlijker toonde dan Juli. Be
palen wij als leken ons er toe te ho
pen dat ook de Oogstmaand zich zal 
laten zien op z’n best. De ondernemen 
de Bruinissenaars die bij wijze van 
proef schelpen zaaien-in hun omge
ving hebben aanvankelijk succes, 
want ook daar was de broedval van 
dien aard dat men goede resultaten 
mag verwachten. Wat men vandaar 
opmerkt zou voedsel geven aan de 
mening van Dr. Korringa onlangs ge
geven in een onzer bladen, als zou 
er verband bestaan tussen de stand 
der maan en de val van oesterbroed.

Dr. Korringa deelde toen mede te 
hebben opgemerkt dat ongeveer 10

een bezoek gebracht aan de mossel- 
conservenfabriek «Zeelandia’s roem» 
van de firma de Leeuw-Geluk waar 
de oudste firmant alles Wat zijn be
drijf aangaat toonde en meedeelde 
aan Van de Vijver. Voorts gaf hij een 
overzicht van vrijwel ’t gehele mos- 
selbedrijf te beginnen van ’t zaadvia- 
sen tot de verzending naar de ver
schillende landen. Daarna werd met 
het schip van Ym.55 van H. Sinke 
een uitstapje gemaakt naar de mos- 
selbanken waar een visdemonstratie 
werd gegeven. De reportage zal «een 
dezer dagen» worden uitgezonden zeg 
de de heer Van de Vijver, ’t Kan 
nooit kwaad als er wat meer bekend-

dagen na volle maan de meeste rijpe heid wordt gegeven aan een voor on- 
larven werden aangetroffen, wat van ze gemeente zo belangrijk bedrijf als 
zelf reden geeft om dan de grootste de mosselcultuur.
aanslag te verwachten. Volgens Brui 
nisse zou nu rond 20 Juli dus 10 da
gen na volle maan weer een maxima
le hoeveelheid larven zijn vastgesteld.

DE TOESTAND TE BRUINISSE
We komen nu nog even terug op 

hetgeen vanuit Bruinisse werd me-
Wat er ook van zij, we zijn benieuwd gedeeld en waaroevr we nu juist 14 
wat Dr. Korringa er straks van zal dagen geleden reeds iets schreven. De

ze verzuchtingen vanuit Bruinisse 
moet men in verband met andere din
gen beschouwen. Enige tijd geleden 
knipten we een stukje uit, waarin 
werd megedeeld dat door Bruinlsser 
kwekers zaaiproeven werden genomen 
op gronden waar men dit vroeger niet 
deed of met niet te beste resultaten.

zeggen.

DE TOESTAND TE BRUINISSE

Van uit ’t zelfde Bruinisse vernemen 
we dat door de Mijnen-opruimings- 
dienst een aantal mijnen zijn opge
ruimd die men liggen w1<st nn hpt uceu 01 meu met ie Deste resultaten, 
mosselperceel van een Bruinisser kwe Het volgende gewerd 00k ons ult Brul 
ker. Deze week bij zeer helder water 
wat het dieper zien dan gewoonlijk 
mogelijk maakte kon de juiste lig
ging van de projectielen worden vast- 
gesteld. Bovendien ontdekte men er 
nog drie meer dan men dacht er te 
liggen, ’t Gehele stelletje werd in een 
moeite opgeruimd ’t geen de betref
fende pachter weer toelaat zijn grond 
te bewerken en te bevissen.

DE MOSSELHANDEL

De mosselkwekers zullen wederom

nisse. Dhr. G. de Waal alhier kocht 
het beurtschip van Hellevoetsluis 
met de bedoeling het in te richten 
tot vissersvaartuig (Bij dit bericht die 
ne men te bedenken dat dhr. de Waal 
een zeer laag leveringscijfer heeft). 
Dit met nog andere dingen die we 
aan de weet kwamen geeft ons de 
gelegenheid ’t volgende beeld van de 
toestand op Bruinisse te schetsen. De 
oorlog was voor vrijwel alle mossel- 
vissers een goede tijd en de naoorlog
se jaren waren buitengewoon goed en 
werd door ieder naar evenredigheid ’t 
geld geschept. Ook te Bruinisse dua

wo f ?  met een besluit dat velen veranderden gedwongen door
Ll S T i 1 W o ° rJ™ m eT S a^n"  verlies of geheel vrijwillig van vaar-
i^fhiif ppn nntfpr S h  rt m w  nï tuIg- Wat een zeer dure geschiedenis jubelt een onzer streekbladen. Welk was DJt werd nIet zo zeer gevoeld zo-

wel zljn ? vraagt lang 120 tot 150 procent van het vast-
«  ïr Z n M ï 1 H10!?6" gestelde kwantum kon worden geleien boven de 25 kg mosselvlees zullen ver(j verleden jaar kromp de leve- 

d° ° r,doe afnemers extra- kunnen wor- rlng In tot 100o/o en er is reden tot 
den besteld en tegen een hogere prijs de vrees <jat straks zeker nu de De- 
kunnen worden afgenomen. Men nen jn ,je kring kwamen (en wel zul- 
noemt die soort mosselen B extra. Ge len trachten te blijven) dit zakt tot
?n°n^d Ŵ rdt de, pri13S/ t ^  fV ’° ® p5r rond de 70 ten honderd zoals dit ’t 100 kg. Er staat niet bij of dit de
prijs is voor de kweker dan wel voor 
de handelaar. Zou ze gelden voor de 
handelaar dan is de prijs indien we 
ons niet vergissen vijf en tachtig cent 
hoger dan voor de gewone soort. We 
vinden het enkel jammer dat naar 
we vernemen die soort enkel aan con
servenfabrieken wordt geleverd. Zou 
dit zó zijn dan blijft de .afnemer van p.c.R. 4189.87

geval was voor de oorlog. En toen wa
ren er nog niet de Denen. Volgende 
week meer daarover.

Verantw. O pst. S. BOLLINNE 

H. Hartplein 11. Oostende

H.R.O. 14.178
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