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JUNI
1 D 0.01 12.29
2 V 0.50 13.13
3 z 1.42 14.03
4 Z 2.35 14.55
5 M 3.30 15.51
6 D 4.28 16.49
7 W 5.29 17.51
8 D 6.31 18.55
9 V 7.34 20.05

10 Z 8.35 21.02
11 Z 9.28 21.51
12 M 10.13 22.33
13 D 10.54 23.13
14 W 11.28 23.54
15 D 12.03
16 V 0.22 12.38

OS'SÏ 82'1 Z 81
19 M 2.15 14.30
20 D 3.00 15.15
21 W 3.32 16.03
22 D 4.35 16.58
17 Z 0.57 13.14
23 V 5.20 17.57
24 Z 6.33 19.00
25 z 7.37 19.44

26 M 8.04 21.05
27 D 9.41 22.08
28 w 10.29 23.04
29 D 11.29 23.53
30 V 12.22

Berekend vol
gens het officië-

le uur van
Greenwich

ABONNEM ENTEN , 1 jaarBinnenland : 100 fr. 
b u it e n la n d  : 150 Fr. Nederland : 10 gulden
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De opvangregeling steekt van wal 

Meer dan ooit EEN HEED !
Vandaag zal een historische dag be- opgevangen wordt, komt niet in con- 

tekenen voor de Belgische Zeevisserij, currentie met hun aankopen op de 
Deze dag zal uitwijzen of de visserij binnenlandse markt, 
zichzelf wil redden of niet. Of ze be- De betekenis van de opvangregeling 
reid is ééndrachtig samen te werken *s, dat de reders van nu af aan, eens 
om gezond te worden en te blijven, en voor goed, zelf de prijs willen be- 
ofwel of de reders in de toekomst op palen die zij moeten hebben voor hun 
hun eigen zullen voqrtdoen en de een waar. En die prijzen zijn niet te hoog, 
na de ander, verdwijnen. ze betekenen voor de reder een be-

Vandaag wordt de opvangregeling staanszekerheid, de handel kan aan 
voor hetvolle haringseizoen 1950 ge- deze prijzen haar brood verdienen. 
b0ren, Zo thans door de reders zelf niet

De tijden zijn voorbij dat men zich ingegrepen wordt, staan we voor een 
verheugt als een concurrent van de onvermijdelijke katastrofe. 
markt verdwijnt. De zeevisserij zal op in 1948 werd bijna 15 millioen kg. 
zijn geheel gered worden of in haar verse volle haring aangevoerd. 'De 
geheel ten onder gaan. Elk schip dat prijzen bleven betrekkelijk normaal, 
van onze markt verdwijnt is een re- in 1949 werd enkel 9 millioen kg. 
den te meer voor de invoerders om verse volle haring aangevoerd. De 
meer eisen te stellen. We hebben het prijzen zakten en werden voor de ge- 
vorig jaar nog ondervonden. hele visserij niet meer lonend. Wie

De vijf ex-Duitse trawlers werden kan beweren dat hij dit seizoen zijn 
uit de vaart genomen en onmiddellijk, brood heeft verdiend ? We geloven 
werd in Antwerpen de noodkreet ge- stellig geen enkele reder, 
uit : er is vis te kort op de Belgische
markt, en dit niettegenstaande de DAT MOET VERANDEREN
overproduktie bleef duren en onze _ .
markt overrompeld bleef. Verouderde Wat zal het haringseizoen 1950 ge- 
treilers die niet meer in de vaart wa- ven ? Niemand weet het hoeveel kg. 
ren werden naar het buitenland ver- er zal aangevoerd worden. Maar een 
kocht en opnieuw klonk dezelfde ding staat vast : wordt er veel haring 
kreet ’ Toen enkele moderne schepen aangevqerd of weinig : de prijzen zul- 
onze 'havens verlieten, en de markt- len op de vrije markt nog lager zijn 
overrompeling nog steeds bleef aan
houden, klonk weer de noodkreet : 
we moeten invoeren om de behoeften 
van onze markt te voorzien.

En aan dit huilconcert deden Jam
mer genoeg mensen van de kust me-

De Vis- en Garnaal week te Heist
Van 5 tot 15 Oogst gaat opnieuw offerden, omdat ze de lekkernij, die hen baarheid tegenover de visser te bewij-

een vis- en garnaalweek door te Heist, te wachten stond, naar waarde wis- zen door dit meerverbruik bestendig
bakermat van het visserijbedrijf der ten te schatten en die dan glunde- in de praktijk om te zetten, dan zou
Oostkust. rend verzekerden «Ai menier, das "

Onder het impuls van burgemeester toch goeie vis !». Wij denken ook aan
de Gheldere en heer De Wispelaere, het oude vrouwtje uit Couvin (Na-

deze groots opgezette Vis- en Garnaal
week volledig haar doel bereiken !! 

Het geheel gaat door onder de be-
voorzitter van het feestkomiteit, zal men) dat nog nooit garnaal had ge- scherming van dhr P.W. Segers, Mi-

dan in 1949.
Slechts één middel kan de reders 

een redelijke prijs verzekeren voor 
hun volle haring : de gezamenlijke 
opvangregeling.

We pleiten hier niet voor onze eigen 

de mensen welke “de' ware belangen winkel. We bespreken de gemeen- 
van het zeevisserijbedrijf niet inza- schappelijke belangen j a p  het̂  ganse

gen.

Heist in een paar jaar voor de twee- zien, laat staan geproefd, en dat, toen
de maal aan de talrijke duizenden be- men haar een greepje dezer lekkere
zoekers niet alleen de noden der vis- beestjes aanbood, benauwd het hoofd

sers, maar ook de heerlijkheid der schudde. Eerst toen de aanbieder de
Produkten, afkomstig uit onze Noord- garnaal ontbolsterde en er zelf eeTn-
zee, leren kennen ! tje van opat, durfde ze het ook, en

En laat sommigen in geleerde re- zei, na er nog enkele gulzig verorberd
censies nu maar beweren : de vis uit te hebben «Oh, comme c’est délicieux,
Denemarken is beter of gene uit Hol- dommage qu’ on ne les vend pas chez
land is vaster, wij verwijzen dan on- nous» !
middellijk naar het oordeel der 32.000 Wederom zullen dus vissers en ko-
bezoekers, die de visweek te Heist be- pers, de koppen samen steken om door ___ ______________
zochten in 1948 en proefden van de een weldoordachte «eigen» propagan- meester en provinciaal raadslid de
zelf voorbereide «plaatjes, scharretjes, da, het bedrijf, dat niet alleen ziek is Gheldere.
tongjes, botjes, wijting en piefers». aan de bron, maar op de ganse lijn,
Iedereen vond het overheerlijk ! ! Wij alvorens bij de verbruiker te komen,
herinneren ons de kinderen van een trachten gezond te maken. ________
school uit Boom, die zich dagelijks te Wederom zullen onze landgenoten zijn met een vóóropenins der tentoon«
goed kwamen doen aan het lekkere er moeten op gewezen worden dat, stelling op 5 Oogst en op l f  Oogst de
kostje en die soms een uur moesten dank zij de vissers met hun zo won-
aanschuiven alvorens men ze kon be- derbare haringvangsten, gedurende de
dienen, maar die dit verloren uur van oorlogsjaren, er talrijke kinderen ge-
hun vakantie met gretige oogjes op- red werden van één der grootste ge- ^et hun en nun vreusut

tuberculose1-̂ 15̂ 1186 Peri° de’ ^  de  ̂ beVlaggtagen verlicht^
waor-nm /lot *. * Sen> braderijen, stoeten, plaatselijke

1  df ’ wat toen waar klederdrachten, enz.
was en door elke stadsmens volmon- Tlr. , , _
dig beaamd werd, nu vergeten en ge- eens Heist bezocht heeft, weet
negeerd ? Beseft men goed dat, moest dat er een bevolking woont, die op ’n 
iedere landgenoot 100 gram meer vis vriendschappelijke manier met wijd- 
per week eten, er geen spraak meer geopende armen elke vreemde bezoe- 
zou zijn van de noden in het visserij- ker zal ontvangen, aldus medehelpend 
bedrijf, gezien dit méérverbruik het 
te verkopen kwantum aanzienlijk zou 
doen toenemen. Mocht iedereen in 
ons land dit overwegen en zijn dank-

Belgïische visserijbedrijf. Daarom

Wie is er niet van overtuigd dat, zo wordt aan elke reder de gelegenheid
dit haringseizoen mislukt en de vaar- gegeven mede te werken
tuigen de een na. de andere verdwij- Ook zonder die eenheid zal de op-
nen de invoerders hierin opnieuw  vangregehng tot standkomen. Maar,
reen gelegenheid zouden vinden om we zegden het hoger reeds : de tijden
geen gc & __  voorhn dat, m en zio.h m ae1 verheu-nog meer invoer te eisen. En wat be- zijn voorbij dat men zich mag verheu 
tekent meer invoer ? Dit ondervinden gen als een concurrent yan de markt 
we bijna dagelijks. Dit leren we wan- verdwijnt Elke reder die het bedrijf 
neer we de kostprijzen en de ver- stillegt, elk vaartuig dat van de markt 
koopprijzen van de ingevoerde vis in verdwijnt, is een plaats openmaken 
ons land vergelijken met onze prij- voor de vreemde invoer. En ze zullen 
zen Hoe minder reders, hoe minder niet schip per schip van de markt

........ verdwijnen, ze zullen met, tientallen
wegvallen. Het cijfer der schulden 
van de visserij is genoeg gekend : 
meer cfan 300 millioen frank en dit in 
amper drie jaar tijd. Dit is bijna de 
helft van de waarde der vloot. Wie 
kan het nog uithouden om voort te

Denöodkrëét v^Tde invoerders'geëf blijven werken met verlies ?
- Hoeveel plaats zal na het mislukt

schepen, hoe hoger onze uitbatings- 
kosten zullen stijgen, hoe gemakkelij
ker de concurrentie van de buiten
landse vis.

En daarom moet de visserij zich 
als één man weren om het mislukken 
van een nieuw seizoen te vermijden

De Ibisjongens 
MOGEN FIER ZIJN !

ons meer invoer, is geen noodkreet, 
het is een jubelkreet, ze betekent : 
geef ons meer gelegenheid om de 
ontbinding van het Belgische zeevis
serijbedrijf nog sneller door te voeren.

Éénheid is het welbegrepen belang 
van de gehele visserij. Éénheid, is de 
sterkte van de visserij. Éénheid ver
zekert het wellukken van de gehele 
opvangregelin.

Daarom staat de opvangregeling

seizoen opengelaten wo.rden voor 
vreemde vis ?

Dat kan, dat mag niet waar zijn. 
Elke frank die-aan vreemde vis be
steed wordt, kunnen ook onze vis
sers verdienen. Elke frank kan mede- 
helpen om de schulden af te lossen, 
elke frank moet ingezet om het be
drijf in stand te houden.

Verenigd houden we de katastrofe

Van onze Ibisschool hebben zich 
dit jaar 12 kandidaten aangeboden 
voor het examen van scheepsjongen. 
Alle 12 slaagden ze. De beste leer
ling was er ene van de Ibis en be
haalde 94 t.h. De minst goede behaal
de nog 75 t.h.

Het was Savels Louis van Heist, 
welke eerste was aller scholen.

Voor het examen van leerling schip
per boden zich 6 leerlingen aan.

Alle zes slaagden en het ook hier 
Savels Louis, welke de eerste plaats 
wegkaapte met 89 punten op 100.

De andere jongens van de Ibis de
den het niet minder goed.

Het waren : ^  .
Vincke Fernand 84 t.h.
Van Waes Alfred 82
Vande Veire Julien 82
Desmidt Sylveer 78
Mestdagh Pierre 76

Dit strekt tot ere van de leraars 
Cornelis en Carron en vooral ook van 
de directie van de school, die in flinke 
handen berust.

Hopen we dat voor volgend jaar de 
tijd aangebroken weze, dat die kin- 
ders zich niet zullen moeten vergenoe
gen met avondlessen, maar dat ze 
op normale wijze een dagschool zul
len kunnen volgen, zodat afbreuk ge
daan wordt met de abnormale toe
standen die er vroeger heersten.

open voor alle reders, daarom werd ^ , en’ verd,ee,d gaan we allen ten on
deze week kontakt gezocht met alle pr
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reders om hen toe te laten mee te 
werken, om vooral een opvangrege
ling in voege te brengen waaraan 
iedereen kan meewerken.

Het is geen geschenk dat we de re
ders bieden, het is geen gunst. Het is 
hun recht, hun recht op zelfverweer, 
hun recht op zelfbehoud.

DE TIJDEN ZIJN VERANDERD

De toestanden verplichten ons de 
middelen aan te vatten om ons te ver
dedigen, verplichten ons om de markt 
zelf in handen te nemen. De handel 
blijft vrij te werken, maar de verenig
de reders hebben het middel in han
den om alle haring welke niet aan de 
prijs komt, welke zij gesteld hebben, 
zelf te kopen.

We willen geen dictators op de 
markt. We willen de handel voor eer- 

1950) lijke daden stellen : de haring welke 
hi

De herziening
van de

gemiddelde lonen
Het is onze lezers bekend hoe de 

gemiddelde lonen der vissers, zowel 
in de kustvisserij als anders geba
seerd werden op 4.000 fr., ’t zij 200 fr. 
daags.

De berekening dezer lonen heeft 
thans bewezen dat zulks nog onmoge
lijk het geval is in de kustvisserij.

Een herziening dringt zich bijge
volg op.
Waarom wordt het stelsel der R.M.Z. 

niet gebaseerd op de werkelijke lonen 
met als maximum de 4.000 fr. ?

Voor de kustvisserij zou dit reeds 
een grote ontlasting worden.

nister van Verkeer- en Zeewezen, die 
tot nog toe bewezen heeft de rampza
lige toestand, waarin de vissers zich 
bevinden, te begrijpen; en met de me
dewerking van de Gouverneur van 
West-Vlaanderen, de bestendige depu
tatie, VEVO, Hand in Hand, het stads
bestuur van Brugge met zijn dynami
sche schepen Van Damme, werkelijke 
vader der visserij en het gemeentebe
stuur van Heist,onder de leiding van 
de beschermer der visserij, burge-

De decade van 5 tot 15 Oogst zal 
tijdens het seizoen 1950 wederom het 
hoogtepunt van de feestkalendeï

zeewijding.

Opnieuw zullen dan de inwoners 
van Heist en Zeebrugge medeleven 

vissers en hun vreugde

Onze Vissers 
in Argentinië

Op het ogenblik van het ter pers 
gaan, vernemen we dat de vaartuigen 
welke naar Argentinië mochten af
varen en wel de 0.205 en de N.739, 
van onze regering slechts een toela
ting kregen voor drie jaar.

De definitieve vlagoverdracht op 
Argentinië kan dan ook niet plaats 
grijpen, zodat deze vaartuigen drei
gen stilgelegd te worden, met al de 
gevolgen voor de dertig huisgezinnen 
er aan verbonden, die daardoor zon
der middelen van bestaan zouden val
len.

Hopen we voor onze Belgische fa
milies in het verre vreemde land dat 
de Belgische instanties, deze vergun
ning van drie jaar in een definitieve 
zullen veranderen, daar het geen zin 
heeft oneconomische vaartuigen na. 
drie jaar het moederland te do.en ver
voegen.

de nood te lenigen van deze, die 3/4 
der totale bevolking der gemeente uit
maken. Heist mag er fier op gaan, 
door eigen middelen het hare er toe 
bij te brengen een nationale nijver
heid te helpen redden. Dit, dank zij 
enkele onbaatzuchtige mensen voor. 
wie de welvaart der visserij een ere
zaak is !

GARNAALVERKOOP OP ZONDAG

Zal men dan nooit begrijpen ?
Zondag zijn te Zeebrugge en Blan

kenberge een 8-tal vaartuigen in zee 
gegaan op de garnaalvisserij. 

Zaterdag immers was er, niette-

welke zich ’s Zaterdags goed en a,an 
dure prijzen bevoorraad hadden, vol
gende week wat voorzichtiger zullen 
zijn en geen zulke hoge prijzen meer

genstaande een grote aanvoer aan de zullen geven uit vrees voor een Zon- 
Oostkust, grote vraag zodat de prij- dagse aanvoer.
zen van 26 fr. tot 45 fr. per kg. op
liepen.

Wanneer zullen de vissers leren be
grijpen dat, wat van hen gevraagd

’t Is immers de periode waarin de wordt te doen, in hun interesse is.
kleinen hun brood moeten verdienen, 
tegen de slechte dagen van October

Dagelijks breken sommige mensen 
zich het hoofd om hun bedrijf ren

en November waarin armoede geleden deerbaar te maken.
wordt.

Niettegenstaande de vissers over
eengekomen zijn, ’s Zondags niet uit
te varen, is dit dus Zondag toch ge- ten.

En nog zijn er welke niet begrijpen 
willen en liever ’s Zondags in de 
zwarte markt verkopen, dan te rus-

schied.
De garnaal werd te Blankenberge 

verkocht aan prijzen welke tussen 20 
en 29 fr. noteerden.

Dit bracht met zich dat de kopers

Kustvissers, gebruik de Zondag om 
te rusten.

Gij zult er U  zelf een dienst mee 
bewijzen.

Wrak
van Zweeds Vikingschip 

aangespoeld

Nabij de kust 

van Schleswig-Holsiein

Het wrak van het Zweedse viking
schip «Ormen Friske», is op de oever 
van het eiland Pellworm, nabij de 
kust van Schleswig-Holstein, in de 
Noordzee aangespoeld.

De boot, die een veertiental dagen 
geleden was uitgevaren, met bestem
ming naar Parijs., was verleden Don
derdag, juist vóór het opsteken van 
een geweldige storm over de Noordzee, 
door het kanaal van Kiel gevaren. 
Sedèrtdien was men zonder nieuws 
over de boot.

De «Ormen Friske» was de copie 
van een echt Vikingschip, dat zich in 
het Britse Museum bevindt.

WRAK DOOR VISSER ONTDEKT

Een Duitse visser heeft op een 
zandbank bij het Noord-Friese eiland 
Pellworm aan de Westkust van Noord- 
Duitsland, de achtersteven van de 
«Ormen Friske» gevonden.

Het schip was vrijwel middendoor 
gebroken. De visser vond ter plaatse 
geen overlevenden en keerde naar 
huis terug, om zijn vondst te melden.

HET W RAK NAAR PELLWORM  
G ESLEEP T

Het Nederlandse kustradio-station 
te Scheveningen heeft van het Duitse 
station Elbe-Weser bericht ontvangen 
dat het Zweedse Vikingschip «Ormen 
Friske» doo.r een vissersboot naar 
Pellworm is gesleept. Er waren geen 
tekenen van overlevenden.
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PLECHTIGE PRIJSUITDELING
AAN DE LEERLIINGEN DER

S T ED EL IJK E  VISSERIJSCHOOL
Woensdag 5 Juli te 15 uur, heeft 

de plechtige prijsuitdeling plaats aan 
de leerlingen van de Stedelijke Visse
rijschool. De plechtigheid gaat door in 
de gemeentera.adzaal van het stad
huis te Oostende. Dhr Vandendriesche 
Schepen van Openbaar Onderwijs, 
heeft er aan gehouden, gezien de 
schitterende uitslagen, door deze leer
lingen behaald, de ontvangst op plech
tige wijze in te richten. Dit strekt tot 
eer van dhr directeur en leraars.

Wij komen volgende week hierop te
rug.

NIEUWBOÜW & H ERSTELLIN G  
VAN

Houten schepen

^utLul U aeünck

6 c  Z c w m

W ERFKAAI, 21 ZEEBRU G G E  
(288) TEL. 841.96

De Jaarlijkse Vergadering 
van «Hulp in Nood»

Zaterdagnamiddag had onder voor
zitterschap van dhç^eofiold Verbanck 
de jaarlijkse vergadering plaats van 
de onderlinge verzekeringsmaatschap
pij Hulp in Noqd.

Het jaarverslag leert ons dat deze 
maatschappij, 'einde 1949, reeds 270 
vissersvaartuigen verzekerde met een 
waarde van 342 millioen frank. Daar
in komen Oostende voor 180 millioen,

Matroos gekwetst te Nieuwpoort

Het vissersvaartuig N.779 «De roos» 
van reder Voulier was Zaterdag de 
haven van Nieuwpoort binnengevaren. 
De matroos BONGE François, 25 jaar 
oud en wonende te Nieuwpoort, Oude 
Vaartstraat, 50, wilde het vaartuig 
vastleggen met touw. Bij de operatie 
gleed de matroos uit en kwam met 
de rug tegen versthansing terecht 
waardoor het slachtoffer drie ribben 
gebroken werd.

Na een drietal weken rust zal Bon- 
gé opnieuw kunnen werken.

.

Bezoek 
van Britse oorlogsbodems 

aan de haven van Oostende
Zoals we reeds mededeelden bren

gen in de komende weken verschillen
de Britse oorlogsbodems een bezoek 
aan onze haven.

Ziehier enkele nadere bijzonderhe
den :

1. Van 3 0  Juni tot 4 Juli :
H.M.S. «Gygnet» visserijwachtschip.
Het schip heeft een waterverplaat- 

sing van 1.450 ton. Het is 299 vo.et 
lang en 38 voet breed. De diepgang 
bedraagt 8 3/4 voet.

Er zijn 14 kanonnen aan boord, 
waarvan zes van 4 duim en acht van 
twee pond.

De motors ontwikkelen 4.300 P.K. De 
bemanning bestaat uit 192 man.

2 . Van 6 tot 8 Juli :
M.M.S. «Humber 1030».
3 . Van 14 tot 2 0  Juli :
H.M.S. «Solebay», Destroyer. Deze 

eenheid heeft een waterverplaatsing 
van 3.200 ton.

Het is 383 voet lang, 40 1/2 voet 
breed en heeft een diepgang van 13 1/2 
voet.

De bewapening bestaat uit volgende 
stukken :
4 kanonnen van 4,5 duim;
12 kanonnen van 40 mm.;
twee vierdubbele 21’ torpedo buizen.

De motorkracht bedraagt 50.000 P.K.
Aan bemanning is er 235 man aan 

boord.
Deze oorlogsbodem behoort tot deze 

klas schepen, die voor doel hebben 
vreemde oorlogsschepen van alle 
grootte aan te vallen door middel van 
hun kanonnen en torpedo’s.

Op te merken valt, dat alle kanon
nen speciaal gebouwd werden om ook 
als luchtafweer te kunnen dienen.

BREUK- EN BUIKBANDEN
Kunstbenen 

Orthopedische Apparaten

VERD0HCK-MINNE
7 H. Serruyslaan OOSTENDE

O p & i e s l & e p i

De 0.180 werd met een warmloper 
door de 0.182 naar de haven van Oost
ende gesleept.

Nieuwpoort voor 32 millioen en Zee- 
brugge-Blankenberge voor 130 millioen 

frB.uk.
In 1949 had de maatschappij het 

verlies te betreuren van drie vaartui
gen en wel de 0.194 verzekerd voor
525.000 fr., de Z.476 verzekerd voor
310.000 fr. en de N.757 gedekt voor

706.000 fr.
356 schadegevallen deden.zich voor, 

waarvan 135 voor Oostende, 169 voor 
de Oostkust en 52 te Nieuwpoort. De 
Oost- en Westkust baarden de meeste 
zorgen.

Het grootste getal opslepingen had 
plaats te Zeebrugge : 64. Voor Oosten
de waren er slechts 22 en voor Nieuw

poort 15.
In 1949 werd voor 1.568.000 fr. aan

voorbehoudingsfondsen uitgekeerd.
De maatschappij werd door herver

zekering gedekt en besteedde daaraan 
65 t.h. van haar premies.

De betaalde schadevergoedingen be
liepen 1.723.000 fr. voor Oostende,
1.187.000 fr. voor de Oostkust en 
1 67.000 fr. voor Nieuwpoort, ’t zij in 
totaal 3.978.000 fr. aan schadegeval- 

len.
Eens te meer werd gedrukt op de 

noodzakelijkheid meer voorzichtig te 
zijn, de opslepingen naar de dichtsbij- 
gelegen veilige haven te laten ge
schieden en daarvoor vaartuigen van 
eigen maatschappij te gebruiken.

Hulde wordt gebracht aan het werk 
van deskundige Boydens, aan het Zee
wezen en zijn technische diensten, 
welke steeds bereidwillig de reders in 
nood hielpen.

Daarna bracht de voorzitter insge
lijks hulde aan de heer Vandenberghe, 
die als directeur Hulp in Nood en de 
visserij grote diensten bewijst in de 
moeilijke omstandigheden waarin zij 
verkeert.

Omkeerkoppelingen B R E V O
240 P.K. MET REDUCTEUR 2/1. ZO GOED ALS NIEUW
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GELDBESPARING !
Werp niet langer Uw geld weg 
door, in plaats van te huren, 
Uw
D IEPTEM ETER,

ZENDER
of GONIOMETER

te kopen, kontant of op krediet,

& E - G - E *

Elektrische installaties 
VAN ISEGEMLAAN, 86, 

OOSTENDE 
Tel. 717.74

(52)

K R I S  -  K R  A  S
ZEEFEESTEN

In talrijke havens werden maritie
me feesten ingericht. Na een receptie 
op de plaatselLïke gemeentehuizen en 
een bezoek aan de haven-instellingen, 
werden deze feesten besloten met een 
parade van de lokale vloot.

Deze feesten gingen door te Gran
ville, Etaples, Groix, Pornic, Brest en 
Concarneau.

SPANJE NEEMT D EEL AAN DE 
W ALVISVANGST

In Spanje wil men de walvisvangst 
op kleinere schaal bedrijven.

Tot dit doel zullen twee kleine snel
le walvisschepen van Spaans Marok
ko uit, in de Noord-West-Afrikaanse 
wateren opereren.

De rederij hoopt het verse walvis
vlees tegen goede prijzen af te kun
nen zetten.

KA BEL J AU W PRODUKTIE 
IN NOORWEGEN

De Minister voor Visserijen van 
Noorwegen heeft verklaard dat, om de 
uitbreiding van de produktie gedroog
de kabeljauw te bevoordelen, de uit
voer uit Noorwegén van verse kabel
jauw tot een strikt minimum zou her
leid worden.

De uitvoer van verse kabeljauw 
naar Groot Brittanje zqu met meer 
dan 25 t.h. verminderd worden op de 
cijfers van 1949. Een grote inspanning

zal gedaan worden om de uitvoer van 
gezouten kabeljauw naar Italië, Cen
traal- en Zuid Amerika te versterken.

OP VOORHAND VERKO CH T
De walvisqlie produktie van de En

gelse expeditie, die ter hoogte van 
Madagaskar en Belgisch Kongo zal 
opereren, werd reeds verkocht tegen 
£  100 per ton.

Verleden jaar had deze expeditie een 
produktie van 115.000 vaten of 19.000 
ton. Walvisolie van de Zuidelijke IJs- 
zee van het seizoen 1949-50 werd ver
leden Herfst ook op voorhand ver
kocht tegen £  80 per tqn.

ZW EEDS VAARTUIG G ELO ST T E  
ABERDEEN

Niettegenstaande de ban der vis
handelaars van Aberdeen, werd een 
Zweeds vaartuig aldaar gelost met 8 
ton vis van de Noordzee. De vangst, 
die bestond uit schelvis en pladijs, 
werd verkocht in vijftien minuten.

CANADESE V ISSER IJ
In 1949, heeft de aanvoer in Canada 

(Nieuw Foundland inbegrepen) 900.000 
ton bereikt, in Nieuw Foundland be
droeg de produktie van gezouten ka
beljauw 50.000 ton, hetzij 8.000 ton 
meer dan in 1948.

Canada staat op het ogenblik aan 
de kop van de visexportlanden met 
een uitvoer van $ 90 millioen.

Voor Nieuwbouw en Herstelling van 

S C H E P E N (11

N.v. BELIARD-GRIGHTON & C°

De n M p riiz e i te Paris
W EEK  VAN 15 TOT 21 JUNI 1950
1.266.400 kg. beschikbaar tegen 

1.270.200 kg. vorige week. Zelfde aan
voer als vorige week. Levendige ma'rkt. 
Neiging tot daling der prijzen bij ’t be
gin der week. Nadien verstevigd.

Zeevis : 1.253.550 kg. tegen 1.270.200 
kg. vorige week.

Zoetwater : 5.600 kg. tegen 6.550 kg.
Mosselen en schaaldieren : 4.300 kg. 

tegen 4.900 kg.
Escargots : 2.950kg. tegen 3.000 kg.

M ARKT VAN 23 JUNI 1950
Minder levendige markt dan Don

derdag, maar er zijn steeds talrijke 
kopers.

De aanvoer beloopt 245 ton tegen 
251 ton gisteren, zij is voldoende voor 
de vraag. Platvis is raar.

Overwegende soorten, zeezalm, ma
kreel, wijting, kabeljauw.

Stijging voor : zeebrasem, schar
retjes, tongschar, sardijnen, tong.

Daling voor : griet, zeezalm, ma
kreel, rode tonijn, rog.

20 à 25 ton werden in koelhuizen 
ondergebracht.

BENADERENDE AANVOER OP 23 
‘ JUNI

Schepen 245 ton. Grossisten 28 ton 
Per spoor j Noord 78 ton; West-Ba- 

tignolles 5 tqn; Vaugirard 55 ton; 
Zuid-West 7 ton.

Per baan : 100 ton.
Totaal : 245 ton.

AANVOER OP DONDERDAG 22 JUNI

Maatâaat antdeât 

dtijaen.de maai aan yacht

Een maalboot van de lijn Oostende- 
Dover merkte een drijvende mast op, 
blijkbaar afkomstig van een yacht. De 
Oostendse vedette werd verwittigd, die 
de mast kon oppikken. Aan de top 
van de mast was nog een kleine wim
pel vast met de Nederlandse kleuren, 
zodat men vermoedt dat de mast af
komstig is van een destijds gezonken 
Nederlands yacht. Hr,

(In kg.)
Zeevis :
Zoetwater : 
Mosselen en

schaaldieren : 
Wulk

Kabeljauw
Cabillauds
Garnalen
Crevettes grises
Vlaswijting
Lieu jaune
Zeezalm
Lieu noir
Bevroren zeeduivel
Lottes congelées
Makreel
Maquereau
Venae zalm
Saumon frais
Bevroren zalm
Saumon congelé
Tong
Soles
Kreeften
Ecrevisses

253.100 
1.450

950 
500

256.000

50 100 71

150 200

70 110

40 60

150 250

60 75

400 600 501

600 800 701

180 350

800 900

Aug. LOY
S C H E E P S B O U W E R  
C ON STR U C TE U R  DE  NAVIRES  

N IE U W B O U W  —  H ERSTELLING EN
C ON STR U C TION  —  REPARATIONS

on
xe.

W E R K P L A A T S  en BUREEL  : 
Nieuwe Werfkaai, 3, OOSTE N DE  
A TELIERS et B U R E A U X  
Nouveau Quai des Chantiers, 3,

OSTENDE
P.C.R. : 4150.46 
H.R. ; Oostende 1187 
Bank : Sté Gén. Oost. 4874.70 

Van Brussel, Oost. 189.02 
Telefoon : 72.904 — 74.000

C.C.P. : 4150.46 
R.d.C. Ostende 1187 

Banque : Sté Gén. d’Ost. 4874.70 
Banque de Bruxelles, Ost. 18902 

Telephone ; 72.904 — 74.000

Avonturen
roman van 
Mayne Reid

Nr 16
Opnieuw be

werkt door 
R. SANDERS

5)e Sxüeep  ̂jangen
«Je hebt gelijk, ’t Is beter, dat ze 

zich van het gevaar niet is bewust. 
Ik heb haar nog niets gezegd. God zij 
ons genadig ! Van het vlot zie ik 
geen spoor meer, Sneeuwballetje, jij 
wel ?»

«Ik evenmin !» herman de neger, 
terwijl hij zich een weinig boven wa
ter hief. «Och, wij de «Catamaran» 
noqit terugzien. Neen, nooit !»

Van dit ogenblik af deden de zwem
mende mannen niets meer dan zich 
even boven water houden. Sinds het 
zeil was verdwenen, wisten zij niet 
meer welke richting zij zouden vol
gen.

«Voortzwemmen dient tot niets. De 
weinige kracht, die ons rest zouden 
wij er maar bij verliezen.»

«U gelijk, Wij alleen proberen bo
ven water te blijven en drijven waar
heen de zee ons voert. U mij die klei
ne overgeven. Doen —  massa; u ver
moeider dan ik. —  Jij, Laly, handjes 
op mijn schouder steunen. Zo ! En 
nu bij mij komen, kleine meid !»

Al sprekende maakte Sneeuwbal
letje de handen van het kind voorzich
tig van de hals van de zeeman los.

Deze laatste sloeg het edelmoedige

aanbod van zijn makker niet langer 
af. Om  de waarheid te zeggen, had 
hij dié verlichting hoqgnodig. Een
maal het kind in de handen van de 
neger overgegeven, hielden de beide 
mannen zich drijvende, zonder dat 
ze meer krachtinspanning déden dan 
juist nodig was om het hoofd boven 
water te houden.

WANHOOP
Ben en Sneeuwballetje waren van 

hun dood zo zeker als de veroordeelde, 
die, met de muts over het hoofd en 
de strop om de hals, nog slechts op 
het teken van de scherprechter wacht. 
Hoogstens nog een paar uur, en alles 
zou zijn afgelopen. En met hen, zou 
de arme Laly, de deelgenote van hun 
ellendig lot, omkomen.

Het meisje had van de ontzetting, 
die zij moest gevoelen, nog slechts 
weinig tekenen gegeven. Geboren ln 
een land, waar het leven aan veel wis
selvalligheden blootstaat, was zij aan 
het zien van de dood gewoon ge
raakt en tegenover het gevaar dan 
ook moediger dan een ander. Bezat zij 
meer berusting of kende zij de groot
te van het dreigende gevaar niet ? In

elk geval legde zij een voor haar ja
ren bijzonder grote bedaardheid' aan 
de dag .Mogelijk werd zij ook wel ge
schraagd door het vertrouwen, dat 
haar beide dappere beschermers haar 
inboezemden.

De overtuiging, die de zeelieden in 
zich omdroegen, had geen wijziging 
ondergaan. Toch was de mate van 
wanhoop bij beiden niet even groot. 
De blanke scheen moedelozer dan de 
zwarte. Op de bodem van het hart 
van de laatste flikkerde een straal 
van hoop. Daarentegen meende Ben, 
dat zijn laatste uur had geslagen, en 
een paar maal kwam hij in verzoe
king de martelingen van de dood
strijd te ontgaan door zich naar de 
bodem van de oceaan te laten zinken. 
Alléén werd hij weerhouden door het 
instinctmatige gevoel, dat ons de 
vrees voor algehele vernietiging in
boezemt en ons beveelt het ogenblik 
af te wachten, waarop de dood ons 
wenkt.

EEN K IS T  IN Z EE
Alle gesprek was verstomd. De 

stilte was indrukwekkend geworden, 
want de krachten van de beide man
nen waren in zo hoge mate afgeno
men, dat zij elk ogenblik verwachtten 
te zullen zinken. Men hoorde niets 
dan het klotsen van het water, dat de 
flauwe bries over de ongelukkigen 
heenspoelde, en nu en dan de kreet 
van een meeuw.

Eensklaps slaakte Laly een flauwe 
gil.

Op de schouders van Sneeuwbal

letje gezeten, kwam het kind met de 
ogen hoger boven het water uit dan 
de neger en kon dus verder zien. Een 
ogenblik te voren had zij een voor
werp in ’t oog gekregen, dat nog geen 
van beide metgezellen had bespeurd.

«Wat er zijn? Wat er gebeurenf klei
ne meid ? De «Catamaran» zijn ? 
Goed kijken, kind !» zei de neger met 
doffe stem.

«Neen, de «Catamaran» is het niet. 
’t Is maar een viervante doos.»

«Een doos ? Wat dat moeten beteke
nen ? Ju wel stellig zeker weten ?»

«Ze mogen me Mietje noemen, als 
’t mijn scheepskist niet is J» mompel
de Ben terwijl hij zich zo ver moge
lijk boven water hief.

«Uw scheepskist ? U gelijk hebben. 
Hoe die daar komen ? U gelaten op 
het vlot,» zei de neger terwijl hij het 
hoofd eveneens ophief.

«Wel stellig, Dat is het laatste ding, 
dat ik aan boord heb aangeraakt.»

De zeeman zweeg verder en deed 
enige slagen in de richting van het 
voorwerp, dat langzaam kwam aan
drijven. Er viel niet meer aan te twij
felen. ’t Was wel de zorgvuldig blauw- 
geverfde met zeildoek overtrokken en 
met de letters B.B. versierde kist in 
kwestie, met zijn twee stevige, lederen 
handvatsels.

Toen hij zijn kist zag, was Ben’s eer
ste gedachte, dat de «Catamaran» een 
ongeluk was over komen.

«Die arme William ! In dat geval 
is ’t met hem gedaan !» zei hij. «Neen; 
zo is het niet. Wat had het vlot kun
nen verbrijzelen ? Ik ben er al ach- Vervolg

ter, hoor, Sneeuwballetje» vervolgde 
hij. «Dat heeft de jongen gedaan. 
jongen heeft de kist in zee geworpei 
om ons te helpen boven water te blij
ven. Hoera ! Lang leve de kleini 
man ! Vlug naar het ding toe ! Er ii 
nog hoop !» en vol moed begonnen d( 
mannen weer hun armen en benen ti 
gebruiken.

Dat ze die kist vonden, was waarlijl 
gelukkig te noemen. Ze dreef met hs 
deksel naar boven en scheen door ht! 
gewicht van een of ander koperen bt 
slag, dat als tegenwicht diende, in dii 
stand te worden gehouden. Aan beidt 
kanten van het deksel zaten de hand- 
vatsels, die de zeelieden dan ook on 
middellijk vastgrepen.

Op die wijze werd de kist in eva 
wicht gehouden, en hoewel het 
wicht, waarmee ze nu eensklaps weri 
bezwaard, haar verscheidene duimei 
deed zinken, bleef het bovenste gedeel
te, zelfs nadat Laly op het deksel 
gaan liggen, tot hun overgrote vreug
de bo.ven water.

HOOP
De drie schipbreukelingen vormden 

een vreemdsoortige groep. Aan de 
linkerzijde van de kist lag Ben, met 
de rechterarm tot aan de elleboog 
door een van de lederen handvatsels, 
op zijn ene zijde. De helft van zijn 
zwaarte werd zodoende door de kist 
gedragen. Om  boven water te blijven! 
behoefde hij de linkerarm ternauwer
nood te bewegen.

.
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M OTORS VAAR TU IGEN

A. B. C.
Diesel- 
M o t o r e n

Agentschap : 

H. &  R. Boydens

4, Velodroomstr 

40, Schipperstr 

O O S T E N D E

EXPERTISEN
(9)

N o tarië le  A ankond ig ingen
Studie van die notaris 

A. LACOURT 
te Oostende

X X X

Op DINSDAG 4 JULI 1950, om 3 uur 
’s namiddags in het café «Prins Bou
dewijn» St. Sebastiaanstraat, 22, te 
Oostende.

INSTEL met 1/2 % premie van :

GEM EENTE ZANDVOORDE 

EEN SCHOON

W OONHUIS
MET ER F EN AAN HORIG HEDEN,

staande en gelegen GRINTW EG, 4,

bekend ten kadaster sektie B nr 290/q, 
voor een gro.otte van 180 m2.

Bevattende kelder; gelijkvloers : 
voorplaats, keuken, hofje en kotjes; 
eerste verdiep : 2 slaapkamers; grote 
zolder.

Beschikbaar van 1 October 1950 af.
Te bezichtigen : iedere Zaterdag- en 

Zondagvoormiddag van 8 tot 11 uur.
Vermindering van registratierech

ten voor eerste aankoop.
Alle nadere inlichtingen ter studie 

van de werkende notaris, Karei Jans- 
senslaan, 31, te Oostende (tel. 723.29).

(374)

Notarissen
J. GHYOOT,

47, St. Peterburgstraat, te Oostende, 
en M. DE WANDELEER,

16, Willemsstraat, Antwerpen.

INSTEL met 0,50 % premie

Op W OEN SDAG  5 JULI 1950, te 15 
u. ter herberg «Prins Boudewijn» St. 
Sebastiaanstraat, 22, te Oostende, 
van :

V ILLA
GAI SEJOUR

gelegen te Oostende, IJZERSTRAAT, 6 
(nabij de Karei Janssenslaan en het

Leopoldpark)

Gedeeltelijk door oorlogsfeiten be
schadig, begrijpende : onderaards, ge
lijkvloers, 3 verdiepingen en zoldering. 
(16 pl.)

Voorzien van electriciteit, gas, stads
en regenwater.

Vrij genot en gebruik met heling  
der koopsom en kosten.

Zichtbaar : iedere Dinsdag en Vrij
dag van 14,30 uur tot 16,30 uur.

Nadere inlichtingen ten kantore van 
voornoemde notarissen.

(Toew. 19-7-50). (376)

Viôôeûffdeuwû uit Zeefbtuyge
ONGEVALLEN OP ZEE

— De Z.447 «Lydie Suzanne» moest 
hulp verlenen bij de opsleping van de 
Z.499 «Gilbert-Nera,» van Jan Vandie
rendonck,die een blad van zijn schroef 
brak.
— Tengevolge motordefekt bij de Z.404 
«Laura-Camiel-Anne» van Vantorre 
Constant, moest beroep gedaan wor
den op de Z.466 «Irma» van Frans 
Claeys.
— Toen de Bou.33 «De Zes Gebroe
ders» van V. Wynsberge Th. op de 
kuisbank stond voor nazicht, viel het 
schip bij laag water tegen de kuis
bank en liep hierbij schade op aan de 
verschansing.
— Door een lichte aanvaring met de 
Z.404 «Laura-Camiel-Anne» van Van
torre Constant werd aan de Z.63 «St. 
Pierre» reder Wwe Emile Vantourn- 
hout schade veroorzaakt.
— Op de visvangst sloeg de Z.486

Nieuwbouw en Herstelling
VAN

Houten Schepen
■■■■■mb■■■■

Eugène VAN L00 
en Zoon

W ERFKAAI 11 ZEEBRU G G E

(48)

«Charles Elsie» van Arts Jozef met de 
korre vast. Tijdens het opwinden werd 
de SB-steven en reling over een lengte 
van 5,50 m. gebroken en een stut 
waarop de rol stond gespleten, zodat 
het vaartuig terug naar huis moest 
keren.
—  De sleepboot Nr 5 van Oostende 
moest hulp verlenen voor de opsleping 
van de Z.449 «Zeemanshoop» van Leon 
Fr. Desmidt, die bij het terugkeren 
der visvangst met zijn schroef op een 
onder water zittend voorwerp had 
gestoten, waardoor een lek aan de 
ste.venbus ontstond.
— In de schuilhaven ontstond een 
aanvaring tussen de Z.439 «Venus» 
van Henri Cattoor en de Z.404 «Laura 
Camiel Anne» van Vantorre Constant. 
Van laatstgenoemd va.artuig werd de 
stuurboord-reling ingedrukt over 2 m. 
lengten en 3 stutten gebroken.

Ernstig ongeval 
op de 0318

V i s p r i j z e w È

Charleroi
Prijzen van 23-6 per kgr.
Tong 50; tongschar 30; rog 50; schol 

30; kabeljauw 40-46; schelvis 38; tar
bot 70; zeeduivel 48; wijting 14.

Gent
ZATERDAG 17 JUNI ;

Garnalen 40-54 fr per kgr. 
M AAN DAG  19 JUNI 1950 :

Garnalen 40-56 fr per kgr. 
D INSDAG  20 JUNI 1950 :

Garnalen 40-54 fr. per kgr. 
W O EN SDA G  21 JUNI :

Garnalen 44-50 fr. per kgr. 
D ON D ER D A G  22 JUNI 1950 : 

Garnalen 40-48 fr. per kgr. 
VRIJDAG 23 PUNI 1950 :

Schone kleine tong 30-35; tarbot 
grote 40; uitgesneden 55; grote iek 
22; schelvis midd. 18; uitgesneden 25; 
rog 17; gekuist 25; rode poon 20; ka
beljauw dubbele gullen uitgesneden 
35; gullen 10; wijting 10; hondshaai 
gekuist 25; zeeduivel of roggevreter 
35; ecrevls 40; garnalen 40; gepeld 
175-200; paling in ’t groen 60; verse 
paling 60-65; labberdaan 30 per kgr.

Maatjesharing 3,50-3,75; pekelha- 
ring 3,50 per stuk.______________________

.(54)

V i s s e r s ,  

koopt AL uw MATERIAAL 

in UW C00PERATIEF

V  V  R
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SC A P

Tijdens de visvangst werd Maesen 

Leon, 57 jaar oud, schipper aan boord 

van 0.312 «Angelus» van de rederij 

Maesen-Dentfe, door het korretouw om- 

vergeslagen en kwam zwaar met de 

rug tegen de verschansing terecht.

Bij het aan wal ko.men, werd Mae

sen, die kloeg overhevige pijnen, on

middellijk onderzocht. Na geneeskun- 

dieg tussenkomst bleek dat twee rib

ben waren gebroken. Het slachtoffer 

liep tevens een spierscheuring op in 

de lenden.

A r  beâd songevallen 
in de Visserij

—  CLEMENT Ferdinand, stuurman op 
het vaartuig Z.540 «Orion» werd ge
prikt in linkerhand door afrollende 
staaldraad. Het slachtoffer onder
gaat echter geen werkonbekwaam
heid
— Op het schip B.603 «Jean André» 
van rëder Goderis Engel, werd de 
schipper DEGRAEVE Theo, bij het 
gutten van vis gekwetst door gutmes 
irf linkerhand.
—  Gedurende de reis werd vis in het 
ruim gestoken en DEW AELE Lowie, 
matroos op het schip Z.542 «Angële» 
trok een plank uit het rek. Hierdoor 
kreeg de schipper een splinter in rech
terhand. Het slachtoffer werd aan 
boord verzorgd.

—  SCERLET Jozef, matroos op Z.428 
«Marcel» kreeg bij het splitsen van 
wire stek in rechterduim.
—  LAPLASSE Jozef, machinist op het 
schip Z.540 «Orion» wilde de hulpmo- 
tor in werking zetten toen plots de 
wrang terug sloeg op de schouder 
van het slachtoffer.
—  Aan boord van de Z.413 «Blance» 
werd VERMEERS Siegfried geprikt 
door wire in rechterwijsvinger.

Bij het ophalen der viskorre na een 
eerste sleep is de schipper DEMEULE- 
NAERE Leo, van de Z.453 «Irena» ge
vallen. De rechterknie werd hierbij 
gekwetst.

LAN GERE DUUR 
S T E R K ER E  VERLICH TIN G

i B Â T T E R U  E N

SGUDOR
(55)

D E U T Z
Diesel

motoren

VxiPcâe
Q e ê * .  Æ . V . ,

O O S T E N D E
(1)

Reders en Vishandelaars

H ET  BESTE

W O R D T  G ELEVER D  D O O R

Froid Industriel
Tel. 71.791 (24)

Hoge prijzen bij de vorige haringteelt
V

in Nederland
In de «Visserij wereld» verschenen 

enkele beschouwingen over de haring
teelt 1949.

We geven hier een samenvatting er 
van. .

De vangsten waren schraal, daar
door bleven de prijzen hoog. In Juli 
schommelden ze tussen f. 65.- per 
kantje voor de kleine soorten en f. 32 
voor de grote, deze laatste hoofdzake
lijk bestemd voor export naar België

Het verbruik in het binnenland liep 
terug door de hoge prijzen. Toen men 
aan opslagen in koelhuizen ging den
ken was de prijs, nog van f 60tot 65, 
zodat men aarzelde.

Begin Oogst was er een achterstand 
van 48.000 kantjes tegenover 1948.

Daarop ging men met de trawl vis
sen. De aangewende kleine haring 
werd een zware koncurrent voor de 
drijfnetmaatjes. Hierdoor daalden de 
prijzen tot f 14.- voor ongekaakte en 
ca. f 20.- voor gekaakte maatjes.

In 1949 werden ongeveer 28.000 
kantjes trawlmaatjes aangevo.erd te
gen 136.500 drijfnetmaatjés.

Er werd dan een kontrakt afgeslo
ten met Hamburg voor 60.000 vaten 
gekaakte haring.

De zandvisserij in September bleef 
ook zeer ten achter bij 1948.

De Bizone, België en Amerika wa
ren de voornaamste afnemers. De uit
voer naar de U.S.A. nam ongeveer 20 
t.h. toe.

De topmaanden vielen in Septem
ber, October en November.

Op 28 September ging de opvang- 
regeling in. De prijzen bedroegen f 31.- 
voor volle en f 26.- voor steurha- 
ring, dit per kantje.

KO N TRAKT MET OOST-DUITSLAND

Het afgesloten kontrakt voor 90.000 
vaten betekende een goede steun voor 
de markt. Er waren spoedige levertij
den voorzien, wat van invloed was 
voor de afslag. Daarbij kwam uitvoer 
naar Polen, Frankrijk, Israël en Ita
lië.

De bokkingexport bedro.eg 400 ton.
De vangsten onder de Engelse wal, 

begin November, waren verheugend 
goed. Belangrijke uitvoer vond plaats 
naar Oost- en West-Duitsland, België, 
Poeln en Frankrijk. 373 ton bokking 
werd naar België en Egypte uitge
voerd.

De eerste kanaalharing kwam op 
5 December aan de aanslag tegen f 
27.- à 30.- per kantje. Het ongunstige 
weer was oorzaak v>in een zeer schra
le vangst. De gemiddelde vangst be
droeg ongeveer 25 last haring per 
schip.

Uit Vlaardingen namen, aan de teelt 
1949, 36 schepen en 2 trawlers deel.

De uitvoering van het in begin No
vember afgesloten kontrakt met West- 
Duitsland (80.000 vaten) liet op zich 
wachten.

Eerst begin Maart kon men onge
veer 30.000 vaten haring plaatsen. 
Rond die tijd kwamen ook 30.000 va
ten los voor Oost-Duitsland en 8.000 
voor Tsjecho.-Slovakije.

Daardoor liepen de prijzen mee op, 
tot f. 37.- voor een kantje steurharing.

Door deze kontrakten konden de 
voorraden ’49 geruimd worden.

VERM INDERDE
KOELHUIS-HARIN GAFZET

Door het vrijkomen van de direkte 
konkurrenten van de haring, (vlees, 
kaas en eieren) liep het verbruik ge
weldig terug.

Alleen goede kwaliteit en een lagere 
prijs t.o.v.d. genoemde levensmiddelen 
kunnen haring en bokking weer veld 
doen winnen.

De aanvoer in de teelt ’48 bedroeg 
ca. 285.000 kantjes maatjesharing, te
genover ca. 164.000 kantjes in 1949. 
Er is dus een vermindering van 51.000 
kantjes.

10.500 kantjes koelhuis-maatjesha-

ring werden door de binnenlandse 
konsumptie niet opgenomen. Met de 
51.000 minder aangevoerde komt men 
tot rond 62.000 kantjes minder ver
bruikte haring voor Nederland.

Het binnenlands verbruik bedro.eg 
in 1949 153.500 kantjes.

De aanvoer bedroeg in :
(in kantjes)

1947 . 243.000
1948 215.000
1949 164.000 

Deze beschouwingen eindigen dan
als volgt :
«Deze cijfers leren ons dus, dat naast 
een goede propaganda in het binnen
land voor het maatjes-verbruik, nieuw 
afzetgebied in België en Duitsland 
moet worden gevonden»....

Storm op de 
Nederlandse kust

Bij de storm in de afgelopen week 
zijn weer verscheidene vissersvaartui
gen betrokken geweest.

De kleine motor aak, WR.105, uit 
Wieringen, kwam, vissende in de 
Waddenzee nabij Terschelling, in 
moeilijkheden do.or de wind. De opva
renden, de gebroeders ten Bokkel 
vroegen hulp, waarna de reddingboot 
van Terschelling het scheepje de ha
ven van Terschelling binnensleepte.

De G0.26, schipper Redert uit Goe- 
derede, heeft een yacht, dat bij Hoek 
van Holland in moeilijkheden was ge
raakt, in die haven binnengesleept.

De KW.66, ex HD.63, heeft het ter 
hoogte van Scheveningen moeten op
geven. Deze houten kotter, met slechts 
een kleine motor van 30 P.K., kon de 
vissershaven van Scheveningen niet 
meer bereiken, en liep vanwege de 
hevige branding op het strand. De op
varenden, 3 man, konden door de ge
ringe afstand tussen wal en schip,, 
door het water wadend het strand be
reiken. De positie van het schip is 
uiterst kritiek, en gevreesd moet wor
den dat het verloren gaat. Het schip 
was pas 3 weken in eigendom van de 
schipper Kuyt.

Havenbeweging 

te Oostende
Havenbeweging te Oostende 

VAN 12 TOT 18 JUNI 

INGEVAREN 
Holl. MS Noordzee; Holl. MS Strijd; 

Fins SS Tankar; Duitse MS Claus 
Bisschoff; Eng. SS Warren Field ; 
Noors SS Knoll; Eng. MS Servie. 
UITGEVAREN
Holl. M S Dinkel; Holl. MS Strijd Holl. 
MS Noordzee; Holl. M S Margaretha.

VAN 19 TOT  23 JUNI 

INGEVAREN

Holl. MS Noordzee; Noors SS Gra- 
na; Eng. MS Norris; Holl. MS Noord
zee; Eng. MS Norrix; Raffee op sleep.

UITGEVAREN 
Holl. MS Noordzee; Eng. SS Warren 

field; Eng. MS Norrix; Holl . MS
Noordzee.

(15) VERKOOP 

Schrijf- en Rekenmachines 
Onderhoud en herstelling ter 

plaatse

A' VANDERNOOT
Maria Theresiasîraat, 16, 
O O STEN D E —  Tel. 72.113
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Grote zagerij van bomen en andere houtsoorten
( 4 6 ) _________________________________________________

W aar is de Engelse Oceaanvaarder Tom Eastwood ?

Belgische trawler 0.170 bracht Zondagmorgen 

zijn verlaten zeilboot te Oostende binnen
De Oostendse trawler 0.170 «Ro- 

ckall» eigenares mevr. weduwe Cal- 
coen Maurice, onder bevel van schip
per Carbon Honoré, wonende te Oost
ende, Ooststraat, 64 heeft Zaterdag
avond omstreeks 21 uur op ongeveer
20 mijlen van ’t lichtschip Cross-Sand 
nabij de Theemsmonding op de Engel
se Oostkust een verlaten zeilbootje 
ontdekt. Het weder was goed met lich
te bries en na enkele pogingen slaag
de men er in het schipje langs bak
boord te grijpen en op sleeptouw te 
nemen. Het bootje, dat niet is uitge
rust met een hulpmotor was in goede 
staat, doch verlaten. Een stuk zeil 
wees er op, dat de opvarende zich in 
moeilijkheden moet hebben bevonden 
en signalen had willen geven. In het 
bootje stond een weinig water, doch 
het was overigens in zeer goede toe
stand en blijkbaar nog nieuw. In het 
ruim was een grote vo.orra.ad eten in 
blik opgeslagen. Op de achtersteven 
stonden de woorden Raffee-Hull.

T E  OOSTENDE BUNNENGEBRACHT
De 0.170 heeft Zondagmorgen om

9 uur de haven van Oostende aange
daan met het kleine zeilbootje. On
middellijk werden de maritieme over
heden verwittigd, die de overtuiging 
waren toegedaan dat het hier ging 
om de zeilboot van de Engelse oceaan
vaarder Tom Eastwood die onlangs uit 
Huil was afgereisd. Tot op heden 
weet men echter niets af van het lot 
van deze avonturier. Aan stuurboord
zijde van het bootje is lichte schade 
waar te nemen, waaruit men te Oost
ende geneigd is te besluiten, dat 
Eastwood bij zwaar weder op een 
koopvaardijschip is overgegaan^ waar
bij zijn boot tegen de romp van het 
schip is gestoten. Een andere uitleg 
aan deze ontdekking kan moeilijk ge
geven, tenzij men zich eenvoudigweg 
zou laten leiden door de mogelijkheid 
van zelfmoord of ongeval. Het feit dat 
het bootje evenwel werd opgepikt op 
de vaartroute van Tom Eastwood, op 
ongeveer 200 mijlen van Huil, laat ech
ter veronderstellen dat hij door storm 
werd verrast en genoodzaakt werd de 
«Raffee» in steek te laten.

W IE IS TOM EASTWOOD ?
Tom Eastwood is een. voormalig be

velhebber van een Britse loodsboot 
uit Huil. Zondagmorgen 28 Juni ging 
hij scheep aan boord van zijn klein 
zeilvaartuig voor een eerste etappe 
van een reis naar Amerika.

Sedert 50 jaar droomde Tom er 
trouwens van op zijn eentje de grote 
plas over te steken en op 71-jarige 
leeftijd achtte hij blijkbaar het leven 
aan wal niet langer dragelijk en be
sloot zijn jeugddroom werkelijkheid 
te doen worden. In zeven weken tijds 
liet hij zich een zeilbootje bouwen 
volgens eigen plannen. Het meet 7 
meter Het vaartuig ls wit geschilderd

en de verf was nog niet helemaal 
droog wanneer Tom Eastwood Zon
dag zee koos. Hij nam proviand aan 
boqrd voor 4 maanden. Voor zijn af
vaart verklaarde hij nog zijn reis te 
kunnen volbrengen in zoveel dagen als 
Jules Verne nodig had voor zijn reis 
om de wereld. Hr.

DOOR DE G A FFEL OVER BOORD 
GESLAGEN ?

Het bericht over het terugvinden 
van het Engels yacht «Raffee-Hull» 
heeft in gans Engeland beroering ver
wekt, daar thans vaststaat dat dit 
wel degelijk het zeilbootje is waarme
de de Engelse avonturier Tom East- 
wo.od wilde pogen de oceaan over te 
steken. De papieren, door de Oostend
se maritieme overheid aan boord van 
de «Raffee» gevonden nemen hierom
trent alle twijfel weg. Volgens het 
zeeverslag van schipper Carbon Ho
nore van 0.170 «Rockall», Maandag
morgen voor de maritieme overheid 
neergelegd, blijkt dat de 0-170 Zater
dagavond het zeilbootje ontdekte. De 
positie was toen 52 graden 20’ Noord 
en 2 graden 10’ Oost. Het zeilbootje 
werd alleen door zijn stagzeil voort
bewogen en het grote zeil hing over 
bakboordzijde. Denkende dat het 
schipje ontredderd was naderde schip
per Carbon en kwam tot de vaststel
ling dat het verlaten was. Er was 
slechts 6 duim water in het schip zo
dat geen spraak kan zijn, dat het 
zich in zinkende toestand bevond.

HET ONDERZOEK
Uit het onderzoek bleek, dat waar

schijnlijk een ongeval werd veroor
zaakt door het losschieten van de 
gaffel. Door het feit dat de pin van 
de mastring van de gaffel verloren 
ging terwijl het schip aan het zeilen 
was, zal de gaffel naar beneden zijn 
geslagen met het gevolg dat het zeil 
gedeeltelijk over boord is geslagen. 
Ofwel werd de schipper do.or het val
len van de gaffel op het hoofd ge
troffen en over boord geslingerd, of
wel kan hij, door de grote slagzij van 
het bootje, dat slechts 20 voet lang 
is, bij het inhalen van de gaffel en het 
grote zeil, over boord geslagen zijn. 
Tom Eastwood werd het laatst gezien 
te Yarmouth. Op 23 en 24 Juni was er 
felle wind uit het Noorden. De zee 
was op de Oostkust van Engeland ta
melijk woelig.

Mede door het feit dat nog geen 
geruststellend bericht is binnengeko
men, over mogelijk oppikken door een 
cargo, is men de mening toegedaan, 
dat de gevolgtrekkingen uit het on
derzoek van de Oostendse maritieme 
overheid zeer dicht bij de waarheid 
staan.

EEN JEUGDDROOM  
STUKGESLAGEN

Tom Eastwood droomde reeds gans 
zijn leven van een overtocht over de

oceaan in een kleine zeilboot. Deze 71- 
jarige zeeman, gepensionneerde loods 
van de Humber-rivier, had steeds zijn 
spaarcenten opzij gelegd om zich toch 
maar een dergelijke boot te kunnen 
aanschaffen en zijn jeugddroom te 
doen werkelijkheid worden. Gans En
geland leefde dan ook met Tom East
wood mede en het is met begrijpelijk 
leedwezen, dat het droeve nieuws uit 
Oostende Engeland heeft geslagen.

Tom Eastwood had ook te Oostende 
een goede vriend, kapitein A. Blondé. 
Kap. Blondé spreekt nu nog vol lof 
over het zeemanschap van Eastwood 
en zal alles in ’t werk stellen om het 
scheepje van Tom Eastwood terug 
naar Engeland te brengen.

WORDT DE «RAFFEE HULL» NAAR 
ENGELAND O VERGEBRACH T ?

Naderhand vernamen we nog, dat 
de eigenares van de 0.170, die de «Raf
fee» in de Noordzee op sleeptouw nam, 
mevr. weduwe Calcoen Maurice, niet 
de minste vergoeding zou opeisen voor 
de opsleping en gaarne zou hebben 
dat het bootje terug ter beschikking 
wordt gesteld van de familie van Tom 
Eastwood. Van Belgi-söhe Bij de zal 
alles in ’t werk worden gesteld, opdat 
de «Raffee Huil» terug naar Huil zou 
worden overgebracht. Dit zou een 
heerlijk gebaar van sympathie zijn 
van Oostende ten overstaan van En
geland en zijn kranige zeelui L.C.

Het ontstaan van de Pier 
te Biankenberge

Het was in het jaar 1889 onder de 
regering van minister Beernaert dat 
dhr Leo De Bruyne, Minister van 
Openbare Werken, handelend in naam 
van de Staat, met de heren Alph. Cas
se, ingenieur, Leon: Monnoyer, aanne- 
mer en Hellemans, bouwkundige, een 
kontrakt afsloot, waarbij aan deze 
heren machtiging werd verleend tot 
het oprichten van een hotel en het 
bouwen van een pier.

De Staat als eerste kontraktant, zou 
de dijk met 100 meter verlengen.

Op 18 Juli 1894 had de opening van 
het wandelhoofd plaats, doch het 
werd slechts op 21 September 1894 in 
bijzijn van Koning Leopold II offi
cieel ingehuldigd. De pier had een 
lengte van 300 meter en een breedte 
van 9 meter.

In 1915 werd de pier door de Duit
se bezetters in brand gestoken uit 
vrees voor een Engelse ontscheping. 
Na de brand was de pier nog slechts 
een puinhoop.

In 1930 nam het Gemeentebestui 
de rechten van de uitbatende mai 
schappij over, en besloot tot de hi 
opbouw. De plannen werden opi 
maakt door de ingenieurs Magniel 
Boucquet van Gent en dhr Soete 
Biankenberge.
De aannemers Goes uit Oostend 

Lams en Van Oost uit Blankenb« 
ge, volbrachten de uitvoering van hi 
werk.

Op 2 Juli 1933 werd de pier opengt 
steld voor het publiek.

Het paviljoen werd uitgebaat don 
dhr Stoor, waar allerhande koncerte 
en danspartijen plaats hadden, di 
een groot sukses boekten.

Op 28 Mei 1940 werd de pier don 
de Duitse indringer opnieuw I 
Het prachtig paviljoen werd door hei 
als opservatiepost gebruikt. Na hu 
aftocht was de pier in een erbarm! 
lijke toestand. Ze werd naderhai 
hersteld en voor het publiek opnieu 
opengesteld. ED.]

Examens in de Visserij

Engelse treiler 
gestrand

XXX

De Minister van Verkeerswezen heeft 

een onderzoek bevolen inzake het 

stranden en totaal verlies van de 

treiler «Preston North End» op de IJs

landse kust, op 14 April jl. Een man 

verloor daarbij het leven terwijl er 

twee en twintig gered werden.

Het ogenblik van de examens is 
aangebroken. Na de examens der leer
jongens, gingen deze van leerling 
stuurman en stuurman door.

De jury was als volgt samengesteld : 
Voorzitter : havenkapitein René Becu.

Leden : de heren 
Ackx, directeur, Visserijschool te 

Heist
Boels, directeur, Stedelijke visserij

school Oostende.

Callant, directeur, Staatsvisserijschool 
Heist.

Cornells, leraar, Ibis.
Verhelst, leraar, Pastoor Pijpe School. 
Van Hoei, leraar, Zeevaartschool Oost

ende.
Zonnekeyn, schipper ter diepzeevis- 

serij.
De zittijd nam een aanvang op 

Maandag 19 Juni en eindigde op Dins
dag 27 Juni.

Bij het openen van de zittijd sprak 
de voorzitter een openingsrede uit 
tot de kandidaten.

Hij richtte zich eerst tot de leerling- 
schippers en wees hen op de ernst van 
het eerste examen dat hen recht zou 
geven op het dragen van een of
ficieel diploma.

Hij raadde hen aan te werken met 
geduld en overleg en wenste hen al
len een goede uitslag.

De kandidaten schipper en in ’t bij
zonder de kandidaten schipper le klas 
werden er attent op gemaakt dat hun 
examen mettertijd steeds vermoei- 
lijkt.

Dit was een noodzakelijkheid ge
worden, in acht genomen de evolutie 
ondergaan door de visserij, de grootte 
en snelheid der schepen; de aange
wende navigatie-methoden enz..

De voorbereiding tot het examen is 
tegenwoordig echter merkelijk verge
makkelijkt door het bestaan van wel 
ingerichte visseri: scholen, in dewelke 
bekwame en toegewijde leerkrachten 
zich steeds ter beschikking der kan
didaten houden.

De voorzitter spoorde dan ook alle 
kandidaten aan, zelf na het eventueel 
bekomen van hun diploma, hetgeen 
hij hen van harte wenste, steeds de 
scholen te blijven bezoeken en ge
bruik te maken van de gelegenheid die 
hen geboden wordt om hun kennis 
steeds uit te breiden en zich aan te 
passen aan nieuwe toepassingen.

Na het examen drukte de voorzitter, 
namens de voltallige jury zijn welge
meende voldoening uit over de beko
men uitslagen, wenste de geslaagde 
kandidaten van harte geluk en had 
voor de niet-geslaagden een aanmoe
digend woordje.

De voorzitter drukte eveneens zijn 
dank uit aan de leden der jury, om de 
geest van volledige verstandhouding, 
die tijdens het examen heeft geheerst

CARELS
Diesel M otoren 
R. Bauwens & Co

*;a %

A G EN T SC H A P  
R ED ER IJK A A I, 35

OOSTENDE ee>

alsook voor hun waaxdevolle en q 
rechte toewijding.

VERGUNNINGEN
Niet geslaagd

Deswelgh L. Ops
Goderis Antoon Oosteni
Nys Marcel Opt
Steyaert Henri Hei: 
Zwertvaegher Marcel Nieuwpooi

SCHIPPER 2e KLAS

A. Zonder diploma van 
leerling-schipper 

Geslaagd
Dobbelaere Raymond Zeebrug 
Paeye Polidoor Hei
Vandierendonck Walter Hei
Provoost Jean Nieuwpoo
Moeyaert Jules De Pam
Lambrecht Eug. De Pam
Adanes Leon Zeebrugs

Niet geslaagdl 
Geril Lucien Oosteni

B. Met diploma van leerling-schippi 
Geslaagd

Devriendt Henri OostenrJ-
Rappe Henri Heil *
De Groote R. Hei:
Van Dierendonck Roger Hei:
VanTorre Victor Heii
Calcoen André Nieuwpooi
Vermeersch Henri Oostduinkert 
Pincket Gustaaf Breder,

SCHIPPER 1e klas 
Geslaagd

Pauwels Louis 
Van Loo Oscar 
Cloet Maurice 
Traversier Albert 
Beyen Robert 
Haelewijck Ba.siel 
Lisabeth Jozef 
Devos Albert 
Van Dichelen Henri

Niet geslaagdl 
Laplasse Arthur 
Vanderwal René 
Ardaen Maurice 
Vileyn Arthur

LEERLIN G-SCH IPPER  
Geslaagd

Beulens Roger 
Desmidt Silo 
De Waele Louis 
Desomer Alfons 
Desmit Lucien 
De Potter Frans 
Droogenbroot André 
Fonteyne André 
Goderis Robert 
Gevaert Jozef 
Geryl André 
Goderis Roland 
Hillewaert Charles 
Leest Gaston 
Lycke Camiel 
Mestdagh Pierre 
Maes Marcel 
Pincket Fernand 
Puystjens Georges 
Rondelez André 
Savels Louis 
Tanghe Noël 
Van Waes Alfred 
Vandeveire Julien 
Vandecasteele Fernand 
Vanderwal Roger 
Vandierendonck Gér.
Vanhooren Armand 
Vandenberghe Leon 
Vandenabeele Et.
Vansteeger Pierre 
Verleene François 
Vynck Fernand 
Utterwulghe Jac.

Niet geslaagd 
Rotsaert Albert

Oostendj
Oostendi
Oostendi
Oostendi
Oostend!
Oostend
Oostend
Oostend:
Oostend

r
Oosteni 
Oosteni 
Oostem 
Ooste:

H
Conterd 
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Nieu 
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Op
Eernege: 
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II
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DOKTERSDIENST
Op Zondag 2 Juli. Bij afwezigheid 

van de gewone huisdokter, gelieve 
men zich te wenden tot : Dr Heymans 
Chaletstraat. Tel. 714.13.

DERNATIONALE MAATSCHAPPIJ 
BUURTSPOORWEGEN

De aandacht van het publiek wordt 
er op gevestigd, dat voor de werkda
gen van 1 Juli tot 5 Augustus (doch 
niet op 22 Juli) en van 21 Augustus 
tot 9 September, alsook voor de Zon
dagen 2 en 9 Juli en 3 en 10 Septem- 

Dienstdoende ber een speciale uurregeling voorzien 
gans de dag. Apothekers : Vantomme is.

APOTHEEKDIENST
Op Zondag 2 J u li.

J. Ensorgaanderij ; Wandels, Maria- 
Joséplaats, 6.

Nachtdienst van 1 tot 8 Juli ; 
Apotheker Vantomme, J. Ensorgaan
derij.

HIJ KOMT
vriendelijk en vrolijk naar U  toe. 
Daarvoor moet ge hem maar even op
bellen en hem vragen te komen. Wei
nige ogenblikken later staat hij met 
zijn prachtige «Kaiser» voor Uw deur. 
Deze bekwame en ernstige chauffeur 
is niemand anders dan

CAMIEL M E S T D A G H  
Congolaan, 103 
Opex-Oostende

Tel. 716.11 (49)

GEVRAAGDE ARBEIDSKRACHTEN
In de streek :
Mannen : Leerjongen bakker-pas- 

teibakker met leercontract; 3e gasten 
beenhouwer; stukadoors; venters in 
ijsroom.

Vrouwen : Dienstmeisjes met in
woon; winkeljuffer; kindermeid.

In het binnenland :
Mannen : Metselaars en stukadoors. 
Voor alles zich wenden :

- Koningstraat, 63, Oostende;
- De Pannestraat, 13, Veurne.

TWEE KINDEREN DOOR HOND 
GEBETEN

Zondag werden de 6-jarige Haecke Jen
ny, wonende Gerststraat 61, te Oostende, 
en het kindje van Coene Alfons, uit A ar
len, door twee verscheidene honden gebe
ten, zodat ze geneeskundige hulp moesten 
ondergaan. Beide honden werden naar het 
stedelijk slachthuis overgebracht voor een 
onderzoek. H r

Men gelieve dus de aanplakbrieven 
aan de stations te raadplegen om on
aangename verrassingen te vermij
den.

VERLOREN
De Deense onderdaan Jens Frederik, op 

doortocht te Oostende, meldde het ve r
lies van z ijn  geldbeugel inhoudende 3,5 
Pond, in  baar geld en 10 Pond in checks, 2 
Am erikaanse dollars en ’n re isb iljet Oost
ende— Dover. H r

BOTSING
Voor het Kaaistation kwam het tot een 

botsing tussen de auto’s bestuurd door 
W eiss Ernest uit Londen en Ballot Mau
rice, Jozef-II-straat Oostende. E r was 
slechts sto ffelijke  schade. H r.

HOGER TECHNISCH INSTITUUT  
BIJZONDERE SCHOOL VOOR 
TECHN ISCHE INGENIEURS

Toelatingsexamen
lste  Z ittijd  1950 :
Op voldoende w ijze : Mahieu Jacques 

(Oostende) ; Lauwereyns André (B lanken
berge).

De 2e zittijd  wordt gehouden van 28 
Augustus tot 2 September. De in s c h rijv in 
gen moeten genomen worden vóór 20 
Augustus. H r

MUZIEK
De muziek vervult ons leven met 

vreugde, ze beurt ons op in ogenblik
ken van ontmoediging en men zegt 
terecht : «muziek verzacht de zeden».

Maar... om mooie muziek te horen 
moet men eerst en vooral een goed 
toestel hebben. Een goede raa.d : 
wendt U in vertrouwen tot

A. L A L O Y— M A Q U E T  
18, Koninklijke straat 
Oostende—Telefoon 739.29 

(45)

Gewone week-end drukte san de kust 

Onzekere vooruitzichten

AUTO’S
Allerhande CAMIONNETTEJN en 
LUXEW AGEN S van 4 tot 16 P.K. 

FR AN C I SC U SST RA AT, 45.

KOLON IALE DAG
T er gelegenheid van de 65e ve rjarin g  

van de O nafhankelijkheid van Belgisch 
Congo, ging te Oostende, onder grote be
langstelling een Koloniale Dag door. Om 
10 uur werd een stoet gevormd op de 
Leopoldlaan met aan de kop de M uziek
kapel van de Belgische Zeemacht, gevolgd 
door twee gewapende peletons. Verder 
volgden de stadsharmonie, de schoolkin
deren, de b u rgerlijke  en m ilita ire  autori
teiten. Aan de voet van het Leopod-II- 
Monument op de zeedijk, werden bloemen 
neergelegd door dhr Serruys, burgemees
ter, dhr Dem ortier, voorzitter van de Ko
loniale der K ust en dhr Coulier, voor
zitter van Vosmo. De stoet begaf zich dan 
naar de W apenplaats, waar de schoolkin
deren de vaderlandse liederen zongen en 
de koloniale en Belgische vaandels wer
den gehesen. Na een toespraak door dhr 
Dem ortier werd aan het vaandel van de 
«Ridders met Zwaarden» een koloniale 
s trik  gevestigd. Deze fraaie plechtigheid 
werd tenslotte besloten met een défilé.

H r

ZWARE BOTSING T E STENE
Vrijdagavond omstreeks 18 uur deed 

zich op de Torhoutsteenweg te Stene een 
v r ij  hevige botsing voor tussen een taxi 
uit Oostende en een kleine vrachtwagen 
bestuurd door Marcel Daenens, kopersla
ger te K o rtrijk . De aanrijd in g werd ver
oorzaakt door een ongeoorloofd manoeu- 
ver van de taxivoerder Carolus Rotsaert. 
Marcel Daenens, alsmede z ijn  gezellen Jo 
ris  Declerck en Charles De Cock uit K o r
t r ijk  en Noel De Lombaerde uit H arelbe
ke, allen koperslagers van beroep, liepen 
verwondingen op, zodat zelfs De Cock ter 
verpleging naar de k lin ie k  diende over
gebracht. De overigen konden ter plaatse 
verzorgd worden.

Carolus Rotsaert verklaarde aan de 
Rijksw acht, dat h ij de bestuurder van de 
taxi was. Daar h ij onder invloed van 
drank was, werd h ij opgeleid en bekende 
even later dat niet h ij, doch z ijn  vader, 
Jozef Rotsaert, achter het stuur zat op 
het ogenblik van de aanrijding. De zoon 
werd daarop in  v rijh e id  gesteld, te rw ijl 
de vader zich zal verantwoorden.

De kust heeft Zaterdag en vooral Zon
dag, z ijn  gewone drukte der weekeinden 
beleefd. Niettegenstaande het slechte we
der, dat het week-end was voorafgegaan, 
hadden zich velen niet laten afschrikken. 
Het b lijk t  echter meer en meer, dat we 
met deze bezoekers aan de kust voor een 
meer en meer specifiek probleem komen 
te staan. Voor twee dagen naar de kust 
en... n a tu u rlijk  dat voor deze twee dagen 
alles zorgvuldig wordt ingepakt, zodat 
honderden aan de kust ve rb lijven  zonder 
ook maar één stap in  een hotel, restau
rant of drankgelegenheid te hebben gezet.

Zo heeft ook dit laatste weekend op zui
ver toeristisch gebied de kust weinig pro
fijt  gebracht. Voor de W estkust mag men

nooit uitgeput geraken, en zullen de E n 
gelse toeristen in  groter getal de weg naar 
F ra n k rijk  inslaan. Het c ijfe r voor F ra n k 
r i jk  is op dit ogenblik im mers reeds met 
100.000 gestegen.

WAAR BLIJVEN DE HOLLANDSE 
TOERISTEN  ?

Aan de kust is men niet te spreken over 
de houding van de N oordelijke Benelux- 
partner, die maar van geen de minste toe
geving in  z ijn  deviezenpolitiek w il weten, 
zodat het de H ollanders niet m ogelijk is 
in  België hun ve rlo f door te brengen. 
Tijdens een onlangs te Knokke gehouden 
geneeskundig congres zagen zich Neder-

het een verheugend verschijnsel noemen ]andse doktoren en professors verplicht 
dat meer en meer Franse toeristen opda- —
gen en zich, zoals vóór de oorlog, goede 
klienten tonen. Te Oostende kent het be
stendig festival een reuzesucces en ta lrijk e  
muziekmaatschappijen hebben Zondag 
weer Oostende aangedaan, zodat van alle 
kiosken, van ’s morgens tot ’s middags 
aangename volksm uziek weerklonk.

Een vogel maakt echter de zomer niet 
en zo wacht de kust op de aanvang der 
vacanties om zich d efin itief over het sei
zoen 1950 uit te spreken.

ENGELS TOERISM E W EER IN HET  
SLOP ?

Men maakt zich verder zorgen over het 
Engels toerisme, dat niet oplevert wat 
men er van verwachtte. U it bevoegde bron 
vernamen we, dat te Londen de plaatsbe
spreking voor België amper 50 t.h. be
draagt van het c ijfe r 1949, hetgeen zeker 
niet bemoedigend klinkt. A ls enige oplos
sing ziet men de afschaffing van het pla
fond, zoniet zal het toegestane contingent

te Sluis te logeren en dagelijks per bus 
naar Knokke te rijd en om de zittingen b ij 
te wonen. Kan de Nederlandse krenterig
heid met krasser voorbeeld onderlijnd ? 
Dhr Haulot, hoge com m issaris voor toe
rism e, hamert echter onverpoosd b ij de 
Nederlandse regering op de deur en er 
bestaat dan ook nog steeds hoop, dat Be
nelux dit ja a r ook op op toeristisch ge
bied een w erkelijkheid zal worden. Indien 
Nederland in gelijke mate z ijn  mensen 
naar ons land w il laten komen zoals B e l
gen naar H olland reizen, indien de Engel
se regering het plafond van het voorziene 
contingent voor België w il afschaffen en 
indien onze eigen mensen, in  acht nemend 
de fel gestegen verb lijfskosten in  F ra n k 
r i jk  en Italië, in  eigen land w illen b lijve n  
met hun kinderen, dan mag men nog ho
pen op een gunstig seizoen. Indien deze 
voorwaarden niet in  ve rvullin g  gaan, wel, 
dan zal ons land dit ja a r op toeristisch 
gebied geen stap voorwaarts hebben ge
zet. H r
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E E R S T E  K E U S  !
Ziehier enkele S P O T P R IIZ E N  onder honderden andere

C R E P E  DE C H IN E

5®voor ondergoed 
en voering. Alle 
kleuren.
Gesold. De m.

22 S
« VI STR A  » zeer sterk 
gebruiksartikel 
voor kleedjes en 
bloesen. ' Mode- 
tinten.
Gesold. De m.

22 j*
S A T IJ N  «C o m tesse»  'ï^ëüQ.

50voor voeringen, 
kussens en bed
spreien. Grote 
keus, alle tinten. 
Gesold De m.

G e b lo e m d e  A LB EN E ' p M . j  
voor ondergoed _  
en bloesen. Wit, « J  J j  5MJI 
blauw, roos.
Gesold. De m.

M O U S S E  V O O R  KLEED 
130 cm.
AI de kleuren? 1 
niettegenstaande 
de opslag.
Gesold. De m. 5 9 ,r

B ED R U KTE « M O U S S E 
L IN E  »
nieuwe teke- 2 4 , 5 0  f r .

f r .
mngen.
Gesoldeerd.

De m. 2 9 , ™

ST O F V O O R  T A ILLE U
kleine tekenin
gen, 140 cm.
Hetgeen men 
draagt.
Gesold. De m.

LEU R

89 ir.
chone partij BEDRU KTE 

D oupion - Rayonne T&y- 

Laatste IO _  fr .
39,-

E C O S S A IS , Z U IV E R  W O L

nieuwigheden 
Gesoldeerd. 4 9 , - f r .

140 cm., I e keus 
(Begin der scho
len.)

Gesold. De m. 98 lr.

le keus, assor
timent modetin- 
ten.
Gesold. De ni. 59 lr .

M A N T E L S T O F F E N  
C h e v ro n  - Di 
Zuiver wol, 140 
cm. Anbevolen 
kwaliteit.
Gesold. De m.

EN LET 0P!... ALS TEGEMOETKOMING : EEN GESCHENK !...
Gedurende de verkoop biedt NOMA ü aan voor elke aankoop van 750 fr. *
EEN CH ECK  V A N  100 FR A N K

groed voor een latere aankoop in  zijn magazijnen

Het Casino-programma eindeEsjk klaar !
Het is  met een zucht van ve rlich tin g  

dat we de aankondiging van de ja a rlijk se  
persconferentie van dhr G. N ellesn u it de 
bus haalden. E in d e lijk  dus was het zo
m erprogram m a klaar ! Daar w aar K nokke 
reeds lang w ist wat er voor het seizoen 
1950 vóór de deur stond, w aar zelfs vele 
kleine kustgemeenten met hun feestpro
gramm a uitpakten, stond Oostende nog 
met lege handen haar bezoekers op te 
wachten. Thans hebben we echter een 
stap verder gezet en kunnen we het pro
gramma in  extenso weergeven.

W ijze n  we er nog eerst op, dat de oor
zaak van deze laattijdig h eid  niet ten laste 
mag gelegd van dhr Nellens. V ie r weken 
moest de casino-uitbater wachten op het 
antwoord van de stad, zodat h ij niet w ist

Het volledig zomerprogramma
JU L I

ZONDAG 16 : «La Prisonnière» van 
Edouard Bourdet met Pierre Blanchard in 
de hoofdrol.

ZONDAG 23 : «Cyrano de Bergerac» 
van Edmond Rostand met Charles Gon- 
tier en de volledige groep van het Théâtre 
Royal du Parc.

WOENSDAG 26 : «Monsieur Lamber- 
thier» van Louis V erneuil met Jeanne Boi- 
tel en Maurice Escande van de Comédie 
Française.

ZATERDAG 29 en ZONDAG 30 : «Ko- 
mediantenrevue 1950» door de K.N.S. A nt
werpen onder regie van Edward Deleu, or
kest Hugo Michielsen. Chorégraphié Lea 
Daan en Jeanne Brabants.

AUGUSTUS
WOENSDAG 2 : Groot sym phonisch 

concert onder leiding van Renaat van 
Zundert. Medewerking van Id a Haendel, 
viool. Op het programma : concertos van 
Beethoven en Brahms.

V R IJD A G  4 en ZATERDAG  5 : Schiftin-

Zw itserland en België,
E xh ib itie  van Bee-Bop, door de beken

de «Rats de Cave de Saint Germain-les- 
Prés». Orkest : Ray Bauduin.

ZONDAG 6 : «Un Caprice» van A lfred 
de Musset en «La Parisienne» van H enri 
Becque met Vera Korene en Daniel Le- 
courtois van de Comédie Française.

WOENSDAG 9 : Chorégrapische avond 
«De Dans doorheen de W ereld» met de 
volgende vedetten : Ludm ila Tcherina, 
Edmond Audran, Geneviève Lespagnol, 
Andrée Degas, Maurice Bejart.

V R IJD A G  11 : M aurits Sabbe-huldiging, 
ter gelegenheid van de Kultuurdagen van 
de Kust. Op het programma : «De Toneel
les», «Pluk de Dag» en «Bietje».

ZATERDAG  12 : «Une Femme Libre» 
van Arm and Salacrou met Jacques Dumes- 
n il en Gisèle Casadesus, van de Comédie 
Française.

ZONDAG 13 : Recital met E sk ild  Rask 
Nielsen, bariton en Jeanne Calus, piano. 
Rask Nielsen haalde in  1949 een groot

gen en finale van het «Wereldkampioen- succes t" d‘‘nrs het internationaal concours 
s — — voor zang. Jeanne Calus is een Oostendse

pianiste.
DINSDAG 15 : «Les Oeufs de 1’ A utru 

che» van André Roussin met Luguet en de

schap Dansen voor Professionnels». Rum 
ba, samba, paso-doble, quick-step, slow- 
fox, tango, Engelse en Weense wals. Deel
nemende landen : Engeland, O ostenrijk, 
Denemarken, F ra n k rijk , Holland, Zweden, groep van het Théâtre de Ia  Michodière

van P a rijs.
W OENSDAG 16 : G ershw in Festival met 

de bekende neger-orkestleider Dean D ixon, 
met medewerking van de pianiste V iv ia n  
R iv k in .

V R IJD A G  18 : P ianorecital door Oscar 
Delvigne.

Z A TER D A G  19 : «Spaanse Balletten en 
Dansen» door de groep José Greco.

Medewerkenden : N ila  Amparo, Carola, 
Goya, Carmen, De T riana, L u is  O livares, 
Nely Rabay, Lola De Ronda, Tere Maya, 
Juana le  Maya, enz... Orkest onder le id ing 
van Roger Machado.

ZONDAG 20 : «Les Enfants d’Edouard», 
van Marc G ilbert Sauvajon, met Denise 
Grey, Georges Spanelly en Robert Pizani.

W OENSDAG 23 : P ianorecital door A lex 
De V ries.

ZA TER D A G  26 : Dansavond met de be
roemde Spaanse danseres Manuela Del 
Rio, begeleid door de pianiste Madge W il
mot en de gu itarist Joaquin Roca.

ZONDAG 27 : «La Ligne de Coeur» van 
Claude André Puget met Jean W eber van 
de Comédie Française.

SEP T EM B ER
ZONDAG 3 : «Le V ie il Homme» van 

Porto R ich i met M aria Ventura en Jean 
M a rtin e lli van de Comédie Française.

of h ij al dan niet op een stadstoelage zou 
mogen rekenen. Het antwoord van de stad 
was tenslotte negatief en zo zag dhr N el
lens zich eens te meer op eigen middelen 
aangewezen.

V a n d a a r  i n  h o o f d z a a k  d e  g r o t e  v e r t r a 
g in g .

Het programma, zoals het aan de pers 
werd voorgesteld, is degelijk, steekt goed 
in  elkaar, doch is niet dat, wat we pre
cies van een badstad als Oostende zouden 
mogen verwachten. Geen enkele operette, 
geen enkele opera, geen show-spektakels, 
geen revue’s. Met één woord : onvoldoen
de ontspanning. We begrijpen best dhr 
N ellens, wanneer h ij zegt al gedaan te 
hebben wat h ij kon. Norm aal diende h ij 
nog 650.000 fr. te spenderen aan dit zo
m erprogram m a. H ij heeft meer gedaan 
dan h ij moest om z ijn  contract na te ko
men en heeft een programma opgemaakt 
van 800.000 fr. Dat h ij van dit bedrag op 
het einde van het seizoen weinig zal te
rugzien, spreekt vanzelf. D hr Nellens heeft 
steeds alles gedaan wat, m enselijk gespro
ken, m ogelijk was, om Oostende z ijn  
vroegere faam terug te schenken. Dat zal 
b lijke n  uit de gegevens die volgen.

WAAROM GEEN BEZINNING ?

W e hebben hier destijds reeds de aan
dacht getrokken op een probleem, dat 
zich stelt midden de grenzen van ons in  
opbouw zijnde K u rsaal nm l. de omvang
rijk h e id  van de concertzaal. Laten we d ui
d e lijk  z ijn . De discussies daaromtrent 
worden al te vaak op een verkeerd spoor 
geleid door mensen, die, wel wetende dat 
ze vals spelen, de overtuiging w illen doen 
ingang vinden, dat z ij, die de plannen 
van het Oostends Casino beknibbelen, dit 
doen om de toekomst van Oostende te 
fnuiken en de kroon te zetten op de bad
plaats Knokke. De houding van deze men
sen is onverantw oordelijk en er komt een 
t ijd , dat ze hun houding zullen moeten 
verrechtvaardigen. Inderdaad, waar alle 
casino-uitbaters van W est-Europa een 
casino met een concertzaal met ongeveer 
2.500 plaatsen als pure onzin beschouwen, 
b lijve n  bepaalde mensen uit Oostende, die 
ter zake fe ite lijk  onbevoegd zijn , aan 
het plan vatshouden.

W aar geboekt staat dat dhr Nellens, 
o n m id d ellijk  na de b evrijdin g  —  toen het

geld niet werd geteld —  met een zomer
programma van 3 m illioen fr. slechts 
300.000 fr. ontvangst boekte, w il men nog 
niet k laar zien.

W aar andere casino’s hun concertzaal 
gevoelig inkrim pen, b lijft  men hier gelo
ven, dat Oostende een uitzondering zal 
maken op deze algemene regel, deze on- 
ontkombare evolutie. Is  het soms niet 
sprekend dat te Knokke, in  gans dç perio
de na de bevrijding, tot op heden het 
grootste succes werd geboekt met B rai- 
lowski en dat dit succes bestond uit 650 
betalende m uziekliefhebbers ? Zegt het 
soms niets dat te Knokke, vóór de oorlog, 
regelmatig 600 tot 1.000 abonnementen 
werden genomen voor de casinoconcerten, 
te rw ijl er nu —  verschiet niet ! —  nog 
amper 10 of 15 worden verkocht ? En dan 
dient men nog in  acht te nemen, dat vóór 
de oorlog telkens het avondtoilet ve r
plichtend was ! Men zou nu eens moeten 
uitpakken met deze verplichting...

W ordt het niet hoog tijd  dat men wat 
rekening houde met de w erkelijkheid en 
met de mening van bevoegde mensen uit 
het b e d rijf ? Het is  niet de tijd  voor zelf
overschatting, noch voor ijdele  zinsbe
goochelingen. Men kan wel dromen van het 
grootse verleden, men kan dromen van 
een grootse toekomst, doch aan deze toe
komst wordt gebouwd met beide benen in  
de w erkelijkheid. Het klassieke spektakel 
wordt meer en meer de rug toegekeerd, 
alsmede de casino’s in  het algemeen. W ant 
ook het casinobedrijf ontsnapt niet aan 
de evolutie van het toerisme.

Men vergete niet, dat de mens tegen
woordig oververzadigd wordt van klassie
ke spektakels. Gans de w inter door kan 
h ij prachtige concerten bijwonen in  eigen 
stad. Langs radio (en weldra televisie), 
kan h ij knusjes thuis de beste solisten 
aanhoren. A lle toneelwerken, die tijdens 
deze zomer zullen worden opgevoerd, wer
den reeds weken geleden gespeeld in  de 
grote centra. W anneer de seizoengasten 
naar de kust komen, w illen ze zich ont
spannen en meer en meer zullen ze de 
rug toekeren aan deze kunstm anifestaties, 
waarvan ze thuis werden verzadigd.

Daarom besluiten we dat Oostende —  
met z ijn  feestpaleis op de W apenplaats —  
genoeg heeft aan een Casino met een con
certzaal met hoogstens 1.000 plaatsen.

H r.
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UIITSTAP OP ZEE
Ter gelegenheid van de zeewijding 

richt de Dienst der Staatspaketboten 
een uitstap op zee in met koncert aan 
boord.

Vertrek aan de Zeestatie 10,30 uur, 
terug om 12,30 uur.

De kaartjes zijn te bekomen aan de 
Zeestatie en wél aan 75fr. voor volwas
senen en aan 40 fr. voor kinderen.

SO CIA LE SCHOOL T E  GENT

Uitslagen van het eerste jaar
Onderscheiding : Ampe Thérèse, 

Oostende.
Voldoening : Pollet Laura, Oostende 

Birlouet Christiane, Blankenberge.

ONTVANGST TEN STADHUIZE
Heden Vrijdag te 11 uur wordt de 

heer Lord Mayor van Cardiff, verge
zeld van een delegatie van de «Car
diff Business Club» ten stadhuize 
ontvangen.

FR U IT  VERLOREN
Christiaens Armand uit Antwerpen 

verloor onder weg van Antwerpen 
naar Oostende drie kisten sinaasap
pelen. Hij legde daaromtrent klacht 
neer bij de Oostendse politie. Hr.

NIEUW E STRAAT
De bevolking wordt er van op de 

hoogte gebracht, dat het Schepencol
lege besloten heeft de naam IJskel- 
derstraat (in het Frans : rue de la 
Glacière) te geven aan de straat tus
sen de Vaartstraat en de Lijndraaiers- 
straat, en evenwijdig lopend met de 
Slachthuiskaai.

W OESTELIN G NAAR BRUGGE  
O PG ELEID

Door G. Rachel en René werd bij de 
politie klacht neergelegd wegens sla
gen, toegediend door B. Georges uit 
Oostende. Even later moest de politie 
terug ter plaatse verschijnen daar
B. de herberg kort en klein aan ’t sla
gen was. Daar het hier gaat om een 
herhaling van dezelfde overtreding 
werd B. naar Brugge overgebracht. Hr.

H O TELB ED R IJF
Het Verbond van de Hotelhouders 

•der Kust en Omstreken heeft gedu
rende de vergadering van de voorzit
ters en afgevaardigden van de aange
sloten hotelverenigingen, gehouden op
23 dezer, de samenstelling van zijn be- 
stuurskomiteit gedeeltelijk veranderd.

De onder-voorzitterschappen zullen 
respectievelijk waargenomen worden 
door dhr Maurice Linden, voorzitter 
der vereniging der hoteliers van 
Oostende die wijlen dhr Charles Frie
drich zal vervangen en door dhr Char
les Neyrinck, voorzitter van de vereni
ging der hoteliers van Knokke in ver
vanging van dhr Médard Cosyn, af
tredende.

Het algemeen secretariaat is toe
vertrouwd aan dhr François Demoulie- 
re, zoon van dhr Albert Demo.ulière.

Wij bieden hen onze hartelijke ge
lukwensen aan en wensen hen voor
spoed in hun taak.

M EISJE VERDWENEN
Tijdens de nacht van Maandag op 

Dinsdag werd de politie verwittigd 
door de jongen Rudolf Ryckewaert, 
Amsterdamstraat, 30 dat zijn 9-jarig 
zusje Rita ’s avonds niet was thuisge
komen van de Rijksmiddelbare school 
op de H. Serruyslaan. Dinsdagmorgen 
hadden de opsporingen van de politie 
nog tot geen resultaat geleid.

Men maakt zich bezorgd over het 
lot van het meisje. Hr.

HANDELSKAMER

Commerciële inlichting van de 
Belgische Dienst van Buitenlandse 

Handel
Mr John van Rickstal, nieuw geko

zene Minister van België te Prétoria 
(Zuid Afrikaanse Unie) geeft audien- 
tie aan de Dienst van Buitenlandse 
Handel op Donderdag 6 Juli, van 10 
uur af.

De personen die wensen ontvangen 
te worden, worden verzocht zich ken
baar te maken per telefoon (tel. : 
Brussel 18.03.00) of schriftelijk (Au
gustijnenstraat, 15, te Brussel) aan de 
Dienst van Buitenlandse Handel die 
hun het juiste uur van het onderhoud 
zal stellen.

De Kultuurdagen van de Kust
Aangemoedigd door het sukses van 

de boekententoontstelling, welke vóór 
een paar maanden in de lees- en ten
toonstellingszaal van het Casino werd 
gehouden zijn de inrichters er van 
overgegaan tot het stichten te Oost
ende van een «Leesacademie».

Als eersteactiviteitsuiting van deze 
«Leesacademie» krijgen wij de «Kul
tuurdagen van de Kust». Deze gaan 
door in het Gemeentelijk Casino van 
Oostende van Maandag 7 tot en met 
Donderdag 17 Augustus.

Aan de «Leesacademie» werd de 
medewerking toegezegd van het Mi
nisterie van Openbaar Onderwijs, het 
Provinciaal Bestuur, Het Gemeente
bestuur van Oostende en het Gemeen
telijk Casino.

Waaruit zullen de «Kultuurdagen 
van de Kust» bestaan ?

In de salons der eerste verdieping 
van het Gemeentelijk Casino, blijft 
bestendig een boekententoonstelling 
geopend. Zij omvat een keur van En
gelse, Franse en Nederlandse boeken, 
geeft ook een beeld van de boekbind- 
kunst en van de boekversiering. Dit

jaar wordt een bijzondere plaats voor
behouden aan Maurits Sabbe, wiens 
borstbeeld dit seizoen te Brugge wordt 
ingehuldigd.

Een andere attractie van de boeken
beurs wekt stellig de belangstelling 
van d& toerist : een retrospectieve 
met nl. :
a) alles wat in boekvorm verschenen 

is over James Enso.r;
b) alles wat in boekvorm verschenen 

is over de stad Oostende;
c) manuscripten, studies, werk van de 

schrijvers van de kust.
Naar het voorbeeld van de spreek

beurten in het Casino in het voorsei
zoen gehouden worden thans weer 
causeries belegd, ingedeeld in dagen :
7 Augustus : Vlaamse dag;
8 Augustus : Nederlandse dag.

10 Augustus : Franse dag;
14 Augustus : Frans-Belgische dag;
17 Augustus : Theater-dag.

Ten slotte gaat in de Stadsschouw
burg op 11 Augustus, de Maurits Sab- 
bedag, met de opvoering van drie 
eenakters, nl. «De Toneelles», «Pluk 
de Dag» en «Bietje».

*

Vanaf Zaterdag 1 loi 6 Juli inbegrepen

LA A T O N ZE

l b n t b  S O L D E N
N IE T  VOORBIJGAAN  

ECHTE en SCHONË

O K E A S I I N
Het zißn waren van Kw aliteit I

VU E DE LONDRES
W APEN PLAATS (Grote Markt) O OSTEN DE

BEDRUKTE KLEEDJES - MANTELS - BEDRUKTE ZIJDEN - STOFFEN

(381)

Burgerlijke Stand
GEBOORTEN

16 : Lodewijk Depuydt v. Camiel en 
Marguerite Van Iseghem, Elisabeth
laan, 235; Jean Declerck v. Emiel en 
Eugenie Yacombe, woont te Eerne
gem.

17 : Ingrid Dossche v. Antonius en 
Lydia Dumarey, Torhoutsteenweg, 51; 
Jean Bovy v. Simön en Jeanne Brou- 
cke, Grensstr., 6.; Marc Loy v. Alfred 
en Marie Defever, woont te Bredene; 
Jocelyne v. Fernand en Maria Pae- 
linck, Vrijhavenstr., 1; Jeannine De- 
smedt v. André en Leonia Wa.tty, 
woont te Gistel.

18 : Fernand David v. Alphonsus en 
Irena Loontiens, Londenstr., 8; Annie 
Luca v. Leon en Margareta Ramboer, 
woont te Leffinge; Karine Ryelandt v. 
Jan en Marie Tratsaert,woont te Bre
dene.

19 : Johnny Maeckelberghe v. 
Marcel en Adrienne Lesaffre, woont 
te Oudenburg; Marie Declerck v. 
Denise Bonneux, woont te Koksijde.

20 : Jeanne Quarin v. Omer en Ju
liette Vandenhouweele, Torhoutstwg, 
252; Christiane Oliemans v. Hans en 
Rachel Debaenst, woont te De Panne; 
Norbert Van Besien v. Roland en 
Irène Devriendt, Stockholmstr., 19; 
Raymond Ruysschaert v. Amatus en 
Marie Vandekerckhove, Plantenstr., 
15; Jean Vandenbroucke v. Gerardus 
en Nelly Maes, Lijnbaanstr., 4; Chris
tina Droogenbroot v. Charles en Si- 
monna Vandewalle, Visserskaai, 17.

21 : Redgy Vanhove v. David en Re
gina Jonckheere, Pastoor Pijpestr. 4; 
Etienne Tratsaert v. Oscar en Simon
ne Carton, E. Beernaertstr., 148; Chris
tiane Tratsaert v. Albertus en Simon
ne Bauwens, Cirkelstr., 19.

23 : Ronald Vanroose v. Fernand en 
Paula Schaepdryver, woont te Ouden
burg; Willy Vanhove v.André en Ber
tha Dudal, woont te Oudenburg; Ni
cole Schram v. André en Lucienne De- 
febere, Nieuwpoortsteenweg, 263; Ro
nald De Jonghe v. Noël en Bertha 
Hendryckx, Spoorwegstr., 10.

24 : Eddy Titeca v. Andreas en Si- 
monna Blomme, woont te Nieuwpoort.

OVERLIJDENS
17 : Burggraag Theodore D ’Ouvrier, 

85 j. wdr Irma Robyns de Leu, woont 
te Brussel.

18 : Julianus Defoer, 55 j. wdr Maria 
Bogaert, woont te Stene.

19 : Maria Deprez, 60 j. echtg. Ar
thur Kyndt, H. Hartlaan, 21; Joseph 
Michiels, 53 j. echtg. Malvina Ver- 
banck, Spo.orwegstr., 1.

21 : Alexius Vigne, 65 j. ongeh., Lijn- 
bâ&nstr 39.

22 : Nathalia Baeteman, 73 j. wwe 
Jacques Vandewalle, en van Armand 
Grayet, Warschaustr., 12; Louis Van- 
hooren, 26 j. echtg. Rosette Van Pou- 
cke, woont te Westkerke.

23 : Helène Sinave, 71 j. wwe Achille 
Raoux, Euphr. Beernaertstr., 83.

BERICH T
Ter gelegenheid van de kermis zul

len de burelen van het stadhuis op 
Maandag 3 Juli gesloten zijn. Alleen
lijk, het bureel van de Burgerlijke 
Stand zal open zijn van 9 tot 10 uur 
’s morgens, voor aangiften van ge
boorte en sterfgeval.

HUW ELIJKEN
Woensdag 21 Juni : Ferdinand Guil- 

bert, visser, en Lucienne Vileyn,z.b.; 
Hector Verschooren, handelaar, en 
Angela Van Loo, beroepslerares.

Vrijdag 23 Juni : Jan Van der Au- 
wera, bediende, en Maria Coppens, 
haarkapster.

Zaterdag 24 Juni : Roger Debruyne, 
bediende, en Madeleine Soyez, winkel
juffer; Marcel Negri, scheikundige in
genieur, en Fernande Steenkiste, z.b.

HUW ELIJKSAFKONDIGINGEN
Zondag 25 Juni : Vanhooren Geor

ges, matroos, Bredene, en Delrue De
nise, z.b. Nieuwpoortstwg, 247; De- 
jonckheere Albert, loodgieter, Nieuw
poortstwg, 543, en Vancoillie Jenny, 
werkster, Timmermanstr., 62; Hu- 
brouck Renaat,beroepsmilitair, Lijn- 
draaiersstraat, 1, en Ramirez Estrella, 
dienstmeid, Spoorwegstr., 9; Pyck 
Emile, beroepsmilitair, Lijndraaiers- 
str., 1, en Hoornaert Fernande, z.b. 
Plantenstr., 12: Coenye Hector, machi
nist, Gelijkhëidstr., 137, en Ludlow 
Una, werkster, Tilbury, Engeland; Van 
Daele Auguste, timmerman, Duiven- 
hokstr., 19, en Goderis Rachel, z.b. 
Fortuinstr., 28; Vermeire Robert, schil
der, Oostendse Haardstr., 18; en Van- 
teghem Martha, z.b. Leeuwerikenstr., 
20, voorheen te Zandvoorde; Lamote 
Germain, electrieker, Nieuwpoortstwg, 
19, en De Gryse Suzanne, z.b. Van Ise
ghemlaan, 4; Lowyck Willy, metser,

Peter Benoitstr., 63, en Allonsius 
Georgette, werkster, Koningstr., 69; 
Declercq Jacques, motorist, J. Peur- 
quaetstr., 65 en Goes Gilberte, z.b. 
Hofstr., 2a.

FEES TELIJK H ED EN
Huurt een pick-up met fonoplaten, 

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

ANDERE GEM EENTEN
Kondor Karoly, restaurateur, Brus

sel, echtgesch. v. Rosalie Eckhart, en 
Vanlandeghem Annie,z.b. Vorst, voor
heen te Oostende; Van der Voort 
Augustinus, autovoerder, Oostende, 
wdr v. Leontine Cattellion, en Cool 
Albertina, naaister, Antwerpen; Meu
te Emile, ijzerdraaier, Charleroi, en 
Wind Jantina, z.b., echtgesch., v. Gil
bert Vollemaere, Oostende; Calcoen 
Auguste, landmeter, Oostende, en Van
denberghe Martha, regentes, Bredene; 
Van Moerbeke Sady, verzekeringsin- 
specteur, Brugge, voorheen te Oosten
de, en De Baets Celina, z.b. Asse
broek.

Feestprogramma
JULI

ZATERDAG 1 : «Het Loze Vissertje» 
avondfeest, Wapenplaats.

ZON D A G  2 : Plechtige Zeewijding 
en Ommegang.

ZON DAG  9 : Grootse bloemencor
so : rijkversierde wagens en groepen.

ZON DAG  9 : Trommels-, klaroe- 
nen- en trompettenwedstrijd, Maria
kerke.

ZÖNDAG  16 : Internationaal 
zwemfeest, Maria-Hendrikapark.

Dag der veteranen voor muziek
maatschappijen, Wapenplaats.

VRIJDAG 21, ZATERDAG  22 en 
ZON DAG  23 : Kampioenschap van 
België voor snipes, in zee.

Van ZATERDAG 27 Juli af, tot 
M AANDAG  7 AUGUSTUS : Interna
tionale jaarbeurs, met bijzondere at- 
tracties

ZON DAG  23 : Motowedstrijd, vlieg
veld Oostende-Middelkerke.

Wedstrijd voor koorzangmaat- 
schappijen, Leopoldspark.

D ON D ER D A G  27 : Bloemenfeest 
met bootjes, Leopoldspark. Attracties 
boven het water.

ZON DAG  30 : Dag der Zeelieden, 
hulde aan de slachtoffers der zee.

Kampioenschap van België, roeien, 
beginnelingen en juniors.

BER ICH T AAN DE H ERBERG IERS
De uitbaters van de openbare in

richtingen van verbruik en vermake
lijkheden worden er aan herinnerd 
dat, overeenkomstig de belastingver- 
ordening op de vertoningen en ver
makelijkheden, de taxe op het inrich
ten van muzikale auditiën voor het 
derde trimester, dient vereffend vóór
1 Juli a.s. op het Bureel van Finan
ciën (winketten van de taxe op de 
vermakelijkheden), ten stadhuize, al
hier.

Indien zij zulks zouden nalaten lo
pen zij gevaar in overtreding te wor
den genomen.

PAKETBO TEN  OOSTENDE—DOVER
Ten einde de uitwisseling van toe

risten tussen België en Groot-Brittan- 
nië aan te moedigen en te bevorderen, 
worden dit jaar, met de medewerking 
van de Oostende-Doverlijn en de 
Britse Spoorwegen, onder bijzonder 
gunstige voorwaarden, twee vierdaag
se propagandauitstappen ingericht.

Deze reizen zullen plaats hebben 
van 20 tot 23 Juli en van 13 tot 16 
Augustus 1950 en omvatten een be
zoek per autocar, aan Londen, Oxford 
en Windsor.

De speciale vouwbrief kan gevraagd 
worden aan het Bestuur van het Zee
wezen, Wetstraat, 90, Brussel.

KO N CERT DOOR DE 
STADSHARMONIE

Ter gelegenheid van de aanvang 
der Zomerkoncerten, die zullen plaats 
grijpen elke Zaterdag, Zondag ’ en 
Maandag, zal stadsharmonie op 
Maandag 3 Juli om 21 uur, op de W a 
penplaats. onder de leiding van dhr 
Ch. Deturk (professor bij het Muziek- 
koncervatorium) het volgend program
ma. uitvoeren ;
1. Osténde Reino des Plages, mars 

met trommels en klaroenen.
Ch. Deturck

2. 1812. Historische Ouverture. Deze 
ouverture is het opgelegd stuk voor 
de maatschappijen die dit jaar zul
len deelnemen te Oostende aan de 
wedstrijd in Ere-Divisie.

Tchaïkowsky
3. Mars der Belgische Commando’s

P. Leemans
4. Firenza (Fantazia) Allier
5. Concerterende Romance voor Kla

rinet De Roeck
6. Boccace (Fantazia) Suppé
7. Oostende in Bloemen '(mars met 

tamboers en klaroenen).
A. Mouqué

Wat de «ambiance» zijn zal, die 
rondom de diverse manifestaties zal 
geschapen worden, valt thans moei
lijk uit te maken. Iets staat echter 
bepaald vast : het worden mooie ma
nifestaties, de belangstelling over
waard.

Met het inrichten van de «Kultuur
dagen van de Kust», is er nu een 
aanvang, die in de loop van de jaren, 
een omvang kan krijgen, van zeer 
grote internationale betekenis.

Midden in de concentratie van een 
massa fijnzinnige mensen, komt de 
schrijver, komen zijn boeken, naar 
een elite, die weer thuis gekomen, op
genomen wordt door de levensbeslom- 
meringen, maar hier, tijd zal hebben 
om met een verhoogde sympathieke 
belangstelling kennis te maken én 
met de schrijver, én met zijn werk.

In een stad met een internationaal 
karakter, zal het Casino internatio
naal zijn in al zijn uitingen. Het klei
ne nationalisme is uit de mode. De 
kultuurdagen zullen internationaal 
zijn. Maar ze zullen in gelijke mate 
openstaan voor onze eigen Vlaamse 
en Frans-Belgische schrijvers die, op 
eigen bodem, verbroedering zullen 
kunnen scheppen met hun collega’s 
van het buitenland, hun inzichten 
zullen verruimen, hun relaties uitbrei
den, eindelijk opgenomen worden in 
de wereldschaar van de schrijvers- 
bent van wereldlezers.

Zal het op prijs gesteld worden 
door onze mensen dat op de hoogda
gen van het badstadleven, naast de 
komediantenrevue en de balletten van 
José Greco, naast het optreden van 
het Théâtre du Parc met «Cyrano de 
Bergerac» en het vóór het voetlicht 
brengen van vooraanstaande toneel
werken met grote vedettes, een even 
mooie gala wordt voorbehouden aan 
een Maurits-Sabbe-huldiging ?

Zal het op prijs gesteld worden 
door onze mensen, kennis te kunnen 
maken met hun eigen schrijvers van 
de zee, met Karei Jonckheere, Henri 
Vande Putte, Lua van Brabant, Arie 
Sleeks, Duribreux, Vervaecke, Proot 
en met de veelbelovende, doch zeer 
jonge Hugo Claus ?

Zal het op prijs gesteld worden ge
tuige te kunnen zijn van wat het aan
deel is geweest in de ontwikkeling 
van Oostende  ̂van de vele schrijvers, 
die haar lof hebben bezongen.

Zal het op prijs gesteld worden als 
de kultuurdagen aan iedereen zullen 
laten aanvoelen dat het hier is ge
weest dat de grote James Ensor ge
groeid heeft en gebloeid ?

In het bestek van een mededeling, 
kunnen wij niet alles zeggen. Het 
moge volstaan te besluiten met een 
wens; dat tijdens deze litteraire hoog
dagen, alle koninginnen der muzen 
zich schitterend zullen mogen uitzin
gen !

WANHOOPSDAAD
De politieman G. Julien, 43 jaar 

heeft zich door verhanging het leven 
benomen. Naar verluidt had hij zich 
te Brugge te verrechtvaardigen gehad 
over een duistere zaak en was veroor
deeld geworden. Hr.

INTERNATIONALE 
RUITERW EDSTRIJDEN

Van 19 tot 22 Augustus zullen te 
Oostende de Jaarlijks Ruiterwed- 
strijden doorgaan, die telkens een be
langrijke deelneming' genieten. Naar 
verluidt zou Prins Bernhard van Ne
derland aan de wedstrijden deeïne- 
men. jjr

M.P. GESLAGEN
Noël André, lid van de M.P. van de 

Belg. Zeemacht wilde optreden tegen 
miltiairen in de Vrijhavenstraat, doch 
kreeg het daarbij aan de stok met V. 
Leon wonende Gerststraat. De M.P 
ging zich bij de politie beklagen... Hr.

SLAGEN
D. Madeleine, wonende Amsterdam

straat, ging bij de politie om bescher- I 
ming vragen, daar ze vreesde slagen I- 
te zullen ontvangen van haar echtge- I 
noot D. Julien. De politie ging de i 
echtgenoot zoeken, doch vond hem 
niet. D.M. is dan maar bij familie de I 
nacht gaan doorbrengen. Hr. I

BACCHUS VRIEND
D. Marcel, wonende te Brussel, werd 

dronken opgepikt en ter ontnuchte
ring opgesloten. Hr.

SMAAD AAN P O LIT IE
Gustaaf M., wonende te Stene, 

smaadde de politie en zal zich moeten 
verantwoorden. Hr.

ONPASSELIIJK GEWORDEN
Van Slembrouck Camiel, wonende 

Leffingestraat,60 te Raversijde werd 
op de hoek van Ooststr. en Kerkstr. 
plots onpasselijk. Hij werd door een 
ambulancewagen naar huis overge
bracht. Hr.

GOUDEN RING VERLOREN.
Timmerman Jeannine, wonende Ko- 

ninginnelaan verloor een gouden ring 
met de letters T.J. ingegraveerd. Hr.

FIETS  BINNENGEBRACHT
Door Oscar Van Steeger werd een 

verlaten fiets gevonden en aan de po
litie o ver gemaakt. De fiets werd ge
vonden nabij het «Kanonhotel» en 
kan terugbekomen worden bij com
missaris Dumon. Hr.

(Zie vervolg blz. 11)



Vrijdag 30 Juni 1950 HET NIEUW  VISSCHERIJBLAD 7

NIEUWPOORT
APOTHEEKDIENST

Voor Zondag 2 Juli : Apotheek Ame- 
ry, Kerkstraat. Open van 9 tot 12 en 
van 16 tot 18 uur.

BU RG ERLIJKE STAND
Geboorte : Poot Mare v. Andries en 

Vanassche Helena.
Overlijdens : Mistiaen August, wed. 

Madeleine, echtg. Fredelina Castelein,
61 j.; Collignon Florentia, wed. Noré 
Petrus, 87 j ; Bonyé Lodewijk, weduwn. 
Catrysse Amanda, 73 j.

Afkondigingen : Tyteca Charles, 
elektrieker (Oostduinkerke), met 
Kinget Simonne; Limpens Kamiel, 
schilder, met Vandaele Maria, wed. 
Pylyser Joris.

EER LIJK E REDDERS
Jongejuffrouw Florizoone had Zon

dag bij een wandeling op het strand 
te Nieuwpoort-Baden haar gouden 
armbandhorloge verloren. De redders 
van Nieuwpoort-Baden : Aesaert F., 
Degryse A. en Arnoys A., van het feit 
op de hoogte gebracht, spanden zich 
ln om het verlorene terug te vinden 
waarin ze slaagden.

Het armbanduurwerk werd dan ook 
aan de bezitster terug overhandigd. 
Onze redders verdienen alle geluk
wensen voor hun eerlijk optreden.

KONCERT U ITG ESTELD
Tengevolge van onvoorziene omstan

digheden zal het koncert uit te voeren 
door de Kon. Philharmonie op Zon
dag 2 Juli op de markt niet te 11 uur 
maar wel te 20 uur doorgaan.

ONGELUKKIGE VAL
De genaamde Vanderwee Gustaaf 

uit Keiem, werkzaam bij vishandelaar 
Devolder, is Maandagmorgen in de 
vismijn uitgegleden over vislijm en 
erg gevallen. Buiten bewustzijn opge
nomen werd de ongelukkige door Dr 
Zwaenepoel verzorgd en naar de kli
niek te Oostende overgebracht. Hij
liep daarbij een zware hersenschud
ding op.
VERDWENEN FIETS  
TERUGGEVONDEN

Gedurende de Vlaamse Kermis in 
de Rijksmiddelbare Scholen werd de 
fiets van dhr F. Timmerman do.or 
onbekenden gestolen. Toen dhr M. Be- 
schuyt, die een mosselkwekerij bezit 
aan het Kattesas, zich Maandagmor
gen naar zijn uitbating begaf bemerk
te hij in het slijk een rijwiel.

Na hem bovengehaald te hebben 
bracht hij hem naar het politiebu- 
reel waar men tot de vaststelling 
kwam dat het de fiets van dhr Tim
merman betrof. Alleen de nummer
plaat ontbrak. Er kan enkel gegist 
worden naar de reden van deze van- 
dalenstreek.

KERMISKLANKEN
Indien het weder Zondagmorgen 

werkelijk niet veel goeds beloofde dan 
is er na de middag een gelukkige 
kentering gekomen.

De rondgang van de processie en 
de zeewijding konden dan ook onver
stoord plaats vinden. Veel toeschou
wers bewonderden de processie die 
dit jaar een mooie indruk liet.

De kermis zelf had ’s namiddags en 
in de vooravond heel wat volk gelokt 
en de terassen op de marktplaats wa
ren gans bezet, s’ Avonds was er veel 
minder beweging. De nijpende crisis
toestand dèed zich ook hier gevoelen. 
Daarqm ook gaan er ten allenkante 
stemmen op om de kermis van de 
laatste Zondag af te schaffen. Eén 
kermis per jaar schijnt onze mensen 
ruim voldoende. (

d u iv e n n ie u w s
Duivenmaatschappij «Eerlijk moet 

vooruit» gevestigd bij V. Borret, Lan
gestraat : Uitslagen der kermisvluch- 

ten op Arras :
285 jongeduiven. Los te 10,10 uur. 

Eerste duif te 11 uur 25’08”. Laatste 
duif te JJ. uur 32’30” : 1. Puystiens J.; 
2. Maesen Aug.; 3. Puystiens J.; 4. De 
Vooght A.; 5. Blondé R.; 6. Maesen A; 
7. Dewitte W .; 8. Legein K.; 9. Le
gein Aug.; 10. Coupez A.

175 oude duiven : los te 9,40 uur, 
eersteduif te 10 u. 51’55”, laatste duif 
te 11 uur 00’46” : 1. Mercy Albert; 2. 
Mercy A.; 3. Riecherts L.; 4. Jung- 
bluth A.; 5. Vermo.ut J.; 6. Mercy A.; 
7. Vermout J.; 8. Vandenneucker L.;
9. Vandenneucker L.; 10. Maesen A.

UITSLAG TOMBOLA VLAAMSE 
KERMIS R.M.S. 20-6-1950.
9233 6287 5636 7426 7755 2883 3597 0468 
5584 715 6990 5250 8873 4091 1160 4460 
8458 3598 4850 7216 1579 417 6593 5130 
2406 9769 6915 1095 8051 780 6261 8174 
5775 2220 706 6738 3120 6725 9602 3948 
1541 3498 7478 4889 2022 9666 6729 87 
8491 4370 6165 8639 7776 1302 8592 813 
2926 2325 5298 7151 1420 2169 1895 8056 
6446 4521 1612 5874 5966 7701 6431 533 
4545 7497 5306 7727 3632 9881 8486 5809 
9956 774 8217 8748 8846 7720 4104 5559 
1099 1980 2253 1809 4467 1245 319 1514 
607 6103 8042 7555 9989 9830 7285 7235 
7333 9540 4970 6813 3210 4276 253 2561 
3884 1816 3776 986 514 9972 2842 6365 
3858 23 9315 5988 1496 8443 896 926 
9560 1102 8325 8914 7357 5187 7124 3360 
2966 4133 2215 8060 4898 5637 4854 1219 
9496 9760 7597 1937 1984 1317 4648 3735 
4491 1001 3748 6992 9158 430 83 6519 
2849 9585 6153 5643 5560 7162 6033 1422 
9799 2115 6742 3640 6697 111 3027 3403 
8676 9143 4186 7063 4264 3864 5473 5512 
770 3647 2855 8936 8352 1651 8879 3670 

2946 4674 9218 5731 6 4283 7035 
De winnende prijzen zijn in volgor- 

e gerangschikt.

OMSLAGPRIJZEN
176 926 676 191 587 398 763 36 641 489 
113 675 817 799 923 685 629 107 903 502 
626 873 894 602 788 933 512 998 501 414 
354 527 295 45 496 221 315 762 760 179 
973 811 79'2 814 561 500 349 181 385 708 
488 572 637 543 945 16 79 487 67 342 
137 986 850 242 391 282 728 569 647 597 
162 72 972 956 308 292 73 13 39 548 
573 395 608 540 395 222 694 231 682 609 
194 286 263 720 726 791 761 753 868 643 
525 922 150 878 

De winnende pri;zen zijn in volgor
de gerangschikt.

HEIST
W ERKLO ZEN STA TISTIEK

In de week van 18 tot 24 Juni wer
den gemiddeld 196 volledig werkloze 
en 86 gedeeltelijk werkloze mannen,
16 volledig werkloze en 1 gedeeltelijk 
werkloze vrouwen gekontroeerd.

APOTH EEKDIEN ST
Apotheek Dumortier, Vamingstr. 30.

CONGRES GEM EENTEONTVANGERS
Op 24 en 25 Juni vergaderde de Na

tionale Flderatie der Gemeenteont
vangers en Ontvangers der C.O.O. van 
België te Heist. Deze federaties beves
tigden tijdens deze vergadering de 
eisen inzake bezoldiging van de plaat
selijke ontvangers en vroegen het tot 
stand komen van een wettelijk bezol- 
digingsstelsel ten voordele der ont
vangers van Openbare Onderstand.

Tevens werd aangedrongen om in 
een minimum tijd de her aanpassing 
der pensioenen te bekomen. De Fede
ratie treedt de eisen van het Cartel 
der onafhankelijke Syndikaten van de 
Openbare Besturen toe, houdende toe
kenning van een verlofgeld aan de 
agenten der Openbare Diensten, ge
lijk aan dit verleend aan de arbeiders 
van private instellingen. Het Congres 
verklaart zich solidair met de eisen 
voorop gezet door de Vereniging der 
Gemeentebediendengroeperingen met 
betrekking tot de verworven rechten 
inzake weddebarema’s voor het geval 
van bevolkingsvermindering der ge
meente. De vergadering keurt tevens 
de afgevaardigden van voornoemde 
vereniging bij de raadgevende syndi- 
kale commissie van het Gemeente- 
personeel goed, waarbij de aanstelling 
van ondercomiteiten die aangepast 
zijn aan hun functie, voorgesteld 
wordt.

ONTVANGST
GEM EEN TESECRETARISSEN

Maandag a.s. vindt te Blankenberge 
het Congres plaats van de Gemeente
secretarissen van België. Te dezer ge
legenheid zal Maandag e.k. te 17,30 u. 
in de receptiezaal van het stadhuis 
alhier de federatie der Gemeentesecre
tarissen van België door het gemeente
bestuur ontvangen worden.

PU BLIC ITEITSPA V ILJO EN TJE
Het Comité voor Toerisme opent 

Zaterdag 1 Juli, op de Statieplaats een 
paviljoentje voor toerisme en publici
teit. Dit zal open zijn op alle werkda
gen van 10 tot 13 uur en van 15 tot
19 uur. Op Zon- en feestdagen van 10 
tot 13 uur. Er worden op dit paviljoen
tje 10 plaatsingen voor publiciteit 
voorzien. Al wie voor zijn insteling re- 
klaam wenst te plaatsen in dit pavil
joentje kan alle gewenste inlichtin
gen hieromtrent bekomen op het bu
reel II ten stadhuize. Van af de ope
ningsdatum van dit paviljoen, dus 1 
Juli zullen de aanvragen voor hotels 
en pensioens in het paviljoen ter in
zage liggen van het publiek.

Alle handelaars, neringdoeners, ho
tel- en pensioenhouders en leden van 
het comité voor toerisme, mogen pri
vaat publiciteitsmateriaal afgeven 
dat ter beschikking zal gesteld wor
den van de personen die in het pa
viljoen om inlichtingen komen.

De aanvragen voor appartementen 
blijven zoals vroeger ter inzage in de 
vitrien die in de hall van het stadhuis 
is geplaatst.

NIEUW SPOOR
Op Maandag 26 Juni zou de bouw 

van de twee bruggen over de aflel- 
lingsvaarten en het aanleggen van 
het tweede vak der spoorophoging be
gonnen worden.

Blankenberge

HELP U ZELVE...

ZO HELPT U... DE KANS

Koloniale Loterij
Koop heden nog Uw  biljetten van de 

Koloniale loterij 

De kans zal U misschien een der

34.424 loten doen winnen van 200 fr. 

tot 500.000 fr. of misschien wel een 

der supergrote loten van 

EEN MILLIOEN OF 

TW EE EN EEN HALF MILLIOEN

B U R G ER LIJK E  STAND
Geboorten : Teerlinck Marie, v. Jean 

en Monbaillieu Raymonda, Uitkerke; 
Desutter Herman, v. Antoon en Hille- 
waert Marie, Descampsstr., 48; Wit- 
doeckt Ingrid, v. Jacques en Demeyere 
Maria-Thérèsia, Zeebrugge; Van Ril- 
laer Luc, v. Leon en Dhont Rachel, 
Zeebrugge; Vergote François, v. Lau
rent en Van Hooren Liliane, Zijdijk, 
42.

Sterfgevallen : Delva Arthur, 69 j. 
echtg. Petillion Jeanne, Ontmijners- 
str., 78; Arents Maria, 73 j. wed. De 
Coninck Jozef, Mamentstr., 11; Joski 
Frederic, 66 j. Krieke Germaine, Me- 
relbeke.

Huwelijksaankondiging : Vliegen 
Robert, beroepsofficier (alhier) en 
Debertry Camille, z.b. (Ganshoren).

Huwelijk : Decuyper Marcel, elec
trieker, en De Backer Denise, z.b. (al
hier).

HET  ̂ X X II  PROVINCIAAL CONGRES 
D Er 'k R O O STR IJK E GEZINNEN

Ondanks het slechte weder heerste 
optimisme

Nadat de vele congressisten aan het 
station waren ontvangen begaven de 
inrichters en de vaandels zich recht
streeks naar het stadhuis waar het 
gemeentebestuur, rond de groene tafel 
had plaats genomen.

Wij bemerkten ook nog de 
hh. senators Ancot en Neels. Na zijn 
toespraak overhandigde de burgemees

ter aan voorzitter Vogels, het prachtig 
vaandel geschonken door het gemeen
tebestuur.

In naam van de plaatselijke afde
ling sprak voorzitter Vogels het dank
woord uit.

Hierna had in de Sint Rochuskerk 
een plechtige hoogmis plaats.

Na de hoogmis werd in optocht naar 
het Stedelijk Casino getrokken.

Geslaagde Feestzitting

De ruime Schouwburgzaal van het 
Stedelijk Casino was te klein om alle 
congressisten een zitplaats te bieden, 
zodat velen aan beide kanten van de 
zaal een staanplaats moesten nemen.

Deze zitting werd geopend door de 
h. voorzitter Allewaert, die het woord 
verleende aan dhr. Decock.

Vervolgens kwam dhr. Kamoen aan 
het woord en handelde over ’t fonds 
voor Weduwen en Wezen.

Hierna gingen beide over tot de o- 
verhandiging van het bijzonder ere- 
merkteken der Grote Gezinnen aan 11 
Blankenberge moeders van 10 kinde
ren en meer. Hieronder de vereremerk 
ten :

Mevr. Wwe Benoot Antonius; Mevr. 
Wwe Busschop Louis, Mevr. Byttebier 
Theophiel; Mevr. Devaux Emiel; Mevr 
Wed. Goes Frans, Mevr. Lenoir Adhe- 
mar, Mevr. Vanden Auweele Arthur ; 
Mevr. Van Windekens Maurice.

Z E E B R U G G E
B U R G ER L IJK E  STAND

Overlijdens : Page Vital, Rouaan- 
str., 2, overleden te Haine St. Paul 
13-6.

Geboorten : Witdoeckt Ingrid, 
Noordhinderstraat Zeebr.; Cattoor 
Johan, Distelstr., Zeebr.; Van Rillaer 
Luo, Zeedijk West Zeebr..

Huwelijksaankondigingen : Van- 
dromme Andrré, timmerman, met La- 
ton, Louisa, bediende, Zeebrugge.

M OLE-KERM IS
Ter gelegenheid van de jaarlijkse 

kermis aan de Mole, vonden er op de
ze wijk van Zeebrugge verschillende 
vermakelijkheden plaats zoals schie- 
tingen, kaartingen, bollingen en ook 
een velokoers voor nieuwelingen, die 
ingericht werd door dhr Mon Bazar 
van café «Mercator» op de Demaere- 
laan en waaraan 23 spurters deelna
men. Het plaatselijk Feestcomité had 
voor deze kermis een som van twee 
duizend frank ter beschikking ge
steld om deze kermis meer luister bij 
te zetten. Dinsdagavond vond dan 
ook een prachtig vuurwerk plaats op 
het strand door het huis Deriemae- 
cker uit Ardooie da.t door Zeebrugge- 
lingen werd bijgewoond. Maar in fei
te zou deze kermis van de Mole, die 
ieder jaar plaats vindt, en ieder jaar 
omzeggens hetzelfde biedt, voor onze 
Zeebrugse mensen veel volkser moe
ten opgevat worden en uitgroeien tot 
één enkele harmonieuse samenwer
king met het oog op het in mekaar 
steken van een gevarieerd program
ma dat iedereen te Zeebrugge zou in-

TAXETABELLEN
Verkrijgbaar ter drukkerij 

van 

H et N ieu w  V issc h e rijb la d  

VINDICTIVELAAN , 22,

—  O O S T E N D E  —  

PRIJS 5 FR. PER STUK

teresseren en dat daarom niet meer 
kosten zou vergen om het op touw te 
zetten dan nu het geval is.

Als men wil, dan kan men er iets 
goeds van maken.

GRO TE PRIJS MON BAZAR
Ter gelegenheid van de Mole-kermis 

werd door Mon Bazar van café «Mer
cator», Demaerelaan een koers voor 
nieuwelingen ingericht over 70 km. 
met 3.000 fr. prijzen en verschillende 
premiën.

De uitslag : 1. Louis Debrork in 2,15 
uur; 2. D ’Hooge (op 5 lengen); 3. 
Denolf; 4. Challembier (op 5 lengten),
5. Tyten; 6 Willems; 7. Kerckaert; 8. 
Van Speybroek; 9. Vanden Broecke;
10. Bauwens; 11. V. Theyssens; 12. G. 
Hebb; 13. De Backer; 14. Christiaans;
15. Descheemacker.

KAARTIN G BIJ F. B LIEC K
In het Café du Parc bij Firmin 

Blieck vond Zaterdagnamiddag een 
kaarting plaats ter gelegenheid der 
kermis. Ziehier de uitslag : 1. Eve- 
raert Prosper-Delacourt R.; 2. Mevr. 
De Jonghe-Lagast Ch.; 3. Van Maele 
A.-Mevr. Vermeulen; 4. Mevr. Vanden- 
berghe-Brouwers Georges; 5. Thiel 
Jean-Claes Jozef; 6. Claeys Marcel- 
Cattoor Firmin; 7. Staelens Alfons- 
Huyghebaert Jozef. 8. Teetaert Mau- 
rice-Calier Albert; 9. Wilemkens Louis- 
Larsen Abert; 10. Pintelon Louis-Mer- 
sier Louis.

UITSLAG BOLLINGEN BIJ
F. B L IEC K

le Bolling van Zondag : 1. Mevr. 
Verhaeghe; 2. Luckx Henri; 3. Calier 
Albert; 4. De Jaegher René; 5. Mevr. 
Ongenae; 6. Mevr. Dobbelaere; 7. On- 
genae Dené; 8. Claeys Robert.

2. Bolling van Maandag : 1. Baudin 
Eduard; 2. Sysele; 3. De Coster C.; 4. 
Depaepe; 5. Rosette; 6. De Jaegher 
Camilla; 7. Casier Henri; 8. Bonami 
René.

Door de brouwerij Belgica werd een 
prachtige beker geschonken, die voor 
de twee bollingen werd gewonnen 
door dhr René Ongenae.

Rechtbanken

Trekking te Menen 
op Zaterdag 15 Juli

(379)

JONGE MOEDER K R EEG  6 JAAR 
OPSLUITING

Dinsdag werd de tweede en laatste 
zaak van deze zittijd behandeld. De 
betichte was de 23-jarige Ghesquière 
Odette, geboren te leper en wonende 
Marie-Joséstraat te Knokke.

Zij werd beschuldigd van kinder
moord en vruchtafdrijving.

Na verhoor van de getuigen in de 
ochtendzitting, werd ’s namiddags 
overgegaan tot het houden van een 
rekwisitorium door substituut Bou
dolf, dat anderhalf uur heeft geduurd, 
waarna Mter De Vos uit Gent, het 
jonge meisje verdedigde.

Aan de jury werden vier vragen ge
steld in verband met de gepleegde 
feiten. Op drie vragen werd er beves
tigend geantwoord.

Ghesquière werd tenslotte tot 6 jaar 
opsluiting veroordeeld.

De zaak werd met gesloten deuren 
behandeld.

XXX

—  Van Dromme Roger, handelaar 
te Oostende : verkoop van boter zon
der vergunning : 1000 fr. boete.

—  Vandenberghe Carolus, handelaar 
te Oostende : idem, 1000 fr. voorw. 3 
jaar.

—  Bultinck Raymond, ijzerbinder te 
Blankenberge : 150 fr. wegens dron
kenschap.

-— Denys Julien, handelaar te Lisse
wege, welke in de maand Mei jl. in 
dronken toestand een auto bestuurde 
en terecht kwam in de herberg Cos
mopolite te Zeebrugge, werd veroor
deeld tot 3 maanden gevangenisstraf 
plus 500 fr. boete. Hij was en bleef 
aangehouden. De Wulf Alice, die 
drank had geschonken aan Renys, 
werd verooreeld tot 15 dagen plus 
3000 fr. en verbod gedurende twee 
maanden drank te verkopen.
—  Locquet G., bediende en Boonen 
J., apotheker, beiden uit Oostende, 
onwettig bezit van revolver. De eerste 
2000 fr. en de tweede 1000 fr.
—  Guy M., arbeider uit Oostende, 
werd door de boetstraffelijke recht
bank te Brugge wegens dronkenschap 
en smaad veroordeeld tot 8 dagen ge
vangenisstraf en loopt verbod op ge
durende 6 maanden een auto te be
sturen.
—  Fernand M., arbeider uit Bredene, 
werd wegens dronkenschap en wo- 
ningschennis verwezen tot 950 fr. 
boete.
—  Siegfried V., scheepsjongen te 
Zeebrugge, werd wegens diefstal ver
wezen tot 15 dagen gevangenis en 
500 fr. boete voorwaardelijk geduren
de 5 jaar.
—  Guido C„ handelaar uit Blanken
berge, werd wegens verboden wapen
bezit veroordeeld tot 1500 frank boete, 
voorwaardelijk gedurende 3 jaar.

FONTEI NIERSDIENST
Van 1 tot 8 Juli wordt de fontei- 

niersdienst verzekerd door Boute Hen
ri de Smet de Nayerlaan, 56.

W ERK LO ZEN STA TISTIEK
In de afgelopen week werden vol

gende werklozen gekqntroleerd :
Volledige werklozen : mannen 190, 

vrouwen 28, gedeeltelijke werklozen : 
mannen 35, vrouwen 3. 
FEESTPROGRAMMA

Zaterdag te 14.30 u. : Grote inter
nationale afstandwedstrijd in zee. 
Beker «Noordzeeschaal».

Zondag 2 Juli : Koloniale Dag met 
huldebetoon aan de twee koloniale ge 
denktekens van de J. de Troozlaan en 
Zeedijk. Optocht te 10.30 u. vorming 
stoet Onderwijsstraat te 10.15 u.

te 11.15 u. op de kiosk van de Zee
dijk (Westkant) kunstconcert door de 
Harmonie Gildemuziek uit Roeselare.

te 15 uur op dezelfde kio.sk, concert 
door de Harmonie «Vrank en Vrij» uit 
Nazareth.

Dinsdag 4 Juli te 20.30 u. «taptoe» 
door de Harmonie de Boy-Scouts uit 
Brugge met parade op het terras van 
de moderne badinstellingen.

Woensdag te 20.30 u. op de Grote 
Markt groot Volksbal .

FRANS M ILITAIR M UZIEK OP 
BEZOEK

Ter gelegenheid van de Franse Na
tionale Feestdag op 14 Juli zal de mu
ziekkapel van de «Garde Républical-

'3 stad bezoeken.

TONEELNIEUW S

Op Zondag 9 Juli gaat te 20.30 uur 
in het Stedelijk Casino de opvoering 
door, van de gekende operette van F. 
Lehar «Het land van de glimlach»

De dames Bertha Van Hyfte, Mia 
Klein, en de hh. Karei Locufier, Fran
cis Depaep, M. Vande Putte, allen van 
de Opera van Gent vertolken de 
hoofdrqllen.

Het orkest staat onder leiding van 
dhr. G. Horens.

Prijzen der plaatsen : 100, 75 en 50 
fr.

PRIJSU ITREIK IN G EN
De prijsuitreiking voor de leerlingen 

der Middelbare School gaat door op 
Vrijdag 30 Juni te 10 u. in de Grote 
Feestzaal van het Stedelijk Casino.

Deze der Rijksoefenschool op Vrij’- 
dag 30 Juni te 15 uur in de feestzaal 
van de Rijksnormaalschool.

Op Zaterdag 1 Juli te 10 u. in de 
grote zaal van het Stedelijk Casino 
gaat de plechtige prijsuitreiking door 
aan de leerlingen van de Stadsmeis
jesschool. Op de verschillende pro
gramma’s staan zang, dans, declama
tie en toneelwerkjes op het program
ma.

HET SCHOOLVERLOF
Het schoolverlof in de Rijksmiddel

bare, rijksoefen- en stadsmeisjes
school gaat in op 1 Juli e.k.

De lessen hervatten in de Rijksoe- 
fen- en Rijksm iddelbare School op Za
terdag 2 September, terwijl in de 
stadsmeisjesschool de lessen op 4 
September hernemen. Op 1 September 
heeft in de Rijksmiddelbare School ’t 
ingangs- en overgangsexamen plaats.

VERBROEDERING VAN HET  
POSTPERSONEEL

Op Zondag 2 Juli te 11 uur in de 
feestzaal «Ons Huis» : eerste algemene 
vergadering met verkiezing van ver
schillende bestuursleden.

Te 14,30 uur heeft een feestzitting 
plaats. Na de plechtigheid volgt een 
gezellig dansfeest.

CONGRES DER
GEM EEN TESECRETAR RISSEN

Op 1, 2, 3 en 4 Juli gaat te Blanken
berge het Nationaal Congres der Ge
meentesecretarissen van België door. 
Dit Congres gaat een flink sukses te 
gemoet.

DE LANGE
AFSTANDZW EMW EDSTRIJD
«NOORDZEESCHAAL»

De grote zwemwedstrijd «Noordzee
schaal» ingericht door de Blankenber- 
se zwemvereniging gaat een flink suk
ses te gemoet. De deelname van Ray
monda Vergauwen, Belgisch kampioe
ne, is gewaarborgd. De heren dienen 
een afstand van 2.700 m. af te leggen, 
de dames 1.740 m. Het eerste vertrek 
aan de dames wordt te 14,30 uur ge
geven. Het vertrek heeft plaats aan 
de haveningang.

Onder de talrijke deelnemers ver
noemen wij reeds : 
dames : Raymonde Vergauwen G.Z.V. 
Kampioene van België; Denise Caron 
en Huguette Dewuif van O.S.C.; Agnes 
Van Opbergen C.N.B.; Marie Louise 
Verlinden en Antoinette Schaeverbe- 
ke B.Z.K.

Heren : Gezelle M.Z.K, Jan Bogaerts 
(G.Z.K.) overwinnaar in 1947; Van 
Vooren P. en Busschaert van O.S.C.; 
Vanagt P. B.Z.V.; Devos A. B.Z.K. (ve
teraan 46 jaar oud)

B R E D E N E
EV ERY DAY PARK

De directie van Every day Ice Cream 
Distribution Cy„ concessionaris Oct- 
Derycke-Vanhille, 17, H. Hartlaan, 
Oostende, nodigt de bevolking uit tot 
inhuldiging van haar paviljoenen, 
Every day Park, hoek Driftweg en 
Duinenstraat, Bredene, op Zaterdag 1 
Juli 1950, te 16 uur. De Jongentjes van 
de Ibis zullen van de partij zijn.
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Een der hoogtepunten van 
het sportleven tijdens het Zo
merseizoen wordt ongetwijfeld 
de kamp DELANNOIT-FINCH.

Op het programma komen 
eveneens SNEYERS EN ODON.

Houdt daarom 21 Juli vrij ! SPO RTN IEU W S
HET SPORTPROGRAMMA

Zondag 2 Juli te 14,30 u. : Her- 
mes-stadion : W.V1. Athlëtiek- 
kampioenschappen. 
te 15 u. : Conterdam : Wed
strijd, beginnelingen B.W.B. 
Donderdag 6 Juli : 18,30 u : Her- 
mes-stadion : Brevetten voor 
Juniors en Seniors.

Voeïbalnieuwtjes
—  André Perot schijnt geen kans 
meer te hebben Meulestede te kunnen 
verlaten. De club zou inderdaad be
slist hebben hem niet vrij te laten. 
Perrot schijnt evenwel niet akkoord 
te zijn met deze beslissing.
—  Van Bree, van Union St Gillis, 
wordt gevraagd door Izegem, La Lou- 
vière en Union Namen.
—  Union daarentegen, zou loeren op 
een binnenspeler van Jette, een zeke
re Lippeveld, die een jonge belofte 
schijnt te zijn.
—  Verlooy zou vervangen worden 
door Staf Pelsmaeckers als trainer 
voor SK  St Niklaas.

LIKW IIDATIE BIJ CLUB BRUGGE
"Talrijke vragen kwamen binnen bij 

Club Brugge voor aankoop van spe
lers. Naessens en Vanden Bossche in
teresseren Izegem, maar Izegem vist 
hier achter het net, daar Club deze 
spelers niet wil afstaan.

Volgende spelers zijn echter wel be
schikbaar : Herssens, Logghe, H U 
BRECHSEN, Frammout, Naeyaert, 
Van Vijve en Roger De Grande.

Ook Bob De Veen staat weer op de 
transfertlijst. Deze speler verdedigde 
verleden seizoen de kleuren van A.A. 
Moeskroen.

Of Club nieuwe spelers zal kopen ? 
Iedereen zwijgt als vermoord ! Toch 
verwacht men zich aan enkele blijde 
verrassingen. Hopen we, dat Brugge 
een ploeg bijeenkrijgt, in staat zich in

handtastelijkheden op spelers van VG 
Oostende.
—  Verslag scheidsrechter Rau, wedstrijd 
2de provinciaal SV Wevelgem— Knokke 
F C  van 21-5-50 : FC  Wevelgem moet 
Bondsaffichen uithangen en strooibriefjes 
uitdelen op le  thuisw edstrijd  van het 
nieuw kampioenschap 1950-51.
—  Verslag scheidsrechter Deloof, wed
strijd  2de gewestelijk S C  Beernem— SKV 
Oostende van 7 Mei 1950 : Strenge verm a
ning en aanbevelingen aan SC Beernem. 
Niemand laten over het terrein komen 
binst de rust en na de wedstrijden.

O FFIC IELS  HULDIGING VAN SKVO
Het staat thans vast dat op 9 J u li SKVO 

officieel wordt gehuldigd. T er dezer gele
genheid wordt een optocht gevormd met 
m uziek en de vaandels van de deelnemen
de verenigingen en supporters.

De wegwijzer voor de optocht is  de v o l
gende : Christinastraat (Lokaal Monico), 
Vindictivelaan, V isserskaai, standbeeld 
Zeedijk, Langestraat, Louisastraat, W apen
plaats, A. B uylstraat, Leopoldlaan, K. 
Janssenslaan, Leopold I  plaats, Torhout- 
steenweg, A. Pieterslaan, Gerechtshof 
(ontvangst), V indictivelaan, Kapellestr., 
Jozef I I  straat met ontbinding aan het lo 
kaal Monico.

Merken we op, dat SKVO, u it de v isse rij 
gesproten, de overleden vissers niet zal 
vergeten.

De bijeenkom st is vastgesteld om 9.15 
uur. Vertrek om 9.30 uur. H r

BIJ DE SUPPORTERSCLUB K.V.G.O. 
VUURTOREN SPO RTIF

Ter gelegenheid van de jaarlijkse

S.K.V.O* hield algemene
vergadering

Ere te handhaven. Niet ieder jaar kan kermis richtte de supportersclub K V
G O  Vuurtoren Sportif, enkele voet
balwedstrijden in.

Het kadettenelftal speelde twee 
wedstrijden tegen de collega’s van de 
Leon’s-Vrienden. Waar de eerste par
tij gelijk eindigde op een 1-1 stand, 
wonnen de Leon’s-Vrienden de twee
de met 3-0 en daardoor tevens de uit
geloofde beker. Het waren twee span
nende wedstrijden, gespeeld met het 
jeugdig vuur, eigen aan de kadetten.

De ouderen speelden eveneens twee 
wedstrijden tegen het Steunfonds 
voor Werklozen te Oostende. Ook hier 
was er een beker en een palm te ver
dienen.

Vuurtoren Sportif bleef tweemaal 
baas met 4-0 en 3-1. Het Steunfonds

men zich in extremis redden.
•—' Oversteyns, de flinke back van 
Leuven, zou nu weer naar Beringen 
overgaan. Verleden week Antwerp, 
deze week Beringen, wie zal het vol
gende week zijn ?
—  Union St Gillis stelt verder ter be
schikking van de liefhebbers : Coffe,
Amerlinck, Gerin, de dichter-voetbal- 
ler Remi Vande Kerckhove Debroux,
Geysen.
—  Racing Brussel zou graag Jef 
Staelens, overgekomen van Berchem 
Sport, terug verkopen.
—  Antwerp schijnt niet tevreden te 
zijn over Pauwels, gekocht van V.V.
Geel, vermits ook hij op de lijst werd 
geplaatst.
—  De ex-Beerschotman Jos Morren leverde een moedige tegenstand en
en Alvoet .beide thans van Assa Ron
se, worden flink nagejaagd met ver
leidelijke aanbiedingen. Izegem 
schijnt zeer ge-interesseerd. Nu werd 
weer gemeld, dat AEC Bergen Mor
ren kocht.

JEF  MICHEL ZEG T HET 
VOETBALLEN VAARWEL

D it nieuws vernamen we niet in ASO- 
kringen te Oostende, doch wel langs een 
Antwerps dagblad dat sc h rijft  : we ont
moetten deze week de oud-Berchemspeler 
Je f Michel, die vorig seizoen nog meerde
re w edstrijden b ij ASO speelde. Aldus 
vernamen we dat Jef, die inm iddels café
baas werd in de Kam penhoutstraat te 
Berchem, in de toekomst niet meer zal 
voetballen. H r

A.S.O.— F.C. BRUGGE  
OP 15 OOGST

De lijs t  der oefenwedstrijden b ij ASO 
w ordt stilaan volledig. Na de aangekon- 
digde w edstrijden tegen Rac. Doornik en 
Ol. Charleroi krijgen we op 15 Augustus 
een eerste groot sportfestijn met een ont
moeting tussen ASO en FC Brugge. Dat 
het voor deze eerste w edstrijd op het ve r
nieuwde ASO-terrein reeds volle bak zal 
z ijn , valt niet te betwijfelen. H r

EEN NATIONAAL HULPFONDS
In  de schoot van de B V B  werd een na

tionaal hulpfonds gesticht dat tot taak 
zal hebben te voorzien in  de onvoldoende 
tussenkom st der verzekeringsm aatschap
pijen voor gevallen, die bijzondere aan
dacht verdienen. H r

SLECH TS 14 SPELERS OPGESTELD
Helzold FC dat ophef maakte door zon

der tussenlandingen de sprong te lukken 
van Ile  Provinciaal naar Ie Afdeling, moet 
wel een uitstekend ploegje z ijn , verm its 
in  gans de competitie 1949-50 slechts be
roep diende gedaan op 14 spelers.

Het was Tubantia dat een zegereeks van 
23 onderbrak door Helzold op eigen ter
rein  te verslaan, aldus ook de traditie 
verbrekend van onklopbare thuisploeg. 
Helzold had tot op dit ogenblik reeds in  
3 ja a r geen enkele home-nederlaag meer 
gekend !

De door Helzold gebruikte spelers ko
men allen, uitzondering gemaakt voor drie 
elementen, uit de jeugdploegen van H el
zold zelf. Rechtsbinnen Louis Hulsm ans 
speelt reeds 13 ja a r in  de eerste ploeg.

ZITTIN G  VAN HET P.K. T E  BRUGGE
—  Verslag scheidsrechter Maes, w edstrijd 
2de provinciaal WS H outhulst— VG Oost
ende van 23-4-50 : De terreinen van de 
Bond z ijn  verboden aan de dader der

zal graag teruggezien worden.
Daarbij bleef het niet, want een 

andere bekerwedstrijd bracht twee 
elftallen in lijn : een gemengde ploeg 
van de Vuurtoren en een elftal uit 
Bredene. Bredene moest het onderspit 
delven mt 3-5 na een schone en fair 
betwiste partij.

Daarmede droeg de Supportersclub 
K V G O  Vuurtoren Sportif, haar steen
tje bij tot het welslagen van de jaar
lijkse wijkkermis.

FIN A N TIEEL GEZOND
S K V O  heeft, voor een zo jonge ploeg, 

een kas, die uiterst gezond mag genoemd 
worden. En waar de kas gezond is... komt 
de rest ook wel in  orde. Stippen we aan, 
dat groenw it dit ja a r  weer grote werken 
heeft moeten uitvoeren, waaronder de 
aanleg van een tribune, d rainering en ve r
betering van het terrein, tweede terrein, 
enz... Het is  een goed ja a r geweest en in 
dien de SKVO-schatbewaarder z ijn  kas zo 
goed zal kunnen in  evenwicht houden, zal 
h ij ja a r lijk s  mogen gefeliciteerd worden.

V ERBETERIN GEN
De hervorm ingsw erken op SKVO  z ijn  

echter nog ver van geëindigd, want men 
spreekt van in  de trib une een r i j  banken 
b ij te plaatsen, zodat er plaats zou z ijn  
voor 250 personen. Aan de overzijde van 
de tribune zouden grondverhogingen w or
den aangebracht. Verder zou op korte a f
stand van de reeds bestaande kleedkam er, 
t.t.z. aan de andere zijde van dezelfde goal, 
een tweede vertrek worden opgetrokken, 
zodat in  de toekomst de kleedkam ers van 
thuisspelers en bezoekers volledig geschei
den zouden zijn . En dit is  nog niet alles, 

want men overweegt ook de oprichting 
van een cantien op het terrein.

TARIEVEN  W IJZIGEN
Ook SKVO  zal z ijn  tarieven lich tjes 

w ijzigen. De trouwe aanhangers der groen
witten zullen im m ers zelf de eersten z ijn  
om hun club daarin g e lijk  te geven en te 
steunen. De p rijze n  der plaatsen z ijn  : 
volksplaatsen 10 fr., pourtours 15 fr. (b ei
de zijden van de tribune) en tribune 20 fr. 
W e w illen echter de gelegenheid niet laten 
voorbijgaan om er op te w ijzen, dat iedere 
SKVO-er, die het hart op de rechte plaats 
draagt, zich voor eigen gemak en ook om 
de voordelen er aan vast, een lid k a a rt zal 
aanschaffen, die toegang verleent op alle 
w edstrijden van de eerste ploeg en van a l
le w edstrijden van lagere afdeling en te
vens op een tribuneplaats. Deze kaart kost 
300 fr. W e raden alle trouwe bezoekers 
van SKVO aan zich een dergelijke kaart 
aan te schaffen.

H ET RECORD
U it het verslag b lijk t, dat de recordop- 

komst dit ja a r werd geboekt ter gelegen
heid van het bezoek van SV Nieuwpoort, 
dat w e rk e lijk  alles gem obiliseerd had om 
SKVO  mores te leren. Het aantal toeschou
wers ging op die dag over de 1.000. De ove
rige voetbalzondagen gaven een gemid
delde van 700 toeschouwers, wat lang niet 
kwaad is.

ZES PLOEGEN IN LIJN
Voor volgende competitie heeft SKVO  6 

ploegen ingeschreven nl. één in  I le  Prov., 
één in  I l l e  Bijzondere, één in  IV e  B ijz o n 
dere, één scholierenploeg en twee kadet- 
tenploegen.

A ldus levert het B estuur het bew ijs van 
z ijn  doorzicht en w ijs  beleid, door de

AUeuiue aefenmeeóietó, antainyeu 
dun dip tama

OOSTENDENAAR ROGER MOUQUE 
SLAAGT MET ONDERSCHEIDING

Ten overstaan van het vo ltallig  Uitvoe
rend Comité van de BVB, werd Zaterdag 
overgegaan tot de u itreiking van de di
ploma’s aan de laureaten van de tweede 
sectie van de Heyselschool. H en ri Dekens 
was prim us in de Franse sectie, te rw ijl 
T hu u r Ceuleers eerste was voor de Vlaam 
se sectie.

B ijzonder verheugend voor ons Oosten- 
denaars is het fraai resultaat behaald door 
Roger Mouqué, die zich «met onderschei
ding» doorheen de zware proeven w ist te 
slaan en beslag wist te leggen op een ve r
diend trainer-diplom a. R. Mouqué is de 
eerste Oostendenaar, die het in  de Heysel
school zover heeft gebracht. Hopen we dat 
z ijn  voorbeeld navolging mocht wekken 
b ij de Oostendse spelers.

DE PR IJSU ITR EIK IN G
Een groot gedeelte van de candidaat- 

oefenmeesters, die zich tijdens de Zomer 
1948 hadden laten inschrijven , beleefden 
verleden Zaterdag de laatste uren van hun 
leerjongenschap.

Voorzitter K an nu nik Dessain, feliciteer
de in  een korte in leid in g de nieuwe oefen- 
meeesters wegens het bekomen resultaat, 
maar wees tevens op de zware verant
w oordelijkheid die te wachten staat. H ie r
op ging hij over tot de uitreiking van de 
kostbare rolletjes papier. De h. Leclercq, 
bestuurder van de oefenmeesterschool, las 
de rangschikking van de beide secties af.

Vlaam se afdeling :
Met grote onderscheiding : 1. A rth u r 

Ceuleers; 2. Charles Baete; 3. Albert Hae- 
sen; 4. Richard Gedopt; 5. A chiel Debis- 
schop; 6. Charlie  Van de W ouw er; 7. A. 
Van Brandt.

TRANSFERTNIEUWTJES
Morren, de oud-Beerschotspeler, die mo

menteel voor AS Ronse uitkwam, werd de 
laatste dagen ook zowat aan alle clubs 
verkocht. W el b lijk t  echter u itein delijk  
vast te staan, dat z ijn  overgang voor A EC 
Bergen getekend is.

E r  bestaat veel kans dat Kiekens, de 
doelwachter van Eendr. Aalst, volgend 
ja a r uitkom t b ij Rac. Gent.

B ij Stade K o rtr ijk  vernemen we het 
vertrek van Mycke Edward, een speler die 
destijds voor VGO verloren ging, naar Un. 
Doornik. Van Damme en Van Lede be

kwamen hun overgang voor Meulebeke.
Eendr. A alst zou twee m inder bekende 

spelers uit een omliggende club, M eri FC, 
aanschaffen, nl. m idvoor Minoodt en J. 
Van Damme.

De oud-Unionspeler Van Bree is in  ver
gevorderde onderhandelingen met SCUB 
Jette.

Een ophefmakend transfert is  de over
gang van de m ilita ire  internationaal Pinoy 
van WS Lauwe naar K o rtr ijk  Sport. In  
ru il zouden de K ortrijkzanen drie spelers 
afstaan.

Met onderscheiding : 8. Ju les Sohie; 9. 
Georges Van de Bem pt; 10. Jozef B o ls; 
11. A rm and Toen; 12. G ilbert B ae rt; 13. 
Lo uis Dem ol; 14. Jos Luyte n ; 15. A lfons 
Koeck; 16. Louis Lam brecht; 17. Edmond 
Faucon nier; 18. F ra n s Velghe; 19. RO G ER  
MOUQUE;

Met voldoening : 20. Théo Van Craen; 
21. Leon V e rn ie rs; 22. T. D egraaf; 23. A l
fons B e ire n s; 24. Fernand B rouw ers; 25. 
A d o lf A dam s; 26. Edw ard Van G estel; 
27. F ra n s M ariën; 28. Jozef V erheyen; 
29. Edmond Giraud.

Nadien verenigden de laureaten zich 
met hun ex-leraars tot een gezellig onder
onsje. Aan B il l  G orm lie en z ijn  rechter
hand Dré Vande W eyer, de h. M ichel Bot- 
tu en z ijn  «model» Staer, de h. Edgard 
Sw illen, dr M aurice Van de W eyer, be
stuurder Leclercq en z ijn  secretaris, de h. 
M innert, werd een b lijvend e en mooie 
herin nering aan de vele maanden samen
w erking aangeboden.

Liefhebbers \e 
Nieuwpoort

E r  waren Dinsdag II. 53 vertrekkers voor 
9 ronden. De hevige w ind maakte het de 
renners bijzonder lastig, zodat na enkele 
ronden velen moesten lossen. B uiten de 
gewone scherm utselingen v ie l er in  de 
eerste v i j f  ronden niets te melden. In  de 
6e ronde vie l de b eslissing wanneer Van- 
denbranden, Cattoor, Desmedt en Vuylste- 
ke voorop gingen liggen. D it v ie rta l v e r
stond zich uiterst goed en zou niet meer 
teruggezien worden. Noyelle en Vande- 
casteele gingen in  de 8e ronde op zoek 
naar de leiders en leverden een schitteren
de prestatie door hun achterstand geleide
l i j k  goed te maken, zodat ze op am per 50 
meter van de leiders de eindmeet bereik
ten, waar Vandenbranden ondertussen een 
hardnekkige eindspurt gewonnen had.

DE UITSLAG  
1. V A N D EN B R A N D EN  Louis (L ie r) de 

115 Km  in  3 u. 19’ ; 2. Cattoor Eugène, op 
1 iw e l; 3. Desmedt G ilb ert; 4. Vuylsteke 
R oger; 5. Vandecasteele Odiel, op 50 m.; 
6. Noyelle André op 1 w ie l; 7. Monchy J u 
lien op 35 sec.; 8. Vandevoorde Om er; 
9. Proot U rb a in ; 10. Van Massenhove A l
b ert; 11. Luchy M ichel 12. Vandevoorde 
A lb e rt; 13. V an Belleghem Georges; 
14. Jonckheere Em .; 15. Taecke K arel. H r

jeugd niet op voetbalgelegenheid te laten 
wachten. We schreven reeds vaak dat de 
kadetten evenveel belangstelling waard 
z ijn  als om het even welke ploeg. SKVO 
heeft het met z ijn  jeugdpolitiek b ij het 
rechte eind.

OEFEN IN G IN GOEDE HANDEN
De tandem Mon Quintens— T huur Defer, 

b lijft  aan het roer. Op hen rust een grote 
verantw oordelijkheid, doch niemand zal 
durven beweren dat die twee kleppers in  
deze korte tijdspanne niet bewezen heb
ben uit het goede hout gesneden te zijn. 
W elk schitterend werk hebben beide 
oefenmeesters niet op hun actief gebracht! 
W ant, is het niet hoo fdzakelijk aan hun 
w erk te danken dat SKVO nu staat waar 
het drie ja a r geleden nog niet durfde aan 
denken ? Schitterend werk, bekroond door 
schitterende resultaten. Het spreekt van
zelf, dat aan beiden een warme hulde werd 
gebracht en z ij voor de toekomst het volle 
vertrouw en van de club genieten.

DE KA LEN D ERSCH IKKIN G
De b eslissing van het P rovinciaal Com i

té volgens hetwelk ASO alleen zal thuis-

spelen, is aanleiding geweest tot wat over 
en weer gepraat. De oorzaak daarvan is 
niet ver te zoeken. Inderdaad, alle clubs 
lijd en  momenteel onder de opgang van 
ASO en, zoals iemand ons terecht deed 
opmerken : «de ene Zondag is er slechts 
één ploeg te zien, de volgende Zondag zijn 
er vie r ploegen». Men mag immers niet uit 
het oog verliezen, dat de Zondagen, dat 
ASO niet thuisspeelt, de andere clubs nog 
geplakt zitten met de concurrentie van dt 
Nationale reserven.

Daarom dat het voorstel om beide clubs 
(VGO en SKVO ) beurtelings met ASO te 
doen spelen, ons inziens wel nader mocht 
ingestudeerd geworden zijn.

Van het standpunt van SKVO gezien, 
mag het sp ijtig  genoemd worden, dat deze 
club niet één seizoen de gelegenheid heeft 
gehad alleen te spelen.

DE OEFENW EDSTRIJDEN

Ook SKVO w il niet onvoorbereid in dt 
competitie starten en is daarom met ver
schillende clubs in  contact getreden ten 
einde oefenwedstrijden af te sluiten.

(Zie vervolg blz. 10)

(Ml
De Kadetten der Leon’s Vrienden 

winnen tegen Opex

Ter gelegenheid van de kermis op Leon’s-Vrienden een geweldige meer
de Opex, heeft het kadettenelftal van derheid aan de dag, en wisten een 
de Opex een voetbalwedstrijd betwist drietal goals te netten, 
tegen het kadettenelftal van de De' Opex diende zich tot een verde- 
Leon’s-Vrienden. Aan deze wedstrijd digend spel te beperken, zo groot wai 
was een mooie beker verbonden. de meerderheid der Leon’s-Vrienden,

De Leon’s-Vrienden wonnen ver- Bij de Leon’s-Vrienden mogen wij 
diend deze vriendenpartij, daar ze op ditmaal de ganse ploeg vermelden, 
een beter ploegverband kan bogen, terwijl bij de Opex de keeper en 
Zowel de aanvalslijn als het verdedi- stopper te vermelden vielen, 
gingstrio toonden zich in een uitste- In onze jeugdige kereltjes, ondei 
kende dag. De ruststand 0-0 was zeer leiding van trainer Leon Vandecas- 
gevleid voor de Opex. teele, zit er stof. Hopen we dat ze zc

In de tweede helft legden de zullen voortdoen.

De schok Finch-Delannoit
gaat definitief do©r 

voor eau baurs van 300.000 fr.

De kam p A lbert Finch— C yriel Delan- 
noit, is  e in d e lijk  officieel afgesloten. In 
derdaad, het ondertekende akkoord van 
A lbert F in ch  is  Zaterdav 11. aangekomen 
op de burelen van de Intergeallieerde 
Unie van de Weerstand, door wie dit reu- 
zeprogramma wordt in elkaar gestoken.

V oor deze hoofdkamp is  een beurs voor
zien van 300.000 fr. waarvan 60 t.h. voor 
de w innaar en 40 t.h. voor de verliezer.

F inch  heeft op z ijn  palmares overw in
ningen op D ick T urp in , Jack T aylor, Geor
ges Dicks, Bert Sanders, M ark Hart, Dug- 
ge Meyers, Des Jones, Bert H yland, Bob 
Cleaver, George Ross, Albert Heyen, J im 
my Ingle en Randolph T urpin , actueel 
challenger van de Europese titel. De laat
ste zege van T u rp in  dateert van 14 Ju n i

tegen de Spaanse kampioen Jüan Torrecil- 
las door k.o. in  de 3e ronde.

Deze sensationele schok zal o m lijst woi- 
den door niet m inder schitterende neven
kampen, die thans echter nog niet défini- 
tief vaststaan. Wat echter wel vaststaat, 
is  dat enkele Oostendse vedetten, waaron
der Odon en Coucke, heel waarschijnlijk» 
van de p artij zullen z ijn . Hr

❖ ♦ ♦
ODON-PERROT OMLIJSTINGSKAMP 

VOOR TARZAN-ALB. FINCH
Niemand zal nog durven beweren dat de 

kamp Delannoit— Finch de enige attractie 
zal uitmaken van de grootse boksmeeting, 
die op 21 J u li in  de Oostendse Wielerbaai 
doorgaat. Daarnaast werd im mers eei 
ontmoeting Sneyers— Schneider (kam- 
pioen van H olland) gecontracteerd, terwijl 
deze meeting eveneens het spektakel zal 
schenken van de langverwachte herkan
sing Odon— Perrot (overw innaar van de 
Gentse com petitie). Beide kampen gaai 
over 10 X 3 minuten.

D it is  echter nog niet alles. E r wordei 
nog kampioenschappen der Beide Vlaande
ren betwist tussen M ilo— Theo (welters) 
en Mombert— Mars (pluim gew icht).

De liefhebberskam pen Limage— Pettens 
(kampioenschap van België) en Bernard- 
M arsille, zullen op gelukkige w ijze het 
programma volledigen.

Het lijd t  geen tw ijfe l dat, b ij mooi we
der, de Oostendse wielerbaan nog nooit 
zo’n massa sportmannen zal samenge
bracht hebben. Hi

♦ ♦ ♦

DE HOLLANDER JAN 
OVERLEDEN

REM IE

De Hollandse lichtgewicht Jan Remie, 
die we in 1949 nog te Oostende aan het 
w erk zagen, werd tijdens een kamp tegen 
Jan Nicolaas, voor het kampioenschap van 
Nederland, door een k.o. neergeveld. De 
slag was Jan Remie fataal. De vuistscher- 
mer, die te Oostende een zeer goede in
druk liet, is  in  een ziekenhuis overleden.

Hr.
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Steeds 

beweg

geen

ing op de 

Oostendse 

Wielerbaan
Z o a l s  w e  i n  o n s  v o r i g  n u m m e r  r e e d s  

m e ld d e n ,  h e b b e n  d e  i n r i c h t e r s  v a n  O s t e n d  
S t a d io n  W ie l e r b a a n ,  a l l e  a c t i v i t e i t  g e 
s t a a k t  z o la n g  h e t  n i e t  t o t  e e n  a k k o o r d  
k o m t  m e t  d e  B W B .

In m i d d e l s  g a a t  o n s  w a k k e r  s t a d s b e s t u u r  
v e r d e r  m e t  d e  a a n k o n d ig in g  v a n  w i e le r -  
m e e t in g s  o p  d e  f e e s t p r o g r a m m a ’s  ! O m  
h e t  p r o g r a m m a  e n ig z i n s  t e  v u l l e n  ?  O f  u i t  
p u r e  o n w e t e n d h e id  ?  H e t  s t a a t  i n  e l k  g e 
v a l  z e e r  g e k ,  v o o r a l  v o o r  d ie  b e z o e k e r s ,  
d ie  h u n  v e r b l i j f  p la n n e n  v o lg e n s  d e  g e g e 
v e n s  v a n  d i t  p r o g r a m m a  !

D e  m o e i l i j k h e d e n  w e l k e  o n z e  w i e le r -  
b a a n u i t b a t e r s  a l w e e r  o n d e r v in d e n  o m  d e  
z a a k  v a n  d e  s p o r t  e n  v a n  d e  s t a d  O o s t e n d e  
t e  d ie n e n  h a d d e n  r e e d s  l a n g  h e b b e n  m o e t e n  
a a n le id in g  g e v e n  t o t  i n n i g e r  s a m e n w e r k i n g  
t u s s e n  s t a d  e n  i n r i c h t e r s .  M a a r  g e z ie n  d e  
t r a d i t i o n e l e  o n v e r s c h i l l i g h e i d  v a n  d e  s t a d ,  
z a l  e r  v a n  s a m e n w e r k i n g  n a t u u r l i j k  n i e t s  
i n  h u i s  k o m e n .  E n  o n d e r t u s s e n  l a a t  m e n  
d e  b o e l  m a a r  d r a a ie n  e n  v a l t  e e n  d e r  b i j  - 
o n d e r s t e  a t t r a c t i e s  v a n  h e t  p r o g r a m m a  
w e g . . .  H r

Over het Kanaal
Volgens het Engels dagblad «Daily 

Mail», zal de overtocht van het K a 
naal beschouwd worden als de groot
ste prestatie, geleverd na de overtocht 
van de Atlantische Oceaan door 
Charles Lindbergh.

De «Daily Mail» richt immers dit 
jaar een grote wedstrijd in en talrijke 
deelnemers zijn reeds ingeschreven. 
De jonge Shirley May France, die zo 
als men weet, verleden jaar vruchte
loze pogingen deed, zal dit jaar op
nieuw haar kans wagen.

Een ander concurrent ls de 44-ja
rige George «Scotty» Fraser. Deze 
zwemmer werd gedurende de oorlog 
aan het been gekwetst en hij ver
klaart, dat hij zijn herstel uitsluitend 
aan de zwemsport te danken heeft.

De nieuw-ingeschrevene, Mevrouw 
Betty Cohn, zal haar kinderen en 
kleinkinderen verlaten om aan deze 
wedstrijd deel te nemen. Deze moedi
ge huishoudster is immers 50 jaar. 
Maar de ster zal waarschijnlijk de 4- 
jarige Russel Tongau zijn. Deze jonge 
Amerikaan heeft reeds de Missisipi 
over een afstand van 35 Km. afge
zwommen. Zijn vader verklaart dat 
hij het jongetje in Augustus over het 
Kanaal zal laten zwemmen. Het zusje 
van de jonge zwemmer legde in 4 u. 8 
Km. af. Beide kinderen begonnen 
reeds te zwemmen toen ze 10 maan
den oud waren !

Waarlijk, de overtocht van het K a
naal belooft dit jaar ! ! L.C

Corporatieve 
loopkoers 
te Brugge

Door Sint Salvators-Voorwaarts en 
met medewerking van ’t Korporatief 
Verbond Brugge, wordt een loopkoers 
op Maandag 3 Juli a.s. ingericht.

Alle aangesloten clubs van het 
Westvlaams Korporatief Verbond 
mogen aan deze loopkoers deelnemen. 
Het vertrek wordt gegeven aan de 
Westmeers om 19,30 uur en de aan
komst is aan de Oostmeers. De af
stand is bepaald op 3.500 meter en 
talrijke bekers en mooie prijzen zijn 
voorzien.

Welke Oostendse club neemt het 
initiatief een flinke ploeg athleten in 
het krijt te plaatsen ?

L.C.

( I t â i e t i e â  u a a i  C & f c p a x a t i e a m
«

EEN GESLAAGD SPORTFEEST
Zaterdag 11. greep op het Hermes- De meeting werd ingezet met een 

stadion het derde grote athletiek- voorstelling van de deelnemende 
feest van het Corporatief Groepement ploegen. Het waren : Crops, Financia, 
plaats. Begunstigd door het mooie we- Zeewezen, Stad, Reinigingsdienst, Po- 
der en aangemoedigd door een zeer litie en Electricité du Littoral. Na de 
enthousiast publiek, groeide dit feest loting waren de reeksen als volgt 
tot een waar succes. vastgesteld :

Laten we echter onmiddellijk onze le Reeks 
verwondering uitdrukken over het 
feit, dat de IJsberen niet op het appel 
verschenen. Dit feit is des te spijti- 
ger, daar deze athletiekmeeting juist 
ingericht werd om het kampioen
schap van de IJsberen te vieren. Vol
gens de ingewonnen inlichtingen, zou 
de handelwijze van deze club berus- korte rede uit. Hij dankte de menig-

SKRO, Zeewezen, Elec
tricité en Financia.

2e Reeks : Crop’s, Politie en Stad.
Dank zij een puike organisatie, 

kende de meeting een vlug en orde
lijk verloop. Na de laatste proef, 
sprak dhr Vanhuysse, Voorzitter van 
het Corporatief Groepement, een

ten op een klein meningsverschil. We 
hopen, dat het bestuur van de IJsbe
ren zal inzien, dat het bestaan en de 
voorspoed van het Corporatief Groe
pement, enkel kan gepaard gaan met 
de volledige steun en medewerking 
van ALLE clubs.

SCHAKEN
JUBILEUMTORNOOI

De vijfde ronde van het jubileum- 
tornooi leidde tot de volgende uitsla
gen :

M. Pollet —  H. Van Meile 
G. Piessen —  J. Goedbloed 
J. Basting —  C. Aspeslagh

1—0 
<J,t— 0,5 

1— 0
R. Lingier — G. Van Oorschot 0,5— 0,5

1— 0
0— 1
0— 1
1—0
0— 1
0— 1
1— 0
0— 1
1— 0
1— 0
0— 1
0— 1

L. Verheye —  O. Missiaen 
M. Faas —  G. Calus senior 
J. Erasmus —  F. Teetaert 
D M . Vermet —  P. Vanbeveren 
L. Devliegher —  F. Dehondt 
N. Douvere —  A. Scheele 
O. Rosseel —  D. Haak;
H. Spoelders —  J.L. Woudstra 
L.J. Woudstra —  A. Deknuydt 
Dr Gesquière —  C. Vantuyne 
M. Vanhoorne —  H. Schollaert 
W . Verlinde —  R. Boddaert 
S. Verheyen ■— G. Vanhemelryck 0— 1 
H. Bauwens —  G. Verdonck 0— 1 
A. Hayman — F. Van Coillie 1— 0 

Drie ronden vóór het einde vinden 
we dus vooraan in de algemene 
rangschikking :

1. Dr Gesquière 4,5 op 5 en A. Hay
man 4,5; 2. R. Boddaert 4; 4. O. Ros- 
seel, F. Van Coillie enJ.L. Woudstra, 
met elk 3,5 punten.

De winnaar yan dit tornooi zal wel 
een van deze zes spelers zijn en de 
kampioen van Oostende 1949, Dr Ges
quière, heeft gewis de beste troeven 
in handen.

De groep die drie punten haalde, 
bestaat uit de heren : Dehondt, De
knuydt, Scheele, Spoelders, Van Bel, 
Vanhemelryck en Verlinde.

Bekwamen juist de helft der pun
ten de heren : Calus, Douvere, Haak, 
Teetaert, Vantuyne, Verheyen, Vermet, 
Vermeulen en L.J. Woudstra.

Volgen nog zes spelers met 2 pun
ten, acht met anderhalf punt en zes 
met één punt.

Waterski
DE BELG ISCH E  

KAMPIOENSCHAPPEN

Op 30 Juni en op 2 Juli te Hofsta- 
de en op 9 Juli te Genval, zullen de 
Belgische kampioenschappen Water
ski 1950 doorgaan onder bescherming 
van «Les Sports».

Dit jaar zullen deze kampioen
schappen een heel bijzonder karakter 
hebben, daar ze als schiftingswed- 
strijd zullen dienen voor de Europese 
kampioenschappen.

Guy Declerck, wereldkampioen ’49, 
zal eveneens aan deze wedstrijden 
deelnemen. L.C.

J n t e m a t i o n a C e  m e e t i n g ,  a p ,  U n i o n  S i .  Q i ü U

Het slechte weder was oorzaak van een totaal fiasco

Door het afgrijselijk slecht weder 
werd de Internationale meeting van 
Union St Gillis, die in het Dudenpark 
plaats greep, een totale mislukking. 
De piste was in een moeras herscha
pen.

Laten we echter vlug enkele presta
ties onder de lens nemen :

100 M. VLAK

In zijn reeks was Pol Brackman 
van de eerste 40 m. af op kop en won 
op zijn sokken.

In de finale ging het echter zo goed 
niet, en aan de 70 m. moest hij weer
om opgeven. Dat dit voorvalletje, on
der de honderden, een les weze voor 
de athleten, die zich «kapot forceren» 
en waarbij Walter Herssens op de 
eerste plaats dient vermeld.

800 M .VLAK

Boeiende strijd tussen Langenus, 
Lowagie, Brys en Bosmans, waarin, op 
20 m. van de meet, Langenus door een 
prachtige sprint de eerste plaats wist 
te veroveren, zeer nipt gevolgd door 
de Oostendenaar Lowagie, die slechts 
1/10 seconde later de meet over
schreed.

Zoals men weet is Lowagie in bla
kende forme.

Op de 400 m. heeft hij de beste tijd 
van België (50”5/10) en op de 800 m. 
de vierde beste tijd _(1’57”6/10).

5.000 M. VLAK
Gaston Reiff, die zich op deze af

stand voorbereidt met het oog op de 
Europese titel en later op een wereld
tijd, moest afzien van zijn poging om 
deze afstand af te leggen in 14’10”, 
daar het slechte weder hem dit belet
te. Nochtans liep hij deze koers in een 
mooi tempo en in een prachtig gere
gelde kadans. Zijn tijd : 14’51”2/10. 
Reiff voelt zich in uitstekende form 
en verklaart dat de Europese Kam 
pioenschappen morgen mogen plaats 
grijpen. l .C-

HET LAATSTE B ED R IJF VAN EEN 
GROTE COMEDIE

ia rtaü  
toch naar de Ronds

R e n n e r s  z i j n  v a a k  a l s  k l e in e  k in d e r e n .  
E e r s t  z i t t e n  k r i e p e n  o m d a t  z e  h u n  g o e s 
t i n g  n i e t  k r i j g e n  e n  d a n  t e n s lo t t e  t o c h  
m a a r  v e r t r e k k e n .  W e  b e g r i jp e n  o n d e r t u s 
s e n  n i e t ,  h o e  e e n  c a m p i o n is s im o  a l s  B a r -  
t a l i ,  z o  o n s p o r t i e v e  e is e n  d u r f t  s t e l l e n ,  n l .  
m e t  e ig e n  v e r z o r g e r  n a a r  d e  R o n d e  t e  
t r e k k e n ,  d a a r  w a a r  a l l e  a n d e r e n  h e t  m e t  
d e  g e w o n e  t e c h n i s c h e  l e i d e r  m o e t e n  s t e l 
l e n .

N u ,  d e  c a m p i o n is s im o  h e e f t  t e n s lo t t e  
t o c h  z i j n  s c h o n e  o g e n  g e t o o n d  e n  z a l  t o c h  
s t a r t e n .  E n  d a a r m e d e ,  h o p e n  w e ,  i s  o o k  
w e e r  d ie  c o m e d ie  v a n  d e  b a a n .  H r

vuldige supporters en het Bestuur 
van Hermes- Verder verklaarde spre
ker dat nu, meer dan ooit, de ver
schillende clubs moeten samenwerken 
om één grote familie te vormen. Na 
deze woorden greep de plechtige be- 
keroverhandiging plaats.

Vooreerst was het de vertegenwoor
diger van de voetbalkampioenen FC 
IJsberen, die uit de handen van de 
heer Surmont, Gemeentesecretaris, 
een prachtige beker in ontvangst 
kreeg. Verder gaf de secretaris van 
het Westvlaams korporatief Verbond 
een beker aan deze kampioen. SV 
Zeewezen kreeg als tweede ook een 
beker.

Daarna werden de bekers overhan
digd voor de athletiekproeven. Zoals 
men weet was er voor iedere proef een 
beker voorzien, en het was Crop’s die, 
als overwinnende club, de «Challen
ge Content» kreeg.

Voor we de technische uitslagen ge
ven, beschouwen we nog even de bij
zonderste proeven van de meeting.

HOOGSPRINGEN
Charles Bertheloot, die dit jaar bij 

Stad aangesloten is, wint deze proef 
met sprong van 1,55 m. en wordt zo 
voor de tweede maal kampioen.

FINAAL 100 M.
Zeer harde strijd tot aan de 80 m„ 

waarna Jean Sabbe (Crop’s) zich los
werkte. Hoewel hij de slechtste baan 
had, werd Sabbe overwinnaar en liep 
deze koers in 12”.

FINAAL 300 M.
Het werd een harde strijd tussen 

Ducate (Crop’s) en Carüer (Zeewe
zen). Hun reeksen liepen ze respectie
velijk in 41”8 en in 40”8. De finale 
werd gelopen in een hels tempo, 
waarin Carlier kop wist te houden tot 
aan de meet. Hij liep dit in 39”6. Du
cate deed een spijtige val op enkele 
meters van de aankomst en werd zo 
derde in 44’8.

KO G ELSTO TEN  
De formidabele Crop’s-man, Starkey, 

wist de bol 14,03 meter ver te stoten. 
Verder commentaar hierop is overbo
dig !

TO UW TREKKEN
Na hevige reeksen kwamen Crop’s 

en de Politie in de finaal. Ondanks 
een dapper verweer en aangemoedigd 
door «eerste klas supporters» moesten 
de Crop’s-mannen het «énde vieren».

800 M.
Zeer mooie prestatie van Delanghe 

(Stad), die een prachtige koers liep. 
De eerste 400 m. trok hij kop Daarna 
nam Hamelton (Zeewezen) de teugels 
over. Deze laatste werd echter in de 
laatste 80 m. door de Stadsman voor
bijgespurt.

Hier volgen de technische uitsla
gen :

100 M. : 1e R EEK S
1. Pieters (SKRO) 12” 4/10; 2. Bous
sy (Electr.); 3. Delrue (Zeewezen).

2e R EE K S
1. Willem (Politie) ; 2. Sabbe J. (Cr.) 

3. Ingelbrecht Stad).
FINAAL

1. Sabbe Jean (Crop’s); 2. Tournoy 
/•(Financia) ; 3. Willem (Electr.) ; 4. 
Boussy.

300 M. : 1e R EEK S
1. Carlier (Zeewezen); 2. Wueter- 

bérgh (Financia); 3. Jonckheere (E- 
lectr.); 4. Vanhacke (Reiniginsdienst) 

2e R EEK S
1. Ducate (Crop’s) 41”8; 2. Sabbe R. 

(Stad); 3. Debruyne (Politie).
FINAAL

1. Carlier (Zeewezen) ; 2. Sabbe R. 
(Stad) ; 3. Ducate (Crop’s) ; 4. Wueter- 
berg (Financia).

800 M.
1. Delanghe (Stad) 2’15” ; 2. Hamel

ton (Zeewezen) 2’18” ; 3. Clarysse Cr.) 
2’25” ; 4. Vrancken (Electricité).

AARDAPPELKOERS
1. Gunst (Zeewezen) ; 2. Vanhaecke 

(Crop’s) 3. Bertheloot (Stad) ; 4.- Cap- 
pelier (Financia).

AARDAPPELKOERS
1. Bertheloot (Stad) l-55m; 2. De

vriendt (Financia) 1.50 m.; 3. Stubbe 
(Crop’s) 1.50 m.; 4. Hamelton (Zee
wezen) 1.50 m.; 5. Coenye (Politie 
1.30m.

KO G ELSTO TEN
1. Starkey (Crop’s) 14.03 m.; 2. Ber

theloot (Stad) 11.75 m.; 3. Devriendt 
(Financia) 11.49 m.; 4. Bals P. (Poli
tie) 11.25 m.; 5. Vanhaecke (Reinig.) 
10.74 m.; 6 Delrue (Zeewezen) 10.35 m.

TO UW TREKKEN
1. Politie; 2. Crop’s; 3. Stad; 4. Fi

nancia.
AFLOSSING : 4 x 200 m.

1. Crop’s 1’38”5/10; 2. Stad; 3. Fi
nancia; 4. Politie.

EIN DRAN GSCH IKKIN G
1. Crop’s

2. Stad
3. Zeewezen
4. Financia
5. Politie
6. S.K.R.O.
7. Electricité du Litt.

Doorheen de 
Athletieksport

BIJ HET TW EED E RECORD VAN 

HERSSENS

Walter Herssens is een veeleisende 
jongen. Hij heeft het plan opgevat de 
drie records in de springproeven, 
hoog-, ver- en driesprong, op zijn 
naam te schrijven. Hij is al aardig 
op weg, dit te verwezenlijken, ver
mits hij onlangs tijdens de mee
ting op Antwerp AC het Belgisch re
cord van driesprong, of hinkstap- 
sprong, aan Denis ontnam door een 
afstand te bereiken van 14,40 m„ wat 
31 cm. verder is dan laatstgenoemde.

Dit is natuurlijk mooi, maar... er is 
een grote maar !

Drie dagen voordien ging te Bever- 
lo een sportfeest door in het Baecke- 
lantstadion, ingericht door de sectie 
D  van het leger. Herrsens nam er aan 
deel en betwistte twee proeven, hoog
springen en driesprong. Dat maakt 
zes sprongen voor de laatste proef en 
ja, hoeveel sprongen voor het hoog
springen.

Amper drie dagen later neemt Wal
ter deel aan ver- en driesprong. Dat 
maakt twaalf sprongen. Hoelang zal 
deze jonge athleet zulke krachtver- 
spilling uithouden ? ’s Zondags brak 
hij ’t record bij zijn tweede sprong, 
waarom moest hij dan nog verder 
springen ? De week voordien sprong 
hij 7,05 m. ver, die week bleef hij han
gen aan 6,71 m. en deze week bereikte 
hij op Beerschot slechts 6,61 m.

Zou de kranige athleet, Herssens, 
zich niet beter beperken tot één spe
cialiteit ? We geloven, dat de schoon
st toekomst voor hem weggelegd is in 
het hoogspringen. Dat hij zich daar 
op toelegge en de andere springproe
ven late varen. Het is beter voor hem 
één record te vestigen van blijvende 
waarde, dan drie op een middelmatig 
peil. De Europese kampioenschappen 
staan voor de deur, laat ons hopen 
dat Herssens intussen zal gekozen 
hebben.

Brevetten 

voor lichamelijke 
geschiktheid

Op Zondag 25 Juni 1950, greep op 
het Stadion van Hermes een test 
plaats voor het uitreiken van brevet
ten voor Kadetten, Scholieren, Ju
niors en Seniors.

De hieronder vermelde kandidaten 

ontvingen bedoeld brevet :

KADETTEN  B. (12 tot 14 jaar)

Bordt E. en Casselman J.

KADETTEN  A. (14 tot 16 jaar)

Defoor J., Boudolf J., Devriendt A., 
Kemp R., Laleman G., Coene L., 
Werckbrouck R., Nyssen.

SCH OLIEREN  (16 tot 18 jaar)

Lievrouw K., Robaeys R., Dehouck 
L., Cools O., Seurynck J., Waterschout 
W., Huys D., Vergaerde R., Braeke P., 
Hagebaert R.

JUNIORS-SENIORS

Defoor R., Goes L., Reunbrouck F., 
Braeke T., Kerger A.

L.C.

AANVAL OP HET RECORD DER
4 x 800 m.

De mislukte aanval op het wereld
record der 4 x 800 m. door de ploeg 
van Hansenne, schijnt ook hier de 
aandacht gevestigd te hebben op deze 
proef. Er wordt inderdaad aangekon- 
digd, dat Racing Brussel op 9 Juli, 
ter gelegenheid van de vóór-Olympi- 
sche meeting op het terrein van de 
Drie Linden, een aanval zal doen op 
het Belgisch record over deze afstand. 
Dit record staat op naam van Racing 
Brussel met 7’47”4/10, dit sedert 1943.

Volgende lopers zullen aan deze 
aanval deelnemen : Everaert, Rosier, 
Moens en Blavier.

Willen ze slagen, dan zullen ze de 
800 meter moeten afleggen in minder 
dan 1’56”9/10.

Racing zal een ploeg uitnodigen 
van Stade Français om de vier jon
gens bij te staan in hun poging.

Mogelijks een nieuw record te meer 
in het verschiet.

ONZE ATHLETEN N IET NAAR 
OOSTENRIJK, MAAR TOCH NAAR 

JOEGOSLAVIE
Vóór 2 weken kwam er een kink ln 

de kabel betreffende de reis van onze 
nationale ploeg naar Oostenrijk. W e
gens deviezenmoeilijkheden zag zich 
de Oostenrijkse Federatie gedwongen 
aan de uitnodiging van onze verte
genwoordigers te verzaken. Hierdoor 
gaat een mooie reis voor onze jon
gens verloren.

Daarbij kwam dan, dat onze twee 
cracks Reiff en Theys forfait moesten 
geven, gezien hun drukke bezigheden.

Nu heeft echter de bond besloten de 
reis naar Belgrado te ondernemen 
per vliegtuig, waardoor ook onze twee 
sterren van de partij zullen kunnen 
zijn.

Diegene, die wel het meest zal ver
langen naar deze reis, zal ongetwij
feld Rik Haest zijn. In zijn speciali
teit kan hij van de Joegoslaven nog 
heel wat leren. Tevens zal hij willen 
bewijzen, dat de raadgevingen, die 
hij verleden jaar van Gubijan mee
kreeg, niet in de wind werden gesla
gen. Die gelegenheid zal hij krijgen 
op het veld. Wordt dat zijn zestiende 
recordverbetering ?

OP DE DUITSE SINTELBANEN
De athletiek kent een steeds stij

gende wederopbloei en meer en meer 
worden interessante resultaten be
reikt. Ziehier enkele staaltjes :

Te Berlijn slingerde Wolff de ha
mer 57,41 meter ver. Dit wordt een 
heel gevaarlijke concurrent voor Ne
meth.

Hipp lukte in decathlon volgende 
prestaties :

Schijf : 47,49 m., 110 m. hagen : 
16”6; hoog : 1,75 m.; ver 7,02 m.; ko
gel : 14,35 m.; speer : 55,30 m. 
Wimmer liep de 100 m. in 10”5; Hup- 

pertz de 400 m. in 48”2 en Haas in 
48”5; Arendt en Trossbach de 110 m. 
hagen in 15”2.

Belangrijke gebeurtenis 
in de Basket-wereld

D e  b e id e  c lu b s  V G O  e n  O B B C  h e b b e n  
b e s l i s t  s a m e n  t e  s m e l t e n  o n d e r  d e  n a a m  
V G O .  D a a r u i t  b l i j k t  d u s  d a t  O B B C  g a n s  i s  
o v e r g e g a a n  n a a r  V G O .  W i j z e n  w e  e r  e v e n 
w e l  o p  d a t  d e  D a m e s p lo e g  v a n  O B B C  a a n  
d e z e  v e r s m e l t i n g  v r e e m d  i s  e n  d u s  a f 
z o n d e r l i j k  o n d e r  d e  n a a m  O B B C  b l i j f t  
b e s t a a n .

W e n s e n  w e  b e id e  p lo e g e n  g e lu k  m e t  d e 
z e  b e l a n g r i j k e  s t a p  e n  h o p e n  w e  d a t  w e  
t h a n s  s p o e d ig  d e  o v e r g a n g  n a a r  e e n  h o g e r e  
r e e k s  z u l l e n  m o g e n  v i e r e n .  H r

West-Viaamse
Attil@tâekkampâo@iis€hapf>@n

16 p. 
14 p. 
8 p. 
6 p. 
4 p. 
0 p. 
0 p. 
L.C.

De W.-Vlaamse Athletiek kampioen
schappen zullen op Zondag 2 Juli 
doorgaan.

Deze kampioenschappen zullen voor 
de Kadetten en de Scholieren plaats 
grijpen op het Hermes Stadion. Voor 
de Juniors en Seniors op het plein 
van Kortrijk Sport. Deze kampioen
schappen zijn, zoals men weet, de 
eerste schiftingen om deel te nemen 
aan de Belgische kampioenschappen.

Voor alle athleten is deze wedstrijd 
na de Inter-clubkampioenschappen, 
de grootste meeting. Inderdaad, deze 
meeting zal beslissen of een athleet 
bekwaam is deel te nemen aan de Bel
gische kampioenschappen. Slechts bij 
uitzondering (te slechte tijd, bijvoor
beeld) kan de B.A.B. een winnaar van 
dit kampioenschap verbieden deel te 
nemen aan de Nationale kampioen
schappen.

Op 2 Juli om 14.30 uur zullen onder 
meer volgende clubs optreden : Kor
trijk Sport; Olympic Brugge; A.V. 
Roeselare; A.C. Meulebeke; Ware
gem A.C.; Tieltse A.C.; S.A. Moes
kroen; Houtland A.C.; A.C. Brugge; 
Emelgemse A.C.; U.S. Westkust.

Bij de bezoekers heeft men als gro
te vedetten onder meer : Allewaert ; 
kampioen van België 1949, 600 m. — 
Deweert : kampioen van België, cross 
1950.

Hier volgen de geselectionneerde 
Hermes-mannen, die te Oostende zul
len optreden :

KADETTEN
60 m. : Stubbe, Dever, Defoor, Hoe- 

venaeghel.

600 m. : Ryckaseys en Goes.

KO G EL
Zeurinck.

SCHIJFW ERPEN
Kerger André.

VERSPRINGEN
Stubbe en Ryckaseys.

HOOGSPRINGEN
Kerger André.

AFLOSSING 4 x 1/2 RONDE
Vande Velde (Westvlaams kam

pioen 1949), Defoor, Dever, Stubbe.

SCHOLIEREN
80 m. : Broek (9’1/10 : Beste Belgi

sche tijd dit jaar tot op heden), So
mers, Desmet, Van Eeckhoute.

150 m. : Debruyne, Slembrouck, 
Deltomme.

300 m. : Carlier.
1000 m .: Falin en Coopman.
2.000 m. : Mares en Dewulf.

KOGELSTOTEN
Darthet J. en Vercouille.

SPEERW ERPEN
Darthet en Casier.

VERSPRINGEN
Carlier (5,73 m.) en Falin (5,55 m.)

HOOGSPRINGEN
Slembrouck (1,50 m.) en Van Mas- 

senhove (1.45 m.).
L.C.
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W I E L E R F L I T S E N

Oostende - De Panne * Oostende

VICTOR RICHARD Hernieuw! zijn zege van 1949
De derde wegwedstrijd voor k o r p o r a t i

ven Oostende— De Panne— Oostende, is 
eens te meer uitgegroeid tot een waar suc
ces. In  sam enwerking met Ostend Stadion, 
was gezorgd voor een fiin k e  organisatie en 
niet enkel te Oostende. A lle doortochten 
waren f lin k  in  orde en te Veurne was de 
belangstelling voor de renners zelfs b ui
tengewoon groot.

Zeer bemoedigend dus voor de in rich 
ters en voorzitter Jaak Van Huyze, die a l
dus hun inspanningen beloond hebben ge
zien en met nieuwe moed kunnen werken 
aan de vierde uitgave van deze Oostendse
«klassieker» voor korporatieven.

De w edstrijd  werd, sportief gezien, een 
geweldige strijd . Met wind op kop ging 
het naar De Panne en tijdens deze heen
reis meenden de 30 vertrekkers het ge
raadzaam maar stilletjes samen te blijven.

Voor De Panne kwam er echter toch wat 
•wijziging, daar v ij f  renners lich t voorop 
reden. V ictor Richard won er de premie 
van de Garage Stoops vóór Decuyper.

Te Veurne was er weer een s trijd  voor 
twee premies. H ier won Addinck de 
spurt, doch daar deze klepper als onafhan
k e lijk e  was vertrokken en dus geen recht 
had op prijzen, gingen de premies naar 
Decuyper en V ictor Richard.

Na Veurne kregen de renners de wind 
in  de rug, zetten het groot mes op en van
daar begon de langzame, doch onverm ijde
lijk e  ontreddering. V ictor R ichard en De
cuyper, die tot op dit ogenblik gans het 
lot renners hadden beheerst, voelden zich 
b lijk b a a r b ij machte het zaakje alleen op 
te knappen en trokken er op uit. W eldra 
Cuylle, Vanhercke Maurice en Addinck. 
achterna gezet door drie achtervolgers : 
Deze drie haalden er alles u it en moesten 
zich tenslotte voor de overmacht van de 
vluchters gewonnen geven. Ze werden zelf 
ingehaald en voorbijgestoken door het fel 
gedunde peleton. Naar het einde toe hiel
den V ictor Richard en Decuyper schitte
rend stand en bereikten met mooie voor
sprong Oostende met achter zich het v o l
ledig uiteengeslagen peleton, w aarin 
evenwel moedig werd gestreden voor de 
ereplaatsen. In  de spurt toonde V ictor R i
chard zich de snelste en hernieuwde al-

Liefhebbers
SPU RTZEGE VAN N O YELLE  

T E RO ESELARE
84 vertrekkers, 13 ronden, waarvan het 

grootste koersgedeelte als een afvallin g srit 
mocht beschouwd worden. Soenens stak 
het v u u r aan de lont. Decuyper volgde dit 
voorbeeld, doch de eigenlijke aftekening 
kwam eerst in de voorlaatste ronde toen 
v ij f  man zich losrukten, waarvan Noyelle 
de spurt won.

De uitslag : 1. N O Y E LLE Andre, 110 km. 
in  3 u. 2’ ; 2. Desseyn W illy ;  3. Deblaere 
Adhém ar; 4. Parm entier Jozef; 5. Demeyer 
G uido; 6. Decuyper Roger op 50 sec.; 7. 
Cleenwerck A rth u r; 8. Monchy Ju lie n ; 9. 
Vuylsteke Roger; 10. Rosseel C y rie l; 11. 
Deceuninck Roger op 1’25” 12. Seynhaeve 
D aniel; 13. Casteleyn Jozef; 14. Verm aut 
A ndré; 15. ge lijk  : Delbaere, Deketelaere, 
Gunst, Luchien, Verhaeghe, Demeyer, M ar
tin, Pattyn, Deweerdt, Vandemaele, An- 
n ijs , Defour.

Nieuwelingen
ST. ANDRIIES BRUGGE

37 vertrekkers —  1. Luc DHOOGHE, de 
60 km. in 1 u. 42 m in.; 2. Rooseboom; 3. 
Salem bier; 4. W ille m s; 5. Bonheure; 6. 
9. Craeye; 10. Hebb.
Vanden Broecke; 7. Deblock; 8. Francoo;

STADEN
24 vertrekkers —  1. VAN DE W EG H E 

(Roeselare) 60 km in 1 u. 56 m in.; 2. Ver- 
le ye ; 3. Van den Driessche; 4. De G rijze ; 
5. Parm entier; 6. Crabbe; 7. Hagedooren; 
8. Smagghe; 9. P ieters; 10. De Ceuninck.

STEN E (CONTERDAM)
23 vertrekkers —  1. VAN BOSSEL C y 

r ie l (Eernegem) 70 km in  2 u. 14 m in.;
2. Huyghe 3. Van de W a lle ; 4. De Kers- 
gieter; 5. Dhondt; 6. Deroo; 7. De W aele; 
8. C asier; 9. Saelens; 10. Boucquez; 11. 
W y n a n ts; 12. Broucke; 13. Van B elle; 14. 
Van der Heyden; 10. Naert.

ZEEBRU G G E
23 vertrekkers —  1. DE B LO CK  Louis, 70 

km. in  2 u. 12 m in.; 2. D’Hooge Lucien; 3. 
D enolf; 4. Salem bier; 5. Tuyttens F e r
nand; 6. W illem s G erard; 7. H erckaert;
8. Van Speybroeck; 9. Vande Broecke; 10. 
Bauwens; 11. C re yft; 12. Vandendriessche; 
13. Low ie; 14. Van Thune; 15. Hebb; 16. 
Becker.

NIEUWPOORT
1. V E R B R U G G H E  Maurice (Oudenburg) 

de 65 km. in  1 u. 51 m in.; 2. Seys P ie rre ;
3. Demeulenaere; 4. Degroote; 5. Seys Lo
w ie; 6. Bouve; 7. B arb ier; 8. Van B ille 
m ont; 9. Proot; 10. K nockaert; 11. Booghs 
Callebaut, Reynaert en Uyttenhove.

HOSTEN ROGER, AAN DE 
LEID IN G IN HET KRITERIU M  

«VEURNE AMBACHT»
NA DE 10e PROEF T E  K O K SIJD E  

IN DE DWARSSTRAAT, 28
1. HOSTEN Rog. (H outhulst) 102
2. D enijs Daniel 101
3. Deruyck C y rie l 87
4. Decorte Michel 66
5. Ryckewaert Pierre 64
6. Devriendt Jules 63
7. Vandeheyde Georges 55
8. Vandewalle W erner 52
9. Joseph Roger 41

10. Lepouttre Gomaar 35
11. Louwyck P h ilip  34
12. G uylinck Roger 28
13. Decroo Lucien 26
14. Quartier M aurits 25 
16. Popelier M aurits 22 
16. Gryson André 19

Bossuyt M aurits 19
18. Geldof Roland 17

Vanbelle Hubert 17
20. Deloz W illy  . 16
21. Salem bier W ilfrie d  15
22. Van Stechelman Aimé 14 

Desodt Jozef 14
24. Kerckaert G ilbert 13

Rooseboom Etienne 13

dus op schitterende w ijze z ijn  zege van 
vorig  jaar.

In  het clubklassem ent behaalde Stad een 
fraaie overwinning, alhoewel Béliard, met 
slechts 2 puntjes verschil, zich prachtig 
verdedigde. Volgend ja a r zal deze hero ï
sche s trijd  voortgezet worden.

O R D E  D E R  A A N K O M S T E N
1. V IC T O R  R IC H A R D  (Stad) 62 km. in  

1 u. 54’ ; 2. Decuyper H enri (B é lia rd ); 3. 
Letten Julie n  (Crop’s) ; 4. Thielem ans Ed
ward (IJsb eren ) ; 5. Cuylle  Maurice 
(Crop’s) ; 6. Dhondt D elfin (B éliard) ; 7. 
Carton Lucien (Stad) ; 8. Dupuis Georges 
(Stad) ; 9. Hoornaert August (Casino) ;
10. Van Hee Frans (B éliard) ; 11. Nie- 
rynck Alfons (IJsberen) ; 12. Flahon M i
chel (Omwal) ; 13. Gombert Fernand (C a
sino) ; 14. Van Hercke Maurice (Omwal) ;
15. Addinck B art (onafh.) ; 16. Van Hercke 
Georges (Omwal) ; 17. Decoster André (Bé
lia rd ) ; 18. Desmedt Jean (Casino) ; 19. 
Degreef A chiel (Gazelec) ; 20. Steenacker 
Roger (IJsb e re n ); 21. Van Loo Camiel 
(Zeewezen) ; 22. Gevaert H en ri (onafh.) ;
23. Desodt André (Oinwal) ; 24. Galle W a l
ter (P T T ) ; 25. Florens Prosper (Crop’s ) ;  
26. Mares Maurice (C rop’s).

IN T E R C L U B R A N G S C H IK K IN G
1. STAD 16 punten; 2. Béliard  18; 3. 

Crop’s 33 4. IJsberen 35; 5. Casino 40; 6. 
Omwal 42.

Merken we op, dat dhr Schepen Vroome 
gans de w edstrijd heeft gevolgd en na af
loop de bekers heeft overhandigd aan de 
winnaars. Een geste, die w ellicht w ijst in 
de richting van een w ijzig in g  in  z ijn  sub
sidiepolitiek. H r

AfMionaaC
Staty&L&flafnpiaeti&cfiag-

uitgetekend

Goethals 
heeft terug een kans
Niet alleen te Oostende, doch overal, 

hebben de open wielerbanen af te rekenen 
met slecht weder. Zo ook te Rocour, waar 
Zondag 11. het nationaal stayerskam pioen- 
schap diende verreden, trad de regen als 
spelbreker op, zodat de koers noodgedwon
gen diende stilgelegd.

Dit alles speelde echter in  de kaart van 
Oscar Goethals die, door een ongelukkig 
motordefect van b ij de start uitgeschakeld 
werd en lijdzaam  moest toezien hoed de 
anderen rond draaiden op de prachtige 
piste, waar ook de wereldkampioenschap
pen 1950 zullen betwist worden. Voor één 
keer echter was de hemel Oscar genadig, 
want toen 6 Km. 300 waren afgelegd, be
gon het weer te druppelen en dit beteken
de meteen de schorsing van de strijd .

Donderdag om 18 uur zouden de renners 
terug de star mogen nemen en hopen we 
dat Oscar Goethals opnieuw een kans 
k rijg t  om zich met gelijke wapens te ver
dedigen tegen z ijn  tegenstrevers.

W anneer dit nummer van de pers komt 
is de nieuwe kampioen ondertussen reeds 
gekend... indien het Donderdag n a tu u rlijk  
niet regent...

De stand b ij het stilleggen van de wed
strijd  was als volgt :

Op kop : Michaux, Meuleman, Leliaert, 
Clautier, Bruneau.

Op 1 ronde : De Stobbeleire.
Op 2 ronden : Ad. Verscheuren. Hr.

V O  E  T M  ;t J L
F O U T E N  EN OVERTREDIN6 EN

IM PANIS niet 'naar 
de Ronde ?

Sportbestuurder Ludovic van Alcyon is 
b lijk b a a r geen gem akkelijke. Na M arinelli, 
sp ijts een gebroken duim, verplicht te heb
ben te starten in de Dauphiné, is  h ij wer
k e lijk  uit z ijn  kot geschoten, wanneer 

Ray Im panis hem eenvouding liet weten, 
dat een verkoudheid hem belette te star
ten. Ludovic heeft dan ju ist  dezelfde taal 
gesproken en gezien Im panis thuis is  ge
bleven, zal h ij wellicht ook thuis mogen 
b lijve n  voor de Grote Ronde.

Of dit een verlies betekent voor de B e l
gische ploeg ? We menen van niet, want 
tot op heden heeft Im panis nog steeds niet 
het bew ijs geleverd van meer w ilskracht 
en zonder deze factor start men in  de G ro
te Ronde volstrekt kansloos. En dan spre
ken we nog niet van de last, die men aan 
de overige renners veroorzaakt.

We hebben Im panis steeds als de «De- 
lannoit van de wielersport» betiteld. E r 
was een t ijd  dat de naam Delannoit lie fst 
tienm aal op iedere sportbladzijde te lezen 
was. Zo ook met Im panis, doch... de sport
mannen wachten ondertussen nog steeds 
naar... daden. H r

S P ELR E G E L  12 WERD  
G E D E E L T E L IJK  HERZIEN

Een speler die opzettelijk een van 
de volgende 9 fouten begaat :

a) een trap geeft of tracht te ge
ven aan een tegenstander;

Covpwcatieve  

n ieu w tjeó
EEN KO RPO RA TIEF ZW EM FEEST ?

Men overweegt ernstig de in rich tin g  van 
het M aria-H endrikapark. De nodige stap- 
een zwemfeest onder Korporatieven in  
pen worden gedaan om toelating te beko
men van Ostend Sw im m ing Club. Het feest 
zou doorgaan rond 15 Augustus. In  volle 
zomer dus.

We kunnen dit in itia tie f slechts met 
sym pathie begroeten en hopen dat er van 
dit feest iets in  huis komt, zodat ook de 
beste zwemmers zich eens kunnen meten. 
Het hoeft niet betoogd, dat de zwemsport 
een der gezondste sporten is en dat het 
Bestuur van het K orporatief Groepement 
z ijn  taak ten volle  begrijpt, wanneer het 
deze b ij tuistek zomersport, in  haar ja a r
lijk s  sportprogram m a w il opnemen. Hr.

♦ ♦ ♦
OOSTENDE EN BRUGGE SAMEN ?

Enkele t ijd  terug werden schuchtere 
besprekingen geopend nopens de samen
sm elting van de gewesten Oostende en 
Brugge op het stuk van K orporatief Voet
bal. De aanleiding tot deze besprekingen 
moet w ellicht gezocht in  het feit dat —  
zoals we steeds hebben gevreesd —  be
paalde ploegen te sterk z ijn  geworden voor 
de andere mededingers en derhalve tegen 
«waardige tegenstrevers w ille n  geplaatst 
worden. A ldus zouden twee reeksen tot 
stand komen, w aarin het gewone principe 
van opstijgen en afdalen van toepassing 
zou zijn.

Deze besprekingen z ijn  nog niet ver ge
vorderd en het spreekt vanzelf, dat de 
clubs h ie rin  allem aal hun w oordje zullen 
te zeggen hebben.

M isschien heeft het project wel enige 
kans op slagen. De grote m oeilijkheid  zit 
hem echter in  de hoge verplaatsingsonkos- 
ten. Het is geen geheim dat bepaalde Oost
endse clubs w e rke lijk  met moeite kop bo
ven water houden. De vraa gis : «kunnen 
deze clubs zich dergelijke onkosten ge
troosten ?» Temeer daar, door het weg
trekken van de sterkste ploegen uit de 
reeks, de inkom sten nog scham eler zullen 
worden... H r

S.K.V.O. hield 
algemene 

vergadering
(Vervolg van blz 8)

Tot op heden zou nog m aar een wed- 
strijd , nl. tegen De Panne, vaststaan. A n 
dere zullen echter volgen.

250 SP ELER S AANGESLOTEN
Voor het ogenblik hebben reeds 250 

spelers de rangen van SKVO vervoegd. 
Een niet te versmaden getal voor een 
club die amper drie paar op de been is 
en zowat overal tegen de m uur liep. Thans 
heeft SKVO én door z ijn  uitslagen, én 
door dit hoog ledental, deze m uren duch
tig opzij gedrongen en kan ruim  ademen.

W IJZIGIN GEN  IN HET 
BESTUURSKAD ER

T ijdens een daarop volgende bestuurs
vergadering werd het kader vervolledigd 
met de benoeming van Thoon Gustaaf als 
onder-voorzitter in  de plaats van P ierre  
Van Steeger (ontslaggevend, doch lid  
b lijve nd  van de beheerraad) Colasse R o 
ger, als hulp-secretaris Ja n  Lin g ier, M iny 
Albert, Servaes Et. als com m issarissen.

Aan alle  verkozenen, onze oprechte ge
lukwensen.

STEMMING OPPERBEST
Tenslotte hoeft het niet gezegd, dat de 

stemming tijdens de algemene vergadering 
opperbest was. E r  wes geen woordje k r i
tiek aan het adres van het bestuursorga- 
nisme,d de spelers of... de supporters. A l
les verliep in  de beste stemming en alle 
aanwezigen waren b lijk b a a r nog onder de 
in d ru k van het grote wonder dat SKVO 
dit ja a r had verwekt. Pas drie ja a r  in  de 
voetbalwereld en daar staan ze reeds in  
I le  P ro vin ciaa l en zullen weldra de s trijd  
aanbinden tegen KVGO . W e kunnen dit 
alles slechts illu stre re n  met een veelzeg
gende spreuk : «waar een w il is, is  een 
weg». Het z ijn  de durvers en de aanhou
ders di eer komen. En we z ijn  er van 
overtuigd, dat SKVO zonder veel tam
tam, ook u it de komende compeittie het 
beste zal weten te halen en meermaals 
voor «de» verrassing zal zorgen.

SKVO  proficiat voor 1949-50, good-luck 
voor 1950-51 ! H r

b) een voetje zet aan een tegen
stander, d.w.z. hem doet vallen of 
tracht te doen vallen ’t zij door het 
been, ’t zij door zich vóór of achter 
hem te bukken;

c) op een tegenstander springt;
d) een tegenstander die niet aan 

obstructie doet in de rug chargeert;
f) een tegenstander slaat of tracht 

te slaan;
g) de tegenstander met de hand of 

met een deel van de arm vasthoudt;
h) de tegenstander met de hand of 

een deel van de arm duwt;
i) de bal manipuleert d.w.z. hem 

draagt, slaat of gooit met de hand of 
met de arm (deze bepaling geldt niet 
voor de keeper in het strafschopge
bied)

ZAL GESTRAFT W O R DE N  bij mid
del van een RECHTSTREEKSE 
VRIJE SCHOP voor de tegenpartij, en 
dit op de plaats waar de inbreuk ge
beurde.

Indien een speler van de tegenpar
tij met opzet in het strafschopgebied 
een dezer negen fouten begaat, zal hij 
bestraft worden met een strafschop.

Een strafschop moet toegekend 
worden, waar ook de bal zich bevinde 
van het ogenblik dat de fout gepleegd 
werd in het strafschopgebied, op

V O O R W A A R D E  DAT DE BAL IN 

H ET  SPEL WEZE.

XXX

Een speler die een der vier volgende 
fouten begaat :

1. Naar scheidsrechters mening ge
vaarlijk speelt, b.v. naar de bal trapt 
als deze vastgehouden wordt door de 
keeper.

2. Loyaal, dus met de schouder 
chargeert, wanneer de bal zich niet 
binnen spelbereik bevindt van de be
trokkene spelers en wanneer dezen 
niet trachten de bal definitief te spe
len.

3. De keeper chargeert behalve zo 
deze :

a) de bal vasthoudt;
b) een tegenstander hindert;
c) buiten het doelgebied (goal- 

area) opereert.
4- Keeper zijnde de bal draagt en 

meer dan vier stappen doende zon
der de bal te doen botsen ZAL BE
STRAFT W OR DE N  met een ON 
RECHTSTREEKSE VRIJE " SCHOP 
voor de tegenpartij op de plaats waar 
de inbreuk gebeurde.

Een speler zal een vermaning op
lopen :

j) zo hij zijn ploeg na het begin van 
de wedstrijd vervoegt of tijdens de 
wedstrijd terug in het veld komt 
zonder zich bij de scheidsrechter aan 
te melden of zonder het oponthoud 
van het spel af te wachten. Er zal 

(Zie vervolg blz. 11)

HONDENSPORT 

Kermis-wedstrijd Opex-Oostende
Ter gelegenheid van de wijkkermis 

had, op Zaterdagnamiddag 24 Juni jl, 
op het terrein van de hondenclub 
«Mijn Vertrouwen» Oostende, een 
kermiswedstrijd plaats voor honden 
ingeschreven in voornoemde club. 
Niet minder dan twaalf honden na
men aan deze wedstrijd, welke onder 
leiding stond van de heer Velthof Re
né, deel .Ziehier de uitslag van deze 
kermisprijskamp voor afgerichte hon
den :

1. TUTTI, aan Lateste René, met
323,5 punten; 2. Valotta, aan Duyck 
Frans, met 304,5 punten; 3. Valseur 
de l’Opéra, aan Decoester André, met 
296 p.; 4. Azar, aan Costenoble Alois, 
met 257,5 5p.; 5. Carlos, aan Legein 
Robert met 246 p.; 6- Tudy de Hokey, 
aan Verbiest Laurent, met 237 p.; 7.

Aglustin, aan Vermote Maurice, met
233,5 p.; 8. Jackie, aan Cuyper Odiel, 
met 194 p.; 9. Uber de la Brigade, aan 
Hollevoet Maurice, met 174,5 p.; 10. 
Lana, aan Romain Albert, met 114 p.;
11. Johny, aan Tydgat, met 92 p.;
12. Duc, aan Florijn Louis, met 24 p. 

Een bijzonder woord van dank aan
de sympathieke lokaalhouder, de heer 
Beirens Marcel, die de wedstrijd fi
nancieel heeft gesteund, alsook aan 
een paar milde schenkers, die even
eens het hunne hebben bijgedragen 
om de wedstrijd te doen lukken. Bes
te dank aan de heren Costenoble en 
Decoester, die vrijwillig hun gewon
nen geldprijs in de kas hebben ge
stort.

Voorwaar een welgelukte kermis
wedstrijd.

“ Relia de la Fraternité” 
liet zich verrassen te Heule |

JONGE SPORTMANNEN

Hel Brevet van Lichamelijke Geschiktheid 

W A C H T  op U !
De athletiek te Oostende b lijft  niet 

stilstaan. Dit m erkt men niet alleen aan 
de schitterende resultaten door de Hermes- 
athleten behaald, of aan het prachtig ge
slaagd athletiekfeest van het K orporatief 
Verbond, of aan het groeiend succes van 
de W inter-crossen, maar ook aan de groei
ende belansgtelling voor deze gezonde 
sportbeoefening in  alle lagen van de 
Oostendse jeugd. Openen de ta lrijk e  deel
nemers aan de s trijd  voor een brevet, vo
rige week op Hermes betwist, niet nieuwe
re perspectieven voor de toekomst ? Mag 
men niet terecht schrijven dat de Oostend
se jeugd er «smaak» in  begint te krijgen 
en met groeiende aandacht en interesse 
naar athletiekprestaties u itk ijk t  ?

Het is  in  elk geval verheugend te k u n 
nen vaststellen dat, ondere jongeren, zo
wat overal over het brevet van lic h a m e lij
ke geschiktheid w ordt gesproken. Na de 
kadetten komen thans op Donderdag 6 
J u li om 18,30 u u r op het Herm es-stadion 
de ju n io rs  en seniors aan de beurt. W e 
tw ijfe len er geen ogenblik aan dat ta l
r ijk e  candidaten deze gelegenheid zullen 
grijpen om dit brevet, dat hen steeds n u t
tige diensten kan bewijzen, in  de wacht te 
slepen. Voor velen zal het een eerste con
crete contactname z ijn  met de athletiek. 
Ze wezen er echter van overtuigd, dat ze 
op Herm es zullen vinden : kam eraad

schap, gedienstigheid, goede raad en voor-
(Zie vervolg blz. 11)

De Grote Prijs van Heule, betwist 
onder de reglementen der V.A.V., op 
het terrein van de hondenclub «Elk 
zijn Recht», te Heule, op Zondag 25 
Juni jl., kende, niettegenstaande het 
ongunstig weder, een buitengewoon 
succes. Een overgrote schaar kijklus- 
tigen volgden met belangstelling de 
verscheidene voorgeschreven proe
ven uitgevoerd door negentien deel
nemende honden. Relia de la Frater
nité, toebehorende aan de heer Faict 
Emmerie, van De Zeehond, Klems
kerke, enige deelnemende hond der 
kuststreek, ontgoochelde en speelde 
een partij beneden haar waarde; zij 
moest vrede nemen met de zevende 
plaats in de algemene rangschikking, 
wat voor de Kampioen van België 
1948-1949 niet erg vleiend kan ge
noemd worden.

Ziehier de volledige uitslag van deze 
welgeslaagde bijeenkomst.

1. TITAN du plus Oultre, aan Ma- 
hau Theo, uit Heule, met 364,5 pun
ten.

Leverde een prachtwedstrijd en 
won onbedreigd deze harde doch fair 
betwiste wedstrijd.

2. SARAH van de Bengelen, aan 
Van Marcke Amedée, uit Kortrijk, 
met 344,5 punten

Verkeerde in prachtform, gaf de in
druk het pleit te winnen, doch faalde 
bij het bewaken van het voorwerp en 
moest zich dan ook vergenoegen met 
de tweede plaats in de algemene 
rangschikking.

3. ULSON van ’t Hof ter Leien, aan 
Desmet Jozef, uit Kortrijk, met 336,5 
punten.

Speelde als hond van tweede kate- 
gorie een zeer mooie partij. Is echter 
veel te bijtlustig en verspeelt hierdoor 
te veel punten. Mag gerust onder de 
grote tenoren gerangschikt Worden.

4. BELLA van Gaversteenbrugge, 
aan Matton Paul, uit Kortrijk, met 
329 punten.

Speelde een zeer goede wedstrijd, 
doch faalde ongelukkiglijk bij de 
tweede opgejaagde aanval. Is minder 
goed dan tijdens haar eerste wedstrij
den.

5. BALDO  van de Zandberg, aan 
Matton Albert, uit Kortrijk, met 327 
punten.

Zeer bevredigende wedstrijd. Is 
echter tegengevallen bij de lenig- 
heidsoefening waardoor menige pun
ten teloor gingen.

6. DINA, aan Van Marcke Roger, uit 
Kortrijk, met 322 punten.

Speelde een verdienstelijke wed
strijd tot grote voldoening van haar 
meester.

7. RELLA de la Fraternité, aan 
Faict Emmerie, uit Klemskerke, met
319,5 punten.

Viel bepaald tegen. Liet zich verras
sen bij het bewaken van het voor

werp wat haar minderwaardige klas
sering voor gevolg had-

8l TORERIO, aan Ver Eecke Ed
mond, uit Tielt, met 305 punten.

Zeer bijtlustige bouvier. Speelde 
voor wat hij waard is.

9. SANCHO, aan Hutsebaut Octaaf, 
uit Heule, met 302 punten.

Speelde op eigen terrein minder 
goed dan werd verwacht. Viel niet 
aan bij tweede opgejaagde aanval, 
wat hem menige plaatsen in de alge
mene rangschikking kostte.

10. TOM  van de Groenendreef, aan 
Seynhaeve Emiel, uit Harelbeke, met 
300 punten.

Speelde voor zijn eerste wedstrijd 
van het seizoen een zeer puike wed
strijd. Liet echter de aanvalsman 
vluchten waardoor talrijke punten te
loor gingen.

11. BART, aan Cannoot Albert, uit 
Heule, met 284 punten.

Speelde als hond van derde kate- 
gorie, op eigen terrein, een zeer be
vredigende wedstrijd. Kan echter 
slechts beoordeeld worden op vreemd 
terrein bij een volgend optreden.

12. ARLETTE de Néronam, aan De- 
plae Michel, uit Heule, met 282 pun
ten.

Mag op een goede partij terugblik
ken. Zeer sterke hond van derde ka- 
tegorle waaraan haar meester nog 
veel plezier zal beleven.

13. VAN, aan Verscheure Gabriel, 
uit Izegem, met 279,5 punten.

Zeer onregelmatig. Wil maar niet 
doorbreken.

14. XILLY, aan Vroman Théo, uit 
Izegem, met 262 punten.

Heeft gemis aan lenigheid en heeft 
geen begrip van zorgen. Valt nog te 
licht om aan zware wedstrijden deel 
te nemen.

15. XIPHIAS, aan Dupont Julien, 
uit Izegem, met 254,5 punten.

Zeer bijtlustig doch heeft eveneens 
gemis aan lenigheid. Zal, mits de no
dige training gewis doorbreken.

16. CORRY, aan Mahau Théo, uit 
Heule, met 251 punten.

Faalde in een paar gemakkelijke 
oefeningen. Heeft reeds beter gepres
teerd. Kan gewis beter.

17. VEROTJ, aan Mahau Valère, uit 
Heule, met 223,5 punten.

Speelde een slechte partij beneden 
haar waarde. Kan veel beter.

18. MURTA, aan Depetter Urbain, 
uit Hekelgem, met 209 punten.

Speelde voor haar eerste optreden 
een zeer bevredigende partij.

19. VULCAIN de ma Ramette, aan 
Pattijn Georges, uit Heule, met 202 
punten.

Zeer bijtlustige hond. De meester 
draagt hier schuld aan de slechte 
klassering van deze, nochtans puike, 
hond.
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UURWERK VERLOREN
Dikkert Henri, rentenier, wonende 

te Brussel,meldde het verlies van een 
uurwerk, waarde 5.000 fr. Hr.

BOTSING
In de Ooststr. werd het wagentje 

van de E. Zusters der Armen, gevoerd 
door Vanderjeught Charles, aangere
den door een auto, bestuurd door El- 
lebouth Jacques, Christinastr., 18. Er 
was slechts stoffelijke schade. Hr.

DE JAARBEURS
Tijdens een persconferencie ten 

stadhuize werd medegedeeld dat reeds 
100 standen waren verhuurd voor de 
4e Internationale Jaarbeurs van Oost
ende. Deze standen worden hoofdza
kelijk ingenomen door Belgische fir
ma’s, terwijl de afzijdigheid van de 
Oostendse handelaars typisch is. 
Meer nog, ze hebben zich verzet tegen
detailhandel tijdens de jaarbeurs...
Wat zouden ze doen wanneer hande
laars van afgelegen wijken bij hen 
gingen protesteren over de inrichting 
van hun braderiën ?

Nu, de handelsfoor komt er toch, 
tot spijt van wie ’t benijdt. Tijdens de 
duur van de foor - 22 Juli tot 7 Augus
tus zijn tal van attracties voorzien, 
die ’s avonds veel belangstellenden 
naar de foor zullen lokken. Hr.

NIEUWE GEDACHTEN
Door dhr J. Maertens, uitbater van 

het gekende hotel «Stella Maris» werd 
een perscQnferencie belegd, waarin hij 
handelde over nieuwe opvattingen in 
het toeristisch bedrijf en hoteluitba- 
ting.

Zeggen we dat dhr Maertens blijk 
heeft gegeven van een gezonde en 
juiste kijk op de oi\twikkeling van het 
toerisme. Volgens dhr Maertens moe
ten, we onvermijdelijk de weg naar 
het volkstoerisme op. Alle standen 
reizen, dus alle standen dienen ge
huisvest. Een groot probleem vormen 
echter de hotelprijzen. Deze kunnen 
momenteel niet verminderd worden 
en dit is hoofdzakelijk te wijten aan 
de hoge uitbatings- en onderhoudskos
ten van onze hotels. Onze hotels zou
den een belangrijke metamorphose 
moeten ondergaan en zouden er aldus 
in slagen, door beperking der onder
houdskosten, hun pensioenprijs op 
100 fr. te brengen en dit ware zeker 
een schappelijke prijs, waarover nie
mand meer zou te klagen hebben.

Naar dhr Maertens mededeelde,

heeft hij het plan opgevat een nieuw 
hotel te bouwen, dat hem zal toela
ten de gewone uitbatingskosten met 
2/3 te verminderen. Daartoe zal hij 
intens samenwerken met de architect. 
De vermindering der uitbatingson- 
kosten is de enige weg om de prijzen 
te doen dalen en onze hotels open te 
zitten voor het volkstoerisme. Hr.

Paketbotendienst 
Oostende-Dover

Van Oostende naar Dover :
afvaarten te 10 uur en 14,30 uur.

Van Dover naar Oostende :
afvaarten te 12,20 uur en 16,50 uur.

Auto’s worden vervoerd met de ge
wone passagiersboten evenals met de 
«Car-Ferry» waarvan de afvaarten als 
volgt vastgesteld werden : uit Oost
ende te 11 uur op Zon-,Dins- en Vrij
dagen; uit Dover te 13,30 uur op 
Maan-, Woens- en Zaterdagen.

Gemeente BREDENE

Officieel

Feestkalender

Seizoen 1950
JULI

ZONDAG 2 : Officiële opening van 
het Zomerseizoen; 3e folkloristische 
stoet en cavalcade.

W OENSDAG  5 : Volksbal met at
tracties.

ZATERDAG 8 ; 1ste bonte avond : 
Openluchttrein; Gemengd cabaret 
Oostende.

ZONDAG 9 ; Kunstacrobatie «De 
Sandows».

M AANDAG  10 : Volksbal met at
tracties.

DONDERDAG  13 : Zangwedstrijd.
VRIJDAG 14 : Gemeentelijke har

monie, concert.
ZATERDAG 15 : 2e bonte avond : 

Openluchttrein «Stercabaret».
M AANDAG  17 : Volksbal met at

tracties.
W OEN SDAG  19 : Gemeentelijke 

Harmonie, concert.

BREDENSE W E E K
DONDERDAG  20 : Voorstelling af

gerichte honden door de club «Mijn 
Vertrouwen», Oostende.

VRIJDAG 21 : Wandelconcert, 
Lampionoptocht gevolgd door vuur
werk ter hoogte van camping Devos.

ZATERDAG 22 : 3e bonte avond : 
Openluchttrein «Het Loze Vissertje», 
Oostende.

ZONDAG 23 : Cycloball, acrobatie, 
kunstnummers «Olympic» Gent.

M AANDAG  24 : ’s namiddags : kin
derspelen «Robbedoes» op het strand.

’s Avonds : volksbal.
DINSDAG 25 : ’s namiddags : wed

strijden miniatuurgolf.
’s Avonds : circus Saratos.
W OEN SDAG  : Circus Saratos.
DONDERDAG  27 : Circus Saratos.
VRIJDAG 28 : Gemeentelijke har

monie, concert.
ZATERDAG 29 : 4e Bonte avond : 

Openluchttrein «Muzikale-cabaretva- 
riatie».

’s Namidags : in de Saskom : 
Zwemwedstrijd «Grote Prijs der Nij
verheden». Waterballetten.

ZONDAG 30 : ’s namiddags : Roei- 
kampioenschappen van België (Ju
niors).

’s Avonds : Zigeunerballetten rond 
het kampvuur door «Home des En
fants du Hainaut».

M AANDAG  31 : Volksbal met at
tracties.

WAARHEEN D E Z E  W E E K ?

O O S T E N D E
CINEMA’S
NOVA : «QUAX, DE BROKKENPI

LOOT» met Heinz Ruehmann en 
Hilde Sessak.

CAMEO : «COLORADO TERRITORY» 
met Joel Me Créa, en Virgina Mayo.

K.N.T.
PALACE : «LES DERNIERS JOURS 

DE POMPEI», met Micheline Presle 
en Georges Marchai. K.T.

FORUM ; «JOUR DE FETE» met Jac
ques Tati, Guy Decomble en Paul 
Frankeur. K.T.

RIALTO : «CORDE DE SABLE» Burt 
Lancaster, Claude Rains en Peter 
Lorre. K.N.T.

CORSO : «LA CITE DES ENFANTS» 
met Adolfo Celli, Tina Pica en Car
lo Delia Posta,. K.T.

RIO : «DETECTIVES A LA MANQUE» 
met The Marx Brothers. K.T.

R O X Y  : «ENCHANTEMENT» met Da
vid Niven, Theresa Wright en Farley 
Granger. K.T.

WAARHEEN
Zondag te 10,30 uur : uitstap in zee 

met de Staatspaketboot.
HET SPORTPROGRAMMA
Zondag 2 Juli
14.30 uur : Hermesstadion : West- 

Vlaamse Athletiekkampioenschap
pen.

15 uur : Conterdam : wedstrijd voor 
beginnelingen B.W.B.

Donderdag 6 Juli :
18.30 uur : Hermes-stadion : Brevet

ten voor juniors en seniors.

TENTOONSTELLING
Van 1 tot 14 Juli in het Gemeentelijk 

Casino : schilders J. De Brock, O. 
Sorel en M. Boel; beeldhouwer B. 
Van Humbeek.

BESTENDIG FESTIVA L 1950
Zaterdag 1 Juli te 21 uur Wapenplaats 

kunstkoncert door «Het Loze Vis
sertje.

Zondag 2 Juli te 21 uur Harmonie St. 
Ferdinand.

H EIST

CIINEMA'S

MODERNE : « BITTERE RIJST» met 
Silvana Mangano. K.N.T.

«DE DOCHTER  VAN DE KAPITEIN» 
met Irasema Dilian, Amadeo Naz- 

zari, Victorio Gassmann, Sesare Dano- 
va. K.T.

PALACE : «CANADIAN PACIFIC» met 
Randolph Scott. K.T.
«DE BRUNETTE MIJNER D R O 
MEN» met Bob Hope en Dorothy La- 
mour en Peter Lorre. K.T.

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

CINEMA’S

CASINO : van 30-6 to.t 3-7 : «REN
DEZ-VOUS DE JUILLET»; 
van 4-7 tot 6-7 «LA DERNIERE 
CHARGE».

COLISEE : «IK HEB U ALTIJD LIEF
GEHAD»;
van 4-7 tót 6-7 : «DE MUITERS». 

PALLADIUM : van 30-6 tot 3-7 : «ON
STERFELIJKE LIEFDE» met Kathe- 
rina Hepburn en Robert Walker.

K.T.
van 4-7 tot 6-7 : «SCHANDAAL OP 
HET VOORBLAD» met Tyrone Po
wer en Jenny Tierney.

N I E U W P O O R T

CINEMA’S

CENTURY : van Vrijdag tot Zondag : 
«MOEDIGE LASSIE» in kleuren met 
Elisabeth Taylor en Frank Moragn. 
Maandag en Dinsdag : «HET LIED 
VAN BERNADETTE» met Jennifer 
Jones.

NOVA : van Vrijdag tot Zondag : 
«GUERRIERS DANS L ’OMBRE» met 
Robert Beatty, Simonne Signoret en 
Jack Waraer.
Maandag en Dinsdag : «DE IDEALE 
VROUW» met Patricia Roc.

DE BAAN OVERWINT HET SPOOR
E r  was een tijd , dat in  W est-Vlaanderen 

het vervoer van seizoenarbeiders naar 
N o o rd -F ra n k rijk  een nachtm errie was. 
D a a r , het spoor niet b ij machte was dit 
vervoer te verzekeren, zagen de arbeiders 
zich verplich t —  maar ten koste van w el
ke m oeilijkheden en tijd ve rlie s  ? —  op 
eigen houtje naar hun werk te trekken. 
Tot de autobus kwam en met een slag de 
oplossing bracht.

Van dit ogenblik af hebben zich de 
pioniers ontpopt en momenteel kan ieder 
van de 30.000 seizoenarbeiders u it Zuid 
W est Vlaanderen per autobus z ijn  w erk 
bereiken.

Meer dan 20.000 arbeiders g rijpen deze 
gelegenheid en worden dagelijks per auto
bus heen en terug over de grens gevoerd.

W aar de autobusuitbaters bewezen heb
ben hier een oplossing te kunnen geven 
aan een specifiek vervoersprobleem , dan 
vraagt men zich w e rk e lijk  af, hoe lang 
me nnog zal dulden, dat iedere inw oner 
van dit land, ja a r lijk s  300 fr. moet «af
dokken» om de 3 m illia rd  deficiet van het 
spoor te dekken.

VOOR V E IL IG E R  
AUTO BU SVERKEER

V eiligheid  langs de baan is voor de 
W estvlaam se autobusuitbater geen ijd e l 
woord. Zo komt het ook, dat de dag van 
de pers, welke door de W estvlaam se auto
busuitbaters V rijd a g  11. te Oostende werd 
belegd, begon met een zeer b ela n g rijk  on
derzoek aan het controlestation Oostende, 
voor het autobusvervoer. Onder de aan
wezigen bemerkten we : dhr Coussens, 
vorozitter van de W estvlaam se afdeling 
der nationale federatie van autobus- en 
autocaruitbaters, tevens Burgemeester van 
K o r tr ijk  : dhr Mues, inspecteur van de 
technische diensten van het M inisterie van 
Verkeerswezen; Van Moerkerke, secreta
ris , Ig. Vandamme, bestuurder van het 
keuringsbureau; Parm entier, Deley, B rys- 
sinck, enz...

T ijd e n s dit bezoek waren alle  aanwezi
gen in  de m ogelijkheid zich te vergew is
sen over de nauwkeurigheid en, ja, de 
strengheid, waarmede de controle van de 
voertuigen wordt doorgevoerd. De contro
le loopt over 90 verschillende punten. A l 
naar gelang de vastgestelde tekorten ku n
nen de voertuigen o n m id d e llijk  u it het 
vervoer worden genomen of een vergun
ning bekomen van acht dagen, waarna ze 
zich opnieuw moeten aanmelden.

Maar laten we even Ig. Vandamme aan 
het woord, die ons desbetreffend een v o l
ledig en b e la n g rijk  overzicht gaf.

JA A R LIJK S 20.000 KEURIN GEN  IIN 
DE PROVINCIE

Het organism e «Keuringsbureau Motor
voertuigen», dat sedert 17 jaren officieel 
belast werd met de technische controle der 
autobussen, autocars, ta x i’s, vrachtwagens, 
station wagons, enz... werd opgericht 
door het Departement van Verkeerswe
zen om de keuringen der voertuigen te 
verzekeren in  de P rovincie W est-Vlaan- 
deren. Ja a rlijk s  worden door deze dienst
20.000 keuringen ve rrich t in  de v e rsch il
lende controlestations van de P rovincie 
(Oostende - Brugge - Roeselare - K o rtr ijk
- leper - Veurne - D iksm uide). H ieronder 
bevinden zich ongeveer 500 autobussen en 
autocars.

D ank z ij goede u itru stin g  en speciaal ge
d rild  en geschoold personeel, mag de 
eigenaar van een voertuig, dat het schou- 
w ingsbureel verlaat en een geldig schou- 
w ingsbew ijs heeft ontvangen, volledig ge
rust z ijn , daar z ijn  wagen grondig werd
onderzocht.

B inn en kort verwacht men de laatste 
Am erikaanse toestellen voor nazicht van 
remmen, stu u rin rich tin g  en lichten, het
geen de controle nog nauw keuriger zal toe
laten.

D h r Ig. Vandamme, onderlijnde dan nog 
de goede verhoudingen, welke bestaan 
tussen z ijn  dienst en de autobusuitbaters, 
die beseffen dat een bestendige controle 
van hun wagens door bevoegde vaklieden 
niet enkel gewenst m aar noodzakelijk  is. 
In  1949 waren 95 autobussen in  dienst in  
de P rovincie, 156 waren in  gebruik op de 
w erkliedenvervoerdiensten en 141 z ijn  
aangewend geworden als autocar. Voor 
een totaal aantal keuringen van 974  t i j 
dens het ja a r  1949 moesten 29 voertuigen 
(3 t.h.), uit het verkeer getrokken worden, 
te rw ijl voor 138 (14 t.h.) een schouwings- 
bew ijs van beperkte geldigheidsduur van 
maximum één maand werd afgeleverd.

U ITSTEKEN D E DOCUMENTATIE
Behalve de technische ccntrole heeft de 

dienst een zo nauwkeurige documentatie 
aangelegd, dat het m ogelijk is  in  record
t ijd  (30 sec.) het ju iste  aantal voertuigen 
op te geven voor een bepaald arrond isse
ment, van een zeker merk, type, bouw
ja a r  en laadvermogen, dit niettegenstaan
de de dagelijkse schommelingen. D it be
la n g rijk  w erk is ter beschikking van het 
M inisterie van Verkeerswezen, van Lands
verdediging en de Dienst der Statistieken.

Ig. Vandamme lie t de gelegenheid niet 
onbenut om de autobusuitbaters enkele 
wenken te geven. H ij steunde vooral op 
twee punten : een g e lijka ard ig  uniform  
voor alle autobusgeleiders en -ontvan
gers over gans de provincie en het plaat
sen van gestandariseerde aanw ijzers aan 
de term inussen en vertrekpunten, waarop 
de uurregeling zou worden aangegeven.

Tot slot bracht dhr Vandamm e nog h u l
de aan dhr Charloteaux, Inspecteur-Gene- 
raal b ij het M inisterie van Verkeerswezen 
die, dank zij krachtdadig beleid, de keu
ringsdienst in  ons land op zo’n hoóg peil 
w ist te brengen.

DE BELANGEN VAN DE 
GEM EENSCHAP

Dit was het motto van de toespraak van 
dhr Van Moerkerke, secretaris van de F e
deratie. De belangen van de gemeenschap 
moeten prim eren. E r  z ijn  thans bepaalde 
punten vast te stellen b ij een bespreking
over vervoersproblem en, die geen verdere 
discussie uitlokken. A lleen enkele grote 
lijn e n  z ijn  renderend, het verkeer heeft 
derhalve hervorm ing dringend nodig, ge
brek aan co-ordinatie maakt het reizend 
publiek tot slachtoffer, daar waar het 
vervoer uitsluitend ten dienste van de ge
meenschap zou moeten staan. Deze en nog 
andere punten worden stilzw ijgend toege
geven in  het jaarverslag  van de N.M.B.S. 
en technici werden dan ook belast met het 
onderzoek naar goedkoper vervoer. D it is 
het grote bew ijs dat in  ons land ook de 
baan het spoor zal overwinnen. Met alle 
kracht stellen zich echter de maatschap
pijen te weer tegen het autobusverkeer en 
beschouwen deze eenvoudigweg als partî
tes van een of andere baan. Zo is  dan ook 
de toestand voor bepaalde uitbaters on
m ogelijk geworden. T ijd e ns het ja a r 1949

maakte een uitbater van een bepaalde lijn  
een ontvangst van 360.000 fr. Daarvan 
ging 100.000 fr. naar de m aatschappij en
15.000 fr. naar de fiskus. Het resterend be
drag leidde naar een deficiet van 1 fr. per 
kilom eter. Aldus worden mensen, die zich 
van 1924 af ten dienste stelden van een 
goede zaak, stelselm atig uitgebuit en ge
fn u ik t in  hun pogingen om ons volk te 
geven, waar het om smeet, t.t.z. sneller 
en beter vervoer.

DE BUS KAN A LLES
H erhaalde malen reeds werden de nade

len van het spoorverkeer tegenover de 
voordelen van het busverkeer geplaatst. 
Niet alleen de autobusuitbaters, doch ook 
andere instanties hebben verslagen neer
gelegd, w aarin heftig van leer wordt ge
geven tegen het spoorverkeer over korte 
afstanden. Het staat overigens vast, dat de 
overgrote meerderheid der bevolking de 
bus verkiest boven het spoor en in  vele 
gevallen dan ook z ijn  sym pathie voor de 
autobus niet onder stoelen of banken 
steekt. De bus is een snel vervoermiddel, 
biedt veiligheid, confort, is veel goedko
per, verbindt de dorpen daar waar de sta
tions der treinen soms kilom eters van de 
dorpskom  verw ijderd liggen, kan in  vele 
gevallen de reizigers voor de deur van 
z ijn  woning af zetten, de dienst kan naar 
mate de noodzakelijkheid, verdubbeld w or
den.

WERKPROGRAMMA VAN DE 
FED ER A TIE

Door dhr Vart Moerkerke werden dan de 
voornaam ste punten van het w erkpro
gramma der Federatie naarvoor gebracht. 
Deze hebben ten eerste betrekking op de 
ve rvo e rprijs. Indien de maatschappijen 
niet langer zullen gemachtigd z ijn  40 t.h. 
van de inkom sten der autobusuitbaters op 
te eisen, zou dit een gevoelige daling van 
de vervoerkosten voor gevolg hebben. Zo 
bev. over een traject van 20 Km. zou, 
waar nu 0.70 ct wordt gerekend per Km., 
deze p r ijs  op 0,40 ct. komen. Op 20 Km. 
maakt dit een verschil van 14 naar 8 fr., 
hetzij 6 fr. Voor een weekabonnement 
voor een arbeider zou de p r ijs  komen van 
84 naar 48 fr. Voor een maandabonne
ment voor scholieren zou de p r ijs  dalen 
van 350 naar 200 fr. Voor een gans jaar 
zou een arbeider dus 52 weken x 36 fr. u it
sparen, hetzij 1872 fr. en een scholier 9 
maanden x 150 fr. hetzij 1350 fr. Deze c ij
fers leggen er terloops nogmaals de na
d ruk op, dat het spoor voor onze landge
noten een zware last is  geworden. Met in 
tenser autobusverkeer zou niet enkel het 
zware deficiet van de M aatschappij kun
nen bestreden worden, zodat de lats per 
kop (300 fr. per ja a r), zou gemilderd 
worden, m aar verder ook de kostprijs  van 
het vervoer gevoelig kunnen verm inderd 
worden. Een dubbel gunstig resultaat dus.

Niet alleen handelt het w erkprogram 
ma echter over de verm indering der tarie
ven, doch ook over de verbetering der 
diensten. De wanorde die op vele autobus- 
lijn e n  bestaat, is hoo fdzakelijk te w ijten 
aan de N.M.B.S., die de uurrooster der 
autobussen bepaalt en ze zodanig bepaalt, 
dat m oediw llig de aansluitingen worden 
onm ogelijk gemaakt. Zo zal een autobus 
in  stad Y  aankomen, wanneeer de autobus 
naar stad Z ju ist  v i j f  minuten voordien is 
moeten vertrekken.

Verder mogen de autobussen niet s t il
houden, tenzij op wel bepaalde plaatsen. 
A l stonden er aan het vertrekpunt of 
langs de baan 20 reizigers te wachten, ze 
moeten d oorrijden en mogen geen ve r

sterkte dienst inrichten. Ze mogen ook de 
route niet volgen, die ze w illen en dit 
niettegenstaande burgemeesters van be
paalde dorpen smeken, opdat de autobus 
toch hun dorp zou aandoen en dit alles 
omdat de autobus geen... concurrentie zou 
aandoen aan het spoor, dat ja a r lijk s  toch
3 m illiard  deficiet vertoont.

Vooral wordt ook aangedrongen op a f
schaffing van het lokaal spoorverkeer en 
een beter co-ordinatie van het streekver- 
keer.

De Westvlaamse autobusuitbaters w il
len voor deze punten gerust hun verant
w oordelijkheid opnemen. In  het verleden 
hebben ze bewezen vertrouwen te hebben 
in  de toekomst. Ze weten dat die toekomst 
hen behoord en zullen daarom, de ge
meenschap ten dienste, steeds verder ijv e 
ren voor deze rechtvaardige zaak.

VLAANDEREN VOLGT HOLLAND

Door dhr Voorzitter Coussens werd ge
handeld over het schitterend werk dat 
onze Noorderburen op het stuk van auto
busverkeer werd afgelegd. Maar zoals in  
H olland gaan ook w ij in  B elgiK  naar een 
verdere ontvoogding van het autobusver
keer. B ij de uitrusting van een autobus 
dient ongeveer 100.000 fr. luxetaks be
taald. W ie kan nog staande houden, dat 
een autobus een luxe-artikel is ? Men w il 
de autobusuitbaters de nek kraken en 
toch... het is  onbegonnen werk. W ant de 
publieke mening wentelt zich meer en 
meer naar onze zijde en de tijd  komt, dat 
onze bevolking verantwoording zal v ra 
gen aan hen, die het autobusverkeer zo
lang hebben gesaboteerd.

De autobusuitbaters dienen van hun z ij
de nauwer aaneen te sluiten. E r  zullen 
n a tu u rlijk  steeds lijn e n  z ijn  die niet ren
derend zijn , doch door een compensatie- 
stelsel zullen de renderende lijn e n  de 
niet-renderende een b illijk e  w inst verze
keren. Over gans de porvlncie zal een ta
rie f worden toegepast, zullen de uurroos
ters kloppen, zal het verkeer uitgebreid en 
verbeterd worden, zodat praktisch geen 
dorpen meer geïsoleerd zullen zijn.

Door de Syndikaten ook, wordt de u it
breiding van het autobusverkeer tegen
gewerkt, omdat gevreesd wordt dat hun 
leden in de tram m aatschpij zullen w erk
loos vallen. Voor het ogenblik stellen de 
Westvlaamse autobus- en autocaruitbaters 
reeds meer personeel te werk dan de 
tram m aatschappij, en, wat meer is : dit 
personeel wordt veel beter betaald dan 
dit der tramm aatschappij. De autobus
uitbaters zijn  steeds bereid dit personeel 
over te nemen en te scholen. Gevaar voor 
werkloosheid bestaat er niet.

Het lig t niet in de bedoeling van de 
autobusuitbaters te velde te trekken tegen 
alles wat spoor is. Maar daar waar einde
l i jk  door de m aatschappijen van groot 
spoor en buurtspoor zelf wordt toegege
ven dat de exploitatie als thans niet meer 
houdbaar is, b lijk t  d u id e lijk  dat de bus 
hier het pleit zal winnen. Het is onduld
baar dat de m aatschappij zich verder als 
parasiet zou in leven houden, niet alleen 
op de kap van de uitbaters, doch ook op 
het zweet van de reizie.rs, de arbeiders, de 
scholieren en de belastingbetalers. De 
autobusuitbaters -dienen een goede zaak, 
de zaak van de gemeenschap. Dat is  het 
dan ook wat hen tot op heden de moed 
heeft gegeven verder te strijden en te 
volharden tot aan de uiteindelijke over
w inning van de baan op het spoor, die
door de evolutie van het verkeerswezen 
niet te stuiten is. H r

Regelmatigheidscriterium "V.C De Zeemeeuw”
1. H U Y G H E V ictor 121 Broucke A.
2. De B lock Louis 76 44. G illes G. 9
3. V an Bossel Cyriel 72 Dewaele
4. Rosseel C yriel 65 46. Franco 8
5. Dekeersgieter R. 58 Casier
6. Deketelaere Lucien 42 V lerinck
7. Salem bier W. 40 49. O osterlinck 7
8. Vandewalle W. 37 50. De R uyck 6
9. Van Massenhove 36 51, Bonneure 5

Sandelé Van Kerckhove
Vandenbroucke G, 53. Van Tyghem 4

12. D’Hondt 34 Parm entier
13. Deroo 33 Lams
14. W ynants 31 C reyf
15. Saelen 29 57. Casteleyn 3
16. Van Stechelman A. 26 Kerckaert
17. V an Maele 25 Deneve

Joseph Roger 60. Goethals 2
19. Demunster B. 23 Persyn
20. Van Belle 21 Vanderheyde
21. Dewilde M. 20 63. Van Speybrouck 1

Naert Van den Burch
23. Demuynck 19 Van W ellem

Poppe Detollenaere
25. W elvaert
26. Matthys 

Van Vynckt
26. V icto r Lucien 

Van Holsbeke 
Hebb 

31. Speeckaert 
Boucquez 

33. Van W ynsberghe 
Seys G.
Sys Ch.
V ivey

37. Sels Em.
38. W illem s 

D ’H ulster
40. W illem sen E. 

Rooseboom 
Bossue

18
16

15

14

13

12
11

10

Hr

JONGE 
SPORTM ANNEN !

(Vervolg van blz. 10)

al aanmoediging om de opgelegde proeven 
klein  te krijgen. Velen zullen Donderdag
avond gelukkig het Hermes terrein verla
ten, gelukkig omdat ze eens f lin k  het 
kru im  uit hun kuiten hebben kunnen 
persen en bewust van een grotere per
soonlijke waarde. De proeven welke door 
de ju n io rs  (18 tot 20 ja a r) en seniors (20 
ja a r en ouder) dienen afgelegd, behelsen 
twee loopnumm ers, één spring- en één 
werpnum mer. De m inim um prestaties z ijn : 
100 m. in  14 sec., 400 m. in  1 min. 5 sec., 
1000 m. in  3 min. 20 sec.; hoogspringen :
1,35 meter, verspringen 4,75 m. en kogel
stoten (5 kgr.) 8,60.

En met een good luck aan al deze die 
zihc Donderdagavond op Hermes zullen 
aanmelden sluiten we deze oproep met 
onze ereste woorden : Jonge sportm an
nen, het brevet wacht u !

Foufen en Overtredingen
(Vervolg van b!z 10)

herbegonnen worden met een 
scheidsrechtersbal op de plaats waar 
de inbreuk geschiedde, maar indien 
de speler een zwaardere fout beging, 
zal hij gestraft worden volgens de 
aard van zijn inbreuk;

k) wanneer hij bestendig de spel
regels overtreedt;

1) wanneer hij met woord en gebaar 
de scheidsrechterlijke beslissingen 
afkeurt;

m) wanneer hij zich onbehoorlijk 
gedraagt.

Voor elk dezer drie laatste fouten 
zal een ONRECHTSTREEKSE VRIJE 
SCHOP worden toegekend aan de te
genpartij op de plaats waar de in
breuk geschiedde.

XXX

Een speler ZAL W O R DE N  U ITGE
SLOTEN :

n) zo hij zich slecht gedraagt, d.w.z. 
kwetsende woorden uitspreekt of 
naar het inzicht van de scheidsrech
ter brutaal speelt;

o) zo hij, na reeds een vermaning 
te hebben opgelopen, zich verder on
behoorlijk gedraagt.

Indien het spel stilgelegd werd we
gens de uitsluiting van een speler 
voor onbehoorlijk gedrag, zonder dat 
een andere inbreuk op de spelregels 
werd gepleegd, zal het spel hernomen 
worden met een onrechtstreekse vrije 
schop in het voordeel van de tegen
partij en op de plaats waar de in
breuk gebeurde.
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Examenuitslagen 
van de 

le zittijd 
♦ ♦ ♦

FA C U LITEIT  DER RECHTEN  
1e DOCTORAAT

Op voldoende wijze : Louwers Paul, 
Oostende; Van de Walle Laurent, 
Oostende ;

2e DOCTORAAT
Op voldoende wijze : Dhaenens Ju

les, Mariakerke; Maes Etienne, Heist; 
Van Beylen Walter, Uitkerke;

3e DOCTORAAT
Op voldoende wijze : De Wulf Ro

ger, De Panne; De Gomme Christian, 
Adinkerke;

FA C U LTEIT  DER W IJSB EG EER TE  
EN LETTER EN  

2e CANDIDATUUR 
VOORBEREIDEND TOT DE RECHTEN

Met grote onderscheiding : Borret 
Jan, Oostende.

Op voldoende wijze : Ampe Rafael, 
Oostende.

HOGER INSTITUUT VOOR 
KUN STGESCH IEDEN IS EN 

OUDHEIDKUNDE 
2e CANDIDATUUR

Met onderscheiding : Nenquin 
Jackie, Oostende.

VOORBEREIDEN DE TECHN ISCHE  
SCHOOL 

GRAAD VAN CANDIDAAT 
B U R G ER LIJK  INGENIEUR  

2e PROEF
Met de grootste onderscheiding : 

Dechaene Robert, Oostende.
Met onderscheiding : De Roo Guido, 

Oostende.
Op voldoende wijze : Gobin René, 

Oostende.

Uurtabel der Buurtlijnen
Oostende-Vismijn 

nr 8
V ertrekuren van Oostende-Kaaistation : 
Op de werkdagen :

6.00 6.45 7,00 7.15 7.22 7.30 7.38 7.46 
7.54 8.02 8.10 8.18 8.30 9.00 9.30
10.00 10.30 11.00 11.30 11.48 12.00 12.30 13.00 
13.30 14.00 

Vertrekuren van de V ism ijn  :
6,12 7.00 7.15 7.27 7.34 7.42 7.50 7.58 
8.06 8.15 8.22 8.30 8.45 9.15 9.45 10.15 

10.45 11.15 11.45 12.00 12.15 12.45 13.15 13.45 
14.12

Op de Donderdagen :
6.47 7.22 7.39 7.54 8.09 
9.02 9.17 9.32 9.47 10.02

11.02 11.17 11.32 11.47 12.02 
vervolgens zie werkdagen. 

Op de Zondagen :
6.47 7.16 7.45 8.14 8.44

10.29 10.49 11.09 11.29 11.49 
13.09 13.29 13.44 13.54 14.04
14.44 14.54 15.04 15.14 15.29
16.29 16.44 16.59 17.14 17.24 
18.04 18.14 18.24 18.44 18.56
19.44 19.56 20.08 20.20 20.32
21.14 21.29 21.44 21.59 22.14
23.14 23.29 23.44

Van Bredene : 6.44.

8.24 8.39 8.51
10.17 10.32 10.47
12.17 12.32 12.47

9.14 
12.09
14.14
15.44 
17.34 
19.08
22.44 
22.29

9.44
12.29
14.24
15.59
17.44 
19.20
22.44
22.44

10.09
12.49
14.34
16.14
17.54
19.32
20.59
22.59

Oostende-Vuurtor en Oostende- Sas-Slijkens 
nr 3 nr 4

8.10 8.25 8.37
10.03 10.18 10.33
12.03 12.18 12.33

Vertrekuren van Oostende Kaaistation : 
Op de werkdagen :

6.25 7.08 7.25 7.40 7.55 8.10 8.25 8.43 
9,03 9.23 9.43 10.03 10.23 10.43 11.03 11.23

11.43 12.01 12.16 12.33 12.48 13.03 13.18 13.33 
13.48 14.03 14.18 14.33 14.48 15.03 15.18 15.33
15.47 15.57 16.07 16.17 16.27 16.37 16.47 16.57 
17.07 17.17 17.27 17.37 17.47 17.57 18.07 18.17 
18.27 18.37 18.50 19.10 19.30 20.00 20.30 21.00
21.30 22.00 22.30 23.00 23.30 

Naar Bredene aan Zee : 6.25 
Op de Donderdagen :

6.25 7.08 7.25 7.40 7.55 
8.48 9.03 9.18 9.33 9.48

10.48 11.03 11.18 11.33 11.48 
vervolgens zie werkdagen

Op de Zondagen :
6.25 7,02 7.31 8.00 8.30

10.15 10.35 10.55 11.15 11.35 
12.55 13.15 13.30 13.40 13.50
14.30 14.40 14.50 15.00 15.15
16.15 16.30 16.45 17.00 17.10 
17.50 18.00 18.10 18.20 18.30 
19.18 19.30 19.42 19.54 20.06 
21.0,0 21.15 21.30 21.45 22.00
23.00 23.15 23.30 

Naar Bredene : 6.25
Vertrekuren van Vuurtoren :
Op de werkdagen :

6.47 7.22 7.93 7.54 8.09 8.24 8.39 8.57 
9.17 9.37 9.57 10.17 10.37 10.57 11.17 11.37 

11.57 12.15 12.30 12.47 13.02 13.17 13.32 13.47 
14.02 14.17 14.32 14.47 15.02 15.17 15.32 15.47
16.01 16.11 16.21 16.31 16.41 16.51 17.01 17.11 
17.21 17.31 17.41 17.51 18.01 18.11 18.21 18.31 
18.41 18.51 19.04 19.24 19.44 20.14 20.44 21.14
21.44 22.14 22.44 23.14 23.44 

Van Bredene : 6.44.

9.00
11.55
14.00
15.30
17.20
18.42
20.18
22.15

9.30
12.15
14.10
15.45
17.30 
18.54
20.30
22.30

9.55
12.35
14.20
16.00
17.40
19.06
20.45
22.45

Folkloristische stoet en Cavalcade te Bredene
O M »  2  J U J L I  e . J t .

Met deze stoet wordt steeds op pas- noritas, Oostende; 10. Supportersclub 
sende wijze de officiële opening van «Trouw aan Rood en Groen», Bredene 
het zomerseizoen van deze heerlijke Slykens; 11. De Klakkertjes, Heist;
familiebadplaats ingeluid, waar gedu
rende twee maanden een uitgelezen 
gevarieerd feestprogramma aan de 
badgasten wordt aangeboden.

Dit jaar zullen de voorgaande uit
gaven in alle luister overtroffen wor-

12. De Sasse Mossels Biljartclub, Bre
dene Nukker; 13. Het Indianenkamp, 
Zeejeugd, Oostende; 14. Admiraal 
Popham en zijn gevolg, Karabijn- 
schutters, Bredene Slykens; 15. Sup
portersclub ASO, Bredene; 16. Trom-

Oostende— Sas Slykens
V ertrekuren van Oostende K aaistation :
Op de werkdagen :

6.31 6.53 7.18 7.33 7.48 8.03 8.18 8.33
8.53 9.13 9.33 9.53 10.13 10.33 10.53 11.13 

11.33 11.53 12.08 12.23 12.40 12.55 13.10 13.25
13.40 13.55 14.10 14.25 14.40 14.55 15.10 15.25
15.40 15.55 16.10 16.25 16.40 16.55 17.10 17.25
17.40 17.55 18.10 18.25 18.40 19.00 19.20 19.45
20.15 20.45 21.15 21.45 22.15 22.45 23.15 

Naar Bredene Dorp : 23.15.
Op de Donderdagen :

6.31 6.53 7.18 7.33 7.48 8.03 8.18 8.33 
8.42 8.55 9.10 9.25 9.40 9.55 10.10 10.25

10.40 10.55 10.10 11.25 11.40 11.55 12.10 12.25
12.40 vervolgens zie werkdagen.

Op de Zondagen :
6.46 7.15 7.45 8.15 8.45 9.15 9.45 10.05

10.25 10.45 11.05 11.25 11.45 12.05 12.25 12.45
13.05 13.23 13.38 13.53 14.08 14.23 14.38 14.53
15.08 15.23 15.38 15.53 16.08 16.23 16.53 17.08
17.23 17.38 17.53 18.08 18.23 18.36 18.48 19.00 
19.12 19.24 19.36 19.48 20.00 20.12 20.24 20.38
20.53 21.08 21.23 21.38 21.53 22.08 22.23 22.38
22.53 23.08 23.22

Naar Bredene Dorp : 23.22.
V ertrekuren van Sas Slykens :
Op de werkdagen :

6.45 7.08 7.33 7.48 8.03 8.18 8.33 8.48 
9.08 9.28 9.48 10.08 10.28 10.48 11.08 11.28

11.48 12.08 12.23 12.38 12.55 13.10 13.25 13.40
13.55 14.10 14.25 14.40 14.55 15.10 15.25 15.40
15.55 16.10 16.25 16.40 16.55 17.10 17.25 17.40
17.55 18.10 18.25 18.40 18.55 19.15 19.35 20.00 
20.30 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00 23.38

Van Bredene Dorp : 23.33.
Op de Donderdagen :

6.45 7.08 7.33 7.48 8.03 8.18 8.33 8.48 
8.56 9.10 9.25 9.40 9.55 10.10 10.25 10.40

10.55 11.10 11.25 11.40 11.55 12.10 12.25 12.40
12.55 vervolgens zie werkdagen.

7.00 7.30 8.00 8.30 9.00 9.30 10.00 10.20
10.40 11.00 11.20 11.40 12.00 12.20 12.40 13.00 
13.20 13.38 13.53 14.08 14.23 14.38 14.53 15.08
15.23 15.38 15.53 16.08 16,23 16.38 16.53 17.08
17.23 17.38 17.53 18.08 18.23 18.38 18.51 19.03
19.15 19.27 19.39 19.51 20.03 20.15 20.27 20.39
20.53 21.08 21.23 21.38 21.53 22.08 22.23 22.38
22.53 23.08 23.23 23.45

Van Bredene Dorp : 23.40.

den, want benevens de talrijke bonte petterskorps «De Zwaluw», Eernegem;
folkloristische groepen zal het prach 
tig historisch reuzenpaar Albrecht en 
Isabella voor het eerst in de stoet mee 
opstappen.

36 groepen werden aangeworven 
waaronder verschillende met mooie 
praalwagens.

TECHN ISCHE GEGEVENS  
—  De reclamewagens gaan de eigen-

17. De Zigeuners, «Home des Enfants 
du Hainaut», Bredene; 18. Ali-Baba 
en de 40 Rovers, Oostende; 19. De 
Matrozen, Concordia, Bredene; 20. De 
landingsboot, Torhout; 21- De Lustige 
Molenaars, Kortrijk; 22. Het oude 
boldersspel «Hand met bol», Bredene 
Slykens; 23. Hondenclub «Mijn Ver
trouwen», Oostende Opex; 24. Koning

lijke stoet vooraf, hun verzamelplaats Voetbal, «SV Bredene», Bredene; 25. 
is op de Prinses Elisabethlaan op het De Kasteelheren en de Kasteelvrou- 
gedeelte gelegen tussen de Sasbrug en wen, Bredene; 26. De Piraten, Lede- 
het gebouw van de «Ibis». Vertrek der berg ; 27. De VG O  Gilles, Supporters- 
reclamewagens om 14,30 uur stipt. De club, Bredene Slykens; 28. De Schot- 
deelname der reclamewagens is gra- ten «Ostendia», Oostende; 29. De Na- 
tis, voor inschrijvingen en alle inlich- tuurvrienden ATB, Bredene; 30. De 
tingen zich wenden of schrijven naar par West Cowboy’s, Kortrijk; 31. De 
het Secretariaat van het Gemeente- Oudstrijders «Duviso» met de 9 pro
lijk Sport- en Feestcomité, Nukker- vinciën, Bredene; 32. De Arabieren, 
straat, 54, te Bredene. «Het Noorderlicht», Zelzaete; 33. De
—  De maatschappijen melden zich Historische Reuzen «Albrecht en Isa
’s morgens tussen 10,30 en 13,30 uur bella», Gent; 34. Het Aartshertogelijk 
aan op het Gemeentehuis tot af halen gevolg, Gent; 35. Ecurie Bonte, Oost- 
van hun rangnummer. ende; 36. «Dageraad», Toneelkring,

Te 14,15 ur. verzameling op de Prins Bredene.
Albertlaan alwaar vertrek om 14,45 u. RECLAMEWAGENS
zeer stipt, langs volgende wegwijzer : Brouwerij Aigle-Belgica, Oostende;

Prins Albertlaan, Prinses Elisabeth- Macaroni Pax; Coca-Cola; Every day 
laan, Nukkerstraat, Nukkerbrug, icecreem; Every day Icecreem; De 
Dorpstraat (alwaar eerste oponthoud Beukelaer; Macaroni Pax; Coca-Cola; 
ter hoogte van de herberg Meule- Firma Catteeuw; Every day Icecreem; 
meester), Dorp Duinenstraat (alwaar Radio Marlein; Every day Icecreem; 
tweede oponthoud ter hoogte der zelfwasserij Defever; Brouwerij der 
Zandstraat), Golfstraat, Gentstraat, Kust Brys; Macaroni Pax; Coca-Cola; 
Kapellestraat, Driftweg (défilé voor Rombouts Koffie; Meubelhuis Primus, 
de eretribune ter hoogte van het Oostende; Brouwerij Vondel, Meule- 
Feestplein), Ontbinding ter hoogte beke.
van de Polderstraat. --- ------------------- —-—
—  Tijdens de stoet collecte voor G.
S.F.C.
—  8 mooie zijden fanions worden 
uitgeloofd, deze fanions werden met 
de hand geschilderd door de heer Jo
zef Dewulf.

Benevens de diploma’s worden een 
20-tal bekers of andere kunstwerken 
uitgeloofd door volgende schenkers :
Al. Costenoble, Georges Luca, Camiel 
Luca, Jeroom Depoórter (3), Fr. Beu- 
selinck (2), Dagblad «Le Soir», Cam
ping Devos, Uitgeverij Roquet, Oost- 
ende-Dover, Ursmar Bauwens, Brou
werij Aigle Belgica, Brouwerij Van- 
hufte, Coca-cola, Subrimo Brugge,
Pneus Defever, Brouwerij Demunck 
(Leon Versluys), Marino Tratsaert,
Alfons Deschagt, Pronostieken Prior,
Brouwerij der Kust (Willy Brys).
—  Officiële ontvangst en prijsuitde
ling om 20 uur in het Casino te Bre
dene.
—  Van 18 uur af opvoeren van dan
sen op het Feestplein.

U ITSLAG EN
VAN AANBESTEDINGEN

—  22 Ju n i : Oostende : herstellen van 
oorlogsschade aan de K o n in k lijk e  Gaan
derijen : lot 1 , algemene herstellingsw er
ken; lot 2 : natuursteen (blauwsteen, 
witsteen en m arm er) ; lot 3 : sch rijn - en 
schilderw erk.

Lot 1 : Vanhecke, Nieuwpoortstwg, 22, 
M iddelkerke : 4.423.688,06 fr. —  Hoogste 
aanbod : Coppens J., G istel : 5.900.784,68 
fr.

Lot 2 : Cie Gle de Commerce, B ourlastr. 
15, Antwerpen : 3.676.912,50 fr. —  Hoog
ste aanbod : Vandekerckhove J „  lep er : 
6.489.575,50 fr.

Lot 3 De Groote J., St Petersburgstr. 87, 
Oostende : 2.365.122,20 fr. —  Hoogste aan
bod : L in g ie r R „  : 3.544.418,41 fr.
—  20 Ju n i : R A M S K A P E L L E -H E IS T  : 
H erstellen van oorlogsschade en verbete- 
ringsw erken aan het gemeentehuis en be
meubelen van het gemeentehuis. : Styns 
L., Lissewege : 146.169,39 fr. —  Hoogste 
aanbod : 192.091,35 fr.
—  15 Ju n i : OOSTENDE : leveren van 
ongeteerd m anillatouw , schiemansgaren, 
zeilgaren, m arlin, lijn e n  en koorden van 
verschillende soort : E r  werden slechts 
gedeeltelijke in sch rijv in g e n  ingediend, 
w aarvan de lijs t  kan geraadpleegd worden 
op voorm elde dienst.
—  16 Ju n i : OOSTENDE : In  staat stel
len van de m ijnveger NMS 266. : R. Pane- 
si, Oostende : 374.394 fr. —  Hoogste aan
bod : A. Seghers, te Oostende : 596.545 fr.

13 Ju n i : Z E E B R U G G E  : herbouwen 
van een huls, 138, E ve n d ijk  Oost : Ja n s
sens, Lissewege : 374.422,73 fr. —  Hoogste 
aanbod : Maenhoudt C., Zeebrugge 
416.994,28 fr.
—  16 Ju n i : STEN E : herbouwen van een 
huis, St Jo risstr. : Verkem pinck G., Stene, 
271.182 fr. —  Hoogste aanbod : Dereere F., 
Moere : 299.914 fr.

DEELNEM ENDE MAATSCHAPPIJEN
1. Gemeentelijke harmonie Brede

ne; 2. het Kaartersspel «l’Aigle», 
Oostende; 3. Rode Kruis-af deling, 
Bredene; 4. Miniatuur tèntendorp, 
Soc. Jeugd, Bredene; 5. Hondenclub 
«De Sasse Herder»; 6. Kaartersclub 
«Voor Allen», Bredene; 7. De Schot
ten, Meulebeke; 8. Het huwelijk van 
Pol en Louise, Spaarders «Ons Ver
maak», Bredene; 9. De Senors en Se-

AAN BESTEDIN GEN
—. 3 J u li  : Te 11 u u r op de Dienst der 
M ilita ire  Gebouwen-Luchtmacht, Géruzet- 
kazerne, Gen. Jacqueslaan, Etterbeek : leg
gen der centrale verw arm ing in  het blok 
van de Staf op het Vliegveld te K oksijde.
—  3 J u li : Te 11 uur op de Dienst der M i
lita ire  Gebouwen, 19, M eirstraat, Antwer
pen : schilderen van 43 lokalen, 5 trapza
len en 2 gangen van blok R  in  de Gen. 
Mahieukazerne te Oostende.
—  3 J u li : Te 11 uur op de Dienst der 
kw artieren, P rin s Boudewijnkazerne, blok 
I I I ,  lok., 309, D aillyplaats, B russel : leve
ren van 2 statische driephasenstroom- 
transform atoren van 75 KVA , in  het Kamp 
van Lom bardsijde.
—  4 J u li : Te 19 uur ten gemeentehuize 
te Oostduinkerke : herstellen van oorlogs
schade aan het brandweerm ateriaal.
—  4 J u li : Te 11 uur op de W atering van 
Eyensluis-G rootreygarsvliet, • 18, Braam - 
bergstraat, Brugge : delvingswerken onder 
Uitkerke, Ram skapelle, Zeebrugge, Oost- 
kerke en Brugge.
—  5 J u li : Te 11 uur ter Co-operatieve 
voor Gesinistreerden, Oud Station, Oost
ende : herbouwen van een huis, 253, Stui- 
verstraat, Oostende. Eig. h. R. Hofmans, 
33, Osselstraat, Brussegem.
—  6 J u li : Te 11 uur ten stadhuize te 
Oostende : leggen en herstellen van voet
paden op verschillende plaatsen van de 
stad.

—  6 J u li : Te 11 uur, ten stadhuize te 
Oostende : herstellen van het orgel van 
de kerk OLV (Hazegras).

—  7 J u li : Te 11 uur op de Bijzondere 
D ienst der K ust, 69, Langestraat te Oost
ende : aanleggen en herstellen van bevloe
ringen in  ceramiektegels op de wandelweg 
van de Z eedijk te Duinbergen.
—  7 J u li  : Te 11 uur op de Dienst der 
Gebouwen, 34, Lange Rei, Brugge : bou
wen van een u itk ijk p o st in  gewapend be
ton op de Z eedijk te Knokke.
—  7 J u li  : Te 11 u u r op de Dienst der 
Gebouwen, 34, Lange Rei, Brugge : her- 
besteding voor het uitbreiden van de wa- 
ter- en brandweerleidingen voor de w erk
huizen van het Zeewezen te Oostende.
—  3 J u li : Te 11 uur ter Co-operatieve 
voor Gesinistreerden, Oud Station, Oost
ende : herbouwen van een woonhuis, 18, 
R enteniersstraat, Oostende. Eig. h. G. W ar- 
Iop, 89, Hooghof, Dranouter.
—  10 J u li : Te 11 uur in  de P a sto rij van 
de O .L.V.-kerk te Nieuwpoort : electrici- 
teitsinstallatie  in  de O .L.Vrouwkerk.
—  10 J u li  : Te 11 uur op de Dienst der 
M ilita ire  Gebouwen, 27, H ooistraat, B rug 
ge : leveren van hout in  de Gen. M ahieu
kazerne te Oostende.
—  13 J u li  : Te 11 uu r ten stadhuize te 
Oostende : aanleggen van rio len in  de 
W esterw ijk, de w ijk  M ariakerke en de oude 
stad (lot 1 ).
—  14 J u li  : Te 11 uu r op de B ijz . Dienst 
der K ust, 69, Langestraat, Oostende : her
stellen van gedeelten zeedijkglooiing ten 
W esten van de Vooruitsprong te W end ui
ne.
—  17 J u li  : Te 11 uur ter P a sto rij te 
Nieuwpoort-Stad : herstellen van oor
logsschade aan de wegenis rond de kerk.

B R U N E T  &  C

Tel. 71 .319  —  Telegr. «Compas»
O O S T  F,  N  O  £

Zeevisgroothapdel
SPECIALITEITEN  

V E R S E ,  G E Z O U T E N  en
B E V R O R E N  H A R I N G  (2)
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aaa% de meek
ZON D A G  : Gevulde tomaten - M a

gere zomergroentesoep - Gebraden 
poularde - Compote - Gebakken 
aardappelen - Maizenapudding met 
rood bessensap.

M A A N D A G  : Gebakken kalfslapjes
- Bloemkool met witte saus - Gekook
te aardappelen - Fruit.

D INSDAG  : Gestoofde kabeljauw 
met paddestoelen - Rijstrand met 
gestoofde krieken.

W O E N SD A G  : Biefstuk - Sla - Fri
tes - Carameleieren.

D ON D E R D A G  ; Gehakt - Erwtjes 
en worteltjes - Gekookte aardappelen
- Fruit.

VRIJDAG  : Garnalen en harde 
eieren - Komkommersla - Gebakken 
aardappelen - Verloren brood.

ZATERDAG  : Varkenscoteletten - 
Snijbonen - Gekookte aardappelen - 
Kamemelkpap.

VOOR DE L EK K E R B E K K EN
M AGERE ZOM ERGROENTESOEP
BENODIG DH EDEN  : 2 liter water, 

7 gram zout, ongeveer 100 gr. wortel
tjes, ongeveer 100 gr. bloemkool, on
geveer 250 gr. doperwtjes (ongedopt 
gewogen), 1 kleine selderij, 1 prei, 
wat kervel, wat peterselie, 40 gr. rijst, 
15 gram aardappelmeel, 30 gr. boter.

BEREIDING : Maak de verschillen
de groenten schoon, hak alles met el
kaar fijn (behalve natuurlijk de dop
erwtjes en ook de peterselie, die af
zonderlijk gehakt wordt en die niet 
met de soep mag meekoken). Laat 
het mengsel in de boter zachtjes (in 
een gedekte pan) smoren, echter zo, 
dat van bruin worden geen sprake is. 
Giet er na ongeveer tien minuten het 
kokende water op, voeg er het zout 
en de rijst bij en laat de soep koken 
tot alles gaar is (ongeveer 3/4 uur); 
bind ze met het aangemengde aard
appelmeel en roer er het laatst de ge
hakte peterselie door.

GEBRADEN POULARDE
BENODIGDH EDEN  : 1 poularde, 50 

gr. lardeerspek, 100 gr. boter, zout, 1 
theelepel gehakte peterselie, citroen, 
peper, 1 lepel wijn.

BEREIDING : Met een uitgespoelde 
en daarna goed uitgewrongen doek 
de vogel van binnen en van buiten 
goed reinigen. Ongeveer 25 gr. van de 
boter vermengen met de peterselie, 
het zout en iets peper, dit mengsel in 
de vogel brengen en hem daarna op
zetten. Met de vleeszijde van eeff 
doorsneden citroen de huid van de 
poularde aan alle kanten inwrijven, 
vervolgens de borst bedekken met 
dunne plakken lardeerspek en deze 
met een dun touwtje vastbinden.

De boter in een braadslede of 
braadpan goudgeel laten worden, de 
poularde op de rug er in leggen, be
gieten met de hete boter, het deksel 
op de braadslede of braadpan doen en 
de poularde in de oven of bovenop 
gaar en goudgeel braden. Vóór het 
opdoen het touw en spek verwijderen 
en de saus afmaken met wat water 
en een lepel witte Bordeaux of M a
deira.

ORANJEVLA
BENODIGDH EDEN  ; 8 eieren, 5 si

naasappelen, 1 citroen, 150 gr. suiker 
(voor de eiermassa), 100 gr. suiker 
(voor de caramel).

BEREIDING : De eieren met 150 
gr. suiker, het citroen- en sinaasap
pelsap en de geraspte schil van een 
halve citroen en 1 sinaasappel klop
pen tot een dikke witachtige massa, 
en een warme pudding- of timbale- 
vorm er aan de binnenkant bekleden: 
eerst de vorm met warm water om
spoelen, hierin wat vla gieten en de
ze in de vorm laten rondlopen, zodat 
de binnenwand en bodem geheel er 
mee bedekt worden. De eiermassa in 
de vorm gieten en deze 1 à 1 1/4 uur 
dichtgedekt au bain-marie zetten in 
water, dat voortdurend tegen de kook 
aan gehouden wordt.

Ons w ekelijks 
praatje

KEUKEN GEH EIM EN  
WE ETEN  TOMATEN...

In deze tijd van het jaar komen er 
weer meer en meer tomaten en wordt 
de prijs weer zo, dat iedereen van de
ze heerlijke gezonde vrucht kan ge
nieten. Tomaten bevatten een massa 
vitaminen C en voedingszouten en 
zijn licht verteerbaar. Ze kunnen op 
tientallen manieren klaargemaakt en

vormen zodoende een aangename af
wisseling op ons menu.

Speciaal voor saladen zijn zij 
uiterst geschikt en de huisvrouw kan 
hiermede tonen, dat zj handig is en 
fantasie bezit.

Ook voor het vullen komen tomaten 
vooral in aanmerking. Deze tomaten 
moeten echter groot en stevig zijn, 
goed rijp en volkomen gaaf. Van iede
re tomaat snijdt men met een scherp 
puntig of speciaal tomatenmesje een 
flink dekseltje af en verwijdert dan 
het harde stronkje en de pitjes in het 
midden. Bestrooi vervolgens de ont
stane holte van binnen met zout, en 
plaatst nu de tomaten met de opening 
naar beneden op een zeef, zodat al 
het sap er uit kan druipen. Dit sap, 
en ook hetgeen men uit de tomaten 
gehaald heeft, gebruikt men voor soep 
of tomatensaus. Deze uitgeholde to
maten kunnen met verschillende 
mengsels opgevuld worden. Denken 
we in de eerste plaats maar eens aan 
garnalen en mayonnaise. Maar ook 
koud vlees, hardgekookte eieren, rest
jes vis en groenten komen hiervoor 
in aanmerking. Op deze manier kun
nen we ook kleine etensresten, die 
anders niet meer gebruikt worden, tot 
een smakelijk vul-mengsel verwerken, 
mits er een pikant smaakje aan toe
gevoegd wordt. Presenteer gevulde 
tomaten op grote frisse slabladeren.

Al is het helemaal niet noodzake
lijk, toch houden sommige mensen 
er aan, dat tomaten geschild worden. 
Leg ze hiervoor een paar minuten in 
kokend water en haal er vlug het 
huidje af met een vruchtenmesje of 
zilveren lepeltje.

Bij gevulde tomaten laten we ech
ter het best het velletje er om, omdat 
ze dan steviger blijven.

HUISH OUDELIJKE WENKEN
- Witte wijnvlekken verdwijnen uit 
een tafelkleed door ze in kokende 
melk te leggen. Zolang laten liggen 
tot de vlekken volledig weg zijn.
- Uitgeverfde meubelen kunnen we 
schoonhouden met... melk. Hiermee 
kunnen we aan de meubelen geen 
schade berokkenen en het resultaat is 
uitstekend.
- Tussor en chantung zijn stofjes, 
die vooral deze zomer zeer worden 
gedragen. Dit materiaal moet, in te
genstelling met andere zijde, geheel 
droog zijn voor het met een heet ijzer 
gestreken wordt. Om  aan tussor een 
mooie glans en voldoende stijfheid te 
geven doopt men het in een beetje 
melk, bij wijze van stijfsel.
- Bij het strijken van gesteven was
goed zal dit niet meer aan het ijzer 
blijven kleven, als we bij het stijfsel 
een klein snuifje zout voegen.
- Vruchtenvlekken kunnen in de 
meeste gevallen uit niet-wasbare 
weefsels met absolute alcohol verwij
derd worden. Als de stof wel gewassen 
kan worden, moet dat dadelijk gebeu
ren in koud water; ze mogen niet met 
zeep in aanraking komen

Ook kan men bij verse vruchten
vlekken de stof strak over een kom 
spannen en precies op de vlek een 
straal lauw water gieten.

W IL U EEN FR ISSE TIN T HEBBEN ?..
In de laatste jaren is men tot de 

conclusie gekomen, dat zeer veel 
vruchten en groentensoorten sappen 
en stoffen bevatten, die een frisse 
tint kunnen verschaffen. Dezelfde 
sappen komen ook voor in vele 
schoonheidsmiddelen; maar dan moet 
men er veel geld voor betalen; terwijl 
groente en fruit betrekkelijk goed
koop is.

Wanneer men de beide maskers, die 
hieronder beschreven worden, enige 
tijd na elkaar afwisselend gebruikt, 
zal men spoedig de goede resultaten 
kunnen bewonderen.

Voor de behandeling met komkom
mer reinigt men het gelaat eerst met 
een goede vette crême. Dan schaaft 
men een 1/4 komkommer, doet de 
massa in een lap fijn gaas, die men 
eerst in kokend water steriel heeft 
gemaakt en knijpt er het sap uit. 
Daarna doopt men een andere lap 
gaas in dit sap en legt deze dubbel 
over het gezicht, waarna men onge
veer 10 minuten met gesloten ogen 
blijft liggen. Men moet de lap overal 
goed op het gezicht drukken. Vervol
gens wast men het gezicht met lauw
warm water af en droogt het goed. 
Vóór men de crême en poeder oplegt, 
gebruikt men eerst een astringerend 
gezichtswater.

De behandeling met tomaten is pre
cies dezelfde. Men gebruike daartoe 
een grote rijpe tomaat, die men in 
plakken snijdt en dan uitdrukt. Bij 
het sap voegt men 2 theelepels ci
troensap.

CINDERELLA
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Visserijnieuws uit Frankrijk
NIEUWE HAVENOFFICI1EREN TE  

D U IN KERKE
De hh. Lamoureux en Le Guen, die 

tot op heden tijdelijk als zeehavenof- 
ficier te Duinkerke aangesteld waren, 
zijn onlangs benoemd in vast ver
band.

VISSERIJPRO D UKTIE TE DIEPPE
Ge'durende de week van 9 tot 15 

Juni werden ter vismijn van Dieppe 
193.927 kgr. vis aangevoerd voor een 
totale som van 16.517.840 fr.

ARBEIDSONGEVAL T E  DIEPPE
Donderdag 15 Juni rond 3 uur in 

de morgen is de scheepswachter An
dré Lemercier van 6 -meter hoge trap 
gevallen op de brug van het vissers
vaartuig «Etienne-Rimbert». Gekwetst 
aan het rechter been en op verschei
dene andere plaatsen van het lichaam 
werd het slachtoffer naar het hospi
taal overgebracht.

VIS VAN 700 KG. ?
De treiler «Sainte-Scholastique», re

der Perrault Georges, bracht een 
magnetische mijn binnen wegende 
ongeveer 700 kg. Dit beestje kon niet 
ontladen worden en de schipper was 
verplicht met ’t projectiel terug naar 
zee te gaan om het in een niet be
vaarbare plaats uit te werpen, waar 
het tot ontploffing zou gebracht wor
den.

DE V ISSER IJ IN MEI
De Boulonese vissersvloot bracht ge

durende de maand Mei 3.755 ton vis 
binnen vo.or een gezamenlijke waarde 
van 193.364.575 fr. De gemiddelde 
prijs was 51 fr. De opbrengsten namen 
sterk af gedurende de maand Mei ten 
opzichte van deze in April door het 
feit, dat een groot deel der vloot stil 
lag.

WEDEROPBOUW VAN DE HAVEN 
VAN ST. MALO

Uit goe'de bron werd vernomen, dat 
de haven van St. Malo, die door de 
oorlogsgebeurtenissen geteisterd werd, 
binnenkort zal hersteld wo.rden.

De werken zullen begin 1951 geëin
digd zijn.

ZEEW IJDING TE DOUARNENEZ
Op Zondag 18 Juni had de jaar

lijkse traditionele zeewijding plaats 
te Douarnenez. Meer dan zestig vaar
tuigen waren de haven uitgevaren en 
hadden vele passagiers aan boord, die 
op 3 mijlen van de kust de plechtig
heden volgden.

Andere vaartuigen verlieten de ha
ven in onberispelijke orde. Aan boord 
van de «Vaguebönd» had de deken 
van Douarnenez plaats genomen om 
de zeewijdingsplechtigheden te leiden. 
Na de «Libéra» voor de verdronken 
zeelieden werd door de' opvarenden 
van de aanwezige vissersvaartuigen 
een Cantate gezongen, waarna door
twee vissersvaartuigen enorme kran
sen in zee geworpen werden.

TONIJN VAARTUIGEN UITGEVAREN  
T E DOUARNENEZ

De tonijncampagne 1950 is in haar 
volle stadium getreden. 70 vaartuigen 
zijn momenteel aan de tonijnvisserij 
bedrijvig. Van deze visserij wordt véel 
verwacht en talrijke reders, die een 
andere visserij bedreven, Jtiebben hun 
vaartuig uitgerust voor de tonijn.

Kris - Kras
DIENSTPLICHT BIJ DE BRITSE  

VISSERS
De jonge Britse vissers waren tot 

op heden niet verplicht hun militai
re dienstplicht te vervullen in de «Ho
me Fleet», zij mochten eveneens in 
]de landelijke eenheden tredten. Het 
Britse Gouvernement zag de moeilijk
heden van deze binnenlandse situatie 
in en heeft onlangs een nieuwe be
slissing genomen. Voortaan zullen de 
jonge vissers hun dienstplicht alleen
vervullen in de «Royal Navy».

Op 18-jarige leeftijd wordt de vis
ser opgeroepen voor 28 dagen per jaar 
en dit gedurende de vijf eerstkomende 
jaren. Nadien en gedurende een ter
mijn van vier jaar 15 dagen per laar. 
Op deze wijze hoopt het Britse Gou
vernement, dat de loopbaan van de 
jonge visser hierdoor niet zal bena
deeld worden.

RECORDOPBRENGST VAN DE 
TONIJN IN DE U.S.A.

De konservenindustrie voor tonijn 
heeft gedurende de laatste vijf jaren
72.000.000 kisten geproduceerd. (48 do
zen van 200 gr. per kist).

In 1948 bereikte de produktie
7.038.000 kisten.

Van 1935 tot 1940 was, de gemiddel
de voortbrengst 2.947.000 kisten en 
zelfs gedurende de periode van 1940- 
1945 was de voortbrengst niet minder 
dan 3.400.000 kisten

DE VISSERIJ IN WEST-EUROPA
De onlangs gepubliceerde statistie

ken over de visserijproduktie in de 
landen van West-Europa brengen ons 
volgende cijfers :

(in ton)
1949 1948

Noorwegen 1.035.000 1.297.000
Engeland 1.017.000 L059.000
West-Duitsland 461.000 380.000 
Frankrijk 401.000 402.000
Denemarken 216.000 191.000
Nederland 165.000 195.000
België 61.000 64.000

Waar de makreel niet gegeven heeft 
wat men er van verwachtte, kan een 
gunstig tonijnseizoen vele reders van 
de ondergang redden.

ZEEW IJDING T E CONCARNEAU
Zoals in vele kuststeden had ook 

de jaarlijkse zeewijding te Concar
neau plaats- De geestelijkheid was 
aan boord van het visserijwachtschip 
«Raymond-Le Corre»-om de plechtig
heid te leiden. Na dit vaartuig kwam 
de ganse visserijvloot. Gedurende de 
manifestatie cirkelde een watervlieg
tuig van de basis van L c rient boven 
de, voor deze gelegenheid, versierde 
vissersvaartuigen, ’s Avonds werden 
de feestelijkheden besloten met een 
bal ten voordele van de familieleden 
vah de verdronken zeelieden van Con
carneau.

IN HET M ARITIEM E GERECHTSHOF  
T E LORIEN T

Het maritieme gerechtshof te Lo
rient heeft uitspraak gedaan om de 
verantwoordelijkheid vast te stellen 
voor het verlies van het vaartuig «Pe
tite Annick» op de kusten van Marok
ko. De schipper Nédélec Hervé van 
Douarnenez werd veroordeeld tot een 
schadeloosstelling van 20.000 fr., ieder 
der matrozen tot .8 dagen gevangenis
straf en de scheepsjongen werd vrij 
gesproken.

ZEILVAARTUIGEN  OP 
TONIJNENVANGST

De zeilvaartuigen van de volgende 
havens bedrijven momenteel de to- 
nijnvisserij : Quiberon, Etel, Croix, 
Douarnenez, Concarneau, Ile d’ Yeu 
en Sète.

M ARITIEM E FEESTEN
In verscheidene havens worden ma

ritieme feesten ingericht. Les Sables 
kreeg dit jaar benevens haar eigen 
vloot buiten de haven ook het bezoek 
van vissersvaartuigen van naburige 
havens. Al deze vaartuigen, ruim 150, 
namen deel aan een stoet op zee.

Te Croix-de-Vie stonden eveneens 
zeefeesten op het programma, doch 
moesten ruim 2 uren uitgesteld wor
den wegens de aanhoudende ebbe.

Te La, Rochelle kenden de maritie
me feesten een machtig sukses. Aan 
boord van de treiler «Bourrasque» had
den de plechtigheden waaronder de 
zeewijding, plaats.

DE HELICOPTER IN DIENST VAN 
DE V ISSER IJ

Zaterdag had een demonstratie 
plaats te Bordeaux van de manier, 
waarop men drenkelingen kan redden. 
Een persoon gans gekleed sprong in 
de Garonne. Een Helicopter kwam ter 
hulp en bleef op twee meter boven 
de drenkeling hangen. Een touwladder 
werd uitgeworpen, waardoor het de 
rondzwemmende man mogelijk was 
zich in het vliegtuig op te hijsen.

D IEFSTA L AAN BOORD
M. Darsu, ingescheept op de paket- 

boot «Vaillant» te Bordeaux, heeft 
klacht bij de stadspolitie neergelegd 
tegen onbekenden, die in zijn kajuit 
een som gestolen hebben van 40.000 
frank.

V ISSER SFEEST  TE SETE
Op Zondag 2 Juli a.s. zal te Sète het 

jaarlijks vissersfeest plaats grijpen. 
Het programma werd zorgvuldig in el
kaar gezet. Talrijke feestelijkheden 
worden voorzien en men hoopt dat de 
ganse visserijvloot zal binnen zijn om 
aan de plechtigheden te kunnen deel
nemen.

MIJN IN DE KO RRE
De treiler «Saint-Benoit» van de 

visserijvloot van Sète had gedurende 
zijn reis een mijn in de korre. Dit 
goedje woog 1.000 kg. Do.or de Zee
diensten werd het projectiel wegge
haald om te worden onschadelijk ge
maakt.

TW EE NIEUWE VAARTUIGEN VOOR 
SAFI

Uit Marokko zijn twee nieuwe vaar
tuigen vertrokken naar Safi om de 
sardienenvisserij te bedrijven. Deze 
twee nieuwe eenheden werden gedoopt 
«Léone» en «Odette». De eerste meet
17 m. lengte en 3,90 m. breedte. De 
tonnemaat bedraagt 25 ton. Het vaar
tuig is uitgerust met een motor Bau
douin van 90 P.K. De «Léone» werd 
gebouwd te Hendaye in Maart jl.

De «Odette» heeft een tonnemaat 
van 15 ton. De motor heeft een sterk
te van 60 P.K.

Het vaartuig werd gebouwd op de 
scheepswerven van Agosta van Casa
blanca. Beide vaartuigen werden uit
gerust met een radio aan boord en 
een dieptemeter.

W ERKLOOSHEID T E  LA RO CH ELLE
Honderd en veertig vissers werden 

op een dag geregistreerd op de bure
len voor Werkloosheid. Dit tengevol
ge van het stilleggen van talrijke vis
sersvaartuigen, daar de verdiensten 
niet renderend genoeg geacht wer
den.

IN DE VISSERIJSCHOOL TE  
LA RO CH ELLE

Inschrijvingen worden thans ge 
opend in de Visserijschool te La Ro
chelle tot het bekomen van diploma 
van schipper le klas. Speciale lessen 
worden gegeven om de kandidaten 
toe te laten in dit examen op de 
meest verdienstelijke manier te sla 
gen.

liierhhüizen m n  i r u s s e l l e
NIEUWPOORT
Kaai, 20 
Tel. 231.53

OOSTENDE
Nieuwpoortsteenweg, 32 

Tel. 714.92

Z E S  W A A R B O R 
G E N  V O O R  

S U P E R I O R I T E I T  
V A N  G E N E R A L  

M O T O R S  
D I E S E L :

♦ Klein volume - Licht
gewicht.

9 Onmiddellijk aanslaan 
onder alle omstandig
heden.

•  Tweetakt systeem, dus 
hoger rendement. 
Gemakkelijke toegan-» 
kelijkheid van alle be
wegende delen. 
UNIJECTOR, die pomp. 
injector en verstuiver in 
in één orgaan verenigt'. 
Geen hoge-druk brand- 
stofleidingen.
Onderling verwissel* 
bare bewegende delen, 
onafhankelijk van het 
aantal cylinders.

(53)

Sie toestand van  de V in e x lj in  S ixaziüë
Vervolg

DE CEN TRALE EN Z U ID E L IJK E  
ZONE

Deze twee beter gekende streken 
kunnen samen beschreven worden, 
daar zij ongeveer dezelfde fauna heb
ben. Alleen Rio Grande do Sul ver- 
scKilt wat van de overige staten, dit 
waarschijnlijk uit reden van de nabij
heid van de Rio Plata.

De visindustrie in Rio de Janeiro 
heeft reeds zichtbare afmetingen; dit 
zowel wat betreft de schepen als de 
commerciele uitrusting.

De vloot is bijna geheel gemotori
seerd, maar heef gebrek aan koelin- 
richtingen.

Gezien Rio het voornaamste cen
trum van consumptie en distributie 
is, is dit een groot tekort. Grotere bo
ten en betere installaties dringen 
zich op. Voor het toenemen van de 
produktie en de daling van de prij
zen zijn grotere schepen, met een 
grotere actieradius en koelinstallaties 
ten zeerste gewenst. De tegenwoordi
ge produktie is niet voldoende, hoe
wel nu reeds relatief grote hoeveelhe
den op de markt worden gebracht. Al
leen een meer doelmatige visserij-in- 
dustrie, verder van de kust bedreven, 
zou in staat zijn de markt met verse 
vis te bevoorraden en dit niet alleen 
voor de hoofdstad maar ook voor de 
buurstaten.

Hygiëne 
bij het V is verhandelen

Er werd verleden week door de 
Grimsby Port Health Committee be
sloten vertegenwoordigers van de 
treiler-eigenaars, viskopers en Syndi
katen uit te nodigen enkele conferen
ties voor de hygiene bij het verhande
len van vis, bij te wonen. De Medical 
Officier of Health zei dat het nodig 
was dat enige raadgevingen gegeven 
zouden worden in deze aangelegen
heid.

Qeen nieuw ptagtamma
De Herring Industry Board zal zijn 

programma niet hernieuwen. Dit pro
gramma dat voorzag dat alle opbren- 
sten van de verkoop van haring zou
den te zamen gelegd worden, werd be
sproken door de vissersverenigingen.

Een zegsman verklaarde dat er geen 
nieuw programma in voege zou komen 
voor deze Zomer. Aan de Board werd 
toegelaten onderhandelingen te voe
ren met konservenfabrieken voor wat 
de prijs betreft.

Groter opbrengst van Walvisolie

Het Internationaal Walvis Comité in 
Noorwegen heeft de verslagen ontvan
gen van de achttien expedities welke 
deelgenomen hebben aan het walvis- 
vangstseizoen 1949-1950 in de Zuide
lijke IJszee. Die verslagen tonen aan 
dat 16.011 walvissen gevangen werden 
tot op 15 Maart en de produktie olie 
bedroeg 1.881.602 vaten vergeleken 
met 1.841.001 vaten in 1949-1949, voor 
eenzelfde aantal expedities, maar vijf 
en dertig jagers minder. Vermits ge
durende de twee seizoenen beperkt 
werden tot 16.000 vissen, kan de be
tere pro.duktie toegeschreven worden 
aan de betere extractie van olie. In 
1947-1948 werden er 111,2 vaten per 
walvis geproduceerd, in 1948-49 : 115,6 
vaten en 1949-50 : 117,5 vaten.

Bij de kustvisserij, die bedreven 
wordt in de baaien,' meren, langs de 
stranden en tussen de eilanden, komt 
dus de diepzeevisserij. Deze laatste ge
beurt van uit Rio tot in Abrolhos, II- 
heus, in Bahia, Mar novo. Verder nog 
van het Zuiden van Espirito Santo tot 
het Noorden van Rio Grande do Sul. 
De gebruikte boten zijn van hout, 
maar de constructie is sterk en zee
waardig. Alle boten worden: door ruw- 
oliemotoren gedreven en meten van 
30 tot 120 ton gross. In Abrolhos be
staat de vangst uit «garoupa» en 
«badejo’s» (espinehelus morio), verder 
nog (E. atriatus, E. gigas, E. adacen- 
sionis en E. guttatus), «vermelhos» 
(verschillende soorten lutianus, ocy- 
rus en rhomboplitus). In Mar Novo 
krijgen we nog «xernes» (epinephelus 
niveatus), «namorado» (pseudopersis 
numida), «batata» (branchiostegus 
villarii en cauloalitus chrysops) en 
«pargo» (pagrus pagrus), benevens 
nog veel andere soorten.

De strand- en kustvisserij brengt 
nog de «sardina» (sardinella aurita) 
en de «cavalinha» (pneumatoforus 
colias) voort. De eerste komt in grote 
hoeveelheden voor langs de kusten 
van de staat Rio en werd laatst ook 
gevonden in de staat Sao Pa,ulo (Ca- 
nanea), waar reeds een conservenfa
briek werd opgericht. De vangst van 
de tweede soort is niet zo produktief, 
niet wegens het gebrek aan scholen 
maar wel do.or het snelle verplaatsen 
van de scholen. Hiervoor zouden meer 
doelmatige methoden moeten gebruikt 
worden, zoals in de V.S. voor dezelfde 
soort. Ook de makreel (scomber scom- 
brus), een gelijkaardige soort, kan zo 
gevangen worden.

De «sardina» en de «cavalinha» wor
den in onze wateren met cirkelvormi
ge netten gevangen («traina») van 
uit motorboten, waarvan de tonne
maat in de laatste jaren gestegen is 
tot 60 ton.

De kustmeren in de staat van Iio, 
de baaien en ondiepten zijn grote 
broedplaatsen voor de grote garnaal; 
in het bijzonder de soorten Penaeus 
Brasiliensis en p. setiferus.

De visserij in de staat Sao. Paulo is 
nog niet tot een graad van ontwik
keling gekomen zoals Rio. Gezien hier 
dezelfde co.ndities van produktie en 
consumptie bestaan als in Rio kan 
Santos in korte tijd een voornaam 
produktie-centrum worden. Hiervoor 
is alleen nodig de vloot te versterken 
met degelijke schepen die tot Mar 
Novo opereren kunnen. Verder kan de 
nabijheid van de twee grote visserii- 
centrums Parana en Santa Catharina 
ook nog een aansporing zijn.

Voor het ogenblik wordt aan strand
en kustvisserij gedaan met schepen 
van een kleine tonnemaat die twee 
per twee treilen. Dit enkel in gebieden 
langs de kust en in de nabijheid van 
de Zuidelijke staten.

De schepen van Sao Paulo nemen 
ook deel ajan de sardine-visserij in 
Ilha Krande in het Zuiden van de 
staat Rio de Janeiro.

De kustwateren van centraal Bra
zilië zijn rijk a,an de garnaalsoort «se- 
te barbas» (xiphopenaeus kroyeri) en 
deze van het Zuiden (Cananae) aan 
penaeus setiferus.

De kuststreek van Parana en Santa 
Catharina is vol rotsachtige baaien, 
bijzonderlijk in Santa Catharina, zij is 
tamelijk rijk aan vis. Guaraguessaba, 
Paranagua en Lananjeiras in Parana, 
Sao Francisco in het Noorden, en La
guna in ’t Zuiden van Santa Cathari
na zijn buitengewone bronnen van 
grote garnaal. Hier wordt alleen nog 
qp ondernemende zakenlui gewacht, 
met vooruitziende blik. Deze kunnen 
van deze streek een centrum maken 
van een grote garnaalconservenin-

dustrie, die deze van de Golf van 
Mexico kan evenaren en zelfs over
treffen.

Bij de tropicale vissoorten van deze 
twee staten worden ook vissen van 
de gematigde zone gevonden, zoals de 
«abrotea» (urophycis) en de «merlu- 
za» (merlucius). Deze komen in de 
Winter tamelijk dicht bij de kust. In 
Imbituba bestaat een kleine fabriek 
die de «abrotea» bewerkt op ongeveer 
dezelfde manier als ze van uit de V.S. 
en Canada geimporteerd wordt, ver
mengd met de verwante soort : de ka^ 
beljauw. Deze kompagnie bewerkt ook 
sommige walvissen, die soms bij de 
kust komen, door olie er uit te trek
ken.

De overvloed van «tainha» (mugil 
brasiliensis) en «anchovy» (pomato- 
mus saltatrix), die in grote schqlen 
langs de kust zwemmen, is werkelijk 
verbazend. De schepen van Rio ko
men naar deze streken op het ogen
blik van de «trek» van deze laatste 
soort. Zij vangen grote hoeveelheden 
van deze wel begeerde vissen.

De vangst van de «tainha» bij zijn 
uittocht naar de zee op het einde van 
Mei of begin Juni wordt terecht als 
mirakuleus beschouwd:.

De visserij in deze streek laat veel 
te wensen over, daar het materiaal 
bestaat uit enkele kleine kano’s en 
enkele kleine boten, die alleen langs 
de kust kunnen opereren. Ook de uit
rusting aan wal voor het verhande
len en verdelen van de vis laat veel 
te wensen over.

Santa Catharina is zeer gunstig ge
legen bij de verzamelplaatsen van de 
«abrotea». Deze streek is dan ook ge
roepen om in een niet te verre toe
komst een centrum van bewerking 
van deze vis te zijn. Dit gebeurt vol
gens dezelfde methoden als de ka
beljauw, die zeer begeerd wordt in 
deze Zuidelijke landen. Ook andere 
vissoorten kunnen hier bewerkt en 
verdeeld worden zowel vers als bevro
ren.

De staat van Rio Grande do Sul be
zit de kenmerken van de gematigde 
en koudere streken : een kleiner aan
tal soorten maar veel grotere scholen. 
De «tainha» (mugil brasiliensis) de 
«savelha» (brevoortia tyrannus), de 
«bagres» (arriidae) en de «corvina» 
(micropogon) verschijnen in zeer 
grote scholen, zodat het mogelijk 
schijnt een veel belovende industrie 
uit de reeds bestaande te ontwikkelen. 
De «cambucu» (cynoscion virescens), 
overal zeer gewaardeerd, wordt regel
matig gevangen aan de Noordelijke 
kust van de staat. Evenzo de «lingua^ 
do» (paralichtis sp.) aan de kust van 
Rio Grande en Torres. Verder is nog 
meldenswaard de «miraguaia» (pogo- 
nia, chromis) en de «peixe rei» (pseu- 
dothyrina iheringi). De eerste wordt 
gezouten en de andere ingeblikt.

Grote garnaal komt ook langs de 
kust van Rio Grande voor in grote 
hoeveelheden, dit van af het einde 
van de Lente tot het einde van de 
Zomer. Ze wordt ingeblikt door ver
schillende fabrieken. De «tainha» en 
de «corvina» worden in bevroren toe
stand geexporteerd naar de markten 
van Santos en Rio de Janeiro. Droog- 
gezouten worden deze soorten naar 
andere staten tot zelfs in Pernambuco 
geexporteerd. Kortelings werd ook de 
«linguado» in bevroren toestand naar 
Rio'uitgevoerd. De «bagre» wordt van 
hieruit drooggezouten over geheel 
Brazilië verzonden.

De . kustvisserij gebeurt hier met 
kano’s met netvallen en onderzeese 
netten. Tegenwoordig werd ook met 
diepzeevisserij aangevangen, met mo
torboten, behorende aan twee com
pagnies van de stad Rio Grande do 
Sul.
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Leopold DEPAEPE
In- en Uitvoer van 
iVIS en GARNAAL

VISMIJN - ZEEBRUGGE
(32>

TEL. Privé : KNOKKE 622.94
ZEEBRUGGE 841.30

MwiMfkHicfaten
VRIJDAG 23 JUNI 1950 :

Geen verkoop.

ZATERDAG 24 JUNI 1950 :
1250 bennen. Keuze beperkt zich 

tot tongsortering (20.000 kgr), tarbot, 
platvis, ronde vis en wat gutvis. Be
vredigende prijzen.
0.121 Witte Bank 7.908 51.165 
Z.537 Witte Bank 7.763 84.650 
0.217 Moray Firth 14.589 156.265 
Z171 Witte Bank 8.218 89.410 
0-214 Kreeftenput 4.395 43.790 
Z.446 Witte Bank 7.504 96.785 
Z.528 Witte Bank 6.850 74.520 
0.256 Witte Bank 5.710 81.020

0.339 West 7.740 60.620
0.131 Witte Bank 4.852 75.990
0.289 Witte Bank 8.496 137.270
0.226 Noordzee 23.228 239.630
0.89 IJsland 55.347 446.080
0.312 West 1.821 25.270
0.111 Kust 966 11.210

0.77 West 3.301 36.550
0.192 West 3.682 69.610
0.198 Witte Bank 5.965 116.940
0.236 Moray Firth 13.768 153.880
0-286 Noordzee 15.639 140.435
N.801 West 3.371 38.880
0.224 Noordzee 11.862 119.060
0.305 IJsland 33.462 330.530
0.300 Noordzee 10.449 103.955
0.291 Witte Bank 5.144 102.670
0.269 Noordzee 12-718 141.670
Z.274 Witte Bank 6285 102.370
0.228 Noordzee 12.186 132.170
0.33 West 4.041 41.830

AANVOER EN OPBRENGST PER

DAG

Vrijdag 23 Juni 
Zaterdag 24 Juni 
Maandag 26-6 
Dinsdag 27-6 
Woensdag 28-6 
Donderdag 29-6

TOTAAL

Kgr. Fr.
geen verkoop
62.847
54.510

102.450
154.311
17.084

677.605
553.360
996-070

1.746.260
302.810

391.202 4.276.105

M AAN DAG  26 JUNI 1950 :
Aanvoer : 1000 bennen vis. Weinig 

keus (tong, tarbot, ronde vis, rog en 
gutvis. Levendige belangstelling. Be
vredigende prijzen.
Z.211 Witte Bank 
0.7 West 
0.285 Moray Firth 
0.140 Witte Bank 
0.170 Moray Firth 
0.257 West 
0.279 Kanaal

DINSDAG 27 JUNI 1950 :

Aanvoer : 2000 bennen, waarvan 
1.100 bennen IJsl. soorten. Weinig 
verscheidenheid. Grote belangstelling. 
Levendige vraag. Lonende markt.

5.548 77.285
5-123 52.540

17.880 152.890
2.805 40.830

11.969 126.665
6.100 51.590
5.085 51.560

W O EN SDA G  28 JUNI 1950 :

Aanvoer : 3100 bennen. Goede hoe
danigheid, bestaande uit ronde vis, 
gutvis, tong, tarbot, weinig platvis, 
rog en ongeveer 650 bennen IJsl. vis. 
Grote belangstelling en grote vraag. 
Prijzen stijgen nog. Lonende markt.

DON D ER D A G  29 JUNI 1950 :

Drie vissersvaartuigen ter markt met 
samen 340 bennen verse vissoorten. 
De keuze beperkt zich tot tong, tarbot, 
wijting en wat platvis. Prijzen grote 
slag tong iets gestegen. Kleine tong 
en andere vissoorten lichtjes gedaald 
in prijs. Bevredigende markt.
0.112 Witte Bank 8.655 138.040 
0.204 Witte Bank 5.935 124.540 
Z.520 Oost 2.494 40.230

ZEEBRUGGE
VISAANVOER

Dat. Kffr. Reiz. Fr.

24-6 3.510 2 28.890

26-6 12.970 5 134.540

27-6 9.830 4 108.920

28-6 25.170 9 361.940

29-6 1.750 2 24.970

N 1 E  U W P O O R T

VISAANVOER

Dat. Kgr. Reit. Fr.

22-6 7.495 11 58.778

24-6 1.735 1 15.067

26-6 10.165 9 83.688
27-6 2.229 3 21.466

28-6 8.236 2 80.147

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

VISAANVOER

Dat. Kgr. Reiz. Fr.

23-6 896 1 8.070

26-6 811 1 5.820
29-6 606 1 7.915

IJSLANDSE VISSOORTEN
Kabeljauw ........................................  9.40-12,00
Gul .................................................... 5.40- 8.40
Koolvis .............................................  3.80- 5-20
Leng ................................................. 4.80- 7,60
Schelvis grote ................................... 12,60-13.80

middenslag ....................................  7.70-
kleine ............................................. 8.00-

Zeewolf ............................................. 5.60-
Klipvis ..............................................  9.20-
Wijting .............................................  4.60-
Vloot ...................................................12.80
Heilbot ................................................17.80-33,00
Hondstong ........................................ 3.80- 6,60
Platen ............................................... .11,20-15.60

9.80
9.40
7.20 
9,60
6.20 5.80- 6,80 

7,50
15.50-25.00

18,00
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P.V.B.A,

V ISM IJN  131-132
OOSTHNDE

TEL 720.13 
713.iâ (privé) (18) 

H.R. 215 —
A LLE  SO O RTEN  Z EEV IS  

IN V O ER  —  U ITV O ER
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Verwachtingen
ZATERDAG 1 JULI :

Kanaal : 0.342
Witte Banks: 0.281; 0.277; 0.153

MAANDAG 3 JULI :

Noordzee : 0-242 ; 0.212; 0.337 
West : 0.196; 0.341;
Witte Bank : 0.128; 0.223 ; 0.218;

DINSDAG 4 JULI :
IJsland : 0.86 (1400 bennen); 
Noordzee : 0.237; 0.282 
West : 0.330 ; 0.340;
Witte Bank : 0.288 ; 0287 ; 0.243; 
0.137; 0.154; 0.191; N.745;

W OEN SDAG  5 JULI :

IJsland : 0.294 (1500 bennen) ;

Noordzee : 0.215; 0-324; 0.266;

West : B.603; 0.201; 0.77; 0.339; 
0.257;

Witte Bank : 0.295 ; 0.183; Z.428; 
0.166; 0.115;

Vaartuigen welke uitgevaren zijn en, 
behoudens onvoorziene omstandighe
den, in de loop dezer week kunnen 
markten te Oostende.

Van 240 tot 349 P K  ;
16-6 : 0.342;

21-6 : 0.87; 0.315; 0.231;
Van 180 tot 230 P K  :
16-6 : 0.204;
17-6 : 0.153;
21-6 : 0.176;
Van 120 tot 179 P K  :
21-6 : 0.229 ; 0.33; 0.244;

Prijzen per kgr. op Dinsdag 27 en 
Woensdag 28 Juni 1950 :

11.40-12,80 ..........
3.60- 8.20 ..........
6.60- 7,20 ..........
7.20 ..........

18.00-18,80 ..........
11,20-16,80 ..........
10.00 15.40 ..........
8,60 ..........

Voor uitstekend IJS, V IS  en 

G A R N A A L  wende men zich tot

f ir m a  H .  D E B R A
ZEEB R U G G E : 841.61 en 841.62 EX PO R T —  IM PO RT

(31) ZOUT VOOR DE VISSERS
TwVVVVV̂ /WVVWVVVVVVV̂ VVVVVVVVVVWVVVVVV̂ VVVVVVVVVVVVVV*/WVVVVVVVV\A*/VVA.VVVVVVVVVWt%'VVV%£"

GARNAALAANVOER

H U I S -----------------
Raph.Huysseune
Jmpmt - £rpoït

V i s  - G a r n a a l

- Specialiteit gepelde garnaal - 

H.R.O. 215 —

/bureel : 84006 

Telefoon : j magazijn : 84141 

(29) (mijn : 84142

Dat. Aanv. Min. - Max. Opbr. Vaartuig. per kgr. kg. p. vrêg

O G S  T E N D E

22-6 55 38-41 2Ü74 1 40
23-6 453 35-44 18.225 12 40
24-6 3.282 28-43 112.430 63 34
26-6 3.357 17-34 82.053 63 24
27-6 2.434 22-31 67.532 45 28
28-6 2,139 25-34 61.167 48 29

NIEUWPOORT
23-6 25 51 1,275 1 51 25
24-6 269 35-44 10-618 15 39,84 84
26-6 34 35 1.190 2 35 17

2 E E B R U G G E
22-6 465 29-35 15.095 4 32.46 116
23-6 3.614 25-42 126.136 51 34.90 70
24- 6 5.616 27-42 190.118 67 33.85 84
26-6 6.287 20-30 157.167 67 24.99 94
27-6 5.106 22-29 132.102 67 25.87 76
28-6 4.192 23-32 112.358 57 26.80 73

BLANKENBERGE V
24-6 137 4.467 3 32,60 45
26-6 417 10.446 4 25.05 104
27-6 370 11.045 4 29,85 92
28-6 279 8.340 4 29.89 69
29-6 298 8.448 5 28,34 59

V IS M IJN  O O S T EN D E
W E E K  VAN 23 TOT 29 JUNI 1950
Tongen, grote ..............................

3/4 ..........................
bloktongen .............
v/kl...............................
kl......................... ........

Tarbot grote ..............................
midd.............................
kl..................................

Griet ............................................
midd.............................
kl. .............................

Schol ............................................
gr. lek ...........................

kl. lek .......................
iek 3e slag ................
platjes ......................

Schelvis grote ..............................
midd.............................
kl..................................

Heek, grote ..................................
midd.............................
kl..................................

Rog ..............................................
tode 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 ....................................

Vrijdag Zaterdag
26.40-49,20
42.00-50.00
22.00-28.50 
15.60-19.80
11.40-13,20 
25.80-28,00
16.00-21,00 
7.00-10.00

Maandaa
32,80-45.00
48.00-50,00
29.40-32,40
20.40-23,40
14.40-18.20
30.00-31,00
22.00-23.00 
9.80-11,00

Dinsdag
35.80-55,00 
60.50
38.00-41,20
25.80-29.80
17.80-21,60
32.00-38,50
27.00-29.00
14.00-15.20

Woensdag
39.00-57,20
59.00-63.50 
41,80-49,40
30.40-37.40
19.00-23,80
30.00-36,00
22.00-24.00
13.40-16,00

Donderdag
43.80-60.00
60.00-63,50 
43.40-45.60
28.80-31,40
16.00-20,20
31.50-36,00
20.50-27,00 
16,00-16,70

8.20-10.30
12,20
10.00-10.60

16,00 17.00
18.00

7,00 14.40-15.40 17,60
1,30-- 2,60 1,90- 4.40 4.00 -4.80 3,60- 6,00

7.50-■ 9.00 5.80
7,20-- 8,00 5.40- 8.80 4.80- 6,20 4.20- 6,40

12,60-13.60 11,60-13.40 11,80-12,40 11,40-13,50
6,20-12,00 6,80-12,00 8.20-11,40 9.00-12,00

3.50 7.40- 7,50 4.60
6,20-11,40 6,60-10.40 6,60-12,60

1,40- 3,00
......... 11,00-15.20 11,80-16,00

9.00-11,80 9.40-13.00 4.30- 8,60 3,40-12,00
2,30-■ 9.50 2,90- 7,60 17,70-19.50 16,80-19.40

15.00-16,80 16,00-18.50 3.00- 4,60 3,00- 6,40
1,90-- 3,80 2,80 2,20 3,40- 4.60

6,20-15.50 5-30- 6,50 6,30- 8,00
4,50- 6,50 4.50- 6,50 5.50- 6,00
4.30- 5.00

16,80 
2,40- 8,80

10,60

2,40- 3,80 
3,20

30.00

6,00-12,00

5.50
12.50-13,50
13.20-13,60

10.00-15.20

450-13.40

4.80-11,40
9,00-14.40

9.20-15.40

7,00-
3.00

15.20

8,00 3.80- 4.10 5,00- 7,40

26,00-36,00 
2,70- 4.20

7,ÓÖ.....

25.00-43.00
5.60- 8,00

7.60- 8̂ 20

Vism ijn Z E E B R U G G E
Van 16 tot 22-6 Vrijdag Zaterdag Maandag Dinsdag Woensdag

Grote tong .... 27 32-30 32-34 37-43
Bloktong ...... 40 45-42 45-50 45-50
Fruittong ...... 46 50-45 53-54 52-60
Schone kleine 40 41-42 47-43 40-51
Kleine .......... 28 22 30-29 24-33
Tarbot grote . 35 33 30-32 40-41

middenslag 30 21 24-22 20-24
15 16 16-18 13-23

Griet ............ 20 13 18-21 20
Pieterman 40
Pladijs grote 10 11-12 12-13 13-16

middenslag 12 11-12 13-14 14-16
kleine ....... 9 11-12 14-15 16-20

Deelvis ......... 4 7 8-10 8-12
Kabel iauw 14-15 16-20
Gullen ......... 7 15
Keilrog .........
Rog ...............
Tilten ...........
Scherpstaarten 
Halve man .... 
Wijting grote

kleine .......
Bot .................
Schar ...........
Zeehaai ........
Zeehond ........
Robaard ......
Knorhaan ....

3
3

10
7
9
5 
3 
3 
1
6

11
4-5

11
7

10
6-7
4
4

7
5

13-14
9

10
7
3-6
3-6
4
6
7
6

Donderdag

40
30

20

i ï ’

12'

V ism ijn N IE U W P O O R T
onderdag Vrijdag
39 40-42
44-45 40-42
30-35 40-42
25 40-42
14
30 35
25 30
20 23
20 20

12-13 12....
12 13
5-6 6

13-14
10
6-7 7
5 6
4 5

3

8 7-8
4
4
9 5-6

,75 1,50

Zaterdag Maandag
37
40-45
40-45
30-35
20
38 
30 
25 
21

13
16
7-8

18.....
12-13
13
8-9 
7-8 
5

*7....
3
3
7-8
4 
4 
9 
4

Van 22 tot 28-6

Dinsdag

33
28
20

12-14
9
7-8
7

Woensdag
37-40
50
58
35
25
41
37
28-30
23

13-15
16-20
8-9

12-15
10-12

il-13
10
8-9

* 9-ïi*
4-6

'8.....

8-11
5-6
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Vun hie% en dacvt uit Mailand

len en conserveren van verse vis.
VERBOUWING AFaLAG TE Deze uitbreiding is dringend gewor-

s ü H ë v ë NIn u ë N den, omdat het aantal leerlingen, in
De gemeentelijke aisiag te Scheve- verband met de eisen tot het bezit-

ningen 'zaï binnenkort worden uitge- ten van visserijdiploma’s, groter is
breid mei een verlenging van de af- geworden. De verbouwingskosten zul-
slaghai naar de auinenjsant. Aan de ien ruim f 206.000.- bedragen, waarin
tegenover liggenae zijde wordt er een dan begrepen is de inventaris-aan-
flinke cantmeruimte aan gebouwd. schaf, welke alleen al een uitgave
Deze uitbreiding is dringend nodig, Vergt van f 42.000.-. Dit voorstel van
aangezien de lengte van de vishal te het gemeentebestuur van IJmuiden
klein is om eert redelijk aantal sehe- aan de gemeenteraad toont dat
pen tegelijk in lossing te nemen. De IJmuiden een open oog heeft voor de
verbouwingswerkzaamneden zijn al belangen van de visserij.
ver gevorderd.

UITBAGGEREN HAVEN VAN 
BRESKEN S

De baggermolen Holland 3 is thans 
bezig met het uitbaggeren van de ha
ven van Breskens, die ieder jaar een 
dergelijke beurt krijgt.

GEZONKEN SCHIIP IN W IELINGEN  
WORDT G ELICH T

Eén dezer dagen zal begonnen wor
den met het lichten van het één jaar 
geleden in de Wielingen voor Cadzand gebrmk van radar 
gezonken Belgische motorschip «Ma
rie Flore».

RADARSCHERM OP LICH TBO EI
De lichtboei voor IJmuiden is thans 

van een radarscherm voorzien, even
als dat al met vele andere boeien het 
geval is.

EEN RADAR-INSTRUCTIESCHIP
Ter lering van de zee- en rivierlood- 

sen is het loodsvaartulg «Altir» inge
richt als radarinstructieschip. Dit 
schip zal enkele maanden dienst 
doen op de Westerschelde, teneinde de 
loodsen vertrouwd te maken met het

MIJNEN MELDINGDIENST
Ten behoeve van de mijnenuitkijk-

Activiteit voor plan Zeehaven Katwijk
De gemeente Katwijk, die een be-de Noordzeekust.Daarbij komt nog, dat te dringen hebben de Katwijkers,

langrijke vissersvloot heeft van ca. ook Scheveningen een verbeterde ha- waaronder vele vrouwen, die evenveel
95 schepen, meest loggers, w.o. vele ven moet hebben, waarvoor ook steun belang hebben bij ide haven als de
moderne schepen, heeft geen eigen bij de regering wordt gevraagd. Om mannen, aan minister-president Drees
zeehaven. De meeste schepen lopen derhalve de verschillende overwegin- een verzoekschrift aangeboden. Men
IJmuiden binnen en verkopen daar de gen en belangen goed te kennen heeft vreest nl. uitstel, dat wel eens afstel
verse vis, als men de trawlvisserij be- de regering een studie-commissie be- zou kunnen worden, als de plannen
drijft, doch in de haringtijd wordt de noemd, die het havenplan van Kat- van het waterschap Rijnland voor een
gezouten haring per binnenschip en wijk, en wellicht ook de andere plan- uitmondingskanaal naar zee dit jaar
per vrachtauto naar Katwijk vervoerd nen, grondig moet bekijken. tqt uitvoering zouden komen, omdat

1.000 KA TW IJK SE INGEZETENEN dit niet langer kan worden uitgesteld,
BODEN V ER ZO EK SCH R IFT  AAN zonder dat tegelijk de zeehaven van
Om  nu bij de regering tot spoed aan Katwijk wordt aangelegd.

om aldaar te worden verhandeld. De 
rederijkantoren, pakhuizen en neven- 
bedrijven zijn te Katwijk gevestigd.

Niet alle Katwijkse schepen doen 
hoofdzakelijk aan de haringdrijfnet- 
visserij; één kwart van de schepen 
zijn immers eigendom der groep 
schippers-eigenaren die, afzonderlijk 
verenigd, vrijwel het gehele jaar op 
de verse visvangst zijn. Deze groep 
schepen is voor de verkoop op luihui
den aangewezen. Het zijn meestal de 
eigenaren van één schip, die als schip
per op eigen schip varen, en die dus 
niet de moeilijkheden van grote ex- 
trakosten hebben als de grote rede
rijen, want zij hebben geen kantoren 
en pakhuizen in Katwijk. Niettegen
staande dit blijven ook deze opvaren
de overwegend in Katwijk wonen. Het

WATERSPORT TE TERNEUZEN
Op 2 Augustus zullen te Terneuzen maanden een aantal betonnen palen

vele yachten, motorboten en andere worden geplaatst. Dit g'dhijnt men
pleziervaartuigen samenkomen voor nodig te achten in verband met de
de start aldaar voor de Pavillon d’Or. drukke scheepvaart en het herhaal-

Deze internationale stertqcht wordt delijk signaleren van drijvende mij-
zo genoemd naar de wisselprijs, welke nen.
wordt gegeven aan het yacht, dat de hA R IN G R IJ NAAR VLAARDINGEN
grootste afstand heeft moeten afleg- Qp i Juli wordt een jaarlijkse zgn
gen om de startplaats te bereiken. «Haringrit» voor auto’s en motorrij-
Deze prijs heet «De Gouden Wimpel», (jers naar Vlaardingen gehouden.

De vaartocht wordt te Oostende ge- ]y-en noemt deze rit zo, omdat aan alle
opend op 28 Juli, waarbij de deelne- deelnemers gratis haring wordt a,an-
mers door de «Royal Yacht Club» wor- gg^oden, ten prof ij te van de rekla-

* den ontvangen, ’s Zaterdags ontvangt me

het Oostendse gemeentebestuur de Tegelijk organiseert men een vis- 
deelnemers, waarna men een bezoek Sierij.tentoonstelling, bezoek aan een 
zal brengen aan schepen van de Bei- Ujtgerust schip voor de haringvisserij,

liggende in de haven, visserijfilmsgische Zeemacht. Hierbij wordt de 
«Beker van de Noordzee uitgereikt. worcjen vertoond, enz. 
Op 31 Juli gaat men naar Terneuzen 
en vandaar over Antwerpen naar 
Luik, waar de tocht eindigt.

xen ueiiucvc v<ui uc . zelfs de vraag of, als er te Katwijk
dienst zullen langs de oevers van de haven wordt êesraven de verse 
Westerschelde in de eerstkomende “ "ange“  â ï ï ? . ! ? “ ïetaatfg k"n-

nen markten, want er is voor de goede 
verkoop van verse vis meer nodig dan 
een haven.

DE H ARIN GVISSERIJ H ET  
BELA N G R IJK STE  

Voor de plaatselijke gemeenschap 
te Katwijk is dan ook de haringdrijf- 
netvisserij het belangrijkste. 60 à 70 
ten honderd van de opbrengst in 
geld van de Katwijkse vissersvloot be
staat uit te Katwijk verhandelde ha
ring. Al deze schepen komen voor op
leggen, revisie, enz. naar Katwijk, 
binnen door via 60 kilometer kanalen 
en niet minder dan 29 bruggen, het
geen veel geld kost. Men heeft deze 
extra-kosten berekend op f 6.000 per 
logger per jaar. Dit zijn niet uitslui
tend de scheepskosten, maar hieron
der zal ook een groot bedrag voor reis-

WEER 3 W ALVISJAGERS VOOR DE 
«WILLEM BARENDSZ»

Men is thans bezig met 
wingswerkzaamheden van 3 walvisja- 
gers voor de «Willem Barendsz», die 
aan de vloot zullen worden toege
voegd. Men is dus van plan om on-

V R IJE  M OSSELEXPORT NAAR 
B ELG IE

Naar een bericht in de Prov. Zeeuw
se Crt is in een te Bergen op Zoom 
gehouden vergadering van mosselex- 

verbou- porteurs medegedeeld, dat het zo goed 
als zeker is, dat er een einde zal ko
men aan de monopoliepositie van de 
Vermosin in België. Dat betekent dat 
iedere Belg zou mogen importeren,

uit y&côœâe Nr 208

DE OESTERVERZENDING
Die is met ingang van 15 Juni ge

sloten. Hoeveel in deze Juni helft werd 
verzonden weten we niet. Wel dat de 
verzendtijd tot de laatste dag werd 
benut. Althans, van Yerseke uit wer-

Yerseke 26 Juni 1950

vulling groot genoeg is om de ver
mindering geheel te vergoeden.
HOE ZIJN DE VOORUITZICHTEN  

VOOR DE BROEDVAL ?
Zoals meest altijd wordt hierover 

verschillend gesproken. Wat geen 
den nog oesters verzonden. We weten wonder is, gezien het grillige verloop, 
nu wel dat de 18 millioen werden over- dat in dit opzicht zo vaak te zien 
schreden maar hoever of hoeveel zul- kwam. 
len we pas weten als ook de laatste 
opgave in ons bezit komt.

DE PANNEN- EN 
GRON DOESTERTJES ZIJN GOED 

AAN ’T GROEIEN  
Dank zij het mooie weer van de 

voorgaande weken 
zeer hard groeien.

danks de niet gunstige resultaten van h e rla n d ! ^ e ^ ^ ï i T w n ^ S p o S

teursrelatie heeft, vrij naar dat landhet laatste vangstseizo.en, de uitrus
ting van de walvis-expeditie op een

Ctogebouw^worden^een ^voormalige handelaarscontingenten zullen ver.

zal mogen exporteren. Ook de zgn.

Japanse walvis jager en twee Engelse 
korvetten.

UITBREIDING VISSERIJSCHOOL  
T E IJMiJDEN

De gemeentelijke visserij school te

d wij nen.
Dit wordt een zeer ingrijpende 

maatregel genoemd, daar ook de prij
zen worden losgelaten. Het Aan- en 
Verkoopkantoor zal zijn functie blij
ven uitoefenen, zodat de kweker van

ue gemeenienjKe vibseiijsonuui uc redeliike nriis verzekerd bliift,
IJmuiden zal worden uitgebreid met want de inkoopprijs wordt vastgehou-
twee nieuwe leslokalen nieuwe werk- dgrL Het .g te verwachten, dat de ex-
plaatsen en een localiteit, waarin 1 naar België zal toenemen, want
zal worden gegeven m  het behände- sdoor het loslaten van de verkoop

prijs en door de onderlinge concur
rentie zal de prijs van de mossel in 
België aanzienlijk dalen.

OPENING M O SS ELSE I ZO EN
Het Aan- en Verkoopkantoor voor 

Mosselen te Bergen zal naar verluidt 
het mosselseizoen 1950-1951 openstel
len op 28 Juni 1950, waarna de ver
zending van mosselen naar België en 
Frankrijk zal kunnen aanvangen op 
1 Juli.

EEN KANAAL DOOR WEST-ZEEUWS 
VLAANDEREN ?

Reeds jarenlang bestaat de wens 
dat West-Zeeuws Vlaanderen een ka
naal zal krijgen, voor de afvoer van 
landbouwprodukten, en ter bevorde
ring van de industrievestiging in de
ze streek. Deswege is een onderzoek 
ingesteld, waarbij men tot de con
clusie komt, dat er voldoende ver- 
schepingsgelegenheid bestaat via de 
havens in dit gebied, te weten Bres
kens, Hoofdplaat, Paulinahaven, Ko- 
ninginnehaven en Cadzand. Er lijkt 
niet veel kans, dat zulk een kanaal, 
dat zou moeten aansluiten op het 
reeds bestaande kanaal Sluisbrugge, 
er spoedig komen zal.

BANKEN VOOR SCHEPEN TE  
BRUINISSE

Te Bruinisse bestaat reeds lang be 
hoefte aan een goede plaats waar 
men de schepen kan schoonmaken. 
Men heeft daarvoor thans een oplos 
sing gevonden door onderlinge sa
menwerking. Bbn groep mosselkwe- 
kers hebben voor gezamenlijke reke
ning besloten twee bankstellingen van 
betonnen liggers te laten aanleggen 
welke worden gemaakt achter de 
spuikom.

SLUISDEUREN W ATERKERIN G  
VISSERSHAVEN IN REPARATIE
De sluisdeuren van de waterkerings- 

en spuisluis van de vissershaven te 
Vlissingen zijn door een grote kraan 
gelicht om te worden gerepareerd en 
schoongemaakt. Het is al tientallen 
jaren geleden dat deze sluisdeuren zijn 
nagezien, en het was nu hoog nodig 
geworden, want het bleek niet meer 

den van het altijd werkzame loods- mogelijk water in de haven te houden, 
wezen, de visserij en de scheepvaart.Het werk zal enkele maanden duren.

Standbeeld voor 
Frans Naerebout

OUD VISSER EN ZEELOODS

De gemeenteraad van Vlissingen 
besloot tot een uitgave van f 10.000.- 
teneinde de heroprichting te kunnen 
bekostigen van een standbeeld voor 
de visser, loods en redder Frans Naere
bout, wiens standbeeld, dat op de bou
levard stond, bij de be vrij ding van 
Vlissingen in 1944 vernield is gewor
den.

Frans Naerebout werd in 1748 ge
boren te Veere, hij woonde te Goes. 
Reeds vroeg ging hij als kleine jon
gen mee op de garnalenvangst. Weldra 
stond hij bekend als een zeer be
kwaam en voorzichtig loods. In 1779 
redde hij met zijn visserschip, be
mand met nog 7 andere vissers, 87 
mensen in twee gevaarlijke reizen van 
de «Woestduin», die was gestrand op 
één der banken voor Zoutelande. Ook 
als loods verricht hij enige opmerke
lijke feiten van vakbekwaamheid, ter
wijl hij, door het weigeren van een 
gift van 600 gulden voor de redding 
met eigen levensgevaar, van een schip 
met gebroken roer, aan boord waar
van 400 man zaten, geladen met rij
ke koopmansgoederen, bovendien een 
flink karakter toonde te bezitten, te 
meer waar hij in zeer armoedige om
standigheden verkeerde.

Nadat tenslotte, na zijn pensionne- 
ring als loods met f 200.- pensioen per 
jaar, het garnalen vissersbestaan gi de 
Franse tijd zeer weinig opleverde, 
werd hij in 1808 lantaarnopsteker 
aan de haven van Goes, en in 1812 al
daar havenmeester. 70 jaar oud over
leed hij in 1818 te Goes, waar hij in 
de Grote Kerk begraven ligt

Het nieuwe standbeeld, naar een 
ontwerp van de beeldhouwer ten 
Klooster uit Veere, zal worden ge
plaatst in het Bellamypark, juist voor 
het einde van de zgn. voorhaven, 
naast de vissershaven, vanwaar Nae
rebout voor zijn reddingen vertrok
ken is. Het komt dus te staan te mid-

Van officiële zijde waarschuwt men 
tegen te veel optimisme. Wel komen 
er zegt Dr Korringa. steeds meer lar- 
vn (100-150 per 100 liter water) maar 
’t zijn nog grotendeels jonge en slechts 
enkele grote, terwijl rijpe soortgeno- 

zouden ze zelfs ten n0S helemaal niet werden aange- 
verzekerde men troffen. Dr Korringa verwachtte op 

ons. De" stérfte valt mee en is veel het elnde van de nu verlopen week de 
minder in de pas afgestoken partijen eerste broedjes. Gelukkig maar dat 
dan in die, reeds gedurende of kort  ̂ koude weer wegtrok en door W ar

na de Winter afgedaan, ’t Geen zich mer werd vervangen. Wat er ook van 
gemakkelijk laat verklaren. Als in de a ,e® wat te water moet staat 

Winter of kort er na wordt gewerkt klaar . De a,fgestoken pannen konden 
is alles even dood en zonder leven. door t aanhoudende droge weer vrij- 
Ieder oestertje, dat een kwetsuur van w ononderbroken worden kaar ge- 
betekenis bekomt, mist de helpende ^ aakt. t Wachten is dus op goede 
hand van de warmte om door snelle larven-berichten En dan maar weer 
aangroei dit euvel te boven te komen ?P. ^°°P  ,van zfgen t water in met de 
en sterft af. Zij die worden afgedaan bljna dne millioen pannen, 
als de groei er is (en die komt pas D!T JAAR MAAR 3 M ILLIOEN ? 

hQrv,„„TliT,£r„„ d°or de warmte die de watertempera- Zo vraagt misschien een opletten-

le n d ie  als hért schirmte IJmuiden teur °Pvoert ’> komen veel vlugger en de lezer, die meent voorheen wel eens 
pen, aie ais net scmp ie umuiuen hotoT, nnoioinnan hoeer nannenniifer t.p hehhpn o-plp̂ pn
kan blijven liggen, toch regelmatig 
naar huis moeten. De totale extra- 
uitgaven voor de Katwijkse rederijen 
begroot men op vier tot vijfhonderd 
duizend gulden per jaar.

AL JARENLANG IS MEN BEZIG  
Reeds in 1919 heeft men plannen 

gemaakt voor een zeehaven en daar
na in ’38. Wegens financiële moeilijk
heden konden deze niet tot uitvoe
ring komen. Thans is het derde plan 
aan de orde, dat meer kans heeft, 
omdat het waterschap Rijnland een 
nieuw watergemaal moet bouwen en 
daarvoor o.m. een nieuw uitmondings
kanaal naar zee nodig heeft. Door te 
combineren met deze noodzakelijke 
werkzaamheden ziet men een grotere 
kans op sukses.

Niettemin blijven de kosten, die na 
de oorlog zo beduidend toegenomen 
zijn, een groot bezwaar. De schattin
gen over de plannen lopen zeer 
uiteen, al naar gelang de partij die 
ze noemt. De Katwijkers zelf hebben 
een schemaplan laten maken, dat ge
raamd wordt op 6 à 7 millioen gul
den; andere schattingen spreken van 
14 à 15 millioen gulden.

DE R EG ERIN G  ZAL MOETEN 
HELPEN

Het is duidelijk, dat een gemeente 
van ruim 20.000 inwoners niet een der
gelijk kapitaal kan uitgeven. Alleen de 
voorbereiding en het ontwerpen van 
plannen kosten al meer dan f 100.000 
Maar als de regering om hulp ge
vraagd wordt worden ook de belangen 
van andere volksgroepen bekeken lijk 
de tuinders rondom Katwijk, die 
vrezen dat hun grond zal verzilten, en 
de noodzaak van een derde haven, nu 
de visserij gelegenheid heeft te IJmui
den en Scheveningen binnen te lopen, 
afgezien van de andere havens langs

Belgisch-Nederlandse 
Visserijalmanak 1950

Alwie zich dit lijvig boekdeel wil aanschaffen, stort het bedrag 
van 125 fr. op postcheckrekening 41.89.87 van S. Bollinne, 
VINDICTIVELAAN, 22, OOSTENDE

Het is verkrijgbaar :
IN  N E D E R LA N D  :

- Bij Hondius en Zoon, Middelburg, Postgiro 410.60
- IJmuider Stores, IJmuiden.
- V. van Toor, Oosthavenkade, 89, Vlaardingen ;

- Boekhandel A. Boendermaker, Koningdwarsstraat, 12, Den 
Helder ;

- Firma J. van Beelen, Middenhavenstraat, 66-70, IJmuiden ;
- Agentuur en Handelsmaatschappij, IJmuiden ;
- Jac. van Laar «De Kleine Stores», IJmuiden ;
- Firma Wed. J. v. d. Toorn zn., Dr Lelykade, 192-194, Scheve

ningen.
IN  BELG IE  :

« Hand in Hand», Vismijn, Zeebrugge ;
« Hand in Hand », Vindictivelaan, 20, Oostende.
« Hulp in Nood », Vindictivelaan,20, Oostende ;
« Ver. Vissers-Reders », Vismijn, Oostende ;
Internationale Boekhandel, Th. Vanloostraat, Opex-Oostende ; 
Cyriel De Vos, Boekhandel, Heist ;
C. Dobbelaere, Langestraat, Nieuwpoort ;
Maria Torreele, Prins Boudewijnstraat, 1, Oostduinkerke.

beter opgelopen verwondingen te bo- hoger pannencijfer te hebben gelezen, 
ven. Wat er ook van zij, ’t legt goed Hierbij dient men te bedenken dat 
aan : «De temperatuur liep reeds op het totaal cijfer inderdaad groter is, 
tot 20 graden». Zien we goed dan is maar steeds (en dit jaar heel wat 
dit wel te waarderen, doch met ge- meer !) pannen achterblijven om re- 
mengde gevoelens. Want is 20 graden den ze te laat. afgestoken worden om 
(liefst nog meer) nodig om broedval n?g ’t zelfde jaar te kunnen worden 
te kunnen verwachten, met deze wa- uitgelegd. Waarom dit aantal nu gro- 
tertemperatuur krijgt ook de schelp- ter is dan voorheen ? Ten eerste is er 
ziekte de kans. Een moeilijke kwestie ! veel meer werk aan te doen, o.mdat ze 
Dezelfde warmte onontbeerlijk voor ?° vee  ̂ beter bezet zijn dan verleden 
de geboorte van voldoende oesterlar- jaar en kwam men niet tijdig met al- 
ven vormt tevens een bedreiging te les §efeed- Verder spreekt de kwestie 
meer voor de reeds eerder te wereld van nieuw materiaal aanschaffen een 
gekomen soortgenoten. woordje mee ! Dit deed mede sommi-

DINSDAG WERDEN DE EER STE fen besluiten wat pannen over te la- 
M OSSELSCHELPEN UITGEZAAID ..n tot de oesters wat aan gegroeid 
Het schijnt dat de watertempera- dan na af gestoken

tuur niet al te veel gedaald is door het °.p de grond. Men
koude weer dat de laatste weekhelft d^ QKoverv, d Zljn eigen bezwa- 

gaf. Wel stagneerde de schelpenuit- EN DEKREEftpkivi««5cdi i ■> 
zaai even (een paar dagen), maar nu ai hiepf M  ?
is men weer druk bezig met het inla- Noorwegen ^  priJ.sdallng.ln
den van mosselschelpen om ze straks dp nrn5 h w f ’ • ®evolg dat hier 
met opkomende tij uit te zaaien. ?ch. ls 4 niet gedaan.
DE VOORRAAD is c o û t e r  kï p im e o  steeds verscnalen; enige te koude DE VOORRAAD IS ECH TER K LEIN ER  en winderige dagen met zoals te ver-

TV+ ?  w VERLEDf N JAAR wachten schrale vangsten, ziedaar al-
Dit heeft meer dan een reden. les. Niet veel goeds voorwaar i ttp<- 

Eerstens is de eigen produktie hier in zou ons dan ook niet v e rw o n d e re n ïï 
Zeeland aanmerkelijk minder om de velen content zouden zijn dat strata 
simpele reden dat de mosselkokerijen als het Vrijdag is, het etade er weer is  
veel minder verwerkten, ’t Is praktisch e s
alleen nog het bedrijf dat ook voor de DE ROGVISSERIJ LEVERDE 
oorlog werkte. (De gang naar het nor- PRAKTISCH NIETS OP
male dus !) En ten tweede werden Laat begonnen en geprobeerd, maar 
heel wat minder uit Denemarken be- S,e.en resultaten die ’t noemen w aard  
trokken. zijn, is alles wat er van te zeggen valt

Die zijn wat al te duur en ook wat Nu alles zo ongeveer weer even is be- 
al te hard om gqed te voldoen. Welis- keken, gaan we zien of er nog iets 
waar staat tegenover deze dubbele ov°r de mosselbeweging te zeggen valt. 
vermindering een niet onbeduidende HOE IS DE VISKWALITEIT ? 
aanvoer van schelpen, hoofdzakelijk Op het ogenblik nog zeer pover. We 
afkomstig van de percelen uit de hoorden nog maar van één monster 
Zandkreek, waar al het uitgezaaide bevatte. Wel verloopt het visverande- 
stierf. Toch betwijfelen we of deze bil- dat ruim 18 kgr. vis (netto 100 kgr)

ringsproces op gewone natuurlijke 
manier, doch het tempo is traag.

Wat vooral nu jammer te achten is. 
Een spoedig aan de slag kunnen zou 
een volslagen einde maken aan alle : 
«hoe moet het ?» of «hoe zal het 
gaan ?» Hier weten we nog weinig 
meer dan verleden week om deze 
tijd, niettegenstaande reeds verschil
lende Belgische handelaars hier kwa
men en veel handelsmensen van hier 
naar ginder trokken. We weten enkel 
dat de nieuwe verhoudingen de Bel
gen, althans de importeurs, niet erg 
aanstaan. Vandaar dat nog steeds po
gingen schijnen gedaan te worden om 
nog iets of zoveel mogelilk uit het 
verlo.ren paradijs over te houden. La
ten we evenwel hopen, dat kan en 
moet worden begonnen in volle vrij
heid. Dit is alleen de weg om goede 
waar tegen redelijke prijs bij de ver
bruiker te krijgen. Men heeft nu hier 
verschillende soorten in grootte en 
kwaliteit als verkrijgbaar aangekon- 
didg. Zou er weer of nog een soort 
van gebondenheid blijven, dan kan 
men van de mogelijkheid goede mos
selen regelmatig te bekomen niet pro
fiteren. Dit zou in ’t nadeel zijn van 
de consument.

’t Zou ook de vraag verminderen, 
wat uiteindelijk schadelijk zou blij
ken ook voor de kweker. Dan zouden 
al die belangen opgeofferd worden 
aan ’t vetmesten van enkele invoer
ders.
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KROHIEK
van het Verbond der Belgische Zeevisserij

Aan alle reders ter zeevisserij
Geachte Collega,
Nadat de haringseizoenen 1948 

en 1949 voor de meesten onder UT zo
niet voor alle reders een mislukking 
zijn geweest, is het begrijpelijk dat U 
het komende volle haringseizoen met 
een zekere angst tegemoet zTet. Het 
haringseizoen betekent voor de mees
ten onder U, ook voor de visvangers, 
een kans om de verliezen van het 
jaar terug in te lopen. De weinig be
moedigende vooruitzichten voor 'het 
komende haringseizoen zijn niet van 
aard U gunstige verwachtingen te ge
ven, zo er thans niet ingegrepen wordt, 
zal dit een nieuwe onoverkomelijke 
slag betekenen voor onze ganse zee
visserij.

Sinds enkele weken werd door het 
V.B.Z. een plan ontworpen welke aan 
alle reders opnieuw gelegenheid zal 
geven van het haringseizoen een ren
derend seizoen te maken en welke te
vens de grondslag zal leggen voor 
verdere sanering van het bedrijf. Alle 
rediers, zonder uitzondering, worden 
uitgenodigd om mede te werken tot 
uitvo.ering van dit plan en om aldus 
hun eigen seizoen te redden.

Dit plan bestaat uit vijf delen :
1. stopzetten van alle invoer van ha

ring, vers, gezouten of bewerkt, voor 
de duur van ons haringseizoen;

2. in voegebrengen van een opvangre
geling welke aan alle deelnemers 
gedurende gans het seizoen een Mi
nimumprijs van 3,50 fr. per kg. 
moet verzekeren;

3. het regelen van de aanvoer om de 
binnenlandse markt van de nodige 
hoeveelheid haring en vis te voor
zien, aan lonende prijzen;

4. verzorging van de kwaliteit om de 
prijzen nog te verbeteren waar het 
mogelijk is;

5. het voeren van een grootscheepse 
propagandacampagne voor het be-

W I N S L O W

waarborgt een zui
vere en doelmatige 
smering...

W IN S L O W
schakelt alle scha
delijke stoffen uit, 
houdt de olie zuiver 
en bewaart zijn 

smerende eigen
schappen...

WINSLOW
verhindert vroegtij
dige sleet en be
snoeit uw uitba- 
tingsonkosten...

WINSLOW
OLIE- & MAZOUTFILTERS
geleverd en geplaatst door :

CHANTIERS et ARMEMENT

SEGHERS
Slipwaykaai, 4, - Oostende

(40)

Examen voor 
scheepsleerjongens

Voor het eerst sedert de oorlog wer
den de examens voor scheepsleerjon
gens hervat, onder voorzitterschap 
van de heer hoofdwaterschout Carlier.

De uitslagen luiden :
Mestdagh Pierre; Nassel M.; Pylyser 

A.; Poppe Marcel; Lust Gaston; Bar- 
baise Pierre; Pincket Fernand; Geryl 
André; Dobbels Eric; Beulens Roger; 
Mesuere Wilfried; Theys Jaak; Van- 
besien Roger; Duvry Louis; Bouillart 
Marcel; Desmedt Achiel; Van den 
Abeele Etienne; Miels Willy; Droogen- 
broot André; Desmedt Lucien; Van- 
derwal Roger; Fonteyne A; Desomer 
Alf.; Goderis Robert; Gevaert Jozef; 
Utterwulghe Jaak; Vandierendonck 
Gérard; Devoogt Wilfried; Dewaele 
Louis; Serlet Pierre; Lycke Willy; 
Delanghe Fern.; Velghe Edm.; Van- 
steeger Pierre; Maes Marcel; Verleene 
François; Desmedt Sylveer; Vande,- 
casteele Fernand; Therry Roland; 
Tanghe Noël; Rondelez André; Kovy 
Michel; Vandenberghe Leon; Vlie- 
tinck Alfred; Hillewaert Ch.; Rotsaert 
Albert; Joos Albert; Serlet Maurice; 
Vanden Abeele André; PuystjensGeor
ges; Goderis Roland; Depottër 
Frans; Depaep Romain; Van Waes 
Alfred; Savels Louis; Wisse Jan; Van- 
deveire Jules; Vermoote Roger; Vinck 
Fernand.

vorderen van de afzet van onze 
vangst.
Daarom nodigen wij alle reders uit

o.m tegenwoordig te zijn op de buiten
gewone algemene vergadering welke 
gaat op : Vrijdag 30 Juni aanstaande, 
te 16 uur stipt in de vergaderzaal van 
het café De Knock, de Smet de Nayer- 
laan, rechtover de Hazegraskerk, te 
Oostende.

Als punt op de dagorde hebben we : 
hoe wordt het volle haringseizoen
1950 voor alle reders gezond ge
maakt ?

Alle reders welke dit jaar een goed 
seizoen willen maken zullen niet na
laten op deze vergadering tegenwoor
dig te zijn, waarop uitleg zal gegeven 
worden over de werking der opvang
regeling en het toetreden tot deze op
vangregeling.

Wij rekenen op Uwe tegenwoordig
heid en tekenen,

Hoogachtend,
HET VERBOND DER BELGISCHE 

ZEEVISSERIJ 
V.Z.W.O.

de secretaris, de voorzitter,
Jos. H. KLAUSING G. VANDER ROL

Agar-agar en andere zeewier produkten
In «Het Nieuw Visscherijblad» van

2 December 1949 (4e jaargang nr 48) 
komt het volgende bericht voor :

«In Frederikshaven fabriceert men 
sedert enkele tijd een nieuw produkt, 
Agar genoemd. Agar wordt vervaar
digd uit zeewieren uit het Kattegat en 
vervangt de gelatine. Het heeft er al
le schijn van, dat hiermede een nieuw 
interessant exportmiddel gevonden is.

Dagelijks verwerkt men 4 à 5 ton. 
Na het wassen, het drogen en een an
dere bijzondere behandeling, bekomt 
men Agar, dan men door invriezen en 
drogen laat concentreren.

Tot vóór de oorlog werd Agar alleen 
in Japan voortgebracht. Men geeft de 
verzekering, dat wie eens Agar ge
bruikte, aan dit nieuwe produkt de 
voorkeur geeft boven gelatine.»

Gaarna wil ik bij het bovenstaande 
bericht het volgende aantekenen.

Het gebruik van zeewieren als voed
sel voor de mens; dateert reeds van 
vele eeuwen vóór Chr., evenals dat ter 
genezing van keelaandoeningen. 
Eerst in de twintigste eeuw zou blij
ken, dat dit laatste verband terecht 
gelegd was, omdat zowel de bruine

Visweek te Heisl aan Zee
Voor de tweede maal'sinds de bevrij- 

ding wordt te Heist aan Zee een «Gar
naal en Visweek» ingericht met het 
doel het' verbruik van deze produkten 
te bevorderen.

Wie de werking van deze week vo
rig jaar gevolgd heeft, weet dat ze 
veel vruchten heeft afgeworpen, en 
dat talrijke bezoekers de tentoonstel
ling en de demonstraties gevolgd heb
ben.

De visweek gaat thans door van 5 
tot 15 Augustus in de lokalen van "de 
Stedelijke Middelbare Huishoudschool.

Verscheidene firma’s hebben reeds 
hun steun toegezegd voor de inrich
ting van deze week, andere verenigin
gen en de visserij scholen zullen koste
loos medewerken.

Dit is evenwel niet voldoende o.m de 
grote financiële last te dekken. Het 
Feestcomiteit zal een mooie propa- 
gandabrochure opstellen welke aan de 
bezoekers kosteloos zal overhandigd 
worden.

Het doet hierbij een warme oproep 
aan de verschillende belanghebben
den om dit initiatief geldelijk te steu
nen.

Het V.B.Z. doet hierbij een oproep 
aan al zijn leden om dit belangwek
kend initiatief zoveel mogelijk te steu
nen.

Geldelijke bijdragen kunnen ge
stort worden vóór 1 Juli 1950 op P.C.R. 
67765 R. De Wispelaere, Vlaming
straat, 10, Heist aan Zee.

Vrome wensen zijn geen werkelijkheid
Met veel tamtam werd vorige week 

bekend gemaakt in een lokaal blad 
dat de heer Leopold Verbanck zijn 
ontslag genomen heeft in het VBZ en 
dat de middenslagvisserij aldus niet 
meer zou vertegenwoordigd zijn in 
het VBZ. Het tweede ophefmakend 
nieuws was dat het VBZ zich zou aan
gesloten hebben bij het Vlaams Eco
nomisch Verbond.

De Beheerraad van het VBZ stond 
er zelf verstomd van dat er zulke be
langrijke dingen konden gebeuren 
zonder dat zij hiervan op de hoogte 
zijn gebracht. Zou het secretariaat 
misschien alles verborgen gehouden 
hebben ?

Het is een leugen te meer geweest, 
een leugen met een bepaald doel 
waarover we het verder zullen heb
ben.

De heer Verbanck zetelt nog steeds 
in onze Beheerraad en het VBZ is nog 
altijd niet aangesloten bij het V.E.V. 
Mijnheer de journalist, gelieve uw 
bronnen nauwkeuriger te raadplegen, 
ze zijn ons ten andere goed bekend : 
kaaieklaps en nog een andere per
soon die we hier niet zullen vernoe
men. Zodus, uw vrome wensen zijn 
toch geen werkelijkheid geworden ?

Tenware dat het anders bedoeld 
was. We zullen maar niet veronder
stellen dat waar journalistieke kunde 
tekort schiet, de journalistieke eer
lijkheid ras over boord schiet. Maar 
we vrezen dat gij uw eerste troef té 
vroeg hebt uitgespeeld.

Vóór enkele weken werden de plan
nen van het VBZ om voor ALLE re
ders een opvangregeling voor de volle 
haring in gang te steken door U  toe
gejuicht, hoewel het verdacht voor
kwam dat deze toejuichingen van de 
zijde kwamen die steeds met alle mo
gelijke middelen, GROVE LEUGENS 
ZELFS het VBZ hebben willen afbre
ken, VBZ dat ze op zekere tijdstippen 
zelf opgehemeld hebben.

Maar het is klaar als die plannen 
toe gejuicht worden en er komt niets 
van in huis, dat dit van bepaalde zij
de een gelegenheid zou zijn om defi
nitief het VBZ af te breken en te ver
tellen dat het onmachtig is iets prak
tisch te verwezenlijken.

Daarom moet kost wat kost de 
EENHEID in de visserij afgebroken 
worden. Er moet belet worden dat het 
VBZ iets verwezenlijkt, er moet in 
elk geval belet worden dat de visserij 
gered wordt.

Daarom wordt er schijnheilig toe
gejuicht als er een plan opgesteld 
wordt om de visserij te redden, daar
om moet kost wat kost, met alle mo^ 
gelijke LEUGENS de eenheid in dê 
visserij belet worden.

Zolang er dergelijke taal gesproken

wordt zal het slecht gaan in de visse
rij. Er moet eerlijk en met open kaart 
gespeeld worden.

Deze week heeft het VBZ haar 
plannen voorgelegd aan de reders die 
niet bij haiar aangesloten zijn. Want 
ook voor die reders moet mogelijkheid 
gegeven worden zichzelf te redden in 
het kader der algemeenheid.

De opvangregeling staat voor ieder
een open. Ieder reder kan meedoen. 
De opvangregeling moet de eerste 
stoot wezen tot volledige redding van 
het visserijbedrijf.

Bericht aan
zeevarenden

V EILIG H EID SR O U TE N.F.
Aan de zeevarenden wordt ter ken

nis gebracht dat, aangezien het Bel
gische lichtschip «West Hinder» weer 
in dienst werd gesteld op 13 Juni 
1950, de Franse boeien N.F. 4 en N.F. 5 
weggenomen werden op 17 Juni 1950.

Geografische gegevens :
N.F. 4 51°20’39” N. —  2°20’30” E.
N.F. 5 51°22’00” N. —  2°28’00” E.
Duinkerke, 17 Juni 1950. De inge

nieur T.P.E. Getekend : Durieux.
Gezien en overgemaakt Duinkerke,

19 Juni 1950. De ingenieur

Het proces tegen 
R.M+Z.

de

Talrijke kleine- en middenslagreders 
ontvingen een exploot voor de beta
ling der achterstallige bijdragen voor 
de jaren 1946 en 1947.

Het geldt hier de bijbetalingen voor 
meerdere visdagen en te weinig be
taalde bijdragen.

De advokaten Boudolf en Six werden 
door het Verbond der Belgische Zee
visserij gelast met hun belangen.

Woensdag moesten opnieuw een 
aantal reders verschijnen te Nieuw- 
po.ort.

Alle processen werden tot 20 Sep
tember verdaagd om te pleiten.

Ook te Oostende en te Brugge voor 
de reders van de Oostkust zal de zaak 
gepleit worden.

De reders welke een exploot ontvan
gen, worden verzocht deze aan hun 
bond over te maken, die de zaak ter 
harte zal nemen.

Wij zijn benieuwd wat er van dit 
willekeurig optreden van de R.MZ., 
zal terecht komen.

zeewieren als het hormoon van de 
schildklier, beide jodium bleken te be
vatten.

In vele kuststreken gebruikte men 
de bruine zeewieren als voedsel voor 
het vee en om het land te bemesten. 
De Romeinen gebruikten een als sla 
uitziend zeewier om er kledingstuk
ken mede te verven.

Deze bruine zeewieren zijn van de 
17e eeuw het uitgangsprodukt geweest 
voor de bereiding van soda en potas. 
Vooral in de landen rondom de Noord
zee ontstond in deze tijd een belang
rijke «ke|p»-industrie, «Kelp» is de as 
van de verbrande bruinwieren. De in
dustrie ging evenwel omstreeks 1875 
achteruit, omdat het mogelijk bleek 
de Stassfuerter Abraumsalze voor het
zelfde doel te gebruiken. Door het 
stopzetten van de invoer van potas 
tijdens de eerste wereldoorlog, kregen 
de Verenigde Staten van Noord-Ameri- 
ka gebrek aan jodium en potas. Daar
door leefde de kelpindustrie toender- 
tijd weer op, doch verdween na afloop 
van de oorlog geheel. De genoemde 
produkten konden goedkoper uit woes- 
tijnzout vervaardigd worden.

In de laatste jaren evenwel is de 
belangstelling voqr de bruine zeewie
ren weer sterk toegenomen in ver
band met de mogelijkheid, een reeds 
in 1884 uit deze wieren gewonnen pro
dukt, het algine, toe te passen voor 
industriële doeleinden. Behalve in de 
pharmazeutische en in de voedings
middelenindustrie, worden enkele 
zouten van het àlginezuur, de algina- 
ten, gebruikt bij de'fabrikatie van ga
rens en kantwerk. Vezels, die tot nu 
toe niet meer te gebruiken waren door 
hun geringe lengte, kunnen met be
hulp van alginaten weer tot bruikba
re draden versponnen wqrden. De dra
den kunnen eerst rondom de in vaste 
toestand verkerende alginaten wor
den aangebracht en vervolgens wor
den de alginaten opgelost. Daardoor 
kunnen de meest ingewikkelde pa
troons gefabriceerd worden. Draden 
van chromium- alginaat vervaardigd, 
zijn brandvrij; ze worden veel ge
bruikt voor het vervaardigen van ca- 
mouflage-netten.

Het bovengenoemde agar of agar- 
agar is het gedroogde en gebleekte 
produkt, dat geëxtraheerd werd en 
wordt uit rode zeewieren.

De Chinezen voerden het reeds in 
1662 vóór Chr. in Japan in, waar het 
in gedroogde vorm, dienst deed als 
voedsel voor de mens. Eerst in het 
midden van de vorige eeuw werd het 
in Europa en Amerika geintroduceerd.

De grote vraag naar agar-agar ont
stond eerst in de tweede wereldoorlog. 
Agar-agar blijkt namelijk onmisbaar 
te zijn bij laboratoriumwerk, waar het 
dienst doet voor het kweken van ziek- 
tewekkende bacteriën. Gelatine is 
daarvoor niet te gebruiken, omdat dit 
bij lichaamstemperatuur (37 gr. C. 
vloeibaar is, terwijl agar-agar een 
vaste voedingsbodem vormt. Waar
schijnlijk was Robert Koch de eerste 
arts, die dit zeewierslijm daarvoor 
do.elbewust gebruikte (1882).

Ook wordt, in tegenstelling tot ge
latine, agar-agar door verreweg de 
meeste micro-organismen niet ontleed.

Terwijl agar-agar aanvankelijk al
leen bereid werd uit soorten van het

geslacht Gelidium, is later gebleken 
dat verschillende rode wieren als 
agarophyten of agar-agar leveranciers 
gebruikt kunnen worden. De toepas
sing van dat agar-agar berust op het 
feit, dat dit extrakt onoplosbaar is in 
kqud, doch oplosbaar in warm water. 
De agar-agar moleculen kunnen zich 
bij verhitting met water door een wa- 
termantel omgeven, waardoor de ge
vormde oplossing een hoge viscosi
teit krijgt. Bij afkoeling worden tus
sen de agar-agar deeltjes de watermo
leculen vastgehouden, zodat de vaste 
massa (gel), afhankelijk van de sa
menhang tusseh deze deeltjeB, een be
paalde gelsterkte krijgt. Dit is «en 
grootheid, die voo.r de kwaliteit van 
veel belang is. De gelsterkte hangt 
verder af van de bereidingswijze en 
van de soort zeewier, waaruit de be
reiding plaats vond.

Als handelsprodukt is agar-agar 
vooral bekend in de vorm van recht
hoekige staven, maar tegenwoordig 
wordt het ook als vlokken, vellen, dra
den en poeder op de markt gebracht. 
Japan is nog steeds de grootste pro
ducent. Vele landen (U.S.A., Rusland, 
Nieuw Zeeland en Zuid-Afrika) sti
muleren hun eigen industrie dermate, 
dat import binnen afzienbare tijd niet 
meer nodig zal zijn.

Behalve voor de reeds genoemde 
doeleinden, wordt agar-agar veel ge
bruikt bij het verduurzamen van le
vensmiddelen. Zo wordt aan de inge
blikte jam, vis, soep, etc. een zekere 
stevigheid gegeven, door het toevoe
gen van agar-agar.

Bij banketbakkerspro.dukten vindt 
het toepassing om te verhinderen, dat 
de suikerlaag aan het papier gaat 
kleven; dit berust weer op het vermo
gen van de agar-agar vocht te kunnen 
opnemen. Konfijten gebeurt ook met 
behulp van agar-agar.

Ook voor het appreteren van gârens 
en stoffen doet agar-agar dienst. 
Voorts bij muurpleisterwerk, bij het 
doorzichtig maken van papier van 
lantaarns, bij het boekbinden als 
kleefstof, enz.

Voor hectografeerdoeieinden en in 
de fotografische industrie worden be
paalde agar-agar verbindingen ge
bruikt, die eerst moeten hechten op de 
gelatine, doch die daar later weer uit 
te wassen zijn.

Tandartsen gebruiken agar-agar 
als grondstof voor het vervaardigen 
van matrijzen, omdat er uiterst accu
raat mede gewerkt kan worden.

Het gebruik in de pharmaceutische 
industrie berust op het feit, dat agar- 
agar door het menselijk lichaam niet 
wordt verteerd. Daarom kan het toe
gevoegd worden aan medische prepa
raten. Indien bepaalde medicamenten 
op een zekere plaats in het spijsverte
ringskanaal moeten worden opgeno
men, kunnen deze worden ingekapseld 
in agar-agar, zodat ze na een bepaal
de tijd opengaan.

Uit deze weinige voorbeelden moge 
blijken, dat agar-agar zeker geen 
«nieuw» produkt is, maar dat het on
getwijfeld vele nieuwe toekomstmoge
lijkheden biedt.

Dr J.S. ZANEVELD, 
Algoloog bij het Laboratirium v. h.

Onderzoek der zee te Djakarta 
(Indonesia)

Belangrijk Bericht aan alle Reders

Buitengewone Algemene
VERGADERING

Op Vrijdag aanstaande,30 Juni te 16 uur stipt, wordt een BUITEN 
GEWONE ALGEM EN E VERGADER ENG belegd door : het Verbond der 
Belgische Zeevisserij v.z.w.o. waarop A LLE REDERS TER  ZEEV ISSE
RIJ uitgenodigd worden.

DAGORDE :

GEZONDMAKING VAN HET HARINGSEIZOEN 1950 !

Werking van de «Rederscentrale» welke de opvang verzekert.

Alle reders ter zeevisserij welke een goed haringseizoen willen ma

ken en vooral zeker willen zijn vaste prijken te bekomen voor hun ha
ring zullen er aan houden deze vergadering bij te wonen.

IED ER RED ER IS W ELGEKOM EN.

De vergadering gaat door in de grote zaal van het café Deknock, jle  
Smet de Nayerlaan, (rechtover de Hazegraskerk), te Oostende.

Namens de Beheerraad van

HET VERBOND DER BELGISCHE ZEEVISSERIJ 
v.z.w.o.

de voorzitter,de secretaris,

JOS. H. KLAUSING G. VANDER ROL


