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moeilijkheden het Verbond af te reke
nen had en nog heeft, is het voldoen
de dit lijvig verslag te lezen.

Het zal een klein idee geven van de 
afgelegde taak en van wat nog te be
reiken valt.

We menen dan ook in deze kolom-

Op het ogenblik dat deze regels ver- in een paar maanden opgelost in acht
schijnen zal het ongeveer twee jaar nemend de slechte wil van zekere ad-
geleden zijn dat, tengevolge van de ministratieve diensten, die vergeten
algemene malaise welke in de visserij dat ’s lands belangen niet die zijn
ontstond, de reders de gezonde ge- van een groepje invoerders, maar
dachte kregen zich te verenigen. van een ganse nijverheid.

Da.t men daartoe kwam, was niet Sommige andere ambtenaars heb- __ _______
zozeer het gevolg van het gevoel van ben dit wel begrepen en na twee jaar men graag hulde te mogen brengen
samenhorigheid of het bewustzijn dat zwoegen mag gezegd dat wanneer de aan voorzitter Vander Rol, die alles
een sterke vereniging noodzakelijk nijverheid nog leeft, zij in de laatste veil had voor de visserij en die door
was voor het bedrijf, maar het vond maanden veel te danken heeft aan zjjn kranig werk allen van een zekere
zijn oorzaak in de zware crisis welke minister Segers, zijn cabinetchef, dhr ondergang redde. In deze hulde ver-
allen doormaakten. Cuypers, die alles gedaan heeft wat n0emen we het werk van het secreta-

In die twee jaar is er ondertussen maar wenselijk was om te redden wat riaat, dat achtereenvolgens geleid door
veel gebeurd, heeft men veel onder- er te redden was.

. . . x_s;_ „„„  In veri3an(j hiermede noemen we

nog in 't bijzonder Waalse ambte
naars zoals secretaris generaal Mal-
derez, directeur Biron, dhr Pluymers, __ ____ ________

sommige mensen afzijdig blijven om- dhr Gerrebos van Economische Zaken îge tj0nd steeds meer en sterker zou
dat ze hun eigenbelang niet kunnen en in het bijzonder het ganse cabinet kunnen uitgebouwd worden en dat
dienen, het Verbond 90 t.h. van de re- van de Minister van Verkeerswezen. zij( die gemeend hebben er afzijdig
ders verenigt. Het doet ons vooral genoe- te moeten van blijven, eens zullen be-

Voor wie de geestesgesteldheid on- gen vast te stellen, dat in de eerste grijPen dat het heil van de visserij 
zer reders ter visserij kent, mag gezegd plaats ook van Waalse zijde de noden ijgt m  de woorden «Eendracht maakt

vonden, maar is het bewustzijn van 
de noodzakelijkheid verenigd te blij
ven sterker geworden dan ooit en 
mag gezegd worden dat, alhoewel

de hh. Aspeslagh en Klausing, de kin
derziekte van het Verbond genas om 
het thans tot een stevig geheel te 
kunnen opbouwen.

Hopen we dat de jonge maar krach

dat dit een sukses mag genoemd 
dank zij het heilzame werk van het 
Verbond en zijn leiders.

Wij zeggen : zijn leiders.

En inderdaad, alhoewel alle hande
lingen met de bedoeling goed te doen

van het bedrijf begrepen werden en 
dat het Verbond veel aan hun door
zicht te danken heeft.

Het verslag door de redersvereni- 
ging te dier gelegenheid opgesteld, na 
de verschillende vraagstukken bespro-

Macht».

Het wegen van garnaal te Oostende
In deze kolommen hebben we des

tijds kunnen aantonen hoe door de 
Visafslagers van Zeebrugge en de Re- 
dersvereniging overeengekomen werd 
een automatische bascule aan te wer
ven, om garnaal te wegen. Deze bas
cule werd achteraf door de stad over
genomen en heeft in enkele maanden

MCtoaaiaCetCicât 
ao at  vLi&iuinâeia,

Niet alleen de mens vindt baat bij 
kunstmatige zonnebaden, nu gaat men 
ook de vissen bestralen. Er worden in
derdaad in de Amerikaanse viswinkels 
steeds meer speciale kwartslampen ge
bruikt en wel om de vis in voorraad 
voor bederf te vrijwaren. Moesten er in 
de tentoongestelde vis verrottingsbac- 
teriën aanwezig zijn, zo worden deze 
lieve, maar schadelijke wezentjes, 
reeds na een bestraling van nauwelijks 
drie minuten vernietigd.

Het hoeft dan ook niet gezegd, dat 
de lampen vooral in de uitstallingen 
en in de koelkasten gebruikt worden.

niet vrii te Dleiten waren van kritiek, ken te hebben, waarvan we enkele 
alhoewel vergissingen werden begaan — —  «m ™  —
toch mag gezegd, dat de beheerraad 
van het Verbond zoals het sedert een 
jaar werkt, een reuzentaak heeft ver
richt steeds met één doel voor ogen : 
het algemeen belang van de visserij
dienen.

belangrijke passages zullen openbaar 
maken, brengt tenslotte hulde aan de 
hulp van de hogere overheid en in het 
bijzonder ook aan die volksvertegen
woordigers Dekinder en Piers, die 
steeds op de bres stonden om de vis
serij bij te staan in al de miserie wel-

De resultaten er van kennen we. Ze ke zij thans doormaakt.
zijn niet van aard om nu reeds te 
gaan geloven dat de visserij gered is, 
maar ze laten ons toe vast te stellen, 
dat men te Brussel heeft begrepen 
dat er een visserijnijverheid bestaat, 
dat die nijverheid niet mag ten onder 
gebracht door een handvol invoer
ders, dat er zelfs iets meer dient ge
daan, dan tot op heden het geval was 
met als gevolg dat de huidige minis
ter van Verkeerswezen zoeven belang
rijke beslissingen heeft genomen, wel
ke meestal het gevolg zijn van de 
tussenkomst en het hardnekkig aan
dringen van dit Verbond om eindelijk 
gezonde wegen te kunnen opgaan.

Een lange en moeilijke weg dient 
nog afgelegd vol wolfijzers en schiet
geweren, maar alleen volhouden kan 
ons naar de redding brengen.

Die redding ligt nog ver af, want 
vraagstukken van de Regie, de VOZOR 
de invoer en de sanering, worden met

Om  verder na te gaan met welke

I I J E  1 W V O E R  V j& IV  V I S  V E R B O D E N  

De invoerders zien de beslissing van Minister Segers over hei hoofd

Zij voeren in langs Luxemburg
Niettegenstaande het ministerieel 

verbod vis te laten invoeren en de 
herhaling van het Besluit, jl. Vrijdag 
aan de verschillende departementen,

Glo-o-men&iyie Ut dienót aan 
de tevetiótniddeleninduótrie

Buiten de opsporingen naar de 
atoombom met de grootste vernielende 
werking en de superbom, ook genoemd 
waterstofbom, houden de Amerikaanse 
geleerden zich bezig met de toepassing 
van de atoomenrgie op velerlei andere 
gebieden.

Nu heeft men het plan opgevat met 
de zogenaamde Capacitrons, een toe
stel met 3 millioen voltspanning, dat 
vroeger gebruikt werd bij de opzoekin 
gen voor kernenergie, levensmiddelen 
te steriliseren. Het zou volstaan var
kensvlees te behandelen met drie kor
te electronenstoten van elk een milli 
oenste van een seconde om het over 
de tweehonderd dagen te kunnen be
waren. Ook bij vruchten deed men de 
proef en daar kreeg men het resultaat 
dat ze wekenlang bij normale tempe
ratuur bewaard bleven. Men gelooft 
verder tot zeer gunstige resultaten te 
zullen komen door deze behandeling 
aan de bevriezingsmethodes te koppe
len. Natuurlijk is dit alles nog in een 
proefstadium, maar het schijnt toch 
reeds vast te staan dat deze behände 
ling generlei sporen nalaat : de smaak 
yan de behandelde producten b li jf t  
dezelfde en ook de reu k  veran d e rt 
geenszins.

S>e JVatianaCe fredevatie ve%g.ade>cde

Een schrijven aan dhr. Minister 
W i t  m e n  t i j  ft  w i n n e n

Dinsdagnamiddag vergaderde de 
Nationale (?) Federatie onder voor
zitterschap van de heer Van den 
Bemden om het Besluit van Minister 
Segers, een comité voor de invoer te 
stichten, te onderzoeken.

Op die vergadering waren tegen
woordig : de hh. C. Menu, H. Lam- 
breght, Albert Verbiest en A. Blondé, 
vertegenwoordigers van voorzitter 
Decrop, afwezig.

Verder de hh. Van den Bemden, 
Lambrecht (Brussel), Vanden Abeele, 
Overzier en Catty, voor de kleinhan
del.

De dagorde was uitsluitend gewijd 
aan het verzoek van de Minister de 
kandidaten aan te duiden welke in het 
NATIONAAL comité zouden zetelen in 
de vorm door de Minister vastgelegd.

Er werd tegen en voor het voorstel 
geredetwist, tot men het tenslotte eens 
was, een brief te schrijven aan de 
Minister, hem voorstellend onder zijn 
voorzitterschap een bijeenkomst te 
beleggen van alle belanghebbende 
takken met het doel een verzoening te 
bewerken en een oplossing te vinden, 
welke elkeen bevredigt.

Dit schrijven is een manoeuver te 
meer om de kwestie van de gezondma
king op de lange baan te schuiven.

Voor wie de ministeriële beslissing 
kent, weet dat het doel van de Minis
ter en zijn cabinet duidelijk is.

De Federatie kan 4 vertegenwoordi
gers aanduiden.

Het comité zal voorgezeten worden 
door een ambtenaar.

Kan de Minister leta practischer 
voorstellen ?

Alle andere oplossingen zijn van 
dien aard, dat men tracht de invloed 
yan de invoerders groter te maken om 
verder alle problemen van de visserij 
te kunnen voort saboteren totdat z i j  
n ie t m eer kan .

Wij w achten met geduld de ministe
riële beslissing af, maar wensen er op 
te wijzen dat het reeds meer dan 6 
maanden is dat de Minister aandrong 
op een oplossing, welke er niet kwam.

Nu dat hij een gezonde oplossing 
gevonden heeft, wil men doen alsof 
men tegemoetkomend is. Sedert wan
neer denkt de Federatie almeteens 
aan de nijverheid en het belang van 
samenwerking ?

Neen, Mijnheer de Minister, gij hebt 
tot op heden geweten wat gij wilt in 
het belang van het land.

Laat U  thans niet beetnemen door 
mensen die op hetzelfde ogenblik, dat 
ze zich bereid verklaren tegemoetko
mend zijn, duizenden kgr. vreemde 
vis langs Luxemburg invoeren, niet
tegenstaande hetzelfde verbod van de 
Minister.

Dat die mensen gesteund en geleid 
door de Federatie, eerst en vooral be
ginnen met de beslissing van de Mi
nister te eerbiedigen ln plaats van ze 
te boycotteren en de nijverheid te 
doen bloeden.

Zolang dit niet is geschied, kan er 
van toenadering geen sprake zijn.

Opruiende strooibrieven

S .O .S .
Op ditzelfde ogenblik zenden die

zelfde mensen naar alle klein- en 
groothandelaars strooibrieven, waarin 
ze protesteren tegen de stopzetting 
van de invoer door de Minister, elk
een aanmanend protest aan te teke
nen en dus kabaal te maken.

D a t k a n  ook de n ijv e rh e id , zo e r no
deloos ingevoerd w ordt.

bewezen practisch van het grootste 
nut te zijn.

Te Oostende geschiedt het wegen op 
erbarmelijke wijze en ondergaat voor
al de visser er de noodlottige gevolgen 
van.

Het Verbond der Kustvisserij heeft 
zulks ingezien en de kwestie aanhan
gig gemaakt bij het Oostends gemeen
tebestuur en de directie der vissersha- 
ven, die het eens zijn dat de huidige 
toestand ver van een ideaal is.

Door de heer Vandenberghe werd 
namens het Verbond aan de stad voor
gesteld dezelfde automatische bascu
le aan te werven, zoals te Zeebrugge 
het geval is.

Aldus zullen kopers en vissers er 
slechts door kunnen gediend worden.

Hopen we dat vóór Sinksen er is, ook 
Oostende over een automatische bas
cule zal beschikken om garnaal te we
gen.

Een schrijven van

het Verbond der Belgische Zeevisserij
i i ■■ ‘ i - i , j

Hiernavolgend schrijven werd aan 
het Oostends stadsbestuur gericht :

Aan de Heren Burgemeester en 
Schepenen der Stad Oostende.

Mijne Heren,

Het zal U niet onbekend zijn in 
welke erbarmelijke toestand het we
gen van garnaal te Oostende ge
schiedt, met de zeer nadelige gevol
gen voor de visser.

Ook te Zeebrugge hebben de 
vissers dergelijke toestand gekend tot 
dat het Gemeentebestuur een auto
matische bascule «Bercley» gekocht 
heeft welke de vissers zeer ten goede 
komt.

Dagelijks gaat hier een overge
wicht van minstens één à twee kg.

werd Maandag 11. te Antwerpen langs 
Luxemburg op het Antwerps Viskan- 
toor Deense vis ingevoerd.

Het zaakje is goed in mekaar gesto
ken om de schijn te geven dat de ver
antwoordelijke leiders van niets af
weten, maar voor wie bekend is met de wltllu ÏCU1 IlllilOÜC115 eeil a uwee 
sluwe methoden van sommige invoer-  ̂verloren, wat op twee honderd vaart- 

... „1 dagen pgj. jaar voor elk ggftjp g à 8.000

fr. per jaar betekent.
Het is voor die reden dat we 

het Gemeentebestuur ter overweging 
geven eenzelfde automatische bascule 
in dezelfde voorwaarden als te Zee
brugge in werking te stellen.

Overtuigd dat U het hiermede zult 
eens zijn en uw zienswijze tegemoet 
ziend tekenen wij

Hoogachtend.
HET VERBOND DER BELGISCHE 

ZEEVISSERIJ 
V.Z.W.O.

Een beheerder Een beheerder
G. Deckmijn E. Logghe

ders, is het geen geheim meer dat al
les geschiedt onder de hoede en direc
tieven van een invoerders-groepering 
welke regelmatig de vergunningen 
opkoopt.

Wat zal de Minister, die dergelijke 
beslissing nam, hierop antwoorden ?

Zullen de verantwoordelijken opge
zocht en uitgesloten worden ?

Zal de zwendel in vergunningen aan 
vijf frank per kgr. blijven voortbe
staan ?

W e  komen hierop breedvoerig te
rug, daar het invoerstelsel zoals we 
reeds meldden, zeer nadelig is voor al
le jonge firma’s en ook voor de visserij.

De R.IH.L  en
Het invullen van de paperassen voor 

de RM Z verloopt bij onze reders niet 
altijd van een lefen dakje. Het gaat 
al niet goed in andere bedrijven, hoe 
zou het dan kunnen normaal verlopen 
in het zo ingewikkelde visserijbedrijf ?

Vooral de visdagen moeten het ont
gelden. Veel reders kunnen er waarlijk 
geen weg meer mede en begaan dan 
allerlei vergissingen die tenslotte op
nieuw op hun rug terecht komen, ver
meerderd met boeten, gerechterlijke 
vervolgingen, enz...

We geven hieronder ten dienste van  
de reders, als gevolg op een vraag, nog 
eens de wettekst weer inzake vaartda
gen.

Het Ministerieel Besluit van 24 Juni 
1949 (Staatsblad van 8 Juli 1949) zegt 
het volgende :

Worden voor de toepassing van het 
besluit van 4-1-46 als arbeidsdagen 
beschouwd, de arbeid aan wal en de 
vaartdagen.

A. —  Door vaartdag wordt bedoeld, 
de aanwezigheid in zee van minimum 
vier uur tijdens een kalenderdag.

B. <— De uitvaart die over twee op
eenvolgende kalenderdagen loopt, zon
der op elk afzonderlijk vier uur te be
reiken, wordt nochtans voor een 
vaartdag gerekend indien deze uit
vaart in totaal minstens vier uur be
reikt

C. —  Wat betreft de schepen die op 
ononderbroken wijze meer dan twee 
dagen in zee blijven, wordt de arbeid 
van minder dan vier uur gepresteerd 
op de dag van vertrek en op de dag 
van aankomst samengeteld en voor 
een vaartdag gerekend indien hij in 
totaal tenminste vier uur bedraagt.

We zullen ter illustratie enkele ge
vallen nemen.

A. —  Een vaartuig vaart uit te 12 u. 
en komt binnen kwart voor vier. Geen 
vier uur in zee geweest, dus GEEN
VAA RTD AG . Moest het vaartuig te 
vier uur zijn bninengelopen, dan wa
ren er vier uur gepresteerd geweest en 
wordt deze reis, met of zonder op
brengst, gerekend als een vaartdag.

B. —  Wordt er ’s avonds te 10 uur bv. 
uitgevaren en komt men binnen ’s an
derendaags morgens te drie uur, dan 
mag men de uren van beide dagen sa
mentellen daar elk afzonderlijk geen 
vier uur telt, men bekomt aldus 5 uur, 
in dit geval, dus één vaartdag. Kwam 
men kwart vóór twee binnen, dan had 
men geen vier uur gepresteerd, dus 
geen vaartdag.

C. —  Een vaartuig vertrekt de 
Maandagavond te kwart over acht en 
komt binnen de Donderdagmorgen te 
vijf uur. Men berekent de zeedagen a ls  
volgt : Dinsdag en Woensdag zijn twee

(Z ia  vervolg blz. 4)
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ONGEVALLEN
in de visserij

DEVEY August, machinist op het 
vaartuig 0.21 «Belgica» is bij het aan 
boord komen, gevallen. De geneesheer 
stelde lichte verstuiking vast van de 
rechter voet.

De matroos VILEYN Urbain varen
de op het schip 0.25Ö «Marie-Elise» 
kreeg een traanvat op linkervoet. De 
voetbeenderen werden zwaar gewond.

Bij het sorteren van vis werd 
ZW ERTVAEGHER Leonard, matroos 
van de 0.295 «Hugo Verriest» aan lin
ker hand gekwetst door prikken van 
staaldraad.

Bij het reinigen van vis werd de 
scheepsjongen R Y C K X  Emiel, varende 
op de trawler 0.80 «Duchesse de Bra
bant» van de Pêcheries à Vapeur, aan 
de linkerhand gekwetst door gutmes.

Aan boord van het vissersvaartuig
0.82 «Raymond», eveneens toebeho
rende aan bovengenoemde rederij, ge
raakte de matroos ZONNEKEYN Ro
ger, met rechtervoet tussen kreng van 
korretouw. De "voet werd licht ge
kwetst.

VANHOECKE Francis, matroos op 
het schip 0.292 «Narwal», kreeg ver
scheidene prikken in beide handen.

HUYGHEBAER T  Raymond, jongen 
op het vaartuig 0.320 «Noordende» toe
behorende aan de gelijknamige rede
rij, werd door staaldraad geprikt tus
sen duim en wijsvinger van linker 
hand.

De lichtmatroos CLEMENT Charles 
van het vaartuig 0.318 «Belgian Sai
lor», kreeg bij het afkappen van wire 
een stukje staal in rechterarm. Er was 
geen werkonbekwaamheid.

VERM OTE Maurice, matroos, varen
de op het schip 0.127 «Basiel-Georges» 
kreeg tijdens het splitsen van staal
draad een stek in rechterhand. Het 
slachtoffer zal gedurende een 14-tal 
dagen werkonbekwaam blijven.

De scheepsjongen DOOSE Leon, va
rende op het kustvissersvaartuig Z.524 
«Florent-Julien» werd door broodmes 
gewond aan linkerduim.

Aan boord van de 0.267, is de schip
per uitgegleden en kreeg hierbij een 
slag van het roer. Hij liep kwetsuren 
op aan de linker kant van borstkas.

E C H O ’S  U I T

OElEH IA llEn
Nu de overeenkomst met West- 

Duitsland inzake visinvoer uit Dene
marken niet meer vernieuwd werd en 
ook de handelsbetrekkingen met Oost- 
Duitsland voor de visserij volledig af
gebroken werden, is voor de Deense 
visserij een verscherpte crisis ingetre
den bij gebrek aan afzet. Het verlies 
van dit afzetgebied laat zich reeds dui
delijk voelen door een uitgesproken 
prijsdaling, daar het aanbod de vraag 
van verre overtreft.

Ook voor België zal men dubbel 
voorzichtig hoeven te zijn voor de in
voer uit Noorwegen.

Vlsserijnieuws van de OOSTKUST

Visinvoer
m Engeland

Afgevaardigden van de Engelse vis- 
nijverheid werden onlangs ontvangen 
door de Minister van Landbouw en 
Visserij. De delegatie bewees aan de 
Minister dat de invoer van vis uit het 
buitenland het bestaan van de Britse 
visserij in gevaar bracht. De Minister 
nam kennis van de bezwaren en ver
zekerde de delegatie dat deze ernstig 
zouden bestudeerd worden. De invoer 
van verse zeevis wordt telkens voor 
een vier-wekelijkse periode vastge
steld, waarbij voor verschillende lan
den een maximum hoeveelheid vis 
wordt vastgesteld welke per week 
mag worden ingevoerd in Engeland. 
Inmiddels werd de beperking van ge
wicht op de ingevoerde zeevis opgehe
ven. De visserij kringen volgen met 
aandacht de uitslagen van deze be
sprekingen. Men steekt echter niet weg 
dat alhoewel de Minister beloofd heeft 
de zaak te bestuderen, er weinig van 
in huis zal komen. Dit wil niet zeg
gen dat de visserijnijverheid het hier
bij zal laten. Zij staat klaar om haar 
bestaan tot het uiterste te verdedigen.

V E R F R A A IIN G
Het door de stad Brugge aange

kochte stokanker, dat een zeer oud
heidkundig exemplaar is, en onlangs 
door de Z.509 «Bertha Leon» in zee 
werd opgevist, is vorige week van de 
Mole, waar de firma EHBA het voor
lopig had neergezet per vrachtwagen

Walvisvaarders 

varen huiswaarts

De vloot van walvisvaarders die in 
de Zuidelijke IJszee geopereerd heeft, 
wordt deze maand nog in Noorwegen 
verwacht. De «Norges Handels og 
Sjorfartstidende» schat de data waar
op de rafinaderijen zullen binnenva
ren. De Norhval wordt rond 25 April 
in Larvik, verwacht. Vaartuigen aie 
te Sandefjord zullen landen zijn de 
Kosmos III, Kosmos IV, Sir James 
Clark Ross en Thorshovdi. Zullen te 
Tonsberg binnenvaren : de Southern 
Harveter, de Southern Venturer, de 
Balaena, de Antarctic en de Pelagos.

Mag de zuiazüng aan 

anze âuôluiate>cen

In de Kroniek van het «Verbond» 
wordt hierover reeds breedvoerig uit
geweid. Het dekpersoneel bestaat uit 
acht Oostendse vissers. De «Elsie G.» is 
het eigendom van de Entreprises Louis 
D ’Heydt en Co. W e hopen dat het 
vaartuig nuttig werk zal verrichten.

De bemanningsleden zijn : kapitein 
D ’Heydt Louis; Stuurman Vanderwal 
Gustaaf; Matrozen Geril A., Jamain 
Albert en Rau Alfons; Kok Vandam- 
me G.; Jongen Haeck K.; Ie werktuig
kundige Mc Whinnie ; 2e werktuigkun
dige Declercq A.

Het vaartuig vertrok Donderdag
morgen uit de sluizen van de oude 
handelsdokken naar het wrak van de 
«Prinses Astrid» om er zijn werkzaam
heden te beginnen.

CO O PERA TIESTE

4 3 , V ictorialaan-O pex

A l l e s  v o o r
aan de laagste
P R I J Z  EN

Bb.

overgebracht naar zijn bestemming 
achter het tramhuisje der Mole.

Boven op de aldaar gelegen Duitse 
bunker, zal een kunstvol bloemen
perkje aangelegd worden rondom het 
stokanker, zodat de toeristen der na
bije toekomst hier een nieuw aan
trekkelijk hoekje zullen vinden.

Carron Maurits, Deroose Jules, 
Fockenier Raymond, Goes Jan, Lampo 
Edward, Rappé Joseph, Roets André, 
Vanwelden René, Vantorre Marcel, 
Vlietinck François.

« FLO R E N T IN A »
Aan dit wrak, dat ter hoogte van 

de vuurtoren door de Engelsen ’n 1940 
zonder wezenli’k resultaat, tot zin
ken werd gebracht om de geul zoge
zegd te versperren, wordt sedert 4 Fe
bruari 1946 door de firma Depret ge
werkt.

In tegenstelling met het wrak 
«Hamburg», dat in dezelfde omge
ving ligt, en voor het grootste deel in 
stukken opgeruimd werd, wordt ge
probeerd de «Florentina» in zijn ge
heel te lichten. Tijdens een onlangs 
opnieuw gedane poging om het schip 
vlot te brengen, werd ecu nieuw lek 
geconstateerd aan bakboordzijde, zo
dat Dinsdag weerdero.n betonnerings- 
werken moesten plaats vinden.

Men hoopt op ?0 April a.s. een 
nieuwe proet te wagen. Y

B E D R IJ V IG H E ID  iN DE H AVEN
Er liepen in de periode van 3 tot 10 

April in totaal 6 zeeschjnen cnze ha
ven binnen om diverse goederen te 
ontschepen. De verhandelde waren 
vertegenwoordigden 15.862 metrische 
ton. Maandag kwamen twee Engelse 
scheepjes achter de Mo'j schuilen we
gens de storm.

De overvaart Harwich-Zeebrugge 
werd d^or 8 Ferry-boj,ts verzekerd. Y

B U R E E L  VAN H E T  
W A T E R S C H O U T S A M B T  IN D E 

V IS M IJN  ?
Door het Brugs gemeentebestuur 

werd aangedrongen opdat de kontrole 
van de logboeken door de vissers in de 
vismi’n zou kunnen gebeuren. Het is 
bereid een bureel kosteloos ter be
schikking te stellen van het water- 
schoutsambt.

Dit ware voor de visserij, welke nu
2 km. ver moeten gaan, een goede 
zaak.

D E A A N L E G S T E IG E R  VO O R 
Y A C H T S

Tijdens de afgelopen week, merkten 
we de aanwezigheid op in onze haven 
van een paar yachten. Het éne be
hoorde toe aan een inwoner uit Brug
ge, terwijl het ander, dat Vrijdag
avond binnenliep, het eigendom van 
een Engelsman was.

En deze verschijnselen deden ons 
vanzelfsprekend aan de zoveel be
sproken aanlegsteiger voor yachts 
denken, die tegen Mei aanstaande zou 
moeten gereed zijn. De bouw van de
ze meerplaats werd bij aanbesteding 
toegewezen aan de Sté Anonyme de 
Construction et des Ateliers de Wille- 
broeck en zal plus minus 1 millioen 
500 duizend frank kosten en in de 
noordwestelijke hoek der schuilhaven 
ingericht worden. Zaterdagmorgen is 
de onderaannemer Emiel Verheye uit 
Zeebrugge met het slaan der eerste 
palen begonnen. Tussen 5 ducdalben 
zullen vier vlottende pontons die 
thans in Willebrouck bi;na afgewerkt

Avonturen
roman van 
Mayne Reid

Nr - 9
Opnieuw be

werkt door 
R. SANDERS

S x ü e e p ^ y jm ig m
Bij de Spaanse zeevaarders stond de 

«echeneis» bekend o!nder de naam 
van «remora». ’t Is dezelfde vis, die 
Colombus bij de inbo.orlingen van Cu
ba en Jamaica «tam gemaakt en tot 
de schildpaddenjacht afgericht vond.»

De Caraïben bedienden zich van de 
zuigvis op de volgende wijze : zij 
knoopten het ene eind van een koord 
vast aan een ring, die aan de staart 
van de vis was bevestigd, en wierpen 
de vis daarop weer in zee. Het andere 
einde van het touw werd om een boom 
of om een rotsblok op het strand vast
gesjord. Eenmaal weer in vrijheid, 
miste het bij:na hooit of de «remora» 
zoog zich naar ouder gewoonte aan 
de een of andere grote schildpad vast;
—  de schaaldieren stelden de oude 
caziques op even hoge prijs als de lek
kerbekken uit onze dagen.

Van tijd tot tijd waagde de visser 
dan eens een oogje aan zijn vistuig, en 
zei het strak staan van de lijn hem 
nu, dat de «remora» de schildpad had 
aangegrepen, dan begon hij in te pal
men tot het dier onder het bereik 
kwam van zijn stok, en de vangst dus 
binnen was.

Zelfs de reusachtigste schildpadden 
kan men op deze manier vangen. 
Want aangezien men de «remora» bij 
de staart trekt — dat wil zeggen : van 
achter naar zich to.e ■— kan de zuigvis 
niet zonder buitengewone krachtin
spanning worden losgetrokken.

Op dezelfde wijze wordt er ook op 
de kust van Mozambique gevist.

Een «remora» van een kleinere soort 
vindt men in de Middellandse zee. 
Eertijds meende men, dat hij bij 
machte was een schip in zijn vaart te 
belemmeren, wanneer hij zich aan de 
kiel hechtte en het schip in tegenover

gestelde richting stuwde. Een tweede 
bespottelijk bijgelovig sprookje was, 
dat, wanneer een misdadiger, die zich 
in handen van het gerecht bevond, het 
geluk had zijn rechter een stuk van 
die vis te doen aannemen, het gerui
me tijd duurde, voordat het veroorde
lende vonnis over hem kon worden uit
gesproken.

EEN  Z E IL  VAN H A A IE N V L E E S
Toen de zeelieden met hun taak zo 

goed als gereed waren, stond de zon 
reeds op ondergaan. Het aanzien van 
het vlot was veranderd. Tussen de 
beide riemen waren overdwars enige 
touwen gespannen, en aan deze dunne, 
lange repen haaienvlees opgehangen. 
Op enige afstand had men al die re
pen te zamen voor een zeil kunnen 
houden, en feitelijk vervingen ze dit 
laatste ook; want de opkomende bries 
kreeg op het oppervlak, dat zij be
sloegen, vat genoeg; en vlug gleed het 
vaartuig door de baren.

Aanvankelijk gaf de zeeman zich 
niet de minste moeite het vlot te be
sturen. Van ergens aan wal komen, 
was toch volstrekt niet de minste spra
ke. De enige hoop, die hij voedde, was 
dat een schip hen zou zien; en daar 
een schip zowel van de ene als van 
de andere kant kon komen, maakte het 
weinig uit naar welke van de twee 
en dertig streken van het kompas 
hun vlot voortdreef.

En toch kwam Ben, toen hij er eens 
rijpelijk over had nagedacht, tot een 
ander besluit. In Westelijke richting — 
hoe ver van hen verwijderd was hem 
niet bekend —  dreef het grote vlot 
met zijn equipage, evenals zij als een 
speelbal van wind en golven, rond. 
Misschien hadden enkelen van de op

varenden het lot, dat William wachtte, 
ondergaan en aan de andere uitgehon
gerde schepelingen tot voedsel ge
diend.

Aan het gevaar van weer in hun 
handen te vallen moesten zij zich dus 
niet blootstellen.

Toen Ben voelde, dat de wind opstak, 
keek hij met bezorgde blikken naar de 
ondergaande zon, om daaruit af te lei
den in welke richting ze werden mee
gevoerd —  en weldra kwam er een 
uitdrukking van tevredenheid op zijn 
verweerde trekken.

«De wind stuwt ons naar het Oosten. 
Dat komt op deze breedten weinig 
voor,» zei hij. «Lang zal dat dan ook 
niet duren. Maar dat komt er trouwens 
ook weinig op aan. De hoofdzaak is, 
dat hij ons niet naar de tegenoverge
stelde kant drijft.»

William begreep volkomen wat er 
in de geest van Ben omging. Niet zo
zeer in de hoop het redding brengende 
schip te ontdekken, als wel uit vrees, 
dat hij het grote vlot zou zien opdagen, 
waren de ogen van de kajuitjongen 
meer dan eens naar het Westen ge
dwaald.

Toen ze hun werk hadden afgedaan, 
voelden man en kind zich doodaf. Toch 
bleef Ben naar de horizont staan tu
ren, terwijl William op de planken 
van het vlot een ligplaats zocht.

«Beste jongen,» zei de zeeman, cnu 
moest je een stuk zeildoek onder je 
leggen en dan een dutje doen. Beiden 
waken behoeft niet. Ik zal op de uit
kijk blijven staan tot het donker is; 
dan volg ik je voorbeeld. Kom, jongen; 
ga maar slapen.»

William had daar niets tegen in te 
brengen, deed wat Ben hem had aan
geraden en viel weldra in een diepe 
sluimering.

De zeeman bleef wakker tot de 
schemering inviel —  in deze streken 
duurt die zeer kort. Eerst toen het 
volslagen donker was, verliet hij zijn 
post.

Het liet zich wel aanzien, dat de 
maan niet zou opkomen. Een enkele 
ster wierp hier en daar haar weife
lend licht, zodat men het hemelgewelf 
wel van de onmetelijke wateropper

vlakte kon onderscheiden, doch meer 
niet. Een vaartuig, zelfs met alle zei
len bij, zou men op een kabellengte 
afstand niet hebben kunnen zien.

Overtuigd, dat al zijn waken niet 
baatte, strekte Ben zich dus naast zijn 
jongen makker uit en was in een ver
kwikkende slaap zijn onrust weldra 
vergeten.

D E G E H E IM Z IN N IG E  STEM
Zonder zich om de gevaren, die hen 

in het tegenwoordige en in de toe
komst bedreigden in ’t minst te be
kommeren, zo diep in slaap alsof ze 
op een donzen rustbed onder een be
vriend dak lagen uitgestrekt, bleven 
de schipbreukelingen verscheiden uren 
achtereen stilliggen, en toch waren 
de broze planken, die hen dro.egen, 
nauwelijks tweemaal zo lang als zij 
zelven en dreven zij, met de golfslag 
mee, op de onmeteli’ke oceaan rond.

De nog steeds flauwe bries voerde 
hen voortdurend in Oostelijke richting 
voort, en wel verre van ze in hun slaap 
te storen, zong het zachte klotsen der 
golven rondom het vlot voor hen als 
’t ware een wiegelied.

Door een sluimering van enige uren 
verkwikt, werd de scheepsjongen het 
eerst wakker. De nacht was reeds ver 
heen en het regende. William stond op 
en keek naar de lucht, die zo zwart 
zag als inkt. Eensklaps doorkliefde een 
bliksemstraal het zwerk en zette de 
zee in licht; vervolgens werd alles 
weer zo donker als te voren.

Zomin die bliksemflits als die drei
gende wolkgevaarten vermochten Wil
liam te doen ontroeren. Hij was aan 
dergelijke plotseling opkomende buien 
te zeer gewend om voor een stortbad 
uit het hemelgewelf bevreesd te zijn; 
maar toch bleef hij, in plaats van zijn 
harde legerstede weer op te zoeken, 
staan luisteren; want hij meende, dat 
een vreemdsoortig geluid zijn oor had 
getroffen.

Was het een meeuw, die zijn gaaike 
riep, de klagende schreeuw van de fre- 
gatvogel of wel de gro.ve, zware toon 
van de «Nelly» ? Niets van dat alles. 
De scheepsjongen kende het geluid 
van de meeste zeevogels, Hij had een

zijn, met het getij op en neer gaan. 
Eén enkele loopplank zal de steiger 
met de wal verbinden. De ganse con
structie zal meer dan 100 m. lang 
zijn. Zodra de ducdalben in de grond 
zullen staan, zal de rest van het werk 
niet zo heel veel tijd meer in beslag 
nemen, want toekomende maand zou
den de eerste yachten er al moeten 
kunnen aanleggen. Intussen geloven 
we dat de droom van zovele yachtmen 
onzer kust, weldra in vervulling gaat.

’s Winters zal het een veilige schuil
plaats zijn voor vissersvaartuigen. Y

O P R U IM IN G EN
Tot nu toe werden twee van de drie 

«caissons» die door de Duitsers op het 
strand aan de ingang van de Mole 
werden achtergelaten, door de firma 
Depret Gebroeders uit Gent, naar de 
schuurbank der Werfkaai overge
bracht. De derde caisson is lek en kan 
bijgevolg niet vlotten. Misschien 
wordt deze binnenkort op aanduiding 
van het Beheer van Bruggen en We
gen dichtgemaakt en eveneens wegge
sleept. Deze «caissons» zouden in de 
toekomst gebruikt worden voor de 
verlenging en versteviging der strand- 
hoofden te Knokke. Y

E E R S T E  R E S U L T A A T
De «Bernadette-Roger», het nieuwe 

vissersvaartuig van Frans Vlietinck 
uit Heist, dat in December op de 
scheepswerf Haerinck van stapel liep, 
is van zijn eerste reis terug. De 
vangst bestond uit 85 bennen diverse 
soorten vis die als eerste resultaat een 
bedrag van 35.000 fr. opleverden. Be
halve het opvissen van een driebladig 
vliegtuigschroef, dat aan boord werd 
gehaald, viel niets ongewoons voor 
tijdens de vaart. Y

S C H IP P E R S  EN M O T O R IS T E N  AAN 
D E E E R  T E  H E IS T

Maandag 11. had in de Raadszaal 
van het Stadhuis, in tegenwoordig
heid van tal van genodigde personali
teiten ’t feest plaats van de uitrei
king van de diploma’s aan schippers 
en motoristen.

Spijts een echt hondenweer, Jiaddcn 
talrijke oudleerling’n, reders en ge
nodigden er £>an gehouden tegenwoor
dig te zijn.

Na de intrede der personaliteiten 
en een passend voordrachtje door de 
leerlingen, nam dhr voorzitter Rob. 
De Gheldere het woord en w’'st ieder
een welkom te heten. Vervolgens gaf 
dhr directeur K. Ackx een uitvoerig 
verslag over de werking der school in 
het afgelopen jaar. Hoog-jerwaarae 
heer kanunnik Vergele, feliciteerde 
namens Mgr Lamiroy de geslaagde 
schippers en motoristen, waarna ook 
dhr Smissaert namens dhr Gouver
neur zich aansloot. Dan volg' ■ de 
uitreiking der diploma’s aan de leer
lingen die slaagden in de examens
1949 :

Schippers 2e k lasse  :
Couhysder Jan, Decloedt Gustaaf, 

Degraeve Theophiel, Popelier Roüert, 
Savels Albert, Vandenabeele Fernand, 
Vandierendonck Victor.

Motorist 500 P.K. : 
A sp iran t-sch ippers :
Dewaele Leopold, Vantorre Urbain. 
M otoristen 100 P .K . :
Degroote René, Vantorre Roger. 
Hierop sprak dhr J.B. de Gheldere 

een passend slotwoord uit waarna de 
zitting gesloten werd na het uitvoe
ren van het Vaderlands lied. Een 
kleine receptie vond nadien plaats, in 
het stadhuis._______________________  Y

stem gehoord —  een kinderstem — 
een stem, die scheen te spreken en te 
kla.gen.

Zou hij zijn makker, die zoveel be
hoefte had aan rust, wekken enkel en 
alleen om hem van een bespottelijke 
veronderstelling deelgenoot te ma
ken ? Wel zou de zeeman niet boos 
zijn, dat hij hem in zijn slaap had ge
stoord, maar met recht zou hij hem 
voor de gek houden.

William besloot dus niet meer op 
dat vreemde geluid te letten en weer 
te gaan liggen. Doch ternauwernood 
had hij dat besluit genomen, of hij 
hoorde de stem opnieuw en thans dui
delijker, alsof ze naderbij was geko- 
men._ ’t Was de stem van een klein 
meisje. Daaraan viel niet meer te twij
felen.

Neen, maar ! Nu moest hij de zee
man stellig zeker wekken !

«Ben ! Ben !»
«Hei ! Hei! Wat een leven ! Ben jij 

’t Willie ? Wat is er aan ’t handje ?» 
«Ben, ik hoor iets.»
«En wat voor bijzonders is daarin ? 

Och ! Beste jongen, toen je mij wak
ker maakte, lag ik juist zo lekker te 
dromen ! Maar zeg nu maar eens — 
wa,t wou je ?»

«Ik heb een stem gehoord.»
«De stem van een mens ?»
«De stem van een klein meisje zou 

ik zeggen.»
«Je wordt, op mijn woord, krank- • 

zinnig. Willie. Zeg eens, geef je zelve 
eens een kneep. Is het wel recht in 
orde in je bovenkamer ?»

«Dat zal wel waar zijn, Ben ! Tot 
tweemaal toe heb ik die stem gehoord. 
En daar ! Luister— »

«Ja, als er geen meeuwen en zeera
ven en waterhoentjes bestonden, die 
net kunnen schreeuwen en babbelen 
als een kind, zou ik verbaasd zijn; 
maar midden op de oceaan vindt men 
al die soort van dieren, en meermin
nen bovendien — en aa,n iets anders 
geloof ik niet.»

(V ervo lg t)
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Verslag over de activiteit 

van het Verbond der Belgische Zeevisserij
I. —  INLEIDING De jongste weken hebben ons voor-

Het is er ons niet om te doen een al geleerd dat enkel een krachtdadig
volledig overzicht te geven over de ingrijpen vanwege het bedrijf zelf, een
toestand van de zeevisserij en de aan- eensgzinde samenwerking van alle be-
verwante bedrijven in het afgelopen langhebbenden, hierin gesteund door
jaar Dergelijke jaarverslagen worden de Bevoegde Overheid ,een afdoende
trouwens regelmatig opgemaakt en en bestendige oplossing kan brengen
laten ons toe, mits een objectieve in- voor de grote vraagstukken in ons na-
terpretatie, de ware toestand van het tionaal zeevisserijbedrijf.

bedrijf onder ogen te zien. Het is in die geest dat het Verbond
We wensen in onderhavig verslag der Belgische Zeevisserij ,op dit ogen- 

eerst en vooral te wijzen op de groot- verscheidene ontwerpen en mäat- 
ste vraagstukken die het zeevisserij- regelen bestudeert. Deze projecten 
bedrijf bedreigen en vervolgens tegen- moeten van aard zijn, zoniet voor alle, 
over onze leden verantwoording af te cjan toch voor de belangrijkste punten, 
leggen over de werking van hun Ver- die het bestaan van onze nijverheid 
bond der Belgische Zeevisserij gedu-

bedreigen, een definitieve oplossing te 
brengen.

(VERVOLGT)

rende de afgelopen maanden,
X X X

Het vorige verslag dateert van 20 
November 1949. Dit verslag werd voor
gelegd aan de statutaire algemene 
vergadering welke op die datum ge
houden werd.

Sindsdien is de activiteit van het 
Verbond der Belgische Zeevisserij zo
danig toegenomen dat ze stof genoeg 
zou opleveren om een zeer uitgebreid 
verslag op te maken en hebben de 
gebeurtenissen in het zeevisserijbe
drijf zich zodanig opgestapeld, dat 
enkel een algemeen overzicht van de 
belangrijkste en meest dringende 
punten mogelijk is.

X X X
Deze toenemende activiteit van het 

Verbond der Belgische Zeevisserij tij
dens de afgelopen maanden, had een 
dubbel karakter : voorkomend en ge
nezend.

Op de eerste plaats was deze activi
teit VOORKOM END. Het Verbond der 
Belgische Zeevisserij voorzag verschil
lende schikkingen en voerde bespre
kingen, die van aard moesten zijn ge
beurtenissen, die zich in de onmiddel
lijke toekomst zouden voordoen, in het 
licht van de vroegere ervaringen, aan 
te passen en te leiden, naargelang de 
omstandigheden welke voorzien waren 
en de economische behoeften van het 
zeevisserijbedrijf.

De werking van het Verbond der 
Belgische Zeevisserij droeg anderzijds 
een GENEZEND karakter. In vele ge
vallen was het noodzakelijk helend op 
te treden tegenover de vele fouten en 
gebreken welke in het verleden, vóór 
het ontstaan van het Verbond der 
Belgische Zeevisserij, werden gemaakt 
en waarvan het bedrijf nog steeds de 
gevolgen te dragen heeft.

De steeds toenemende crisis eiste 
verder een voortdurende waakzaam
heid en een doelmatige tussenkomst 
van de beroepsvereniging welke zich 
met de belangen van de gehele zeevis
serij bezig houdt. Deze crisis uitte zich 
vooral door overproductie en buiten 
gewoon lage prijzen, ondanks het uit 
ds vaart nemen der vijf ex-Duitse 
treilers en ondanks het emigreren 
van verscheidene grote vaartuigen 
naar het buitenland.

Oostende - Dover
W E E K  VAN 16 TOT  22 APRIL 1950

Van Oostende naar Dover : afvaart 
te 14,30 uur.

Van Dover naar Oostende : afvaart 
te 13.20 uur (intrede van de zomertijd 
in Groot-Brittannië).

De auto’s worden vervoerd met de 
gewone passagiersboten._____________

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

O O S T E N D E

Zeevisgroothandel
S P E C IA L IT E IT E N  

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

Siawn api de âuôten geduimde 

de Siaa&dagen
D U IT S LA N D

Te Bremerhaven zijn door de ruk
wind 2 goederenwagens in beweging 
gebracht die aan een overweg op een 
taxi zijn gebotst, waarvan de bestuur
der werd gedood.

Op de Noordzee woei de wind hier en 
daar met een snelheid van 110 km per 
uur. Ten noordwesten van het eiland 
Helgoland bevond het 4.500 ton meten
de Italiaanse stoomschip «Assunzione» 
zich in nood. Duitse reddingboten 
zijn uitgevaren om eventueel hulp te 
bieden.

N ED ER LA N D

In het dorpje Zuidland, op het 
eiland Voorne en Putten, ten Zuid
westen van Rotterdam, brandde een 
grote visopslagplaats uit.

In de Rotterdamse haven sloeg Zon-

D U I T S L A N D
W E IN DG V IS  T IJD E N S  DE 

P A A S W E E K
De vangsten tijdens de Paasweek 

waren eerder klein, bijzonder voor 
kabeljauw en roodbaars. Schelvis en 
zeezalm gaven betere resultaten. Tij
dens deze periode steeg de vraag be
grijpelijker wijze, zodat men rekent 
hogere prijzen te bekomen.

Van 29 Maart tot 4 April werden on
geveer honderdduizend manden aan 
wal gebracht.

G E B R E K  AAN V IS  VO O R DE 
IN D U S T R IE

Nooit kende de visindustrie zulke 
zwakke Paasweek. Het Noorse haring- 
seizoen is ten einde, van daar komt 
geen vis meer.

Het ingevoerde uit Denemarken was 
van onvoldoende kwaliteit om ver
werkt te kunnen worden, zo. ook de 
kleine hoeveelheden haring uit de 
Oostzee. De voorraden der fabrieken 
zijn bijna uitgeput.

W E IN IG  V R A A G  N AAR Z E E Z A LM
Ofschoon het aantal der fabrikan

ten klein is, blijft de af zet van zee- 
zalmkonserven zeer gering. De prij
zen zijn intussen flink gedaald.
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OOSTENDE (fi)

S C H A D E N
Bij het verlaten van de visgronden 

«Outer Gabbard» woei er een storm 
van ’t S.W. Plots kreeg de 0.196 van 
reder Lambrecht Emiel, een slechte 
zee over langs S.B.-zijde, waardoor het 
vaartuig schade opliep aan rooste
ring, stutten van achterschip, enz... 
Het vaartuig maakte echter geen wa
ter en bereikte veilig de haven van 
Oostende.

O N V O O R Z IC H T IG E  DAAD
Bij het uitvaren kreeg de 0.41 van 

reder Vandenbrouck Fernand in de 
havengeul een stuk viskor in de 
schroef, waarschijnlijk afkomstig van 
een garnaalvissersvaartuig welke kort 
vóór hem de haven verlaten had en dit 
stuk kor over boord had geworpen. De 
0.41 werd door de 0.206 naar de kuis
bank aan de Oostkant der haven ge
sleept, waar vastgesteld werd, dat het 
vorenste van een viskor in de schroef 
gedraaid was. Door deze handelwijze 
is de 0.41 niet meer ter visserij kun
nen uitvaren, wat dan ook een verlies 
voor de reder betekent. Dit is de 
schuld van een onbezonnen daad van 
een uitvarende schipper.

NOG S C H A D E
Na het verlaten van de .visserij op 

de Witte Bank, kreeg de 0.109 van re
der Louis Decreton, een geweldige 
grondzee aan bakboord-zijde Er werd 
vastgesteld dat er water langs voor 
naar de machinekamer kwam gelopen, 
waardoor de bemanning gedurende de 
terugreis heeft moeten pompen. Bij

het op de slip zetten van het schip, 
kwam deze licht in aanvaring met de 
balk van de aanlegplaats vóór de slip
way, waardoor de balk licht bescha
digd werd.

N AAR N EW LY N  G E S L E E P T
De 0.292, toebehorende aan de N.V. 

Motorvisserij, werd Vrijdag jl. door de 
0.121 «Monte Carlo» naar Newlyn op
gesleept met motorschade, waar het 
vaartuig na de nodige reparaties te 
hebben laten uitvoeren, terug zee koos.

A V E R IJ
De 0.340 van de rederij Flandria 

vaarde slow naar de sassen, komende 
van zijn ligplaats aan de Rederijkaai. 
Gekomen op ongeveer 150 m. van de 
kaaimuur vóór de sassen werd de mo
tor gestopt en dreef het schip naar de 
kant. De motor werd onmiddellijk 
achteruitgezet, doch de keerkoppeling 
werkte niet aanstonds, met het gevolg 
dat het schip met zijn bakboordzijde 
voor, tegen de kaaimuur stootte en 
lichte averij opliep.

O N G EV A LLE N  OP Z E E
—  De Z.52 «Adriatic» van wwe W . 
Rammeloo, kreeg motordefect en 
moest op sleeptouw genomen worden 
door de Z.475 «Annie» r<-der Demees- 
ter Pierre.
—  De Z.481 «Irène» tosbelorende aan 
Dobbelaere Jos kreeg de korre in 't 
schroef en werd opgesleîpt door de 
Z.611 «Victorine» vu* Popelier Jozef.

Y

L E N IN G E N  VO O R K R A B V IS S E R S
Om  de vissers toe te laten hun bo

ten weer uit te rusten en in de vaart 
te brengen, stond het gemeentebe
stuur van Cuxhaven een lening toe 
van achtduizend Mark aan 33 vis
sers.

G U N S T IG E  V O O R U IT Z IC H T E N  
VO O R D E A N S JO V IS V A N G S T

Men voorziet een heel gunstig 
ansjovisjaar. Dit meldt het Instituut 
voor Onderzoek op het eiland Sylt. 
Gehoopt wordt dat het klimaat toe
laten zal, dat de visjes tot in de Duit
se Bocht kunnen doordringen.

V IS A A N V O E R  IN 
S C H L E S W IG -H O L S T E IN  T O T  D E  

H E L F T  V E R M IN D E R D
Van 5.000 ton vis in het eerste half

jaar 1949 verminderde de maandelijk
se visaanvoer tot 2.700 Ton per maand 
in het tweede halfjaar.

45.000 ton werden in 1949 aan wal 
gebracht. De 2.400 ton, die tijdens de 
maand November aan wal gebracht 
werden, brachten ongeveer 715.000 
DM. op, terwijl voor 144 ton krabben 
72.000 DM. betaald werden.

R E C O R D V A N G S T
Drie vissers uit Eckernforde vin

gen in één nacht 25.000 kg. haring. 
Drie andere boten kwamen binnen 
met een vangst van acht- tot negen
duizend kg. De plaatselijke industrie 
kon zoveel niet verwerken. Het over
schot werd naar het Zuiden gevoerd 
en aldaar tegen lonende prijzen aan 
de man gebracht.

M E E R  V IS  IN H E T  B O D EN M E E R
Vergeleken met 1946 is de visvangst 

verdubbeld en de opbrengst verdrie
voudigd. In 1949 werden 275.921 kg. 
vis gevangen, die verkocht werd voor 
648,240 fr. Toch is de gemiddelde 
prijs in de laatste jaren weer enigs
zins gedaald.

E E N  T W IN T IG  J A R IG E  S N O E K  
G EV A N G EN

Op het meer van Pion in Noo.rdwest- 
Duitsland werd een reuzesnoek ge
vangen. Hij mat 1,18 m„ woog 17 kg. 
en was vermoedelijk 20 jaar oud; hij 
werd op een diepte van 30 meter ge
vangen. Het is het grootste exemplaar 
dat ooit in Schleswig-Holstein gevan
gen werd.

L Ü B E C K  
V IS K O T T E R  OP EEN  W R A K  

G E LO P E N
De Travemuender viskotter TRA.65 

is door de dikke mist vóór Sasznitz op 
het wrak van een destroyer gelopen en 
kon niet gered worden.

De kotter hing met de voorsteven 
aan de wrakdelen, de achtersteven zat 
al onder water wanneer men nog 
poogde het schip te redden.

De kiel was door de botsing gebro
ken en verscheidene planken inge
drukt. Gelukkig kon de bemanning
kort na het ongeluk door een ander 
vaartuig gered worden.

A ux m agasins R éun is 
Ane. E ta b l.

«A LA  V IL L E  D E LO N D R ES »  S .A . 
W apenp laats Oostende

X X X
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dag een schipper, die bezig was de la
ding van dekkleden te voorzien, over 
boord en verdronk.

F R A N K R IJ K

Ingevolge de hevige rukwind is te 
Kales de paketboot «Halladale», die de 
haven uitvoer met passagiers en auto’s 
aan bqord, op drift geraakt en tegen 
de kade terechtgekomen.

N ED ER LA N D
Volgens een niet bevestigend bericht

zou op 12 mijl ten Noorden van Ter
schelling het ss. «Fort Niqually» op 
een mijn zijn gelopen. De machines 
zouden niet beschadigd zijn wat aan 
het vaartuig zou toelaten op eigen 
krachten naar Amsterdam te stomen.

V E R E N IG D E  S T A T E N

Twee Amerikaanse vissersvaartuigen 
met in totaal 18 man aan boord zijn 
sinds enkele dagen vermist. Vijf vlieg
tuigen en drie schepen van de kust
wacht nemen aan de opsporingen 
deel. Tot op heden werd nog geen re
sultaat bereikt.

H E T  D U IT S E  Z E IL S C H IP  « B E R L IN »  
V E R M IS T

Destijds verscheen in de meeste 
kranten een foto van twee Duitsers 
die met een zelfgebouwd zeilscheepje 
de Atlantische Oceaan zouden over
steken. De avonturiers, nl. Paul Mul
ler, scheikundige en zijn 17-jarige 
dochter Agath, vertrokken inderdaad 
uit Hamburg naar Cork. Vandaar uit 
vaarden zij naar de Canarische eilan
den waar zij reeds vier weken geleden 
zouden aangekomen zijn. Het schip 
werd een laatste maal gezien op 22 Fe
bruari 1950 en bevond zich ter hoogte 
van Quimper.
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De aanvoer în Nederland in Februari

22.902.040,95

Naar bli’kt uit de mededelingen in
zake «Aanvoer en Afzet» vanwege het 
Bedrijfschap voor Vissefijprodukten 
werd er in Februari door Hollandse 
visserschepen niet deelgenomen aan 
de zgn. verre visserij. Tengevolge hier
van was de hoeveelheid schelvis zeer 
beperkt en werd er te IJmuiden maar 
81 ton aangevoerd, welke werd ver- 
kqcht tegen f 0,35 tot f 1,66 per kg. al
le kwaliteiten dan.

Kabeljauw was er in totaal 246 kg. 
of bijna 7,3 t.h. van de gehele zeevis- 
aanvoer. In Februari 1949 was dit 
percentage van de gehele aanvoer 
13,6 t.h., hetgeen wordt toegeschreven 
aan de vrije prijzen, welke per 1 Febr. 
1949 weder zijn aangevangen,en waar
bij toen speciaal kabeljauw door de 
uitermate hoge vrije prijzen meer in 
trek was bij de vissers. Van het to- 
taal-kwantum had IJmuiden 206.000 
kg. à f0,35 tot 1,79 per kg, Schevenin- 
gen 26.000 kg. à f0,45 tot 1,20 per kg., 
Den Helder 6.300 kg en Vlaardingen 
3.400 kg. Er werd 33.000 kg. uitge-
voerd, hoofdzakelijk naar België.

De scholvangsten zijn op hetzelfde 
peil gebleven als in Februari 1949
1.082.000 kg. werd aangevoerd. Af en 
toe waren de dagaanvoeren zo groot, 
dat de prijs zich niet kon handha
ven, voornamelijk vo.or de kleinere 
soorten.

IJmuiden had 682.000 kg. à f 0,11 
tot 1,24 per kg., Scheveningen 272.000 
kg. à f 0,16 tot 1,10 per kg. terwijl Den 
Helder 34.000 kg. had en Vlaardingen
29.000 kg. Naar Engeland kon worden 
uitgevoerd 376.000 kg., welke ter on
dersteuning van de binnenlandse prijs 
van grote invloed was. Het weekcon- 
tingent voor Engeland bedraagt 150 
duizend kg., en dit werd in de maand 
Februari zelfs tweemaal overschre
den, zodat in die weken de export 
moest worden stopgezet.

Tong was er belangrijk meer dan 
kabeljauw, nl. 455.000 kg. tegenover in 
Februari 1949 159.000 kg. Dit is gro
tendeels een gevolg van de regelmati
ge vangsten, welke konden worden be
haald benoorden Terschelling. Vele 
Urkers namen aan deze visserij deel. 
Alhoewel vooral in de Winter wat de 
weersgesteldheid betreft een slechte 
visgrond is, kon ditmaal door het vrij 
gunstige weder de visserij lang volge
houden worden. IJmuiden had 314 
duizend kg. van deze tong à f 0,7 tot 
f 2,75 per kg., Scheveningen 90.000 kg. 
à f 0,75 tot f 2,40, Den Helder 17.000 
kg. à 0,75 tot 2,18 en Vlaardingen 
8.700 kg.

De totale aanvoer van zeevis, exclu
sief haring, bedroeg 3,3 millioen kg. 
tegenover in Februari 1949 3,8 millioen 
kg.

De trawlvisserij op haring leverde 
slechts 370.000 kg. op. Breskens had 
hier de meeste kilogrammen met
210.000 kg. à f 0,21 tot 0,46 per kg., 
IJmuiden had 135.000 kg. à f 0,25 tot
0,61. Deze aanvoer van ijle haring is 
weinig betekenend als men de aan- 
voercijfers van vorige jaren verge
lijkt : Februari 1948 4.770.000 kg. en 
Februari 1949 2.427.000 kg.

Garnalen werden er aangevoerd
58.000 kg. tegenover 92.000 kg. in Fe
bruari 1949. Van deze aanvoer werd
28.000 kg. o.ngepeld geëxporteerd en 
7.300 kg. in gepelde staat, naar Frank
rijk, België en Engeland.

Oesters werden er 1,8 millioen ge
leverd voor f 360.000, en in Februari 
1949 1,2 millioen stuks voor f 250.000 
België nam de meeste af met 1,5 mil
lioen stuks.

Mosselen werden er 3.483 ton gele
verd voor f 413.000, terwijl er in Febr. 
1949 4301 ton geleverd werden voor f 
475.000.
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Alle gewenste inlichtingen verstrekt :

Deze standaard aggregaten zijn uitgerust met 
de bekende dieselmotor P E T T E R  AV2, die 
10 PK. ontwikkelt bij 1.500 o .p.m.
Deze motor wordt elastisch aan een shunt- 
dynamo van 5 Kw. 110 of 220 v. gekoppeld. 
Bovendien is een koppeling voorzien voor het 
aandrijven van een luchtcompressor, lenspomp 
of ander pompsysteem,

BRITISH OIL ENGINES N.V.
EM I E t  JA CQ  M AIN  L A A N , 64, B R U S S E L  

TEJLEFOON : 17.15.92 « , 17.27.63 H U M

K A N T T E K E N I N G E N

bij de algemene vergadering 
der Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij

HOEVEEL  REDERS W A R E N  ER NU ?
Op de Algemene Vergadering der 

Gemeenschappelijke Kas voor de Zee
visserij die op Donderdag 6 dezer in de 
Gemeenteraadzaal van het Gerechts
hof doorging waren er officieel 27 re
ders aanwezig. Br werden nochtans 
109 stembriefjes uitgereikt. Dit kwam 
door het feit dat enkele tegenwoordige 
leden volmachtdragers waren. Bijge
volg hadden 82 reders zich door mid
del van een volmacht laten vertegen
woordigen.

BEVREDIiGENDE BELANGSTELLING
Eerlijk gesproken hadden wij niet 

eens zoveel belangstelling verwacht. 
Wij herinneren ons goed gedurende de 
oorlog en vroeger een algemene ver
gadering bijgewoond te hebben, waar
op goed en al DRIE reders tegenwoor
dig waren, zonder dragers te zijn van 
volmachten. Bijgevolg mag men in de
ze tijden gerust zeggen dat op de on
langs gehouden Algemene Vergadering 
de opkomst der reders onze verwach
tingen overtroffen heeft. Hopen wij 
nochtans, aldus de heer Bauwens op 
deze vergadering, dat op de volgende 
algemene vergadering, de reders nog 
meer zouden tegenwoordig zijn.

ER W A S  EEN ATTRACTIE  !
Op het programma van deze Alge

mene Vergadering stond de verkiezing 
van een nieuwe beheerraad en het col
lege van commissarissen. Dit was on
getwijfeld de trekpleister van deze bij
eenkomst. De stemming gaf volgende 
uitslag welke vorige week reeds werd 
bekend gemaakt.

V E R H E U G E N D E  VASTSTELLING
Het zal voor iedereen in de visserij 

een verheugende vaststelling zijn, na 
deze verkiezing te vernemen dat de 
heer John Bauwens, op 84-jarige leef
tijd, met algemeenheid van stemmen 
(er was één ongeldig stembiljet), ver
kozen werd, op deze wijze het vertrou
wen van de visserij winnend in het 
beleid van een sociaal verzekeringsor- 
ganisme, niettegenstaande de crisis 
die in onze visserij heerst.

VE RD E ELD HE ID  EN T W E E D R A C H T
Och ja, het is treurig dat wij er be

vestigend moeten op antwoorden. De 
heersende tweedracht in de huidige 
visserij gebeurtenissen is ook daar op 
deze Algemene Vergadering tot uiting 
gekomen, zij het dan gelukkig in min
dere mate. Voorzeker heeft de impo
nerende figuur van de heer John Bau
wens, die als Voorzitter de Vergade

ring uitstekend leidde, 
discussies voorkomen.

alle verdere

G R O T E

De R .M .Z . 
en onze ieders

(Vervolg van b!z 1)

volle dagen. Maandag : geen vier uur 
in zee mag dus geteld worden bij de 
Donderdag, men bekomt meer dan vier 
uur, dus nog een vaartdag bij nemen. 
Ware het vaartuig de Maandagavond 
te 11 uur uitgevaren en de Donderdag
morgen te 2 uur binnengekomen, dan 
bekomt men pas drie uren en tellen 
beide dagen niet mee voor een zeedag. 
Heeft men integendeel de Maandag
avond te kwart voor acht de haven 
verlaten en komt men de Donderdag
morgen te kwart na vier binnen, dan 
moet men beide dagen aanrekenen als 
een zeedag. Het principe is dus als 
volgt voor de dagen van vertrek en 
aankomst : meer dan vier uur telt 
voor één vaartdag; minder dan vier 
uur mag men bij de andere dag sa
mentellen, zelfs als deze dag meer dan 
vier uur bedraagt, en telt voor één dag 
als de uitkomst meer dan vier uur be
draagt, TELT NIET MEE als de uit
komst minder dan vier uur is.

HET G EVAL  VAN EEN 
REDERIJ

Dat over deze kwestie door een be
paalde rederij zou geinterpelleerd 
worden, lag in lijn der verwachtingen. 
Een lokaal blad had er immers in een 
voorgaand nummer op gewezen dat 
een grote Rederij, waarvan alle vaar
tuigen in Duitsland de visserij beoefe
nen, haar verplichtingen tegenover 
de Gemeenschappelijke Kas voor de 
Zeevisserij, niet hield. Het zou inte
ressant zijn, naar aanleiding. van de 
Algemene Vergadering daar eens over 
te interpelleren, zo voegde dit blad er 
aan toe.

Dat de vertegenwoordiger van die 
bepaalde rederij, die dit blad als 
spreekbuis heeft, tot de heer Voorzit
ter de vraag richtte of er door de 
Oostendse Rederij bijdragen betaald 
worden aan de Gemeenschappelijke 
Kas voor de Zeevisserij, was zijn volle 
recht, maar niet minder ongepast Het 
gaf een pijnlijke indruk van brood
nijd. Men weet dat de Gemeenschap
pelijke Kas vorig jaar kordate maatre
gelen nam toen een goed jaar geleden 
deze bepaalde rederij weigerde verde
re bijdragen aan de Kas te betalen, 
onder voorwendsel dat deze premies 
niet nijverheidsmatig waren.

Laten wij het geval van de Oostend
se Rederij een bestuurlijke kwestie 
noemen, die haar oplossing in de Be
heerraad der Gemeenschappelijke Kas 
voor de Zeevisserij moet vinden. Naar 
onze bescheiden mening was de voor
zitter op de algemene vergadering zelf 
niet verplicht op de vraag van de in
terpellant bevestigend te antwoorden. 
Indien hij dit toch gedaan heeft, zal 
zijn bedoeling ongetwijfeld geweest 
zijn de reeds bestaande broodnijd niet 
scherper te doen oplaaien.

Anderzijds vergeet men dat voor de 
schepen in Duitsland varend, het 
Duits personeel aldaar verzekerd is 
tegen ongevallen en dat het niet zou 
opgaan een rederij te verplichten één 
ten honderd van de vangsten af te 
staan, waai^slechts één of twee Belgen 
aan boord zijn waarvoor de Gemeen
schappelijke Kas ter verantwoording 
kan geroepen worden.

In het geval waarover men ten on
rechte zoveel kabaal schijnt te willen 
maken, kan die rederij hoogstens ver
plicht worden een forfaitair bedrag 
per Belgisch lid van de bemanning te 
betalen, volgens de functie welke zij 
aan boord bekleden.

Dit wordt ten andere gedaan voor 
de vissers van Bouchoute en Kiel- 
drecht en werd ook gedaan voor hen 
welke naar Zuid-Amerika uitweken.

De gemiddelde lonen kunnen hier 
zelfs niet hoger berekend worden dan 
deze door de R.M.Z. voorzien, nl. 4.000 
fr. per maand.

Wij zien niet in waarom deze rederij 
andere verplichtingen zou hoeven op 
zich te nemen.

Wat de betaling zelf betreft, hoeft 
zulks slechts te geschieden nadat zij 
door de Kas hiervoor een aanmaning 
kreeg te betalen op grond van wat hier 
vooraf werd vastgelegd.

Vermits de Kas noch de Hogere 
Overheid, zelf geen vast standpunt in 
deze aangelegenheid hebben aangeno
men, vragen we ons af waarom al die 
eerrovende en vuile insinuaties tegen
over een rederij welke zich in dat op
zicht niets te verwijten heeft en die 
voor wat de rest betreft, niet alleen 
met financiële moeilijkheden af te re
kenen heeft.

Ditzelfde blad en diezelfde broodbe- 
nijders zouden zich hoeven te beden
ken en nagaan hoeveel schulden zij 
nog hebben en op welke wijze 
zij hoeven te werk te gaan 
om te kunnen het hoofd bieden aan de 
moeilijkheden van het ogenblik. Hier

past de historie van de splinter en de 
balk.

Wat men er ook over denke, het 
geeft een pijnlijke indruk van afgunst 
waaruit slechts hoeft onthouden dat 
er nog steeds rederijen te vinden zijn 
die niet beter vragen dat de rest zou 
vergaan omdat zij gemakkelijk met 
het kapitaal van de banken werken, 
waar anderen deze moeten missen.

Treurig, vuil en bekrompen noemen 
we het, dergelijke taal te moeten ho
ren in algemene vergadering na al wat 
door sommigen werd verricht om de 
visserij te helpen redden.

Want de tussenkomsten van Don
derdag hadden slechts voor doel dis
krediet te werpen op mensen, die meer 
dan waardering verdienen voor al wat 
ze in twee jaar gedaan hebben voor 
het Verbond en de reders in het bij
zonder.

DE N IE U W E  LEDEN
Onze lezers mogen nu niet uit deze 

verkiezingen afleiden dat de nieuwe 
Beheerraad der Gemeenschappelijke 
Kas voor de Zeevisserij reeds zou sa
mengesteld zijn. De verkozen candi- 
daturen worden aan de beslissing van 
de heer Minister van Verkeerswezen 
onderworpen. Eerst nadat de verkozen 
leden door de betrokken minister be
noemd worden, zullen zij werkelijk 
deel uitmaken van de Beheerraad der 
Kas. Hetzelfde geldt voor de candida- 
ten van het College der Commissaris
sen.

G E EN  VE R K IE Z IN G E N  VAN DE 
W E R K N E M E R S

Wat kon voorzien worden is inder
daad voorgevallen. De verkiezing van 
de 3 vissers-werknemers of hun afge
vaardigden is niet gebeurd. Dit is niet 
abnormaal, het tegenovergestelde zou 
eerder onlogisch schijnen. De Alge
mene Vergadering scheen zich aan 
deze niet-verkiezing niet te storen. En 
nogmaals wordt de heer Minister ver
zocht zelf de candidaten aan te dui
den. Er staan bijgevolg drie plaatsen 
open. Aangezien de syndicaten als af 
gevaardigden voor de vissers mogen 
optreden, zou hun vertegenwoordiging 
in de Beheerraad zelfs heel doelmatig 
zijn. Twee politieke groepen dienden 
hun candidatuur in en het zou zelfs 
gewenst worden indien een visser van 
de Oostkust de derde plaats zou inne
men.

V O O R  W A N N E E R  DE
JA AR VE R SLAG E N  1948 en 1949 ?
Het is ons opgevallen, dat in tegen

stelling met voorgaande jären op een 
Algemene Vergadering het jaarver
slag met de rekening van het voor
gaande dienstjaar goedgekeurd wordt, 
Thans de rapporten van de jaren 1946 
en 1947 voorgelezen werden.

Naar verluidt zou dit jaar nog een 
Algemene Vergadering gehouden wor
den ter goedkeuring van de rekenin
gen der jaren 1948 en 1949.

Sieedó £%ap,ag,anda 

te Qent
We vernemen dat de wakkere heer 

Terreyn vorige week Woensdag te 
Gent eens te meer een interessante 
voordracht gegeven heeft, ditmaal 
meest over garnaal.

De firma De Visscher uit Gent had 
een mooie partij verse garnaal gratis 
ter beschikking gesteld, de firma Par- 
levliet : gerookte en gestoomde haring.

Of het publiek er iets leerde en met 
de proevertjes in z’n nopjes was, hoeft 
niet gezegd.

Moest de propagandacommissie een 
actieve werker hebben als de heer 
Terreyn, dan zou het onderzoek inzake 
het visverbruik in al de steden geen 
jaren duren zoals het thans het geval 
is.

Slechte tijd... ? 

Weinig, oevdienóte.

BESNOEI U W  O N K O S T E N  
BESCHERM  U W  M O T O R

LAAT  EEN

W I N S L O W
OLIE- EN M AZOUTFILTER

PLA A TSEN  DOOR CH A N TIER S  & ARM EM EN T 
S E G H E R S  

S L IP W A Y K A A I 4 O O STEN D E

Ttaa% ócm&dng. aan del
V i&ô &û jâ edû jP

We hebben in onze vorige nummers 
gewezen op twee belangrijke beslis
singen van de minister van Verkeers
wezen en wel nl. :
1. De stichting van een comité voor de 

invoer;
2. De sanering van het Visserijbedrijf. 

Wat punt één betreft, is het ons be
kend dat vorige week door de produc
tie de leden van dit comité werden 
aangeduid.

Wat de vishandelaars en invoerders 
betreft, schijnt vorige en deze week 
een samenkomst plaats gehad te heb
ben, waarover wij het reeds hadden.

Aan de basis van de sanering in het 
bedrijf ligt het verslag van secretaris
generaal Malderez. Dit verslag zal bin
nenkort besproken, gewijzigd en aan
gevuld worden naargelang de bespre
kingen zullen uitwijzen welke weg 
dient opgegeaan om het bedrijf ge
zond te maken.

SAN ER IN G  BEDRIJF 

Het verslag beoogt dat het probleem 
van onze visserij onderzocht worde 
op grond van :
1. De nationale economie ;
2. Benelux;
3. De internationale toestand in ver

band met O.E.E.S.
Verder zal konkreet hoeven gefor

muleerd te worden, welke sanerings
maatregelen hoeven getroffen te wor
den :
1. door het betrokken bedrijf zelf met 

aanduiding van de middelen, die 
daartoe kunnen worden aangewend;

2. door de Openbare Machten nl. : de 
Staat, de provincie en de steden. 
Wij hebben gemeend dat het nuttig

zou zijn dit verslag zoniet geheel dan 
toch in grote lijnen te mogen open
baar maken en er enkele beschouwin
gen aan te wijden welke als richtlijn 
voor de besprekingen niet van belang 
ontbloot zijn.

Aldus hopen we bij te dragen tot de 
gezondmaking van de visserij, welke 
eens en vooral naar gezonde wegen 
dient geleid zond&r dat het moet af
hangen van de willekeur van enkele 
invoerders, waarvan de methoden aan 
de basis liggen van het vele kwade 
waarmede het bedrijf steeds af te re
kenen heeft gehad.

Het verslag Malderez
INLEIDING

Sinds 1948 kent onze zeevisserij een 
zeer ernstige crisis. Alle tot dusver 
aangehaalde remedies zijn er niet in 
geslaagd de situatie te verbeteren. 
Daarom is het noodzakelijk dat een 
volledige studie worde gemaakt om tot 
een samenvatting te komen van de 
thans bestaande toestand om de die
pere oorzaken van de kwaal op te spo
ren en de middelen te bepalen die 
dienen getroffen te worden om de toe
stand te verbeteren.

De instorting der prijzen in de vis
mijnen aan de kust wijzen er op, dat 
het evenwicht van de markt verbro
ken is.

Het past derhalve vooraf de oorza
ken van het verbreken van het even
wicht op te sporen.

X X X
De vismarkt wordt door 4 factoren 

beinvloed :
1. het binnenlands verbruik (V) ;
2. de aanvoer van de Belgische vloot, 

in andere woorden de Belgische pro
ductie (P) ;

3. De invoer (I) ;
4. De uityoer (U).

Om  een regime van evenwicht te 
bereiken, dient de binnenlandse con
sumptie gelijk te zijn aan de Belgische 
productie plus de invoer min de uit
voer. Men komt derhalve tot de vol
gende vergelijking :

V  = P +  I — U 
Het verbruik (V) verandert weinig 

en kan als een constante beschouwd 
worden.

Daaruit vloeit voort :
P +  I —  U  = constante 

Elke waarde toegekend aan 2 der 
factoren van het le lid van de verge
lijking beinvloedt derhalve de 3e fac
tor.

We kunnen daaruit afleiden, dat de 
vraagstukken betreffende de produc
tie, de invoer en de uitvoer van vis die
nen bestudeerd te worden, gelijktijdig 
tussen de vertegenwoordigers van deze 
sectoren.

De Staat kan en moet als scheids
rechter tussen hen optreden.

SECTOR P R O D U K T IE
Wat betreft haar uitrusting is de 

Belgische zeevisserij-industrie één 
van de meest moderne ter wereld. Zij 
beschikt over een varend personeel, 
dat het bewijs geleverd heeft van zijn 
hoge technische kennis, gebaseerd op 
een lange traditie. De heropbouw van 
de vissersvloot na de oorlog, heeft aan 
onze visserij een merkelijke voor
sprong geschonken op haar concur
renten van vóór de oorlog en in het 
bijzonder op Nederland. De Belgische 
vissers hebben een grote ervaring ver
worven van de visserij in de IJslandse 
visgronden, een domein waar de Ne
derlanders nog nergens zijn.

D.e visserij is van doorslaggevend 
belang voor de economie van de Belgi
sche kust. Ten alle tijde is zij één der 
meest doeltreffende middelen geweest 
om de werkloosheid, die chronisch in 
de kuststreek optreedt, te bestrijden. 
Behalve een aanzienlijk aantal vissers, 
vinden talrijke personen werk in de 
aan de visserij aanverwante bedrijven.

De Economische Unie met Neder
land kan in aanzienlijke mate de af
zetgebieden, waarover onze visserij be
schikt, vermeerderen, op voorwaarde 
echter dat de visserij sterk genoeg is 
om de concurrentie met de Nederland
se visserijvloot vol te houden.

Reeds nu wijst het zelf op een on- 
evenwicht, wat betreft de vlootsterkte 
in het voordeel van Nederland.

Einde 1947 zag de toestand er als 
volgt uit :

BELGIE

Aantal H.P. 
Boten onder 240 H.P. 402 34.814 
Boten boven 240 H.P. 79 30.560

TOTAAL 481 65.374
NEDERLAND

A a n t a l  TT T>

Boten onder 240 H.P. 618 51.957 
Boten boven 240 H.P. 126 46.685

TOT  A All 744 98.642
Het is van belang te noteren dat de 

heropbouw na de oorlog zich veel meer 
methodisch voltrokken heeft in. Ne
derland dan in België. Niet alleen is 
het aantal der verschillende scheeps- 
typen minder hoog in Nederland dan 
in België, wat er toe strekt de kosten 
van herstelling en onderhoud te ver
minderen maar bovendien is ook rela
tief gezien het aantal rederijen gerin
ger in Nederland dan in België, wat 
een aanzienlijke vermindering van de 
algemene kosten meebrengt.

Wij zijn van mening dat in een pro
gramma op lange termijn de beper
king van de productie niet kan in 
overweging genomen worden. Wij 
moeten in massa produceren om met 
het buitenland te kunnen concurre
ren. Door een sneller en belangrijker 
aanvoer per eenheid H.P. moeten 
wij onze concurrenten op de interna
tionale markt kunnen verslaan.

De Belgische visserijvloot moet nog 
verder gemoderniseerd worden, om de 
kostprijs van de vis te doen dalen. An
derzijds zal deze modernisatie aan 
boord van de schepen er toe bijdragen 
de vis verser aan te voeren, dat wil 
zeggen : een product van hoger kwa
liteit aan te voeren.

Onze vissers hebben na de oorlog ter 
gelegenheid van de heropbouw van de 
vloot bewezen, dat ze bereid zijn zich 
aan te passen aan de moderne metho
des van de productie. Door een sterk 
ontwikkelde techniek zullen wij er toe 
komen op de internationale markt te 
verkopen, onverschillig wejke de wis
selkoers de last van de lonen en de so
ciale wetten moge zijn. Het voorbeeld 
van Amerika op het terrein van de 
moderne industrie is doorslaand op 
dit gebied.

Op het terrein van de productie 
moet ons uiteindelijk doel derhalve 
zijn de kostprijs te doen dalen door 
een rationele en moderne exploitatie.

Bijgevolg moet het krediet aan de 
visserij minder tot doel hebben een 
uitbreiding van de vloot, dan wel een 
modernisatie en een volledige heruit- 
rusting. Voorstellen in die zin komen 
voor in het hoofdstuk over het krediet 
aan de visserij.

Een ruime verspreiding onder de 
vissers van alle inlichtingen betref
fende de stadia van de vooruitgang 
van de techniek der visserij dient ver
zekerd te worden.

De hervorming van het Zeeweten- 
schappeüjk Instituut om er een wer
kelijk centrum van technische onder
zoekingen van te maken, ligt ter stu
die.
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K u s t n i e u w s
OOSTENDE
D O K T E R S D IE N S T

Zondag 16 April : Dr Quaegebeur, H. 
Hartlaan 26. Tel. 71040.

A P O T H E E K D IE N S T
Zondag 16 April en nachtdienst van 

15 tot 22 April : Apotheker Cleeren, 
Leopold-I-plaats.

O N D ER S C H E ID IN G EN
In het Staatsblad van Donderdag jl. 

verschenen de namen van tal van be
dienden, ambachtslieden en werklie
den die om hun ancienniteit in beroep 
of vak in de nationale orden werden 
benoemd of bevorderd.

GOUDEN  PALMEN DER 
KR OON OR DE

Blankenberge : Emiel De Vaux.
Oostende : Prosper Lecomte en Ca

rolus Vandevelde.
GOUDEN  MEDAILLE DER 

K R OON OR DE
Oostende : Jules Antierens, Maurice 

Bailleul, Engel Blonde, Oscar Blonde, 
Richard Boddaert, Edward Brys, Frans 
Burke, Emiel Hennaert, Robert Labbe- 
ke, Maurice Lebluy, Marcel Legein, 
Karel Pauwels, Maurice Ricquier, 
Emiel Salliau, Hendrik Tissiaen, Os
car Verkouille en Arthur Zwertvae- 
gher.

Heist : Camiel Van Torre en Fran
çois Vlietinck.

GOUDEN  MEDAILLE DER 
LEOPOLD II ORDE

Oostende : Karei Aspeslagh, Karei 
Chapel, Carolus De Barse, Albert De 
Bau, Hendrik Lanères, August Pon- 
jaert, Vincent Torreborre, Kamiel 
Vantroost, Pierre Vanlaecke en Ga
briel Zanders.

Heist : Willem Beernaert en Camiel 
De Smedt.

Blankenberge : Alfons Cattoor, Ber
nard De Coninck en Theofiel Vande 
Kerckhove.

Behangpapier
Huisvrouwen ! Gij die aan de grote 

kuis zijt, wendt U tot het huis 
L . Verb iest in  ’t  K E L D E R T J E  

G e rs ts traa t, 71
(258)

G E V R A A G D E  A R B E ID S K R A C H T E N
In de streek : Mannen : semiii-plak- 

kers; leerjongen-beenhouwer; leer- 
j ongen-schoenmaker ; leer jongen-pas- 
teibakker; foorreizigers.

Vrouwen : dienstmeiden (logement) 
opdiensters-kamermeiden voor hotels 
en restaurants (logement).

In het binnenland : Mannen : te- 
gelleggers; stukadoors; geschoolde 
ij zer vlechter s.

Voor alles, zich wenden : Koning
straat, 63, Oostende; De Pannestraat
13, Veurne.

V R E D E S A P O S T E L  G E S N A P T
Tijdens de nacht van Zaterdag op 

Zondag waren enkele burgers eens te 
meer aan het schilderen gegaan zodat 
tegen de morgen op verschillende 
plaatsen van de stad ln witte kalklet- 
ters stond geschreven : Geen USA- 
wapens. De politie hield een oogje in 
’t zeil en slaagde er in twee kerels te 
ontdekken die bij het naderen van de 
politiemannen op de vlucht sloegen. 
Een er van werd evenwel gesnapt. Het 
is Poncelet Edgard, Ieperstraat, 56, 
leider van de communistische jeugd. 
De aangehoudene loochende aan dit 
schilderwerk te hebben meegeholpen 
neittegenstaande hij met kalkpot en 
borstel werd gesnapt. Rh.

R IO O L D E K S E L  V E R D W EN EN
Door dhr Hungs, wonende Albert I 

Wandeling ,13, werd de politie op de 
hoogte gebracht van het feit dat een 
riooldeksel uit het rijpad verdwenen 
was. Rh.

BU RG ERLIJKE STAND
G E B O O R T E N

31 Maart 1950 : Carlos Dura v. Frans 
en Jeanne Vanden Abeele (Middelker
ke) ;

1 April 1950 : Veerle Vanmaercke v. 
Jozef en Raymonde Depoorter, E. 
Beernaertstr. 34; Patrick De Taeye v. 
Ernest en Gilberta Cyffers (Gistel); 
Christine Devos v. Albert en Margare
ta Dejonghe (Gent)); François Daems 
v. Isidore en Bella Mac Donald, A. 
Liebaertstr. 40; Yvette Vermote v. 
Marcel en Liliane Osterwind, Nieuw
poortstwg 62;

2 : Annie Vanleke v. Jean en Elisa 
Evers, Stuiverstr. 237; Bernardine 
Verleye v. Marcel en Elfrida Jonck- 
heere (Stene) ; Roger Vanmassenhove 
v. Albert en Germaine Van Dichele 
(Jabbeke) ; Eddy Vanoverbeke v. Vic
tor en Rosa Deschacht, Gistelstwg 40; 
Eigobert Colpaert v. Georges en M a
rie Verhaeghe (Oudenburg); Francis
ais De Clopper v. Franciscus en Geor
gette Lamote, Nieuwpoortstwg 42;

3 : Gisèle Christiaen v. Gerard en 
Christiane Calcoen, Vingerlingstr. 42; 
Marguerite Verbeke v. Joris en Nelly 
Wattin (Oostduinkerke); Ivan Van
overbeke v. Andreas en Simonne Rani
mant, Plakkerstr. 8; Yvette Reun
brouck v. Lodewijk en Denise Declerck 
(Nieuwpoort) ;

4 : Leon Caroen v. Leon en Godelie- 
ve Depreitere, Fregatstr. 14a; Ariette 
Valcke v. Marcel en Elisabeth Cattrys- 
se, Alf. Pieterslaan 11;

5 : Erik Knockaert v. Edgard en 
Alice Clibouw, Hennepstr. 17; Godfried 
Lenez v. Frans en Magdalena Vileyn 
(Leke) ; Luc Defauw v. Gabriel en Go- 
deiieve Seurynck, Muscarstr. 20 ;

6 : Marie Devolder v. Roger en Mar
griet Loncke, (Stene) ; Christina Van- 
roose v. Albert en Judith Verkempinck,
E. Beernaertstr. 142; Julienne Cattoor 
v. Henri en Agnes Maroy (Bredene);

7 : Frieda Van Coillie v. Frans en 
Francine De Brabandere, Mariakerke- 
laan 6; Anne Boury v. Roland en M a
rie Dufait, Zwaluwenstr. 67.

S T E R F G E V A L L E N
1 April : Guillelmus Broucke, 69 jr, 

wdr Irma Delanghe, Prof. Vercouille- 
str. 4;

2 ; Eugenie Decrop, 66 jr, wwe Wil
lem Van Haver (Nieuwpoort) ; Rachel 
Feys, 31 jr, echtg. André Timmerman 
(Pervyze);

3 : Emiel Fremaut, 89 jr, wdr Ste
phanie Dufait, Plantenstr. 37; Noël 
Declercq, 42 jr, echtg. Georgette Ver- 
straete, Bredenestwg 5; Gabrielle De 
Reyghere, 84 jr, wwe Arthur Hilderson, 
Brusselstr. 12;

4 ; Albertina De Buf, 54, echtg. Emi- 
lius Verhaeghe, Tarwestr. 43; Maria 
Keters, 25 jr, ongeh. Gouwelozestr. 3a; 
Antoinette Makelberge, 2 md, St Pie- 
terstr. 4; Renatus De Waey, 55 jr, echt. 
Elisa George, Torhoutstwg 3; Marcel 
Mouqué, 61 jr, echtg. Blanca Teir- 
lynck, Aartshertoginnestr. 3;

5 : Hieronymus Deblauwe, 70 jr, 
echtg. Catharina Maes, Beekstr. 14; 
Franciscus Huyghe, 76 jr, echtg. M a

thilde Vandommele, Fr. Musinstr 31; 
André Zwaenepoel, 67 jr, echtg. Laura 
Debaillie (Bredene); Allcia Vandewal- 
le, 69 jr, echtg Pieter Pincket, Noord 
Eedestr 4 *

6 : Charles Vermeersch, 71 jr, echtg. 
Merentina Vermeersch (Eernegem) ; 
Julius Seghers, 58 jr, echtg. Kate Ro
berts (Bredene);

7 : Georges Vauthier, 84 jr, echtg. 
Cecile Hanniet (De Panne) ;

H " W E L I J K E N
André Belotte, timmerman, en 

Yvonne Legein; Willy Vandekerckho- 
ve, licenciaat in wijsbegeerte en let
teren, en Lea Vanhevel; Roger Pau
wels, tekenaar, en Lisette Berapiglia, 
ouvreuse; André Lamoote, onderoffi
cier, en Godelieve Swyngedouw.

F E E S T E L IJ K H E D E N
Huurt een pick-up met fonoplaten, 

per dag, per week of per maand. Ra
dio Marlein Christinastraat 85, Oost
ende. Tel. 71.725.

H U W E L IJK S A A N K O N D IG IN G E N ^
Arix Marcel, ijzerdraaier, Kerkstr.

14, en Edebau Anna, Timmermanstr. 
21; Deplancke Carolus, bediende, wdr 
Maria Blanckaert, Overvloedstr. 41, 
en Desmet Marie-José, Schipperstr. 
481; Vandenberghe Maurice, machi
nist, Ed. Hammanstr. 31 en Van Di
chele Marceline, Kongolaan 27; Wau- 
ters Norbert, meesterschoenmaker, St 
Petersburgstr. 77 en Vandelacluze 
Jenny, Koningstr. 13; Buelens Emile, 
electricien, Visserskaai, 6, en Tibbe 
Yvonne, Visserskaai 6; Colassin Mar
cel, handelaar (Montignies-le-Tilleul) 
en Bouman Yolande, Christinastr. 58; 
Liekens Petrus, handelsbediende 
(Houtvenne) en Verschooren Paula, 
Nieuwpoortstwg 26; Claeys Marcel, 
werkman, Torhoutstwg 128, en Dieu- 
sart Francine, Torhoutstwg 128 (Ste
ne); Lambert Mathieu, muzikant, J. 
Peurquaetstr. 3 (voorheen Tilleur) en 
Noben Felicienne, J. Peurquaetstr. 3 
(voorheen Tilleur) ; Roberfroid Jean, 
onder-officier, wdr Josephine Abdo 
(Montigny-sur-Sambre) en Clément 
Simonne, Rogierlaan 44; Smissaert 
Robertus, visser, echtgesch. Margare
ta Demey, Stuiverstr. 213 en Schaes- 
senus Paula, wwe Franciscus Wester- 
linck, Schipperstr. 62.

A N D E R E  G E M E E N T E N
Decauchy Claude, werktuigkundige, 

(Oostende) en Haeghebaert Paula 
(Oudenburg); Totté Roger, schoen
maker (Oostende) en Vandenberghe 
Margaretha, klakkenmaakster (Ar- 
dooie); Verhuist Edmundus, beroeps
militair, wdr Esther Vanhoutte ) ver
blijvende te Luluabourg, Belg. Congo, 
wettelijk gehuisvest te Oostende) en 
Lecluyse Liliane, verkoopster (Oosten
de); Noyelle Noël, radiotechnieker, 
(Oostende) en Odaert Jeanne, huis
houdster (Houthulst) ; Desmet Hen
drik, autogeleider (Oostende) en Van- 
slembrouck Lea, werkster (Stene).

Na het ongezellig Paasweek-end 
Spijts optimistische vooruitzichten

verlaten stranden

G E L D B E U G E L  V E R L O R E N
Baeken Marie-José uit Hoei, verloor 

in het warenhuis Uniprix haar geld
beugel inhoudende 600 fr. Rh.

L E T T E R K U N D IG  W E E K -E N D
Op 20 en 21 April zal te Mariakerke 

een letterkundig week-end doorgaan 
voor de leden en auteurs van «Dietse 
Warande en Belfort». De deelnemers 
zullen te gast zijn bij de bekende 
Oostendse letterkundige Gaston Duri- 
breux in het «Hotel du Pare». Rh.

V A L IE S  V E R L O R E N
Door Roussel B. uit Roubaix, werd 

bij de politie klacht neergelegd wegens 
verlies van een valies. Omstreeks 16 u. 
meldde de verliezer zich andermaal 
aan, doch ditmaal was het om te mel
den dat hij zijn eigendom had terug
gevonden. Rh.

B O T S IN G E N  EN  A A N R IJD IN G E N
Op de hoek Van Iseghemlaan en 

Vlaanderenstraat, tussen Meurice 
Martin en Deroubaix Jules uit Enna- 
velin.

Hoek Vindictivelaan en Christina
straat tussen Vanheirt Gustaaf uit 
Aalst en Simoens Louis uit Aalst.

Aan Petit Paris tussen Humblet Fl., 
Lijsterbeslaan 10 en Grandehaut 
August, uit La Chapelle.

Aan de Kerkstraat en Witte Non- 
nenstraat tussen Vandoorn Dignus uit 
Hondekerke (Holland) en Delanghe 
Julien uit Eernegem.

Hoek Lange- en Capucienenstraat 
tussen Cerste Isidoor, Angleur, en 
Van Marke Gilbert uit Gentbrugge.

Hoek Kapellestraat en Jozef II 
straat tussen Vanderhaeghen Ger
main uit Brussel en Barsele Richard 
uit Elsene.

Op de Kapellebrug tussen Lermont 
Max uit Oostende en Renquin René 
uit Koekelare.

In de Oesterbankstraat tussen He- 
nigat Willy uit De Panne en Desmet 
René, marinier te Oostende. Rh.

S LA G E N  EN B E L E D IG IN G E N
Door Verstraete Edward werd klacht 

neergelegd tegen Willaert Louis, ter
w ijl eveneens door Curvels M aria  
klacht werd neergelegd tegen haar 
man wegens slagen en beledigingen.

Rh.

V A L S  B A N K B R IE F J E
In het hoofdbureel van het postkan

toor Witte Nonnenstraat werd een 
vals bankbriefje van 100 fr. aangebo
den en verbeurd verklaard. Rh.

G E L D B E U G E L  V E R L O R E N
Bos Paula, Koningstraat 1, verloor 

haar geldbeugel, inhoudende 400 fr. en 
werklozenkaart.

OM V E R W A R R IN G  T E  V E R M IJD E N
De vereniging «Sea-Scouts van 

België» afdeling Oostende, maakt 
hierbij bekend aan de Oostendse be
volking dat zij geen enkel uitstaans 
heeft met de nieuwe jeugdgroep «Zee- 
jeugd» welke onlangs opgericht werd 
en waarvan de leden gedeeltelijk het
zelfde uniform dragen als van de sea- 
scouts.

Enkel de «Sea-scoutsafdeling» 
m aakt deel u it van  de wettelijke er
kende Belgische scoutsvereniging, 
aangesloten bij de Internationale 
scoutsbroederschap.

G O U D EN  A R M B A N D H O R LO G E  
V E R L O R E N

Door dhr apotheker Reynaerts Hen
ri, wonende Thomas Vanloostraat, 24, 
Opex, werd aangifte gedaan van ver
lies van een gouden armbanduur- 
werk, merk Omega, waarde 2.300 fr.

Rh.

Ja, de zon is er nodig, broodnodig, 
wil de kust zich in haar volle drukte 
van opgewekte, onbezorgde verlofgan
gers en toeristen laten zien. Zonder 
zon kan onze kust geen gonzende bie- 
korf zijn van kommerloze vacantie- 
kinderen, van genietende bezoekers, 
van slenterende habitués, van rustige 
oudjes.

Dat hebben we tijdens het jongste 
Paasweek-end alweer eens duchtig 
ondervonden want, spijts alle opti
misme, spijts een goede propaganda, 
spijts bomvolle ertra-treinen en auto
bussen, is Pasen ten slotte een tegen
valler geworden. Er was vols aan de 
kust. Men kan zelf zeggen 'dat er veel 
volk was maar... van een massale in
vasie was er zeker geen sprake zjdat 
er een hele afstand bleef tussen Pasen
1950 en Pasen 1949. Dit laatste zal 
wellicht nooit meer worden geeve
naard door de nog volgende Paasweek
ends tenzij... de zon nog beter haar 
best doet, dan in dit gezegend jaar
1949.

Oostende heeft tijdens deze laai ste 
dagen ongetwijfeld veel te danken 
gehad aan de Engelse bezoekers die, 
in tegenstelling met de overige be
zoekers die slechts op Paasdag zelf aan 
de kust bleven en Maandag reeds 
hun pakken hadden gemaakt, een 
vijftal dagen te Oostende verbleven.
, Van de circa 5.000 Engelsen die met 
de paketboten te Oostende werden 
aangebracht "oor Pasen blijken er 
een 1.700 te Oostende te zi.in gebleven, 
immers in dit getal is het cijfer dat 
op de lijst der logeernachten voor 
Zondagavond voorkomt. De Paasdruk- 
te is ten slotte meest ten goede geko
men aan enkele grote hotels met 
schappelijke prijzen, en de spijshui
zen. Vooral de Oostendse visserskaai 
blijkt niets van haar populariteit ver
loren te hebben en mocht eens te 
meer als het centrum van de toe
ristische belangstelling geciteerd wor
den.

IN A N D E R E  K U S T P L A A T S E N

Van elders aan de kust kwamen 
naderhand evenmin enthousiaste 
echo’s binnen.

Overal verjoeg de gure wind de ge
zelligheid van strand en duin zodat 
een verblijf eerder onaangenaam

werd. Knokke, de badplaats met de 
beste en meest bestendige klienteel, 
zal misschien nog minst te klagen 
hebben alhoewel een Paasverlof te 
Knokke niet aangenamer kan zijn ge
weest dan op eender welke andere 
plaats op onze kust.

Dat het ernst was met die bijtende, 
snokkende Westwind, bleek uit het 
feit dat Zondag de tramsporen op tal
rijke plaatsen door kleine zandheu
vels waren overwaaid, zodat het ver
keer soms meer dan een half uur ver
traging opliep. Ook Maandag was dit 
noe: het geval en de trams vervoerden 
dan ook onder pletsende regenvlagen, 
niets dan beteuterde gezichten, die 
zich blijkbaar heel iets anders van 
hun Paasverlof hadden voorgesteld.

De Panne en de Westkust mochten 
veel Franse gasten begroeten. Westen- 
de-Middelkerke zag voor een dagje zijn 
gewoon klienteel terug. Bredene zag 
de eerste trekkers en kampeerders 
vóór de eerste zwaluw zich aanmeld
de, Den Haan en Wenduine lagen 
Maandag reeds verlaten, Blanken
berge kende drukte in de straten doch 
het verteer was miniem. Verderop was 
er veel gerij maar van logeren was 
geen sprake. Zeebrugge verwachtte 
veel Engelsen doch deze vonden Zee
brugge - zonder - zon een te eenzaam 
nest.

En zo zijn de Paasdagen verlopen 
terwijl duizenden naar de hemel 
lonkten, naar een onzichtbare zon.

Enkele hotels en spijshuizen kun
nen met de gedachte : «we hebben 
niet tevergeefs Pasen voorbereid» hun 
deuren weer sluiten en met een klein 
boni het komend seizoen afwachten.

Maar ten slotte dienen we niet en
kel de kustbewoners te beklagen. Den
ken we ook aan de landgenoten die 
de kust als pleisterplaats voor'enkele 
onbezorgde dagen hadden uitgekozen 
en mistroostig terug moesten inpak
ken terwijl de regen strand en stra
ten deed glimmen van koude natheid.

Hopen we dat de zomer alles zal 
vergoeden en de zon zal meewerken 
aan een onvergetelljk seizoen waarin 
onze kust, onze stranden, onze ple
zante en fleurige badplaatsen revan
che zullen kunnen nemen op dit mie
zerige en winderige Paasweek-end 
dat zichtbaar in de greep zat van zot- 
ten-April. Rh

B E L A N G R IJ K E  V O O R D R A C H T
De plaatselijke afdeling van het 

Rode Kruis nodigt het publiek uit tot 
de zeer interessante voordracht die 
doorgaat in de cinema «Corso» op 
Zondag 16 April om 10 uur.

Als spreker treedt op dhr Dr. Pee- 
ters met als onderwerp «Suikerziekte, 
let op uw voeding».

De ingang is kosteloos. Rh.

V E R K E E R S C I J F E R  U IT  O O STEN D E
Tijdens de Vrijdag, Zaterdag en 

Zondag van het Paas-weekend werden 
respectievelijk in het station Oosten- 
de-Kaai volgende aankomstcijfers ge
noteerd : 8.278, 10.498 en 4.002. Dit 
maakt een totaal van circa 22.000. Het 
cijfer voor deze dagen tijdens het 
Paas-weekend 1949 was 25.000 zodat 
een vermindering viel waar te nemen 
van 3.000 aankomsten wat gelijk staat 
met een vermindering van circa 15 t.h.

Wat de paketboten betreft, hier kon 
een lichte vermeedering worden waar
genomen. Vrijdag werden 1.200 aan
komsten genoteerd, Zaterdag 1.100 
terwijl de voorgaande dagen een ge
middelde van 700 vertoonden wat ze
ker bevredigend is. Deze cijfers laten 
een grote bedrijvigheid voorzien voor 
het komend Zomerseizoen. Rh.

(15) V E R K O O P  
Schrijf- en Rekenmachines
Onderhoud en herste lling  ter 

p laatse

A- VANDERNOOT
Maria Theresiastraat, 16, 
O O STEN D E —  Tel. 72.113

Belgische MaiEbeot «Prins CNrEfs»  
had met stormweder te kampen

E EN  D R IE T A L  O PV A R EN D EN  
G E K W E T S T

Maandagnamiddag had de mailboot 
«Prins Charles» van de regelmatige 
dienst Dover-Oostende te kampen met 
zwaar stormweder. Door de kapitein 
werd aan de passagiers verbod opge
legd aan dek te komen. Enkelen waren 
echter zo onvoorzichtig dit bevel te 
overtreden zodat bij aankomst te 
Oostende twee reizigers gekwetst wer
den gerapporteerd. Een had een been
breuk opgelopen terwijl een tweede 
een gapende wonde aan het hoofd had 
opgelopen. Een lid van de bemanning 
bootsman Vanden Eeckhoute Victor, 
werd eveneens door een zware slag
zee omvergeworpen en aan de schou
der gekwetst. Enkele auto”s welke op 
dek stonden werden eveneens bescha
digd door het slingeren van het schip. 
Geruchten over averij aan de mailboot 
worden formeel geloochenstraft. De 
400 passagiers die zich bij de over
vaart aan boord bevonden, waren na 
aankomst te Oostende eensgezind in

hun lof voor de flinke houding van ka
pitein Aspeslagh en zijn bemanning.

O V E R D R E V E N  C H A N TA G E  
A R T IK E L S

Sommige journalisten hebben eens 
te meer gemeend de feiten te moeten 
opschroeven. Ze spreken van eer 
grondzee als van een kop koffie en 
weten zelf niet wat het beduidt. De 
schade aan de auto’s is zo groot, dat 
ze onmiddellijk na aankomst hun 
weg konden vervolgen.

Dat het voor onervaren passagiers 
in dergelijk weder niet past op dek 
rond te lopen ,spreekt van zelf. Onze 
stedelijke reporters vergeten daaren
boven dat met deze overdreven sen
satie, zij in dergelijke aangelegenheid 
aan de Dienst een zeer slechte dienst 
bewijzen en het komt ons voor dat 
men aan boord voorzichtiger zou moe
ten te werk gaan in het verstrekken 
van inlichtingen, welke achteraf nog 
meer gedramatiseerd worden, al was 
het maar om van heldendaden of zwa
re averijen te kunnen spreken.

EEN  B LO E M E N H U LD E  AAN H E T  
G R A F  VAN JA M E S  EN SO R

Het was Donderdag 13 April 1860 dat 
James Ensor te Oostende geboren 
werd. Het Schepencollege en een af
vaardiging van de club «De Vrienden 
van James Ensor», heeft ter gelegen
heid van de 90e verjaardag van zijn 
geboorte, bloemen op zijn graf gelegd.

James Ensor werd aanvankelijk niet 
naar waarde geschat, doch tijdens de 
laatste 30 jaar van zijn leven groeide 
zijn faam voortdurend. De kunst van 
Ensor kan in geen enkele bepaalde 
groep ondergebracht worden, schikt 
zich naar geen enkele regel. Zijn 
schilderijen behandelen de meest 
verschillende onderwerpen : land
schappen, zeegezichten, binnenka
mers, stillevens, stadsgezichten, por- 
trëtten en burleske en fantastische 
voorstellingen. Het impressionisme is 
een van de bronnen van zijn kunst 
geweest, doch hij heeft daar tal van 
eigen schakeringen in gebracht en in 
menig opzicht is hij latere strekkingen 
van de internationale kunst voor ge
weest, zoals o.m. met «De Blijde In
trede van Christus te Brussel». Onder 
de beste werken van Ensor dienen ver
der nog vermeld : «De Lampenist», 
«Masker», «Carnaval».

Hij overleed te Oostende op 19 No
vember 1949.

P R O T E S T  T E G E N  H E T  LO SSEN  VAN 
W A PEN S

De Belgische Vereniging voor de 
Verdediging van de Vrede maakt be
kend dat Woensdag 12 April om 11,30 
uur een delegatie, geleid door Prof. 
Max Cosyns, voorzitter van de B.U. 
V.V. en waar volgende personen deel 
van uit maakten : Mr Claessens, se
cretaris van de B.U.V.V., Mr Corman, 
in naam van de V.V.V., Mr Servais Ro
bert, van Solidariteit, Mr Bogaert, 
weerstander, Mr Poncelet, in naam 
van de B.V.J. en Mr Jean Verhoeven, 
in naam van het Regionaal Comiteit 
van de B W .  heeft zich naar het 
stadhuis begeven.

Bij afwezigheid van dhr Burge
meester Serruys, werd deze delegatie 
ontvangen door dhr Edebau, sche
pen der haven.

Ze protesteerden tegen het lossen 
van wapens in de haven van Oosten
de. Ze vestigden de aandacht der ge- 
meenteoverheden op de beslissing der 
dokwerkers geen wapens te lossen en 
op de gevolgen die hieruit kunnen 
voortvloeien, troebelen die de aanwe
zigheid van rijkswachters zou voor 
gevolg hebben in de loop van het sei
zoen aan de kust.

Dhr Schepen antwoordde dat ook hij 
de mening toegedaan was dat het los
sen van wapens niet gewenst voor
kwam. Hij verzocht de delegatie hem 
toe te laten, dit voor te leggen in de 
zitting van het schepencollege, die 
Maandag e.k. plaats heeft.

Deze brief werd hem in de loop van 
de namiddag overgemaakt.

(M edegedeeld).
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N i e u w p o o r t
A P O T H E E K D IE N S T

Voor Zondag 16 April : Apotheker 
Amery, Kerkstraat Open van 9 tot 12 
en van 16 tot 18 uur .

B U R G E R L I J K E  STA N D
Geboorten : Gonzales Liliane en 

Jeannine v. Maurits en Zwertvaegher 
Yvonne.

Overlijdens : Ganzeman Jeannette 
echtg. Moyson Bernard; Hancke Ed
mond wdr Thiry Justine en echtg. La- 
haye Sylvie; Decrop Eugenie, wwe 
Vanhaever Willem;

Huwelijken : Corteel Frans, me
taalbewerker, en Geryl Yvonne; Ver- 
m andel Alfons, m ijnwerker (Carniè- 
res) en Vercouillie Anna.

Afkondigingen : De Wilde Leon, ki- 
nema-operateur (Gent) en Arnoys 
Elise; Luyssen Marcel, stmpelmaker, 
I(De Panne) en Leveke Marcella; De
vos Maurits, restauranthouder, en 
Baudoux Suzanne (Gent).

EEN  W E R E L D R E IZ IG E R
Tot grote verbazing van deze die 

het zagen, kwam er Dinsdagnamid
dag een prachtig uitgedoste cow-boy 
door de stad gewandeld, een mooi 
zwart paard aan de teugels meevoe
rend. Bij nader informatie bleek het 
een jongeman uit Deinze te zijn die 
op deze originele manier een reisje om 
Europa wil maken, ’s Anderendaags 
is hij verder naar Frankrijk vertrok
ken.

V E R K E E R S O N G E V A L L E N
Zondagnamiddag reed in de Kok

straat een legerauto met soldaten te
gen de stilstaande auto van veearts 
H^länck

Rond 16 uur had op de Albert I laan 
een aanrijding plaats toen de wagen 
van de heer Jacobs uit Brussel remde 
voor een hond en langs achter aange
reden werd door de auto van de heer 
Frans Huysseune uit De Panne. In 
beide gevallen was er enkel stoffelijke 
schade.

E X A M E N  VOOR 
P O L IT IE C O M M IS S A R IS

In de loop van deze week had in 
het stadhuis het examen plaats voor 
het ambt van politiecommissaris dat 
door het op rust gaan van de heer 
Wielemans zal vrij komen. Een twin
tigtal kandidaten hadden hun aan
vraag gedaan waaronder er waren uit 
Antwerpen, Waregem, Middelkerke, 
Veurne, Oostduinkerke en Nieupwoort.

D U IV E N S P O R T
Uitslagen van de prijsvlucht uit 

Arras van 9-4-50 ingericht door de 
maatschappij «Eerlijk moet Vooruit», 
gevestigd bij V. Borret, Langestraat. 
192 duiven, gelost te 10,43 uur. Eerste 
duif te 11-59-31 uur. Laatste duif te
12-07-05 uur : 1. Legein Maurits;
2. Legein August; 3. Legein Albert;
4. Lambrecht E.; 5. Legein Aug.;
6. Vermout J.; 7. Vermout J.; 8. Le
gein Aug.; 9. Jungbluth K.; 10. Le
gein Albert.

Duivenmaatschappij «De IJzerbode»
Uitslag van Arras : 223 duiven.
1. Vynck Marnix (Nieuwpoort);

2. Sesier Hector (id.) ; 3. Lanssens Re
né (Westende) ; 4. Degreef Baziel (N.) ;
5. Jacobs Emmerie (Westende) ; 6. De- 
langhe Georges (Oost-Duinkerke) ;
7. Soete Gaspar (Westende); 8. Maer- 
tens Leon (Lombartsijde) ; 9. Vynck 
Pier (Nieuwpoort); 10. Vinck Charles 
(Nieuwpoort).

Zondag aanstaande grote gewaar
borgde vlucht uit Breteuil. Een con- 
stateur als prijs voor de aangeduide 
serie van 2 duiven.
Bons 600 fr. aan 5 fr. de duif.
Oas 600 fr. aan 5 fr. de duif. 
Schereweg 400 fr. aan 3 fr.de duif.

Gemeente

Middelkerke
/frïsa'a
''iSjm &B

(laniaewinp 

aan ZametpetAaneei

Volgende zomerbedieningen, met 
recht op dienstherneming voor een 
termijn van drie seizoenperioden zijn 
te, begeven bij het gemeentebestuur. 
A. — Eén tijdelijke klerk bij het be- 

lastingswezen.
B —  Eén tijdelijke inkasseerder voor 

de zomerverblijftaks.
C. —  Drie redders bij de badendienst.

OUDERDOM . — Voor de betrekking 
vermeld onder A.

De kandidaten moeten minstens 21 
jaar en maximum 30 jaar o.ud zijn op
1 April 1950.

Voor de betrekking vermeld onder B. 
Minstens 25 jaar en maximum 45 

jaar oud zijn op 1 April 1950.
Voor de redders van de badendienst. 
Minstens 21 jaar en maximum 45 

jaar oud zijn voor 1 April 1950.
Voor alle bovengemelde betrekkin

gen wordt de leeftijdsgrens met vijf 
jaar vermeerderd voor de voorkeur- 
rechthebbenden.

Volledige inlichtingen te bekomen 
op het gemeentesecretariaat.

Alle aanvragen dienen per aange
tekend schrijven, samen met de no
dige bewijsstukken gestuurd te wor
den aan het College van Burgemeester 
en Schepenen vóór 25 April 1950.

Namens het College :
De secretaris, De burgemeester,

A. Dubois Dr S. Beheyt.
(244)

D E G E Z O N D H E ID S C O M M IS S IE
Wanneer in de jongste gemeente

raad over de stedelijke gezondheids
commissie gesproken werd dan zal dat 
voor veel van onze vroede burgers wel 
het eerste woord geweest zijn dat ze 
er over hoorden. En die commissie is 
er nochtans broodnodig want er wordt 
in onze stad op sommige plaatsen wel 
een loopje genomen met de voor
schriften van de hygiëne. Wat ze er 
over denken moet men maar even 
vragen aan de mensen die het twijfel
achtig genoegen hebben in de omge
ving van een landbouwer te wonen. Of 
we zouden kunnen wijzen op het feit 
dat vorige Zomer de vuilnisbakken 
slechts NA de middag werden geledigd. 
Er is op gebied van openbare gezond
heid nog heel wat te doen te Nieuw
poort en we hopen dat het stadsbe
stuur dit probleem een welwillende 
aandacht zal schenken.

V E R A N D E R E N  VAN 
S TR A A T N A M EN  T E  
N IEU W P O O R T-B A D EN

Teneinde niet dezelfde straatna
men te hebben in de Baden en in de 
stad, heeft het stadsbestuur de Kerk
straat en Schoolstraat langs weerszij
den van de kerk te Nieuwpoort-Baden 
omgedoopt in Sint-Bernardusstraat. 
De Duinkerkestraat werd er veranderd 
in Meeuwenlaan. Tevens zullen de 
straatnaamborden vernieuwd worden 
en huisnummers aangebracht.

De Belgische 

scheepvaartnijverheid

Het 2de Salon der Belgische Scheep
vaartnijverheid dat zal geopend wor
den op 29 April in het bestek der In
ternationale Jaarbeurs van Luik, zal 
een overzicht geven omtrent het be
langrijke aandeel welke de scheeps- 
bouwindustrie heeft in de nationale 
inspanning tot productie en uitvoer.

De scheepvaartindustrie steunt op 
een uiterst vertakt net van de meest 
verscheidene industriële ondernemin
gen. Het bouwen van een schip omvat 
uiteindelijk niet alleen een belangrijke 
tonnemaat van allerlei bouwstoffen, 
m aar ook ongeveer 75 t.h. daglonen.

Voor elke scheepswerfarbeider wer
ken twee of drie werklieden in het 
land. De scheepsbouw staat dus in 
nauw verband met de metaalnijver
heid, de werkplaatsen voor mechani
sche en electrische constructies en ook 
met een groot aantal bijkomende on
dernemingen.

Het bouwen van boten bestemd voor 
de binnenscheepvaart en de koloniale 
dienst vertegenwoordigt eveneens een 
belangrijke bedrijvigheid van deze 
nijverheidssector.

Het Salon alsmede de tentoonstel
ling van binnenscheepvaartuigen op 
het watervlak van de Maas zullen een 
getuigenis brengen dat de Belgische 
scheepswerven in de vooruitgang voor
aan staan.

Blankenberge
B U R G E R L I J K E  STAN D

Geboorten : Schoutteeten Arlette, 
d.v. Faustin en van Devos Alice,, De 
Smet de Nayerlaan, 46; Barremaecker 
Francine, d.v. René en van Olfliet Ir
ma, Uitkerke; Witgeers Rudi, z.v. 
Marcel en Mortier Maria, de Smet de 
Nayerlaan, 98; Demeester Henri, z.v. 
André en van De Groote Jenny, Zee
brugge; Bisscho.p Nadine, d.v. Albert 
en Calleeuw Suzanne, Oudstrijders- 
straat, 7.

Sterfgevallen : Bousse Maria, 85 j., 
wed. Le Rycker Pieter, Visserskaai, 16; 
Fleurbaey Juliana, 81 j., wed. Laporte 
Alfons, Karei Deswertlaan, 11; De- 
houck Pelagie, 86 j., wed. Servaty Pie
ter, Wetstraat 58.

Huwelijksafkondigingen : Valcke 
Marcel, mekanieker, en Flora Achter- 
gael, z.b. (beiden alhier) ; Fockenier 
Raymond, mekanieker en Durnez Odet
te, z.b. (beide nalhier); Lauwereyns 
Ludivicus, Pasteibakker (alhier) en 
Dubois Marie-Therèse, z.b. (Gent).

FO N T E I N IE R S D IE N S T
In de week van 15 tot 22 April wordt 

de fonteiniersdienst verzekerd door 
fonteinier Léander Mengé, Schare* 
brugstraat, 85.

T O N E E LN IE U W S
Dinsdag 18 April gaat in de toneel

zaal van het Stedelijk Casino de ver
toning door verzorgd door de Bond der 
Toneelliefhebbers.

Ditmaal brengt het gezelschap van 
de Koninklijke Opera uit Gent ons 
«WEENS BLOED» met Achiel Somers, 
Berthe Van Hyfte, Antoinette Bau- 
ters, Yolanda De Gruyter, Francis De 
Paep, John Vissers, enz.

Grootse baletten geregeld door me
vrouw Louise Devaux. Orkest en ko
ren onder leiding van Gerard Horens. 
Regie Karei LoCufier. Locatie in het 
Stedelijk Casino : 85, 65 en 50 fr.

C A B A R ETA V O N D
Vrijdag 21 April krijgen de liefheb

bers van het cabaretgenre een kolfje 
naar hun tand, met de gekende chan
sonnier Bobbejan Schoupen.

Lokatie in het Stedelijk Casino.

V E R K IE Z IN G  VAN M ISS  B E L G IE
1950

De Paasfeesten in de taverne «Geor
ges» stonden Zaterdag in het teken 
van de schoonheidswedstri'd voor de 
titel van de schoonste vrouw van Bel- 
gie, die binnen korte tijd de faam van 
onze kleuren zal mo.eten verdedigen 
in de strijd voor de titel van Miss 
Europa, die naar alle waarschijnlijk
heid in Italië zal plaats grijpen.

Het was dan ook voor een uitver
kochte zaal dat, zij het dan nog met 
een aanzienlijke vertraging, de kandi
daten voor de titel werden voorge
steld.

De jury, die bestond uit mevrouw 
Marie Louise Mathieu, letterkundige, 
en de hh. Albert Daeninck, beeldhou
wer, Olivier Deville, dagbladschrijver, 
Victor Demanet, beeldhouwer, Robert 
Heybroeck, beeldhouwer en professer 
van de academie. Willy Kreitz, beeld
houwer en Jean Mulders kunstschil
der, stonden dan ook voor een uiterst 
zware taak, die zij ten slotte tot een 
goed einde wisten te brengen.

De 19-jarige Nicole Poncelet, Miss 
Luxemburg, werd tot «Miss België» 
uitgeroepen. Als eerste eredame kreeg 
ze Miss Antwerpen, en als tweede ere
dame Miss Brabant,

We wense nmejuffer Poncelet veel 
geluk toe. in haar strijd vo.or de ver
kiezing van Miss Europa en durven 
verhopen dat zij onze kleuren in het 
zonnige Italië hoog zal houden.

D E P A A S D R U K T E
Met de Paasdagen hadden de kust

bewoners de beste verwachtingen 
vooropgezet aan de hand van het 
mooie weder waarmede wij enkele da
gen werden begunstigd. Vrijdag tegen

de middag sloeg echter het weder om 
zodat in plaats van een heerlijk len- 
tezonnetje, wij bedeeld werden met 
een uarde Westerwind,

Voor de kustbewoners was dit een 
tegenslag, maar ook voor de bezoekers 
was uet een bittere ontgoocheling.

Voor de badkarhouders en de ijs- 
kreemwinkels werd het een echt fias
co.

Dit weder werd voo.r de hotels een 
echte ramp want Maandag werd het 
een ware exode.

Ondanks het uiterst ongunstig we
der zijn de kustbewoners optimistisch 
voor het komend seizoen en wanneer 
er spoedig een klaarte mocht komen 
in het politiek leven dan kan het ko
mend seizoen even gunstig worden 
als verleden jaar.

B I J  D E  B E R O E P S V E R E N IG IN G  
VO O R H O T E L H O U D E R S , 
R E S T A U R A T E U R S  EN 
H E R B E R G IE R S

De plaatselijke groepering van de 
Beroepsvereniging van Hotelho.uders, 
Restaurateurs en Herbergiers, onder 
de bezielende leiding van haar voor
zitter dhr Max Goetgebeur, is reeds 
druk in de weer met de voorbereiding 
van het Nationaal Congres der Fede
ratie, die doorgaat op Woensdag 24 
Mei, Donderdag 25 en Vrijdag 26 Mei. 
Dit congres is de voortzetting van het 
tweede Internationaal Congres van
H.R.C., dat van 22 tot 24 Mei 1950 
doorgaat te Oostende. Het voorlopig 
programma is reeds vastgelegd en 
volgt hieronder :

Woensdag 24 Mei ontvangst der 
congressisten te 11,30 uur door de ge
meentelijke overheid. Optocht doo.r de 
stad en bloemenhulde aan het ge
denkteken der gesneuvelden.

Te 20 uur in het Stedelijk Casino, 
groot banket gevolgd door vuurwerk.

Donderdag 25 Mei, congresvergade- 
ring, gevolgd van uitstap naar Wen
duine. Ontvangst op het stadhuis door 
het gemeentebestuur van Wenduine.

’s Avonds groot openlucht turn- 
feest.

Vrijdag 26 Mei, sluiting van het 
congres. Uitstap naar Brugge, Zee
brugge en Knokke. ’s Avonds groot 
volksbal.

D E T A N T E  VAN C H A R L E Y
Op Zaterdag 22 April te 20 uur 

wordt in de feestzaal «Ons Huis», het 
blijspel in drie bedrijven «De Tante 
van Charley», opgevoerd.

Imkomprijs 20, 15 en 10 fr. Plaats
bespreking in «Ons Huis».

Rechtbanken
H O F VAN B E R O E P  VAN G E N T  

O N V R IJW IL L IG E  V E R W O N D IN G E N
Vóór het Hof van Beroep te Gent, 

werd de zaak behandeld ten laste van 
Petrus L. uit Oostende, beschuldigd 
van onvrijwillige verwondingen en het 
besturen van een auto in dronken toe
stand. L. werd voor deze feiten door de 
boetstraffelijke rechtbank te Brugge 
vroeger veroordeeld tot een boete van 
1150 fr. en tot 8 dagen gevangenisstraf 
plus 200 fr .boete, voorwaardelijk voor
5 jaar, alsmede de verbeurdverklaring 
van zijn auto en 1 maand ontzegging 
van het recht om een motorvoertuig 
te besturen

Beklaagde zag zijn straf gewijzigd 
in 1000 fr. boete, alsmede 6 maand 
ontzegging van het recht om een mo
torvoertuig te besturen. De verbeurd
verklaring van de auto werd ingetrok
ken.

B O E T S T R A F F E L I J K E  R E C H T B A N K  
B R U G G E

—  Lusyne Charles, zeeloods te Oost
ende, binnenvaren in de haven van 
Zeebrugge zonder toelating : 260 fr en
8 dagen voorw.

HEIST
A P O T H E E K D IE N S T

Deze week is de apotheek Brulez, 
Prins Albertlaan van Dienst.

B U R G E R L I J K E  STA N D
Geboorten : Delanghe Hélené, Bak

kerstraat 9 en Sabbe Roger, Knokke- 
straat 254.

Huwelijksafkondigingen : Lemaitre 
Jacques, gemeentebediende en Vlie
tinck Nera, z.b. beide te Heist; Depaep 
André, bro.od -en pasteibakker en Cat
toor Blanche, z.b. beide te Heist; 
Dhondt Gilbert, koffiehandelaar te 
Heist en Vandaele Juliette, z.b. te Vel- 
degem; Debuck Maurice, mekanieker 
te Heist en Baert Bertha, z.b. te Knok
ke; Rombout Ivon, tapijtsier en De 
Muynck Suzanne, z.b. beide te Heist.

Huwelijken : De Baets Joseph, fa- 
briekswerker te Zeebrugge en Sorge- 
loose Denise, z.b. te Heist; Rys Camiel 
zeevisser en Desmedt Fernande, z.b. 
beide te Heist- De Bruyne René, tim
merman te Lissewege en Barremae
cker Denise, z.b. te Heist.

Overlijdens : Hansens Céline, z.b. 
66 j., echtg. Ancien Charles, Parent- 
straat 25. Overleden te Sugny, prov. 
Luxemburg; Morbée Camiel, politie
agent, 65 j., echtg. Carpentier Louise, 
Zeedijk 219; Vanwelden Maurice, dok
werker, 42 j., St. Antoniusstraat, 32.

W E R K L O Z E N S T A T IS T IE K
Week van 3 tot 8 April.

Volledig mannen :
179 183 184 184 180 180 

Volledig vrouwen :
25 23 20 17 15 15 

Gedeeltelijk mannen :
178 72 83 46 35 37 

Gedeeltelijk vrouwen :
1 - - - 1 1

ZEEBRUGGE
S TR A N D W I1JK

Het ontwerp van het bijzonder aan 
legplan voor de Strandwijk te Zee
brugge werd door de gemeenteraad 
voorlopig aangenomen. Alle personen 
die opmerkingen te maken zouden 
hebben, worden verzocht dit per 
schrijven vóór 22 April a.s. te 10 uur 
aan het gemeentebestuur te laten 
kennen. Voornoemd plan ligt ter in
zage van het publiek op het Admini
stratief bureau, St. Donaasplaats 25 
te Zeebrugge tot 22 April a.s. Y

B U R G E R L I J K E  STA N D
Bebcorten : Pollet Willy, Lisse- 

weegse steenweg; Frank Charles, 
Heiststraat; Demeester Henri, Ge- 
nuastraat. Y

Meuuie âanââidjetteti 

van 1CCC fo.
-is.

Als onderschrift bij de afbeelding in 
de bladen van de nieuwe bankbiljet
ten van 1000 fr. wordt de h. Geeraert 
voorgesteld als sluiswachter van 
Nieuwpoort.

Het is nochtans overbekend, dat de 
onderwaterzetting in de Oktoberda
gen 1914 geleid werd door Karei Cog- 
ghe, tot wiens nagedachtenis een 
borstbeeld te Veurne opgericht werd.

De sluismeester van Nieuwpoort was 
de verdienstelijke h. Dingens, die met 
gans zijn personeel door de militaire 
overheid de sluizen moest verlaten 
vóór de onderwaterzetting. De h. Gee
raert, die zich tijdens het werk waar
van er zoveel afhing, zeer verdienste
lijk heeft gemaakt, behoorde niet tot 
het personeel der sluizen, wat noch
tans geen afbreuk doet aan zijn moe
dig gedrag.

NIEUWE UURREGELING

Oostende-Brussel en omgekeerd
Doo.r het invoeren van de zomertijd 

in Groot-Brittanië op 16 April, zal de 
Engelse tijd gelijkstaan met deze in 
voege in België en Frankrijk. Bijge
volg zullen van deze datum af de uur
regelingen voor de diensten tussen 
Londen en Brussel over Oostende en 
Calais en omgekeerd als volgt gewij
zigd worden.

Londen, vertrek 11 -uur; Dover : 
aankomst 12,40uur, vertrek 13,20 uur; 
Oostende kaai : aankomst 16,50 uur, 
vertrek 17,30 uur; Brussel-Nqord : 
aankomst 19 uur,

Brussel-Zuid : vertrek 12,20 uur; 
Oostende-Kaai : aankomst 13,56 uur, 
vertrek 14,30 uur; Dover aankomst 
18,15 uur, vertrek 19,10 uur; Londen : 
aankomst 20,50 uur. Twee treinen 
vertrekken uit Brussel-Noord om 10,35 
uur en 10,55 uur.

Londen : vertrek 10 uur; Dover aan
komst 11,40 uur, vertrek 12,35 uur; 
Calais : aankomst 13,55 uur, vertrek
14,50 uur; Brussel : aankomst 20,6 
uur.

Brussel : vertrek 8,11 uur; Calais : 
aankomst 15,15 uur, vertrek 16 uur; 
Dover : aankomst 17,20 uur, vertrek 
18,10 uur; Londen : aankomst 19,50 
uur.

Handelsberichten
O O STEN D SE  K R E D IE T B A N K

N.V ., K . Ja n sse n s laa n  1 Oostende
X X X

B ila n  op 31-12-49
DEBET

Bonificaties interester.
en commissie 1.465.012,66

Alg. onkosten ;
a) uitbatingskosten : 973.750,24
b) wettelijke toekenningen

ten bate v.h. pers. 97.913,
c) taksen en lasten 70.765,
d) publiciteitskosten 10.714,40 
afschrijvingen 152.685,30 
Verscheidene 40.978,39 
Winst over het dienstjaar : 
Winstoverdracht : 69.283,64
Winst over 

dienstjaar : 1.369.391,60
1.438.675,24

KREDIET 
Ontv. intr. en

commissielonen 
Opbrengst titels in 

portefeuille 
Verscheidene 
Winstoverdracht :

4.250.494,23

2.990.166,95

653.252,09
537.791,55
69.283,64

4.250.494,23

Havenbeweging
Week van 3 tot 9 April 1950 : 

INGEVAREN :
3-4 : Belg. SS Saphir (Tilbury, stuk

goederen) ;
5-4 : Holl. MS Noordzee (Ports

mouth, ledig); Holl. MS Democraat 
(Londen, ledig) ; Belg SS. Saphir (Til
bury, stukgoederen) ;

6-4 : Belg. MS Amethyste (Tilbury, 
stukgoederen) ;

8-4 : Holl. MS Hoendiep (Rotterdam, 
ledig) ;
UITGEVAREN :

3-4 : Holl. MS Norrix (Tilbury, stuk
goederen) ; Holl. MS Noordzee (Ports
mouth, groenten); Duitse SS Brake 
(Hamburg, ledig) ;

4-4 : Belg. SS Saphir (Tilbury, stuk
goederen) ;

5-4 : Holl. M S Noordzee (Londen, 
groenten)

7-4 : Holl. MS Democraat (Blyth, 
pannen) ; Belg. SS H. Deweert (Rot
terdam, ledig).

WAARHEEN DEEWEEK
O O S T E N D E

FOR U M  : COQUIN DE PRINTEMPS» 
Tekenfilm van Walt Disney, in kleu
ren.

CAM EO : «DE VURIGE KAPITEIN» 
met Buster Crabbe

RIALTO : «LE VISAGE PALE» met 
Bob Hope en Jane Russell (Kleur
film). k .T.

C ORSO  : «JEUNESSE PERDUE» met 
Caria Del Poggio en Jacques Sernas.

RIO  en R O X Y  : «LA TRIBU PERDUE» 
met Johhny Weissmuller en Myrna 
Dell. K.T.

NOVA : «DE DERDE MAN» met 
Orson Welles, Joseph Cotten, Alida 
Valli, Trevor Howard en Paul Hoer- 
biger.

PALACE : «L’EXTRAVAGANTE M A 
DEMOISELLE DEE» met Joan Fon
taine en James Stewart. K.T.

B LA N K EN B ER G E

Van 14 tot 17 April :
CASINO : «HOME OF THE  BRAVE» 
COLISEE : «MIJN LEVEN IS EEN 

LIED» met Jane Ally son en Ann 
Sothern. K.T.

PALLADIUM : «GA ELDERS SLA
PEN» met Cary Grant en Ann She
ridan.
Van 18 tot 20 April :

CASINO : «LES AMANTS PASSION
NES»

COLISEE : «SLAVIN VAN HET VER
LEDEN» met Jane Russell en Louis 
Hayward. K.T.

PALLADIUM : «DOODSLAG» met 
Benn Harrison. K.N.T.

N IEU W P O O R T

H EIST

C IN E M A ’S
PALACE : van Vrijdag tot Zondag : 

«DE GRASZEE» met Spencer Tracy 
En Katharine Hepburn. K.N.T. 
van Maandag tot Donderdag : 
«SHAGGY, T R O U W E  GEZEL» met 
George Nokes, Brenda Joyce en Ro
bert Shayne. K.T.

M ODER NE : van Vrijdag tot Zondag : 
«SOLDAAT TEGEN W IL  EN DANK» 
met Jimmy Durants en Phil Silvers

K.T.
van Maandag tot Donderdag : «MC 
COY, DE DODER» met Mickey Roo
ney en Ahn Blyth. K.N.T.

C IN EM A ’S
NOVA : van Vrijdag tot Zondag : «DE 

ONBEDEKTE STAD» met Barry 
Fitzgerald en Dorothy Hart. 
Maandag en Dinsdag : «DE K A R 
TONNEN RUITER» met Sid Field en 
Margaret Lockwood.

CENTURY : Van Vrijdag tot Zondag : 
«DE MAN UIT COLORADO» met 
Glenn Ford, William Holden en El
len Drew.
Maandag en Dinsdag : «DR FU 
MANCHU» met Henry Brandon en 
William Royle.

V O E T B A L
Zondag 16 April te 15 uur :

SV Nieuwpoort—VG  Oostende
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« Le héros e\ le soldai »
van Bernard Shaw, zal op Zondag 23 me au Vent» en «Sexe faible»; Renée 
April a.s. te 20 uur, in de Koninklijke Cosima, de vedette van «Les Enfants 
Schouwburg van Oostende voorgesteld terribles» en «Het Leven van Utrillo»
worden, in gro.te voor-première van 
Parijs.

Dit meestewerk van Bernard Shaw 
zal steeds actueel blijven door dat de 
voornaamste vraagstukken der mens
heid steeds vraagstukken van oorlog 
en hart zullen blijven en door dat de 
auteur, door het schrijven van «Le 
Héros et le Soldat» misschien meer 
voor de vrede heeft gedaan dan alle 
conferenties der O.N.U.

Onder de vertolkers noemen wij : 
Denise Provence, de vedette van «Plu-

Marc Cassot, de vedette van «Dieux 
du Dimanche» en «Moineau Etudian
te»; Henry Charrett, Yvette Andreyor, 
veelbelovende talenten van toneel en 
cinema; René Marjac, Pierre Paulet 
en René Bergil, acteurs der voor
naamste schouwburgen van Parijs; 
verder nos: decorateur Paolo Ferrera.

De vertoning wordt in de decors en 
kostumes der opvoering te Parijs ge
geven.

Locatie is geopend.

17e Landjuweeltornooi
Op Zondag 2 April viel het doek ten meer dan het Van Neste Genoot- 

over deze buitengewoon spannende schap dit jaar. De vereniging «Pogen»
nationale wedstrijd. De Antwerpse van Lebbeke, met beroepsregisseur 
Stadsschouwburg aan de Kipdorpbrug Robert Maes, die in het vorig Lan ju- 
was te klein om al de belangstellen- weel de 4e prijs behaalde, werd deze
den te bevatten, die getuige wilden 
zijn van de slotvertoning, buiten wed
strijd, door de St. Augustinus Kring 
en van de proclamatie der prijswin
naars.

Op deze heugelijke dag had dhr 
Herman Van Overbeke, voorzitter van

keer voorbij gestoken door het Van 
Neste Genootschap van Oostende met 
zijn liefhebber-regisseur Staf Seu- 
rynck.

Een ander heugelijk feit, dat heel 
zeker te onderlijnen valt, is de eer
volle vermelding van drie Oostendse

de jury en tevens voorzitter van de liefhebbers, namelijk Jacqueline Tor-
Commissie van Toezicht, de gelegen- ney, Lucienne Verpoucke en Staf Seu-
heid om, gedurende drie redevoerin- rynck.
gen, tot drie maal toe de lof uit te Deze kranige diletanten moeten wij
spreken over de prachtige pre'staties. van harte gelukwensen, want dit is
die geleverd werden door alle 8 me- een onderscheiding waardoor zij met-
dedingende maatschappijen. een in het brandpunt van de Natio-

Ziehier enkele passages uit zijn di- nale belangstelling komen te staan
verse toespraken 

«De 17e Landjuweelwedstrijd is 
een schitterend succes over heel de 
lijn geworden, zowel wat de publieke 
belangstelling betreft als wat de op
voeringen aangaat, want het is de eer
ste Nationale Wedstrijd die op een zo 
hoog peil stond», en verder «Met ge
noegen hebben wij kunnen aanstip
pen dat het peil der vertoningen wel 
het hoogste was dat sinds het ont
staan of beter, sedert de herinrichting 
ioor Z.M. wijlen Koning Albert in 
1923, werd bereikt»

«Alle kringen hebben hun uiterste 
krachten ingespannen om hoogstaand 
(verk te brengen en de uitslag bewijst 
ten volle dat zij hierin geslaagd zijn, 
vermits niet één deelnemende kring 
minder dan 70 punten op de 100 heeft 
behaald».

Wat nu de uitspraak van de jury 
betreft, kunnen wij begrijpen dat 
ieder jurylid zijn eigen opinie heeft
doen gelden en het samenbundelen 
van die meningen heeft geleid tot het 
opmaken van de rangschikking zoals 
die verleden week reeds in de lokale 
pers gepubliceerd werd.

Toen de jury meedeelde dat 
Verbroedering» van Antwerpen de 
eerste prijs bekomen had en eveneens 
de prijs van «Eenheid en Zuiverheid 
van Uitspraak», brak er een storm
achtig...  gejouw en gefluit los in de
nokvolle schouwburg. Wij vonden dit 
niet fair vanwege dit publiek, dat 
voor het grootste gedeelte uit toneel
liefhebbers bestond. Als er grieven 
zijn wat betreft deelname van be- 
roepsregisseurs en van verkapte be- 
roepsactrices’ die zich als liefhebbers 
doen doorgaan, dan kan men dat wel 
op een andere manier aanklagèn. 
Zelfs indien er twijfel bestaat betref
fende het toekennen van de prijs van 
zuiverheid van uitspraak, dan moet 
men zich toch neerleggen bij de uit
spraak van de jury, die dit op haar 
eigen wijze beoordeeld heeft.

Heel begrijpelijk was in  Oostende
de verwachting hoog gespannen en 
velen zullen blij zijn dat deze beklem
ming nu weggenomen is. De duizen 
den stadsgenoten, die één van de drie 
vertoningen van «MARIA STUART» 
alhier bijgewoond hebben, zullen nu 
wel begrijpen wat een krachtinspan
ning er verlangd wordt om een goed 
figuur te slaan in een Landjuweei- 
wedstrijd.

Het VAN NESTE GENOOTSCHAP is 
voor een eerste kontaktname eervol 
uit de strijd gekomen. Om  in dit hoog 
gezelschap 73 punten op 100 te beha
len, moet men meer dan middelmatig 
presteren. Het vorig jaar waren er 
verschillende deelnemers, die ver be
neden de 70 t.h. bleven. De Maat
schappij, die verleden Jaar de 2de 
prijs bekwam, had maar enkele pun-

Kortom, de bekomen uitslag is wer
kelijk van aard om het K V G O  aaa te 
zetten het volgend jaar weer mee te 
dqen aan dit Nationaal Tornooi waar 
slechts de beste kringen van het 
land toegelaten worden.

B I J  D E  B IJZ O N D E R E  S C H IJ F  VO O R 
P A SEN
van de

Koloniale Loterij
is er

M E E R  T E  W IN N EN
en is het 

G E M A K K E L I J K E R  T E  W IN N EN  
Lees dit :

Z E V E N  EN  T W IN T IG  M IL L IO E N  IN 
P L A A T S  VAN A C H T T IE N

zullen verdeeld worden in  loten zoals 
volgt :

E E N  S U P E R G R O O T  L O T  VAN 
V I J F  M IL L IO E N

Een supergroot lot van 
T W E E  EN EEN  H A L F  M IL L IO E N

aangeduid door de zes cijfers van het 
biljet

D rie  loten van  EEN  M IL L IO E N
Om  te winnen volstaat het de VIJF 
laatste cijfers van het biljet te hebben

D ertig  loten van  100.000 f r  —• D ertig  
loten van  50.000 f r .

Zestig  loten van  25.000 f r . —  Honderd 
tw in t ig  loten van 12.500 fr .

Om  te winnen volstaat het de VIER 
laatste cijfers van het biljet juist te 

hebben
Zeshonderd loten van  5.000 f r .  —  

zeshonderd loten van 2.500 f r .
Om  te winnen volstaat het de DRIE 
laatste cijfers van het biljet juist te 

hebben
Negenduizend loten van 500 fr .

aangeduid door de twee laatste cijfers 
van het biljet 

Het b ilje t  150 f r .  —
Het tiende : 16 f r .

Een zelfde biljet kan meerdere loten 
winnen

TR E K K IN G  OP ZATERDAG 29 APRIL
(253)

— Aanbestedingen —
—  17 April : te 11 uur op de Dienst ken, opgericht door de Duitse troepen, 
der Militaire Gebouwen, 27, Hooi- in de Rijksmiddelbare Meisjesschool 
straat, Brugge : leggen der electrische (vroegere gemeenteschool) te Nieuw- 
verlichting en drijfkracht in een poort.
loods in de Gen. Mahieukazerne te —  21 April : Te 11 uur op de Bijz.
Oostende. Dienst der Kust, 69, Langestr., Oost-
— 17 April : Te 11 uur op de Dienst ende : herbouwen van een loods voor 
der Militaire Gebouwen, 19, Meirstr. motorreddingdienst te Nieuwpoort.
Antwerpen : plaatsen van houten 
schotten in de Officierenmess, Gen. 
Mahieukazerne te Oostende.
—  20 April : Te 11 uur ten stadhuize 
Oostende : herbouwen van een tweede 
gedeelte van de Oostkaai van het 
Houtdok. Bestek 31.000.000 frank.
—  21 April : Te 11 uur op de Dienst 
der Baan, station Brugge : Afbreken 
van een bunker in gewapend beton, in 
het station Oostende-Kaai.
—  21 April : Te 11 uur op de Dienst 
der Baan, station te Brugge : bevloe
ren van de perrons van sporen 1, 2, 3, 
4. 5, 6 en 7 in het station Blankenberge
—  21 April : Te 11 uur op de Dienst 
der Gebouwen, 9, Gouden Handstraat 
te Brugge : aanleggen van de verlich
ting der borden in de Rijksmiddelbare 
School, Technische School te Blan
kenberge.
—  21 April : Te 11 uur op de Dienst 
der Gebouwen, 9, Gouden Handstraat 
te Brugge : afbreken van bouwwer-

27 April : Te 11 uur ten stadhuize 
te Oostende : bouwen van 84 grafkel
ders voor 3 personen op het kerkhoï 
van de Stuiverstraat.
—  27 April ; Te 11 uur ten stadhuize 
te Oostende : schilderwerken aan de 
school Meiboom.
—  28 April : Te 11 uur op de Bijzon
dere Dienst der Kust, 69, Langestraat, 
Oostende : onderhoud van de havens 
en de kust in 1950-51.
—  2 Mei : Te 11 uur op de Dienst der 
Militaire Gebouwen, Luchtmacht, Gé- 
ruzetkazeme, Gen. Jacqueslaan, Etter
beek : verlagen van het grondwater
peil van de Polder drainering), en uit
baggeren van grachten in de omge
ving van het Vliegveld te Koksijde. 
Bestek 2.060.000 fr.

—  5 Mei : Te 11 uur op de Bijzondere 
Dienst der Kust, 69, Langestraat, 
Oostende : bedienen van bruggen, 
sluizen en veren van de bevaarbare 
waterwegen.

Vxouuten-JOawieâ
SpipAacvtt 

aaai de loeeâ

ZONDAG  : Asperges met hard gekook
te eieren en gewelde boter —  Ker

men zich behelpen door een eenvou
dige pleister op de scheur te plakken, 
en deze met waterverf of beits de ge
wenste kleur te geven.

M O D E -T IP JE S
Voor de voor j aarsman tels geeft de

velsoep —  Gekookte ossentong —  <<Haute Couture» twee grondvormen
Witte boontjes (Flageolets) —  Zu- aan> n.l. de losse en de spannende
re saus — Gekookte aardappelen —  rnantel. Iedere vrouw kan dus de man-
Gevulde sinaasappelen. uitkiezen, die zich het best aan-

M AAN DAG  : Gebakken runderlapjes bij haar figuur.
—  Spinazie -— gekookte aardappe- , eerste plaats hebben we dan
len ■__Fruit. de gedetailleerde mantel met aanslui-

DINSDAG  : Gebakken paling —  Hol- tend corsage en lichtjes klokkende rok.
landse saus —  Gebakken aardappe- . merken valt dat de wijd-klok
len —  Vanillerijst.

W O E N SD A G  : Varkenscoteletjes — 
Bloemkool —  Gekookte aardappe
len —  Rabarbercompote.

DON D ER D A G  : Biefstuk — Sla — Fri
tes —  Chocoladevla.

VRIJDAG : Gestoofde kabeljauw — 
Aardappelpuree —  Havermoutkoek- 
jes.

ZATERDAG  : Gebraden worst —  Ap-

kende rokken hebben afgedaan; glad 
o.m de heupen vallen deze mantels dit 
seizoen soepel, zonder opvallende ruim
te, naar beneden. De taille is wat min
der af getekend dan verleden jaar het 
geval was. De revers, en de kleppen 
der zakken zijn tanielx-k breed, de 
sluiting bestaat uit een dubbele rij 
knopen. Bij deze mantels is de mouw 
altijd op klassieke manier ingezet, en

pelmoes -  Gekookte Aardappelen -  J S Ï
Yoghourt met beschuit.

S P R E U K E N  VAN D E  W E E K

vaardigd uit effen scof, zien we ze dit 
jaar ook veel in kraaiepootjes-stof, 
afgebiesd met tres ii de donkerste

O. "■-UIM.K TMr. UE *>■-■-■' tjnt dpr tnf
—  Deze week opnieuw overvloedige f * .• . .___ . ,
aanvoer van vis aan de kust, alle soor- t1 Is de ruime losse
ten zeer voordeliep nriizen mantel, die echter eveneens merke-
ten, zeer voordelige prijzen. hjk smaller ig geWorden. Dit model

~  v e r I  bledt vele mogelijkheden voor alle tien bovenal VERS. guren daar het dlkwijlg klelne onge.

regeldheden van het silhouet kan ca-
—  Verse vis van eigen vangst : deze 
week in alle winkels van ’t land.
—  Eet deze week kleine vis : rog, 
pladijs, wijting. Goedkoop en lekker.

R E C E P T E N  VAN D E  W E E K  
H O E M O ET  MEN V IS  B A K K E N

moufleren, wat bij de spannende man
tel niet mogelijk is. Vele menen ten 
onrechte dat de losse mantel uitslui* 
tend dient voorbehouden als sportie
ve dracht. Van een mooie txfen stof 
gemaakt, kan deze mantel echter zeer 

Om  goed vis te bakken, moet men gekleed zijn. De raglan en de aange- 
een goede pan bezitten. Als die nieuw knipte mouw viert hier hoogtij. De 
is, wordt er wat vet in gedaan en fel mouwen zijn tamelijk wijd, en de 
verwarmd, daarna wordt ze met een kraag, minder groot dan verleden jaar, 
papier uitgeveegd. In die pan zal nooit sluit hoog.
geen vis meer plakken. Fantasie-zakken van allerlei vorm

Mogen wij U er ook aan herinneren zorgen tevens voor versiering, 
dat men geen goede resultaten be
komt als men in weinig vet bakt ?
Het is beter wat te veel te gebruiken 
dan te weinig.

Olie van een goed merk zal daartoe 
de beste diensten bewijzen. Als de olie 
zo heet is dat blauwe rook uit de pan 
stijgt, is het ogenöiik gekomen om er 
de vis in te leggen

Ons wekelijks 
praatje

Z E  Z IJN  K IN D E R E N ...
Moeders verjaardag staat voor de 

deur, en vader maakt allerlei plannen 
om haar op de heuglijke dag te ver
rassen. Het driejarig Hansje en zijn 
zesjarig zusje hebben hem daarbij 
mogen helpen.

, .. , . Daags voor de grote dag is de klei-
overvloedig spoelen en met wat zout ne jongen opmerkelijk stil en zwijg-

G E B A K K E N  W IJT IN G
De wijting schoonmaken door kop 

en vinnen af te snijden en de inge
wanden te verwijderen. Hem daarna

inwrijven. De wijting in de bloem wen
telen en bakken in dampende olie. Als 
de vis mooi bruin is, wordt het vuur 
wat zachter gezet. De gebakken wij
ting wordt warm opgediend met ci
troen.

G E B A K K E N  P A L IN G
Benodigheden : 1 kg. Zeer dikke 

paling, 20 gr. zout, bloem, paneermeel 
of fijngehakte beschuit, 25 gr. boter, 
kropsla, peterselie.

zaam. Eindelijk, als moeder hem naar 
bed brengt, geeft hij z’n hartje lucht : 
«Mammie,» vraagt hij angstig, «waar
om snijdt men de tongen van katten 
af ?» - Moeder zegt verschrikt ; «Maar 
Hansje, dat doet toch niemand, dat is 
afschuwelijk !» Maar de kleine man 
laat zich niet uit het veld slaan : «Zou 
je ze lusten ?» vraagt hij met een ern
stig gezichtje. Mo.eder rilt bij de ge
dachte. Dan brengt Hansje zijn mond- 
je dicht bij haar oor en zegt : «Vader 

Bereiding : De gewassen palmgmo- geeft je morgen een doos vol» - Een 
ten op een vergiet een half uur in zout ogenblik kijkt moeder haar kind ver
laten staan ; ze stuk voor stuk afdro- stomd aan, maar dan gaat haar een 
gen en m bloem, paneermeel of fijnge- licht op : kattetongen, kattetongen 
hakte beschuit wentelen. De boter m  van chocolade ! Moeder schatert het 
een koekenpan lichtbruin laten wor- ujt, zowel om het misverstand van 
den, de palingmoten er in leggen en haar kleine jongen, als om het ver- 
aan alle kanten vlug bruin bakken, raden verjaarsgeheimpje..
De schotel garneren met schijfjes ci- Dan bemoeit zusje zich met het ge- 
troen en takjes peterselie of sla. — • -

H O LLA N D S E  SAU S
Benodigheden : 2 eierdooiers, 100 

gr. boter, 1 eetlepel azi’n, 1/2 theelepel

val : «Jij domme jongen,» roept ze ver
wijtend, «nu hebt je moeder alles ver
raden !» Dit vernietigend gezegde 
kan Hansje zich toch niet zonder te-

ritrnpn^n 1 the^lpnel 7out 1/2theele- SensPraak laten welgevallen. Veront- citroensap, 1 theelepel zout, tneeie waardlgd wendt hij zich tot moeder

U I T S L A G E N
—  5 April : Leggen der centrale ver
warming en luchtconditionnering als
mede de warmwaterbedeling in het 
hoofdgebouw van Posterijen, Tele
graaf en Telefoon te Oostende : C. 
Bakker, Oostende : 3.361.907 fr of 
3.558.877 fr.

Hoogste aanbod : Sotec, Brussel : 
5.475.152 fr.
—  3 April : Vernieuwen van beton
nen afsluitingsmuur in het Mil. Insti
tuut voor Zeeluchtkuur te Oostende : 
Bentein, Langemark : 21.372,50 fr. 
14.317,50 fr. (variante).

Hoogste aanbod : Verburgh, Brede
ne : 26.975 of 22.825 fr.

—  3 April : Vernieuwen van vloeren, 
herstellen van muurbekledingen en 
bouwen van spoelbakken in de keuken 
en aanpalende lokalen van het Mil. 
Instituut voor Zeeluchtkuur te Oost
ende ; Aneca R., Zedelgem : 53.071,75 
fr.

Hoogste aanbod : De Busschere L., 

Oostende : 70.700 fr.

en zegt : «Is helemaal niet waar, hé 
mams ? Want ik heb niets gezegd van 
het vloerkleed.»

Nu weet moeder ook de tweede ver-
«Vader

heeft wel de goeden uitgezocht om

H U IS H O U D E L IJK E  W E N K E N

Kandidaten voor de Militaire School
Uit gegevens van het Ministerie 

van Landsverdediging blijkt dat de 
inschrijvingen van de sessie 1950 van 
de Kon. Militaire School het aantal 
beschikbare plaatsen ver overtreffen.

De inschrijvingen werden op 25 
Maart gesloten. Voor 236 plaatsen
werden 490 kandidaturen ingediend. Vlamingen hiervan nuttig gebruik
waarvan 241 Franssprekenden en 249 gemaakt en werden alle plaatsen be-
Vlamingen. zet, behalve dan voor de luchtmacht.

Hier waren vier kandidaten terwijl
Er waren slechts 98 plaatsen voor er voor acht plaats was. Rh.

pel peper.
Bereiding : De eierdooiers met het 

zout, de peper en de boter roeren, 10 
à 15 minuten, tot een dikke witachtige
massa, de azijn toevoegen en de pan rassiT1„ pn vrn1iik rtPnkt- 7P

of kom au bain-marie plaatsen. De hee/t w e f  dl Joeden uitee
eiermassa onder voortdurend kloppen hem te hel*%n%  &̂ lend legtTe dan
verwarmen, tot zij een dikke sc tegen het jongentje : «Nee hoor Hans,
ge saus vormt. Het citroensap er door °  h t v1Jnprtlppi wppt „=„4.,,.
roeren en de saus onmiddellijk opdie- Maar nu is ZUSje helemaal boos :

en* «Wees toch stil,» zegt ze, «anders ver-
tel je ook van die mooie nieuwe vaas». 

Maar Hans verdedigt zich : «Nee,
—  Om  de vergulde lijsten van schil- van die vaas vertel ik helemaal niets !» 
derijen of spiegels schoon te maken En dan valt hij in slaap.
mengt men 10 gram bleekwater met De volgende ochtend vond vader, dat 
eenzelfde hoeveelheid eiwit, met het moeder toch zo vrolijk keek, en zo 
bekomen mengsel wrijft men nu goed uitgelaten blij was, toen hij haar met 
over alle delen van de lijst, vooral ook de cadeau verraste, 
tussen kleine spleetjes en hoekjes.
Om  de lijst weer droog te maken, JAM BO N  AU V IN  D E FR A N C E  
neemt men een flinke prop watten en Week een mooie ham in koud war 
wrijft hiermee zachtjes over alle voch- ter; laat hem daar een hele dag in 
tige delen. en ververs het water tweemaal. Ver-
—  Een scheur in een lederen stoel of volgens wordt de ham in een stoofpan 
zetel laat zich gemakkelijk repareren, gelegd en met ruim water 25 minuten 
Wanneer men maar een stukje leder per kilogram gekookt.
van dezelfde kleur kan vinden. Dan zodra hij kookt, wordt het gas laag 
lijmt men een passend stukje dun le- gedraaid en blijft hij zo heel zachtjes, 
der met lederlijm onder of op de nauweli'ks kokend, staan, totdat hij 
scheur. Ook kleine gaatjes kan men gaar jS Dan wordt het vel er af geno- 
op deze wijze behandelen. Kan men men en de ham versierd met het te- 
geen bijpassend iGder vinden, dan kân yggi g^n vet.

Neem nu het been er uit en maak 
de «steel».

Plaats het aldus geprepareerde stuk 
in een schone pan en giet er een fles 
goede Bourgogne-wijn (Corton of Po
rn ar d) over. Schik er een 36 champi
gnons omheen, die zacht in -de boter 
gesmoord zijn, evenals een paar do
zijn kleine uitjes eveneens in de boter 
gesmoord, en kook dit alles een uur 
lang met een halve liter lekkere jus. 
Vergeet vooral niet om de ham elke 
5 minuten te bedruipen. Zodra de 
saus goed is, d.w.z. ingekookt, wordt 
de ham op een schaal gelegd, gesne
den en gegarneerd met de champi
gnons en uitjes. Geef er apart ’n zeer 
romige kastanje-puree bij.

CINDERELLA

Fransprekende en 138 voor 
gen over.

Vlamin-

Hierbij dient opgemerkt dat in alle 
afdelingen van de K.M.S. meer plaat
sen beschikbaar werden gesteld voor 
Vlamingen dan voor Walen. Voor het 
eerst sinds de bevri;ding hebben de
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Zondag e.k. wordt gevoetbald te 
Oostende. S.K.V.O. speelt haar 
competitiematch tegen R.C. De 
Panne om reden van werken 
aan het terrein die zo spoedig 
mogelijk moeten aanvangen. 
Voetballiefhebbers, onthoudt 
dus : om 15 uur : S.K.V.O.— 
R.C. De Panne.

SPORTNIEUW S
Daar er rondom de kamp Odon- 
Young Cyclone grote belang
stelling bestaat, achten we het 
geraadzaam de boksliefhebbers 
er aan te herinneren dat de lo
catie open is als naar gewoonte. 
Voorziet U dus tijdig van en- 
treekaarten !

Mooi r a a s v o M  op i .s .o .
Doordrijvende roodgroenen hielden stand tegen 

een gehavende CORT-ploeg
We kunnen het s lech ts ge lukkig  noemen dat de C .O .R .T . n ie t h aa r 

ste rkste  fo rm atie  n aa r Oostende had gestuurd .
We vragen ons im m ers a f  w a t ASO zou hebben in  te brengen ge

had tegen e lf beroepsspelers van  het ka lib er van Frutoso , D a R u i, 
Bou lha ib  en andere Le fèb re ’s. !

T h a n s  w as voor een ge lukk ig  evenw icht gezocht zodat de p a rtij 
een ge lijkopgaand verloop kende en de spann ing  nooit u it de luch t 
w as.

Zowel ASO a ls  de bezoekers spanden zich in  om goed voetbal te to
nen m aa r w anneer bleek dat de techn iek  der Roubaisiems de boven
hand zou halen , w ierp  roodgroen zich  met volle overgave in de s tr ijd  
en w is t a ldus tot het einde toe het evenw icht te behouden. En  zo 
verlie ten  dan  ook die ta lr i jk e  toeschouw ers tevreden het te rre in .

V E L D O V E R W IC H T  VO O R A .S .O . De voorhoede leverde een bevredi-
De eerste helft was uitgesproken in gende prestatie alhoewel enkele reu- 

het voordeel der roodgroenen en na zekansen onbenut werden gelatén. De
de rust zorgden ze, tegen de wind 
in, voor een meer dan goede repliek 
zodat ASO meer overwicht aan de 
dag legde dan de CORT. Dit over
wicht ging echter niet gepaard met 
de gewenste productiviteit.

aanvallen werden doorgaans buiten
gewoon goed opgebouwd doch de fi
nish ontbrak. Vandierendounck speel
de een goede wedstrijd en viel vooral 
op door zijn fijn kantwerk waarbij 
hij enkele prachtkansen schiep. San-

De wedstrijd zette in met enkele ders speelde een sterke wedstrijd en
treurige voorzetten van Eeckeman 
waarna een prachtige spelphase volg
de langs Vandierendounck die aan De 
Cuman voorschotelde. Deze laatste 
schoot echter onbegrijpelijk over. 
Daarna plaatste Sanders mooi voor 
doel maar niemand was gevolgd De 
ene aanval volgde op de andere, doch 
De Cuman verknoeide enkele mooie 
kansen. Da Rui moest evenwei duike
lend een mooie shot van De Cuman 
verwerken. Wanneer Vandierendounck 
zich echter heel goed heeft opgesteld, 
kwam hij in het bezit van de bal en

bewees reeds over maanden een Mi 
chel - reeds lang vergeten ! - waar
dig te zijn.

Monteny leverde spel van bovenste 
gehalte terwijl Eeckeman vaak ge
pakt scheen door de ziekte terug te 
keren met de bal en te veel naar bin
nen te spelen. De Cuman viel op door 
zijn strijdlust doch kan ditmaal niet 
als argument doen gelden, dat hij 
geen voorzetten genoeg kreeg. Daar 
zijn stopper zich niet erg hield aan 
zijn stopperstaak, kreeg Robert heel
wat bewegingsvrijheid, zodat hij meer-

Y.G.O. P A A S TO E N O O I
GEW ONNEN DOOR 

THE W OLKING F . C .  LONDON
G ehand icapeerd  door een w a a r  hondenw eder, is het tornooi van min. Melis, 47e min Short 48e min

VG O  zeker geen fin a n t ië le  m eeva lle r geworden zodat de kran ige or- Short, 53e min. Pinck, 55e min. Wiles
g an isa to rs  jam m er genoeg geen loon n a a r  werken hebben gekregen, en 82e min. Smith.

M aar we dienen er o n m id d e llijk  aa n  toe te voegen dat de echte Uitblinkers : Bij Wolking waren
sportm annen  die regen en w ind  hebben getrotseerd  zich  hun ver- geen zwakke plaatsen te bespeuren,
p laats ingen  zeker n ie t zu llen  beklaagd hebben w an t sp ijts  de ontke- Het was een homogene ploeg be-
ten in g  van  a lle  o nw eerskrach ten  w as er op A rm enonville  f l in k  spek- staande uit elf prima voetballers die
ta ke l te zien , spektake l dat z ijn  hoogtepunt bereikte b ij de fin a le  alle knepen van de stiel kennen
w a a rin  twee aan  e lk a a r gewaagde ploegen streden voor de eindzege Bij V G O  speelden alleen Dujardin
w elke ten slotte  een t ik je  gevleid  n a a r de Engelse gasten g ing. en Swinberghe goed in verdediging.

De atm osfeer welke t ijd e n s  deze laa ts te  w ed strijd  heerste, zu llen  we Aspeslagh verbetert meer en meer,
n ie t zo snel vergeten. Het w as een h ardnekkige  kam p w aaraan  terwijl in de voorlijn alleen Melis té
de aanw ezigen m eer genoegen hebben beleefd, dan aan  g e lijk  w elke noemen valt met Gysels nu en dan.
w ed strijd  w elke d it ja a r  te Oostende w erd gespeeld.

stuurde het met een boogschot in de maals in buitengewone schietgelegen-
netten.

CORT kwam daarop gevaarlijk op
zetten doch de linkervleugel schoot 
vóór Gernaye in het zand. Op fraaie 
voorzet van Sanders schoot Monteny 
wat later op de lat. Da Rui verliet 
daarop het veld en werd vervangen 
door Perignon.

heid kwam doch meerdere kansen 
liet teloor gaan. Na zoveel weken 
blijft de vraag «De Cuman al dan niet 
een midvoor ?» open.

Er dient erkend dat, gezien mordi
cus werd gehouden aan oudere ele
menten, De Cuman als dusdanig goed 
zijn plan heeft getrokken en bewees

We noteerden nog een mooi shot na Lenaers, de aangewezen kandidaat 
van Vandierendounck en een minuut te zijn.
voor de rust ging Singier onweer
staanbaar voorbij Sabbe en Gernaye 
en tekende de gelijkmaker aan.

Na de koffie gaf ASO in têgenstel- 
ling met de verwachtingen een goede 
repliek, doch in die periode toonde 
Sanders zich eerder een tikje te per

De leiding van dhr Vandemoortel 
was niet van enkele vergissingen ge
speend.

De ploegen :
A.S.O. : Gernaye, Sabbe, Jer. De

schacht, Hollemeersch, Beadie, Fré 
Deschacht, Vandierendounck, Sanders

Doelpunten : 25e min. Vandieren
dounck, 44e min. Singier, 70e min.

soonlijk zodat van zijn goede vleugel- De cuman, Monteny en Eeckeman. 
openingen niets meer in huis kwam. c.O.R.T. : Da Rui (Prignon), G. Bos- 
Toch moest Perignon nog vaak zijn SUS; Baulhaïb, Frutoso, R. Bossus, Pa- 
kwaliteiten boven halen om zich uit- rein, Hugo, Lefèvre, Kretschmar, Wal
eindelijk toch gewonnen te geven ravens, Singier. 
voor Monteny die, in off-side positie, 
van dichtbij binnenknalde. Frutoso _______ _
zette zich dan voor de wagen en de Monteny en 85e**min.~sïngier ' 
lokale verdediging kreeg het vaak 
hard te verduren. Er zou echter uit
eindelijk een aarzeling van Sabbe no
dig zijn om aan Singier andermaal de 
kans te geven de ploegen gelijk te 
stellen. Volgde nog een loffelijke po
ging van De Cuman doch de eind
stand bleek bereikt.

Rh

UN. PARIS - UN. GENT 
1 3

De eerste wedstrijd stelde de verte
genwoordigende ploegen van de Parij- 
se en de Gentse universiteiten in lijn. 
In het Franse team staken ongetwij
feld enkele flinke krachten maar 
Gent was individueel toch sterker het
geen op het einde van de wedstrijd 
duidelijk aan het licht kwam. Aan de 
10e minuut ging Decorte onweerstaan
baar door de Parijse verdediging en 
opende de scoor. Aan de 12e min. weet 
Gobert verder gebruik te maken van 
een vrijschop om de stand op 0-2 te 
brengen. Parijs doet loffelijke pogin
gen om het tij te doen keren, doch 
Gent blijft het hoge woord voeren.

min Gobert, 36e min. Day, 43e min. 
Dewachter.

Uitblinkers : Bij Parijs vielen op de 
kleurling Mamosa, Baron, Barbier en 
Day.

Bij Gent waren Decorte, Goethals, 
Willems en Gobert de besten.

Referee Steen had weinig last met 
beide ploegen en deed goed wat hij 
moest doen.

V.G.O. -
WOLKING LONDON

2 - 6

De lokalen zijn het eerst ten aan
val doch London geeft een goede re-

De rest speelde vo.oral na de rust 
onder het vriespunt en de jonge Dob
belaere krijgt al de gewoonte om in 
plaats van snel te ontzetten, de bal 
bij te houden, een ziekte waaraan 
gans de VG  ploeg lijdt.

BESLISSING

UN. GENT - 
WOLKING LONDON 

2 - 3
De jongens van de Gentse Uni- 

versiteit hebben tegen de sterke En
gelse ploeg een prestatie geleverd die 
zeker lovenswaardig is daar ze geen 
enkel ogenblik werden overspeeld en 
de Engelsen zelf tot alles geven heb-

Op ontsnappingen weten de Fransen h em zelf1 ben gedwongen. Aldus is deze wed-
ten benadeelt.. Langzaam neemt VG O  strijd uitgegroeid tot een waardige,
overwicht en aan de 24e min weet spannende finale die iedereen zal heb-
Gysels de stand te openen. Wat later t)en bevredigd

Ï?st* ™?lls ,hard ?ho}  waartegen Gent plaatst de Engelsen eerst te-
Eastaff machteloos staat. gen Wjn(j en trekt onmiddellijk op het

Tot aan de rust is roodgeel in de ^oel van Eastaff af. Van Hoeyweghen
m x r o  I /-»ri rtn P - n r r o l c ü n  Wli lirnv» i n f o v c t  . . . . .  _ . ° ___

corner af te dwingen, die een doel
punt oplevert langs Day.

Voor de rust kan Dewachter echter 
de stand terug op 1-3 brengen.

Na de koffie komen de Fransen op
zetten maar de verdediging der ver
overaars van het Gravenkasteel staat 
pal. Anderzijds beginnen de Gente
naars te knoeien, zodat de stand niet 
meer gewijzigd wordt.

Gent klasseert zich aldus overver
diend voor de finale.

De ploegen :
Un. Gent : Willems, Vanderhoever;, 

Van Huysse, Gobert, Adams, Goet
hals, Legat, Vervaet, Decorte Walrae- 
vens en Dewachter. Kleur blauw
geel.

aanval en de Engelsen blijken uiterst 
tevreden met een 2-0 achterstand de 
rust te bereiken.

Na de koffie komen deze echten zeer 
gevaarlijk opzetten en alras Blijkt 
dat V G O  zich lelijk misrekend heeft. 
Aan de 47e min. reeds zet Short een 
vrijschop in doel om terwijl zelfde 
speler amper één minuut later de 
stand gelijk maakt. Daarmede is nog 
geen einde gekomen aan de Londense 
furia want vijf minuten later schiet

F A IR E  O E F E N P A R T IJ
Ongetwijfeld heeft de bezoekende 

ploeg van Roubaix ons goede voetbal 
voorgeschoteld doch een gekwetste 
Da Rui en een vijftal reserven wa
ren oorzaak van een soms zwak ploeg- 
verband en onsamenhangende aan
vallen.

Da Rui acteert immers gewoonlijk 
als derde back. Gezien zijn kwetsuur, 
opgelopen tegen Montpellier, meest 
hij koesjes tussen de palen blijven en 
dat rukte de Franse verdediging uit 
het verband. Verder waren plleen 
Boulhaib, Frutoso, Lefèvre, Kretsch
mar en Singier spelers van de eerste 
ploeg zodat de ploeg werkelijk ver
zwakt tussen de lijnen kwam.

Toch hebben de Fransen aange
naam verrast met hun open spel, hun 
goede inspiratie en hun zuiver ont
zetten. Balkontrole en dekking waren 
eveneens goed verzorgd zodat de par
tij vaak de allures van een voetballes 
aannam. .

Want, men kere het zoals men wil, 
het is ten slotte de Oostendse door- 
drijvendheid die het evenwicht tot 
het einde toe heeft weten te behou
den.

Bij ASO was de opstelling van Bea
die zeker een verrassing van formaat. 
We bedoelen wel : «de opstelling» en

POLITIE S.K.
afgetekend meester van Guys London

Un Paris : Bertagnol, Ma.ureau, Ba- faTe? g ^ f f  DemareTt M e s  f k a ï  
n npmarpt Priiripnt Mamnsa Rar. later geert uemarest wnes üe Kans

de stand op te drijven. VG O  poogt 
zich moedig uit de knel los te wer
ken. Melis beweegt hemel en aarde, 
doch het mangelt de Oostendse voor
hoede aan besluitvaardigheid. W an
neer er voor Demarest een geharre
war ontstaat, doelt Wiles nr 5. Nu

ron, Demaret, Prudent, Mamosa, Bar
bier ,Day, Sury, Talbot en Pihen. 
Kleur paars-wit.

Doelpunten : 10e min. Decorte, 12e

verkijkt echter een open kans. Het 
duurt echter niet lang of Gent rukt 
weer op, de Engelse doelman moet 
meermaals handelend optreden. De 
reacties van Wolking blijven inmid
dels niet zonder gevaar maar Willems 
kan op zijn beuurt alle gevaar bezwe
ren. De Engelsen leggen er inmiddels 
alles op aan om ti;'d te verliezen en 
kunnen zich maar niet voegen naar 
het Belgisch reglement dat verbiedt 
de doelwachter te verhinderen zijn 
kamp te zuiveren. Eindelijk zal De
corte met een prachtschot de stand 
openen maar de Engelsen geraken 
wat later aan een goedkoop doelpunt 
wanneer Wiles voor doel de bal met 
de arm kontroleert en binnenzendt.

Na de rust is het woord aan de En
gelsen die van uit alle hoeken op doel 
knallen. Toch is het Decorte die met

De ploegen :

heeft de partij haar einde bereikt en plafond-shot andermaal voorsprong 
zonder veel moeite komt er langs geeft aan zijn ploeg. Gent bezondigt
Smith nog een doelpunt bij. zich thans aan te open spel en in

Wolking plaatst zich dus eveneens plaats van zoals de Engelsen de tijd
voor de finale tegen de Un. Gent. voor hen te laten werken bespoedigen

De ploegen : ze hun eigen ondergang. Shott kan
V.G.O. : Demarest, Geeraert, Swin- aan de 67e min. de stand gelijk ma-

berghe, Aspeslagh, Dujardin, Berten, ken terwijl Clarke zes minuten later
iongens tiidens de comnetitip hadden v m i u m u u u iu v s , ^ u m u ,,  Dobbelaere, Pieters, Melis, Gysels en de winning-goal lukt. Gent valt nog

gespeeld zoals ze zTterdag h de En- Bals’ Van Pamel’ Pertz’ Billiau- De' Tempelaere. verwoet aan doch de moraal is ge-
gelse gasten het vuur aan de schenen bruyne> Van Walleghem. Wolking London : Eastaff, Maecy, knakt en Legat zal door zijn lang treu-
hebben gelegd zouden ze zeker een Guys London : Coleman, Stanley, Reeves, Bosall, Moris, Clarcke, Short, zeien bij het inzenden nog een paar

«ndere L J ?  ’ S , “ '  ” ”  ‘ ' S Î . Ü ' î f c

De Oostendse politie mag tevreden 
op haar wedstrijd tegen de Guys
t rmrfn», Politie SK  : Parmentier, Lemmens,
L°ild°n, WiHems, Vandekerckhove, Tournoy!

kunnen betrekken.
Inderdaad, de pakkemannen vorm

den een stevige homogene ploeg waar
tegen de Engelse tegenstrevers werke
lijk weinig hadden in te brengen. 
Niettegenstaande windnadeel, legden 
de lokalen een onbetwistbare meer
derheid aan de dag in de eerste timt 
en deze meesterschap werd in afgete- 
kende 4-0 cijfers uitgedrukt. Na de 
koffie werden de rollen niet omge
keerd en het was Politie SK  dat, 
spijts een gekwetste Billiau, de toon 
bleef aangeven, zodat de Engelse ver
dedigers meermaals voor hete vuren 
stonden. Toch wisten ze uit enkele 
gevaarlijke reacties twee tegenpun- 
ten te netten. De vermoeidheid stak 
hen echter te vast in de benen om 
verder aan te dringen en het werd 
ten slotte een onbetwistbare lokale 
zege.

Politie SK  won hier zonder m eß 
bare inspanning tegen een tegenstre-

niOmZinuPbi? Beadie te blijven, voor »ver die wel wist wat voetbal was, doch 
hen die hem nog niet aan het werk 
gezien hadden, heeft hij bewezen wat
er in hem steekt. Een soliede stopper, 
een speler met ademvo.orra.ad, met 
goede opstelling, met flink kopspel. 
Hopen we echter dat Beadie die enige 
kans welke hij van ASO kreeg, weer 
met volle handen zal grijpen en zich 
met meer tucht naar de 'voorden van 
de selectie zal schikken. Er is voor 
hem trouwens nog gt-en sprake van 
de eerste ploeg, vermi's hij pas vol
gend jaar kan optreden.

Gernaye, Sabbe en Jer. Deschacht 
mogen samen vermeld om hun goede 
partij.

Beide halfs zaten ln een ander boot
je en waren nergens met hun voorzet
ten.

niet genoeg op elkaar was ingespeeld 
om gevaarlijk te zijn. Alleen Wool
dridge bleek een gevaarlijk heerschap. 
Bij de lokalen vermelden we midvoor 
Billiau die aan de basis lag van de 
Oostendse drukking voor de rust doch 
jammer genoeg wegens kwetsuur het 
veld moest verlaten om naderhand op 
halve kracht moedig terug te komen. 
Verder verdeelden Vandekerckhove, 
Pertz, Van Walleghem en Tournoy on
der elkaar de doelpunten. De verdedi
ging vormde een uiterst stevig geheel 
terwijl Debruyne een flinke opbouwer 
was.

Gans de Politie-ploeg mag ten slot
te gefeliciteerd met deze prestatie die 
de aanwezigen tevreden het veld deed 
verlaten.

Starding, Wooldridge, Dudley, Myers, rocd-wit.
Rh Doelpunten 24e min. Gysels, 37e

De Troostwedstrijd

UN. PARIS - Y.G.O. 0 - 2
De troostingswedstrijd tussen 

twee verliezers van de Zondag
de de opstelling van Swinberghe als mid

voor geen oplossing te brengen alhoe-
aanleiding tot een geli’kopgaande wel Aspeslagh en Geeraert goed hun 
strijd waarin uiteindelijk de roodge- streng trokken. De halflijn bracht 
len als verdiende overwinnaars zijn geen daverende dingen terwijl voor
getreden. aan Gysels de grote animator was.

Onder een plassende regen en ma- Dobbelaere spande zich in doch bleek
gere belangstelling leidde roodgeel de samen met zijn andere jonge maats,
eerste aanvallen. Weldra was het ter- fel gehandicapeerd door hét slechte
rein in een modderpoel herschapen, 
hetgeen de kwaliteit van het spel erg 
schaadde. VGO, dat enkele jonge ele
menten in lijn had gebracht, legde 
niettemin een lichte meerderheid aan 
de dag. Aan de 19e min. opent Gysels 
de stand. Daarna laten beide ploegen 
een reuzekans onbenut.

Na. de rust neemt de druk van VG O  
nog toe en de universitairen kunnen 
slechts sporadisch aan aanvallen den
ken. De Franse doelman wordt ge
kwetst en moet het terrein verlaten. 
Daarna brengt Gysels de stand op 
2-0 waarna Swinberghe eveneens van 
het toneel verdwijnt.

Zo gaan we gesapig en steeds onder 
regenbuien naar het einde dat een 
verdiende overwinning brengt aan de 
lokalen.

De bezoekers speelden zonder veel 
overtuiging en het waren dezelfde 
spelers van de vorige dag die ook nu 
op het voorplan traden. Bij V G O  bleek

terrein. Rh

HONDENSPORT
Grote

ringwedstrijd
Het staat thans vast dat op 27 

Augustus te Oostende een grote ring- 
wedstrijd zal doorgaan waaraan alle 
Belgische kampioenen van de katego- 
ries I en II zullen deelnemen. De in
richting berust in handen van «Mijn 
Vertrouwen» met aan het hoofd dhr 
voorzitter Geldhof René die zich ter 
dege zal inspannen om met alle be
stuursleden van de meeting iets 
prachtigs te maken.

Talrijke bekers zullen te winnen 
zijn. Rh

Wolking behaalt ten slotte de eind
zege waaraan niet veel af te dingen 
valt alhoewel dient opgemerkt dat ze 
af en toe wel wat te grof gingen spe
len en onder meer op unfaire wijze 
tijd verloren bij inzenden en inwer
pen.

Merken we nog op dat beide ploe
gen aantrekkelijk spel hebben ver
toond zodat Gent hier bewees geen 
gewoon plo.egje te zijn doch werke
lijk een zekere klas bezit die vele ploe
gen hen zouden benijden.

De ploegen :

Un. Gent : Willems, Vanderhoeven, 
Vanhuysse, Vanderbeken, Gobert, 
Goethals, Legat, Vervaet, Van Hoey
weghen, Decorte, Dewachter.

Wolking : Eastaff, Maecy, Reeves, 
Boxall, Mores, Clarke, Welland, Short, 
Wiles, Smith en Pinck.

Doelpunten : 33e min. Decorte, 41e 
min. Wiles, 64e min. Decorte, 67e min. 
Short, 73e Clarke.

Bij Gent lieten vooral Gobert, De
corte, Van Hceyweghen, Vanderbe
ken, Goethals, Vanderhoeven en Wil 
lems een stevige indruk. Bij de En
gelse gasten waren het Mores, Clarke, 
Short e nWiles die de meeste verdien
ste mogen opeisen.

Na afloop van deze finale, werd aan 
de overwinnaars de prachtige beker 
Quaghebeur overhandigd door mevr. 
Quaghebeur in afwezigheid van de 
voorzitter, /iek zijnde.

De hh. Qualy en Debusscher zorg
den voor de speechen en deden het 
werkelijk goed, terwijl én de Engel
sen én de knappe Gentenaars bedank
ten voor het gul onthaal.

Rh
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B I J  S . V .  NIEUWPOORT
Het Paastornooi van SV was wer

kelijk niet begunstigd met een voet- 
balweertje wat dan ook enigszins 
schaadde aan de belangstelling. De 
voorwedstrijd door de reserven met
1-0 gewonnen tegen FC Leffinge wek
te weinig enthousiasme.

Prov. Scholieren
A .S .O .— S T . M O ESK R O EN  1—2

Doel : Hoste.
De ploeg : Timmerman, Vermeersch, 

Goes, Descheemaeker, Lalleman, 
Schuysmans, Poppe, Verhaeghe, 
Mombert, Toumoy, Hosten.

Deze wedstrijd was van de kant van 
ASO het bekijken niet waard want 
buiten Lalleman die weer eens een 
sterke partij speelde, waren alle spe
lers allesbehalve voetballers. Dit is nu 
reeds enkele weken dat onze ploeg 
achteruitgaat inzake voetbal. De oor
zaak hiervan is de volgende : De trai
ningen worden slechts door enkele 
spelers gevolgd. De anderen vinden 
het niet nodig te trainen en vergenoe
gen zich er mee alleen ’s Zondags te 
komen spelen om hun tijd te verdrij
ven. Gelukkig is de competitie a.s. 
Zondag ten einde en zal men voorzor
gen nemen voor het toekomend sei
zoen.

De weersomstandigheden in acht 
genomen leverde de eerste ploeg te
gen FC Meulebeke een tamelijk goede 
partij. Ons inziens waren beide ploe
gen elkaar waard en enkel de flauwe 
prestatie va nde bezoekende doelman 
in de eerste helft liet Nieuwpoort toe 
met 4-2 de overwinning te behalen 
met overdreven 4-2 score.

Zondag a.s. komt de eerste ploeg 
van VG  Oostende op bezoek om de be
ker de IJzer te betwisten. Indien de 
gasten zoals beloofd volledig optre
den laat de uitslag geen twijfel over : 
de beker verhuist naar Oostende. 
Voor onze sportliefhebbers zal het een 
gelegenheid zijn een goed voetballen
de ploeg aan het werk te zien met 
inzonderheid de bekende VG-kapitein 
Melis.

Naar we vernomen hebben heeft 
het bestuur van SV het lovenswaardig 
initiatief genomen een oefenmeester 
aan te stellen. Het betreft de oud-Cer- 
cle Brugge-speler Maes die reeds een 
paar malen de spelers geoefend heeft. 
Ht is niet onmogelijk dat hij in de 
wedstrijd tegen VG  Oostende opge
steld wordt daar hij dit naar het 
schijnt zelf aangevraagd heeft. Het 
is een nieuwt:’e dat zeker veel voldoe
ning zal verwekken samen met de 
hoop op een mooiere toekomst voor 
SV.

SCH OLIEREN E
V .G .O .— F .C . T O R H O U T  2— 0

V.G.O. wint de opgooi, en zet de par
tij in bevoordeeld door een hevige 
wind, die nochtans min of meer dwars 
over het veld waait.

Gedurende de eerste minuten is 
VGO uitgesproken in de meerderheid, 
en stelde dadelijk de Torhoutse verde
diging op een harde proef. VG O  be- 
kqmt verscheidene achtereenvolgende 
hoekschoppen, telkens goed gegeven 
voor doel, maar een flink spelende 
keeper belette hun te doelen. Torhout 
wordt op ontsnappingen aangewezen 
bijzonderlijk langs hunne rechtervleu
gel die heel gevaarlijk is door zijn 
snelheid, maar eens voor doel missen 
de schoten de goede richting. Verder 
blijft VGO  het initiatief behouden, en 
wanneer Dumollin in volle vlucht kei
hard naar doel schiet komt het leder 
op de dwarslat terecht. VG O  heeft 
waarlijk geen geluk en telkens is een 
been of een paal in de weg en men 
moet wachten tot aan de 30e minuut 
op aanval langs Naessens die door
geeft, naar Dumollin, deze centert 
prachtig voor doel, Dobbelaere wilt in 
de vollè naar doel schieten, maar 
mist de bal die op zijn linker voet te

recht komt, kan terug hernemen, en 
deze maal kent zijn schot geen gena
de 1-0.

Met de 32 minuut op voorzet van 
Naessens kan Dobbelaere met een kei
hard schot van op 20 meters een twee
de doel netten^ 2-0. stand die tot en 
met de rust bliift.

Na de rust speelt Torhout met 
windvoordeel, wat niet belet aan VGO  
om gevaarlijk aan te vallen langs De
vriendt en Dumollin.

Torhout komt nu gevaarlijk aan
dringen, maar onze verdediging is op 
de hoogte van haar taak en stuurt 
alles terug. Tot tweemaal toe na 
prachtig samenspel tussen onze half
en voorlijn komt Dobbelaere in gun
stige positie om naar doel te schieten, 
maar de wind belet hem het leder de 
goede richting te geven. Tot aan het 
einde blijft VG O  zich hardnekkig ver
dedigen om hun verdiende voorsprong 
te behouden.

Gans de ploeg dient vermeld.
De opstelling : Jolyt, Soete, Pouqeut 

Demoor, Dasseville, Degroote, Dumol
lin, Naessens, Do.bbelaere, Vanacker, 
Devriendt.

Rust 2-0, einde 2-0.

CLwie (UetadwaM uitâate%A !

Een lelijke streep door een 
mooie rekening

Provinciale Juniors
A .S .O .— M O ES K R O E N  11— 0

De ploeg : ASO : Rotsaert, Debroe, 
Reunbroek, Van Hyfte, Zonnekeyn, 
De Gryse, Defoor, Vanhaecke, De
schacht, Kyndt R. en G.

Gans de wedstrijd stond in het te
ken van een grote meerderheid van 
ASO. Zelfs tegen een zeer sterke wind 
spelende, waren onze jongens gedurig 
aan bod en de enkele aanvallen van 
Moeskroen konden gemakkelijk door 
onze verdediging onschadelijk ge
maakt worden. Een verontschuldiging 
voor Moeskroen kan men inbrengen 
daar ze gans de wedstrijd met 10 man 
hebben gespeeld maar met een vol
tallige ploeg hadden ze nog geen 
schijn van kans gehad daar onze ploeg 
ln buitengewone forme verkeert. eD 
doelen volgden elkaar op en ASO mag 
in één adem vernoemd worden.

Doelen : Deschacht Geo 7, K yn d t R.
3, Kyndt G. 1.

K adetten A
S .K .V .O .— A .S .O . 0— 3

Doelen : Timmerman, Schamp en 
Goethals.

De ploeg : Gunst, Bryon, Verhuist, 
Victor, Vande Poele, Roose, Goethals, 
Schamp, Bundervoet, Carette, Tim
merman.

Vanaf het begin is ASO  gevaarlijk 
voor doel en reeds aan de 20e minuut 
openen zij de stand (0-1) die dan ook 
zo blijft tot aan de rust.

In de 2e helft doelt Schamp op per
soonlijke poging aan de 2e minuut. 
Aan de 6e minuut krijgt ASO een pe
nalty maar Victor schiet hoog boven 
de lat. Dan ziet men aanval na aan
val en aan de 25e minuut doelt ASO  
een 3e maal door bemiddeling van 
Goethals op pas van Schamp. Zo 
komt het einde met ASO in de aanval. 
Verdiende overwinning van ASO.

K adetten B
A .S .O — F .C  T O R H O U T  3— 2

Doelen : Devos en Vanden Dries
sche.

Ploeg : Cogghe, Mylle, Verschelde, 
Blomme, Eerebout, Vanden Driessche, 
Maertens, Tournoy, Quick, Deblauwe, 
Devos.

In de eerste speelhelft is het Tor
hout die de teugels in handen heeft 
en onze verdediging heeft het erg te 
verduren. Aan de 12e minuut maakt 
Torhout hun eerste doel op off-side. 
Hun tweede doel maken zij aan de 25e 
minuut. In de 2e helft geeft Mylle een 
vrijschop op fout van een speler van 
Torhout en Devos besluit mooi (2-1). 
Onze voorlijn is nu in de aanval en de 
verdediging van Torhout heeft het 
hard te verduren maar ASO mist veel 
kansen voor doel. Aan de 15e minuut 
maakt Torhout een 3e doel. Aan de 
25e minuut maakt ASO  er 3-2 van. 
ASO deed alles wat zij kon om gelijk 
te stellen maar de verdediging werkte 
alles weg. oTrhout wint verdiend.

V.G.Ch = selectie WON van
TOTTENHAM GAS

De V G O  juniors en reserven die de bij twee doelpunten zeer klassiek wer-
roodgele ploeg van Zaterdagnamid
dag vormden, hebben zeker een aan
gename oefenpartij achter de rug 
want de Engelse ploeg waartegen ze 
het dienden op te nemen, bestond 
eveneens uit jonge elementen, met 
uitzo.ndering voor enkelen, en gaven 
een doorgaans goede repliek op het 
snelle spel der lokalen.

De wedstrijd zag eerst VGO  in de 
aanval gezien de roodgelen met wind
voordeel waren gestart. Meermaals 
werd dan ook de Engelse verdediging 
op de proef gesteld doch besluitvaar
digheid bleek nu eenmaal niet V G O ’s 
bijzonderste eigenschap. Vooral het 
schotten naar doel, liet veel te wensen 
over en wanneer de rust intrad met 2-0 
vqorsprong meende men algemeen 
dat na de koffie de Engelse gasten het 
beter zouden doen.

Dit bleek nu eenmaal niet zo te zijn 
want - en dit pleit onvoorwaardelijk 
voor de jonge VGO-formatie - tegen 
wind gingen de lokalen gezwind aan
vallen. Vooral rechts draaide VGO  op 
voile toeren en hoe de bezoekers zich 
qok inspanden, ze slaagden er niet 
in de kleine Brackx het nakijken te 
geven zodat het initiatief in Oostend
se handen bleef.

Wanneer VGO  de stand tot 4-0 had 
opgedreven, moesten ze d&n toch ein
delijk toegeven aan de dmk der En- 
gelsen die de stand op 4-2 wisten te 
brengen.

De zege bleef in verdienstelijke 
Oostendse handen.

S T E V IG E  H A L F L IJN
Het spel der Engelsen was goed ge

bonden doch hun ontbrak de nodige 
snelheid om de lokalen de pas af te 
snijden.

Bij V G O  dat zeer geestdriftig ac
teerde, bleek de halflijn de ruggraat 
van het elftal dat in zijn geheel ge
nomen, een goede indruk liet. Doel- 
verdediger Brackx kon niets tegen de 
aangetekende doelpunten en bleek 
voor het overige kwaliteiten te bezit
ten. Een zwak punt nochtans : zijn 
ontzetten !

Backs : Moerman en Fiddes waren 
betrouwbaar en zuiverden goed hun 
kamp.

In de halflijn speelde Zwaenepoel 
een sterke partij, flink bijgestaan 
door Vilain en Easton. Vooraan speel
de Vandenberghe een goede eerste 
helft, een mindere tweede helft, al
hoewel hij toen juist ook minder werk 
kreeg. Van Robays aan de andere zij
de was nog een tikje beter en bewees 
een proef in de eerste ploeg waard te 
zijn. Het middentrio deed soms zeer 
goede dingen.

Vooral Boussy, prjma opportunist 
wist de kansen goed te benutten en 
slaagde dan ook in een hattrick waar-

Was het Paasweder een tegenvaller 
voor alle sportmanifestaties aan de 
kust, dan kregen onze wielerbaanuit- 
baters eens te meer de grootste brok
ken te slikken daar er van meeting 
geen spraak was. Maandagnamiddag 
waren trouwens slechts een 20-tal 
nieuwsgierigen opgekomen om te zien 
welke renners op het appel aanwezig 
waren. In de drankgelegenheid ston
den ze in kleine groepjes te praten 
terwijl de stormwind maar steeds 
nieuwe regenbuien over de stad zwiep
te.

Daar vonden we Kubier, Van Steen
bergen, Goethals, Ollivier, e.a. die 
toch, spijts het slechte weder, tegen
woordig waren.

EEN  Z W A R E  K L A P  VO O R DE 
IN R IC H T E R S

Dat de uitbaters eens te meer een 
zware klap gekregen hebben staat in
middels vast en we hopen slechts dat 
voor 1 Mei eindelijk eens de hemel 
moge optrekken en een schitterende 
zon van de partij moge zijn. Het staat 
inmiddels vast dat alle sportmannen 
er zullen aan houden op deze meeting 
aanwezig te zijn omdat er ten eerste 
spektakel van het «bovenste schof» 
zal te zien zijn en secundo om de uit
baters een riem onder het hart te ste
ken.

Ondertussen gaan onze gedachten 
naar de vroede vaderen van ons Oost- 
ends schepencollege die er nog steeds 
genoegen in scheppen jaarlijks subsi
dies te stemmen voor een of ander 
kaartersmaatschappij, voor «bepaal
de» sportverenigingen, voor clubjes 
hengelaars, enz., maar die de inspan
ningen van onze Oostendse wieler
clubs glad over het hoofd zien.

We weten dat het te Oostende niet 
opgaat een schepen voor de sport en 
ontspanning te creëeren. Maar dat 
geen van die vroede vaderen het ver
tikt om de zaak van de sport ter harte 
te nemen, is werkelijk geen eer. Het 
staat nu reeds vast dat de sport 
nooit geen dank zal moeten zeggen 
aan het huidig Oostends stadsbestuur 
dat nooit nalaat op haar zomerpro- 
gramma de grote sportgebeurtenissen 
te vermelden zonder evenwel een 
woord of een gebaar van aanmoedi
ging voor de inrichters. Ja, het is 
reeds meermalen gebeurd dat het zo- 
merprogramma bijna uitsluitend uit 
sportgebeurtenissen was samengesteld. 
Deze onverschilligheid voor wat de 
sport betreft is natuurlijk grotendeels 
te danken aan een verregaande on

wetendheid omtrent het belang van 
de sport voor een stad van zomertoe- 
risme. Op het stadhuis begrijpt men 
nog niet wat een geregeld sportpro
gramma voor een stad als Oostende 
kan betekenen. Men stelt meer belang 
in internationale wedstrijden voor 
zang en piano, welke met een geweldig 
deficit sloot (à propos, weet dhr Vroo- 
me nu reeds hoeveel duizenden scha
mele frankskens op het debet van het 
inrichtend comité werden ingeschre
ven ?) Thans zal men uitpakken met 
een bloemencorso ! Heel schoon, een 
bloemencorso maar, wat zal dat bees
tje kosten... en uiteindelijk opbren
gen ?

En verder : «Het spel van de zee», 
dat millioenen zal opslorpen !

Of is hiermede misschien iets anders 
te verdienen ?

W O R D T H E T  S C H E P E N C O L L E G E  

OM DEN T U IN  G E L E ID  ?

Me dunkt dat het hoog tijd wordt 
dat de stad zijn aandacht late gaan 
naar de sportgebeurtenissen en begrij- 
pe dat die mensen niet steeds uit hun 
zak kunnen geven. Waar millioenen 
worden gestemd voor de paardenwed
rennen kunnen er toch ook wel enkele 
kruimeltjes bijeengescharreld voor de 
wielerbedrijvigheid ! Men kan begin
nen met een deel te dragen van een 
gebeurlijk deficiet. Men kan subsidies 
verlenen voor enkele grote prijzen, 
enz...

Het wordt tijd dat men op het stad
huis eens de koppen bijeen steekt om 
aan Oostende niet alleen zijn jaar
lijkse paardenwedrennen te bezorgen 
die sedert de bevrijding reeds ettelijke 
millioenen uit de kas deden vloeien, 
doch ook enkele sportgebeurtenissen 
van eerste gehalte te schenken die de 
naam van Oostende een heldere klank 
zullen geven. Dat men hierbij beginne 
met de populairste sporten te steu
nen, want deze geven de meeste waar
borgen voor een grote volkstoeloop en 
groeiende populariteit. De uitbaters 
zullen de eersten zijn om te begrijpen 
dat, gezien de staat van de stadskas, 
de toelagen in de beginne niet groot 
kunnen zijn maar uit een inniger sa
menwerking kan een band worden ge
smeed die in de toekomst zal bijdragen 
om hand in hand sportmanifestaties 
te organiseren waarover langer zal 
worden gepraat dan over het interna
tionaal «concours pour piano et 
chant». Rh.

Vrienden wedstrijd ASO 3e sp. - lOih C.F.C. London
Doel gemaakt door Kyndt.

Samenstelling van de A.S.O.-ploeg : 
Borrey, Sabbe, Nierynck, Devuyst, De- 
craemer, Cappelier, Vander Cruyssen, 
Kyndt, Slabbinck, Goetghebeur, Cou- 
denys.

Het werd een saaie wedstrijd waar
in van voetbal weinig of geen sprake 
was. ASO legde gans de wedstrijd een 
lichte meerderheid aan de dag, maar 
door het slordig afwerken van hun

aanvallen, konden zij er niet toe be
sluiten de stand te openen.

De Engelsen, nog stram van hun 
daags te voren gespeelde wedstrijd te 
Gistel, brachten er weinig van terecht 
en zelfs met streke wind in de rug 
konden zij Borrey niet verontrusten.

In de 2e helft opent Kyndt de 
scoor met een machtig shot en dit aan 
de 6e minuut. Op het allerlaatst 
slaagt de bezoekende ploeg er in de 
stand gelijk te brengen.

UUó£ag,en en langóchikkingen
P R O V IN C IA L E  JU N IO RS

CS Brugge— St Kortrijk 
AS Oostende— St Moeskroen 
SV Waregem— CS Menen

R A N G S C H IK K IN G

Gew eistelijke Scho lieren E
2__o V G  Oostende—FC Torhout

P R O V IN C IA L E  SC H O LIER EN

2— 0

2—0

1 Kortrijk Sp 23 19 2 2 98 30 40
2 A.S.O. 23 16 5 2 107 38 34
3 CS Brugge 23 14 5 4 58 33 32
4 SK  Roeselaere 23 12 6 5 62 44 29
5 FC Brugge 23 12 7 4 50 34 28
6 St Kortrijk 23 9 6 8 58 39 26
7 SC Menen 24 9 11 4 55 55 22
8 St Moeskroen 23 7 10 6 56 69 20
9 Harelbeke 23 7 10 6 52 65 20

10 FC Roeselaere 23 7 11 5 56 60 19
11 Izegem 23 8 15 0 52 61 16
12 Waregem 24 4 18 2 27 110 10
13 Ieper 23 2 19 2 18 111 6

G E W . JU N IO R S A.
FC Brugge— FC Heist 4—2

R A N G S C H IK K IN G
1 FC Knokke 17 15 1 1 61 19 31
2 SV Blankenb. 15 12 1 2 53 17 26
3 V.G.O. 17 10 3 4 67 22 24
4 FC Torhout 16 8 4 4 52 37 20
5 FC Brugge 15 8 4 3 49 26 19
6 CS Brugge 17 7 8 2 44 35 16
7 DC Blankenb. 15 3 9 3 21 42 9
8 Heist 16 4 11 1 32 57 9
9 Lichtervelde 18 3 13 2 30 75 8

10 VP Gits 16 0 15 1 12 87 1

CS Brugge—St Kortrijk 4— 1
AS Oostende—St Moeskroen 1—2 

R A N G S C H IK K IN G

G E W . S C H O L IE R E N  D.
FC Brugge—Steenbrugge SK

R A N G S C H IK K IN G

3— 1

1 SV Blankenb. 19 14 - 3 2 72 24 30
2 Heist 19 14 3 2 52 21 30
3 V.G.O. 19 10 6 3 43 25 23
4 FC Brugge 19 10 5 4 47 25 24
5 FC Knokke 19 11 7 1 38 30 23
6 St Joris 20 9 8 3 45 36 21
7 D  Blankenb. 19 9 8 2 29 24 20
8 Steenbrugge 19 8 9 2 27 37 18
9 CS Brugge 19 5 13 1 26 41 11

10 SK  St Kruis 19 3 15 1 19 55 7
11 F CLissewege 19 1 17 1 8 78 3

1 FC Brugge 22 1 2 3 69 8 37
2 St Moeskroen 21 16 3 2 56 24 34
3 CS Brugge 21 13 3 5 57 21 31
4 SK  Rceselare 21 11 7 3 43 28 25
5Kortrijk Sp 21 9 6 6 44 37 25
6 CS leper 21 7 7 7 36 42 21
7 Harelbeke 21 8 8 5 42 37 21
8 A.S.O. 21 6 8 7 33 31 19
9 FC Izegem 21 6 10 5 31 40 17

10 St Kortrjk 21 5 14 2 28 70 12
11 Waregem 22 3 16 3 22 62 9
12 FC Roeselare 21 0 18 3 12 74 3

K A D E T T E N  A.
SK  Voorwaarts—A S  Oostende 0--3

E IN D R A N G S C H IK K IN G
1 FC Brugge 14 14 0 0 102 1 28
2 A.S.O. 14 9 3 2 28 13 20
3 DC Blankenb 14 9 3 2 33 16 20
4 CS Brugge 14 5 5 4 35 31 14
5 SV Blankenb. 14 5 8 1 28 35 11
6 V.G.O. 14 4 9 1 19 57 9
7 S.K.V.O. 14 1 10 3 15 58 5
8 Den Ha an 14 1 10 3 12 61 5

K A D E T T E N  B .
FC Torhout—AS Oostende 3--2

R A N G S C H IK K IN G
1 FC Brugge 16 15 1 0 82 10 30
2 FC Knokke 15 12 2 1 101 10 25
3 FC Heist 15 11 4 0 44 27 22
4 CS Brugge 16 8 7 1 38 24 17
5 SV Blankenb. 16 5 9 2 23 32 12
6 Torhout 16 6 10 0 23 48 12
7 DC Blankenb 16 5 10 1 19 68 11
8 V.G.O. 16 4 12 0 22 69 8
9 A.S.O. 16 3 12 1 21 83 7

Korporatief

U IT S L A G E N VAN Z A T E R D A G

den aangebracht door beide vleugels 
en doqr Boussy werden omgezet.

Tot slot : een aangename, vlotte 
partij tussen twee faire ploegen waar
in de snelheid van V G O  en vooral de 
flinke tweede helft de beslissing 
bracht.

De ploegen :
V.G.O. : Brackx, Moerman, Fiddes, 

Easton, Zwaenepoel, Vilain, Van Ro
bays, Neirynck, Boussy, Demoor, E. 
Vandenberghe.

Tottenham Gas : Leeder, Morley, 
Elms, Lervin, Trippick, Casey, Folger, 
Hayden, Merok, Wilson, Pouler.

Doelpunten : 14e min. Van Robays, 
22e min. Boussy, 70e min. Boussy, ^3e 
min. Boussy, 77e min. Folger, 80e min. 
Merok.

Rh

F.C. Tram hield mei 
3-2 de Londense 
gaslen onder de 

knie

SV Zeewezen—Stad 0— 1
V R IE N D E N W E D S T R IJD

Politie FC— Guy London 5—2

■»... .

issSusis

Ook op het terrein van FC Tram 
langsheen de Torhoutse stwg werd er 
Paaszaterdag duchtig gevoetbald en 
wel tegen het flinke ploegje van Ha- 
selbury London. Spijtig dat de wind 
dwars over het terrein woei zodat bei
de ploegen, die poogden het beste voor 
te schotelen, meermaals in hun goede 
inzichten bedrogen werden. Daar bei
de ploegen fel aan elkaar gewaagd 
waren groeide deze ontmoeting toch 
uit tot een spannend duel waaruit 
ten slotte de Tramjongens als ver
diende overwinnaars zijn getreden. 
Inderdaad, ze toonde zich op het ein
de van de wedstrijd zo gevaarlijk dat 
er werkelijk ’n uitstekende doelwach
ter Roberts van dqen was om op mi- 
rakuleuse wijze zijn ploeg van een 
Waterlo te redden.

Het waren de bezoekers die de toss 
wonnen en met windvoordeel verko
zen te spelen. Met korte passen dron
gen ze tot voor Devolder door en het 
bleek vo.or de Tramjongens in de eer
ste time geen gezondheidspartijtje te 
zullen worden.

Aan de 8e min. moest Devolder zich 
dan ook gewonnen geven wanneer hij 
ongepast zijn kooi verliet.

Steeds bleven de Londenaars aan 
bod en de Tram had weinig in te bren
gen. Aan de 30e min. ging Barcley er 
onweerstaanbaar van door en doelde 
nr 2, wanneer de stand reeds veel ho
ger kon zijn opgelopen.

Na de koffie werden de rollen vol
ledig omgekeerd en het was de beurt 
aan Oostende om aan te vallen. De 
Engelsen speelden trouwens zeer ver
dedigend en hoopten aldus met een 
nipte zege of gelijkspel het einde te 
zullen halen.

FC Tram, alhoewel fel gestuwd door
F. Deschacht, hield het spel echter te 
veel in de hoogte en treuzelden tot 
het oneindige voor doel zodat doel
punten uitbleven. Aan de 75e min. 
wist Dedulle toch een pas van Bail- 
lieul te benutten en onhoudbaar te 
doelen. Een minuut later stelt F. De
schacht Vercruysse aan het werk en 
de gelijkmaker zit. Nu is er geen hou
den meer aan en FC Tram rukt maar 
steeds op. Dedulle wo.rdt hierbij met 
een snoeperig pasje bediend en net 
de winning-goal. Nog houdt de druk 
der lokalen aan doch doelwachter Ro
berts verricht wonderen.

Bij FC Tram onthouden we vooral 
de prestaties van F. Deschacht, Ver
cruysse en Beemaert. Bij de Engelsen 
was Roberts de ster met verder Har
ris, Hutchinson en Dummoch.

Vqlgende ploegen werden op uitste
kende wijze door referee Dekeersgie- 
ter geleid :

F.C. Tram : Devolder, Bruyere, Beer- 
naert, F. Deschacht, Bundervoet, Lust 
Ballieul, Vercruysse, Dedulle, Folens 
en Coster.

Hasebury FC London : Roberts, 
Nesbitt, Edmonds, Riley, Harris, Pin- 
noch, Barcley, Nastin, Hutchinson, 
Fqx, Dummoch. Rh

En nogmaals

VICTOR HUYGHE
De crack van Zandvoorde Victor 

Huyghe doet naarstig voort aan. zijn 
palmenplukken en kaapte thans op 
de Conterdam de bloemen weg. Met
een veroverde hij de leiding in het re-
gelmatigheidscriterium der «Zee
meeuw» en het zal zeker een flinke 
klepper moeten zijn om hem te ont
tronen.

Hier volgt de uitslag van deze eer
ste proef waarin de grote favorieten 
dicht bijeen eindigden en we vergis
sen ons wellicht niet wanneer we be
togen dat de eindoverwinnaar ten 
slotte zal moeten gezocht worden on
der de eerste vier van deze kracht- 
meeting.

32 vertrekkers. — 1. H U YG H E  Vic
tor (Zandvoorde), 70 km. in 2 uur 13 
min.; 2. De Ketelaere; 3. Van Wassen- 
hove; 4. Rosseel Cyriel; 5. Vanmaele;
6. Deweersgieter; 7. Salens; 8. Bou- 
cquez; 9. Dhondt; 10. Vandewalle.

Rh
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J. VANDIERENDOUNCK

in de B-ploeg
B E L G IE  A . : Meert (A n d e rle ch t), V a il

la n t (A n d e r l.) , C arré  (F C  L u ik ) 
Anoul (F C  L u ik ) ,  Van der Auw era 
(R C  M ech .), Mees (F C  A n tw .) R ik  
Coppens (B eersch o t) F r . Chaves 
(G a n to ise ) , M erm ans (A n d e rl.) , A . 
De H ert (B e rch em ) M ordant (O . 
C h a r i.)
in v a lle rs  : Daenen, Saeren V a le t en 
Coppens (FC Mechelen). 
Sche idsrech ter : dhr E k lin d  (Zw eed) 
G ren sw ach te rs  : Leenen (B e lg ië ), 
Aussum  (N ed erl.).

B E L G IE  B . : Segers (G an to ise ) , V , 
Hoof (S t . N ik i.) , V.dl. Ven (Ber- 
ischem ), V . B ran d t (L ie r s e ) ; B la ise  
(S ta n d .) , F ra n s  fU k k e l) , V and ie ren 
dounck (O ostende), V . Steen landt 
(S t . N ik laa s) M annaers (R C  M ech.) 
De Saedeleer (R C  M ech.) G a llan d  
(D a r in g ).
Ilnvallers : Speeckaert (D a rin g  B r .)  
V an  Neste (K o r t r i jk  Sp .) V an  Pot- 
telberghe (F C  Brugge) en B in e t (S e 
ra i n g ).

JU N IO R S  : (tegen ju n io rs  N ederl.) : 
G eerts (B e ersch o t), Hettenberg (U n 
S t . G ille s ) , Celen (S ta n d a rd ), Schro- 
yens (B e e rsch o t), Rubens (D . B ru s .) 
Van  H uffe l (G an to ise ) , Van  Gestel 
( L y r a ) ,  Decorte CR. G e n t), Dries 
Berchem ), S trae tm an s (W h . S ta r ) , 
Corbeel (F C  M ech.)
In v a lle rs  : G o yvaerts (F C  Meche
le n ), T h e llin  (S ta n d a a rd ) , Jacops 
(B eersch o t)

IN HET SPORTPALEIS

M -

YOlfltG C Y M E
Zaterdag pakt manager Theo Van- 

haverbeke terug uit met een program
ma dat de moeilijksten kan bevredi
gen. Immers, we vinden er niet alleen 
de naam Odon die de jongste weken 
de aandacht op zich heeft getrokken 
van gans de Belgische bokswereld door 
zijn klinkende overwinning op de 
Franse klasman Baour, maar Coucke 
kruist de handschoenen en wel tegen 
de gevreesde Schneidewindt terwijl 
Verburgh een nieuwe kans krijgt om 
zich op het voorplan te werken tegen 
Boucquiaux.

Cyclone, de jonge Spanjaard, is geen 
tegenstrever die men zo maar over 
het hoofd kan zien. Young behaalde 
slechts een puntendeling tegen Souply 
door het feit dat twee scheidsrechters 
match-nul gaven, terwijl de derde 
licht Cyclone gewonnen zag.

Gezien de kamp Odon-Cyclone moet 
gezien in het licht van de strijd om de 
Belgische lichtgewichttitel en Odon 
zijn uitdaging aan het adres van Jos 
Preys moet staven, mag men zich er 
aan verwachten dat tussen de Oost- 
endenaar en de Spanjaard, die zijn 
geschonden blazoen moet heropknap- 
pen, een spannende kamp zal worden 
geleverd.

Coucke verschijnt na ’n lange afwe
zigheid terug op de Oostendse plan
ken. We herinneren ons zijn laatste 
beloftevolle kamp te Brussel en mo
gen ons er aan verwachten dat tegen 
een kundige Schneidewindt, Coucke 
een buitengewone kans krijgt om voor 
eigen publiek een zegevierende terug
komst in te luiden.

Verburgh tenslotte, krijgt evenmin 
een «klant» onder handen. Boucqiaux, 
een der bekendste kloppers uit de 
Brusselse stal, zal voor spektakel zor
gen en Verburgh zal al zijn moed en 
doorzettinsvermogen moeten bijeen
rapen om deze zware 6 x 3  minuten 
door te bijten.

Deze drie kampen zijn een verplaat
sing overwaard en het laat geen twij
fel dat gans het sportieve Oostende 
Zaterdagavond rendez-vous zal heb
ben in het Sportpaleis om er een 
Odon, wellicht op het hoogtepunt van 
zijn vorm, een Coucke, in een kamp 
met grote toekomstmogelijkheden en 
een Verburgh, tegenover een harde 
Boucquiaux, aan het werk te zien.

Daarnaast komen nog vier liefheb- 
berskampen De liefhebberskampen 
der laatste meetings waren zeer aan
trekkelijk en we menen dat de grote 
belofte Bernard en zijn maats op de 
ingeslagen weg zullen voortgaan.

Hier volgt dan nog het volledig pro
gramma dat Zaterdag 15 April om 20 
uur in het Sportpaleis zal worden af
gewerkt :
PROFS :

Over 8 x 3 m :
O DO N  (61 kgr.) tegen Y OU N G  CY

CLONE (61 kg., Spanje)
Over 6 x 3 m. :
COUCKE (59 kg.) tegen SCHNEI

D EW IN DT  (59 kg., Brussel)
VERBURGH (70 kg.,) tegen BOUC

QUIAUX (70 kg., Brussel) 
LIEFHEBBERS :

BERNARD (87 kg.) tegen TED 
JACK (Brussel)

TAN GHE  (67 kg.) tegen MOLLE- 
KENS (Brussel)

D ERU W E  (62 kgr) tegen AUW ERA 
(Brussel)

D O O M  (59 kg.) tegen JANSSENS 
(Brussel).

Bij F.C. HEIS T
Ter gelegenheid van Pasen hadden 

twee vriendenwedstrijden plaats.
Met Pasen zelf werd voor een be

vredigende opkomst gespeeld tegen 
SK  Torhout. Wedstrijd die gewonnen 
werd door een verjongd elftal van 
FC Heist met 2-0.

Het werd een faire en aangename 
partij om volgen, met beide ploegen 
die alles deden om de wedstrijd te 
winnen. Na de wedstrijd mochten de 
bezoekers als verliezers een mooie be
ker in ontvangst nemen, terwijl de 
overwinnaars beda"cht werden met 
brelokken geschonken door het feest- 
komiteit. Met Tweede Paasdag was 
het SV Crop’s uit Oostende die hun 
krachten kwamen meten aan onze 
kleuren. Ook deze moesten het onder
spit delven met 1-0. Jammer van de 
stromende regen die veel supporters 
achter de stoof deed zitten in plaats 
van op het veld hun mannen aan te 
moedigen. Ook voor deze wedstrijd

waren een beker en brelokken voor
zien. Kapitein François die als over
winnaar de beker in ontvangst mocht 
nemen, schonk deze aan de mannen 
van Crop’s om hun moedig verweer 
en fair-play.

Zondag a-s. hebben we weerom een 
vrienden wedstrijd en wel tegen FC 
Tielt. Supporters allen op post.

Het Kadettentornooi van VGO

Dit kadettentornooi kent een groot 
sukses en elke Donderdag wordt er 
lustig op losgegaan. Supporters zijn 
er met de vleet.

Zou won het Westerkwartier 14 da
gen geleden van Opex met 2-1, wat 
een verrassing mag genoemd.

Vorige week Donderdag kreeg de 
sterke ploeg van Ostend Sportief klop 
van de Leon’s Vrienden. Ook hier was 
de eindstand 2-1.

Dezelfde dag nam Opex het op te
gen Hoger Op, zijn de kadetjes van 
Geeraert. Deze hadden zich verstrekt 
met een drietal elementen uit de A- 
ploeg zodat ze ook het pleit wonnen 
met 2-1.

De Opex-jongens speelden Dinsdag 
tegen de Yoyeux supporters en ver
loren er ongelukkig met 4-0.

Op te merken valt dat al die jonge 
elementen van Opex nog twee jaar 
kadet zijn en dat VGO, zo haar sup
portersclubs verstandig te werk gaan 
en slechts het algemeen belang in
zien, volgend jaar over een knappe 
kadettenschaar zal beschikken. Al die 
wedstrijden worden geleid door 
scheidsrechter Van Eeckhoute, die er 
voor dient geluk gewenst.

BASKET - BALL
... de BBC Blankenberge wint zijn 
Paastornooi

De verschillende wedstrijden gingen 
Maandag ondanks de hevige regen
vlagen door onder matige publieke be
langstelling.

Dit tornooi waarvan de inzet de 
prachtige wisselbeker «Cuvelier» is, 
werd op overtuigende wijze door B.B. 
C. Blankenberge gewonnen. De schif- 
tingswedstrijden brachten eerst Dy
namo Brugge en Ostend B.B.C. tussen 
de krijtlijnen, terwijl B.B.C. Blanken
berge het opnam tegen Jong Waasland 
Sint Niklaas. Voor de schiftingswed- 
strij den kwam Oostende met enkele 
invallers in het gelid zodat zij slechts 
met nipte 16-17 cijfers het pleit wist 
te beslechten.

De tweede schiftingswedstrijd ging 
tussen B.B.C.B. en Jong Waasland. De
ze wedstrijd stond in het teken van 
een overwicht der thuisploeg die met 
een uitgesproken 19-10 de zege be
haalde.

Wegens het uitzonderlijk slechte 
weder werd de troostwedstrijd tussen 
Jong Waasland en Dynamos afgelast 
en bij loting werd aan de Waaslan- 
ders de derde plaats toegekend.

De beslissing tussen B.B.C.B. en O. 
B.B.C. werd een vinnige partij, waar
bij de Oostendenaars aan het mees
terschap der thuisploeg moesten ge
loven. Wel mag ter verontschuldiging 
van O.B.B.C. worden opgemerkt dat 
zij bij het doel werpen met een tikje 
onkans hadden af te rekenen. O n 
danks dit feit was de overwinning van 
B.B.C.B. ten volle verdiend.

De 25-12 einduitslag mag als juiste 
weergave worden betiteld.

Eindrangschikking : 1) BBC Blan
kenberge; 2) Ostend BBC; 3) Jong 
Waasland Sint Niklaas; 4) Dynamos 
Brugge.

Notariële Aankondigingen

ZOEKLICHT
auet onze uaetdatuelden

Stud ie  van deurw aarder 
D A N iü L  B R Y S  
te Nieuwpoort. 

xx x
B ij  L ikw id iatie

STAD  NIEUW POORT 
Op D ON D ER D A G  20 APRIL 1950 en 

VOLGENDE D A G  ZO NODIG, telkens 
om 1,30 uur ’s namiddags, te Nieuw
poort, St. Jacobsstraat en Kaaiplein, 

O P E N B A R E  V E R K O P IN G  
van

Haring- en Sprot- 
rokerijmaterialen

en benodigheden, en n am e lijk  van  : 
G ro te  hoeveelheid : in legtonnen, in- 

legbokalen, v isbakken , sprotm and jes, 
en ve rp akk in g sk is te n .

G ro te  hoeveelheid haring- en sprot- 
sp itte n , en schouw rekken .

E le c tr is ch e  palan  en gewone palans 
A u to m atische  bascuul B erke l, m et 

weegverm ogen van 1.000 kg.
G rote  hoeveelheid schors en brand- 

huot, een houtzaagm achien  enz...
V e rder a lle rh an d e  huiemeubelen en 

bureelm eubelen.
Gewone voorwaarden en met gereed 

geld. (256)

N otaris 
J .  G H Y O O T  

S t . P ete rb u rg straa t, 47, Oostende 
(te l. 715.88)

X X X

T O E W IJZ IN G
Op D ON D ERD A G  20 APRIL 1950, 

te 15 uur ter herberg «Prins Boude
wijn» St. Sebastiaanstraat 22, te Oost
ende, van :

W oonhuis
g esch ik t a ls  opbrengsteigendom , te 

B R E D E N E , K A P E L L E S T R A A T , 33,
groot 115 m2, begrijpende : kelderin- 
gen, gelijkvloer en 2 verdiepingen.

Voorzien van electriciteit, gas, regen
en putwater.

Zichtbaar : iedere Dinsdag en Zater
dag van 14 tot 16 uur.

Dadelijk genot der huurpenningen.
I N G E S T E L D  : 200.000 F r . 

Nadere inlichtingen ten kantore.
(249)

Studie van de no taris  
M A U R IC E  Q U A G E B E U R  

te Oostende, Leopold laan 10.
xxx

Op DINSDAG 2 MEI 1950 te 15 uur 
in het lokaal «Prins Boudewijn» St. 
Sebastiaanstraat, 22 te Oostende. 

IN S T E L  met 1/2 %  prem ie van : 
SCHOON

Herenhuis
M E T  E R F  EN T O E B E H O O R T E N  

V IN D IC T IV E L A A N , 11 
te O O STEN D E .

Oppervlakte 165 m2.
Linoleum, tapijten op trap en pa

lier worden medeverkocht.
Centrale verwarming Stromend 

warm en koud water Electriciteit. 
O nm iddellijke  ingenottreding.
Alle nadere inlichtingen ter studie.

(255)

N otaris 
J .  G H Y O O T ,

te Oostende S t. Peterburgstraat, 47. 
(te l. 715.88) 

xx x
Om u it onverdeeldheid te treden 

IIN STEL met 0,50 % prem ie
Op W OENSDAG  26 APRIL 1950, 

te 15 uur ter herberg «Prins Boude
wijn» St. Sebastiaanstraat, 22, te 
Oostende, van :

S T A D  O O STEN D E - W E S T  
G E R I E F L I J K

W O O N H U IS
M E T  K O E R  

S T U IV E R S T R A A T , 355
Groot 142 m2., begrijpende :
GELIJKVLOERS : vo.or- en achter

plaats, annexekeuken, WC., waskot en 
koer;

VERDIEPING : 2 voorplaatsen en 
achterplaats; Zolder.

Electriciteit, regen- en putwater.
Vrij genot en gebruik tegen beta

ling der koopsom.
Nadere inlichtingen ten kantore.
(Toew. 10-5-50) (252)

speelde van het seizoen en dat zijn 
nuttig aanbrengen dees keer geen 
einde nam aan de voorhoede doch 
dat hij to.t voor de kooi der bezoekers 
zeer gevaarlijk was.

Hopen we dat Monteny op hetzelf
de peil het jaar zal uitspelen en zijn 
zwakkere prestaties der 'voorgaande 
wedstrijden zal doen vergeten door 
een daverend seizoeneinde. Rh

V A N D IE R E N D O U N C K  
T E G E N  L U X E M B U R G

Na een nieuwe ophefmakende pres
tatie met Club Brugge tegen de Wie-

H E T  P A A STO R N O O I
van K V G O  werd gekenmerkt door de 
afwezigheid van de stedelijke over
heid.

Zelfs voor de finale was niemand 
aanwezig, ’t Is spijtig dat het elk jaar 
geen kiezing is.

M E L IS ,
moest Maandag te Brugge optreden.

Hij moest echter vorige week belet 
geven, daar men vreesde dat K V G O  
in finale zou uitkomen.

We hadden graag een vleugel Melis 
Vandierendounck te Brugge zien 
opereren.

Oostende zou er plezier aan beleefd ners, in welke wedstrijd hij trouwens 
hebben. de twee doelpunten aantekende,

werd Julien Vandierendounck zoals 
G O E D E  HOOP VO O R LEG O N  verwacht, aangeduid voor de wed-

Laurent Legon, die Donderdag 6 strij d tegen Luxemburg te Luxem- 
April, naar Rysel is gereisd, is met burg (stad).
nieuwe hoop te Oo.stende teruggeko- -*-n afwachting dat Julien te Luxem- 
men. We konden liet van Laurent’s burg met evenveel brio als te Brugge 
zijn gezicht lezen, dat hij er van over- z^ n kandidatuur voor de Nationale 
tuigd was, dat, thans spoedig beter- Ploeg zal verdedigen zien we verlan- 
nis zou intreden met die weerbarstige uit... naar de uitslag van de Der-
voet. Volgens een diagnose van Dr De- ky der Lage Landen te Antwerpen. IJu 
lannoit, hebben zich ten gevolge van a^ e «grote» vedetten (Aernoudts uit- 
vorige kwetsuren, schilferingen van gezonderd) beschikbaar zijn stellen 
het been vastgezet op de henkel van we vast dat men de samenstelling 
waar de terugkomende pijnen. Lau- me  ̂ evenveel reserve heeft onthaald 
rent moet thans, zoals De Cuman, re- dan deze voor Italië. We menen dat 
gelmatig zijn «stekjes» ontvangen ook hier reden over is voor een terug- 
waarmede deze schilferingen moeten houdendheid want de vleugel Deherdt 
verteerd worden. Legon zal dan de Mordant zal ons inziens geen potten 
oefening hervatten volgens de bete- breken terwijl Coppens van Beer- 
ringen welke hijzelf zal vaststellen, schot in onze ogen nog een groot 
Hepen we voor de sympathieke «chef vraagteken blijft. Rh
d’orchestre» van de roodgroene p.o 
dat de picuren spoedig de gewenste 
uitslag hebben.

Rh

T E N N IS — P A A STO R N O O I 
A . V E R L E Y E  W IN N A A R

De finale van het Paastennistornooi 
voor Heren B. werd gewonnen door 
A. Verleye met 6-2 6-2 van J. Neuville.

Rh

EEN  P R A C H T IG E  B E K E R
De ploeg van de 10th Command wel

ke Maandagvoormiddag gelijk speel
de met ASO (Ille Bijz.) had na af
loop van de partij een schitterende 
verrrassing voor de roodgroenen over 
want de bezoekers pakten uit met een 
beker die werkeliz'k een kunststuk 
mag genoemd. Naar verluidt werd 
door ASO in laatste instantie nog uit
gezien naar een aantal herdenkings- 
medailles. Rh

A L G E M E N E  B EW O N D ER IN G  VOOR 
M O N TEN Y

Naar verluidt waren de Roubaix- 
spelers een en al lof over de prestatie 
van Monteny die ze als een speler 
met buitengewone kwaliteiten beti
telden.

Het dient herkent dat Monteny te
gen de C.O.R.T. zijn beste wedstrijd

Société Anonym e

Foncière & Commerciale 
d'Ostende

3, rue du Polder à  Ostende
Régitre de commerce d’Ostende 

num éro 281
xxx

MM. les actionnaires sont priés d’as
sister à rassemblée générale ordinaire, 
qui se tiendra le lundi 24 avril à 15 
heures au siège social, 3, rue du Pol
der à Ostende.

O R D R E  DU JO U R  ;
1. Rapports du conseil d’administra

tion et des commissaires.
2. Approbation du bilan et compte pro

fits et pertes au 31 décembre 1949.
3. Décharge à donner aux administra

teurs et commissaires.
4. Nominations statutaires.

Pour assister à l’Assemblée les ac
tionnaires sont priés de se conformer 
aux statuts et deposer leurs titres au 
siège social ou à la Bangue du Crédit 
Ostendais à Ostende. (242)

ÎT

Zoeklichtjes
— O V E R  T E  N EM EN  : W E L G E K E N D E  
C A F E  Oostende (O pex)

Zieh wenden : bureel blad. (224)

Studies der notarissen  
M A U R IC E  Q U A G H E B E U R

Leopold laan , 10 te Oostende, en 
G A B R IE L  F R A E Y S

B raam b erg straa t, 25, te Brugge.
X X X

Op DINSDAG 25 APRIL 1950 te 15 
uur in het lokaal «Prins Boudewijn» 
St. Sebastiaanstraat, 22 te Oostende.

INSTEL met 1/2% premie van ;

SCHOON

Burgershuis
M E T  E R F  EN T O E B E H O O R T E N

K A IR O S T R A A T , 87 
Te O O STEN D E

Oppervlakte 57 m2.
Water, gas en electriciteit.
Verhuurd zonder pacht mits 800 fr. 

per maand.
BEZOEK : Maandagen en Donder

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

men ter studies van de verkopende 
notarissen. (254)

—  T E  H U R EN  : A P P A R T E M E N T
Oostende (Opex)

Zich wenden : bureel blad. (225)

♦ T E  K O O P  : V I S S E R S V A A R
T U I G  gebouwd in 1943. met ma 
tor van 80 P.K. van 1945, in uitsteken 
de staat. Voorwaarden bureel blad.

(Nr 431

Onze 46-jarige ARTHUR DEFER moest hei dit jaar afleggen
De jongste nationale turnkampioen- plaats in het eindklassement bewijst 

schappen hebben onze nationale kam- dat Thuur dit met alle eer heeft ge- 
pioen Thuur Defer, en meteen Oost- daan en we twijfelen er niet aan dat 
ende, van de eerste plaats verdron- de huidige titeldrager Riské van Tem- 
gen. Alhoewel onze 46-jarige stadsge- se op 46-jarige leeftijd wellicht reeds 
noot nog schitterende dingen pres- enkele jaren vergeten zal zijn. In
teerde moest hij in dit kampioen- middels past het hulde te brengen 
schap ondervinden, dat er een tijd aan de nieuwe kampioen die afgete- 
is van komen en gaan. Zijn derde kend zegevierde en een grote belofte

wordt voor de komende wereldkam
pioenschappen.

Bij de Oostendenaars wisten de he
ren beslag te leggen op een derde 
(Defer), vijfde (Vanden Eynden) en 
negende plaats (Dupuis) terwijl bi;' 
de dames Oostende flink figuur sloeg 
en op volgende plaatsen eindigde :

Punten
le Mevr. Moens Willebrcek) 194,25 
4e Mej. Ackeyn (Oostende) 185,55 

5e Mej. Neyrinck (id.) 184,80
7e Mej. Vandekerckhove (id.) 182,70 
9e Mej. Maene (id.) 180,55
10e Mej. Geerstslyck (id.) 180,15
lie Mej. Godemar (id.) 176,70
13e Mej. Bauwens (id.) 170,90

Op te merken dat de eerste twee 
werkelijk «dames» waren en als enige 
gehuwde vrouwen al him mededing
sters wisten te verslaan. Rh

N otaris 
J .  G H Y O O T  

S t. P eterb u rg straa t, 47, Oostende 
(te l. 715.88) 

x x x
T O E W IJZ IN G

Op W OEN SDAG  19 APRIL, te 15 
uur ter herberg «Prins Boudewijn» St. 
Sebastiaanstraat, 22, Oostende, van : 

B R E D E N E  a/Zee 
EEN  Z E E R  M O DERN  EN 

G E R IE F E L I J K  IN G E R IC H T E

Villa
z ijnd e  «V IILLA  S H A N G R ILLA »

met e rf en aanhorigheden , garage en 
hof, gelegen 

K R O O N L A A N 1
Groot 510 m2., begrijpende : gelijk

vloers : inganghall, bureel, salon en 
zitkamer, eetplaats, keuken, W.C.; ver
dieping : 4 slaapkamers, geinstalleerde 
badkamer met W.C.

Zichtbaar : iedere Dinsdag en Don
derdag van 10 tot 12 uur.

Verhuurd tot 30 April 1951 - Dadelijk 
ingenottreding der maandelijks be
taalbare pachtgelden.

I N G E S T E L D  : 300.000 Fr .
Nadere inlichtingen ten kantore.

(250)

V e l o d r o o m  o p ent  op 1 Mei
♦ ♦ ♦

Onze wielerenthousiasten zullen op 
1 Mei bijna hetzelfde daverende pro
gramma voor geschoteld krijgen, dat 
voor 2e Paasdag was aangekondigd. 
Alle vedetten werden opnieuw gekon- 
trakteerd en het is slechts in de on
derste gelederen dat enkele wijzigin
gen zouden kunnen intreden.

Wat op 2e Paasdag niet is mogen 
zijn, zal dus op 1 Mei gebeuren en dat 
de massa op de wielerbaan zal aan
wezig zijn, daaraan zal wel niemand 
twijfelen. Rh

Studie van meester 
JAN  B . D E G H E L D E R E ,
notaris te Heist-aan-zee

xxx
O P E N B A R E  V E R K O P IN G  

T O E S L A G
Op W OENSDAG  26 APRIL 1950, 

om 15 uur stipt, in het «Café des Bras
seurs», Hermans Liebaertstraat. /an : 

B A D S T A D  H E IS T -A A N -Z EE  
EEN  U IT E R S T  W E L G E L E G E N

Burg-ershuis
H ERM A N S L IE B A E R T S T R A A T , 18

groot 240 m2.
Onmiddellijk vrij met de geldtelUng. 

I N G E S T E L D  : 226.000 F r . 
___________________________________ (257)

V eran tw . Opst. S . B O L L IN N E  
V in d ic tive laan , 22, Oostende 

P .C .R . 4189.87 H .R .O . 1427#
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Vrijdag 14 April 1950 HET NIEUW VISSCHERIJBLAD 11

Voor Nieuwbouw en Herstelling van

S C H E P E N (11

N .v. BEL1ÄRD-GRIGHT0N & 0°

Visserij nieuws uit Frankrijk
W E IN IG  VISAANVOER TE 

D U IN K E R K S
Verleden week was een geringe 

aanvoer aan te stippen als gevolg 
van de lage visprijzen die bij de han
del geboekt werden.

VISSERSVAARTU l!G OPGESLEEPT
Het vissersvaartuig D.G.1075 meldde 

dat een blad van zijn schroef gebro
ken was en het in moeilijkheden ver
keerde nabij de boei 9, rechtover 
Mardick. Een sleep- en reddingboot 
zijn onmiddellijk uitgevaren om het 
vaartuig terug naar de haven te bren
gen.

INTERESSANTE VISPRIJZEN TE
GREVEMSNGEN

Door de aankomst van twee grote 
trawlers zijn de visprijzen enigszins 
gestegen. De markt werd overstelpt 
met verscheidene soorten vis, waaron
der vooral wijting een eerste plaats 
innam. De fijne vis zoals tong, tar
bot, enz... boekten mooie prijzen, 
waardoor enigszins de reders in de 
mogelijkheid gesteld werden hun 
schulden te verminderen.

VAARTUIG G E Z O N K E N  TE KALES
Het vaartuig K.595 dat vóór enkele 

tijd zou opliggen ten einde herstel
lingswerken te kunnen laten uitvoe
ren, is ’s nachts gezonken. Bij laag 
water begaven de experten zich aan 
boord om de oorzaken van het ongeval 
na te gaan. Er was een lek ontstaan in 
de romp Het was de tweede maal dat 
dit vaartuig dergelijk ongeval over
kwam.

IN DE MIJN VAN KALES
Gedurende de voorbijgaande week 

hebben de vissersvaartuigen van de 
haven van Kales voor 17.552 kgr. vis 
aangebracht. De totale opbrengst be
droeg 1.128.695 fr.

De kustvisserij bracht gedurende 
diezelfde periode 817 kgr. garnaal en 
482 kgr. vis binnen. Dit alles werd 
verkocht voor 172.370 fr.

INLICHTING G E V R A A G D
Mevrouw Leroy, weduwe van Alexis 

Leroy, wonende te Le Tronchet, Pler- 
geur (I-et-V), heeft, teneinde haar 
rechten op pensioen te doen gelden, 
enkele inlichtingen nodig. Er wordt 
haar namelijk gevraagd een rapport 
voor te leggen waarin de omstandig
heden van het overlijden van haar 
echtgenoot worden vermeld. De ma
troos Leroy verdween in Mei 1940 en 
was schipbreukeling van de «Ophelie». 
Mevrouw Leroy woonde toen te Le Ha
vre. Wie helpt mee ?

P A K E TB O O T  TUSSEN B O U L O G N E  
EN LE HAVRE

De overtocht tussen Engeland en 
Boulogne, van weinig belang geduren
de de winter, is onderbroken geweest 
ten voordele van de haven van Kales. 
Ter gelegenheid van de Paasdagen 
hebben de «British-Raylways» beslo
ten terug een dienst tussen de Britse 
eilanden en het vasteland te openen. 
De paketboot «Dinard» is voor de eer
ste maal binnengelopen in de haven 
van Boulogne en had benevens reis
goederen ook 211 passagiers aan 
boord.

C a n a d a

VISTRANSPORT PER VLIEGTUIG
De Canadese luchtvaartmaatschap

pijen hebben sinds enige tijd het ver
voer van vis per vliegtuig toegestaan. 
Er wordt door de verbruikers uit het 
Canadese binnenland reeds druk ge
bruik gemaakt van deze gelegenheid 
verse vis op tafel te krijgen. Zo komen 
dagelijks minstens tweehonderd kgr. 
verse vis te Montreal toe. Sinds de toe
lating voor het vervoer per vliegtuig 
gegeven werd steeg de vraag naar ver
se vis beduidend. Natuurlijk zijn ze 
daar nog niet zo ver dat er reeds spe
ciale transporttoestellen voor in ge
bruik genomen worden. Maar dat komt 
wel. In afwachting wordt de vis met 
passagiersvliegtuigen vervoerd. Om 
echter aan de reizigers de klassieke... 
visgeur te besparen, wordt de vis ver
pakt in speciaal daarvoor gebouwde 
kisten uit een lichte metaalsoort.

CANADESE VISSERIJ
De Minister van Visserijen van Ca

nada verklaarde te Montreal dat de 
visserij nijverheid van Quebec groter 
steun van de bevolking van deze pro
vincie nodig had. Hij zei dat de visse- 
rijnijverheid van Quebec zich gedu
rende de laatste jaren fel uitgebreid 
had. Deze nijverheid bezit nu 47 grote 
koelinstallaties in de provincie. Onge
veer 200.000 mensen leven er van. Ge
durende de oorlog, zond Quebec een 
groot gedeelte van haar productie 
naar Engeland, maar voor het ogen
blik is deze markt verloren en moet 
Quebec zich naar zijn eigen binnen
landse markt draaien.

Yisserijnieuws uit Duitsland

V E R G O E D IN G E N  AAN W E D U W E N  

EN W E ZEN
De Beheerraad van het comité voor 

«Hulp aan de families van overleden 
zeelieden» te Boulogne, heeft in zijn 
laatste vergadering besloten voor de 2e 
trimester van het jaar 1950 volgende 
vergoedingen toe te kennen : Weduwe
1.500 fr per maand; voor elk kind ten 
laste 1.200 fr. per maand. Er werden 
eveneens nog bijzondere vergoedingen 
voorzien.

VISPRIIJZEN TE DIEPPE
Gedurende de voorbije week wer

den in de haven van Dieppe 414.529 kg. 
visproducten gelost voor een totale 
waarde van 25 millioen 600 duizend fr. 
Ter vismijn werden volgende maxi
mum- en minimumprijzen genoteerd : 
makreel 15— 109, wijting 15— 123, rog
2— 88, schol 15— 131.

OP DE W E R V E N  TE CAEN
Op de scheepswerven van Caen 

werden verleden week twee trawlers 
te water gelaten. Het betreft hier 
twee vaartuigen van eenzelfde 
scheepstype. Hun lengte bedraagt 38 
meter terwijl de motor 600 P.K. be
draagt.

N O G  S T A K IN G  TE B O R D E A U X
Te Bordeaux zijn de dokwerkers 

verleden week nog overgegaan tot een 
25-uren-staking teneinde loonsverho
ging te krijgen.

DIEPPE AAN DE SPITS
Gedurende het jaar 1949 werd in de 

haven van Dieppe ruim 100.000 ton 
bananen gelost. Hiermede prijkt de 
haven van Dieppe aan de spits van 
alle Franse havens waar speciaal fruit 
en groenten gelost worden.

SLEEPB OOT  TE N O R F O L K  
G E Z O N K E N

De zeesleepboot «Lorraine» is in de 
haven van Norfolk gezonken Zes man
schappen zouden om het leven geko
men zijn. Vier uur na de schipbreuk 
is de bevelhebber van de sleepboot 
half bewusteloos door de kustwacht 
aangertoffen.
STO R M  OP DE ENGELSE KU STEN

Een plotselinge storm heeft de bad
plaats Blackpool geteisterd. De scha
de is vrij aanzienlijk Woningen wer
den beschadigd en de wandelaars op 
de dijk moesten zich vastklampen 
aan de straatlantaarns.

H ET  SU KSES  VAN DE 
VISSERIJFOOR  TE 

B R E M E R H A V E N  V E R Z E K E R D
De eerste naoorlogse visserij foor, die 

einde Mei aldaar gehouden zal worden, 
gaat een groot sukses tegemoet. Bui
ten de deelname van talrijke werven 
hebben nu ook verschillende firma’s 
de auto-industrie, o.a. Mercedes en 
Hanomag, hun medewerking verze
kerd.

Maar ook het buitenland toont grote 
belangstelling voor dit initiatief. Dit 
blijkt onder meer uit het feit dat de 
Deense visserijm inister Christiansen  
besloten heeft er zich vergezeld van 
verschillende leden zijner administra
tie, heen te begeven.

Ook uit West-Europa, uit IJsland,

Visserijnieuws uit 
Engeland

N IE U W E  D O L L A R M A R K T

Handelaren van Huil hebben een 
nieuwe dollarmarkt geopend voor vijf 
en veertig ton diepgevrozen vis naar 
New-York uit te voeren. Hull kreeg de 
order indien de vis kon geleverd wor
den op tijd voor de Heilige Week. Het 
is de eerste maal dat vis van Huil naar 
de Verenigde Staten wordt uitgevoerd.

H E E K V A N G S T

De «Margaret Wicks», treiler van 
Fleetwood, landde een grote vangst 
heek verleden Zaterdag. Zijn totale 
vangst bedroeg 41.000 kgr. vis, waar
van 39.000 kgr. heek. Hét was de groot
ste vangst heek welke in Fleetwood 
sinds lang geland werd. De vangst 
kwam van St Kilda-visgronden en 
boekte £ 3580.

G E B R U IK  VAN K O E L W A G E N S

Australië zal het voorbeeld van 
Amerika volgen wat betreft het ge
bruik van koelwagens voor het weg
vervoer van vis. Koelwagens brengen 
kreeften-staarten van Point Macdon- 
nell naar Melbourne voor het ver
schepen naar de Verenigde Staten en 
ongeveer 500.000 kgr. zal door een en
kel vennootschap verhandeld worden.

IN DE TE R R IT O R IA L E  W A T E R E N
Een schipper van Lossiemouth werd 

veroordeeld voor het vissen in de M o
ray Firth binnen de territoriale wate
ren. Hij kreeg een boete van £  30 en 
zijn vistuig voor een waarde van £ 176 
werd aangeslagen.

STELEN  VAN VIS
Het stelen van vis op de vismarkt 

van Wiek heeft zodanige afmetingen 
genomen, dat de Harbour Trust be
sloten heeft een man aan te stellen om 
het toezicht te houden over de markt 
waar alleen nog mensen zullen toege
laten worden die er door hun bezighe
den geroepen zijn. _________

uit Noorwegen en uit Engeland worden 
bezoekers uit de industrie- en rege
ringskringen verwacht.
4 Wij zijn benieuwd te weten welke 
belangstelling van Belgische zijde mag 
verwacht worden.

NU O O K  DUITSE VISSERS NAAR 
CHILI

De Chileense regering spaart zich 
geen moeite om, bij gebrek aan een 
eigen vissersvloot, de visvangst, in de 
rijke kustwateren aldaar, aan te moe
digen. Zoals men weet zijn reeds Bel
gische, Deense en Nederlandse vissers 
ter plaatse. Ze vissen in het gebied 
van Iquique en brengen hun vangst in 
Chili op de markt. Verleden jaar begaf 
zich een Chileense delegatie naar 
West-Duitsland en voerde er onder- 
handelingen om ook Duitse vissers 
naar haar land te laten overkomen. 
Deze hebben tot het resultaat geleid, 
dat verschillende vaartuigen eerlang 
uit Hamburg zullen afvaren en de gro
te plas oversteken. Ze zullen vergezeld 
worden door techniekers die de Chi
leense visindustrie moeten opbouwen.

Men voorziet het bouwen van een 
grote visconservenfabriek met daarbij 
een vismeelfabriek en een eigen elek
triciteitscentrale. West-Duitsland le
vert het materiaal en... de ingenieurs 
die het werk zullen leiden. Vanzelf
sprekend koos men een kustplaats om 
deze nieuwe industrie te vestigen, ver
mits de visvangstgebieden letterlijk 
voor de deur liggen. Het is bij de bad
plaats Quintero, in de omgeving van 
Valparaiso, dat de fabrieken zullen uit 
de grond rijzen. Men rekent op een 
dagelijkse verwerking van honderd- 
vijftig ton verse vis

Seizoenen in de visvangst kent men 
ginds niet. Het hele jaar door worden 
sardienen, tonijn en haai gevangen. 
De vaartuigen blijven hoogstens zes 
dagen onderweg.

Van havens om dit alles behoorlijk 
te lossen, is echter geen spraak.

Een automatische vuurtoren in Frankrijk
De vuurtorens, die «witte spoken», 

die over onmetelijke oceanen, bij 
nacht en ontii, duizenden schepen 
een behouden vaart verzekeren, genie
ten een levendige belangstelling. Er 
zijn inderdaad weinig onderwerpen 
die de dichters meer hebben geinspi- 
reerd, dan de vuurtorens met hun ge
heimzinnigheid en grote gevaren, 
waaraan hun wachters zijn blootge
steld. Maar dank zij de technische 
evoluties zal nu het baantje van vuur
torenwachter zijn avontuurlijk karak
ter gaan missen.

Dë Franse vuurtoren- en baken- 
dienst stelt inderdaad alle pogingen 
in het werk om langzamerhand de 
vuurtorenwachter te gaan vervangen 
door een automatisch mechanisme, 
dat in staat zal zijn om de specifieke 
taak van de wachter over te nemen, 
d.w.z. dat het ’s avonds het grote 
licht zal aansteken en dit ’s morgens 
weer uitdoet; dat het ook bij mistig 
weer het licht aansteekt; dat het de 
hulplamp in geval van defect kan 
aandoen of de sirene of mistkanon in 
werking stelt op uiterst gevaarlijke 
ogenblikken en tenslotte door de au
tomatische radio meldt wanneer er 
een algehele storing is.

De robot-vuurtoren van Nividic, die 
op de Zuid-West punt van het eiland 
Ouessant staat in Bretagne, is één 
van de mooiste voorbeelden van reeds 
bestaande automatische vuurtorens. 
Uit het Bretonse spreekwoord : «Wie 
Ouessant ziet, ziet zijn bloed», blijkt 
wel duidelijk de zeer slechte reputa
tie van de omgeving van dit eiland. 
Maar ondanks dat, varen er jaarlijks 
een 40.000 vracht- en vissersschepen 
langs dit belangrijke verkeerspunt, 
dat de Noordzee en het Kanaal met 
de Atlantische Oceaan verbindt.

Met het bouwen van deze vuurtoren 
werd in 1911 begonnen. Alleen het 
metselwerk duurde al drie en twintig 
jaar, want door dat bij vloed de rots 
vele meters diep onder water was en 
zelfs bij rustig weer de golven nog 
een vier meter hoog hier zijn, moest 
men zich dikwijls tevreden stellen 
met alleen een paar haken in de rots 
vast te metselen, wat al moeite ge
noeg kostte.

Deze vuurtoren wordt bediend door 
het kustwachtstation van Pern, gele
gen aan het uiteinde van het eiland 
Ouessant, door middel van twee lucht
kabels van 900 meter lengte, die als 
electrische leidingen dienst doen. Er

zijn op de rotsen twee torens inge
last om de beide kabels te steunen» 
die zó zijn gemaakt, dat een schuitje 
met een luchtschroef er langs kan lo
pen, waarmee men in noodgeval naar 
de vuurtoren kan komen.

Elke avond, bij helder weer, zetten 
de kustwachters van Pern een specia
le motor aan om door de kabels wis
selstroom te zenden die nodig is om 
een reuzenlamp van 1.500.000 watt te 
doen branden, geplaatst in het mid
den van een optisch systeem, dat ge
noemd werd naar de beroemde Franse 
geleerde FRESNEL.

Wanneer deze lamp, door welke oor
zaak ook, niet mocht gaan branden, 
dan gaat onmiddellijk een hulplamp 
aan, die boven op de toren staat en 
van de kust af kan worden aangesto
ken. Aangezien de hulplamp niet 
draaiend is, zoals de grote lamp, 
maakt een eveneens automatisch toe
stel dat het schijnsel van de lamp 
even rhythmisch een- en uitgaat als 
het flikkerlicht van Nividic.

Hoe enorm sterk de lichtbundels 
van de Nividic toren ook zijn, bij mis
tig weer - en dat is hier nogal eens 
het geval - zijn zij niet voldoende en 
moet de sirene in werking worden ge
zet. Mocht de sirene gestoord zijn of 
vindt de wachter dat het geluid niet 
sterk genoeg is, dan behoeft hij een
voudig weg maar het «mistkanon», 
dat op acethyleen werkt, in werking 
te zetten, dat zich op de voorzijde van 
de toren bevindt. De twee metalen 
klokken (zij zien er uit als dwerg-gas- 
houdertjes van de gasfabriek), onder
ling door een speciale hefboom ver
bonden, zorgen voor geregelde aan
voer van acethyleen, nodig vo'r de 
ontploffing, die wordt voortgebracht 
door een automatische «aansteker». 
Is het bij slecht weer vo.or hem niet 
mogelijk deze ontploffing te horen, 
dan vertelt een kleine radio of alles 
goed functionneert.

Worden de beide verbindingskabels 
door de storm weggesleurd, dan blijft 
altijd het uiterste redmiddel : de ra
dio. Door een speciaal korte golf toe
stel kan het mistkanon in werking 
worden gezet.

Zo bespaart dus deze vuurtoren, dit 
meesterwerk van de moderne tech
niek, jaarlijks vele mensen het leven 
door op vele kilometers langs de ge
vaarlijke kust en bij noodweer de 
schepen toch veilig te leiden.

Clak de Jlaiiaanóe 

ai&ó&tij tekent af met 

mededinging, aan 

Mwen en cJ)enen
♦ ♦ ♦

In de Italiaanse pers, onder meer in 
de «Pesca», verschenen in de laatste 
tijden alarmkreten in verband met de 
toestand der Italiaanse visserij. Gela
ten vragen sommige bladen of het niet 
beter zou zijn het vissen op te geven 
en de nodige vis uit Noorwegen of 
zelfs uit de Verenigde Staten in  te 
voeren...

Het is een feit dat het Italiaanse vis
serijbedrijf sterk te lijden heeft gehad 
onder de laatste oorlog. Vóór 1940 Ti ad 
Italië meer dan 35.000 vissersvaartui
gen in omloop. Deze vloot had een 
jaarlijkse vangst van ongeveer twin
tigduizend ton. Dit volstond om aan 
de twee derden der vraag op de Ita
liaanse markten te voldoen. De oorlog 
kwam en gedurende deze verschrikke
lijke jaren gingen bijna tienduizend 
vaartuigen verloren. Toen de wapens 
zwegen was er dus werk voorhanden 
maar tot nog toe werden er heel wei
nig nieuwe schepen in de vaart ge
bracht, zodat men mag aannemen dat 
de visserijvloot ten huidigen dage uit 
plus minus 25.000, overwegend kleine
re, vaartuigen bestaat. Maar ook de 
visindustrie vertoont dezelfde ontwik
keling : fabrieken werden vernield, 
andere gesloten. Waar vroeger 80.000 
personen hun brood verdienden in 89 
bedrijven en er 20.000 ton conserven 
verwerkten, is dit alles nu gedaald tot 
23 bedrijven die werk verschaffen aan  
circa 17.000 arbeiders.

Is dan de navraag op de Italiaanse 
markten zodanig verminderd ? Dat is 
ze juist niet, wel integendeel ! Het vis
verbruik neemt gedurig in omvang toe. 
Aan de groeiende vraag wordt voldaan 
door steeds grotere invoer, meest uit 
Noorwegen en Denemarken, maar ook 
uit de Verenigde Staten.

Reders en Vishandelaars

H E T  BESTE

IJS
W O R D T  G ELEVER D  D O O R

Froid Industrie
Tel. 71.791 (24)

daevzicfit aan de fùeente aiô&eüj

in 1948
Elk jaar wordt door het Ministerie 

van visserij in Denemarken een statis
tisch jaarboek : «Fiskeri-beretning» 
uitgegeven. Onlangs kwamen we in 
het bezit van het jaarboek voor 1948 
waaruit we volgende interessante ge
gevens over de Deense visserij putten.

Vooreerst krijgen we een overzicht

over de Deense visserij sinds 1914. Uit 
de volgende tabel welke met de gege
vens in het jaarboek vervat, samen
stellen, kan men zich een gedacht 
vormen over de ontwikkeling van de 
visserij in Denemarken :

De opbrengst is uitgedrukt in 1.000 
Kronen.

SCHOL KABELJAUW HARING-SPROT
Jaar Ton Opbr. Ton Opbr. Ton Opbr. Ton Opbr.

1914 63.034 17.293 13.700 4.800 9.600 2.200 18.200 2.400
1915 71.699 26.525 16.000 7.300 13.900 4.000 22.800 4.700
1916 92.471 57.792 11.200 6.900 14.800 8.700 24.200 12.800
1917 63.352 35.160 7.300 5.000 10.800 5.300 21.200 8.600
1918 65.135 41.739 7.300 5.600 13.800 7.500 20.300 9.900
1919 88.928 54.112 13.300 12.300 18.500 8.800 23.000 12.700
1920 63.877 42.302 9.900 10.200 17.400 7.300 14.600 7.700
1921 61.522 35.954 8.800 9.900 17.400 5.700 12.000 4.700
1922 51.144 26.900 10.700 9.500 14.800 3.600 9.100 2.800
1923 67.760 34.107 11.200 10.800 16.700 4.400 16.500 3.800
1924 68.475 44.724 12.400 13.000 16.200 5.400 17.700 5.700
1925 78.456 44.330 19.900 15.800 18.300 5.500 16.300 5.000
1926 76.271 35.836 20.200 13.800 20.800 4.400 11.700 3.300
1927 83.951 33.835 17.400 11.100 22.800 4.100 16.100 3.600
1928 94.585 36.698 22.400 13.600 23.900 4.600 21.500 4.300
1929 89.326 38.087 26.500 14.300 18.500 4.500 17.800 4.500
1930 92.728 40.576 27.000 16.100 21.200 4.800 16.600 4.300
1931 88.496 34.480 23.700 13.300 22.900 4.800 13.700 3.300
1932 90.150 33.454 23.700 13.000 21.600 4.200 16.400 3.000
1933 84.819 35.004 21.900 13.300 22.600 4.800 13.700 2.800
1934 89.389 37.935 23.300 15.000 22.400 4.700 14.600 3.600
1935 87.127 39.716 19.400 15.800 21.100 4.600 16.000 3.700
1936 87.150 39.761 18.600 .15.900 19.200 4.200 16.200 3.700
1937 89.004 40.026 22.000 17.000 19.100 4.100 15.000 3.200
1938 88.569 43.048 21.900 18.700 19.400 4.700 14.600 3.600
1939 104.135 45.340 22.800 16.300 22.100 5.300 19.100 3.900
1940 126.523 57.969 25.900 19.100 25.600 9.100 32.400 10.400
1941 163.438 110.311 38.600 43.000 42.500 20.800 32.400 15.000
1942 196.424 136.394 45.900 62.800 45.400 24.100 23.000 11.400
1943 306.157 157.898 59.500 71.100 52.100 27.600 26.600 12.800
1944 250.615 169.679 41.200 67.900 48.400 25.600 29.400 15.000
1945 149.057 133.467 45.200 66.100 31.700 14.800 20.100 12.200
1946 190.359 165.269 54.700 71.500 55.100 26.100 26.000 13.200
1947 193.884 162.100 47.900 64.500 48.500 23.600 30.100 14.200
1948 215.031 179.874 46.900 71.000 49.100 24.400 29.900 

(VERVOLGT)
14.100
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VRIJDAG 7 APRIL 1950 :
Geen verkoop.

ZATERDAG 8 APRIL 1950 :

Aanvoer : 1000 bennen. Weinig ver
scheidenheid : tong, tarbot, zeer wei
nig ronde vis, gutvis en rog. Goede 
prijzen voor tong. Overdreven prijzen 
voor tarbot. Ronde vis boekt ook goede 
prijzen. Rog en kleine vis is echter 
goedkoop.
0.115 Witte Bank 10.231 101.310 
0.135 Witte Bank 7.924 110.260 
Z.539 Witte Bank 5.877 73.698 
N.745 Witte Bank 7.305 84.640 
0.166 Witte Bank 6.055 88.880 
Z.504 Witte Bank 2.744 40.930 
0.247 Kanaal 13.498 159.320

0.175 Witte Bank 4.559 95.820
Z.199 Oost 2.976 55.640
Z.171 Witte Bank 5.519 100.500
0.222 Kanaal 8.392 99.590

DONDERDAG  13 APRIL 1950 
Eén vaartuig met 90 bennen vis. Al

leen tong, wijting en platjes. Prijzen 
ongeveer dezelfde als vorige dag. 
Z.514 Witte Bank 4.663 100.920

A A N V O ER

Zaterdag 8-4 
Dinsdag 11-4 
Woensdag 12

EN O P B R E N G S T  
DAG

Kgr.
53.634 

325.761 2 
-4 128.444 1

4.663

M AANDAG  10 APRIL 1950 : 

"""Paasmaandag : geen verkoop.

HHiHiiniiiiimiiiitttiBiiiHiiifHFiHiiinimHt
C ftw d iw e . R O O S E

P .V .B .A .
V ISM IJN  131-132

OOSTENDE 
T E L . 720.13 

713.1 & (p r ivé ) (18)
H .R. 215 —
A LLE  SO O RTEN  Z EEV IS  

IN V O ER  —  U ITV O ER

ItllinilllillllltllllllllüllllllllllllllllHlllllIill
DINSDAG 11 APRIL 1950 :

Aanvoer : 6500 bennen waarvan 3800 
met IJslandse soorten. Grote keus. Te
kort aan platvissoorten. Grote belang
stelling. Vele vangsten laten te wen
sen over wat betreft kwaliteit. Lage 
prijzen voor kleine vis. Bevredigende 
besommingen.

Donderdag 13-4

Z E E B R U G G E
V ISA A N V O ER

Dat. Kgr. Reiz.
8-4 19.290 10

11-4 31.070 22
12-4 14.720 8

N IE U W P O O R T
V IS A A N V O E R

P E R

Fr.
659.038
.544.722
.683.663
100.920

Fr.
198.490
291.950
221.020

Dat. Kgr. Reiz. Fr.
3-4 15.876 23 156.343,—
4-4 2.579 2 20.811,—
5-4 4.569 9 41.185,—
6-4 9.518 12 76.923,—
7-4 2.165 6 - 18.478,—
8-4 10.460 14 97.772,—

B L  A N K  E N B E  R G E
V IS A A N V O E R

Dat. Kgr. Reix. Fr.
6-4 159 1 1.975
8-4 1080 2 9.755

12-4 761 1 8.545

N.807 West 1.864 12.100
0.326 Kanaal 9.484 82.600
0.341 West 4.056 31.600
0.170 Noordzee 8.086 89.734
Z.532 Oost 1.163 9.640
0.267 West 3167 18.380
0.299 IJsland 140.566 843.810
0.137 West 4.399 33.690
0.7 West 2.753 22.400
0.196 West 2.589 19.380
0.77 West 1.254 7.600
B.603 West 2.477 16.910
0.286 Kanaal 17.375 156.960
0.236 Kanaal 19.100 184.663
0.187 Kanaal 8.090 74.810
0.88 IJsland 48.320 309.900
0.60 West 690 8.450
0.287 Witte Bank 8.455 128.070
0.329 Kanaal 17.875 166.415
N.806 West 4.516 34.760
0.109 Witte Bank 7.157 135.580
0.242 Noordzee 12.125 157.080

W OEN SDAG  12 APRIL 1950

Aanvoer : 2.500 bennen, bevat 650 b. 
IJslandse soorten. Mooie verscheiden
heid. De kwaliteit van zekere soor
ten laat te wensen over. Tekort aan 
platvis. Hoge prijzen. Levendige markt 
Grote belangstelling. Lonende prijzen 
voor alle soorten. De verwezenlijkte 
besomming was bevredigend.
0.331 IJsland 32.048 269.065
0.176 Noordzee 8.640 125.562
N.801 West 1.337 12.640
0.305 Noordzee 5.521 81.870
0.266 Kanaal 12.182 129.376
0.239 Kanaal 13.125 180.485
0.174 Witte Bank 5.832 81.830
0.339 West 5.102 45.750
Z.449 Witte Bank 4.457 70.165
0.254 Witte Bank 5.681 103.350
0.311 Kanaal 5.583 80.410
0.220 Witte Bank 4.173 82.340
N.819 Witte Bank 3.317 68.090

TAXETABELLEN
V e rk r i jg b a a r  te r  d ru k k e r i j  

v a n
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V IS IN D U S T R IE  IN 
Z U ID -W E S T  A F R IK A

Zuid-West Afrika is eigenlijk een 
landbouwland ; landbouwprodukten 
maar ook vlees- en zuivelprodukten 
worden uitgevoerd.

In de industriële sector worden al
leen diamanten en ertsen uitgevoerd; 
in 1948 bedroeg de diamantenuitvoer 
£ 2.400.000. In hetzelfde jaar werd ko- 
per- zink- en looderts uit Tsurneb en 
Vanadium voor ongeveer &  2.150.000 
geëxporteerd.

Naast deze industrie is nu ook een 
visindustrie ontstaan die zich in de 
laatste aren in Luderitz-baai zeer uit
gebreid heeft en sedert enkele tijd ook 
in Walvisbaai.

De meeste visconservenfabrieken 
die vooral langousten bewerken zijn 
door de «South West Afrika Fishing 
Industries Ltd» overgenomen, en door 
deze gemoderniseerd.

Verwerking van langousten speelt 
nog altijd een grote rol alhoewel ook 
snoek en pilchard geconserveerd wor
den.

Ook vismeelfabrieken zijn daar 
reeds tot stand gekomen.

Naast Luderitzbaai, ontwikkelt zich 
ook Walvisbaai, een der grootste aan- 
en uitvoerhavens van het land, tot 
een visserijhaven met gro.te conser
venfabrieken.

De visindustrie van Walvisbaai 
steunt vooral op de overvloedige pil
chard-, snoek-, en kabeljauwvangsten 
in de rijke visgronden.

IJS L A N D S E  V IS S O O R T E N
Dinsdag 11 en Woensdag 12 April : 11-4 12-4

Kabeljauw ........................................  5.20- 6,60 7,20- 9,00
Gul ...................................................  4.80- 6,60 8,60- 8,80
Koolvis .............................................  3,60- 4,40 5,60
Leng ................................................ . 5.40- 5.60 7,20
Schelvis grote ................................... 13.40-16.00 18.20-19.40

middenslag ....................................  8.40-12.80 12.60-14.00
kleine ............................................. 8.40-11.60 11.80-13.40

Zeewolf ............................................. 5.00- 5,80 7.40
Klipvis ..............................................  10.00-11,00 12.00
Wijting .............................................. 4.20- 8,00 5.80
Heilbot ..............................................  20.00-43.00 28.00
Platen ...............................................  10.40 9.40

HET NIEUW VISSCHERIJBLAD Vrijdag 14 April 1950

Mmûtâeûcâten Verwachtingen
ZATERDAG  15 APRIL 1950 ;

Van het Kanaal : 0.135;
Van de Witte Bank : 0.193; 0.156; 
0.244;

M AANDAG  17 APRIL 1950 :

Van de Noordzee : 0.324 ; 0.285; 
Van het Kanaal : 0.25; 0.177; 
0.282 ; 0.155; 0.94; 0.223;
Van de West : 0.291;
Van de Witte Bank : 0.122; 0.283; 
Z.542;

DINSDAG  18 APRIL 1950 :

Van IJsland : 0.293 (1400 bennen); 
0.89 (1000 kabeljauw, 1000 koolvis, 
250 bennen gullen, 150 bennen 
schelvis, 200 bennen gutvis) ;
Van de Noordzee : 0.224;
Van het Kanaal : 0.192; 0.292; 
0.121; 0.257 ; 0.231; 0.204;
Van de Witte Bank : 0.112; 0.214; 
0.105; 0.66;

W O E N SD A G  19 APRIL 1950 :

Van IJsland : 0.294 (1000 bennen) ; 
0.319; 0.328 (1500 bennen);
Van de Noordzee : 0.108;
Van het Kanaal : 0.295 ; 0.268; 
0.119; 0.132; 0.227;
Van de West ; 0.201;
Van de Witte Bank : 0.288 ; 0.218; 
0.340 ; 0.102; 0.265; 0.176;

Vaartuigen welke uitgevaren zijn en, 
behoudens onvoorziene omstandighe
den, in de loop dezer week kunnen 
markten te Oostende :

Van 240 tot 349 P K  :

5-4-1950 : 0.320 ; 0.289; 0.82;
6-4-1950 : 0.226; 0.232;

Van 180 tot 230 P K  ;
5-4-1950 : 0.291;
6-4-1950 : 0.165; 0.127;

Van 120 tot 179 P K  :
5-4-1950 : 0.229; 0.191;
6-4-1950 : 0.128; 0.279;

GARNAALAANVOER

Frij*

Dat. Aanv. Min - Max. Opbr. Vaartuig. per kgr. kg. p. vrtg

O O S T E N D E

6-4 3.342 18-28 77,175 66 23
7-4 3.433 19-30 80.416 72 23
8-4 2.474 28-39 82.423 53 33

12-4 1.264 30-38 42.865 52 34

N IE U W P O O R T

4-4 1215 16-50-25.00 25.786,50 15 21,22 81
5-4 409 22,00-27,00 9.996,00 6 24.44 68

6-4 862 18,50-25,00 18.641,00 19 21,62 45
7-4 791 17,50-27,00 18.385,00 20 23,24 40
8-4 849 17.50-33,00 23.139,00 19 27,25 44

Z E  E  B R U G G E

6-4 3.568 18-30 90.477 45 25,35 79
7-4 6.264 17-30 156.921 62 25,05 101
8-4 5.728 24-38 176.709 61 30,85 94

12-4 3.397 26-38 114.588 45 33,73 75

B L A N K E N B E R G E
6-4
7-4
8-4

56
25
30

1.512
675
810

27
27
27

28
25
30
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Voor uitstekend IJS , V IS  en 

G A R N A A L  wende men zich tot

f irm a  H. D E BR A
Z E E B R U G G E 841.61 en 841.62

(31)
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VAN 7 TOT  13 APRIL 1950

Tongen, grote .........................
3/4 ......................
bloktongen ........
v/kl..........................
kl..............................

Tarbot grote .........................
midd........................
kl..............................

Griet .......................................
midd........................
kl.............................

Schol .......................................
gr. iek ......................

kl. iek ..................
iek 3e slag ............
platjes ....... ..........

Schelvis grote .........................
midd.........................
kl.............................

Heek, grote ..............................
midd.........................
kl.............................

Rog .........................................
code poon .................................
Grauwe poon ...........................
Kabeljauw ..............................
Gullen .....................................
Hozemondhamme ..................
Wijting ...................................
Schar
Steenschol ..............................
Zeehaai ....................................
Hondshaai .............................
Arend (Pieterman) ................
Makreel ....................................
Horsmakreel ............................
Rode knorhaan ......................
Keilrog ...................................
Zeekreeft ................................
Schaat .....................................
Zeebaars .................................
Lom ........................................
Kongeraal ..............................
Leng .......................................
Schartong ...............................
Volle haring .............................
IJle haring .............................
Haringshaai ...........................
Steenholk ...............................
Heilbot .....................................
Koolvis ...................................
Steur .......................................
Zeewolf ...................................
Pollak .....................................
Zonnevis ................................
Koningsvis ...............................

V IS M IJN  O O S T E N D E
Vrijdag Zaterdag

15.00-38.80
34.00-43.40
29.00-32,40
21.80-24.00
16.00-17,20
50.00-94.00
30.80-33,00
19.00-23,00

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag

1,10- 1,35

22,60-24,00

4,60
2.20- 5,00 
7,50-10,00 
1,10

18 60-21,20
5.20-10,00 

23,00
1,30- 5,80

6,00
4,00

3,50

13̂ 00

1,80

5ÜÓ

8,60

18.00-34,60 
31,40-40.20
28.00-39.40 
23,20-32,60 
19.80-23,40
41.00-50,20 
25.50-36.00
17.00-21.00

22.00-49,20
37.40-50.00 
37.20-53.00:
32.60-37,40
22.40-25.40
41.60-57.50
31.60-37.80
23.00-30.00

33,20-50,
55.50
50,20
36.40-37.21)
23,60-24,1

9.00-17,40 12,00

2.60- 4.60 

7*60
6.60- 8,40 

20.10-25.60 
17.50-19.20
4.40- 5.20 
1.10-10.00
4.00-13.00 
1,20- 2,00

12.60-20,40
3.80-14.40

20.00-26,00
3.00- 8.00

13.20-14.00
4.50- 8,30 
4.30- 5,30

20.00-22,00 
1.90- 4,00

12.70-17,00 
6.40- 9.40

4.40

6.60-
4.00- 
9.40- 
0,90-

15.40-
5.80-

22.00-
1,20-
4.20
5.00-
8.00- 
7,50-

■ 7,00 
15.00 
14.50 
2,60

26.40 
13,20 
28.80
10.40

17,70
8,30
8,70

7.80
2.80

6.40-14,00 
8,00-15,00
6.40-14.40

3,50-16,00
13.00-16.00
10.00-16,00

3.20- 6,60
4.20- 6,40 

16,20

8.20- 9,40

1,40- 3,10 
31,40-50.50 
1.90- 4.80

3,60- 4,20 
46,00-54.00 
9,00

6.80- 7,40 
6,40- 9,60 

19.00

8.60- 9.00 
12,20-14.40 
21,50
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Vismijn Z E E B R U G G E
Van 8 tot 13 April

Grote tong ....................................
Bloktong ......................................
Fruittong ......................................
Schone kleine .............................
Kleine ..........................................
Tarbot grote .................................

middenslag ................................
Varia ............................................
Griet .............................................
Pieterman ....................................
Pladijs grote ................................

middenslag ................................
kleine ........................................

Deelvis .........................................
Kabeljauw ...................................
Gullen .........................................
Keilrog .........................................
Rog .......... ....................................
Tilten ...........................................
Scherpstaarten ...........................
Halve man ...................................
Wijting grote ...............................

kleine .......................................
Bot ......... j.....................................
Schar
Zeehaai ........................................
Zeehond ........................................
Robaard .....................................
Knorhaan ....................................
Steur .............................................

Vrijdag Zaterdag Maandag Dinsdag Woensdag
19-20 .........  25-26 28-29
28-31 .........  32-36 39-40
33-36 .........  41-42 43-45
29-33 .........  36-37 45-46
23-27 .........  32 36-37
52-90 .........  50 38-46
40 .........  28-30 26-28
14-19 .........  20-22 22
40 28

Donderdag

4 
10 
12
5 

21
7

8-9
9-10 
9
7-8

22-23
10
14
6
6-7
6
4
6
3

7
11-12
19-20
10-12
22
10-12

10

4
4

4
5 
0

Vism ijn N IE U W P O O R T Van 3 tot 8 April,

24-25 24 23
Donderdag

23
Vrijdag
23

Zaterdai
22-23

38-40 38 40 32 40 40
30-35 35 37 32 38 40-41
23-24 24 22-23 24 24 23

40

: o: ^

......... 55 62 61-83
35 __
25 25 25 30 30 30
23-28 22 30 30 30
40 ......... 40
12-13 12-13 12 12 12 10-11
13-15 13 13 14 13 12-13
5-6 6 6-9 7 6-8 1-3

10-17
15
9
6 - 
5

14
13
7
5
4

12
7

11
6
1
8
6

18
8

10
6

. . . . . . . .

4-5

26
10

20
10-12
13-14
9
6
4-5

8
3-4
3-4

20
7-11
4-5
3-4

20
12

6-12
4-5
3

2.50 3,00

8
6

8
2,50

2

6-7
3
2

10

gaat
verli
jen
enig
le n d

ons
jees
win
:ver
;om



.958

Frijdag 14 April 1950 HET NIEUW VISSCHERIJBLAD 13

VISSERIJNIEUWS uit NEDERLAND
rtg

De nieuwe organisatie van produk- 
ie en handel, welke kort geleden door 
[e Staten-Generaal is aanvaard, de 
Vet op de Publiekrechtelijke Bedrijfs

V,an fiie% en daa% uit MaCland
DE N IE U W E  O R G A N IS A T IE  VAN 

P R O D U K T IE  EN H A N D EL

dai

7.20

•slechts 15 plaatsen voor werkgevers, 
15 voor werknemers en 15 voor verte
genwoordigers.

De Stichting v an de Nederlandse 
Visserij heefc zich b: de regering ge
presenteerd als de organisatie, weïke 

irganisatiê herfT inN ederland  aïheël J°°F de Nederlandse visserij represe
nt pennen in beweging gebracht. Na- tatief is. Een grote activiteit is gedu
uurlijk heeft ook de visserij zich la- rende 2 jaren aan de dag gelegd om 
en horen, want het komt er nu op TOOr, de vlssenJ een piaats in de So- 
ian erkenning te vinden bij de wet, ciaal Economische Raad te krijgen, 
omdat van de opzet dezer nieuwe or- Voor een zetel van de 15 werkgevers- 
anisatie veel afhangt. Het hoogste organisaties kwam de, visserij met in

aanmerking, omdat de visserij econo
misch van niet grout genoeg belang 
was. ir. vergelijking met de andere 
takken van industrie en bedrijf.

Toch vond de regering het bevredi
gend, dat de visserij niet in de Sociaal 
Economische Raad zou zijn vertegen
woordigd. Om  daarin een oplossing te 
vinden heeft de regering één van de 
15 overheidsvertegenwoordigers aan 
de voorzitter van de Stichting van de 
Nederlandse Visserij toegewezen. Mr 
J.H. Kiewiet de Jonge zal dus de Ne-

__  —o_________  __ derlandse visserij in dit belangrijk or-
ïet aantal belangrijke organisaties is gaan vertegenwoordigen, 
jehter zo groot voor de Sociaal Eco- Dit mag een zeer bevredigend resul- 
somische Raad ,dat de regering een taat genoemd wo.rden van de 2 jaar 
keus heeft moeien doen want er zijn geleden tot samenwerking gekomen

visserij-organisaties.

irgaan bij deze wet is de Sociaal Eco- 
lomische Raad. Deze bezit, onde/ 
'oedkouring van de regering, vcrurde- 
ïende bevoegdheid, kan produktschap- 
jen en bedrijfschappen instellen, en 
dient de regering van advies in be- 
irijfsprganisatorische zaken. Het aan 
al leden van die raad is beperkt tot 
ten hoogste 45 leden. Door de organi- 
laties van werknemers en werkgevers 
Forden beide evenveel leden voorge
dragen, terwijl slechts die organisa
ties erkend worden, welke algemeen 
irkende centrale organisaties zijn.

Nr 198

il! U S *

N ie u w s  u it  Z e e la n d
15 S L E E P B O T E N  N O D IG

Dinsdag 14 April is het Zweedse 
motorschip «Svealand» op de Ballast- 
plaat in de Westerschelde nabij Bath 
omhooggelopen. Het schip, dat diep 
geladen was met ijzererts, liep kort na 
hoog water vast. Pas met het volgende 
hoogwatertij slaagden niet minder 
dan 15 sleepboten er in het schip los 
te trekken. Een duur karweitje !

.  V L A G G E T JE S D A G  T E  
S C H E V E N  IN G EN

In verband met de grote belangstel
ling die er voor vlaggetjesdag van 
verschillende zijden wordt getoond, is 
men besloten dit jaar meer luister te 
geven aan deze plaatselijke feestdag. 
Na bespreking met verschillende be
langhebbenden is men in Schevenin- 
gen overgegaan tot oprichting van 
een comité. Van de zijde van de re
ders en handelaren werd reeds grote

B O T V IS S E R IJ  T E  T H O LEN
De botvisserij te Tholen is weder 

aangevangen. Deze visserij wordt uit
geoefend door een 10-tal schepen, 
kleine hoogoorsen en botters, bemand 
met 2 à 3 man. Nog slechts enkele ja
ren geleden voeren verschillende van 
de schepen nog geheel op de zeilen.

De vangsten zijn doorgaans matig. 
Eigenlijk levert deze visserij geen be
hoorlijk bestaan op, en alleen als des 
winters de bliekvisserij goed is, be
haalt men een kleine jaarbesomming.

De prijs voor de bot is momenteel 
goed. Men ontvangt f 1,—  per pond. 
Zodra er echter weer zeebot wordt 
aangevoerd, zal deze prijs weer aan
zienlijk dalen.

H E T  V IS S E N  IN D E G E V E E G D E  
S C H E E P V A A R T R O U T E S

In Januari van dit jaar werden door
belangstelling voor deze aanstaande °*e P°litie"Wachtboot «Queen Wilhelmi-
gebeurtenis getoond.

O P B R E N G S T  V IS S E R I J  Z E E U W S E  
S T R O M EN  JA N U A R I 1950

In Januari 1950 werd er 1.697.000 kg. 
ijle haring gevangen met f 357.000 op-

na»; een duikbootjager van de Ned. 
Marine, welke in de oorlog door pre
sident Roosevelt aan Koningin Wil- 
helmina ten geschenke is gegeven, te
genover Hollandse vissers aanmerkin
gen gemaakt op het vissen in de ge

Yerseke, 8 April 1950.

Y E R S E K E  Z A L  W E E R  V E E L  B E Z O E K  zen dit aangenaams dat nu te vlijti-
K R IJG E N  ger zal worden getracht zoveel moge-

Dit menen we te mogen opmaken uit lijk vijfhoeken uit de geviste mosselen
de mededeling die we verleden week te halen. De opgekochte zeesterren
in ons streekblad tegenkwamen, worden al of niet bewerkt aangewend
Daarin werd gezegd dat we op 2 Mei 
aanstaande als bezoekers van ons vis
sersdorp kunnen verwachten 50 bur
gemeesters uit de provincie Oost- 
Vlaanderen. Ze komen niet alleen 
naar ons dorp maar zullen ook ande
re delen van ons eiland bezoeken, 
doch ze zullen hier worden opgewacht 
en rondgeleid door een aantal Zuid

als mest voor bepaalde veldvruchten.

O P E N S T E L L IN G  W A D D EN Z EE
Deze vindt plaats per 9 Mei en 

duurt tot 10 Juni. De vooruitzichten 
om te geraken aan datgene wat die 
openstelling beoogt, namelijk de 
Zeeuwse vissers in de gelegenheid te

en uw* —  ______  ____  stellen hun gronden onder het zaad te
Bevelandse burgemeesters. Al zijn we krijgen moeten, naar men zegt, bi]S- 
0D ieder vreemdelingenbezoek gesteld, ter slecht zijn. Op dieper water zou 
toch doet het ons altijd nog aange- geen zaad te vinden zijn, dus, meent 
namer als het gasten uit het stam- men, te zijn aangewezen op de droge 
verwante land betreft.. Hoe meer van banken, de zogenaamde Wadden, ge- 
deze bezoeken en dan wederkerig legen benoorden Friesland en Gronin- 
olaats vinden, hoe beter men elkaar gen. Gronden die uren aan uren 
zal gaan begrijpen. Want er is niet al- droogvallen, alleen doorsneden door 
leen veel overeenkomst tussen Zuid- meest nauwe geulen van meer of min- 
en Noord-Nederlanders, maar ook op der diepte. En nu is het zo, dat juist 
zo menig gebied veel verschil. Bepa- in de geulen en op de lagere plaatsen 
len we ons alleen tot het verschil in vrijwel nooit mosselzaad valt. Hier- 
temperament. ’t Is hier niet de plaats door is men genoodzaakt op de hogere 
daarover verder uit te weiden. Iedere gronden te vissen en dat met meest 
Hollander die de Vlamingen kent, weet nogal diepgaande schepen. Daar zou 
en kent dit. Trouwens, dit is niet van nog bijkomen dat geen nieuw zaad is

brengst tegenover in Januari 1949 5,3 veegde scheepvaartroutes, welke voor 
millioen kg. voor f 910.000. Garnalen de Nederlandse kust liggen Het be- 
werden er 29.000 kgr. aangevoerd voor treft hier de routes, welke gemerkt 
f 50.926. Het vorige jaar was dit slechts zijn door de boeien NF 1 - NF 17 H K  1 
19 kg. ! Bot was er 22.000 kg. voor f - H K  13, en feitelijk ook de boeienlijn 
9.168, schar 45.000 kgr. voor f 13.212, IM  1 - IM 6 van Hoek van Holland tot 
zeebliek 365.000 kg. voor f 18.268, het- IJmuiden en de verdere scheepvaart- 
geen belangrijk meer is dan in Janua- routes. Deze verder liggende routes 
ri 1949 toen er maar 47.000 kg. zeebliek zijn echter voor de visserij van minder 
werd gevangen voor f 1.895. De oester- belang dan de NF- en HK-route, met 
verkoop bedroeg 214.562 kg. voor f de daarop aansluitende geveegde kana- 
461.425 (Januari 1949 : 158.662 kg. voor len van de G H  8 op het Oosifeat en 
343.172) en de geleverde mosselen be- van ’t lichtschip Goeree op het Slijk- 
liepen 3.953.100 kg. à f. 256.372 tegen- gat. Het vissen in deze vaargeulen, 
over het vorige jaar in Januari welke intussen tot 4 mijl breed zijn 
5.544.600 kgr. voor f 288.046. geveegd op mijnen, werd verboden ver-

,00

vandaag of gisteren, ’t Zou mogelijk 
moeten zijn de beide elementen te 
doen samenwerken wat niet anders 
zou kunnen zijn dan tot beider wel
zijn. In dit verband denken we aan 
een paar dichtregels van de Zuid- 
Vlaamse dichter Jan van Beers : «Bij 
de ernst van ’t Noord, de gloed van 
't Zuiden parend tot een kracht». 
Doch dit is wat te verwachten bezoek 
nog niet alles, want deze week lazen 
we in ’t zelfde blad dat op 20 April op 
Initiatief van de Vereniging voor 
Vreemdelingenbezoek (de V.V.V), de 
Belgische en Nederlandse pers zal

gevallen het laatste jaar en men zou 
dus zijn aangewezen op mosselzaad 
van verleden jaar. Dit is in de eerste 
plaats te groot om van zaad te kunnen 
spreken en in de tweede plaats is men 
verplicht het nog «hoger» te moeten 
vissen dan verleden jaar, wijl het 
laagst gelegen mosselzaad toen reeds 
werd opgevist. We menen deze kwestie 
wel zo veel te hebben verduidelijkt om 
te kunnen begrijpen dat men hier in 
het algemeen niet optimistisch is. La
ten we hopen dat het uiteindelijk nog 
meevalt en dat iedere kweker een vol
doende kwantum zonder al te veel

M O T O R S V A A R T U IG E N

A. B. C.
Diesel- 
M o t or e n

Agentschap :

H. &  R. Boydens

4, Velodroomstr 

40, Schipperstr

O O S T E N D E

EXPERTISEN
(9)

worden uitgenodigd Zuid-Beveland te moeite op zjjn percelen krijgt. Dit is 
iomen bezoeken en bezichtigen, Reeds 
40 personen lieten weten gaarne van 
de partij te willen en zullen zijn.
Hieronder zouden een tiental Belgi
sche journalisten zijn, waaronder 
Marcel D ’Hondt, een in Zeeland goed 
bekende. Verder komen journalisten 
Tan alle grote Nederlandse bladen van 
het Algemeen Nederlands Persbureau 
(A.N.P.). Mede aanwezig zullen zijn 
medewerkers aan Associated Press en 
United Press .’t Is dus wel een ge

niet alleen kwekers-belang maar ook 
een eerste handelaars-belang is dat 
steeds een voldoende hoeveelheid mos
selen te bekomen is. En moeten er niet 
eerst kleintjes zijn, willen we op grote 
kunnen hopen ?

D E K R E E F T E N V IS S E R IJ  IS  
EV EN M IN  M OED G EV EN D

Deze visserij per 1 April geopend, 
bracht ondanks enige dagen ruw weer

mengd gezelschap, ’t Gezelschap zal reeds enige vangsten aan wal. Maar
porden ontvangen te Goes in >Totel 
«Centraal». Daarna wordt midden 
door bloeiende boomgaarden naar 
Wemeldinge getoerd waar enig op
onthoud zal worden bestemd om wat 
te gebruiken. Van daar gaat het naar 
Yerseke, waar oesterputten en kreef- 
tenparken zullen worden bezichtigd, 
gevolgd door een boottocht op de Oos
terschelde. Van hier keert men terug 
naar Goes waar met een goede maal
tijd deze, naar we menen te mogen 
verwachten interessante dag, zal 
worden besloten. Naar aanleiding van 
dit bezoek ligt het voor de hand dat 
Yerseke en zijn bedrijven straks in 
verschillende bladen in meerdere 
landen en op diverse wijze zal worden 
besproken. Wat nooit kwaad kan, 
menen we.

D E M O S SELH A N D EL EN 
-V ER ZEN D IN G  IS  A F G E LO P E N
De kokerijen sloten hun poorten 

reeds enige weken geleden, daarna 
viel Frankrijk af en vanaf gisteren is 
ook België stopgezet, ’t Is dus nu, wat 
de mosselhandel belangt, doodstom.

D E M O S S E L V IS S E R IJ
geregeld door. En schreven we 

verleden week over de vele moeite die 
çen ongekende zeesterrenplaag geeft

de prijzen zijn laag. We schreven enige 
weken reeds dit te vrezen omdat Noor
se kreeft aan lage prijs nu ook in Hol
land wordt aangevoerd en verkocht. 
De eerste vangst bleef dan ook reeds 
overkocht want de vissers vroegen 8 
gulden per kgr. maar de handelaars 
weigerden en boden slechts 7 gulden 
met als gevolg geen verkoop en opber
gen in de parken. Zal dit baat bren 
gen ? We betwijfelen het al vinden we 
het jammer dat het zo moet lopen.

D E Z E E K R A B B E N
die een paar jaar geleden bijkans uit 
gestorven schenen door de harde vorst 
zijn nu, naar men ons meedeelt, weer 
goed present en zouden er zoveel ge
vangen worden als sinds jaren het ge
val niet was.

O V ER  D E  FR A N S E  Z A A IO E S T E R S

kunnen we eindelijk wat meer mee
delen. Aangekocht werden te Morbi
han, in Bretagne (menen we) ruim 
4,5 millioen van 39 tot 42 kgr. per 
1000 aan een prijs van f 1.10 tot f 1,20 
per kgr. Het nog restende aantal, on
geveer een millioen (invoer van onge
veer 5,5 werd toegestaan) zal men 
trachten te kopen in het veel zuidelij
ker gelegen Arcachon. Prijs en gewicht

De inpoldering van de 
braakm an

Reeds lang bestaan er plannen tot wegen, als het ware tot bersten toe 
inpoldering van de Braakman. Over met slib gevuld is. Zelfs het afwate- 
dit werk is reeds veel geschreven, om- ringssluisje in die haven weet men na
dat er van Belgische zijde voor de uit- genoeg niet vrij van slib te houden, 
voering grote belangstelling bestaat, De flinke mosselloodsen worden stuk 
in verband met de Belgische belangen voor stuk afgebroken, 
van de scheepvaart op de Westerschel- Evenzo is het gesteld met het haven
de, en ook nog wel, omdat er Belgische kanaal, dat uitmondt in de Wester- 
vissers aan de Braakman wonen. Vroe- schelde. Ook dit kanaal is geheel on- 
ger was de Braakman wel een belang- bruikbaar geworden, ondanks de vele 
rijke zeearm, waaraan in 1400 Bou- scheepsbakken modder, welke er ge- 
chaute en Assenede lagen, welke plaat- durende enkele jaren uit zijn gehaald, 
sen zelfs een oorlogsschip moesten bij- Gedurende het jaar 1940 is de aan
dragen aan de Staatsvloot. Door het slibbing buitengewoon toegenomen, 
geleidelijk inpolderen van opgeslikte toen het sluisje in de St Pieterspolder

enig soulaas ontbreekt ook in deze el- ongeveer dezelfde. Als men bedenkt
lende niet. Want we lezen zo juist in 
ons plaatselijk blad dat de gevangen 
feesterren grage kopers vinden aan 
wintig cent het mandje. Hoewel dit 
verval» meest de knechten ten goede 
;omt, toch is er ook nog voor de ba-

dat de Zeeuwse zaaioesters van dit ge
wicht de laatste jaren werden verhan
deld aan prijzen lopende van f 1,50 tot 
f 1,75, verwondert het niet dat vrijwel 
iedere zaaigoed-kweker alle import 
met lede ogen aanziet.

stukken 'werd echter de Braakman 
voortdurend kleiner en nu liggen al 
deze aardige havens, gunstig gelegen 
vele vroeger aan de zeegrenzende 
plaatsen midden in het land. Een laat
ste strijd voor het behoud van de toe
gang tot de zee wordt nu nog ge-

bij oorlogshandelingen werd vernield 
Door dit sluisje vond de afwatering 
plaats tvan de St. Pieterspolder 'en 
mede daarop afwaterende Belgische 
Polders, waardoor het kanaal min of 
meer doorspoeld werd en althans de 

_ _ ergste aanslibbing werd voorkomen, 
voerd door Philippine, hetgeen ook Dit havenkanaal werd in 1900 aange- 
van belang is voor Bouchaute. In deze iegd, nadat de Staten-Generaal van 
beide plaatsen wonen nog mosselvis- Nederland daarvoor een groot bedrag 
sers, terwijl Bouchaute nog wel een had goedgekeurd. Minister Pierson 
stuk of tien garnaalvissers heeft, wel- kwam zelfs het kanaal openstellen, en 
ke op de Westerschelde de garnaal- men verwachtte dat Philippine een 
visserij uitoefenen. Deze schepen kun- gunstige tijd tegemoet zou ga,an als 
nen vanwege hun diepgang echter vissersplaats. Het bleek al heel spoe- 
niet meer in de geheel verslibte haven dig> dat er veel zand in het kanaal 
van Bouchaute komen, en zij brengen werd aangevoerd door de Scheldestro- 
hun vangst thans regelmatig aan in mingen. Baggeren werd het enige 
de haven van Terneuzen, vanwaar de middel en dat heeft men 40 jaar lang
garnalen en bijvis in een door de 
douane verzegelde vrachtauto naar 
Bouchaute worden gebracht, om al
daar grotendeels te worden gepeld 
Er zijn dan ook nog verscheidene gar- 
nalenpellerijen in Bouchaute, terwijl 
er ook nog een plaatselijke vissers- 
vereniging bestaat met pl.minus 45 le
den, die al 25 jaren geleden is opge
richt.

gedaan. Jaarlijks werd er ongeveer 
20.000 m3 zand uitgebaggerd.

En nu komt het bericht, dat in 1951 
zal begonnen worden met de inpolde
ring van de Braakman. Er zal een 
grote polder bijkomen van 1500 hecta
re.

Hoe zal het nu gaan met de visserij- 
belangen ? De gemeente Philippine

De gemeente Philippine is bezig zich poogt reeds lang dit vraagstuk zo goed
langzaam van vissersplaats om te vor
men naar een landbouwplaats. Het 
was eerti’ds een belangrijke mossel- 
aanvoerhaven, vanwaar in normale 
tijden 8 millioen kg. mosselen naar 
België en Frankrijk werden geëxpor
teerd. Niet minder dan 20 t.h. van de

mogelijk op te lossen, maar stuit 
daarbij op vele moeilijkheden. Toch 
is men er nu in geslaagd een onder
houd te hebben met de Minister van 
Waterstaat, die toegezegd heeft, dat 
de gemeente nog gelegenheid zal krij
gen haar zienswijze omtrent de plan-

gehele mosselproduktie werd van uit nen tot uiting te brengen. Het schijnt 
Philippine verzonden, als gevolg van dat men het kanaal wil proberen te 
de gunstige geografische ligging ten brengen op de hoek van de Dijck- 
opzichte van het afzetgebied. Door het meesterpolder, wat echter 6 km. ver- 
verzanden van de haven kunnen de wijderd is van Philippine. Dit zou ech- 
schepen in het geheel niet meer in de ter de enige mogelijkheid zijn, ten- 
haven der gemeente Philippine komen, zij voor het kostenprobleem een ande- 
Het is treurig te aanschouwen hoe re oplossing wordt gevonden, 
in de kom der gemeente aan goede

klaard, hetgeen onder de Zeeuwse vis
sers ontsteltenis veroorzaakte. Immers, 
de scheepvaartroutes lopen juist over 
de belangrijkste visgronden voor gar
naal en schol, waarop al jaren ge
vist werd. Speciaal de aansluitings- 
route van de boei G H  8 op het Oost- 
gat tot voor Westkapelle, welke ter 
hoogte van de H K  5 gekruist wordt 
door de HK-route liep over een zeer 
veel beviste visgrond.

Onmiddellijk traden de Zeeuwse vis- 
serijorganisaties in kontakt met de 
bevoegde overheden. Na gepleegd over
leg bleek de instructie tot een visver
bod in de geveegde scheepvaartgeulen 
niet meer van kracht te zijn, ofschoon 
dat tot voor enkele jaren op grond 
van militaire bevoegdheden wel het 
geval was geweest. Toch bestond bij 
de scheepvaartautoriteiten het voor
nemen om aan het willekeurig vissen 
in de scheepvaartroutes door de gar
naalvissers enige beperkingen op ‘e 
leggen. Dit grondde men op met de 
overweging, dat de grote handelsvaart 
in het algemeen voor de Zeeuwse 
kustwateren wegens de vele ondiepten 
bezwaarlijk voor alle vissersschepen 
kan uitwijken, en daardoor misschien 
in een mijnenveld of althans niet vrij 
verklaard gebied terecht kan komen. 
Bovendien had men in de ijle haring- 
tijd zoveel kustvissersschepen op aller
lei manieren zien manoeuvreren, dik
wijls midden in de geveegde vaargeul, 
dat men daarvan blijvende last voor 
de scheepvaart vreesde. En tenslotte 
werd aangevoerd dat vele visserssche
pen niet voldeden aan de wettelijke 
voorschriften tot het voeren van dag- 
merken en lichten des nachts, in het 
bijzonder tijdens het vissen, hetgeen 
natuurlijk voor het opmerken van vis
sende visserschepen do.or de grote 
handelsvaart noodzakelijk is.

Naar we vernemen is thans over
eengekomen, dat voorlopig het vissen 
in de geveegde vaargeulen zal worden 
vrijgelaten, mits de schippers de 
meest mogelijke medewerking verle
nen. De vissers dienen echter zoveel 
mogelijk de as, dat is de boeienlijn, 
van de geveegde vaargeul vrij te hou
den, terwijl in elk geval bij nadering 

fvan diepgaande schepen de vissers
vaartuigen met hun vistuig zich tijdig 
uit de as van het vaarwater behoren 
te verwijderen, zodat dan de zeesche
pen behoorlijk ruimte wordt gegeven. 
Een dergelijke regeling is nodig, om
dat de scheepvaart voor de Zeeuwse 
en de Zuid-Hollandse eilanden bijzon
der druk is in verband met de scheep
vaart op Antwerpen en Rotterdam. De 
Inspecteur-Generaal voor de Scheep
vaart heeft aan deze regeling zijn 

goedkeuring gehecht.

Noorwegen
H E T  H A R IN G S E IZ O E N

Tot half-Februari werden tijdens 
het huidige seizoen 5.474 milioen Hl. 
haring omgezet. Voor export werden
340.000 Hl. voorzien, 460.000 Hl. werden 
ingezouten, de visindustrie legde be
slag op 54.000 Hl. Het leeuwenaandeel 
ging naar de haringoliefabrieken. En 
waar bleef de vishandel ? Slechts
20.000 Hl., dus slechts 0,37 t.h. van de 
totale vangst, werden in de kleinhan
del gebracht.

N IE U W E  M A N IER  OM H A R IN G  T E
B EW A R EN

De Noorse visindustrie volgt met de 
grootste opmerkzaamheid de proeven 
die momenteel genomen worden om 
tot een nieuwe bewaringsmethode te 
komen. Te dien einde werd te Maloey 
een silo gebouwd voor haringen. Door 
het gebruik van chemische middelen 
moet het mogelijk zijn deze haringen 
zeer lang fris te bewaren.

Tot nog toe was het bijna onmoge
lijk, bij gebrek aan opslagplaatsen en 
bewaringsmogelijkheden, grote hoe
veelheden haring snel onder te bren
gen.

Men hoopt nu, door de nieuwe hier- 
bovenvermelde methode, deze moei
lijkheden uit de weg te kunnen rui
men.

Schatten 
Cu&ten g-ecn aetmaten ßietö,

Enige tijd geleden werd in Schot
land een stock vervroren filets opge
slagen met het doel deze vis te ge
bruiken voor experimenten bij de be
volking. De verdelers hebben nu on
langs ondervonden dat deze filets
met de grootste moeite weg geraken.

Inderdaad het grootste deel van de 
Schotse gemeenten bezitten «fried 
fish shops» die soupers van verse vis 
gereed maken, deze indien nodig aan 
huis bestellen of in speciale contai
ners inpakken om ze heet te bewaren 
tot men thuis het eetmaal moet ne
men.

Uit technisch oogpunt, schijnt er 
geen reden te moeten zijn waarom de 
filets zouden moeten verwaarloosd 
worden, maar de feiten zijn er om te 
bewijzen, dat de Schotten een portie 
frites pn een vers gebakken visje zul
len blijven verkiezen en weinig nei
ging vertonen te smachten naar een 
avondmaal van vervrozen filets.

Alle viskenners in België zijn de
zelfde gedachte loegedaan.
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Ons vissersvolk herdacht zijn dierbare doden
Paasmaandag was voor de Belgische 

visserij weer een dag van herdenking, 
van vrome nagedachtenis aan de dier
baren die tijdens de loop van een jaar 
aan hun familie werden ontrukt. 
Deze dag heeft niet alleen de ganse 
visserij beroerd, doch heeft meteen de 
betekenis van het offer onzer vissers 
aan talrijke toevallige verlofgangers 
die op de zeedijk de bloemenhulde 
mochten bijwonen diets gemaakt. On
der gierende stormwinden, aan de 
grens van een grandiose zee met on
ophoudelijk beukende golven, werd het 
voor allen duidelijk dat het vissersle
ven misschien het heerüjkste is, het 
meest onafhankelijke doch tevens het 
meest harde van alle menselijk be
staan.

We buigen diep voor de nagedachte
nis van de 25 vissers die, ofwel op zee, 
ofwel aan wal, van hun familie en 
vrienden werden weggerukt en hopen 
dat zij, die op deze plechtigheid be
grepen wat het vissersleven betekent, 
in hun midden vurige verdedigers van 
ons vissersvolk zouden worden.

IN EEN  S T A M P V O L L E  H O O F D K E R K
Reeds lang vóór 10 uur was de kerk 

van de HH. Petrus en Paulus volgelo
pen en toen de bel rinkelde voor de 
aanvang van de dienst waren de door
gangen bezet met dichtopeengepakte 
aanwezigen. De mis werd opgedragen 
door Z.E.H. Deken Kan. Desmet. 
Vooraan in het koor stond de catafalk 
opgeborgen. Jongetjes van de Ibis 
hielden de erewacht terwijl overal 
bloemenruikers waren neergelegd ron
dom de catafalk. Tijdens de mis sprak 
E.H. Frere, van de wijk Opex, de kan
selrede uit waarin hij de hardheid van 
het vissersleven belichtte. De mis 
werd besloten met de uitvoering van 
«Het Visserslied» op tekst van oud- 
minister H. Baels.

Zij die ons verlieten :

Overleden

op

Aspeslagh Albert 8-1-50
Borrey Constant 15-5-49
Bulteel David 27-11-49
Coeney Gustaaf 2-5-49
Corveleyn Carolus 14-1-50
Corveleyn Victor 15-7-49
Devaux August 13-10-49
Eylandt Victor 23-9-49
Germonprez Frans 31-5-49
Gonzales Karel 30-11-49
Janssens Frans 2-7-49
Locket Vincent 30-4-49
Mestdagh Gustaaf 11-3-50
Pierre Frans 20-9-49
Rau Albert 7-6-49
Vanhoorne Albert 22-10-49
Vanhove Leopold 10-1-50

Bemanning van 

0.304 «Laermans» 

Jammerlijk verongelukt op

27-10-49 

Eylandt Arthur 

Hubrechsen Arthur 

Morlion Lucien 

Vandenberghe G. 

Vanhoecke Frans 

Verburgh Camiel 

Verburgh Georges

OP D E Z E E D IJ K
Bij het verlaten van de kerk werd 

een optocht gevormd. Men diende te 
wachten op de stadsautoriteiten die

aan het stadhuis vergaderden en van
daar een mooie stoet gevormd hadden 
van talrijke verenigingen.

De stadsharmonie opende de op
tocht en werd gevolgd door de autori
teiten waarbij we herkenden : de hh. 
Piers en Goetghebeur, volksvertegen
woordigers, Vroome, Vandendriessche 
en Edebau, Schepenen, Cdt Verbiest, 
bestuurder van de Staatsmarine- 
school, Delforge, korvetten-kapitein 
bij de Beglische Zeemacht en talrijke 
gemeenteraadsleden. Verder volgden 
«De Verenigde Vismijnvrienden» in 
folkloristische klederdracht, Ibisjon- 
getjes met bloemen en talrijke afge
vaardigden van Maatschappijen met 
vaandels.

Aan de oude vlaggestok had inmid
dels een grote menigte plaats geno
men. Hoe treurig echter de aanblik 
van deze ceremonie, rondom de ronde, 
onbeduidende plateau van de oude 
vuurtoren ! De aanwezigheid van de 
«Vismijnvrienden» in hun visserskle-

ren zal de toeschouwers wellicht toch 
hebben diets gemaakt dat het hier een 
plechtigheid betrof die enigszins in 
verband moest staan met onze visse
rij.

Door E.H. Mourel, Almoezenier van 
de Arbeid, werd de herdenkingsplaats 
gezegend. Daarop weerklonken het 
«Te Velde» en «Het Vaderlands Lied». 
Tijdens de uitvoering van «Judex» van 
Ch. Gounod werden dan door de ver
enigingen bloemen neergelegd. Er wa
ren kransen van het Stadsbestuur, de 
Verenigde Vismijnvrienden, de Fede
ratie der Belgische Zeelieden, het Ver
bond der Belgische Zeevisserij, de 
Royal Navy, de Verenigde Motorvis- 
sers-reders, Pêcheries à Vapeur, Bé
liard, Crighton, SKVO, «De Bende», 
enz... Een uitvoering van «Naar Wijd 
en Zijd» besloot de plechtigheid. De 
stoet verliet dan terug de stormende 
zee om in de middenstad tot ontbin
ding te komen. Rh.

De ZUIVERIN G van onze 
KUSTW ATEREN  f T
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D E E L S IE  G . Z A L  W R A K K E N  PO G EN  
W EG  T E  R U IM EN

Het opruimingswerk van wrakken 
vóór onze kust is nu reeds enkele ja
ren aan de gang en het kan niet ge
zegd dat deze werken bijster snel op
schieten. Hetzelfde geldt voor de ont
mijningsdiensten die blijkbaar menen 
dat alle oorlogstuig uit deze wateren 
is geruimd en hun opleidng aan wal 
voortzetten. Nochtans wordt er weke
lijks door de visserij aangedrongen 
opdat bepaalde gebieden zouden ge
zuiverd worden. Adminstratieve slen
ter en Brusselse onwetendheid en on
dankbaarheid tegenover onze vissers 
op wien echter in oorlogstijd gretig 
beroep gedaan wordt, zijn hiervan de 
hoofdoorzaken. Nieuwe schepen wor
den aangekocht voor onze Navy doch 
zullen ze enkel dienen om te parade
ren ?

DE H A N D JEE L S IE  G . Z A L  EEN  
T O E S T E K E N

In aansluiting met de noodzakelijk
heid onverwijld door te gaan met het 
wegruimen van de talrijke wrakken 
die de scheepvaart in onze kustwate-

HET TWEEJARIG BESTAAN VAK HET 
V .  B .  Z .

Vorige week werd gemeld dat op 16 
April een buitengewone algemene ver
gadering zou gehouden worden voor 
alle reders der kust. De Beheerraad 
heeft echter besloten, het tweejarig 
bestaan van het VBZ met meer luister 
te vieren en een speciale manifestatie 
te dier gelegenheid uit te voeren.

Een speciaal nummer van «Het 
Nieuw Visscherijblad» zal op Vrijdag 
21 April verschijnen, waarin artikels 
en bijdragen zullen verschijnen van 
vooraanstaande persoonlijkheden uit 
het visserijbedrijf en uit de ambte
naarswereld. Verder zal de buitenge
wone algemene vergadering gehouden 
worden op ZONDAG 23 APRIL en zal 
deze eveneens met zekere plechtigheid 
geschieden in aanwezigheid van 
vooraanstaande personen. In het spe
ciaal nummer van toekomende week 
zullen we de leden van het VBZ alle 
verdere inlichtingen geven. De leden 
zullen eveneens per plakbrief en per
soonlijke uitnodiging verwittigd wor
den van de voorziene plechtigheid.

VOOR WANNEER EEN
gezonde 

MARKTREGELING ?
We hebben het reeds meermalen 

ondervonden, vorige week werd het 
nogmaals bevestigd : de aanvoer van 
onze markten is ten zeerste afhanke
lijk van het toeval.

Weinig reders begrijpen dat het er 
niet altijd op aankomt zoveel mogelijk 
vis aan te voeren, dan wel die soort vis 
aan te voeren die het meest gevraagd 
wordt in het binnenland.

We blijven enkel bij het voorbeeld 
dat we vorige week gekend hebben. 
Een goede visserij op rog wordt ge
meld. Aanstonds zijn de meeste vaar
tuigen er bij om ook deze visserij te 
bedrijven, de een weet niet van de an
dere, maar men mag er van overtuigd 
zijn dat gedurende de volgende we
ken een overvloedige aanvoer van 
rogvis op de markt zal zijn. Mede 
dqor het stopzetten van de uitvoer 
naar Engeland en de grote aanvoer 
van deze soort vis, waren de prijzen 
buitengewoon laag, zodat de vaartui
gen welke deze visserij bedreven heb
ben, slechts een betrekkelijk geringe 
opbrengst verwezenlijkten. Daarente
gen was er een betrekkelijk geringe 
aanvoer Tan Noordzeevis op de Markt,

zodat de vaartuigen welke met witte 
kabeljauw of schelvis op de markt 
kwamen, hoge prijzen mochten boe
ken voor hun waar en de opbrengsten 
over het algemeen goed waren.

Onze reders vergeten maar al te 
licht, dat het er niet altijd op aan 
komt grote vangsten aan wal te zet
ten, dan wel die soorten vis, die het 
meest gevraagd worden. Een ernstige 
regeling van de markt zou op sommi
ge perioden vermijden dat hoeveelhe
den vis naar Pescator gevoerd worden, 
terwijl bepaalde soorten tekort op de 
markt zijn.

We hebben het de laatste weken 
herhaaldelijk ondervonden dat het 
niet altijd mogelijk is bepaalde soor
ten vis uit te voeren zoals verwacht 
werd. Bovendien zijn we er tot nu toe 
nog niet in gelukt de verbruikers aan 
te zetten die soort vis te eten welke in 
grote hoeveelheden gevangen wordt, 
zodat we ons nog altijd moeten aan
passen aan de behoeften van de 
markt en niet omgekeerd. Dit laatste 
komt steeds catastrofaal uit voor de 
reders die dit niet begrijpen.

ren bemoeilijken en onze vissers heel 
wat last bezorgen, werd te Oostende 
een vaartuig verwelkomd met geringe 
diepgang en speciaal gebouwd voor 
ontmijnings- en opruimingswerk. De 
«Elsie G.», een gewezen oorlogseenheid 
van de Engelse Royal Navy, staat on
der bevel van kapitein Louis Dhydt 
doch vaart nog onder Engelse vlag. 
Zondagvoormiddag werd het schip 
tijdens een korte plechtigheid ge
doopt.

De «Elsie G.» zal haar taak begin
nen met een bezoek aan de gezonken 
paketboot «Prinses Astrid». Het is ka
pitein Dhydt die destijds er in slaag
de enkele postzakken van het gezon
ken vaartuig boven te halen. Thans 
hoopt men deze taak verder te kunnen 
doorzetten. Om  de manoeuvers boven 
het wrak toe te laten, heeft het schip 
een geringe dieptegang en kan door 
het vullen van grote tanks met water, 
een grotere stabiliteit bewerken.

Wat de verwijdering van de wrakken 
betreft, men voorziet een zware la
ding springstof op 50 meter onder het 
gezonken wrak te brengen, zodat bij 
de losbranding een geweldige krater 
zal ontstaan waarin het wrak zal kun
nen wegzinken.

De «Elsie G.» wacht nog slechts op 
gunstig weder om deze opdrachten uit 
te voeren. Het schip heeft een 10-kop- 
pige bemanning waarvan de meeste 
Oostendse vissers. Daarnaast bevinden 
zich vier deskundigen aan boord.

Een oproep wordt 
tot alle vissers  

gericht om vis op te 
zoeken die zou 

gemerkt zijn
De Schotse wetenschappers onder

nemen dit jaar nieuwe experimenten 
op haring om meer over deze vis zijn 
levensgewoonten te vernemen. Gedu
rende de laatste twee jaar werden ta
melijk veel vissen gemerkt door biolo
gen van Schotland, van Zweden en 
Denemarken. Gelijkaardige opzoekin
gen zullen binst de komende Zomer en 
Herfst door het Ministerie van Land
bouw en Visserij ondernomen wor
den.

Drie verschillende, merken zullen 
gebruik', worde:. :
1. een smal bandje in plastiek dat de 

vis direkt onder de borstvinnen 
draagt en waarop de letters Sc 
staan voor Schotland gevolgd door 
een cijfer;

2. een smalle tube wat langer dan een 
inch door een fijn stalen draadje 
aan de rug van de vis vastgemaakt 
juist vóór de rugvin.

3. een plaatje uit plastiek met letters 
en een getal vastgemaakt zoals de 
voorgaande tube.
Het lukken van deze experimenten 

zal gedeeltelijk afhangen van de sa
menwerking van allen die in de ha- 
ringindustrie betrokken zijn, die de 
haring verhandelen en zodra hij ge
vangen, geland of geprepareerd is.

Elke vi:-.ser die een vis zou vinden, 
die op de man5 er hierboven beschre
ven of op om het even welke manier 
gemerkt, wordt verzocht de grootste 
zorg te nemen voor de vis en het 
merkje.

Een beloning van 10 shilling zal be
taald worden en verzendingskosten 
terug betaald voor iedere gevangen 
en volledige vis met het merk er aan 
bevestigd, die zal overhandigd wor
den met details betreffende plaats 
van vangst en datum, naam en adres 
van de vinder, aan de Director, Scot
tish Home Department, Marine Labo
ratory, Wood Street, Torry ABER
DEEN.

Wanneer wordt onze visserij van 
STAATSWEGE GESUBSIDIEEFD?

Het gaat er in Duitsland, evenals in 
de meeste landen van Europa, slecht 
aan toe in de visserij. In Duitsland 
mogen alleen de grote vaartuigen op 
visvangst gaan. De kleinere worden 
als onproductief beschouwd en zullen 
langzamerhand moeten verdwijnen. 
Doch hiermede is nog niet alles ge
daan. De visserij in Duitsland beschikt 
over een opvangregeling welke door 
de Staat gesubsidieerd wordt, dit om 
toe te laten dat de vaartuigen een re
delijke besomming maken en in de 
Europese concurrentiestrijd het hoofd 
boven water houden. Onlangs is be

slist door de Duitse regering dat oj 
de kolenprijzen een teruggave vai 
bijna één derde wordt gedaan en 
met terugwerkende kracht voor tws 
jaar. Dit spaarpotje door de regerini 
aan de reders aangeboden, zal hei 
toelaten de crisis in de komende peri 
ode met minder grote zorgen tegemoe 
te zien.

Wanneer krijgen wij van onze Re 
gering dergelijke cadeau’s ? Men zie 
wel de kans in ons land de Belgisch 
kolenmijnen finantieel te ondersten 
nen. Waarom kan dit niet voor de zee 
visserij ?

Het jaarverslag van de 
Nationale Federatie

(VERVOLG)

IN V O ER  VAN B O D EM V IS  V O LG EN S  D E  H E R K O M S T LA N D E N

1949 1948 1947 1938

Denemarken 2.378.000 7.078.000 9.181.200 2.133.0«!
Nederland 697.000 609.000 2.121.400 2.250.001
Noorwegen 199.000 801.000 1.142.200 1.265.301
Frankrijk 7.000 1.000 25.200 244.60
Engeland — 10.000 21.800 262.90
Zweden 2.000 44.000 29.300 130.501
Polen !- 248.000 — __
U. S. A. 18.000 __ __ ___
Frans Marokko 1.000 — __ __
Diversen — 105.000 223.500 3 06.601

TOTAAL 3.302.000 8.896.000 12.744.600 6.592.9»

Onze invoer van verse haring was, 
zoals wij in ons vorig jaarverslag voor
zagen, hoger dan in 1948, gedeeltelijk 
uit hoofde van de gestegen leveringen 
van Engelse haring. In een volkomen 
vrije invoermarkt bleef echter de in
voer van verse haring lager dan vóór 
de oorlog, dank zij de grotere eigen 
aanvoer van volle haring. Het feit

M A A N D E L IJK S E  E V O L U T IE  VAN
(G e w ich t

echter dat de invoer op dit laag pei 
bleef ondanks de merkelijke achter 
uitgang van de eigen aanvoer van vol 
le haring tegenover verleden jaai 
wijst onmiskenbaar op een daling vai 
de activiteit der haringrokerijen ii 
verband met de algemene achteruit 
gang van het visverbruik in ons land

D E IN V O ER  VAN
in kg r.)

V E R S E  H A R IN G

1949 1948 1947 1938

Januari 286.000 291.000 1.000 798.401
Februari 769.000 577.000 1.098.700 609.4#
Maart 684.000 658.000 1.311.300 568.5«
April 92.000 180.000 1.700 167.201
Mei 55.000 34.000 20.000 50.501
Juni 49.000 187.000 95.200 120.801
Juü 19.000 31.000 50’000 229.40)
Augustus — 26.000 — 186.801
September — 2.000 4.000 420.800
Oktober 70.000 158.000 349.000 957.10«
November 1.147.000 762.000 1.327.600 1.237.80«
December 717.000 180.000 354.400 1.213.600

TOTAAL : 3.888.000 3.086.000 4.612.900 6.560.300

IN V O E R  VAN V E R S E  H A R IN G  V O LG E N S  D E H E R K O M S T LA N D E N  (in  kgr)

1949 1948 1947 1938

Noorwegen 1.907.000 1.936.000 2.575.000 1.341.100
Nederland 1.437.000 876.000 2.003.900 2.690.300
Engeland 528.000 215.000 1.000 960.000
Denemarken 14.000 i__ — __
Diversen 2.000 59.000 33.000 1.568.900

TOTAAL : 3.888.000 3.086.000 4.612.900 6.560.300

Onze invoer van gezouten haring 
bleef onder het peil van de twee vori
ge jaren en vertoonde dus opnieuw 
een vermindering van ruim de helft 
tegenover vóór de oorlog. Gezien ech
ter onze eigen aanvoer .alhoewel nog 
steeds zeer hoog, vergeleken met de

vóóroorlogse cijfers, merkelijk gedaald 
is tegenover de twee laatste jaren, 
blijkt ook hier achteruitgang van het 
verbruik en, in rechtstreeks verband 
hiermede, daling der activiteit in de 
visverwerkende nijverheid.

M A A N D E L IJK S E  E V O L U T IE  VAN D E  IN V O ER  VAN G E Z O U T E N  HARING
(G e w ich t in  kg r.)

1949 1948 1947 1938

Januari 894.000 1.196.000 308.100 1.646.800
Februari 684.000 814.000 1.233.800 1.404.300
Maart 715.000 507.000 1.132.100 1.408.200
April 363.000 477.000 145.500 643.000
Mei 276.000 287.000 131.000 426.90#
Juni 481.000 642.000 400.200 588.20«
Juli 641.000 969.000 530.300 893.90«
Augustus 632.000 831.000 683.900 1.234.80«
September 712.000 1.136.000 1.012.000 2.384.000
Oktober 994.000 957.000 1.335.900 1.858.600
November 1.225.000 1.149.000 1.026.200 2.799.60«
December 1.234.000 1.080.000 1.062.400 2.784.800

TOTAAL 8.851.000 10.045.000 9.001.400 18.073.40«

IN V O ER  VAN G E Z O U T E N  H A R IN G  V O LG E N S D E H ERKO M STLA N D EN
(in kg r.)

1949 1948 1947 1938

Noorwegen 224.000 265.000 796.100 734.900
Nederland 8.544.000 9.637.000 8.062.700 16.350.700
Denemarken 55.000 87.000 88.300 __i

Engeland 28.000
Diversen — 56.000 54.300 987.800

TOTAAL 8.851.000 10.045.000 9.001.400 18.073.400

R

Onze invoer van gerookte haring, 
waarvan Nederland ons vóór de oor
log een niet onbeduidende volume le
verde, bleef zoals de laatste jaren van 
weinig betekenis, wat ten zeerste ge
wenst voorkomt, gezien de eigen in
dustrie niet alleen volstaat voor de 
slinkende binnenlandse markt, maar 
zelfs zou moeten exporteren om haar 
activiteit op normaal peil te kunnen 
houden.

Onze invoer van visconserven, die in 
1947 driemaal hoger was dan vóór de

oorlog, en het fantastisch cijfer van 
31.000 ton bereikte ,viel reeds het vol
gend jaar op minder dan 15.000 ton en 
was in 1949 niet veel hoger dan het 
vóóroorlogs cijfer. Deze normalisering 
van een markt die artificieel werd op' 
geblazen is verheugend, want de afzet 
van de eigen producten, die van groot 
belang is voor onze haring-, sprot- en 
gamaalvisserij, dreigde in de stort
vloed van vreemde conserven te wor
den verstikt.

(VERVOLGT)
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