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1 Z 10.18 22.40
2 M 10.58 23.10
3 D 11.29
4 W 0.00 12.19
5 D 0.32 12.53
6 V 1.16 13.34
7 Z 1.58 14.15
8 z 2.35 14.58
9 M 3.18 15.42

10 D 4.15 16.32
11 W 5.09 17.27
12 D 6.02 18.15
13 V 7.06 19.38
14 Z 8.18 20.57
15 z 9,32 22.04
16 M 10.36 23.03
17 D 11.28 23.53
18 W 12.16
19 D 0.39 12.59
20 V 1.21 13.40
21 Z 2.05 14.19
22 Z 2.44 14.57
23 M 3.22 15.36
24 D 3.59 16.12
25 W 4.41 16.52
26 D 5.21 17.35
27 V 6.10 18.32
28 Z 7.14 19.44
29 Z 8.25 20.54
30 M 9.41 22.13
31 D 10.40 23.05

Berekend vol
gens het officië

le uur van 
Greenwich

iactie en Beheer : Vindictivelaan, 22

tende • T e l. 725.23 - P .C .R . S . B o llinn e  4189.87 II Wetenschap - Nijverheid - Handel | ABONNEM ENTEN , 1 jaarBinnenland : 100 fr. 

B U IT E N LA N D  : 150 F r . Nederland : 10 gulden

De VISSERSHAVEN 
van ZEEBRUGGE

/'Z.—

De eerste vismijn van Zeebrugge (1909 )

t schuilhaventje dat toevallig in 
te midden van een moerassige 

te ten behoeve van een veertig- 
leistse schuiten gegraven werd is, 

twee wereldoorlogen, tot een 
»tige vissershaven uitgegroeid, 
lande uit twee dokken uitgerust 
betonnen kaaimuren, staketsels 

In enige kalfaterbank met hellin- 
en loopbrugen, waar 150 gemo- 
eerde eenheden thuis horen. Die 
[en liggen midden een groeiend 
€̂ls- en nijverheidscomplex dat, 
Erst door een nieuwe, mooie en 
ïkwekkende vismijn, de vierde 
de reeks, arbeidt onder de be- 
rmende en barmhartige armen 
hot Visserskruis, in wiens voet- 
de namen van 103 op zee verga- 
[ssers gebeiteld staan. Het Kruis 
mt de levenden en de doden.

an garnaal worden jaarlijks 
een bedrag van circa 93 millioen 
: in de vismijn verkocht. Zee- 
:e heeft Blankenberge uitgescha^ 
sn boekt vijfmaal het cijfer van 
rpoort.

visserijbedrijf heeft zijn top- 
omog niet bereikt.
■*r enkele verbeteringswerken na, 

rlang worden uitgevoerd, en het 
ideren der vaartuigen die tot de 
svloot niet behoren, beschikt 
bedrijf thans voor het eerst 
sen uitrusting die handel en nij- 
;d hoger op zal drijven, 
ïeten wij immers niet dat de 
iing van de laatste uitbreidings- 
n slechts van Mei 1940 dagteke- 
vaarop bezetting volgde, dat de 
in September 1944 vernield 

en dat de nieuwe mijn, die de 
op de herstellingswerken zet,

, Mei jl. werd geopend.
; nieuwe toestanden scheppen 
= mogelijkheden en stellen nieu- 
ien : reders en vissers, hande- 
en nijveraars, afslagers, be- 
rganisaties, m ’jndirectie en 
are besturen staan vóór een be- 
taak : deze mogelijkheden uit

en aan deze eisen voldoen, 
visserijbedrijf van de Oostkust

is er zich van bewust : de reders heb
ben de actiestraal van de vloot ver
groot; het is niet zozeer het aantal 
schepen dan wel de tonnemaat en de 
paardekracht van de vloot, die de 
vooroorlogse cijfers ruimschoots over
treffen; de bemanningen, in drie wel 
ingerichte vissersscholen opgeleid, 
worden onder de beste aangerekend; 
de kooplui zijn met buitengewone 
durfkracht en ondernemingsgeest be
zield; talrijk zi’n de grondleggers van 
een groot nijverheidscentrum; de re
ders staan schouder aan schouder'in 
hun bond «Hand in Hand» en de ver
eniging «VEVO» waakt angstvallig op 
de belangen van de handelaars.

Aldus bezit Zeebrugge een vloot die, 
in verhouding tot vóór 1940, een rui
mer arbeidsveld doorkruist en grotere 
vangsten aan wal brengt.

Hieruit volgt dat de mijnverrichtin- 
gen aan die productie aangepast moe
ten zijn. Wij geven toe dat alles aan 
de vereiste voorwaarden niet beant
woordt, maar wij weten ook dat maat
regelen getroffen worden om de te
kortkomingen goed te maken ; op er
varing wordt best gebouwd en erva-

(Z ie  vervolg blz. 4)

Algemene Vergadering 
der

Reders van de Oostkust
Zondag 8 Januari heeft te 10 uur 

te Heist in de cinemazaal van de heer 
Arthur Vantone, een algemene verga
dering der reders van de Oostkust 
plaats met als dagorde :
1. Het inrichten van het vislossen te 

Zeebrugge.
2. De ijle haringvangst in de territo

riale wateren.
3. De in- en uitvoer van garnaal.
4. Verscheidene belangrijke medede

lingen.

B r i e f  u i t  U r k  (Ingezonden)

Hef opleiden van Nederlandse 
vissersvaartuigen

Geachte Redactie,
Als abonné van uw veelgelezen blad 

verzoeken wij enige ruimte voor het 
volgende : Zoals u bekend is, nemen, 
vooral de jaren na de bevrijding, ook 
de vissers uit de Noordelijke Holland
se vissershavens, o.a. van Den Helder, 
Urk, enz, aan de visserij op ijle haring 
deel. Dit is hun goede recht, evenals 
de Belgen ook het recht hebben, waar 
dan ook in de Noordzee te vissen. Nu 
is er echter de 3-mijlszone, waar iede
re visser, niet van het eigen land, zich 
aan te houden heeft. Dit wordt ook 
als regel wel gedaan, hoewel we di
rect moeten bekennen, dat er voor de
ze denkbeeldige grens’.ijn bij de vis
sers niet zo veel eerbied is, als bv. voor

het eerbiedigen van het leven of de 
eigendom van anderen.

We willen ook direct toegeven, al is 
het dan niet met boos opzet, dat Hol
landse vissers, als ze in de nabijheid 
van de 3-mijlszone vóór België vissen, 
er niet eens binnenkomen, door slecht 
zicht bv. en andere oorzaken.

Dan haalt u in uw blad bv. aan de 
naar uw mening onwelwillende hou
ding in Benelux-verband gezien, van 
de Hollandse autoriteiten om de in
voer van schardijn of, zo wij het noe
men, sardien, niet toe te laten. En dus 
wekt ge uw lezers-vissers op in uw 
blad : «Geef nu goed acht, of er ook 
Hollandse vissers binnen de kustlijn 

(Z ie  vervolg blz. 4)
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>e huidige moderne vishalle

Zopas ontvangen wij een schrijven 
uit rtecife dat een kort reiaas Devat 
van de reis onzer Oosienüse uitwijKe- 
nngen.

Keeds wisten we dat ze, ingevolge de 
sleciue weersomspanaigneden, op het 
eiland Guernsey naauen aangeiegd. 
Van daar zou de reis gaan naar Dakar. 
Doen Opnieuw bleeK een oponthoud 
noodzakeLjk en wel te Lissaoon, waar 
men op lü jjecemoer voor een kleine 
herstemng moest aameggen. Het 
scnijnt dat de Portugezen nogal wel 
de reKeningen kunnen peperen want 
ze betaalden er 8.UOO franK Belgisch 
geld voor netzende dat hun in Guern
sey 5 Pond had gekost. Met deze 
streep door hun rekening geraakten 
ze toch te Dakar, waar mazouc, olie en 
water werd aan boord gedaan.

Ze verlieten Dakar op Dinsdag, 20 
December, te 16,30 uur met de ge- 
dacnte in één trek naar Buenos Aires 
te reizen. Doch er haperde iets aan de 
stuurinrichting en, al is dit in volle zee 
weinig of niet hinderlijk, toch zal men 
verplicht zijn onmiddellijk te laten 
nazien.

Lang is de reis en lastig, niet zozeer 
voor de bemanning, die het ieven op 
zee gewoon ls, maar vooral voor de 
vrouwen, die meestendeels ziek zijn en 
voor de kinderen dienen te zorgen. De
ze laatsten lijden nog het minst van 
al. 0.205 is geen paketboot. Het schip 
gehoorzaamt gewillig aan de bewegin
gen van de zee en met bries en dwars- 
zee zijn ze al goed bediend geweest.

Nu zitten ze volop in de tropen. Ze 
lijden onder de hitte, een vochtige, 
onaangename hitte, die velen een 
zwaar hoofd en een ontstelde maag 
bezorgt en daarenboven alles bederft 
wat aan boord is. Toch is die hitte nu 
sterk getemperd door een bestendige 
felle bries. Vermoedelijk ls het ook aan 
de hitte te wijten dat de stuurinrich
ting niet normaal marcheert, hetzij 
dat ze de olie verdunt, hetzij dat ze 
uitzetting van bepaalde metalen ver
oorzaakt. Te Recife, waar ze nu ge
land zijn, zal dat kunnen uitgemaakt 
worden.

Anders ls alles goed aan boord. 
Maar elkeen verlangt naar het einde,

naar Buenos Aires en... naar de vis
vangst, want, zegt men ; «’t Is tijd dat 
we beginnen geld verdienen.»

Wij, die te Oostende bleven, kunnen 
dat verlangen gemakkelijk begrijpen 
Onze moedige uitwijkelingen, die in 
acht dagen dwars over de Atlantische 
Oceaan trokken (en zonder één en
kel schip te ontmoeten) en op 26 da
gen tijd 3 van de 5 werelddelen aan
deden, zullen een veilige aankomst in 
Argentinië zeker dubbel en dik ver
dienen.

D E  P R A A T J E S  
rond de O .304

Sedert enkele weken blijven de 
praatjes rond de «Laermans» hun 
gang gaan en maakt men thans gewag 
van het verslag van de IJM.61 waar
van de schipper Jacob Vinck de 0.304 
na de storm zou gezien hebben.

De inlichtingen hieromtrent door 
het waterschoutsambt aan de journa
listen verstrekt geven de indruk iets 
sensationeels te zijn, waar het ons en 
het waterschoutsambt bekend is dat 
schipper Pierre Vansteenkiste reeds 
begin November hiervan kennis gaf 
en dat toen schipper Vinck wist te be
palen dat het TIJDENS DE STORM  
was dat hij de 0.304 gezien heeft.

Allerlei praatjes worden thans 
rondgestrooid omtrent de zeewaardig
heid van het schip, een mijnontplof- 
fing, enz...

In sommige middens schijnt men 
veel belang te hechten aan dit alles 
met bedoelingen welke men lichtelijk 
kan gissen en als zou het schip ver
gaan zijn tengevolge van een mijn- 
ontploffing.

De reden hiervan is gekend en jour
nalisten schijnt men gemakkelijk iets 
wijs te kunnen maken.

Wat er ook van zij, bestaat er wei
nig of geen twijfel omtrent het feit 
dat dit vaartuig sedert 24 Oktober 
niets meer van zich heeft laten horen, 
nadat een hevige storm verschillende 
nachten had gewoed.

Een mij nontploffing zou tenminste 
wrakstukken aan het licht hebben 
gebracht.

Van dit alles is niets gevonden. Het 
vaartuig zal dus vergaan zijn tijdens 
de storm, terwijl het op zijn visserij 
was.

Aan de Onderzoeksraad het uitein
delijk uit te wijzen.

Nieuwjaar op Godtschalck

Bi] o n z e  o u d e  vissers
In ons vorig nummer vestigden we In een woord, het was voor onze

de aandacht van onze lezers op onze oude zeebonken opnieuw «en gelukki-
oude vissers, welke hun laatste jaren ge dag geweest, dank zij de vrijgevig-
op Godtschalck doorbrengen en hoe heid van talrijke vrienden en het ini-
het door toedoen van «Het Nieuw tiatief van ons blad.
Visscherijblad», op Kerst- en Nieuw
jaarsdag feest was.

En inderdaad het was Zondag feest, 
want buiten lekkere chocolade en koe- 
kenbrood, waren het ’s middags 
konijnen met pruimen en een glas 
wi’n.

’s Avonds was het een pijp tabak 
en een «oude klaren». Daarenboven 
had elke visser een paar nieuwe en 
warme pantoffels ontvangen van het 
huis Florida in de Adolf Buylstraat.

De vrouwtjes kregen een warme 
sjaal en wat snoeperijen.

L I J S T  D E R  G IF T E N
Vorig totaal : 8.637—

IN N A TU R A
Fa Van Iseghem G. 12 fl. witte wijn 
Naamloos, ten pull-over 
Mevr. Jungbluth-Catryse 100,—> 
Panorama Service Station

Oostende 100—
Frans Huysseune 250—

E R R A T U M  V O R IG E  L I J S T  
Enima (J. Geysen) schonk 300 en niet 
200 fr.

Twee Belgische 
vissersvaartuigen  

te IJmuitien
De 0.166 «Oceane» toebehorende 

aan Lycke E. werd Maandag de ha
ven van IJmuiden binnengesleept 
door de 0.244 «Philomena» met een 
korre in het schroef.

De 0.166 besomde 4460 gulden of
57.000 fr., terwijl de 0.244 voor 6.380 
gulden of 82.000 fr. vis verkocht.

De Belgisch-Necferlsrcfse
Visser ijafmanak 1959

u&iacfienen ap 20 2)ecetnâe% - 3Wij& 125 pc.
In ons vorig nummer hebben we de inhoud van dit werk weer

gegeven. Het is zeer belangrijk en niemand kan dit boek missen.
Alwie zich dit lijvig boekdeel wil aanschaffen, stort het bedrag 

van 125 fr. op postcheckrekening 41.89.87 van S. Bollinne, Heilig 
Hartplein, 11, Oostende.

Het is verkrijgbaar :
IN BELGIE  :

« 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.

IN N ED ER LA N D  :
- Bij Hondius en Zoon, Middelburg, Postgiro 410.60
- IJmuider Stores, IJmuiden.
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Getrouw aan de traditie welke vorig 
jaar ingezet werd, werd dit jaar, op 
Oudejaarsavond, te 12 uur door Oost
ende Radio volgend telegram gestuurd 
aan alle reders en vissers op zee :

« Aan alle reders en vissers op zee. 
» Weze 1950 voor U een jaar van ge- 
» luk, voorspoed en zegen, moge het 
» de oplossing brengen van alle moei
lijkheden die het zeevisserijbedrijf be
dreigen en moge het leiden tot al
gehele verstandhouding en eendracht 
in het belang van de gehele Belgische 
Zee visserij ni’ verheid.

Dit wenst u bij de inzet van het 
nieuwe jaar :
Het Verbond der Belgische Zeevisserij

Uitaaefc naa% &%an(&tij(ï

De uitvoer naar Frankrijk schijnt 
weinig .interesse meer liit te oefenen. 
De enfgé grenspost welke nog open 
blijft, naar óns uit officieuze bron me
degedeeld werd, is Ghijvelde, waar 
nog een tamelijk aanzienlijk contin
gent overblijft. Evenwel betekent deze 
grenspost voor de vishandelaars een 
zekere omweg* zo ze kleine zendingen 
doen, om hun vis te verzenden per 
spüor langs het station te Duinkerke.

Binnenkort, en in afwachting dat 
le visinvoer in Frankrijk van België 
volledig vrij komt,- Zullen twee nieuwe 
schijven van elk vijf millioen Belgi
sche frank voor uitvoer naar Frankrijk 
worden vrijgegeven. In afwachting 
nochtans zal eerst het contingent 
voorzien voor Ghijvelde moeten uitge
put worden.

i K s K I ïX =

Uitvoer boxed fish naar 
I Engeland

LANDINGEN IN YARMOUTH
Maandagavond ontvingen we een te
legram uit Yarmouth waarbij gemeld 
werd dat waarschijnlijk een contin
gent van 40 Ton voor rechtstreekse 
landingen tijdens de maand Januari 
zal toegestaan worden. Dit betekent 
dat HOOGSTENS DRIE TOT  VIER 
VAARTUIGEN wekelijks in deze ha
ven zullen kunnen landen. Het zal 
•overbodig zijn, wanneer het wekelijks 
contingent uitgeput is nog aan te 
dringen om te mogen landen. Tenge
volge van de p-ijsinzinking op onze 
markt mag men zich verwachten aan 
een grote vraag om te mogen landen.

Rijksdienst voor 
maatschappelijke 

zekerheid

Verscheidene reders ontvingen van
wege de Rijksdienst voor Maatschap
pelijke Zekerheid ofwel aanmaningen 
tot betaling, ofwel dagingen om te 
verschijnen voor de rechtbank. Deze 
lopen over achterstallige bedragen 
aan de RMZ verschuldigd, worden 
vermeerderd met 20 t.h. nalatigheids- 
boete en 5 t.h. verwijlintresten. In 
veel gevallen die door ons behandeld 
"werden, werd vastgesteld dat de bere
keningen van de RMZ inzake de ach
terstallige bijdragen, onnauwkeurig 
waren. Verder was het ons steeds mo
gelijk voor al de reders die ons hun 
geval voorlegden een minnelijke 
schikking voor te stellen en te beko
men waarbij een bevredigende rege
ling voor afbetaling der achterstal
lige premiën met kwijtschelding van 
verwijlinteresten en nalatigheidsboete 
bekomen werd.

De heren reders welke der gelijke 
aanmaningen of dagingen ontvangen, 
kunnen zich steeds wenden tot het se
cretariaat welke hen in de mate van 
het mogelijke zal helpen om hun ge
val op te lossen.

Landingen in 
Engeland

Voor het ogenblik zijn rechtstreek
se landingen toegelaten in de haven 
Newlyn en Brixham. De reders welke 
hiervan willen gebruik maken dienen 
zich vooraf in verbinding te stellen 
met de plaatselijke verkopers in En
geland teneinde geen verloren reizen 
te maken.

Voor de haven Yarmouth werden 
nog geen vergunningen tot recht
streekse landingen bekomen.

De reders welke van deze rechtstreek
se landingen willen gebruik maken, 
dienen zich in verbinding te stellen 
met de firma «BLOOMFIELD’S te 
Great Yarmouth». telegramadres 
Ocean Great Yarmouth.
Diegenen welke toch deze haven zou

den binnenlopen zonder hiertoe voor
afgaandelijk toelating te hebben ge
vraagd, lopen kans terug te moeten 
keren zonder te verkopen en doen dit 
dus volledig op eigen risico.

We zullen langs de gewone weg (pers 
en radio) de leden van het Verbond 
op de hoogte brengen zodra definitie

ve toezegging bekomen is vanwege de 
Engelse regering.

Er wordt verder medegedeeld dat de 
Engelse regering de VOORKEUR  
GEEFT AAN LANDINGEN VAN R O N 
DE VIS. Tengevolge van de flinke 
aanvoer van tong werd bekomen dat 
ook deze vissoort aldaar zal mogen ge
land worden. In dit verband werd het 
contingent overeengebracht met de 
prijs welke voor tong bekomen wordt 
(80 £  per Ton in plaats van 60 £ per 
Ton voor ronde vis).

Er zal van Engelse zijde streng de 
hand gehouden worden aan de weke
lijkse tof gestane contingenten om 
geen overrompeling van de markt te 
krijgen.., ••

Naar medegedeeld wordt door de 
Belgische Ambassade te Londen, zul
len de Engelse invoerders van vis te
gen het einde der week in het bezit 
gesteld worden van hun invoerver
gunning, nodig om Belgische vis in te 
voeren.

De vertraging is te wijten aan een 
misverstand.

De Engelse overheid berekent de 
verdeling tussen boxed fish en recht
streekse landingen in Ton en zet die 
daarna over, volgens de gemiddelde 
waarde der zendingen van de vorige 
trimester, in Ponden.

Op verzoek van de Engelse regering 
vroeg de Belgische regering aan de be
trokken groeperingen op welke basis 
zij de verdeling wensten van het con
tingent en gaven hierbij op als grond- 
slag : het aantal Pond Sterling 
(75.000) welke in het handelsakkoord 
voorzien was voor vis. Uitvoerders en 
VBZ kwamen overeen de verdeling te 
doen als volgt : 2/3 voor boxed fish en 
1/3 voor rechtstreekse landingen.

Dit betekende dus : 50.000 £  voor 
boxed fish en 25.000 £ voor recht
streekse landingen.

De Engelse berekening kwam echter 
uit (naar de hoeveelheid berekend) op 
18.000 £ plus 2.000 £ reserve voor de 
rechtstreekse landingen en 55.000 £ 
voor de boxed fish.

Daar beide berekeningen niet over
een kwamen moesten opnieuw be
sprekingen gehouden worden die er 
toe geleid hebben de Engelse verdeling 
te aanvaarden (dus op basis van hét 
aantal kgr. dat mag ingevoerd wor
den). Vandaar de vertraging. Öp 3 
Januari heeft het Ministry of Food 
medegedeeld aan de Belgische A m 
bassade te Londen dat het toelating 
gegeven heeft aan de Board of Trade 
om de aanvragen tot het bekomen van 
invoervergunningen van Engelse fir
ma’s af te handelen, zodat op het ein
de van deze week en in het begin der 
volgende week de Engelse invoerders 
in het bezit zullen zijn van hun in
voervergunning.

We hopen dat hierdoor de markt
prijzen opnieuw zullen verbeteren

zodat de visserij voor de middenslag- 
visserij toch nog lonend blijft.

Indien U 
moeilijkheden 

ondervindt
De Heren Visuitvoerders naar En

geland kunnen zich in verbinding stel
len met hun Engels klienteel voor het 
benuttigen van het toegestane con
tingent voor uitvoer van boxed fish 
tot 31 Maart 1950. De nieuwe contin
genten zijn reeds toegelaten. Wie 
moeilijkheden heeft in verband met 
de uitvoer naar Engeland (toeken
ning van invoervergunningen aan de 
Engelse invoerders) kan zich wenden 
tot het secretariaat van het Verbond 
der Belgische Zeevisserij (telefoon 
73503 dat desgevallend kan tussen
komen.

Van op en rond
de Pekelplas

G E Z O U T E N  K A B E L JA U W  VO O R
italie

Het visserij departement van Que
bec maakt bekend dat 250.000 kgr. ge
zouten kabeljauw te Gaspe aan boord 
van eén Italiaans, vaartuig ingescheept 
werden, met bestemming Italië. Het is

van de Oostkust zullen onderzoekin
gen gedaan worden om te zien welke 
nieuwe havens en fabrieken kunnen 
aangelegd worden. Voor het ogenblik 
worden enkel vergunningen verleend 
voor treilers welke in Canada gebouwd 

_ zijn maar in de toekomst zullen ook
de eerste lading di§ wan Gaspe naar vergunningen verleend worden voor
Italie vertrekt, sinds sancties werden 
getroffen tegen de regering van Mus
solini in 1936 . * -rei;

ilooa

C A N A D ES E  V IS S E R IJ
De Canadese Minister van Visserijen 

heeft in het Lagerhuis verklaard dat 
de regering een nieuw programma 
zou inhuldigen om de Noord Ameri
kaanse en overzeese markten van Cä- 
nadese vis uit te breiden, en om de 
vissers met wetenschappelijke infor
maties te voorzien om hun toe iè la
ten beter de visserij uit te oeferieh.

Een technische dienst zal tot stand 
gebracht worden om aan de vissers en 
de kleine fabrieken van de Maritime 
Provincies en Nieuw Foundland. de 
nieuwe methoden van visverhandeling 
aan te leren. In uitgebreide gebieden

Uitvoer en landingen
Engelandin

De Belgische Ambassade deelt mede 
dat de Engelse autoriteiten beslist 
hebben het contingent van 75.000 £ 
aldus te verdelen :

Bruto Netto 
(in Pond Sterling)

- boxed fish : 62.000 55.000
- direct landings : 24.000 18.000
- reserve voor onvoorziene

gevallen : 2.000
TOTAAL : 86.000 75.000
Volgens de berekeningen van het 

Ministry of Food wordt de zendingen 
boxed fish geschat op 80 £  per Ton in 
plaats van 60 £ per Ton, en zelfde 
voor de rechtstreekse landingen.

Deze voorstellen zijn gesteund op de 
werkelijke invoer van de vorige perio
de tot 30 November welke bedroeg : 
(voor vijf maanden) ÖV

nu, 39b

±, Bruto Netto
6d f Â  62.060 £  55:800 £  
tstreekse landingen 
28-9-49 Ioa 25.534 £ ;"  &» t m

- tussen 28-9 en 30-9 34.572 £
100.884 £

Deze invoer werd als volgt gefinan- 
cieerd :
- contingent FOB 

Juli-September 75.000 £
- Ie afname op de reserve 8.000 £
- 2e afname op de reserve 17.000 £
- 3e afname op de reserve 1.421 £

101.421 £
Er blijft dus een saldo van 537 £ 

welke mag gebruikt worden tot 31-3-50 
samen met de 75.000 £ van het nieuw 
akkoord,

Er werd opgemerkt dat de landin
gen van verse vis te Yarmouth in 
waarde te hoog waren, de Engelse 
overheden hadden op het handelsak
koord gevraagd zoveel mogelijk ron 
de vis aan te voeren, terwijl in wer
kelijkheid haast uitsluitend platte vis 
ën dan hoofdzakelijk tongen werden 
aangebracht. De ’wérkelijke waarde 
van de landingen in Yarmouth be
droeg - : 10.713 £  tegenover 4.000 £ 
welke toegestaan werden.

De drie afnamen op de algemene 
reserve van het liàndelsakkoord 
26.421 £  in totaal werden bekomen 
door tussenkomst van het VBZ.

a a o jc

3t%apag,anda

u i & i m ß w ifame&c 
♦ ♦ •  ♦ ♦

De wekelijkse propaganda van het 
VBZ voor meer visverbruik, onder het 
motto : DE  VIS VAN DE WEEK, kent 
een stijgend succes. We ontvingen 
reeds brieven van luisteraarsters en 
lezeressen in het binnenland, vooral 
uit de Waalse provincies, welke ons om 
raad en recepten vragen.

Dit bewijst ons dat de bevolking in 
het binnenland wél interesse heeft 
voor vis en liefst eenvoudige doch 
smakelijke recepten gebruikt.

We doen hierbij nogmaals een op
roep tot al diegenen welke deze pro
paganda interesseert om ons hierin te 
helpen, ’t zij door ’t opgeven van een
voudige recepten, ’t zij door het door
geven van suggesties en raadgevingen, 
mededelingen en wetenswaardigheden 
over vis, visserij, enz., die bij de bevol
king in het binnenland de aandacht 
Kan trekken op onze producten.

Binnenkort hopen wij deze propa
ganda nog meer te kunnen uitbreiden 
en zullen niet nalaten onze lezers hier
van op de hoogte te brengen.

UITVOER naar FRA N KRIJK
De invoerders worden op de 

hoogte gebracht van de afschaffing, 
van het verschijnen af van dit be
richt in de «Journal Officiel», van de 
contingenten toepasselijk aan de pro
ducten van deze lijst, wanneer deze 
punten oorspronkelijk en afkomstig 
zijn van de landen welke deelnemen 
aan de Europese Organisatie van Eco
nomische Samenwerking of van hun 
overzeese bezittingen, te weten : 

West-Duitsland, Oostenrijk, België, 
Denemarken, Groenland, Griekenland, 
Ierland, IJsiand, Italië, Luxemburg, 
Noorwegen, Nederland, Portugal, Ver
enigd Koninkrijk, Zweden, Zwitser
land, Trieste, Turkije.

De invoer en de betaling van de wa
ren zullen plaats hebben volgens de 
modaliteit van de invoercertificaten, 
gereglementeerd door het bericht 423 
van het Wisselinstituut, verschenen in 
de «Journal Officiel» van 2 Oktober 
1949.

L I J S T  D E R  G O E D E R E N
Tussen haakjes het toltarief num

mer.
(26) Verse schaaldieren (levend of 
dood) of enkel gekookt, gezouten of 

gedroogd —  (27 B) Andere weekdie
ren (slakken, enz) —  (40) Afval van

vis —  (55) Kuiten van kabeljauw, ma
kreel en gelijkaardigen —  (143 C) Vet
ten en oliën van vis en zeedieren, 
andere —  (145) Andere vetten en oliën 
van dierlijke afkomst niet elders ge
noemd —  (154) Gehydrogeneerde wal- 
visolie —  (165) Conserven van schaal
dieren en weekdieren —  (226) Meel en 
poeder van vlees en vis.

G O E D E R E N  A F K O M S T IG  U IT  
G R O O T  B R IT T A N N IE

(25) Vis eenvoudig gezouten, ge
droogd of gerookt —  (164) Bereide of 
vis in conserven

G O E D E R E N  A F K O M S T IG  U IT  
IJS LA N D

(24) Verse zeevis (levend of dood) of 
vers bewaard —  (164) Bereide vis of 
vis in conserven

G O E D E R E N  A F K O M S T IG  U IT  
ZW ED EN

(24) Verse zeevis (levend of dood) of 
vers bewaard —  (25) Vis eenvoudig 
gezouten, gedroogd of gerookt —  (164) 
Bereide vis of vis in conserven

G O E D E R E N  A F K O M S T IG  U IT
D E  B E L G IS C H - L U X E M B U R G S E  

EC O N O M ISC H E U N IE
(1529 A en B) Vaste motoren en 

scheepsmotoren.

vaartuigen welke in het buitenland ge
bouwd werden.

K O L E N  S P A R E N

De treiler Agnes H. Hastie kwam 
verleden week Woensdag te Granton 
met grote vertraging aan nadat de 
Kustwacht opsporingen gedaan had 
om hem terug te vinden. De reden 
voor de vertraging was dat de schip
per besloten had zich in de St Andrews 
Bay te verschuilen in plaats van meer 
kolen te verbruiken om door de storm 
te varen.

IN V O E R  VAN  N O O R SE  H A R IN G

Invoerders van Noorse haring zijn 
nu vrij hun eigen schikkingen te tref
fen voor de invoer. Dit werd op 20 De
cember door het Ministry of Food aan- 
gekondigd. Het Ministerië verklaarde : 
Sinds het einde van de oorlog was het 
de gewoonte dat in het begin van hét 
jaar Noorse haring aangekocht werd 
door het Ministerie en dan verder ver
deeld in de handel. Nu zullen de in
voerders zelf hun eigen schikkingen 
moeten treffen. Persoonlijke vergun
ningen zullen niet nodig zijn daar de 
invoer van haring van Noorwegen ge 
dekt is door de Board of Trade’s open 
general licence.

D U IT S E R S  EN D E  W A L V IS V A N G S T
Duitse scheepsbouwers hebben een 

publiciteitscampagne ingezet om de 
toelating te krijgen een walvisvaar- 
dersvloot te bouwen. Zij beweren dat 
vóór de oorlog, Duitsland de derde 
grootste walvisolie voortbrenger van 
de wereld was en sinds het tekenen 
van de overeenkomst tussen de Geal
lieerden en West-Duitsland zij het 
recht hebben hun positie terug te 
vestigen in competitie met Engeland 
en andere scheepbouwende landen.

In scheepsvaartkringen van Ham 
burg verklaart men dat reeds een con
tract voor walvisvaarders door een 
buitenlandse koper geplaceerd werd.. 
In Zweden zegt men-dat een scheeps
werf van. Kiel feeds een contract ge
tekend heeft «eet een Grieks finan
cier voor het bouwen van elf vaartui
gen van 400 Ton. De Noorse regerinfe 
is van mening te protesteren bij dp 
Britse bezettingsautoriteiten tegen 
deze situatie.

Û Ü u U e t t g œ u u m e  v e t d e t e t i n g .  â i j  h e t

SMEREN
van

MOTOREN
De toepassing van moderne olïefil- 

ters op motoren met inwendige ver
branding zoals deze gebruikt op per
sonenwagens, vrachtwagens, vaste 
motorinstallaties en scheepsmotoren 
van alle merken en kracht, is van het 
grootste economisch belang voor de 
eigenaars van deze machines op voor
waarde dat het filtersysteem goed 
gekozen wordt.

Moderne oliefilters zullen niet al
leen zand en stof verwijderen uit het 
oliestelsel maar zullen ook de schade
lijke zuurstoffen die onvermi’delijk- 
in de oliën voorkomen, in zulke mate 
verminderen dat zij de verschillende 
onderdelen van de motoren niet meer 
aantasten.

Het smeersysteem van motoren wel
ke steeds in stofhoudende middens 
gebruikt worden moet op behoorlijke 
wijze beschermd worden tegen de 
vreemde bestanddelen welke in de 
olieomloop kunnen indringen.

Als men dit steeds goed indachtig 
is, begrijpt men gemakkelijk dat de 
keus van een goede oliefilter een even 
gewichtige factor is in het leven van 
de instelling, als ta de onderhouds
kosten.

Er bestaan thans filters welke op 
alle installaties toepasselijk zijn en 
welke zonder grote kosten de meeste 
diensten bewijzen.

Niet alleen worden stof en andere on
zuiverheden door het uitwisselbaar 
filterelement tegengehouden maar 
ook bezit dit element de eigenschap 
om de olie die er doorheen spoelt te 
bewerken en er alle koolstof uit te 
verwijderen.

Proefnemingen werden gedaan op 
automotoren die meêr dan 30.000 km. 
gereden hadden met de gewone me
tallieke filter. Een speciaal filtreerele-

Deze uitslag kon bekomen; worde® 
dank zij de scheikundige bewerking 
die de olie onderging terwijl, zij door 
het element gedreven werd.

De motor zelf werd gekontroleerd 
en daar waar de zuigers bevuild wa
ren door alle soorten bezinksels wer
den ze na 3.200 km. terug; nagezien en 
volledig zuiver gevonden.^

De photo hierboven, toont een zui
ger na 30.000 km. met gewone filter 
en dezelfde zuiger 3,200 later uit de 
motor gehaald zonder iets te reinigen.

Dezelfde photo toont een modern 
filterelement voor het plaatsen in de 
bestaande filter en hetzelfde element 
na de 3.200 km, afgelegd te hebben. 
Het is gemakkelijk vast te stellen dat 
alle aangekleefde koolstof van de be
vuilde zuig«r naar het filterelement 
werd overgebracht waardoor de mo
tor terug een normale en betere wer- 
kingtoestand bekwam.

Proefnemingen werden in Ameri
ka gedaan op een groep van 600 zwa
re rijtuigen. Het gemiddelde oliege- 
bruik op deze wagens was 1 liter op 
340 km. Er mag dus verondersteld 
worden dat het oliebad dat gemiddeld 
11,4 liter bedroeg automatisch ver
nieuwd wordt alle 3.900 km. Deze wa
gens werden gedurende 97.000 km. in

ment werd geplaatst, in de bestaande dienst gehouden zonder het oliebad te
stàmdaaixl filterkast engna;, 800 km. vernieuwen, waardoor een merkelijke
verder gereden te hebben was de in economie in olie en tL’d bekomen
dienst gehouden olie volledig zuiver, werd,
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V e r g a d e r i n g  v a n  h e t  V B Z
Anucre tijden, andeie wetten
Vaartuigen tot 200 P K  op ijle haringvangst in de 
territoriale wateren?

De aanleiding tot de bijeenroeping 
van deze vergadering op een ongele
gen tijdstip, is de klachten we.ke van 
sommige middenslagreders uitgaan 
omdat zij met hun vaartuigen niet 
zouden mogen vissen op ijle haring in 
de grenswateren.

Als de heer Verbanck in zijn toe
spraak tot de aanwezigen onder- 
streepce dat het eens te meer te be
treuren is dat degenen welke het 
meest rumoer maken omtrent deze 
kwestie, zich in ’t openbaar niet dur
ven vertonen alhoewel zij steeds met 
belangstelling zullen aanhoord wor
den, dan kunnen wij hieromtrent 
slechts onze instemming betuigen en 
er tevens bij voegen dat de bedoelde 
grootsprekers geen blijk geven van 
moed.

D E O O R Z A K EN  VAN DE 
K O E R S W IJZ IG IN G

De heer VERBANCK wees beknopt 
op het feit dat de economische om
standigheden volstrekt niet meer de
zelfde zijn als van vóór drie maanden 
toen een vrijwillige overeenkomst tus
sen middenslag- en kustvisserij tot 
stand gekomen was met betrekking op 
het bedrijven der ijle haringvisserij 
in de grenswateren.

De heer VANDENBERGHE gaf ver
volgens een breedvoerig en onpartij
dig overzicht van het verloop der ge
beurtenissen.

Het is kwaadaardig te beweren dat 
in de schoot van het Verbond ge
streefd wordt naar de bevoordeling 
van de ene groep ten overstaan van 
een andere.

Het zomerseizoen verliep gunstig 
voor de kustvisserij, grotendeels te 
danken aan de werking van het Ver
bond zelf. De prijzen, betaald voor de 
garnalen bleven op een behoorlijk 
peil, dank zij het uitschakelen van de 
overtollige invoer, de verplichting aan 
de kust te kopen om vreemde garna
len te kunnen invoeren en de éne 
grenspost. Voor de middenslagvisserij 
werd betracht en verkregen dat de 
vijf ex-Duitse trawlers uit de markt 
werden geweerd, waardoor een over
tollige aanvoer van vis van circa 600 
Ton per maand uit de markt geweerd 
werd en waarbij de hoogzeevisserij 
tenslotte insgelijks gebaat is.

Na afloop van het zomerseizoen 
werd de kustvisserij opnieuw het 
grootste zorgenkind en de voorberei
ding van het ijle haringseizoen werd 
aangevat.
Het mag gezegd worden dat, alhoewel 

de onderhandelingen niet vlot van 
stapel liepen, de middens’agvisserij 
tenslotte goed begrip betoond heeft 
voor de noden der kustvisserij. Een 
vrijwillige overeenkomst kwam tot 
stand tussen de afgevaardigden der 
betrokken bonden en waarbij de 
vangst van ijle haring in de grenswa
teren het arbeidsveld zou wo den van 
de vaartuigen voortbewogen door een 
motor van 120 PK  en min. De midden
slagvisserij was oorspronkelijk ge
neigd zelfs nog verder te gaan en de 
ijle haring binnen de grenswateren 
voor te behouden voor de vaartuigen 
voorzien van een motor van min dan 
100 PK. Tenslotte kwam de grens van 
120 P K  tot s.and. wat rekening houdt 
met de evo.utie der vaartuigsoorten en 
der vangsten. De vrijwillig onder
schreven overeenkomst tussen twee 
groepen der Belgische zeevisserij dien
de als grondslag der besprekingen te 
Parijs met de afgevaardigden der 
Franse zeevisserij. Bereikt werd, dat 
de vaartuigen en in het bijzonder de 
vreemde, voorzien van een motor van 
meer dan 120 PK  uit onze grenswate
ren zouden geweerd worden. Duide
lijkheidshalve dient hier te worden 
aan toegevoegd Ja.t de Franse zowel 
als de Belgische vaartuigen, voorzien 
van een motor van meer dan 120 PK  
niet in de Belgische wateren zouden 
mogen vissen. Belgische vaartuigen 
van meer dan 120 PK  waren insgeiijks 
in de Franse terri ooria.e wateren niet 
toegelaten terwijl de Franse vaartui
gen, voorzien van een motor tot 200 
PK wel in de grenzen van hun eigen 
gebied de ijle haring mochten buit
maken.

Pas liepen de onderhandelingen 
tussen Frankrijk en België ten einde 
of sommige middenslagreders hebben 
gemeend de vrijwillig aangegane ver
bintenis te moeten verloochenen, al
hoewel hiertoe vo strekt geen aanlei
ding bestond tenzij eigen baat en ver
loochening van het algemeen belang 
en niet het minst van de kleine on
dernemingen.

Het is eenieder bekend dat ruime 
uitvoermogelijkheden van ijle haring 
naar West-Duitsland tot stand ge
bracht werden en dat het Verbond er 
in slaagde een voldoende minimum
prijs voor de vissers te waarborgen. 
Er is slechts een ding dat in gebreke 
blijft en wel het voornaamste, de 
koopwaar , die volstrekt in onvoldoen
de hoeveelheid aangevoerd wordt. Op 
deze belangrijke factor heeft het Ver
bond geen vat. Het moet zich echter 
inlaten met de eventuële mogelijkheid 
om de aanvoer zo mogelijk ruimer te 
maken. sa

:r., .a sr - „-silo Ï9d H
NOG A N D E R E  R ED EN EN

Op zich zelf beschouwd zou de hoger
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tot een uitbreiding der haringvisserij 
binnen onze grenswateren over te 
gaan. Er zijn er nog andere, waardoor 
het vaststaat dat de huidige toestand 
niet meer dezelfde is als toen de vrij
willige overeenkomst aangegaan werd.

Plots kwam de thans vrije uitvoer 
van garnalen tot stand. De vroegere 
ondernandelaars bekommerden er 
zich niet over of Frankrijk al dan niet 
garnalen zou kopen. Het Verbond 
heeft deze schadelijke werkwijze met 
succes ongedaan gemaakt en verkre
gen wat het verlangde en naar wens 
van de kustvisserij. Men zou kunnen 
komen aandraven met de bewering 
dat er thans weinig of geen garnalen 
te vangen zijn; dit zal echter wel ver
anderen en de uitvoermogelijkheden 
naar onze Zuiderburen biijven be
staan, wat als prijsregelaar van de 
markt van zeer groot belang is .

Plots kwam dan nog net oericht dat 
sprot naar West-Duitsland mag uit
gevoerd worden. Deze uitvoer schept 
de mogelijkneid dezelfde prijzen te 
garanderen als voor de ijle haring, nl. 
twee frank per kgr. Men mag zich niet 
laten afschrikken door het feit dat ln 
de laatste dagen, deze prijs niet eens 
zou betaald geweest zijn. Men vergete 
echter niet dat de uitvoer niet aan de 
markt was, tengevo.ge van de Kerst
en Nieuwjaarsfeesten.

OP H E T  W E T T E L I J K  ST A N D P U N T
Zo er economiscne beweegredenen 

bestaan om een grotere productie van 
sprot en ijle haring in de hand te 
werken, zegt spreker, moet volledig
heidshalve hieraan nog worden toe
gevoegd dat in de huidige stand der 
zaken de beteugeling door geen wette
lijke middelen mogelijk is indien een 
vaartuig van meer dan 120 PK  doch 
niet hoger dan 200 P.K. toch ln de 
kustwateren zou vissen. Men moet de 
zaken beschouwen zoals ze in werke
lijkheid en op het huidig ogenblik zich 
voordoen. De administratieve traag
heid is spreekwoo^dedjk geworden en 
men kan aan het Verbond geen schuld 
aan wrijven indien de in Oktober aan
gegane overeenkomst nog niet door 
een wettelijke maatregel bekrachtigd 
werd.

Vaartuigen van Belgische nationali
teit voortoewogen door een motor van 
min dan 200 PK  mogen dus wel bin
nen de Belgische kustwateren vissen 
op ijle haring, zonder dat zij in over
treding kunnen genomen worden. 
Belgische vaartuigen voorzien van een 
motor van 200 PK  en min, doch meer 
dan 120 PK  mogen nochtans NIET in 
de Franse kustwateren vissen.

D E T E  BEA N TW O O R D EN  V R A A G
De heer Vandenberghe stelt aan de 

vergadering de vraag of de kustvisse
rij harerzijds er bezwaar inziet dat de 
vroeger vrijwillige aangegane verbin
tenis in dien zin gewijzigd worde dat 
een vaartuig met moto* van meer dan 
120 P K  tot 200 P K  insgelijks op ijle 
haring zou mogen vissen. Hij legt nog
maals nadruk op de ontwikkeling van 
de toestand sinds het afsluiten van de 
overeenKomst en het uitblijven van de 
westelijke bekrachtiging.

Men voorziet dat eventueel een tien
tal vaartuigen tot de ijle haringvisse
rij zouden overgaan. Ook de belangen 
van deze reders moeten in overweging 
genomen worden.

V E R Z E T
Het staat vast dat de op de verga

dering aanwezige kustvissers zich ver
zet hebben tegen het verbreken der 
aangegane overeenkomst.

Zij stelden verder vast dat, als het 
toegestane contingent van uitvoer niet 
uitgeput is, tengevolge van onvoldoen 
de aanvoer dit opnieuw zou kunnen 
aangevuld worden door verse vis, zo
als dit vorig jaar het geval geweest is 
en waarbij de middenslagvisserij ge
baat was. De kustvissers vrezen dat de 
geringe hoeveelheden ijle haring, wel
ke nog zouden kunnen buitgemaakt 
worden ,voor hun neus door grotere 
vaartuigen zouden weggekaapt wor
den. Naar hun mening zou het Ver
bond van zijn gezag moeten verder 
gebruik maken om de vaartuigen van 
meer dan 120 P K  uit de kustwateren 
te weren.

EEN  T U S S E N V O O R S T E L
De heer LIBIN vraagt dat een tus

senvoorstel door het Verbond in over
weging zou genomen worden. Hij geeft 
toe dat alles moet gedaan worden wat 
mogelijk is om het naar West-Duits- 
la-id toegestane contingent uit te voe
ren, doch hij wenst dat men eerst nog 
aan de kustvisserij de gelegenheid zou 
geven om het voorziene gewicht aan 
wal te brengen. Het nieuw stelsel van 
vissen bij middel van twee vaartuigen 
zou moeten do~>- het Verbond aan- 
gemoedigd worden.

Blijft de kus.viserij na het overeen
gekomen tijdstip toch in gebreke, dan 
kan niemand er nog bezwaar in zien 
dat het aantal vaartuigen uitgebreid 
wordt.

H»=T V ER B O N D  Z A L  Z IJN  
VER A N TW no«> nrri I J K H E ID  

O PN EM EN
Uit de somtijds ver .varde discussie 

die volgt na detbelichtirg der verschil
lende standpunten, rfcleek alras dat

uit het debat en verklaarde dat het 
Verbond, voor zijn verantwoordelijk
heid geplaatst, een naar de mening 
van het orgaan der productie recht
vaardige beslissing zal nemen, dit na 
raadpleging van de kustvissers in de 
drie betrokken havens en na raadple
ging van de middenslagvisserij.

De tijdens de vergadering opgewor
pen kwestie weze geen reden tot twee
dracht. De noden van de visserij ver
gen samenhorigheid. " Is de toestand 
voor velen slecht, dan zou hij onge
twijfeld nog veel erger geweest zijn, 
moest de visserij zich niet kunnen be
roepen op het Verbond.

D E O P R O E P  VAN EEN  
M ID D E N S L A G R E D E R

Dhr JAAK VIAENE sluit zich hierbij 
aan en betoogt dat de thans bespro
ken kwestie, in het niet verzinkt ten 
overstaan van de andere vraagstukken 
welke op een oplossing wachten.

Hoe eendrachtiger men samen
werkt, hoe vlugger de oplossing komt.

Na een dankwoord van de heer 
Verbanck, werd de vergadering gehe
ven. L.S.

CARELS
Diesel M otoren  
R. Bauwens & Co

AGENTSCHAP 
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OOSTENDE (*)

De Ö.310 opgeleid
Dinsdagavond werd de 0.31Q «Ro

bert Verschelde» toebehorende, aan 
Jules en David Jg^rteel door het vis- 
aerijwachtschip naar de Oostendse 
vissershaven opgeleid nadat vastge 
steld werd dat dit vaartuig, metende 
180 PK, in de Belgiche territoriale wa- 
weren viste. —

Alles bleef b’j de opleiding, daar de 
wet verbod opleggende aan Belgische 
vissersvaartuigen van meer dan 120 
PK  in Belgische territoriale wa- 
ieren te vissen, nog niet 
verchenen is in het Staatsblad én de-

Opleiden van Nederlandse 
vissersvaartuigen

Veelvuldig protest. — Is het gewettigd? 
W aaro m  nemen de Nederlandse autori
teiten zo’n stugge houding aan? — Er 
kan, mits wederzijds overleg, betere 
verstardhoudirg zijn van overheidswtge

W A A R  L IG T  D E  F O U T  ?
Het opleiden van een zestal Hol-

aangehaalde reden reeds als voldoen- men tijdens de vergadering tot geen 
de kunnen beschouwd worden om de akkoord zou kunnen geraken. Dei hee 
mogelijkheid ln overweging te nemen Vandenbeughe trok dezelfde conclus!

at sb ne I3b3
*>v<

T E R E C H T W IJZ IN G
Eerst en vooral is de betaalde boete

landse vissersvaartu! gen in Belgische slechts een waarborg van 650 fr. Ten
territoriale wateren, heeft vorige week tweede de netten, die 20 duizend frank
in Nederlandse visserijkringen veel waard zijn, mogen ingekocht worden
stof doen opjagen en zowel van Bres- tegen 750 fr., dus een belachelijk klei-
kens als van Urk, als in Nederlandse ne som.
dag- en weekbladen worden hieraan Dat de Nederlandse vissers veront-
lange beschouwingen gewijd, welke waardigd zijn is aanneemlijk.
soms niet van de zachtste zijn voor Maar moeten de Belgische vissers
ons visserij wachtschip en waarin niet meer verontwaardigd zijn, als ze
veelal ONJUISTE beweringen in voor- vaststellen hoe de Nederlandse auto-
komen. Dat het op het huidig ogen- riteiten Benelux begrijpen en menen
blik tussen beide Benelux-landen niet dat België een gretig afzetgeBTëd moet
botert als gevolg van de stugge hou- blijven, zonder dat er van gelijkheid
ding van de ene of andere zijde, is sprake mag zijn.
reeds algemeen gekend. Laat ons niet terugkerèn op het

Dat dit niet gunstig pleit voor beide Schelöeverdrag en de pijnli’ke herin-
landen, welke straks aan praktische neringen ophalen van een verdrag dat
Benelux-politiek moeten doen, is on- er in bestaan heeft ons land afhanke-
getwijfeld niet te loochenen, en we lijk te maken van de willekeur van
vragen ons werkeh'jk a.f, of het op Nederland.
die wijze is, dat men meent tussen Anderzijds weze het ons veroorloofd
beide volkeren toenadering te bewer de Nederlandse lezers er opmerkzaam
ken. op te maken dat van Belgische zijde

Nederland mag jaarlijks voor 284 deze zomer een'voorstel werd gedaan
millioen frank vis en schaaldieren strekkende tot het toelaten van de
naar België uitvoeren, waar, op papier Nederlandse kustvisserij in Belgische
dan nog slechts, 28 millioen frank Bel- wateren tijdens het ijle haring- en
gische vis naar Nederland mag. sprotseizoen, tei*wfjï de Belgische

Wij zeggen : OP PAPIER, omdat kustvissers hetzelfde'5 zouden mogen
Nederland nog geen enkele kg. vis doen in Nederlandse wateren voor de

ze opleiding voor de rechterlijke in
stanties geen kracht van wet heeft en 
de 0.310 niet straibaar is, zolang dit 
verbod niet verschenen is.

De toestand inzake de ijle haring
visserij is ondertussen zo veranderd 
dat vanwege het Bestuur van het 
Zeewezen de noodzakelijkheid niet 
meer ingezien wordt, de maatregel op 
de Belgische vissersvaartuigen toe te 
passen.

Uit zo pas ingewonnen inlichtingen 
bl’jkt dat voortaan de Belgische vis
sersvaartuigen tot aan 200 PK  de ijle 
haringvisserij binnen de Belgische 
territoriale wateren zullen mogen be
drijven.

De vangst van de 0.310 werd niet 
verbeurd verklaard omdat hij in Bel
gische wateren viste.

ffieCg.iódï- JVedetCart dte 
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IS  IN N E D ER LA N D  T E  V E R K R IJ G E N  
B I J  :

- V. van Toor, Oosthavenkade, 89, 
Vlaardingen;

- Boekhandel A. Boendermaker, Ko- 
ningdwarsstraat 12. Den Helder;

- Firma J. van Beelen, Middenhaven- 
str. 66-70, IJmuiden;

- Agentuur en Handelsmaatschappij, 
IJmuiden;

- IJmuiden Stores, IJmuiden;
- Jac. van Laar «De Kleine Stores», 

IJmuiden;
- Firma Wed. J. v. d. Toorn zn. Dr Le- 

lykade 192-194, Scheveningen.

H U I S

heeft toegelaten onder voorwendsel 
dat het hiervoor over geen deviezen 
beschikt.

Nederland mag evenals België ijle

garnaal.
Hierop werd van Nederlandse zijde 

nooit ingegaan.
Aan wie dienen bijgevolg de Neder-

haring naar Duitsland uitvoeren, landse vissers een verwijt te sturen ?
maar Nederland laat België niet toe, In de eerste plaats aan de Neder-
al was het maar één kg. sprot en Ijle landse autoriteiten, welke zich stug
haring naar Nederland te zenden, ten- blijven vasthouden aan een onredelijk
zij nieuwe voordelen aan Nederland handelsverdrag en het zelf zo uitvoe-
toegekend worden. ren,, dat van Belgische zijde naar Ne-

Dat in die omstandigheden de Bel- derland geen kg. kan uitgevoerd wor-
gische territoriale wateren streng den.
voorbehouden worden aan onze visse- Hiernavolgende cijfers geven ons
rij, is logisch. een staalt'e van wat het handelsver-

De Middelburgse Courant schrijft drag voorziet, 
dienaangaande het volgende

V IS S E R S  VAN B R E S K E N S  N AAR 
O O S T EN D E  O P G E B R A C H T

V ie r Nederlancfee v issersboten  z ijn  
door de zeepolitie n aa r Oostende op
gebracht, om dat z ij in  de Belg ische 
te rr ito ria le  w ateren  v isten . H et z jin  
de B r9 , B r .41, Br.24 en Br.42 , a lle  u it 
B reskens.

Wederom heeft de Belgische water- 
politie ingegrepen wegens het vissen 
binneii de 3- mijls zone. Ditmaal wa
ren het vier v’ssersschepen uit Bres- 
kens, die werden opgebracht. Drie 
van hen hadden geen vis aan boord, 
de vierde echter had 10 ton haring ge
vangen. De haring werd verbeurd ver
klaard, terwijl allen na het betalen 
van een flinke boete, weer werden 
vrijgelaten.

In Breskens heerst een grote ver
ontwaardiging over deze handelwijze 
en het gevolg zal ongetwijfeld zijn, 
dat de vissers er op zullen aandrin
gen gelijksoortige maatregelen te 
treffen voor de Belg’sche vissers die, 
buiten de haringvisserij, geregeld in de 
Hollandse wateren vissen op garnalen.

Weliswaar mogen de Belgen volgens 
het Scheldeverdrag, op de Schelde 
vissen, doch niet in het Oostgat en 
ook niet binnen de 3 mijlen van de 
Hollandse kust. Hierop is door de 
Hollanders echter nimmer aanmer
king gemaakt, zodat de houding van 
de Belgen thans wel zeer Vreemd is.

Momenteel is ifet3% ö ,d ä t 'W  ftarlni 
praktisch uitsluiteiM J’Edite varii 
onder de 
landse vissers 
thuiskomen.

1 XÏ3S9-7 f?c» [rfîiîl

I. U IT V O E R  VAN B E L G IE  NAAR 
N E D E R LA N D

Belg ische fra n k
Zeevis :
Volle haring : 
IJle haring : 
Visconserven :

19.820.000
2.480.000
2.480.000
3.300.000

28.080.000

Levertraan visolie 6.600.000

2 U IT V O E R  VAN N ED ER LA N D  
N AAR B E L G IE

Belg ische fra n k
Zoetwatervis :
Zeevis :
Verse haring :
Zoute haring : 
Bokking :
Kreeft :
Oesters :
Mosselen :
Gepelde garnaal 
Ongepelde garnaal : 
Schaal- en weekdieren 
Mosselen ln azijn : 
Visconserven :

11.560.000
29.720.000
13.200.000

103.250.000
2.470.000

20.650.000
39.640.000
41.290.000
6.600.000 
6.600.000

: 3.300.000
3.300.000
3.300.000

284.880.000

Raph.Huysseune
3 m p o % t  - £ x p & i t

vis - G a r n a a l

Specialiteit gepelde garnaal -

H.R.O. 215

Telefoon

’ bureel : 84006 

magazijn : 84141 

mijn : 84142

Onze export 
van

ijle haring naar 
Duitsland

(V ervo lg  van blz 4)
der vóór-oorlogse specialisten van da
ze uitvoer op behoorlijke wi’ze verte- 
genwoordid is. Deze verstandhouding, 
waarvan de leden onderling tot over
eenstemming kwamen over be
paalde criteria van w ’nstdeling, zal 
waarschijnlijk een collectieve uitvoer
vergunning aanvragen ! De betrokken 
Departementen hebben zich met deze 
schikking verenigd voor zover bedoel
de verstandhouding in overleg met de 
visserij tot behoorlijke voorwaarden 
komt wat de prijs af visser betreft.

Het zou blijken dat zulks ondertus
sen gesclredt is en dat ook de bespre
kingen met de Duitse belanghebben
den een bevredigende wending namen. 
Er bestaat aldus een redelijke kans 
dat onze kleine kustvisserij ditmaal 
het seizoen dat voor de deur staat met 
een geruster hart zal kunnen tege
moet zien dan zulks de laatste jaren 
het geval ls geweest.

J. VAN THILLO

Urk 162 toebehorende aan J. Backer, 
opgeleid om voor Oostende op 2 Mijl 
van de kust de ijle haringvisserij te 
hebben bedreven.

Urk 162 had 2.000 kgr. ijle haring 
aan boord welke ’snamiddags ver
kocht werd voor de prijs van 3.000 fr.

Beide vaartuigen moesten een borg 
van 600 fr. storten en mochten hun 
netten inkopen voor de prijs van 750

Kan dan één enkel mens, die de 
zaken van Benelux-ztjde beschouwt, 
aannemen dat wij de bevoordeelde 
partij zijn ? L.. . /

Wat zeggen de Nederlandse vissers fr~
van dit alles en van bovenstaandê in- Opdat de schippers met hun vaar-

en uitvoermogelijkheden ? tuig geen tijd zouden verliezen en te-
/ , • a i rug zee zouden kunnen kiezen, werden

uitsluitend I# te varigfeft ziJ bereidwillig geholpen door de ver-
Belgische kust, en de Hol- VISSERSVAARTUIGEN OPGELEID zekeringsmaatschappi* voör vissers-
ssers geregeld zonder vis Woensdagnamiddag werd de Urk 22 vaartuigen «Hulp in Nood», die voor

tqebehorende aan B. Brandts en de hen de nodige waarborg heeft géstort.

mmtx
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Van de hand van de heer J. Van 
Thillo, algemene secretaris van de 
Nationale Federatie verscheen in het 
tijdschrift van het Vlaams Econo
misch Verbond een artikel omtrent 
onze ijle haringexport naar Duits
land.
land. Hier volgt het :

Terwijl tijdens de bezettingsja
ren, en ook in de eerste jaren na de 
bevrijding, in verband met de alge
mene voedselschaarste uitzonderlijk 
hoge aanvoeren van ijle haring aan 
de Belgische kust zonder moeite af
zet vonden op de binnenlandse markt, 
zowel in verwerkte als in verse toe
stand, is onze kustvisserij thans weer 
zoals vóór de oorlog praktisch uitslui
tend aangewezen op het Duitse afzet
gebied De export naar Duitsland be
droeg :

(in kilos)
1938 1.270.900
1947 3.800.000
1948 451.000 

De vooruitzichten voor het aan
staande seizoen zijn betrekkelijk gun
stig. Het Duits-Belgisch handelsak
koord —  want in feite gaat het niet 
om een aanvullend protocol maar om 
een geheel nieuw verdrag —  voorziet 
voor de periode gaande van 1 October
1939 tot 30 September 19950 een Bel
gische expjrtpost «Vis en visserijpro
ducten» van 425.000 dollars. Er mag 
worden aangenomen dat praktisch de 
totaliteit van dit contingent zal wor
den aangewend voor onze traditionele 
export van ijle haring, want voor an
dere visserijproducten blijkt van Duit
se zijde weinig of geen interesse te 
bestaan. Het is weliswaar niet uitge
sloten dat het volume yan de export 
dat door dit dollarcontingent wordt 
gedekt —  ongeveer 5.000 ton •— onvol
doende is in verband met de aanvoer 
maar er bestaat een ernstige kans dat 
door deze export een behoorlijke bo
dem onder de markt wordt gelegd en 
onze kleine kustvisserij die het van 
het ijle haringseizoen moet hebben, 
een redelijke prijs zal bekomen. Daar
voor is echter vereist dat de onder- 
biedingen welke de laatste jaren op 
de Duitse markt werden gedaan tot 
grote schade van onze vissers, ver
meden worden. Zowel door het Ver
bond der Belgische Zeevisserij als 
door de Nationale Federatie van het 
Visserijbedrijf, de Vishandel en de 
Visnijverheid werd deze eis zeer na
drukkelijk bij de betrokken overheden 
naar voor gebracht en trouwens door 
deze laatsten onderschreven. De een
voudigste en commercieel gezien ook 
de gezondste oplossing, ware geweest 
de exporthandel vrij op de Duitse 
markt te laten concurreren, met en
kel dit voorbehoud dat voor de afleve
ring der nodige exportvergunning een 
minimumprijs af visser wordt vastge
steld. Dit zou heel wat gelegenheids- 
exporteurs en beunhazen die zich 
steeds bij de officiële verdeling luid
ruchtig aanmelden, eenvoudig hebben 
uitgeschakeld. Deze formule bleek

echter om verschillende redenen, 
waarop we in het bestek van dit ar
tikel niet kunnen ingaan, van hoger
hand niet te kunnen worden aan
vaard.

Een ander voorstel bestond in het 
afleveren van één enkele exportver
gunning aan de groepering der tra
ditionele exporteurs voor zover deze 
wat betreft de minimumprijs af visser 
de gewenste waarborgen gaf. Ook de
ze formule kon niet worden weerhou
den omdat ze zeer duidelijk in tegen
spraak is met die administratieve 
richtlijnen volgens dewelke de in- en 
uitvoervergunningen worden ver
strekt en ook over het algemeen met 
onze liberaal georienteerde economi

sche politiek. Tenslotte werd volgen
de formule aanvaard : de uitvoerver
gunningen zullen worden verstrekt 
voor een nog nader te bepalen percen
tage aan de firma’s en groepen wel
ke referenties kunnen voorleggen van 
hun na-oorlogse uitvoer van ijle ha
ring naar Duitsland. Het resterende 
percentage, dat zo laag mogelijk zal 
worden gezet, gaat naar de aanvra
gers welke geen referenties over voor
noemde periode kunnen voorleggen. 
In de praktijk komt dit hierop neer 
dat het komen van een ruime ver
standhouding waarin zowel firma’s 
zonder als firma’s met referenties zijn 
opgenomen en waarin de groepering 

(Z ïe  vervo lg  blz. 3)

Het opleiden van Nederlandse 
vissersvaartuigen

zijn en meldt dit direct», een soort 
rancune ? Of vergeldingsmaatregel ? 
Toch geloven wij, Geachte Redactie, 
dat dit de goede weg niet is.

Want zoals u zeer wel weet, beslis
sen niet de vissers over het toelaten of 
niet toelaten van de in- of uitvoer, de
ze hebben daar ook niets, maar dan 
ook niets, over te zeggen. Ge treft dus 
niet wie ge hebben moet.

Bovendien is het niet uit weelde, als 
ook de Hollandse vissers zich kort bij 
uw wateren ophouden : ze zijn daar 
niet eens zo op gebrand. Maar de om
standigheden kunnen zo lopen. In 1948 
was de haring bv. direct op de vlak
ten bij de Hollandse kust, maar nu 
bleven ze in December het weinige dat 
er was, maar voor Oostende hangen, 
met voor ons als gevolg veel verliezen 
van dure netten door de vele wrakken. 
Wij hopen dan ook hartsgrondelijk 
dat wij in onze eigen wateren of ver 
buiten elke 3-mijlszone mogen blijven, 
want dat willen wij zelf ook veel lie
ver, dan door soms wel wat al te ijve
rige kustbewakers te worden opge
bracht, als wij soms op de grens van 
de drie-mijlszone zijn, soms niet 
eens met opzet. Ik weet dan ook zeker 
dat dit het geval was met de 2 Urker 
kotters, die op Donderdag 22 Decem
ber werden aangehouden. Wij waren 
er zelf vlak bij, dus spreken uit erva
ring en willen dit ook getuigen : de 
UK.64 en 164 waren NIET binnen de 3 

iijl. Bovendien was daar ook niets te 
angen, gelijk wel bleek toen ze hun 
et moesten inhalen. Wij zagen ten- 

ninste dat met deze feiten rekening 
’erd gehouden.

Ook wil ik nog onder uwe aandacht 
brengen en u kunt het aan de vissers 

ije^orugge navragen dat vele vis- 
:rs van die plaats deze Zomer stijf 
ider de Hollandse kust, vlak bij 
ïoordwijk en Katwijk op garnalen 
ebben gevist. Maar er is in de Hol-

V A AR TU IG EN

A. B. C.
Diesel- 

M o  t or e n

Agentschap : 

H. &  R. Boydens

4, Velodroomstr 

40, Schipperstr 

O O S T E N D E  
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S X e  a i ô M % ô à a a e t t  a a n  Z e e â x u g , g , e

(Vervo lg  van  blz 1)

verwor-
worden

ring wordt niet op één dag 
ven; ook oude gewoonten 
moeizaam hervormd.

De handelaars van Zeebrugge staan 
aldus voor een grotere productie, 
waarop ze volledig de hand moeten leg
gen. De verkoöp te Oostende door en
kele Zeebrugse eenheden moet uitge
schakeld worden én in ’t belang van de 
reder én in belang van de handelaar. 
De markt van Zeebrugge zal zijn wat 
zij er van maken.

Wij stellen tevens vast dat de be- 
roepsverenig|igen van de Oostkust 
machtig en zelfstandig optreden en 
hun stem laten horen in binnen- en 
buitenland, waar zij ontzag en sym
pathie afdwingen.

Deze actie komt allen ten goede. Al
le reders, alle handelaars moeten in 
’t algemeen belang de gelederen aan
eensluiten.

Heden ten dage loopt de enkeling 
verloren en de strijd is hard, harder 
dan ooit.

Onder de talrijke problemen die op
rijzen, is het probleem van de afzet 
één der voornaamste.

Het is een feit dat de kwaliteit van 
die vis op de binnenlandse markt te 
wensen overlaa,t.

Klachten gaan op in steden die am
per 50 km., zelfs nader, van de kust 
gelegen zijn; in sommige steden van 
Wallonië wordt de vis afgezet in win
kels die alles behalve viswinkels zijn; 
op sommige plaatsen is de zeevis on
bekend.

Wij weten dat de handelaars van de

Oostkust geen enkele gelegenheid la
ten ontglippen om de markt beter te 
bedienen en uit te breiden. Hun aan
dacht gaat thans, onder meer, naar 
de ononderbroken bevriezing en be
werking van de vis met uitsluiting 
van het uitstallen op de mijn vloer : 
de vis van schip naar koelkamer en 
van koelkamer naar frigo in de vis
winkel.

Dit probleem is niet nieuw en kan 
het Brugs stadsbestuur niet verras
sen.. De mogelijkheid om koelkamers 
in de verkoophalle der mijn te bou
wen is voorzien. Een tweede oplossing 
ligt, zo nodig, in ’t verschiet : het 
stadsbestuur zal eerlang het verlen
gen van het Noorddok, in Oostelijke 
richting, bij het Departement van 
Openbare Werken bepleiten, om het 
tekort aan aanlegplaats voor de hui
dige vloot te verhelpen : langs dit 
verlengde dok komen terreinen be
schikbaar waarop een visfrigo ge
bouwd kan worden als tegenhangar 
van de vismijn. Die kwestie is er 
éne onder de vele die dagelijks over
wogen moeten worden.

Uit deze enkele beschouwingen 
blijkt da,t het visserijbedrijf van de 
Oostkust een alledaagse strijd moet 
leveren. Zijn lot berust in zijn han
den en zijn belangen worden slechts 
gediend door wederzijds vertrouwen, 
innige samenwerking, onvoorwaarde
lijke eendracht.

Omdat Zeebrugge in deze geest ar
beidt gaat het hoger op : Eendracht 
baart Macht. P. VAN DAM M E

Schepen van Openbare Werken 
te Brugge

landse visserijbladen geen opwekking 
gekomen om deze mensen het nu 
maar eens moeilijk te maken. Ook zijn 
ze door niemand aangebracht en ook 
was er geen toezicht. Laat ons, Geach
te Redactie, geen vergeldingsgedach- 
ten opwekken, van oog om oog en 
tand om tand. Wij allen, of we nu 
Hollandse of Belgische vissers zijn, 
hebben het al moeilijk genoeg. Laat 
ons elkaar, vooral voor zo’n klein ge
deelte van het jaar, wat toegeven en 
verdragen en liever ijveren dat de be
letselen van de 3 mijl wederzijds uit 
de weg worden geruimd, indien moge
lijk.

Intussen beleefd dankend voor 
eventuële plaatsing.

Hoogachtend.

N OTA  DER  REDACTIE : Het is aan 
ons niet te onderzoeken of genoemde 
U R K  64 en 164 wel of niet in de kust
wateren visten.

Moest het niet zo zijn, dan mag niet 
te ijverig opgetreden worden en moet 
het in geval van twijfel voor het vis
serij wachtschip blijven bij goede 
raadgeving van een zeeman.

Wij beseffen heel goed dat het hier 
om eenvoudige vissers gaat en dat zij 
het inderdaad niet zijn welke de 
schuld van de huidige toestand zijn.

We zijn tenslotte allemaal kinders 
van dezelfde zee, welke er alle op aan
gewezen zijn om er ons brood te ver
dienen.

We zijn het er ook ten volle eens 
dat zou moeten gestreefd worden 
naar een gemeenschappelijke oplos
sing. Zo we het goed voor hebben, dan 
werd dit reeds gedaan en was aan de 
Nederlandse autoriteiten voor gesteld 
de Nederlanders sprot en ijle haring te 
laten vissen en de Belgen garnaal.

Anderzijds is het een feit dat 
Nederland voor millioenen frank 
visserijproducten naar België mag 
uitvoeren, dat Nederland in onze 
plaats garnaal naar Frankrijk uit
voert, maar dat van Nederlandse zij
de, niettegenstaande dit, we niet kun
nen bekomen dat verse vis of sprot of 
haring dan OP PAPIER, kan worden 
uitgevoerd.

Wij zijn de eersten om in ons blad 
ook de Nederlandse vissers te verdedi
gen en de Nederlandse vissers welke in 
moeilijkheden verkeren en Oostende 
aandoen, weten bijvoorbeeld dat allen 
zonder onderscheid, zeer veel geholpen 
worden door de heer Vandenberghe, 
voorzitter van ons Kustverbond.

Maar in Nederlandse visserijkrin- 
gen moet men begrijpen dat ook van 
Nederlandse zijde, waar de levenstan- 
daard veel goedkoper is dan bij ons, 
vooral vanwege de visserij-autoritei
ten, wat meer begrip bestaat voor on
ze grieven.

Men streeft naar Benelux !
Goed.
Maar dan op voet van wederzijds 

vertrouwen, wederzijds begrijpen en 
wederzijdse gelijkheid.

Wanneer men dat van Nederlandse 
zijde niet wil begrijpen, dan gaat het 
niet op verder toe te geven.

Huidig misverstand, zal misschien 
meer dan ooit de gelegenheid zijn om 
de zaak van meer nabij te gaan bekij
ken in het belang van de vissers van 
beide landen.
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NieHverwarren !
In het domein van de sociale wet

geving liggen wolfijzers en schietge
weren. Begrijpelijk moet op dit gebied 
verwarring ontstaan omtrent niet op- 
gehelderde punten. Zelfs wij die met 
onze beide voeten te mïdden van deze 
toestand leven moeten een waakzaam 
oog richten op de nieuwe wetten en 
besluiten. De wijze van toepassing 
vergt vooral een bijzondere aandacht. 
Op zichzelf genomen schijnen wet
teksten er toch zo onschuldig uit te 
zien, maar eens de «woorden» in «da
den» omgezet, komt het venijn te 
voorschijn. Getuige daarvan de Be
sluitwet van 27 Februari 1947 die de 
VOZOR-kwestie regelt.

De visserij heeft vele moeilijkhe
den... en welke nijverheid heeft er nu 
geen ! Dagelijks lezen wij in de kran
ten dat een afvaardiging van deze of 
gene groep zich bij de minister heeft 
aangeboden. Vandaag gaat het over 
de steenkolenproductie, terwijl het 
morgen de grieven van de vlasnijver- 
heid zijn. Op een andere is er 
sprake van staking in de metaalin
dustrie of op de scheepswerven te 
Antwerpen. Verder wordt het pro
bleem gesteld van de grensarbeiders 
en op een andere bladzijde lezen wij 
dat de Minister van Arbeid en Sociale 
Voorzorg zijn aandacht zal «chenken 
aan de gezinspolitiek....

Hef V. B. Z.
Het Verbond der Belgische Zeevis

serij dat sedert zijn ontstaan reeds 
bewezen heeft aan talrijke moeilijke 
kwesties het hoofd te kunnen bieden, 
is thans volop bezig mét het pro
bleem der productie.

Het vraagstuk van de Regie, 
VOZOR  en RM Z  vergen een grondige 
studie. Lopende zaken, zoals export

rnmiiujiiimuiiininiiniiiiiiiiimiiiim

TAXETABELLEN
Verkrijgbaar ter drukkerij 

van

Het N ieuw  V isscherijb lad 
VINDICTIVELAAN, 22,

—  O O STE N D E  —
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van sprot en ijle haring zijn aan de 
orde van de dag.

Sommige beslissingen van de pari
taire commissie moeten herzien wor
den.

Nieuwe maatregelen moeten getrof
fen worden. Sinds enkele jaren werd 
op gebied van sociale wetgeving in de 
visserij een enorme vooruitgang ge
boekt.

Vooreerst kwam de gelijkschake
ling tot stand van de visser met de 
arbeider op vaste bodem voor wat be
treft sociale veiligheid. Met andere 
woorden de voordelen toe gekend aan 
de arbeider in de landelijke nijver
heid, zoals betaald verlof, gezinsver
goedingen, vergoeding voor ziekte en 
invaliditeit vielen eveneens te beurt 
aan de vissers.

Gemeenschappe
lijke kas voor 

zeevisserij
Ook de wet op de arbeidsongevallen 

kreeg een grondige wijziging.
Vooreerst hadden we de overgangs

wet van 23 October 1946 en de wet 
van 7 Juli 1948 waarbij alle ongeval
len gebeurd tussen 1 September 1939 
en de dag waarop het leger op vre- 
desvoet werd teruggebracht, 15 Juni 
1949, ten laste vallen van de Staat.

De ongevallen na deze datum voor
gevallen vallen uitsluitend ten laste 
van de Gemeenschappelijke Kas voor 
de Zeevisserij.

Bijgevolg zal de visserij terug de 
last moeten dragen tot dekking der 
schade voortspruitende uit arbeidson
gevallen overkomen aan zeelieden.

De huidige premie bestaat in een 
afhouding van 1 t.h. op de aangevoer
de bruto opbrengst. Hier zullen wij 
niet onderzoeken in hoever deze bij
drage voldoende is. Wij hopen in de 
nabije toekomst eens uitgebreid deze 
kwestie te kunnen bestuderen.

Nochtans moet de aandacht van de 
visser getrokken worden op het feit 
dat hij in geen geval geldelijk tus
senkomt tot betaling van deze pre
mie. Deze last valt uitsluitend ten 
dele van de reder.

Inderdaad in die gevallen waar de 
reder zijn eigen schip voert mag ge
zegd worden dat hij én voor zijn be
manning én voor zijn eigen betaalt !

Het is dus onwaar te beweren dat

(Zie vervolg blz. 13)
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K u s t n i e u w s
Reders en Vishandelaars

OOSTENDE
D O K T E R S D IE N S T

Op Zondag 8-1-50. Bij afwezigheid 
van de gewone huisdokter, gelieve 
men zich te wenden tot : Dr Maertens 
E. Beernaertstraat 45. Tel. 72645

A P O T H E E K D IE N S T
Op Zondag 8-1-1950. Dienstdoende 

gans de dag alsook nachtdienst van 
7-1 tot 14-1 : Apotheker Coenen, 
Nieuwpoortsteenweg 52.

P O L IT IE  T O E Z IC H T  
V ER S C H E R P E N

Onlangs werden in enkele stadsge
deelten talrijke overvallen en inbra
ken gepleegd die de oodzakelijkheid 
aan wij zen in deze wijken een ver
scherpt politietoezicht uic te oefenen. 
Dit kwam onlangs in de gemeente
raadszitting ter spraak en dhr burge
meester beloofde versterking. Men 
vergete echter niet de wijk Opex in de 
nieuwe dienstregeling in te schakelen.

DE V ER D W EN EN  VRO U W
Tot op heden heeft de politie nog 

geen spoor ontdekt van de onlangs 
verdwenen vrouw Dufait uit de Scha- 
penstraat. Geruchten deden de ronde 
volgens dewelke men het lijk van 
vrouw Dufait had opgevist uit een der 
waterputten in de oude Duitse forten

1 in de Leffingestraat doch deze bleken 
Ivan alle grond ontbloot. Men is meer 
en meer de mening toegedaan dat de

• vermiste vrouw in het Maria Hendri- 
ä kapark een einde aan haar leven heeft 

gesteld.

B O T S IN G E N
Aan de hoek van Capucienenstraat 

en Langestraat had een botsing plaats 
tussen de wagen bestuurd door Ver- 
straete Jules en de auto van Marcel 
Van Tieghem, beide uit Oostende. 
Stoffelijke schade.

Op de hoek van de Kemmelberg- 
straat en de Koningstraat kwam het 
eveneens tot een botsing, ditmaal tus
sen de auto bestuurd door Marcel Co
ney uit Bredene en Maurice Decock 
uit Oostende.

H E T  B R IT S E  T O E R IS M E

e

n

Theo 
Vanha\erbekej

A ANNEM ER
P U B L I C I T E I T  S-en 5
ALLE S C H I L D E R -  ■

W E R K E N  ■

Gewaarborgde uitvoering * 
Rogierlaan, 42. —

Tel. : 729.80 !

IN B E L G IE
Op een schriftelijke vraag van dhr 

Piers, volksvertegenwoordiger, heeft 
de Minister van Buitenlandse Zaken 
en Buitenlandse Handel in het Bulle
tin van vragen en antwoorden geant
woord :

«Het in 1948 tussen België en Enge
land gesloten handelsakkoord voorzag 
een bedrag van Pond 1.100.000 ten 
voordele van de Britse toeristen, die 
zich tussen 1 Mei 1949 en 30 April 1950 
naar België wensten te begeven.
Dit toerisme-contingent werd in vier 

schijven verdeeld :
Mei-Juni pond 100.000
Juli-Aug.-Sept. 900.000
Okt.-Nov.-Dec. 50.000
De eerste 4 maanden 1950 50,000

Besprekingen werden achtereenvol
gens te Luxemburg, Parijs en Londen 
voortgezet met het oog op het sluiten 
van een nieuwe handelsovereenkomst. 
De Britten hebben zich tegen ieder ak
koord van lange duur verzet daar zij
oo-delen eerst de weerslag van de de
valuatie van het Pond Sterling te 
moeten nagaan.

Er werd overeengekomen dat de 
beoogde overeenkomst op de periode 
van 1 December 1949 tot 31 Maart 1950 
zou betrekking hebben. Een bijeen
komst van de gemengde Engels-Belgi- 
sche commissie is tegen begin Februa
ri 1950 voorzien. Zij zal zich dienen 
bezig te houden met het toeristische 
probleem dat met ingang van 1 Mei 
1950 wordt gesteld. Het departement 
zal niet nalaten aan de verdediging 
der toeristische nijverheid al de ver
eiste aandacht te wijden.»

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

23 December 1949 : Redgy Mahieu 
v. Georges en Simonne Dutry, Gerst- 
str. 145; Monique Declerck v. Maurice 
en Martha Vantyghem (Bredene); 
Luc Soete v. Roger en Elsie Das 
(Oudenburg' ;

24 : Roland Casier v. Remi en Gode- 
lieve Aspe_lagh (Bredene); Margueri
te Pille v. Henri en Rachelle Duyve- 
jonck, Stuiverstraat 231; Nadine Van 
Gheluwe v. Robert en Marie D, ckmyn, 
E. Beernaertstr. 21; Jean Janssens v. 
André en Simonne Ponjaert, Stuiver- 
str. 271;

25 : Noëla Koten v. Julianus en 
Adriana Hosdey, Blauw Kasteelstr. 71; 
Noëla Pierre v. Frans en Maria Ver- 
eecke, Vingerlingstr. 32;

26 : Denise Rosseel v. Roger en Ag
nes Cuylle (Eernegem); Frieda De- 
vinck v. Pierre en Yvonne Wittrock, 
Warschaustr. 41; Noël Pyliser v. Geor
ges en Gabrielle Devey (Nieuwpoort); 
Rosette Gevaert v. Daniel en Made
leine Cat -ellion (Bredene' ; Freddy 
Berteloot v. Georges en Marie Hu- 
brecht (Nieuwpoort); Maria Dereeper 
v. August en Martha Logghe (Koeke- 
lare) ;

27 : Rita Veryser v. Lievin en Maria 
Vanhoorne, Leeuwerikenstr. 26; Do
nald Demeester v. Albert en Lucienne 
Mestdagh (Stene); Gabrielle Vanden- 
abeele v. Edward en Elza Willem, 
Metserstr. 73; Daniel v. André en Zul- 
ma Vermote (Moere) ; Arthur Cogghe 
v. Camiel en Julienne Timmerman, Ed. 
Hammanstr. 57; Simonne de Schietere 
de Lophem v. Herve en Louisa Senar, 
Van Iseghem’aan 101; Johan Maes v. 
Cyriel en Alma Maes (Schore); Erme- 
linda Cornillie v. Joannes en Irene 
Verstraete, Koningstr. 47; Pierre Bon
neville v. Jacques en Marie Wilmet, E. 
Beernaertstr. 25;

28 : Noëla Janssen v. Maurice en 
Marie Goes (Bredene); Francine Op-

, staele v. Henri en Julia Dobbelaere 
(Slijpe); Wfliam Damman v. Germain 
en Mariette Demaker (Moerkerke) ;

29 : Ronny Naessens v. Louis en M a
rie Leveque (Steene); Nadine Huy- 
ghebaert v. René en Marguerite Cat- 
toor (Klemskerke) ; Roza Boerave v. 
Hendrik en Magdalena Decock (Slij
pe);

30 : Luc Decoussemaker v. Willy en 
Dionysia Simoen, Stockholmstr. 23; 
Liliane Borny v. Charles en Yvonne 
Tratsaert (Bredene)

S T E R F G E V A L L E N
24 : Suzanne Diericx, 49 jr, echtges. 

Georges Ghislain, echtg. Henri Brisaer

Langestr. 73; Emeric Breyne, 80 jr, 
wd Julia Vandenbogaerde, Torhout- 
stwg 312;

25 : Ferdinand Hespel, 41 jr, echtg. 
Jeanne Plug, Peter Benoitstr. 34; 
Christian Labeau, 2 jr, Kaaistr. 30; 
Maria Seriez, 84 jr, ongeh. (Diksmui- 
de);

26 : Octaaf Vanraepenbusch, 64 jr, 
echtg. Emilie Denolf, Metserstr. 70;

27 ; Georges Brosse, 66 jr, wdr. M a 
rie Bosquet, echtg. Celeste Boll (Kok- 
sijde) ; Leontina De Cloedt, 88 jr, wwe 
Gustave Catry, Torhou:stwg 86;

28 : dementia Deceuninck, 76 jr, 
wwe August Cordier, Gelijkheidstr, 
161; Gaston Riollet, 64 jr, echtg. Hen
riette Bonnel, Zwa uwenstr.; Bertha 
Denaet, 72 jr, echtg. Petrus Verkouil- 
lie, Torhoutstwg 55; Eddy Rau, 4 mnd, 
Nieuwstr. 9; Oscar Cavereel, 74 jr, wdr 
Ma ie Lippens, Pr. Clementinaplein 
24; Julius Vanslembrouck, 51 jr., echt- 
gesch. Edith Nixon, echtg. Gabriella 
Vyncke, vVitte Nonnenstr. 33.

29 : Petrus Ponjaert, 81 jr, echtg. 
Stephania Deturck. P. Benoit-tr. 46; 
Maria Geldhof, 62 jr, wwe A exius 
Thabert, Van Iseghemlaan 88;

30 : Alexius Vigne, 79, wdr Eudoxia 
Feys en Maria .Cornillie, Plantenstr 61.

H U W E L IJK E N
Marcel Dewulf, ijzerdraaier, en 

Yolande Laleman; Roger Ocket, 
stadsbediende, en Denise Solberghe, 
onderwijzeres; Camille Theys, visser, 
en Denise Vermael; Herman Deneire, 
schild? r, en Agnes Vervinckt; Edmon- 
dus Van Loo, werkman en Maria De 
Rycke, werkster.

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

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

H U W E L IJK S A F K O N D IG IN G E N
Vandenbroele André, bediende, H. 

Borgerstr. 9, en Verlee Magdalena, 
Stuiverstr 229; Zoete Julien, meka- 
nieker dentist, Verlaatstr 48, en Bal- 
lieul Irene, Gouwelozestr. 28; Hoorei - 
beke Robert, autog^leider, Steenbak- 
kerstr 3, en VandewaHe Françoise, Fr. 
Orbanstr. 215; Wybouw Urbain, be
diende, Passchijnstr. 9; Dewulf Euge- 
nius. aufoeeleider, Van Iseghemlaan 
21 en Declerck Yvonne, werkster, Van 
Iseghemlaan 21; Pruvost Joseph, 
stadsbediende, Gelijkheidstr. 153, en 
Beele EmiUenne, naaister (Bredene).

N IE U W E  S C H R IJ F W IJ Z E  VAN 
G E M E E N T E N A M E N

Volgens een Besluit van de Regent 
zal de vereenvoudigde spelling worden 
toegepast bij de schrijfwijze der ge- 
meentenamen. Hier geven we enkele 
opva.lende veranderingen in de Pro
vincie West-Vlaanderen : Esen, Lo, 
Vladslo, Dikkebus, Passendale, Menen, 
Bredene, Stene, Westrozebeke, Oost- 
rozebeke.

B I J  D E  R IJK S W A C H T
Op de begroting van de Rijkswacht 

staat dit jaar een bedrag van 924 mil- 
lioen frank ingeschreven. De rijks
wachters die in Duitsland verblijven 
krijgen toelagen waarvan het totaal
400.000 frank beloopt. De Rijkswacht 
omvat op dit ogenblik 11.044 man, 
waaronder 1 generaal-majoor, 5 luite- 
nants-kolonel, 6 kolonels, 19 majoors, 
53 kapiteins-commandant, 33 kapi
teins, 57 luitenants, 35 onderluite
nants, 159 adjudanten van eerste klas,
149 adjudanten van tweede klas, 570 
eerste opperwachtmeesters, 934 opper
wachtmeesters, 825 eerste wachtmees
ters, 117 wachtmeesters eerste klas, 
3.646 wachtmeesters tweede klas, 849 
brigadiers en 586 rijkswachters en 
hoefsmeden. Een wachtmeester twee
de klas ontvangt een wedde gaande 
van 43.440 frank tot 60.720 frank. Een 
opperwachtmeester van 46.320 frank 
tot 72.000 frank een adjudant van 
eerste klas van 57.840 tot 80.640 frank. 
De officieren ontvangen wedden 
gaande van 77.520 frank (minimum
loon van een luitenant) en 174.480 fr. 
(maximum voor een majoor).

S C H IE L I J K  O V E R LE D E N
De 76-jarige Goberecht Henri, we

duwnaar van Molleman Celina, gepen- 
sionneerd kwartiermeester van de 
staatsraketboten, wonende Vereni- 
gingstraat 112, is in het bij-postkan- 
toor der Passchijnstraat op de wijk 
Mariakerke plots ineengezakt en over
leden. Dr Opdebeeck stelde een hart- 
aderbreuk vast.

T E L E F O O N P A L E N  T E  K O O P
Eerstdaags zullen verschillende 

luchtlijnen worden af geschaft en de 
hierdoor vrijkomende telefoonpalen 
zullen onder de bevolking te koop 
worden gesteld.
Degenen, die hierin mochten belang

stellen, worden verzocht een schrifte
lijke aanvraag te zenden aan het Ge
west van TT, Hoogstraat, 8, Brugge 
dat hun de voorwaarden met een mo
del van inschrijving zal overmaken.

G E V R A A G D E  A R B E ID S K R A C H T E N
In de streek : a) Mannen : 1 met

selaar, 2 schrijnwerkers.
b) Vrouwen : 1 dienstmeid (insla

pen); 1 serveuse, 1 kamermefd.
In het binnenland : a) Mannen :

2 schrijnwerkers voor Brussel; 1 snij
der mutsenmaker; metselaars voor 
ovens te Seraing, bekisters (coffrage 
van be^on), landbouwarbeiders, mijn
arbeiders.

O P E N B A R E  A A N B E S T E D IN G
Op Donderdag 19 Januari 1950 te

14,30 uur zal de Commissie voor Open
bare Onderstand in haar gewone zit
tingszaal, Edith Cavellstraat,15, over
gaan tot de

O P E N B A R E  A A N B E S T E D IN G  
betreffende het uitvoeren van her
stellingswerken aan het Burgerlijk 
Hospitaal.
De aangetekende aanb’edingen moe

ten ter post besteld worden ten laat
ste op Dinsdag 17 Januari 1950.

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

Lastenboek en plan zullen van 9 
Januari af verkrijgbaar zijn in het 
secretariaat der Commissie, Edith Ca- 
vellstraat, 15, Oostende, tegen de 
prijs van 100 frank.

W IE L R IJ D S T E R  O N D ER  A U TO
Op de Leopold I plaats werd Me- 

juffer Frida Moerman, wonende Kem- 
melbergstraat, omvergereden door de 
auto bestuurd door dhr Calcoen, wo
nende E’isabethlaan. Het slachtoffer 
werd licht gekwetst aan de pols.

O O S T EN D E , S T A D  ZO N D ER  
U U R W E R K E N

We hebben het steeds als een te
kortkoming aanzien van onze badstad 
dat er binnen haar muren slechts 
drie uurwerken te vinden zijn die de 
mensen kunnen i|n lichten over het 
uur. Dat is veel te weinig.

We herinneren ons dat voor de oor
log zowat overal horloges stonden en 
dat deze bij de mensen als vertrouw
de dagelijkse beelden waren die ze nu 
nog erg missen.

Met het oog op het komend seizoen 
mag deze kwestie wel eens nader on
derzocht en zou de stad de mogelijk
heid moeten onder ogen nemen om op 
enkele belangrijke verkeerspunten te
rug dergelijke horloges te plaatsen.

We z'jn er van overtuigd dat deze 
zeer welkom zouden zijn bij onze 
stadsbewoners en bezoekers.

H ET  BESTE

IJS
W O R D T  GELEV ER D  D O O R

Froid I
Tel. 71.791 (9)

K. V. G. O. TONEEL
Op Zaterdag 18 Februari 1950 in de 

Koninklijke Schouwburg opvoering 
van het stuk «Maria Stuart» door het 
K V G O  toneel.

Deze naam herinnert ons aan de 
brede kloof tussen Calvinisten en 
Roomsen : aan de ene zijde Elisabeth, 
dochter van Anna Boleyn, onwettig 
in de ogen van gans katholiek Euro
pa, regerend door de wil van haar 
protestants volk, aan de andere zijde 
Maria, weduwe van Frans II van 
Frankrijk, «Queen of Scots», de wet
tige aanspraakmaakster op de Engel
se troon.

Lucienne Verpoucke zal de austeri- 
teit van het Calvinisme vertolken en 
Jacqueline Torney de weelde en de 
charme van de Katholieke Kerk.

Rond deze twee Koninginnen evo
lueren de bekende geschiedkundige 
personnages. De voornaamste zijn : 
Lord Lecester( Eddy Acke), de gunste
ling van de twee Koninginnen en 
Mortimer (Staf Seurynck), de jonge 
katholieke dweper die, gefascineerd 
door de wellustige schoonheid van 
Maria Stuart, zijn leven er bij in
schiet als hij probeert haar te verlos
sen uit haar kerker.

Men kan best begrijpen dat er, in 
de 7 taferelen van dit toneelwerk, 
sterk dramatische scènes voorkomen, 
die het hoogtepunt bereiken in de 
ontmoeting tussen de twee Koningin
nen in de tuin van het slot te Fothe- 
ringay. De trotse Elisabeth, die de 
veroordeelde tracht te vernederen, 
wordt op haar beurt tot in het diepst 
van haar hooghartige ziel gekwetst 
door Maria.

Daar het K V G O  aangeduid werd 
om met dit drama op te treden in de 
17e Landjuweelwedstrijd te Antwer
pen, werden de datums van de 2e en 
de.3e vertoning gewi.’zigd. Wij krijgen 
nu «Maria Stuart» op 18 Februari 1950 
en «Vliegtuig Vermist» op 1 April (in 
plaats van op 14 Januari 1950 en 
«Maria Stuart» op 25 Maart 1950, zo

als aanvankelijk werd medegedeeld).
Wij kunnen er niet genoeg op aan

dringen dat men bijtijds voor plaat
sen zou zorgen, want gedurende de 
eerste vertoning was het reeds moei
lijk om alle toeschouwers een behoor
lijke plaats te geven.

Mevrouw L. Raeckelboom, Edm. La- 
ponstraat 41, houdt zich ter Uwer be
schikking voor plaatsbespreking.

Iedere dag van 18 tot 20 uur en 
’s Zaterdags van 1 tot 7 uur.

JCex&t- en Mieuiujaaw- 

tam&aCa 

deft (L. ÜHetei&taan

1. Lit divan 073441 —  2. Keukenkast 
259692 — 3. Westminsterklok 193659 —
4. Clubzetel 150979 —  5. Luster 214088
— 6. Lampadaire 180679 —  7. Bedsprei 
190881 —  8. Kleine tafel 126489 —  9. 
Art fumeur 077848 —  10. Porte man
teau 070204 — 11. Lederen tas 084482
— 12. Barometer 001988 —  13. Deken 
210833 —  14. Deken 218288 —  15. Stel 
keukenpotten 042566 —  16. Wekker 
113547 —  17. Foto-apparaat 088426 — 
18. Boenborstel 040076 —  19. Brood
schotel 116030 —  20. Koffiemolen 
073216 — 21. Poederdoos 189947 —  22. 
Elektrisch strijkijzer 157849 —  23. Sa
lami 080750 —  24. 3 karpetten 265322
— 25. Bol kaas 241622 —  26. Worst Bo
logne 197252 —  27. Kist sigaren 144836
— 28. Damesnachtjapon 124661 —  29. 
Sjerp 160020 — 30. Doos beschuiten, 
fles Porto 048122 —  31. 3 flessen wijn 
156384 — 32. Pyjama 084617 —  33. Bre
tellen 158253 —  34. Zes zakdoeken 
179396 — 35. Doos pralinen 176625.

De prijzen kunnen afgehaald wor
den in het huis Verstraete L., Alfons 
Pieterslaan 32.

Proces tegen de Stad
ffieiyióche Staat âeùcafifien daa% de Stad

Zoals gemeld, had de eigenaar van 
een scheepswerf, gelegen aan het 3e 
dok te Oostende, een geding ingespan
nen tegen de stad Oostende, tot beta
ling van 100.000 fr. schadevergoeding.

Mevr. Jottrand, weduwe Louis Le- 
boeuf, dokter van de Koninklijke fa
milie, stapte op een goede dag te 
Oostende af en stelde vast, dat aan
vang was genomen met het opvullen 
van het 3e dok en haar scheepswerf 
was verdwenen. In de plaats daarvan 
strekte zich een grasperk uit. Haar 
huurder, scheepsbouwer had, dank 
zij de welwillendheid van het stads
bestuur, een andere scheepswerf ge
vonden ter hoogte van de vismijn.

Deze zaak werd bepleit voor de 
Rechtbank van le Aanleg te Brügge. 
Mter De Graeve, van de Balie van 
Oostende, pleitend voor de eigenares, 
deed uitschijnen ,dat de stad Oosten
de die de grond verhuurd had aan 
mevr. Jottrand, met de verplichting 
er een scheepswerf op te richten, te
kort was gekomen aan haar waar- 
borg-verplichting. Daarbij had de 
grond twee toegangen, een te land en 
een te water. Door de toegang te wa
ter af te schaffen, heeft de stad, zon
der gelijk welk recht, het speciaal ka
rakter van deze gronden weggecijferd 
door de waarde er van uit te schake
len.

Door tekort te komen aan haar 
waarborg-verplichting, door het af
schaffen van het handelsfonds en het 
wegnemen van het genotsrecht, heeft 
de stad schade berokkend aan de 
eiseres Mter De Graeve schatte deze 
schade op 100.000 fr.

Mter Thoné pleitte voor de stad 
Oostende. Hij riep in dat de stad geen 
enkele fout heeft begaan eiv slechts 
gehoorzaamd heeft aan de Belgische 
Staat, die wenste een autostrade aan

te leggen, grotendeels gelegen op de 
grond van mevr. Jottrand. Zo er 
sprake kan zijn van schadevergoe
ding, dan moet de Belgische Staat
verantwoordelijk gesteld worden.

De Belgische Staat, die op het pro
ces gedagvaard was door de stad, was 
vertegenwoordigd door Mter Hebbe- 
lynck, van de Balie van Gent. Zijn 
pleidooi was niet toegevend voor de 
stad Oostende. De stad heeft een mis
sing begaan, verklaart hij, en zou 
willen dat de Staat de gebroken pot
ten betaalt. Het inzicht van de Staat 
was niet een autostrade aan te leggen 
doorheen de gronden van mevr. Jot
trand. De Staat neemt op eigen kos
ten het aanleggen van egn autostra.- 
de, die uitmondt te Steene, Van Stee
ne af is het de stad Oostende die de 
verlenging moet verzekeren, zoals zij 
het verkiest.

De Belgische Staat moet dus geen 
gronden onteigenen verder dan Stee
ne. Zo Oostende bezit heeft genomen 
van deze gronden, zonder de regelr 
der onteigening te eerbiedigen, dan 
moet zij er de gevolgen van dragén.

Mr Thoné antwoordt met humor, 
dat de autostrade Londen met Istam- 
boel zal verbinden. Moest men de 
thesis van de Staat aanvaarden, dan 
zou men er toe komen te denken dat 
de autostrade slechts Steene aan 
Oostende zal verbinden. Zo de stad 
het 3e dok gevuld heeft, dan was het 
met toestemming van de Staat, die 
voor deze werken, die 140.000 fr. ge
kost hebben, toelagen verleend heeft.

Mr Thoné geeft toe dat het afschaf
fen van de toegang te water schade 
heeft berokkend aan mevr. Jottrand, 
maar deze schade is eerder gering.

De Rechtbank zal uitspraak vellen 
in de loop van Januari.
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en Volgende dagen
SO LD EN  EIN D E SEIZO EN

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

46 ,  K A P E L L E S T R A A T ,  O O S T E N D E  

4 6 , S T E E N S T R A A T ,  B R U G G E

E N  I N  Z I J N  | 4  B I J H U I Z E N

Na inventaris, occasies, nog nooit geiien, wactilen D !
A LLE E N  EER STE  K E U S !

Ziehier prijzen waarvan 0 moei profileren :
SATIJN «FULGURANTE» 

Waarde

in solde fei a  fr.

BU ITEN GEW OON  ! 

M OIRE - rayonne 

kwaliteit « couture _

Waarde
in solde

CREPE DE CHINE 

EN  ALBENE - voor E  

voering en ondergoed

Waarde 2 4  5 0  ïr.

SATIJN • DUCHESSE 

voor de mooie voering 

Waarde 3 1 * ^ 1  O  T  5 0

in solde 27fr°
PRACHTIGE PARTIJ 

FANTASIES r  
rayonne 90 cm. r t ^ e -  

Waatde

- voor avondkleed 

en bloezen 

Waarde

in solde

2 9 S L A Q l r .

n cnlH o

WOLLEN STOF voor 

kleed - zeer mooie kleuren 

Waarde

in soldein solde W w

in solde

NATTE stof ■ zuiver wol 

voor het practisch kleed

grote breedte j  a s »

Waarde W -  4 ? |
in solde

W O LLE N  STOF 

H  «BA Y A D ER E» 

Breedte 130 cm.

Waarde 4 0 f r .
in solde T  Z3>

ZUIVER W O L  ECOSSAIS 

mooie tekeningen 130 cm.

Waarde M î t  f i n i r .

in solde ^  ^

ENGELS FLUWEEL • alle 

tinten • buitengew. kwa!.

Waarde 7 Q i r .

in solde “

MANTELSTOF - Einde 

serie - schone keus •  

Waarde W O .

______ in solde

NOM A  
a a n v a a rd t  t ijd e n s  

deze ve rko op

98,r-
UWE WEDERUITRUSTINGSBONS

VAN 100 FR. TEGEN 110 FRANK

G em eenteraad Oostende
S w e e t t  a f ô c â e i d  a a n  1 9 4 9

De Oostendse gemeenteraad kwam 
“Vrijdagnamiddag 11. voor het laatst in 
1949 in openbare zitting bijeen onder 
voorzitterschap van dhr Serruys, bur
gemeester. Waren afwezig : Deboos, 
Christiaens, Deceuninck en Piers.

P O L IT IE V E R S T E R K IN G

Alvorens de weinig belangrijke dag- 
lorde aan te vatten nam drh Dhoedt 
het woord en vroeg versterking van 
politietoezicht in het Westerkwartier. 
Hij betoogde dat de talrijke inbraken 
en overvallen niet zouden plaatsgrij
pen indien de politiedienst aldaar zou 
worden versterkt.

Daarop komt dhr Vanhoutte uit zijn 
schelp en vraagt dat alle politiebure- 
len dag en nacht zouden open zijn. 
Men moet Vanhoutte heten om met 
een dergelijk voorstel voor de dag te 
komen. Iedereen in Oostende wenst 
dit immers maar dit zou een ontzag
lijke uitbreiding van het politie-effec- 
tief meebrengen zodat aan deze maat
regel niet kan gedacht worden.

Dhr Vanhooren vraagt versterkt po- 
litie-toezicht voor de Kerst- en Nieuw
jaarsdagen. Dhr Burgemeester ant
woordt dat de vraag van dhr Dhoedt 
zal in overweging genomen worden. 
De vraag van dhr Vanhoutte kan niet 
in aanmerking genomen worden. Het 
politietoezicht is versterkt op Kerst
dag en Nieuwjaar.

Daarop wordt de dagorde aangevat. 
De Commissie van Openbare Onder
stand was overgegaan tot de uitbrei
ding van het kader van het medisch 
personeel van het burgerlijk hospitaal 
door instelling van een ambt van 
hulpgeneesheer-longarts. De gemeen
teraad heeft in deze gedachtengang 
de beoogde uitbreiding van het kader 
van de dokters, gehecht aan het bur
gerlijk hospitaal goedgekeurd.

T E G E N  D E  O V E R S TR O M IN G EN

Met ’t oog om de herhaalde overstro
mingen in de middenstad tegen te 
gaan, overstromingen die het gevolg 
zijn van storm of overvloedige re
gens, heeft de Raad vervolgens de uit
voering van reinigingswerken aan de 
waterleidingen van de middenstad 
goedgekeurd.

Het desbetreffend lastenboek,
1) 0.90 X 0.60 m. doorsnede over een

afstand van 4.295 m. in diverse 
straten;

2) 1,05 X 0.70 m. doorsnede over een 
afstand van 80 1. m. in de Witte 
Nonnenstraat (tussen Kerk- en 
Kapellestraat) ;

3) 1,35 X 0.90 m. over een afstand van 
2251 l.m. in de Witte Nonnenstraat 
(tussen Kapellestraat enr Hendrik 
Serruyslaan);

4) 1,50 X 1,00 m. over een afstand van 
370 l.m. in de Hendrik Serruyslaan, 
tussen Witte Nonnenstraat en Vin- 
dictivelaan.

De raming der werken beloopt 
222.165 fr.
Er wordt een uitvoeringstermijn van 

85 dagen voorzien.
De Raad verklaart zich eens één 

aandeel van 10.000 fr. te onderschrij
ven in het verhoogde maatschappelijk 
kapitaal van de V.Z.W.B. «Association 
des Gaziers Beiges».

Tengevolge oorlogsfeiten werd het 
stadsgebouw : woonst havenluitenant 
en hoofdkraanman, gelegen aan de 
Sluis Demey zwaar geteisterd.
Met het doel over te gaan tot het uit

voeren van de herstellingswerken 
werd door het Schepencollege het 
ontwerp van lastenboek opgemaakt.

De kosten dezer werken worden ge
raamd op 499.084,52 fr. waarop als oor
logsschade een tussenkomst van 100 
t.h. van de Staat kan bekomen wor
den.

De Raad keurt het lastenboek goed.

wegeniswerken op Opex 

De zitting loopt zeer kalm verder.
In het kader van algemeen herstel 

van oorlogsschade aan de stadswegen, 
wordt een lastenboek voorgelegd, wer
ken voorziende aan asphaltverhar- 
ding en wegfundering op het kwartier 
Opex. *

In het bijzonder gaat het omtrent 
volgende straten : Vingerling-, Noord 
Eede-, Edward Hamman-, Aimé Lie- 
baert-, Thomas Vanloo- en Jacob 
Besagestraat.

De werken bevatten in hoofdzaak :
- grondwerk en afbraak;
- heraanleggen van gedeelten weg

fundering van de asphaltdekken;
- vervangen van vakken asphaltbe- 

tondek door een nieuw tarmacdek;
- inbegrip het profileren van de fun

dering;
- het opbreken van watergreppen en 

vervangen door nieuwe;
- herstellen van de lokale beschadi

gingen aan het asphaltbetondek 
met nieuwe tarmac;

- het aanpassen van de bestaande 
bestratingen in straatstenen of 
steenlaagwerk;

- algemene bestrijking met teer en 
het begrinten van de bestaande as- 
phaltbetondekken en door tarmac 
vervangen gedeelten.
De kosten dezer werken worden ge

raamd op 330.409,55 fr.
Het proces-verbaal van oorlogsscha

de voorziet een som van 119.852,44 fr. 
prijzen 1939.

Ook desbetreffend lastenboek wordt 
goedgekeurd.

S T A D S B IB L IO T H E E K  EN  (MUSEUM
In zitting van het SchepencpUege op 

20-12-49 werd beslist de processenver- 
baal tot schatting en vaststelling van 
de oorlogsschade aan de boeken, ar
chiefstukken, schilderijen en kunst
werken ondergebracht in de door oor
logsomstandigheden vernielde stads-

gebouwen, Bibliotheek en Stadhuis, 
goed te keuren.

Volgens de hedendaagse prijzen 
werd deze oorlogsschade geschat :
1) voor de boeken ondergebracht in 

de Stadsbibliotheek op circa 5 mil- 
lioen frank.

2) voor de schilderijen, kunstwerken 
en boeken ondergebracht in het 
stadhuis op 3.333.665 fr.

De waarde der archiefstukken kan 
niet geschat worden, alhoewel aan het 
Ministerie van Openbare Werken de 
nodige kredieten zouden kunnen aan
gevraagd worden tot hersamenstelling 
van het archief.

De Raad zal de tussenkomst van de 
Staat aanvragen tot weder aanschaf
fing van deze voorwerpen.

Nadat dhr Burgemeester nog heeft 
medegedeeld dat de goedkeuring werd 
gegeven aan dhr Blontrock om op de 
wijk Westerkwartier, in de omgeving 
van de kleine Godelievekerk, een nieu
we woonwijk op te trekken, bestaande 
uit 36 huizen, wordt de openbare zit
ting geheven.

De raadsleden hebben werkelijk in 
een kalme en serene atmosfeer het 
doek laten vallen over 1949.

G E H E IM E  Z U TTIN G
R. Zwaenepoel vergoeding als on- 

der-bureelchef.
P. Van leper conducteur, toeken

ning van vergoeding
Bevorderingen en stielwijzigingen 

van M. Vromen, L. Haeghebaert, Bris- 
sinck, Dedecker, Bultiens, Geryl, E. 
Major, Van Gheluwe, van Slem- 
brouck, G. Claeys, Dehille, Ver- 
meersch, Deboutte, Wylleman, Van- 
belle, Junque, Blomme, Sys, Clement.

Vaste benoemingen van personeels
leden reeds in dienst.

Ontslag en pensionnering van Rom
mel Georges.

Vaststelling wedden en lonen van 
H. Maria en Heusequen. Aanstelling 
van twee dactylos Pottier en Ver- 
waeyen op lijst van 5 geslaagden : 
Pottier, Verwaeyen, Vileyn, Geldhof, 
Van Walleghem.

Binamé krijgt geen weddeverhoging

Toekenning vacantiegeld aan per
soneel COO

Goedkeuring van benoeming 
van Dr M. Van de Maele als longspe- 
cialist in het hospitaal.

Aanstelling van Denise In gelbrecht 
als inwonende dienstmeid door COO

Ontslag en pensioen voor m w  Block 
Van Massenhove lager onderwijs.

Hervaststelling wedde lager onder- 
wijs. J9'

Weddeverhoging voor leraars met 
bjizöndere cursussen.

Bekrachtiging van aanstelling in 
Stedeltfke Vissèrijschool.

Ontslagnemingen van Gerard Ma- 
hteu en Vercruyce als leraar aan
vaard.

S C H R IJF M A C H IN E N  VAN 150 F r . A F
Deze week ste.t de Internationale 

Office, Ad. Buylstr. 33 en Herstraat 2, 
een reeks occasie machinen te koop 
van 150 fr. af. Ook extra briefpapier 
in dozen en andere bacjes te lang om 
te melden. Gaat —  ziet —  oordeelt en 
koopt . (113)

ZW A A R  V E R K E E R S O N G E V A L
Dinsdagavond omscreeks 18,30 uur 

deed zich een ernstig verkeersongeval 
voor ter hoogte van de renoaan Wel
lington. Een auto, bestuurd door de 
beenhouwer Lagast Louis, wonende 
Nieuwpoortsteenweg 73, en waarin te
vens hadden plaacsgenomen zijn 
zoontje Norbert en een neefje Gilbert 
Vanroose, kwam gereden uit de rich
ting MariakerKe en vloog te pletter te
gen de eerste electrische paal van de 
tramleiding Oostende-De Panne. Het 
voorsce geaeeite van de auto werd to
taal ingedrukt en uit het verwrongen 
geraamte haalde men drie zwaar ge- 
& wets oen die ogenoliükeùjk naar het 
stedeiijK hospitaal werden overge
bracht, Aldaar bleek de toestand van 
Vanroose Giioert het meest zorgwek
kend. Woensdagmorgen ecnter was 
aiie stervensgevaar geweken.

OP 4 F E B R U A R I 1950 W O R D T  D E 
E E R S T E  S T E E N  VAN D E  K U R S A A L  
G E L E G D

£>ij Dfcslissing van het Schepencolle
ge werd de aanbesteding van de nieu
we Kursaal goedgekeurd en de uitvoe
ring der werken toevertrouwd aan de 
AnuWerpse firma die met het laagste 
aanbod voor de pinnen kwam.

De eerste steen zal worden gelegd op 
4 Februari 1950 in aanwezigheid van 
de hn. Ministers van Openbare Wer
ken en Wederopbouw. Indien voor
noemde datum niet passend zou zijn 
voor een der heren Ministers zal de 
dacum worden gewijzigd.

Het nieuws van de eerste steenleg
ging is voor onze stad ongetwijfeld 
«groot nieuws», vooral daar dit be
richt thans toch een schijn van ge
loofwaardigheid heeft.

EEN  V L A A G  O K K A S IE -  EN 
S O L D E B O E K E N
deze week in de Internationale Boek
handel, Ad. Buylstraat, 33, Kapelle
straat 65. Gaat, ziet, oordeelt en 
koopt. (113)

B E V O L K IN G S S T A T IS T IE K
In 1948 werden in ons land 79.737 

huwelijken gesloten. April was de 
meest gunstige maand met 8.826 en 
Februari de ongunstigste met 4.250.

In hetzelfde jaar werden 149.030 
kinderen geboren (148.828 in 1947) en 
stierven er 106.630 personen.

A A N B E S T E D IN G
—  Leveren van as en vervoer tijdens 
het jaar 1950 :
1. Vanloo Cyriel, Zandvoordestwg 151, 
Conterdam-Stene : 120.000 fr.
2. Strubbe M. (Leffinge) : 134.500 fr.
—  Leveren van watermeters :
1. Compagnie des Compteurs et Mano
mètres (rue Bas-Rhieux, Luik) : 
475.175 frank; 2. Cie Générale des 
Conduites d’Eau S.A (Luik) : 493.225 fr
—  Herstel oorlogsschade aan het sta- 
pelhuis gelegen aan het vlotdok van 
de handelshaven :

Twee laagste aanbiedingen : Cop- 
pens J., Nieuwpoortstwg 50, (Gistel) : 
291.008,71 fr.; Muyllaert (Leffinge) : 
320.166,00 fr.

Hoogste aanbod : Casteleyn Ch. 
(Brugge) : 720.551,16 fr.

B A T JE S
Wie graag leest, niet veel te verteren 

heeft en het boek bemint, kan deze 
week extra batjes doen in de Inter
nationale Boekhandel, Ad. Buylstraat, 
33 en Kapellestraat 65. (113)

B O U W T O E LA T IN G E N
Maes Jozef, P. Benoitstr 60, bouwen 

huis, Stuiverstr. — Maes Alf. Stock- 
holmstr. 47a, bouwen huis, Elisabeth- 
laan —  N.V. Garage Océan, Koning- 
str., verbouwingswerken, Koningstr. 
27 —  Veryser Arthur, Schipperstr. 3, 
verbouwingswerken, Schipperstr. 3 — 
Ketelers Roméo, Stuiverstr. 8, bouwen 
handelshuis, hoek Spaarzaamheid- en 
Stuiverstr. —  Timmermans G., Ad. 
Buylstr. 18c, verbouwingswerken, Ad. 
Buylstr. 18c —  Aspeslagh E., Blauw 
Kasteelstr. 6, bouwen huis, Madelief- 
jeslaan —  Catry L. Madeliefjeslaan, 
19, bouwen huis, Madeliefjeslaan.

S T E D E L I J K E  V A K S C H O O L
Ptaats te begeven

Te begeven plaats als leermeester- 
smid met uitsluitende betrekking.

Voorwaarden : Diploma Vakschool 
A3, 5 jaar nijverheidspraktijk en even
tueel diploma van normaal technisch 
onderwijs.

Een examen zal afgenomen worden.
Aanvragen met afschriften van di

ploma’s en getuigschrift van goed ze
delijk gedrag en burgertrouw te rich
ten tot het Schepencollege vóór 15 Ja
nuari 1950.

Voor nadere inlichtingen zich wen
den tot de heer Directeur der School, 
Koninginnelaan 76, Oostende.

O P E N B A R E  AAN B E S T E D  IING
Op Donderdag 26 Januari 1950 te 11 

uur in het kabinet van dhr Burge
meester : openbare aanbesteding be
treffende het leveren van een motor- 
vrachtwagen met kiptoestel.

De aanbiedingen moeten aangete
kend ter post besteld worden ten laat
ste op Dinsdag 24 Januari 1950.

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

Het lastenkohier is verkrijgbaar in 
het bureau van Openbare Werken, 
Euphr. Beemaertstr. 47, tegen 50 fr. of 
mits storting vooraf van dit bedrag op 
postcheckrekening nr 5006 van dhr 
Stadsontvanger.

D E V E R S C H R IK K E L I J K E  
T W E E S T R IJD
tussen vader- en moederliefde, het 
onmense.ijk lijden en de calvarieberg 
van de moeder wier kind gestolen 
werd. Dit ijselijk levensgeheim van 
drie mensen kon alleen beschreven 
worden door de meester roman-schrij- 
ver Em. Richebourg. U  kunt dit mede
leven zo u elke week bij uw gazetver- 
koper of winkelier een aflevering 
koopt, ’t Kost slechts 3,75 fr. voor 1700 
lijnen extra lezing. (113)

B A L  VAN D E H A N D EL
Het schoonste winterfeest, vóór de 

oorlog te Oostende, was zonder twij
fel het Feest van de Handel, inge
richt door de Handelaarsbond.

In de prachtige zalen van ons zo be
kende Kursaal kwamen duizenden 
gasten genieten van dans, zang en at
tracties waarvan wekenlang gesproken 
werd.

Het toppunt van dit succesrijk feest 
was de buitengewone kostelijke tom
bola waar honderden waardevolle 
prijzen eenieder voldoening en geluk 
verschaften. Vellen mantels, radio’s, 
lederen zetels, velo’s werden uitgeloot 
dat het een plezier was. De opbrengst 
van dit feest kwam terecht aan de 
goede werken van de Stad : het ver
maak van de enen bracht alzo een 
weinig geluk aan anderen die minder 
begunstigd waren.

Welnu dit feest dat terecht een wel
dadigheidsfeest mag genoemd worden, 
zal herleven !

De Federatie van de Oostende Mid
denstand, gevormd door de Hande
laarsbond en de twee Middenstands
bonden en waarvan de meeste Corpo
ratieve Groeperingen van de stad 
deelmaken, geeft op ZATERDAG 28 
JANUARI a.s. in de prachtige zalen 
van het Stedelijk Casino, het BAL 
VAN DE  HANDEL. Alle middenstan
ders zullen gelukkig zijn onder eigen 
volk en eigen vrienden zich te kunnen 
vermaken en voor enige uurtjes leed 
en lasten te vergeten.

Het schijnt dat ditmaal ook kost- 
rijke prijzen zullen te beurt vallen aan 
de gelukkige winnaars. Later geven wij 
daar meer nieuws over.

Voor allerhande feesten en tombo
la’s wordt steeds aangeklopt bij de 
handelaars die immer bereidwillig 
giften schenken, maar ditmaal heb
ben de winkeliers gezworen HUN 
schoonste en kostelijkste gift voor te 
behouden aan HUN  bal. Zo zal een
ieder zijn steentje er toe bijdragen 
voor het welgelukken van het FEEST 
VAN DE 'HANDEL.

10.000 B O E K E N
worden deze week aan 4 en 5 voor 20 
fr. verkocht. Ook reeksen van 4 voor 
10 fr. en 5 voor 15 fr.., 4 voor 25 fr. 
Voor alle beurzen dus : in de Inter
nationale Boekhandel, Ad. Buylstraat, 
33 en Kapellestraat 65. Gaat —  ziet —  
oordeelt — en koopt. (113)

T A X E  OP R IJW IE L E N
De taxe voor één rijwiel met één 

zadel voor Oostende-Stad bedraagt : 
72 fr.;

Voor één tandem : 144 fr.
Bijzonder kustrijwiel 2 plaatsen : 

600 fr.
Bijzonder kustrijwiel 4 plaatsen : 

1200 fr.
Identiteitskaart dient voorgelegd en 

gepast geld mede gebracht.
Het kantoor der belastingen, Oost

ende 1, Christinastraat 113, zal open 
zijn de eerste vijf dagen van de week 
telkens van 9 tot 1 uur. ’s Zaterdags 
van 9 tot 11 uur.

De nieuwe fietsplaat is verplichtend 
van 1 Februari 1950 af.

T W E E  M O ED ER S  VO O R EEN  K IN D
Gij, o Moeders, zult begrijpen welke 

lijdensweg twee vrouwen, twee moe
ders kunnen beleven. Dit verschrikke
lijk levensgeheim kon alleen beschre
ven worden op meesterlijke wijze door 
Em. Richebourg, een der best gekende 
romanschrijvers die ooit het licht za
gen. Vraagt deze week de eerste afle
vering van «Twee Moeders» aan uw 
gazetverkoper of -winkel. Als u ooit 
iets schoons in huis gekregen hebt 
dan zal het wel dit boek zijn. ’t Kost 
slechts 3,75 fr. voor 1700 lijnen aan
grijpende diepgevoelige lezing. (113)

G E O R G A N IS E E R D E  D IE V E N B E N D E  
V E R D E R  A C T IE F
Tijdens de Kerstdagen werden in on

ze stad talrijke diefstallen gepleegd. 
De bende die deze eerste slagen wist 
thuis te halen ontplooide echter rond 
Nieuwjaar een vernieuwde activiteit 
zodat eens te meer inbraken werden 
vastgesteld in de Frère Orbanstraat en 
de Rietstraat.

Andere ongure elementen kozen 
Mariakerke als werkterrein uit en 
poogden er in een villa «Les Roses» op 
de Rozenlaan buit te maken. Er werd 
echter niets ontvreemd.

Hieruit zou men dienen te beslui
ten dat zich twee benden hebben ge
vormd waarvan een op Mariakerke en 
een in de stad zal optreden. Wat het 
gebeurde op Mariakerke betreft kan 
men echter gerust besluiten dat aldaar 
jeugdige nietdeugden aan het werk 
zijn.

In elk geval, hier is werk voor de po
litie die over dit alles de grootste stil
zwijgendheid bewaart.

U H E B T  D IT  NOG N O O IT  
G E L E Z E N  ?

Vraagt deze week aan uw gazette- 
ventje of -wuvetje de eerste afleve
ring van «De Twee Moeders», het 

'schoon, aandoenlijk en diep menselijk 
werk dat door Emile Richebourg ge
schreven wordt. Slechts 3.75 fr. voor 
1700 lijnen ontroerende en aangrijpe- 
lijke lezing. (H 3)
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E E R L I J K E  P .T .T .-B E D IE N D E
Dhr Georges Vanden Abeele, bedien

de bij de Regie van Telefoon en Tele
graaf vond ten stadhuize, aan ’t win
ket van de geboorte-aangiften, een 
portefeuille inhoudende 9.000 fr. Dhr 
Vanden Abeele bezorgde dit alles eer
lijk terug aan de eigenaar. We felici
teren hem van harte voor deze eerlijke 
en voorbeeldige daad waarvoor hij 
geen roste duit beloning kreeg.

U Z U L T  UW  D A G B L A D V E R K O P E R  
A A N BID D EN ...
en met ongeduld ieder week verwach
ten, zo u hem een aflevering van «De 
Twee Moeders» aan huis laat bestel
len. Dit meesterwerk van Em. Riche- 
bourg verschijnt om de week en kost 
slechts 3,75 fr. voor 1700 lijnen echt 
boeiende lezing. (113)

A L L E  S LA G  A U TO ’s
Wie zijn keus niet vindt in de Fran- 

ciscusstraat, 45, vindt ze nergens. (25)

ROUW BERICHT

De familiën Ponjaert, De- 
turck, Busschop, SteenkisU, 
Nevejans en Rycx, melden U 
met innige droefheid hat afster
ven van

M IJN H E E R

P I E R R E - F E R D I N A N D

P O N Ü A c R T
G E P E N S IO N N E E R D E  VAN H E T  

LO O D SW EZEN
Echtgenoot van mevrouw Ste

fanie Deturck schielijk overle
den te Oostende op 29 December
1949 in die ouderdom van 81 
jaar.

De plechtige begrafenis met 
bijzetting in familiekelder heeft 
plaats gehàd op Maandag 2 Ja
nuari 1950.

Vrienden en kennissen die bij 
vergetelheid geen rouwbericht 
hebben ontvangen, worden vrien
delijk verzocht dit bericht als 
dusdanig te aanzien.

Oostende, Peter Benoltstraat 
46. (112)

G A LA  B O N TE  AVOND
Door de Nat. Unie der Oudgedien

den van de Bezettingslegers (Oude 
Rijnwacht) wordt op Zaterdag, 14 Ja
nuari te 20 uur in «Het Witte Paard», 
Van Isegemlaan, een grote gala bonte 
avond ingericht.

Een grote sterrenrevue van Carlo 
Bertels, de gekends conferencier, 
wordt opgevoerd met, de medewerking 
van een uitgelezen gezelschap van 
radio vedetten, humoristen, dansers, 
akrobaten en opgeluisterd door het 
bekend amusementsorkest van Carlo 
Bertels.

Algemene toegangsprijs : 30 fr. 
Kaarten te bekomen bij al de leden 
der Oude Rijnwacht, alsook in ’t lo
kaal café «Prins Boudewijn», St. Se- 
bastiaanstraat Oostende en in confi
serie «Monty», Langestraat, 35 Oost
ende.

L IE F D A D IG  H E ID S T O M B O LA
De liefdad’gheidstombola ten voor

dele van Het Carolinnenhof en We
zen der Politieke Gevangenen, ter ge
legenheid der Kerst- en Nieuwjaars
feesten op de Torhoutsteenweg, zal 
plaats hebben op Vrijdag 6 Januari 
1950, te 19 uur zeer stipt, in de zaal 
café «Gilles der Zee», hoek Torhout- 
steenwek en Weezenhuisstraat.

Het publiek wordt vriendelijk uit- 
genod'gd tot deze tombola.

Middel kerke
B U R G E R L I J K E  STAN D

Geboorten : Viaene Eric van Geor
ges en Deman Irma; Devriendt Ur
bain van August en Alliet Julienne.

Overlijden : Couvreur Eddy, 1 1/2 
maand, zoon van André en Vandoo- 
ren Rosa.

Afkondiging : D ’Hondt Maurits, me- 
kanieker en Luypaert Irene, Stene.

W E R K L O Z E N S T A T IS T IE K
Op het einde der vorige week. Volle

dig : 158 mannen, 81 vrouwen. Ge
deeltelijk : 12 mannen, 5 vrouwen.

B IJ  D E K A R A B IJN S C H U T T E R S
De uitslagen der laatste oefeningen 

luiden als volgt : Lanssens M. 56, De- 
lacourt G. 55, Mortier A. 50, Germon- 
pré Ch. en Vandewalle Alfr. 47, Viae
ne G. en Proot H. 42.

CO M P E N S A T IE V E R G  O ED IN G EN
Eerstdaags zal worden overgegaan 

tot de uitbetaling aan de rechtheb
benden van de compensatievergoedin- 
gen voor de periode van 1 Juli tot 31 
December 1949.

Slechts volgende rechthebbenden 
moeten een nieuwe verklaring indie
nen : 1. deze d’e er vroeger nog geen 
deden; 2. de personen die vroeger een 
verklaring deden in een andere ge
meente ; 3. diegenen die tijdens het 
tweede halfjaar rechthebbend zijn ge
worden. De verklaringen móeten ten 
uiterste op 15 Januari ln het gemeens 
tehuis afgeleverd worden.

Ê rï:-!8 blOV

B U R G E R L I J K E  STA N D
Geboorten : Monballieu Annie v. 

Alberic en Vantorre Maria (Heist) ; 
Snauwaert Ronny v. Raphaël en Ta- 
vernier Marie (Lissewege) ; De Wasch 
Rita v. Albert en Cornilly Lutgarde, 
Molenstr. 26; Buelinck Noël v. André 
en Luyckx Alice, Rogierlaan 19; Van 
Cieven Nicole v. Albert en De Keyser 
Adrianna, Ontmijnerstr 73; Verhae- 
ghen Jonan v. Richard en Bernaert 
Paula, Mametstr. 26.

Sterfgevallen : Fonteyne Théophiel, 
61 jr, tcntg. Amerlinck Laura, Mamet
str. 51; Mortier Andréa, 1 mnd v. Ro
bert en Reniers Rosa»ia, Limburg Sti- 
rumstr.; Horseele Albert, 65 jr, wdr 
Lepeer Hilda, Badersstr 17; Goetghe- 
oeur Maria, 71 jr, echtg. Willems Al
fred, Zeedijk 118.

Afkondigingen : Vergote Marcel, 
electrieker, en Van Wulpen Liliane; 
Alexander André, pasteibakker, en 
Heerebout Luciana; Ballegeer Roger, 
paswerker, en Pauwaert Ange.a 
(Heist); Vermeulen Julien, schilder, 
en Ridel Edith, schenkmeid (Asse- 
broek); Vermehren Karel, autogelei- 
der, (St Jans Molenbeek) en Labris- 
seau Elisabeth; Dewulf Eugène, auto- 
geleider (Oostende) en Yvonne De- 
clerck, werkster (Oostende).

B IJ  H E T  D A V ID SFO N D S
Donderdag 12 Januari 1950 te 19.30 

uur gaat in de feestzaal Re.um No
varum een voordrachtavond met 
kleurlichtbeelden en klankfilm door. 
De prachtfilm «De Stille Brigade» zal 
door EP.P. Van de Maele worden be
sproken.

A P O T H E E K D IE N S T
Zondag 8 Januari 1950 wordt de 

apocheekdienst verzekerd door dhr P. 
PAMELARD, Kerkstraat, 43, die te
vens de nachtdienst verzekert.

F O N T E I N IE R S D IE N S T
In de week van 7 tot 14 Januari 

wordt de dienst verzekerd door VAN
DEN BUSSCHE Karei, de Swertlaan 87

W E R K L O Z E N S T A T IS T IE K
In de afgelopen week bedroegen de 

cijfers : Volledige werkloze mannen 
402; volledige werkloze vrouwen 136; 
gedeeltelijk werkloze mannen 99; ge
deeltelijk werkloze vrouwen 6.

BOND O N ZE SC H O LEN
Het is op Zaterdag 7 Januari 1950 te

20 uur dat in de Rijksnormaalschool 
het jaarlijks Kerstfeest ten gevolge 
van onvoorziene omstandigheden, met 
enkele weken vertraging doorgaat. 
Het programma werd in een vorig 
nummer meegedeeld.

A L G E M E N E  V E R G A D E R IN G
De a-gemene vergadering van de 

3ond Onze Scholen, gaat door Zondag
8 Januari te 10 uur in de speelzaal van 
ae scnool. Tijdens deze vergadering 
heeft de trekking plaats van de reu- 
zentombola van de Bond.

G E M E E N T E R A A D
Vrijdag 30 December kwam de ge

meenteraad voor de laatste maal van 
het jaar 1949 bijeen om verschillende 
punten van administratieve aard af te 
nandelen, waarvan het rooiingsplan 
van het nieuw Stadhuis wel a-s het 
voornaamste mag worden vernoemd.

Een eeuw.gdurige vergunning op 
het stedelijk kerkhof werd toegestaan 
aan weduwe Gustaaf De Coninck-An- 
nicaert en een dertigjarige aan Jeauf- 
fredt Leon, erfgenamen Leo Van Wul- 
pen-Regoudt en Horseele Walter.

Begrotingswijziging van de C.O.O. : 
goedgekeurd. Deze begroting bedraagt 
in ontvangsten 4.483.969 fr. en in uit
gaven 4.483.296 fr.

Wat de begroting van de stad betreft 
valt echter een mali van 104.389 fr. te 
vermelden, mali dat voornamelijk 
voortspruit uit de vermindering van 
inkomsten vanwege de belasting op de 
spelen, ingevolge de wet Vermeylen. 
De begroting bedraagt 32.563.043 fr. 
in ontvangsten en 32.667.432 fr. in uit - 
gaven. Zij werd met tien stemmen 
voor tegen één onthouding, goedge
keurd.

Een belasting van 500 fr. per uur, 
voor het maken van publiciteit met 
luidsprekers : goedgekeurd met 7 
stemmen voor tegen 4 onthoudingen.

Belastingen op het plaatsen van 
essencepompen wordt vervolgens als 
volgt vastgesteld : vaste pompen 3000 
fr., beweegbare 2250 fr. en oliepompen 
500 fr. Het gedeelte van het Station- 
p.ein eigendom van de Nationale 
Maatschappij der Buurtspoorwegen 
wordt ingelijfd in het klein wegennet 
der gemeente.

De Raad hecht zijn goedkeuring aan 
het ontwerp om op de plaatsen waar 
vroeger de badbureeltjes stonden, sa
nitaire instellingen op te richten. Deze 
werken worden op 552.999,54 fr. ge
raamd.

B ad karren  op het stran d
De vergunning tot uitbaten van bad

karren op het strand toegestaan aan 
Victor De Meulenaere wordt overge
dragen op zijn schoonzoon Degeeter 
Frans.

Ingevolge ontvangen onderrichtin
gen wordt een wijziging aangebracht 
aan de tekst betreffende de belasting 
op de vertoningen en vermakelijkhe
den. i'

Goedkeuring van het rooiingsplan 
voor het nieuwe stadhuis : Dhr Sche
pen Naessens gaf een verklaring 
waarin hij deed ujtschljnen dat hij de 
S o ' . l t  0 2  ÏÎ383-J ,X i  "  ï e i r a s  ■' >
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oprichting liever langs de Koning Al- 
bertlaan had zien gebeuren. Gezien de 
dringendheid van dit vraagstuk (ge
zien de lokalen ten spoedigste ter be
schikking van de Rijksmiddelbare 
School moeten worden gesteld) zal hij 
de huidige ligging goedkeuren, daar 
de grond eigendom is van de stad en 
in het ander geval een aanzienlijke 
vertraging mag worden voorzien inge
volge de onteigeningsprocedure. Hier
op wordt met zeven stemmen voor te
gen vier onthoudingen het rooiings
plan aan het Scharphoutpark goedge
keurd.

U IT S L A G  VAN D E  T O M B O LA  VAN
D. B L A N K E N B E R G E

A P O T H E E K D IE N S T
Deze week is de apotheek G. D.Hoo- 

ghe, Kursaalstraat van dienst.

B U R G E R L I J K E  STA N D

Geboorten : Savels Daniel, van Al
fons en Van Meenen Jeanne, Lybaert- 
straat, 23; Dyserinck Wilfried, van 
Frans en Dogimont Nera, Knokke- 
straat 156; Vandenbussche Johan, v. 
Roger en Kerckaert Leona, Elisabçth- 
laan; Monbalyu Annie, van Albriek en 
Vantojre Maria, Mengélaan 30; Rap- 
ué Mireille, van Constant en Couwij- 
zer Raymonda, IJzerstraat; Verbouw 
Marianne, van Gerardus en Savels 
Elisabeth, Westkapellestraat 72; De
wulf Maria-Louise, van Joseph en van 
Degraeve Jacqueline, Knokkestraat 34

Huwelijken : Demaecker Etienne, 
mekanieker te Brugge en Meseure 
Laura, z.b. te Heist; Ryckaert Achiel, 
landbouwer te Knokke en Burggraeve 
Leona, landbouwster te Heist.

W E R K L O Z E N S T A T IS T IE K
Week van 26 tot 31 December 1949.

mannen vrouwen
Volledig :

Maandag 208 22
Dinsdag 211 22
Woensdag 210 24
Donderdag 207 24
Vrijdag 212 23
Zaterdag 212 23

Gedeeltelijk :
Maandag 158 3
Dinsdag 132 2
Woensdag 58
Donderdag 56
Vrijdag 53 1
Zaterdag 105 2

B O U W V E R G U N N IN G E N
Aan mevr. Wed. Verplancke te 

Schaarbeek voor vergrotingswerken 
in de Poststraat te Duinbergen. Aan 
Wittezaele Alfred, Ursellaan voor 
nieuwbouw in de zelfde laan.

C A B A R ET-A V O N D
Op Zaterdag 14 dezer houdt de 

vrouwenbond «Doe wel en zie niet 
om» haar jaarlijks feest met een lui
mige cabaretavond door hét gezel
schap «Klaveren Vier» onder de mu
zikale leiding van de heer Heyneman. 
Daarna bal met tombola. De vrouw
tjes worden vriendelijk verzocht hun

B E R IC H T  AAN D E V IS S E R S
De lavers-matrozen die behoren tot 

de militieklasse 1945 tot 1951 moeten 
zich zo snel mogelijk aanmelden op 
het Waterschoutsambt-Loodswezèn te 
Zeebrugge.

O N G EV A L
De matroos Remi De Greve aan 

boord van de Z.802 is uigegleden en 
gevallen waarbij hij zich zwaar kwet
ste aan de schouder.

W O N D E R B A R E  V IS V A N G S T E N
De Z.449 viste op 27 December ver

leden jaar een gave, drijvende mast 
op, waarschijnlijk afkomstig van een 
vergane sloep of lichte cargo. Nog

echtgenoten of grotere zoons mede te 
brengen. Het feest gaat door in de 
zaal Old Brussels om 19,30 uur. (In
gang langs de Duinenstraat).

F IE T S P L A T E N
Deze zullen afgegeven worden ten 

stadhuize bureel 4 (gelijkvloers) van 
Maandag 9 Januari af telkens van 9 
tot 12 uur. De prijs bedraagt 72 fr. 
Men wordt vriendelijk verzocht ge
past geld mede te brengen.

N IE U W JA A R
Zoals telken jare had ook dit jaar 

een receptie plaats op het stadhuis 
om het nieuwe jaar in te huldigen. 
Benevens de gemeenteraad was ook 
gans het gemeentepersoneel aanwe
zig, alsook initiatief- en feestcomitei. 
en andere maatschappijen.

De burgemeester opent de vergade
ring en verleent het woord aan stads
secretaris Gobert Raymond. Deze 
wenste aan alle aanwezigen alle ge
luk bij het ingaan van het nieuwe 
jaar en van de tweede helft der 20e 
eeuw.

Hij bracht een warme hulde aan de 
gemeenteraad voor hetgeen gepres
teerd werd.

Burgemeester de Gheldere dankt 
spreker voor zijne woorden en belooft 
dat de gemeenteraad en h’j zelf al 
het mogeli’ke zullen doen om Heist in 
zijn vroeger glorie te herstellen. Daar
na werd nog een: glas geledigd op de 
goede afloop van heit nieuwe jaar.ee

B A L  F .C . H E IS T

Het bal gegeven door F.C. Heist ter 
gelegenheid van Nieuwjaar is een 
succes geweest. De zaal zat nokvol 
tot in de kleine »uurtjes.

Hier volgt de lijst der winnende 
nummers van de tombola :
7569 7249 969 9373 882 277 7441 
1467 9920 6749 2888 218 4039 7530 
2017 7509 4949 8078 3342 1882 3874 
8804 2443 2969 1516 7417 8718 9772 
6759 947 9849 9279 8975 8202 4801 
4203 286 3869 529 614 1972 3192 
1992 4863 8836 9949 5186 6999 3691 
3491 5503 2729 7088 6293 6353 703 
9527- 2455 2647 4153 1044 635 1199 
8128 7277 6382 8235 7045 1062 9923 
2452 8207 171 5158 509 7794 9412 
1481 2931 6949 9312 2353 4706 6917 
8098 2171
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meer ongeluk (of geluk) kende de Z .68 
die een haringnet met planken en 20 
vaten staaldraad opviste. Het schip 
was aan het korren op 10 mijlen West 
ten Noorden van Zeebrugge.

T O N E E L
Heden Vrijdagavond om 19 uur 

stipt geven de studenten van Zeebrug
ge in de patronaatszaal hun jaarlijk
se toneelavond. Ernst en lach zijn ge
waarborgd. Naar wij vernamen zijn 
nog een heel klein aantal kaarten te 
verkrijgen aan de zaal tot 18,45 uur.

Z E E B R U G G E  H E R R IJ S T  U IT  H E T  
PU IN  !

1950 ! Vijf jaar verliepen sedert 
Zeeb.ugge de tweede vernie.ende we
reldoorlog kende. Een wandeling van 
op de havendam tot aan het Heistse 
sas kan iedereen in Zeebrugge over
tuigen dat men er niet is blijven bij de 
paKken zitten. Alle bunkers op de ha
vendam zijn weggeruimd, de nieuwe 
olietanks zijn reeds twee jaar voltooid. 
Het bunkerstation kent geen dag rust. 
Het zeestation nadert zijn voltooiing, 
de zeedijk verlicht en herlegd. Een- 
nieuwe spoorwegbrug, enig in België, 
werd geDouwd; een tweede brug zal in 
Juni vo.tooid zijn. Zeebrugge kende de 
eerste na-oorlogse en meest moderne 
mijn. Meer dan honderd woningen 
werden gebouwd in vijf jaar tijd.

Stond Zeebrugge in 1945 even ver als 
vóór een kwart eeuw, dan heeft het 
in 1950 reeds zijn vóóroorlogs peil be
reikt en zal het weldra voorbijstreven. 
De Harwich-passagiersdiensten wor
den verwacht, de rijstpellerij is vol
tooid, weldra worden de aanlegplaat
sen der ferry-boten verlegd en dan 
kan Zeebrugge concurreren met alle 
havens vopr snelvervoer.

N IE U W E  W A T E R T O R E N

Zal Zeebrugge dan toch weer een 
watertoren knjgen ? Gegronde ge
ruchten doen de ronde dat een nieuwe 
watertoren zai ingebouwd worden in 
de seininstallatie aan de sluizen.

EEN  O N G E L U K K IG  LE V E N ...

Dat kende Otto Piper, de rijke fa
brikant, die zijn lieve dochter Erika 
maar niet kaaa doen huwen. Otto 
wordt het slachtoffer van zijn omge
ving en zal in al zijn ongeluk een 
Domvolle zaai drie uren doen scha
terlachen. Dit gebeurde te Brugge in 
de schouwburg, maar het zal ook te 
Zeebrugge gebeuren. En wel op 15 Ja
nuari m  het «Hotel du Port» waar 
«r-atatje» het succes van het toneel- 
selzoen zal worden. «Excelsior» Brugge 
staat in voor een keurige vertolking 
onder leiding van de heren Staf Dot- 
selaer en Jos Vander Schaege.

Kaarcen zijn te verkrijgen, 25 fr. 
(genummerd en 20 fr. bij Antoine De 
Bruyne, dagbladverkoper; Hotel du 
Port; Apotneicer Staelens en Henri De 
Sutter, Schuilhaven.

Op 15 Januari zal gans Zeebrugge 
dit tjppunt van het toneelseizoen niet 
willen missen.

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

Voor Zondag 8 Januari : Apotheek 
Cool, Markstraat. Open van 9 tot 12 
en van 16 tot 18 uur.

B U R G E R L I J K E  STAN D
Geboorten : Moeij aard Lucien van 

Ferdinand en Neut Gerarda; Storme 
Michel van Jan en Vanhove Gaforielle.

Rechtbank
Van Wulpen Mathilde, dienstmeid, 

Biankenberge, valse naam en inbreuk 
gerij : 400 fr. vw. voor 3 jaar.

Vercammen Julien, vishandelaar te 
Brugge, aanrijding : 500 fr. boete en 
betaling van 2.939 fr. schadevergoe
ding aan Mevr: Marguerite Serweytens 
de Merckx, uit Brugge.

In een zaak van diefstal van kas
seien te Zeebrugge te nadele van de 
Belgische Staat, gepleegd op verschei
dene tijdstippen in Mei en Juni 1949, 
werden hiernavermelde personen ver
oordeeld : Retsin Werner, vervoerder 
te Zeebrugge (aangehouden) : 5 mnd. 
en 2000 fr.; Strubbe Arseen, schipper 
te Lissewege : 2 mnd en 1000 fr. vw.; 
De Groote Alberic, werkman te Brug
ge : 2 mnd en 1000 fr.

Benoit Marie-José, slagen aan Marie 
Dewilde : bij verstek : 360 fr. boete.

Voeten Joseph, werkman te Oost- 
duinkerke en Schramme Jerome, bak
ker te Nieuwpoort, vechtpartij, elk 260 
fr. boete of 8 dagen.

Vandamme Angele, huishoudster te 
De Panne, smokkelen van rhum te 
Adinkerke, 4 maanden gevang en 3851 
fr. boete.

De Maeyer Albert, handelsbestuur
der te De Panne, verstek tegen von
nis inzake sluikinvoer : 4 maanden en 
5290 fr. boete.

K. Marie, kinderpensioenuitbaatster 
en V. Micheline, hulpverpleegster, bei
den uit Middeïkerke, ondervoeding 
van kinderen : K.M. 2 manden en 1000 
fr. en V.M. 1 maand en 1000 fr. In be
roep. :6&

Winnende nummers der omslagen : 
2268 1678 3082 2286 3086 1112 
2077 2151 2673 1170 2709 2845 
3164 1083

Winnende nummers der biljetten : 
10387 slaapkamer —  26700 gasvuur —  
31641 radio —  12758 fiets

Andere prijzen ;
28060 32617 28324 19724 26233
13486 22997 11381 26082 24016
20822 22684 29391 13399 14607
23261 20983 20156 26314 20734
21998 15094 32033 28936 26153
182246 13603 12034 26210 20060
25033 30765 12343 28294 25369
26743 30313 26919 10432 15244
24263 20041 20333 12505 12157
18766 24005 22322 18158 16364
17532 20926 24441 15491 19944
29396 21553 16722 26878 20096
14572 19564 27475 20913 30701
23057 31866 14095 14722 27509
11344 30563 23472 13455 19919
20704 18864 22424 11909 15785
13948 28717 23377 16489 15418
28355 20844 12725 18310 19370
25743 10795 10606 28758 24322
16004 19408 12441 22908 31429
26637 28846 23431 25890 27773
23531 27752 30189 14638 11584
18053 31031 17602 23557 14404
31443 23955 30243 13682 24203
11349 20779 10093 30953 24080
22497 18862 18919 28197 19323
26831 12009 30195 21013 28029
24433 15404 30495 15438 29646
20488 11634 14496 15009 20396
25535 30284 18548 28162 15219
20471 26454 31072 11763 31819
11064 30941 27703 29198 14300
24536 11211 10890 15159 26841

990 fr. !
Koopt deze U U R W E R K E N  bij

Rcfccrt V 1YMAN
44, AD . B U Y L S T R A A T , O O STEN D E

Opgelegd goud
20 microns

W aarborg 
10 ja ren

Onbreekb. glas

W aterd ich t 
S c h o k v r ij

Verlichte wijzer
plaat en cijfers 

Uurwerkkas in 
onroestb. staal

17 STEN EN  
A N T IM A G N E T IS C H

Swiss Made 2 :'aren waarborg

V E R M A K I N G E N
Door gediplomeerd horlogemaker 

van alle uurwerken met de 
oorspronkelijke stukken

=■!==

Voor Nieuwbouw en Herstelling van 

S C H E P E N

N.V. BELIARD-GRIGHTON « C°

HEIST



S X e  â e a a t â i t i t y  a a n  h e t  C b c % a n d l &  

c e m e n t  O a & t e n d e - V e i v c n e -  

D i à ô m u i d e

Bij de volkstelling van 31 Decem
ber 1947 werden volgende cijfers 
bekomen :

H ET  N IE U W  V IS S C H E R IJB LA D
— — — — — —  mm

Vrijdag 6 Januari 1950

A R R O N D IS S E M E N T
V E U R N E

Adinkerke 2.671
Alveringem 2.139
Avekapelle 484
Beveren 1.303
Booitshoeke 171
Bulskamp 764
Eggewaa tskapelle 378
Gijverinkhove 541
Hoogstade 502

Houtem 1.187
Izenberge 632
Koicsijde 4.171
Leisele 1.308
Moeren (Den) 184
Nieuwpoort 5.062
Oeren 95

' Oostduinkerke 3.853
Panne (De) 5.511
Pervijze 1.188
Ramskapelle 827

Sint Joris
Sint Rijkers
Stavele
Steenkerke
Veurne
Vinkem
Wulpen
Wulveringem
Zoutenaaie

Totaal :

348
194

1.014
6 5 5

7 . 6 2 6

433
783
668
28

44.720

A R R O N D IS S EM E N T  
O O STEN D E

Gistel 
Ettelgem 
Bredene 
Eernegem 
Ichtegem 
Klemskerke 
Leffinge 
Bekegem 
Lombardsijde 
Mannekensvere 
Middelkerke 
Moe re 
Oostende 
Oudenburg 
Roksem 
Schore
St Pieters-Kapelle 
Sliipe
Snaaskerke 
Stene 
Vlissegem 
Westende 
Westkerke 
Wilskerke 
Zande 
Zandvoorde 
Zevekote

A R R O N D IS S EM E N T
D IK S M U ID E

5.331 Beerst 1.212
1.158 Bovekerke 1.093
7.292 Diksmuide 3.548
5.613 Esen 2.010
5.429 Handzame 3.280
3.099 Houthulst 2.643
1.928 Kaaskerke 550

990 Keiem 1.207
1.146 Klerken 1.956

418 Koekelare 5.982
4.081 Kortemark 5.196
1.151 Lampernisse 313

49.651 Leke 1.484
3.429 Lo 1.356

893 Merkem 2.806
350 Nieuwkapelle 597
266 Noordschote 504

1.205 Oostkerke 365
1.016 Oudekapelle 229
5.356 Pollinkhove 1.136
1.295 Reninge 1.428
1.986 St Jacobs-Kapelle 169
1.319 Stuivekenskerke 282

375 Vladslo 1.854
462 Werken 1.450

1.507 Woumen 2.985
908 Z arren 2.617

V A M E S t H  j o n g e  M E I S J E S
38/072

‘Mooie vilteci ttse’d, 
3  modellen. Alle kleuren.

39-.- f r . t t M O

1 .

I rr

j H o e d  in merinos vilt, gegar- 

I neerd met vilt en voilette. 

I Zwart en modekleuren.

fr m

j H o o d  in echt haarvilt, 

j gegarneerd met strik en 

Icvoilette. Zwart of m ode

ls kieuren.

4-2S-- fr. F W ?

Totaal : 107.654 Totaal : 48.252

De lijst der gem eenten in W e s t - Vlaanderen met meer 
dan 10.000 inwoners 2iet er als volgt uit :

Brugge 52.748 —  Oostende 49.651 
Kortrijk 39.813 — Moeskroen 36.354 —  Roeselare SI-“"*0 
—  Meenen 22.031 — leper 17.052 —  Izegem 16.718 -  Wa- 
regem 13.024 — Harelbeke 13.035 —  Tielt 12.954 —  Pope- 
ringe 12.405 — Wer vik 12.230 —  Torhout 12.223 —  Wevel- 
gem 12.008 —  Asse broek 11.337 —  Knokke 11.029 —  St 
Andries 10.583 —  Meulebeke 10.127 .

Zuiver wollen iiseiïs©  <^cht 

weefsel. Alle kieuren.

-6».- ï r .5 9 ?
jïï97ïü0-

Zuiver wollen v e s t  zonder 

mouwen. Classieke kleuren.

-99-.- fr.

O v e r h e m d b l o u s c
in gestreepte rayonne, lange 

mouwen, 4  kleuren. Van 4 2  

tot 4 8

4-75-. J 2 9 ?

Jonge meisjes j a p o n ,  goede 

wol. Verschillende modellen 

of kleuren. Van 3 3  tot 42 .

fr. 1 9 5 . '

D a m e s j a p o n
in zuiver tooi, verschillende 

modellen of kleuren.

Van 4 2  tot 4 8 . -êfïSf

-395- fr.
246/109---------

Geplisseerde ro k v oó r  jonge 

meisjes, mooie schotse tooi, 

treksluiting. Maten 4 2  tot 4 6

-295*.- fr. 2 2 5 ?

K 1 N O E Q E N

21/62*

Broekje zonder pijpen 

voor meisjes, goede kwaliteit. 

Interlock, versterkt kruis. 

Maten van 1 tot 7. Maat 1.

” “ ‘-42-.- 1 , 9 »

-f* 1 ,2 5  fr. per maat.

Hemdje zonder mouwen, met 

picot garnering. Vân  3 0  tot 

7 5  cm. 3 0  cm.

4* 1 ,2 5  per maat.

21/63—

T O M B O L A  ingericht door de 
Meisjesberoepsschool, aange
boden door de Stedelijke V ak 

school
De tombola ingericht door en ten bate van de Meisjes

beroepsschool ging door op Zaterdag 17 11. gedurende de

V estje  half open, vqor 

kleine jongens. Zeer goede 

kwaliteit interlock. Korte 

mouwen. V a n  4  tot 1 4  jaar. 

4  en 6  jaar.

-27X- fr. 17 .'
2 .2 5  frs par 2  ans 

Sport onderbroekje van 4  

tot 1 4  jaar.

- 2 2 - -  fr . i f .

Slip zoals vader 4  tot 1 4

iaar - 2 4 r .  fr . 1 9 »

Hier volgen de w innende nummers :

9158 13628 11759 4887 6358 4850 3922 3977 8412

8888 12319 6115 6841 1805 2107 3191 6954 2437

5429 9915 5890 •2171 4195 6974 5631 11440 9020

4503 8972 5598 2219 5834 12850 12276 2606 5630

5332 5986 1136 4017 12594 11896 13175 1884 12858

3154 10868 5485 11206 2754 4153 11130 8025 8849

4765 8346 9171 9658 7738 11008 1427 7505 9581

8018 9955 1638 6495 7801 3984 8822 9249 10321

13057 11097 2580 8044 13067 1763 12903 1777 8763

7429 6689 1434 6140 7410 1563 1453 8819 4624

10918 1922 11824 4338 3388 9033 1102 9437 2402

8829 3104 12429 5384 1577 2822 6177 1994 1502

6826 4635 13607 6918 8962 9849 9321 7267 7197

2362 3845 1576 3825 1322 10849 10319 1028 12511

8475 3909 2995 1537 6475 6352 1352 3725 8422

7577 8961 5179 10205 5700 3764 2141 6975 10926

9608 5870 9649 9719 3978 2881 11985 11953 8733

12055 9978 1153 8076 2020 8528 6797 8977

Jorogenshemd, flanel met 

kleine ruitjes, zeer sterk, kan

worden gekookt. N ° 2 8  en 3 0  

-£5v- fr.

Pyjaffïïa in gemoltonneerde 

keper, witte stipjes op 

I lichtblauwe of rose fond. Van 

I 2  tot 6  jaar.

§2 jaar-léS- fr. ß 2 ~
j -r- 8  fr. per 2  jaar. <

306/119------------------

« D A N I E L L E  “
M e i s j e s - j a p o n ,
zuiver i vollen stof, korte

J  mouwen 6  kleuren. 

9 Maat 60 .

Behalve op Donderdag kunnen de prijzen af gehaald 
worden alle dagen der week van 9 tot 11 en van 15 tot 19 
uur, in de Stedelijke Meisjesberoepsschool, Stockholmstr. 
Oostende, en dit tot 31 Januari 1950.

I E  3  

voor do j-.-'pr 

engelse ireder:

c  is n-

fr. JU  . .

Panfcoffa ! in bedruk*

mousse zool. Konin'jS.bïsuv, 

marine, kastorjo c? «r-maeî. 

Van 3 6  lot 41 o  fb •

___-4s-.- h .y /o "
15/71------- — —---------

S p o r t s c h o e n e n  g
in bruine bor.calf, crêpe zoel. i  

Van 3 6  tot 41 a  ^

-433-:- . f r .  i s 1 « )

:-:-t52JSOn sttprrf.jr.e 

?rk. rjs!:oc! gein:.nderd, 
rsie_rj;tï> zaal, v/ijd Loven-, 

:on, zocr door2r.h;jr.end. 

modekleuren cf r.schï-

fr.

w o l l e n  c a c h e m i r e

voor dames, gsmin-

Sport- of geklede s c h o s r ï  

in daim of in loer, verschillende 

modellen. Van 3 6  tot 41

- S 9£r--

43/03------

fr.

Da mesha^dschoeiien
in peau de Suède, glace 

binnenkant. chevreau of 

nappa. Modekleuren.

- « f r -  fr . W o
71 /271------------- .--.--

Psà gFîO ir  in wollen satijn, 

met stipjes bedrukt, 4  kleuren

^ . - 8  fr. 1 9 9 . '
219/1--------------------

L Y O N  jonge meisjes 

m a n t e l  sportmodel met 

ceintuur» zuiver wollen vis

graat, met rayonne gevoerd. 

Grijs, bruin of groen.

Van 3 2  tot 4 2 . /

_-850*.- fr. Ö 2 U ?
:9 /i-------------------

C H E V A L I E R  l o s s e  
d a m e s m a n t e l
in zuiver wollen *w eed , met 

rayonne gevoerd, gegarneerd 

met zakken of modekraag. 
Bruin, grijs, groen.

Van^ - 5 ° f r  6 9 0 ?

naad. Mod-

- S S "-  fr .

kleu

Batisten  B&ïsü:QÏhsiEder8 

zeer goed model. Rose of 

lichtblauw. Jj>g&

_  4-9-.- fr . ?

2 4 /2 ----------------- --

E la s t i e k  c o r s e t ,
ivasbaar, zonder naden.

2“ keus
-39.- fr. 2 9 . '

C © r s e t  in broche coutH, 

opzij gehaakt, rug gereoen.

-435'.- fr.ki®

Hemd in katoen, empire 

model, rekbare fantasiesteek. 

Rose of lichtblauw. Van 4 2

lo,4V -  f, 2 2 »
Broekje met pijpen en 

geribde randen. , 2 2 »

Sterke combinaison
in rayonne met stipjes bedrukt, 

in biais gesneden. Zalmkleur, 

lichtblauw, wit. Van  4 2  

tot 4 8 . A  g f

-79-.- fr. O D ?

WSSiiSS  :n «acidervnjo

rayonne, suëâcychtigé bin- 

ncnhçnt. In wit of rose. Van 

4 2  tot 4 8

-35-.- fr . i f ?
Broekje met pijpen f?)£

-45--• (r.JriJ?
Hemdje bustehouder model

-65-.- f , ^ .

Combinaison geuruist, met 

Valenci^nnekant gegarneerd.

-95’.- fr.

ù Lssit in rayonne tastzijde, 

k 8  kleuren, 5  breedten ; 

1 1 cm. p. m. &

1 4-rTiS-.. fr . ! ?

i K a i o e n  t a i l l e b a r c d ,

I goede kwaliteit, alia mode- 

! kleuren 3 0  mm. breed, per 

I meter. Q

-S'.- fr  .J e '

B r o e k j e  zonder pijpQn in

jersey interlock, wit of rose. 

Versterkt kruss. Van 4 2  tot 4 8

-23t5@-.- fr . „us

Hemdje zonder mouwen, met 

picot garnering. Van 4 4  t. 5 0

3 G -  f r . 2 6 *

Broekje - met pijpen en 

geribde randen. Van 4 4  

tot 5 0  M

_____ -37-.* fr . £ £ . '
60 /2-----------— — -----

IM a c S s fh e m d  in wit koord- 

flanel. N/an 4 2  tot 4 8  jp $

fr. 0 0  f
Hetzelfde in wit, rose of 

lichtblauw, g e b o r d u u r d .  

Maten 4 2  tot 5 0

__-05t- fr.
60/n ——................. . ■

H a c h l l s e m d  in wit gemol

tonneerde keper. Van 4 2  

tot 5 0

_  - m -  fr. r z .'
60 /4---— ---------------

PyJSITSa, rose of lichtblauw 

flanel. Van 4 2  tot 4 8  « à a»

4-25-.- fr. l ü » ;

9/344
Pneumatische h a a r b o r -  

stel metalen tanden, rug in 

naturelkleur ge/ernist hout.

-39-.- fr. 22"

G l a n s c j a r e n ,  5 0 0  Y. 

merk *' O r ph eu s  Wit of 

zwart. Gegarandeerd goede 

kwaliteit. N  s 3 6  tot 1 0 0 . 

per klos 'Bj?

S r .-  fr . &  s *

K a m w o l  h a l v e

c h a s s e  Modekleuron. per

1 0 0  g r.
.129:50'.-

14,90
112/1355------------- ----

C o m p e n d i u m

2 5  dubbele bladen, 2 5  ge

voerde' enveloppen. Wit, 

blauw, grijs of strogeel.

____ fr. 1 2 »

T a n d e n b o r s t e l ,
nylon met etui. jpya

______ fr. f

V a p o r i s a t o r
voor brillantine en Eau de 

Cologne, gegoten glas, nieuw 

model. Rose,blauw of wit.

fr,____ 4
76/249----

E a u  d e  c o l o g n e
IN N O , 5 0  %  alcohol 9 4  ” 

per 1 /2  I.

____ -65.- fr.
76 /1--------------------

K i s t j e  m e t  1 2  
stukjes zeep IN N O , met

Eau de Cologne geparfu
meerd, totaal gewicht 3 6 0  gr.

-25-.- fr. 20.-

>2/1
M o o i e  z a k d o e k

grote verscheidenheid van 

kleuren. 2 e keus.

Voor dames Jt

fr. F 0
Voor heren ^

«ttr  " f r "  f r - ^ - —

P a k j e  m e t  1 0  0

s e r v e t t e n .  Wit, itroreeï, 

blauw, rose. ftfù

X7-SS-.-  fr.
4 / 20UO —--------:——
B r o e ï i e  in verguld metaal, 

verschillende modellen, of 

paarlen collier. goede imitatie
Ara?

_ _  4-9-.- fr  f ö V

H a l s d o e k  in bedrukte

rayonne, rijke dessins, laatste 
mode. Blauw, g r o e n ,  g e e l ,  
r o o d .  8 0  X  8 0  c m .

_ _ - 5 9 - . -  fr.

C e i n t u u r  in plastiek daim, 

gevoerd, met verguld metaa! 

gegarneerd, 1 0  modekleuren.

--3».- fr.

Parapluie model "  pou* 

cet "  rayonne fantas?«, 

paragon montuur 1 0  balei

nen.

______ &9".- fr. j
57/3057---------- ---*

E l e g a n t e  t a s
in plastiek da<m of lak, 

moire gevoerd 2  modellen.

fr . 5 9 . '

Zeer mooie tas in kalis-

leer, met leer gevoerd, 

geelkoperen sluiting. O ok  in 

overslaqmodel. f\ ft

fr!.1 1 5 ;

G rote tas “shopping"
echt leer, zeer practiscK. 

Langdurig gebruiksarVi^el.

INTEKIEJÂK SN HUISHOUVING .
-350*.- fr. 2 9 5 . '

Keukenhanddoek in

toile mixte, linnen of- katoen. 
7 0  X 6 5  cm Q

-44-.- fr. O . '

T o i l e t h a n d d o e k
in badstof, zware kwaliteit. 

4 5  X 8 5  cm. f .  _ _

JßrSQr.- fr . 9  50
4/6  1 -

W a s h a n d j e  in badstof, 

pastelkleuren Per 6  stuks

. - 4 5 fr. 10 ."

K u s s e n s l o o p ,
wit cretonne, met geborduur

de rand en bloem. Overslag- 

model, o  J  * 6 5  cm. fh/ *  grf\

- -a».- fr.

Toile mixte, linnen ol 

katoen, geweven met

wit naturel garen, 

gegarandeerd niet 

opgemaakt.

1 6 0  cm. breed

___ -6 f r -  { ï -5 5 . -K:< / 4 r»---------- 'frtr ^ -----s;5/4ö

W o l l e n  i a p i j i l o p e r ,

fond jaspe, 4 5  cm. breed

P m -55-.- fr ty9.'

i K a r p e t i e n  in katoen

fluweel. Jacquard patronen.

5 5  X 9 0  cm

G o rd ijn tje s  bonne-
femme, etamine Jacquard,

ecru katoen, met volant

6 3  cm. breed p. m.

_ a rm.-  fr.
82/42 ----

Effen voile» ecru. katoen 

g e m .p r c e r is e e r d . 9 5  cm. 

breed. p. m

___ -49-.- fr. / / , *

S t o r e  F lo u , e t a m in e  

Jacquard, ecru katoen,

met entre-deux en dubbel? 

benedenzoom. 1 9 5  cm. hoog 

P. m  q  —

J33n5&.- fr. £ 2 . '
1/147-

LID O " meubilerings-
Stof« double face voor over

gordijnen Nieuw dessin. In 

granaat, rood, groen. 1 2 0  cm. 
breed. p. m. '

____-25-.- fr .1 7
■ 1 /148------ ------------

"N ice" meubilerings- 
stof, double face voor over

gordijnen. In granaat, rood. 

groen. 1 2 0  cm. breed p. m.

-32r5».- fr . 2 5 . "

F a u t e u i l - S t u d i o ,
zeer stevig, romp in beuken

hout, imitatie eiken half 

gepolitoerd, Jacquard weef

sel. Roest, groen, bordeaux.

brUiW . .  f r . m -

Crêpe W  C papier.
In pakken van 6  rollen van

tr P °
fCatoenen ta  f e l l a k e n ,
crème fond, gekleurde 

ruitjes. 1 3 0  x 1 5 0  cm.

___-45-.- fr 3 9 . '

Bedrukttafelkleed in

gegreind katoen. 130x170 cm.

4 7 5 fr. 1 2 9 ?
Bijpassend kleedje 9 0 x 9 0  cm

___ -S9-.- fr . 6 9 ?
26/1'

T a fe l la k e n s  3 /4  wol.

Beige of granaat.

1 7 0  x 2 2 0  cm. O

——-350*.- fr C f j ?

Jacquard deken, aller

beste kwaliteit. 7 5  %  wol.

Rose, blauw of beige.

1 8 0  x 2 2 5  cm.

-525-- f* 4 2 5 :

M a tra s  en  p e l u w
in katoenen vlokken anti- 

graisse. 9 2  cm. breed

-**■ k 3 9 5 . '
92/8Û3Ü7 —

127/40

Rayonne Das M o de  teke

ningen,of strepen.

m . -

-25*.- fr,
120/79—--------------- —

Zuiver wollen sokken
brede ribben. 4  kleuren

-27r5tr- tr 2/5»
Hoed in merinos vilt. 

Nieuwste model.

Grijs, bruin of zwart.

Hoed in echt huarvilt. 

Bruin, grijs of zwart.

-425-.- fr . 9 5 ?

129/80
Hemd
m o u w en .
katoe«

open, halve 

erlock zuiver

' W -  fr  . 3 2 »

S p o rt  o n d e rb ro e k ,
korte pijpen. O i  K n

-25^fr.- fr. I I  ̂

Hemd korte of lange 

m ouwen, wol normaal. Alle 

maten of onderbroek lange 

pijpen. « « / I

—— --95-.- fr r(J .'

Hemd in bedrukte percale,

dubbele borst. 9 5  cm . lang. 

M et vaste boord.

m -  f r .ö y ?
M et 2  boo/den. fh t ?

-4555T- fr. /</•*

D i v a n  verstelbaar
in eenpersoonsbed. Jacquard 

weefsel Groen, roest, Jiqr- 

deaux, bruin. x.

J 225-.- fr. ?

•1Ü7/42

S o e p e l z e e m le e r ,
3 C keus. Vanaf

! H 22c^ . -  f r - ? . *
110/76 ■ ............. ............

Kapstokken in gevernist 

b e u k e n h o u t , vernikkelde 

haken , rode bollen.

2  haken.

42-.- fr. K J ?
3  haken. -êW*

4S-.- fr. 1 5 ?
4  haken.

-25-.-, fr . W ?

n i /2 — ------- -------

Geëmailleerde w e k k e r ,  
prima kwaliteit. 4  kleuren.

-75*.- fc e» 50

P u d d i n g  o f  f r u i t -  
servies, 7 stuks, m wit 

aardewerk Boch. model

mvt relief. n / I

_-39-.* fr £ U ?
95/74-------------------

Servies 4 8  glazen
voor 1 2  personen. Half cris

tal, hoog been, verzorqd mat

s'iipse'^&5T- fr. 3 2 5 ?

Eetservies 42 delig in

fijn Tsjecho-Slovaaks por

selein m e t  f e s t o n r a n d . 

bloemtuiltjes, gouden biesje.

-1359-,- fr..1290. )
Koffieservies 1 5  delig.

-45Ô-.- fr. 35 »

B r o o d m a a n d j e
rond, plastiek, opengewerkt. 

2 2  cm. «9/ryi

fr . T 5 0

93/75

Rond of ovaal Schaaltje  
boterschelp of onderlegger 

in mooi slijpt el half cristaL 

D e  3  stuks. Q

-42-.- fr . O ?

Theekop en schotel
in japans porselein.

J 2 .- fr 9  50

V o r k  e n  l e p e l
in massief roestvrij staal. - _

f I "7 f
-25-.- fr. V

Koffielepel. /

40-.- fr^J>,75
Ö8/58— ■ ■ ..............

B o l v o r m i g e  p a n
in gepoUijst aluminium, 

Bakeliten oortjes. Van  1 8  tot 

2 4  cm. Vanaf Q fh  

-sec- fr . J f »  

Aluminium pannetje
diam. 1 2  tot 1 6  cm.

VJ2r50" fr . 1 1 »
135/91----- ^----------- ;

K e u k e n  in wit naturel hout, 

bestaande uit : 1 buffet, 
1 7 0  x 1 1 0  cm., 1 tafel, 

2  stoelen. é *

-1895-.- fr J 6 W & ?

47/2

Gestreept Flanel, zeer 

sterk. 8 0  en 9 0  cm . breed

P'm' 45-.- fr. 1 2 "

G e m o l t o n  n e e r d e
k e p e r  bedrukt. Wit, rose, 

lichtblauw. 7 5  cm. breed, 
p .m .

-29:- fr. 19 
-------■»' '—

S a t i n  D u c h e s s e
matelassé, met goede watten 

gevoerd. Zwart, grijs, bruin. 

9 0  cm. breed. p. m . gfjg*

-69- fr. 2 2 . '

32/3

Glanssatijn, uitgebreid 

kleurengamma. 8 0  c m  .breed.

-29-.- fr 2 5 ?

N o p p é  r a y o n n e ,
goede kwaliteit. 1 0  kleuren 

9 0  cm. breed. p. m.

-49;- fr. ¥ 2 ?

C rêp e rayonne acetate.
V e r s c h ille n d e  k l e u r e n . 

9 0  cm. breed. p. m . g * * )

-75-.- fr. 2 0 ?

B e d r u k t e  r a y o n n e
goede kwaliteit. Grote ver

scheidenheid in dessins of 

kleuren. 9 0  cm. breed. p. m.

-54;- fr. 4 5 ;

W o l l e n  m o u s s e .
Alle modekleuren. 1 4 0  cm. 

breed. p. m . fè fï

— — - € 5 ;-  ï , W f ?

Armure sn tweed.
z u i v e r  w o l % d e g e l i jk e  

k w a lit e it . Groot kleuren- 

assortiment. 1 4 0  cm. breed.

P " W .  fr 8 9 ?

C l

| - w ~ :  ;w/m a  m é iW WÊ A i f l l  Æ

HET GOEDKOOPSTE HUIS VAN HEEL BELGIË
Brussel - Elsene - Antwerpen - Charleroi - Luik - Gent - Namen - Brugge - Verviers - Oostende - Knokke
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Roeien is een der gezondste 
sporten.

Daarom, Oostendse jongeren, 
beantwoordt de oproep van 
Sport Nautique. Laat u als lid 
inschrijven. SP O R TN IEU W S

SPORTMANNEN, vergeet niet 
aan de ingang van het voetbal- 
terrein uw programma te kopen. 
Uw programma is uw steentje 
voor het kadettenfonds van uw 
elub.

Wordt 1950 een nieuw triomfjaar?
We staan  th an s  weer met beide benen in een n ieuw  ja a r . De over- 

gang van oud in n ieuw  is ech te r voor de sportm annen n iet in de ge
wenste atm osfeer verlopen. Im m ers, gebrek aan  voetbalspektakel 
m aakte  van deze N ieuw jaarszondag een saa ie , zoutloze feestdag 
w aarop w e lisw aar de gelukwensen enige a fw isse lin g  brachten  m aar 
toch het eenstte en laa tste  woord aan  K o n ing  Voetbal moesten la ten ..

W ant we z ijn  van m ening d a t, net zoals b ij ons, ook b ij andere 
sportm annen de w ijsgerige  beschouwingen over het verder verloop 
van de voetbalcom petitie scherin g  en in slag  w aren  en dlat a ld u s - 
ook zonder voetba lw edstrijd  - voetbal aan  de orde van deze Nieuw- 
meer zeer bevredigend is.

W at 1950 voor het Oostends voetballeven za l brengen ? B ij  die 
v raag  w ilden we h ie r even b lijve n  s t ils ta a n . A ls  eerste algenem e in 
d ruk  menen we a lv a s t te  kunnen sch rijve n  dat dte toestand eens te 
eens te meer zeer bevredigend is.

A 3 -0 . Z A L  EEN  D E R  TEN O R EN  
B L IJV E N

Bij aanvang van de competitie 
schreven we dat A.S.O. zich zou hand
haven maar de reeks voetbalzondagen 
die we al achter de rug hebben, heb
ben ons veel, veel wijzer gemaakt. De 
ploeg welke ASO uit Bevordering naar 
Eerste voerde bleek na enkele wed
strijden in de Hogere Afdeling wel de
gelijk een zeer sterk elftal te zijn 
dat Eerste volstrekt waardig was. 
Steunend op een gereputeerde verde
diging bond ASO met succes de eer
ste wedstrijden aan en plaatste zich 
meteen onder de leiders, ja, nam zelf 
gedurende lange tijd de leiding in 
handen.

Kon het zo blijven duren ? Alhoewel 
velen meenden dat na deze eerste 
«gemakkelijke» wedstrijden de rood
groenen zich in verdedigende positie 
zouden moeten terugtrekken voorspel
den we dat ASO zich in de leiders- 
groep kon handhaven. En dat is ge
beurd ook.

Bij de eenvoudige vaststelling van 
dit feit moeten, we onmiddellijk be
sluiten dat deze gang van zaken 
schitterend is. ASO nam op zich de 
taak de Oostendse voetbaleer in Eer
ste Afdeling te verdedigen. Welnu, op 
dit punt althans hebben de roodgroe
nen niemand beschaamd. ASO heeft 
zich ontpopt als een ploeg waarop 
Oostende nog lang zal mogen prat 
gaan.

Voor ASO zelf is de huid’ge toe
stand effenaf prachtig. Ver van zich 
te moeten inspannen om aan het de
gradatiespook te ontkomen staan de 
jongens van president Moreaux met 
Union aan de leiding.

Is alle degradatiegevaar geweken^? 
Het feit dat de 13e geklasseerde (E 
Aalst) met 11 punten staat uit 13 wed
strijden, wat slechts een verschil uit
maakt van 8 punten met ASO, doet 
ons onmiddellijk op die vraag «neen» 
antwoorden.

Theoretisch gezien mag ASO de za
ken nog niet «à la douce» opnemen 
want hoe hoger men klimt, hoe die
per en sneller men kan tuimelen.

Maar we menen dat dergelijke be
schouwingen niet deze zijn van een 
objectieve sportman die bij de feiten 
wil blijven. Deze feiten wijzen ons 
voor alles hierop : dat ASO steeds 
zijn voeCe mag plaatsen tegen om 
het even welke ploeg uit haar reeks. 
Aan deze vaststelling valt niet te tor
nen. Daarom willen we van ASO nog 
geen titelkandidaat maken omdat 
trouwens dergelijke pretenties niet 
passen maar toch houden we staande 
dat ASO zoals thans gespeeld wordt 
tot het einde toe onder de tenoren 
van de reeks zal mógen gerekend. Eh 
hiermede zijn de duizenden aanhan
gers van roodgroen zeker tevreden.

Nog een woordje over het spelers- 
materiaal. We hebben destijds een de
bat uitgelokt over het «verjongings- 
probleem». Dit probleem bleek inder
daad) meer dan gewone belangstel
ling te genieten gezien de talrijke 
reacties welke we op de redactie ont
vingen.
Het ligt niet in onze bedoeling thans 

opnieuw het vuur aan de lont te bren
gen. We hebben dit probleem aange- 
vat op een ogenblik waarop rustig 
over dit punt kon worden gediscus 
sieerd. Het ogenblik voor verdere dis
cussie is thans niet gunstig. Maar on
willekeurig moeten we de vraag stel
len : verjonging of voortdingen naar 
de titel ? Men begrijpt algauw voor 
welk een netelig probleem men hier 
de ASO-selectie kan stellen...

AIS een zeer persoonlijke mening 
durven we vooropzetten dat de ver
jonging moet wijken voor de geringe 
titelkansen welke ASO behoudt.

ASO moet verder alles in ’t werk 
stellen om goed figuur te slaan in 
plaats van verregaande risico’s te ne
men met jonge elementen. Dit neemt 
echter niet weg dat spelers als Mi
chel die absoluut niet meer voldoen, 
door een jongere speler zouden die
nen vervangen te worden omdat a 
plus b vaststaat dat deze laatste het 
niet slechter kan doen dan eerstge
noemde.

Ons inziens zal het verder verloop 
der competitie klaarheid genoeg bren
gen en wie weet misschien nog ten 
overvloede de gelegenheid geven tot 
experimenteren.
Ondertussen weze het parool : voort

werken voor een ereplaats. Met een

verdediging van buitengewoon gehal
te, een Hollemeersch en een Van Die- 
rendonck die voor het slot van de 
competitie nieuwe lauweren en selec
ties wil veroveren mag de tweede ron
de met volle vertrouwen worden tege
moet gezien.

We herinneren ons dat dhr secre
taris Daled zijn feesttoespraak bij de 
huldiging der kampioenen op het ASO 
terrein vorig jaar besloot met de 
woorden : «en nu naar Ere.» Deze 
woorden, uitgesproken in een roes van 
spontane vreugde en betrouwen in de 
toekomst, hebben thans plots volle 
actualiteit gekregen. Ja, naar Ere. In
dien een ereplaats in het bereik der 
roodgroenen ligt.... waarom dan niet 
«de» ereplaats ?

Neen, mijnheer Daled, we kunnen 
het niet geloven al hopen wij met 
duizende Oostendse voetbalenthou- 
siasten van harte dat uw voorspelling 
moge bewaarheid worden.

V .G .O . H E E F T  H A A R  L O T  IN 
HANDEN

De toestand van K V G O  moeten 
van uit gans ander standpunt bekij
ken. Immers, hier speelt de kwestie 
«tussen twee vuren» een grote rol en 
zou ten minste een grote rol moeten 
spelen. Men vergete niet dat de rood
gelen met een groenwitte ploeg op 
hun hielen zitten die het hun toeko
mend jaar uiterst lastig kan maken. 
Ons voetballeven is nu eenmaal zo ge
ëvolueerd dat we de zaken niet meer 
zuiver sportief kunnen beschouwen. 
Daarom stelt zich voor V G O  een drin
gend finantieel probleem. Ind’en 
roodgeel dit jaar niet kan promove
ren zal het bestuur toekomend jaar 
af te rekenen hebben met een ernsti
ge concurrentie van ASO daar beide 
ploegen samen zullen thuisspelen. In
dien daarenboven nog SKVO  verder 
op de ingeslagen weg voortgaat.... 
Het wordt hoog tijd dat de spelers 
zich eens duchtig deze toestand reali
seren en het vast voornemen maken 
als leeuwen te strijden voor de pro
motie 'naar Promotie. Zoniet lijdt V G
O de grootste nederlaag uit haar ge
schiedenis.

In de heenronde die thans, op één 
wedstrijd na, achter de rug ligt heb
ben de trouwe aanhangers - en ze 
zijn «trouw», heren spelers - van V G O  
meerdere bittere ontgoochelingen op
gelopen. Weliswaar werden de rood
gelen blijkbaar door «de zwarte Ma
dam» achtervolgd doch dit neemt niet 
weg dat enkele nederlagen werden op
gelopen die op zijn minst smadelijk 
waren.

Het is duidelijk dat Wervik tot op 
heden de sterkste indruk heeft gela
ten. Het overwicht van de grensjon- 
gens staat immers uitgedrukt in een 
voorsprong van drie punten die toch 
iets te beduiden hebben. De andere 
titelkandidaten Knokke en VG O  pres
teerden zeer wisselvallig doch kun
nen zich thans volledig herpakken. 
Van Knokke is dit gewoonweg tradi
tie. De Jongens van de Oostkust heb
ben steeds voor de verrassing gezorgd 
in de tweede round.

Wat mogen we van V G O  verwach
ten ? Een eerste hoopgevend teken is 
het heroptreden van Roland Pieters. 
Alhoewel Roland zijn typerende 
traagheid nog niet heeft kunnen af
leggen zal zijn opstelling onbetw^t- 
baar een versterking betekenen. Zijn 
doelshot en spelverdeling zullen de 
goede vaart in de voorhoede houden 
en Mestdagh zal de sukkelende mid
denlijn op degelijke wijze kunnen 
versterken. Want daar is de ploeg het 
meest ziek. Noch Dujardin, Berden of 
Vandenberghe mogen de laatste we
ken op schitterende verrichtingen te
rugblikken. Middenhalf Dujard’n stak 
geweldig van wal om echter geleide
lijk te verzwakken. Vandenberghe 
blijft een zwoeger doch zonder pro
ductiviteit. Berden is steviger in duels 
doch ook bij hem blijft het voorzetten 
beneden hetgeen we vroeger van hem 
gewoon waren.

De verdediging kan niet versterkt 
worden. Veel zal echter ook afhangen 
van het kommando van kapitein Me
lis. Zal hij zich eens te meer en over
al opdringen als «de onmisbare» ? Of 
zal hij eindelijk eens de juiste maat 
hooi op zijn vork nemen en als een 
brillant doch gematigd speler optre
den ? Ook bij V G O  dient met elf man 
gespeeld, Jos.

De roodgelen hebben thans twee op
eenvolgende thuiswedstrijden voor de 
boeg.

Het weze voor hen een gelegenheid 
om zich hoger op te werken terwijl 
Wervik het moet opnemen tegen Deer
lijk Sp. en Knokke. De kans wordt 
dus geboden de terugronde succesvol 
aan te vangen. Mogen de jongens van 
voorzitter Quaghebeur deze kans grij
pen en bewust van de toestand, een 
daverende terugronde leveren die hun 
uiteindelijk de kampioenstitel zal be
zorgen.

Trainer Melis moet daartoe in staat 
zijn. De promovering van V G O  zou 
op haar beurt een stevige stoot geven 
aan de volledige herleving van het 
voetballeven in onze stad. We hopen 
het van harte.

S .K .V .O . K O M T  N O G M A A LS A F  
«OP Z IJN  S O K K E N »

Ja, die groenwitten zijn echte beren 
op sokken. Zonder veel tamtam zijn 
ze in een hogere reeks van wal gesto
ken, zonder veel tamtam namen ze 
de leiding, zonder veel tamtam stapel
den ze puntjes op om ten slotte als 
een doodgewone zaak hun kandida
tuur voor de titel in te dienen.... Dat 
noemen we geen nagels met koppen
maar atoombommen zonder gerucht.

SKVO  leidt thans met vier punten 
voorsprong de dans, en verloor slechts 
drie punten uit 14 wedstrijden. De 
ernstigste rivaal Blankenberge SV
- die van heel ver komt - haalde 21 
punten uit 14 wedstrijden, d

Ons inziens blijven vier ploegen in 
strijd om de titel : SKVO, SV Blan
kenberge, St. Kruis en Steenbrugge. 
Nieuwpoort dat volgens sommige «de» 
titelkandidaat was heeft al te veel 
ontgoocheld om nog ernstig te wor
den opgenomen. Heist is op terugreis 
ên Middelkerke heeft geen homogene 
ploeg.

Rekening houdend met het feit dat 
SKVO  nog steeds met dezelfde ploeg 
kan optreden mogen we schrijven dat 
de groenwitten er buitengewoon 
schitterend voorstaan. En zoals ze 
thans spelen zijn ze werkelijk waar
dige titelpretendenten want hun spel 
mag gerust waardig van Ile Prov. 
worden genoemd.

Alleen Steenbrugge is er in geslaagd 
tegen SKVO  de volle inzet te bemach
tigen doch ook hier mocht gezegd dat 
het door groenwit vertoonde spel ho
ger stond dan bij de overwinnaars. 
Evenwel bezat Steenbrugge meer 
punch en doordrijvendheid, terwijl bij 
SKVO  de gewone schotvaardigheid 
ontbrak. Een ander puntje ging ver
loren tegen De Panne doch - hoeft 
het gezegd - op totaal onverdiende 
wijze. Alle overige wedstrijden werden 
overwinningen.

Ook SK V O  staat met twee thuis
wedstrijden voor de boeg, thuiswed
strijden die wellicht geen verdere af
tekening voor gevolg zullen hebben 
doch die niettemin kunnen bijdragen 
tot het herwinnen van de goede ka- 
dans.

Op 11 Januari hebben we de ver
plaatsing naar St. Kruis terwijl SV 
Blankenberge naar Steenbrugge moet. 
Deze dag kan nieuwe veranderingen 
teweeg brengen. Tot daar voorzien we 
geen schokkende gebeurtenissen ten
zij het grillige lot het anders voorzien 
heeft !

Het bestuur van groenwit is begrij
pelijk in zijn nopjes. De zaken staan 
er - net als bij ASO - buitengewoon 
goed voor, met dit verschil nochtans 
dat SKVO  volledig gewettigde titel- 
pretenties mag koesteren. Wensen we 
de heer Christiaen en Co het 
beste voor 1950. Het beste, dat is dan 
natuurlijk... de kampioenentitél in Ile 
Gewestelijk.

C O R P O R A T I E F  
G R O E P E M E N T

K A L E N D E R  D E R  B U IT E N  H E T  
K A M P IO E N S C H A P  T E  S P E L E N  

W E D S T R IJD E N

7-1-50 terrein Omwal Veurne :
W S  Omwal - FC IJsberen

14-1-50 terrein Tram :
SK  Stadsbeambten - W S  Omwal.

21-1-50 terrein VGO-Opex :
El. du Littoral - SK  Reinigd

21-1-50 terrein Omwal Veurne :
W S  Omwal - W A B  leper.

28-1-50 terrein Omwal Veurne :
W S  Omwal - Litto Nieuwpoort.

4-2-50 terrein Béliard :
CS Béliard - SK  Reinigd

11-2-50 terrein Béliard :
SK  Reinigd - W S  'Omwal.

18-2-50 terrein Omwal Veurne :
W S  Omwal - Crop’s SV.

25-2-50 terrein Tram : 
Trampersoneel - SK  Reinigd.

4-3-50 terrein Omwal Veurne :
W S  Omwal - SK  Reinigd

In de galerie van onze Oostendse 
délégués is dhr René Debruyne zeker 
een figuur da,t meer dan gewone be
kendheid geniet. Achter de naam Re
né Debruyne, oudste délégué der Oost
endse voetbalverenigingen en be
stuurslid van V G O  schuilt trouwens 
een stevige brok sportgeschiedenis 
daar hij sedert 1919 als speler de 
VGO-familie binnentrad en er thans 
nog als bestuurslid een gezaghebben
de stem heeft.

We schreven dus 1919 toen René de 
voetbalschoenen aantrok om in de la
gere afdelingen de kleuren van rood
geel te verdedigen. Hij speelde mid
denhalf en als kapitein maakte hij 
de facto deel uit van het selectieco- 
mité B. Als kapitein van nie Bijzon
dere zou hij later voorzitter worden 
van Selectie B.

Ten tijde van René Debruyne speel
de Ille Bijzondere driemaal kampioen 
van de reeks en tweemaal kampioen 
van de Provincie.

De laatste wedstrijd van René De
bruyne was deze in 1931 op 24 Mei ge
leverd tegen Cuerne Sport om de West- 
Vlaamse titel HIe Bijzondere. De 
V G O  ploeg was fel gehandicapeerd 
door de afwezigheid van vier elemen
ten. René Debruyne die toen «bijna» 
de schoenen aan de haak had gehan
gen was een der invallers en onder 
leiding van kapitein P. Vandenberghe 
werd Cuerne met 1-3 ingemaakt. In 
deze wedstrijd had René op schitte
rende wijze afscheid genomen van al
le effectieve voetbal doch... niet van 
V G O  noch van amateursvoetbal. Hij 
werd délégué van de reserven en zou 
tot op heden lid blijven van het sport
comité.

Tijdens de bezetting hield hij säu
men met de hh. Foil. Demoor, Servaes 
en anderen de boel recht.

Wanneer René Debruyne aan het 
vertellen gaat worden aldus enkele 
fameuse bladzijden uit de geschiede
nis van V G O  omgedraaid. Met bijzon
der smaakvol genoegen vertelde hij
o.m. hoe in 1927 te Wenduine door 
V G O  Ille Bijzondere een tornooi 
werd gewonnen tegen drie mededin
gende clubs. Na de finale ontstond er 
echter kabaal zodat het bestuur van 
Wenduine weigerde de coupe aan VG
O  te overhandigen.

Tijdens de volgende week namen 
echter enkele heldhaftigen waaronder 
de hh. Mouqué, Terreyn, Debruyne en 
enkele anderen het besluit de beker, 
welke V G O  dubbel en dik verdiend 
had, uit het vi!andelijke kamp te 
gaan halen. Met de tram ging het 
naar Wenduine. Toen een tram in het 
zicht was om de terugreis aan te van
gen werd de beker, die in het lokaal 
stond te pronken, stormenderhand

O e fb a im
bemachtigd en met de tram triomfan
telijk naar Oostende overgebracht.

r

Voorwaar een voorbeeldig délégué die 
op 50-jarige leeftijd als kapitein van 
de ploeg van VGO-bestuur fungeert 1

René Debruyne was ook een der 
promotors van de ploeg van het VGO- 
bestuur.

Met ietwat stramme benen doch 
met jong hart en flinke voetbalher- 
sens wist hij tot op heden nog ste«ds 
zijn plaats te behouden in dit vete- 
ranenteam.

Deze ploeg leed tot op dit ogenblik 
nog geen enkele nederlaag en heeft 
een doelgemiddelde van 40-5. René 
Debruyne was 50 jaar toen hij in
1948 te Gent tegen de Melis Vrienden
o -trad. Het VGO-comité ging er wm-
i.ex. met 2-3.

Thans t 3it René 51 lente’s doch zijn 
ti„'d is nog niet voorbij Hij is welis
waar in het rijtje der veteranen ver
zeild geraakt doch hij is een van die 
veteranen die onmogelijK kunnen ge
mist worden. Met René Debruyne 
heeft V G O  een sportman in zijn mid
den die steeds de eer van de club en 
van het sportieve Oostende zal weten 
hoog te houden.

Ook hij heeft zich tevreden ge
steld met de ondankbare taak van dé
légué. Ook hij deelt met zijn jongens 
van Ille Bijzondere lief en leed en 
houdt zich op grote ogenblikken liefst 
op het achterplan.

Zij die de ware verdiensten echter 
naar waarde weten te schatten ver
liezen René Debruyne nooit uit het 
oog. Mocht zijn droom : VG O  terug 
naar Bevordering zien opstijgen dit 
;aar in vervulling gaan.

FEEST bij de 
ASO - KADETTEN

Vrijdagnamiddag kwamen de ASO- 
kadetten - de traditie getrouw - bij 
Louis Vandenbroucke bijeen om op 
gezellige wijze afscheid te nemen van 
het jaar 1949. -ß.

Geen enkele kwam te laat en Blan
che kon niet vlug genoeg voor de pin
nen komen met de lekkere cacao en 
boterkoeken. De jonge kerels zetten 
echter algauw de samenzang in en de 
Buffalo’s waren niet uit de lucht. De 
bestuursleden Devogelaere, Coulier en 
Devocht hadden alles tot in de pun
tjes voorbereid en hielden er bij de 
knapen de goede stemming in. Wan
neer de jonge magen waren verzadigd 
was het ogenblik van de tombola aan
gebroken doch geen der winnaars 
mocht zijn prijs afhalen zonder dat 
hij vooraf met een liedje, een gedich
tje, een verhaal of klucht zijn pri;s 
werkelijk had verdiend.

Guy Goddemaer ging met de eerste 
prijs lopen en koos een prachtig va
lies. Volgden dan : Roose Ch. (Por- 
te-feuille), Goetghebeur H. (id), De- 
blauwe R. (porte-plume), Timmer
man (id.), Devos (id.), Vandendries- 
sche (id) en Tratsaert (id.). Al de 
overigen mochten eveneens een prijs 
afhalen. Te midden van deze lu’d- 
ruchtige tombola verscheen Louis 
Vandenbroucke ten tonele en onmid
dellijk hieven allen een «Leve onze 
Louis» aan dat de tribune er van da
verde.

Blanche zorgde dan nog voor een 
verrassingsprijs waarvoor opnieuw 
moest geloot worden. Ditmaal was 
Roland Hautekiet de gelukkige win
naar en mocht een fraai beeldje van 
een ASO-voetballist in ontvangst ne
men.

Nadat ten slotte dhr Vogelaere nog 
een korte doch inslaande toespraak 
had gehouden hieven de kapitein van 
de A- en B- ploeg nog een laatste 
Buffalo aan waarmede dan ook met
een dit uiterst geslaagd feestje een 
einde nam.

Het
Kadettentornooi

van V.G.O.
Het programma van het VGO-ka- 

dettentornooi wordt verder met hor
ten en stoten afgewerkt. Tijdens de 
laatste veertien dagen werden twee 
wedstrijden betwist. Aldus versche
nen thans ook de jongens van Hoger 
Op ten tonele doch kregen jammer
lijk een 10-1 pil te slikken. Opex ging 
verder op de goede weg en wist Jo
yeux met 4-2 cijfers in toom te hou
den.

Zo kunnen we opnieuw een klasse
ment opmaken. We zijn echter van 
mening dat in het vervolg met een 
dergelijke competitie best zou wor
den uitgepakt wanneer de dagen aan 
het lengen gaan en de wedstrijden 
’s avonds kunnen worden gespeeld. 
De regelmatigheid van een dergelijke 
competitie is een factor die niet mag 
over het hoofd gezien.

H U ID IG E  R A N G S C H IK K IN G
1 Opex 4 3 0 1 9 4 7
2 Joyeux 5 2 3 0 16 11 4
3 Leon’s Vr. 2 1 0  1 2  1 3
4 Centre 3 1 1 1 5  4 3
5 Oost. Sp. 2 1 1 0 3 4 2
6 Westerkwartier 3 0 2 1 1 3 1
7 Hoger Op 1 0 1 0 1 10 0

S s c â e i d & ’t e c â t e ’tô 

aam Zandag,
I le  P R O V IN C IA A L

Knokke - Wevelgem (Holvoet)
VG O  - AA Moeskroen (Denys)

I le  G E W E S T E L I J K
Koxyde - Beernem (V.d. Lacluze) 
Steenbrugge - De Haan (Steen)
Jabbeke - De Panne (Surmont)
Lissewege - St. Kruis (Verbiest) 
Middelkerke - Nieuwpoort

(Delisnij der)
SK Voorwaarts - Gistel (V.d. Bulcke) 
SV Blankenberge - Veurne (Maes) 
Oudenburg - Heist (Pintelon)

3e A F D E L IN G  
Wenduine - Assebrouck

(V.d. Driessche) 
Breedene - Concordia (DeCorte) 
Hermes Oostende - U Zandvoorde

(V.d. Berghe) 
Zerkegem - Maele (Willems)
Koekelaere - Eernegem (Niarts)
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De roeiers weten bij ondervinding 
dat het gedurende de winter is dat 
zi.' hun overwinningen van de volgen
de zomer voorbereiden.

Deze leus indachtig kan men som
mige roeiers, die volgend seizoen een 
eerste rol willen vervullen, regelmatig 
op het water zien.

Ook is het geen zeldzaamheid een 
tiental roeiers in gezapig tempo in 
het bosje te zien toeren, teneinde hun 
lenigheid, hun uithouding en hun 
ademhaling te verbeteren.

Op 22 dezer trekken er dan een 
tiental dezer jongens naar Brussel 
waar de jaarlijkse «Cross der Roeiers» 
betwist wordt onder al de roeiers van 
België. De hoop op een overwinning, 
individueel of per ploeg, is heel klein; 
doch men mag er van verzekerd zijn 
dat onze mannen hun vel duur zullen 
verkopen en dat men ze op de ere
plaatsen zal vinden.

De hardnekkigheid van een Steen- 
acker, de moed van een Degryse, de 
doordrijvendheid van een Van Dorpe 
kunnen onze plaatselijke club mis
schien de overwinning per ploeg be
zorgen ofwel een eervolle tweede 
plaats.

Jongelieden wij kunnen U niet ge
noeg aanzetoen U lid te maken van de 
Sport Nautique. Goed uitgevoerd is de 
roeisport een der volledigste lichame
lijke oefeningen.

Het is nu het geschikste ogenblik 
om de oefeningen aan te vatten, zo 
zijt U paraat om volgend seizoen de 
wedstrijden aan te durven. C.H.

Rond het entsfog 
van Alb« Verdyck

De artikels, door ons blad gepubli
ceerd, schijnen weerklank gevonden 
te hebben in de bevoegde middens en 
waar het Uitvoerend Comité, de heer 
Alfred Verdyck op pensioen had ge
steld met het mooie sommetje van
200.000 fr. per jaar, heeft de Nationale 
Studiecommissie niet alleen gewei
gerd d’t te aanvaarden, maar heeft 
het de benoeming van de heer J. Cra- 
hay ook verworpen.

Vorige week Donderdag werd de 
zaak Alfred Verdyck besproken.

De commissie van toezicht achtte 
de zaak niet opgelost met de benoe
ming van een nieuwe secretaris-ge- 
neraal en verlangt INZAGE VAN G E 
HEEL HET DOSSIER.

Morgen Zaterdag vergadert deze 
commissie met het Uitvoerend Comi
té om deze kwestie te bespreken.

Ofwel komt er klaarheid en geeft 
het Uitvoerend Comité zijn ontslag, 
ofwel brengen andere klaarhe’d en 
dan zal en mag de sportieve wereld 
er niet bedrogen uitkomen.

Kannunik Dessain, als gij werke
lijk weet wat er gebeurd is, en dat 
weet ge, dan zult gij als voorzitter van 
de KBVB  uw ontslag nemen, zoniet 
zal de Algeneme Vergadering, recht
vaardig voorgelicht, er U  toe dwingen.

De sport moet zuiver blijven van 
zonden. Het voorbeeld moet van ho
ger hand komen.

O N ZE VOORUITZICHTEN
W H IT E  S T A R  - A .S .O .

White Star - een der titelkandida
ten - moet het Zondag opnemen te
gen onze roodgroenen die, zonder veel 
pretenties, toch mogen zeggen dat 
ze tegen gelijk wie de strijd mogen 
aanbinden met een kans op succes. 
De heenronde heeft ons desbetreffend 
heelwat geleerd en daarom tippen we 
ook zonder aarzelen op een drawn. 
Wat het doelgemiddelde betreft moet 
ASO zeker niet voor de gesternden on
derdoen. Integendeel. Wanneer ASO 
van een degelijke constante vorm ge
tuigen mag moeten we daarentegen 
bi„' White Star vaststellen dat de jong
ste wedstrijden eerder te wensen over
lieten en de jongens van Woluwe St. 
Lambert lang zo zeker niet meer zijn 
van hun stuk als bij aanvang der 
competitie.

Het kan nu wel zijn dat we, na 
veertien dagen rust, voor een verras
sing kunnen komen te staan en dat 
ASO voor een White Star wordt ge
plaatst dat plots een kampioenenbe- 
vlieging te pakken heeft maar dan 
nog zullen de Brusselaars de rood
groene verdediging dienen uit ver
band te spelen en dat zal nu eenmaal 
zo gemakkelijk niet gaan.

ASO heeft óns vertrouwen en... ver
geten we ook niet dat Van Dieren- 
donck een zekere reputatie te verde
digen heeft..

Kortrijk Sp - V Hamme 1
CS Brugge - Daring CB x
St. Niklaas SK  - US Doornik 1
US Centre - U Namen 1
Gosselies Sp - AEC Bergen 1
E Aalst - U St. Gilles 2
Ukkel Sp - FC Ronse 1
White Star AC - AS Oostende x

V .G .O . ■ AA . M O ESK R O EN

Deze belangrijke ontmoeting, die zal 
aanvangen met het heroptreden van 
de zo onontbeerlijke Roland Pieters, 
kan voor de roodgelen een nieuw ver
trekpunt zijn naar de verovering van 
de titel of... naar nieuwe ontgooche
lende prestaties. Al hebben we het 
nog zo goed voor met de jongens van 
Armenonville en al wensen we ook zo 
inn’g dat ze tegen AA Moeskroen hun 
definitieve heropstanding mogen in
luiden, we kunnen ons de grote ont
goochelingen van de heenronde niet 
uit het hoofd zetten en het wisselval
lig presteren van de jongens van Me
lis verdoezelen. V G O  heeft meermaals 
met de puntjes gespeeld, op een wijze 
aie noodlottig dreigde te worden.

Thans zullen de spelers wellicht 
zijn gaan inzien dat het ernst moet 
worden en dat vooral op eigen terrein 
geen enkel punt meer mag verloren 
gaan. Dat is de conditio sine quo 
non... Verder moet roodgeel tegen 
zwakke tegenstrevers de zaken au 
serieux nemen zoniet lopen ze wel
licht weer hier of daar een blauwtje.

Wachten we de wedstrijd tegen 
Moeskroen af. Moeskroen is niet meer 
als bi;' aanvang van de competitie en 
heeft reeds heelwat van zijn repu
tatie verloren. Op papier hebben de 
roodgelen dus de meeste kansen. En 
op het terrein ; Wachten we liever 
tot Zondagnamiddag om ons daar-

J V m q . e e n  s t e m  a v e *  d e  t e x u g m n d e .

en A.S.O.
We ontvingen op de sp o rtre d a c je  

een sch rijve n  van  enkele supporters 
d ie  zich  «oude B u ffa los»  noemen. We 
d rukken  het h ie r in teg raa l over om
d a t het b lijk  geeft van  gezonde en ob
je c t ie ve  k ijk  op ernstige zaken .

«Wij houden het steeds bij hen die 
beweren dat ASO nooit enige titel- 
ambities heeft gehad. Niettemin zo
als de zaken voor de roodgroenen 
thans staan kan er niets van worden 
afgedaan da,t ASO onder de mogelijke 
titelpretendenten moet worden gere
kend. Inderdaad heeft er zich tot hier
toe nog geen enkele club zodanig 
sterk getoond dat van hem mocht ge
zegd worden, zoals verleden jaar voor 
ASO  en Club Brugge, da.t zij met kop 
en schouders boven hun tegenstan
ders uitsteken en de promotie 100 t.h. 
verdienen.

Wij darven er zelfs aan toevoegen 
dat indien ASO Zondag a.s. de over
winning behaalt, de kustjongens, in 
tegenstelling met de aanvang van de 
heenronde, deze tweede ronde zullen 
aanvangen met het inzicht hun beste 
krachten in te spannen om zich op de 
leidersplaats te handhaven en even
tueel de grote stap naar Ere te wa
gen.

Mocht de reis naar de hoofdstad 
alsmede de verplaatsing naar het 
Waasland waar vele kopploegen reeds 
zijn gestruikeld, voor de roodgroenen 
noodlottig worden, zou in dit geval 
ASO  nog slechts een doel op het oog 
hebben : ’n eervolle plaats te bemach
tigen.

Aangezien er dan toch van degra
datie geen spraak meer kan zi?n zijn 
wij benieuwd, of de heren van het se- 
lektiecomité zich bij de huidige op
stelling zouden houden.

Het ligt geenszins in onze bedoe
ling ons in de zaken van dit comité 
te mengen doch wij kunnen niet an
ders dan hier de zaken eventjes nuch
ter beschouwen.

Waanneer ASO wil ovetgaan tot

over uit te spreken.

W S  Lauwe - CS leper 1
Zwevegem Sp. - D. Blankenb’ge 2
Knokke FC - SV Wevelgem 1
W S  leper - Molen Sport 1
SVO Ingelm. - FC Torhout x
V G  Oosoende - AA Moeskroen 1
BS Avelgem - W S  Houthulst 1
E. Wervik - Deerlijk Sp. 1

o .K .V .O . - E .G . G IS T E L

De groenwitten binden met vertrou
wen e.i vermoedelijk met de gewone 
opstelling terug de shoes aan tegen 
EG  Gistel, een der zwakkere broers 
uit de reeks. Veel belang gaat er dan 
ook niet van deze wedstrijd uit tenzij 
dat SK V O  zich geen enkel puntje 
mag laten ontfutselen wil men de 
respektabele 4 punten voorsprong op 
de achtervolgers behouden.

Na Gistel komen twee lastige klien- 
ten aan de beurt nml Lissewege en 
St. Kruis en de groenwitten zullen 
dan ook maar best doen, met het oog 
op deze ontmoetingen, zich volledig 
in te spelen.

We timpen onvoorwaardelijk op de 
Voorwaartsen.

VV Koksijde - SC Beernem 1
SK  Sieenbrugge - SK  D. Haan 1
SV Jabbeke - RC De Panne 2
FC Lissewege - SK  St. Kruis 2
GS Middelkerke - Nieuwpoort 1
SK  Voorwaarts - EG  Gistel 1
SV Blankenberge - SV Veurne 1
W S  Oudenburg - FC Heist 1

SK  Wendu’ne - E Assebrouck 1
SV Breedene Concordia Sp. 2
FC Sijsele - FC Westkapelle 1
Hermes O. - U  Zandvoorde 1
FC Zerkegem - FC Maele 1
SV Koekelare - SK  Eernegem 1

P L O E G E N  voor 
Z O N D A G

A .S .O . : G ern aye , Sabbe, Je r . De
sch ach t, H olfem eesch, Legon, Fré  
D eschacht, Van  D ierendonck, Le- 
n aers , De C um an , M onteny, Eecke 
m an .

A .S .O .-reserven  : P in cke t, Rom m elae- 
re, Decorte, C . D eschacht, Zonne- 
ke in , Fe rn . D eschach t, Vander 
C ruyssen , San d e rs , H orbach , Van- 
haecke en Vande R iv ie re .

V .G .O . : B ra c k x , G eeraert, Sw inberge, 
M estdagh, D u ja rd in , B e rten , G hy- 
se ls , Tem pelaere P ie te rs  M elis, Coop- 
m an .

S .K .V .O . : K re u tze r , B ee rnaert, Ry- 
ckew aert, Van  H alm e, S e rru , L . Van 
Steeger, O sterw ind t, Ja n sse n s , De- 
du lle , R . Van  Steeger en C h . De
sch a ch t.

proefnemingen, in voorbereiding 
reeds van het volgend voetbalseizoen, 
dan zijn wij er bijna van overtuigd 
dat enkele juniors, zoals dit ten ande
re reeds het geval is geweest, geroe- 
pqri zullen worden om een proeftijd 
door te maken.

Dit zou onvermijdelijk tot gevolg 
hebben dat de juniorsploeg welke 
thans een grote kans loopt om deel 
te nemen aan de eindronde van Bel
gië voor Juniors aanzienlijk zou ver
zwakt worden bij' zover dat er mis
schien van een eerste of tweede 
plaats niets meer ln huis zou komen.

Alhoewel wij er geenszins aan twij
felen dat dit voor verschillende spe
lers uit de juniorsploeg een flinke 
deuk aan hun moraal zou geven zijn 
wij er niettemin van overtuigd dat 
eenieder zal willen inzien dat de toe
komst van de club de voorkeur heeft 
op deze of gene prestatie van een 
jeugdelftal en dan een plaats in de 
rangschikking als daardoor de toe
komst van de club maar kan verze
kerd worden

Nog niet zo geheel lang geleden 
wisten ASO’s juniors een overwinning 
te behalen op het terrein van Club 
Brugge, iets wat voor enkele jaren 
nooit zou gebeurd zijn.

Et gaat niets van a,f dat dg rood
groenen zoals zij thans spelen, met 
kleppers als Vanhaecke, Zonnekeyn, 
Sanders, Kyndt, Deschacht Geo en 
nog anderen er fel op vooruitgegaan 
zijn doch er 'dient aan toegevoegd 
dat Club zijn juniorsploeg en de 
rangschikking er van heeft prijsge
geven om enkele spelers, de beste na- 
tuurli’k, in hun reserven en zelfs eer
ste ploeg op te stellen.

FC Brugge heêft daar een treffend 
voorbeeld gesteld Voor ASO, die in ge
val alle titelkansen moeten prijsgege 
ven worden, zekerlijk dezelfde poli
tiek van de Bruggelingen, alsmede 
van zoveel anderen waarschijnlijk, in 
praktijk stellen.»

Enkele oude Buffalos

GOLD S T A R -  
SV NIEUW POORT

Deze belangrijke derby wordt Zon
dag op het Gold Star-veld betwist 
De ontmoetingen met de geburen uit 
Nieuwpoort werden steeds hardnek
kig en met afwisselende successen be
twist. Vorig jaar slaagde zwartgeel er 
in Gold Star haar enigste nederlaag 
op eigen veld toe te dienen. De partij 
zal voor een groot publiek doorgaan 
want niet minder dan 500 supporters 
van SV Nieuwpoort maken de korte 
verplaatsing mede. Wie wint deze bij
zondere wedstrijd ? Welnu, alles 
goed overwogen voorspellen wij een 
gelijk spel en een blanke scoor is be
paald niet uitgesloten.

Dierendonck die dit jaar slechts 
driemaal optrad viert zi;n heroptre
den en de voorlijf van Gold Star zal 
hierdoor aan stuwkracht winnen. Om 
te sluiten hopen we alsdat de mat^h 
sportief zal worden gespeeld en zal 
kunnen doorgaan als een ware propa
ganda voor de voetbalsport.

De reserven spelen te 9,30 uur tegen 
Voorwaarts en denkelijk zullen zij een 
nieuwe nederlaag niet kunnen ont
wijken. Ook de scholieren spelen thuis 
en te 11 uur wordt tegen de geburen 
uit Nieuwpoort opgetreden. Een nipte 
lokale zege ligt in het verschiet maar 
het zal van geen leien dakje lopen.

ZOEKLICHT 
over onze voetbalvelden

S T R A F F E N
Het P.K. West-Vlaanderen sprak 

volgende straffen uit :
Voor 1 Zondag (1-1-50)
Herval. Afwezigheid eenzelvigheids- 

kaart :
Van Hullebus Maurice, U. Zandvoor

de; David Willy, V.G. Oostende; De- 
laere Willy, V.G. Oos Sende; Derous 
Noël C.S. Brugge; Alloo Romain, C.S. 
Brugge.

Voor 7 diagen :
Vandenberghe Robert F.C. Heist.

Voor 14 dagen :
Willie Louis Daring Blankenberge; 

Witte vrongel Louis, R.C. De Panne, 
(mag geen kapitein meer zijn tot ein
de seizoen) ; Decoussemaere Fernand
E. Assebrouck.

Verm aningen  op verslag  scheids
rech te rs :

Serru Georges, SKVO; Godderis 
Maurice, RC De Panne; Declerck 
Aimé, SV Veurne; Simoens Arthur, 
SK  St Kruis.

A A N S L U IT IN G  VAN S P E L E R S
A .S . Oostende :

Van Houcke Albert (11-8-36); De Fe- 
bere Marcel (9-2-38); Defloor Jan (13- 
10-36).

K .V .G . Oostende :
Van Hove Henri (25-8-36); Deknock 

Louis (22-11-37); Emmery Jean (17-5- 
35); Flo fl: ns André (23-12-36); Van 
Baelenberghe Denny (9-5-37).

S .K .V . Oostende :
Tournoy Jozef (18-2-32); Makelber

ge Robert; Jonckheere Emiel (3-8-38); 
Leroy Julien (9-12-32).

Les A ile s  :
H ubrechsen A lfons (13-5-32).

V E R P L A A T S IN G  N AAR 
W H IT E  S T A R

De ASO-supporters, welke de ver
plaatsing naar Brussel meemaken 
kunnen tot Zondagnamiddag kaarten 
bekomen bij dhr Traen, Place de la 
Constitution (aan het Zuidstation) te 
Brussel.

Wij houden er tevens aan deze sup
porters er van te verwittigen dat het 
White Star-terrein een heel eind (on
geveer 1 uur trammen) van het Zuid
station verwi'derd ligt.

L O U IS  V A N D E N B R O U C K E  Z IE K
Na een ernstige heelkundige bewer

king met succes te zijn doorworsteld 
werd Louis Vandenbroucke, de beken
de terrein-meester en oud-speler van 
ASO, thans terug door de ziekte be
zocht en moest enkele dagen het bed 
houden. Zijn toestand is echter terug 
verbeterd en we hopen Louis weldra 
oerug in volle actie te zien. Spoedig 
nerstel, Louis.

H E T  B E Z O E K  AAN W H IT E  S T A R
Een massa supporters van ASO zul

len de verplaatsing van hun club 
naar de gesternden van Woluwe St. 
Lambert meemaken. We mogen im
mers niet uit het oog verliezen dat

het competitierad veertien dagen stil 
lag hetgeen reeds een eeuwigheid 
scheen en dat we pas op 22 Januari 
terug ASO te Oostende aan het werk 
zullen zien. Hopen we nu maar dat 
die honderden supporters aldaar niet 
nalaten hun roodgroenen aan te moe
digen.

V .G .O . NAAR R I J S E L
Op Kerstdag richtte het VGO-be- 

stuur voor de spelers een uitstap in 
naar Rysel alwaar de gelegenheid 
werd geboden een wedstrijd bij te wo
nen tussen het lokale team-leider in 
de Franse reeks en een Parijse ploeg. 
Naar we vernemen heeft slechts een 
beperkt getal spelers aan deze uitno
diging gehoor gegeven, hetgeen wer
kelijk jammer is daar er te Rijsel nog 
heel wat.... te leren viel.

D E S P O R T JO U R N A L IS T E N  D A N K EN  
U, H E E R  W E LLE C O M M E

Onder deze titel wil een lokaal blad 
de indruk verwekken dat alle sport
journalisten welwillend in zijn spoor 
willen lopen en net als dit blad, be
reid staan om dhr Wellecomme met 
huid en haar te verslinden.

Onze geachte confrater wete wel 
dat ons blad over de zaak Wellecom
me niet denkt zoals hij denkt en dat 
we het zeer, zeer kleintjes van hem 
vinden zich in het openbaar zijn vet 
te laten geven om een week later met 
een lapartikel voor de dag te komen.

We herhalen hier nogmaals dat; in
dien er maatregelen dienen getroffen 
tegen dhr Wellecomme, deze niet mo
gen uitblijven doch we voegen er on
middellijk aan toe dat er geen reden 
is om de schuldigen van de baldadig
heden na de match wit te wassen.

Ons blad is het eerste dat van nabij 
de verrichtingen van de corporatieve 
clubs is gaan volgen en dus met ken
nis van zaken en onpartijdig kan oor
delen. Welnu, meermaals hebben we 
bestuursleden van een of andere club 
als de hevigste bekampers van de 
scheidsrechterlijke beslissingen ont
moet. De mentaliteit van deze clublei- 
ders heeft zich reeds lang overge
plant op de spelers die niet meer 
schijnen te weten waarom het corpo
ratief voetbal werd gesticht. En we 
herhalen tot vervelens toe ; er is iets 
niet in de haak bij gans dit corpora
tief gedoe en het wordt hoog tijd dat 
enkele hun stem vereffen om terug 
te keren tot de oorspronkelijke doel
stellingen, die meer en meer onder 
het wapengekletter van een verbeten 
competitiestrijd worden bedolven.

Dit alles kan onze confrater niet 
weten daar hij zich tevreden stelt met 
«ingezonden» stukjes en we nemen 
het hem dan ook niet kwalijk wan
neer hij de bal misslaat. Maar dat hij, 
alleen dhr Wellecomme vindt om sla
gen uit te delen, daarmede zijn we 
het niet eens. Er zijn nog andere 
schuldigen.

33ij SfU Zeeut&zen

Zaterdag 14 Januari a.s. geeft de SV 
Zeewezen haar jaarlijks bal in «Ons 
Acht Urenhuis», Langestraat. Aan
vang 20.30 uur. Aan de tombola, die 
ook dit jaar weer zal gehouden worden 
zijn prachtige prijzen verbonden.

De inkomprijs is vastgesteld op 9 fr. 
Prijs der tombolabiljetten 2.50 fr.

Attracties zullen de gezellige sfeer 
die de bals van het Zeewezen altijd 
kenmerkt, nog meer verhogen.

Dus allen op 14 Januari naar het 
Acht Urenhuis.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij alle 
leden en ’s avonds aan de zaal.

C S  L E S  A IL E S
De jongens uit Raversijde ontvan

gen Zondag VV Oostduinkerke, een 
elftal dat tot op heden zich zelden 
wist te onderscheiden. Tijdens de 
heenronde slaagde Les Ailes er in een
1-6 overwinning te behalen. Het ziet 
er naar uit als dat Vanvooren, O. Py- 
lyser, Tratsaert en consoorten met 
droog poeder zullen schieten want 
niettegenstaande de 14 dagen ge
dwongen rust zal Les Ailes er nog 
steeds de goede form óp nahouden. 
Een fraaie zege, zelfs ietwat afgete
kend, ligt in het vooruitzicht.

En het spelletje geat vcort

Mf.

Het verheugt ons dat de Oostendse 
voetballiefhebbers meer en meer klaar 
zien in het spelletje dat door een be
paald weekblad wordt gespeeld en dat 
meer en meer doorzichtig wordt. Dit 
blad - dat zich natuurl'jk onpartijdig 
en objectief noemt - aarzelde niet in 
zijn jongste nummer een ploeg te «se- 
lectioneren», de prestatie van Fré De
schacht tot de grond af te breken en 
te pleiten van een bepaalde suppor
tersclub die enkele maanden terug 
nog naar allerhande verontschuldi
gingen zocht om zich uit een netelige 
positie ^e redden. En dit aPes om de 
goede zaak en de sport te dienen ???

De prestatie van Fré Deschacht 
wordt op zeer onsportieve wijze ge
kleineerd.

3 OS 
~f «I

Van Fernand Deschacht wordt ge
schreven dat «velen de reden niet 
kunnen gissen waarom hij uit de eer
ste ploeg werd gezet» en... om de co- 
medie te volmaken wordt diezelfde 
Fernand in de «geselectioneerde 
ploeg» door confrater in kwestie aan 
de deur gezet en... verschijnt Camiel 
Deschacht ten tonele.

Kan nog iemand kop of staart kri'- 
gen aan deze triestige puzzle.

En dat noemt men onpartijdige en 
gezonde voetbalpolitiek....

Hét kan niet anders of onze con
frater zal zich met dergelijk proza 
«belachelijk» aanstellen en de ogen 
openen v-an hen die van een sport
journalist gezonde objectiviteit ver
wachten.

V ■ •: i: H'iiVi :>■:
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Bij S V  Nieuwpoort
Na een enigszins ontgoochelend 

jaareinde in 1949 begint S.V. het nieu
we jaar met een traditionele derby. 
Zondag a.s. trekt Nieuwpoort naar de 
Gold Star-mannen vah Middelkerke 
waar ons een fel betwiste wedstri.’d 
wacht. Het is weer een moeilijk geval 
om hier de overwinnaar aan te dui
den. Een gelijk spel zou best beide 
partijen kunnen tevreden stellen al 
zou het feit dat Middelkerke op eigen 
terrein uitkomt hun wel de overwin
ning kunnen bezorgen.

Zelfs op eigen terrein zullen de re
serven niet opgewassen zijn tegen de 
ploeg van AS Oostende wat ook wel 
het geval zou kunnen zijn voor de ju
niors die het tegen Veurne moeten 
opnemen.

De scholieren die naar F.C. Velde- 
gem reizen kunnen daar misschien 
wel de twee puntjes oogsten 

Onze doelschutters : Billiau staat 
nog steeds op kop met 12 doelpunten 
op zijn actief, gevolgd door Vermote 
die er 9 telt. De andere volgen meer 
afgescheiden : Devos 5 ; Rammeloo 4 ; 
Develter, Ferdinande en Hoornaert 
elk 2.

Üaetâa£uUô£ag.ea 
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In ons vorig nummer meldden we 

dat ons blad stappen had aangewend 
ten einde van dhr minister Segers te 
bekomen dat iedere voetbalzondag de 
uitslagen van deze voetbalwedstrijden 
die onze vissers-kustbewoners bijzon
der interesseren uit te zenden langs 
de rad’o. Talrijke brieven, verzoekend 
om nadere inlichtingen hebben reeds 
onze redactie bereikt doch tot op he
den hebben we nog geen gunstig 
nieuws.

We konden ook uit deze brieven op
maken dat sommige denken dat deze 
uitslagen langs het N.I.R. zouden wor
den uitgezonden. In feite is dit niet 
zo daar onze vraag betrekking had 
op Oostende Radio. Het zou dus Oost
ende Radio zijn die deze uitslagen 
aan onze vissers zou overmaken.

We hopen weldra goed nieuws be
treffende deze vraag te kunnen mede
delen. Indien desbetreffend nog sug
gesties of voorstellen zoudéri te doen 
zijn zijn we steeds bereid met deze 
rekening te houden. Ee,n briefjç aan 
onze sportredactie is voldoende.
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Vanaf ZATERDAG 7 JANUARI

TOTALE SOLDEN
van al onze W I N T E R  A R T I K E L E N  

Man verkoopt aan SPOTPRIJZEN in de Magazijnen

Ville DE LondresWapnplat8Oostende
Stoffen- Teddy- Mantels- Klederen- Ondergoed- Handschoenen

(114)

BUITENSPEL
Reeds meermaals hebben we de 

wens uitgedrukt dat niet enkel onze 
spelers doch ook het publiek zich zou 
inspannen de spelregels in te stude
ren om aldus oordeelkundig de be
slissingen van de scheidsrechters te

Kom t Rac. Brussel 
mat Pasen!

Enkele weken terug stelden we de 
vraag waar de voorgestelde ontmoe
ting ASO-Rac. Brussel bleef ? We ver
nemen thans dat het bestuur van 
roodgroen de Brusselse voorstellen 
niet uit het oog heeft verloren en dat 
wellicht met Pasen deze wedstrijd 
werkelijkheid zal worden. Wat we 
voor onze voetbalenthousiasten van 
harte hopen.

IN HET
SPORTPALEIS

A L L  G E R A R D  - D O R T H l E R  
OP 14 JA N U A R I

Voor Zaterdag 14 Januari wordt een 
nieuwe boksmeeting aangekondigd 
met volgende kampen :
All Gerard (Oostende) tegen Dorthier 

(Roubaix).
Mombert (Oostende) tegen Van Eeck- 

hout (Roubaix).
Tratsaert (Oostende) tegen Gresse 

(Roubaix).
Verder 4 liefhebberskampen.

■

S U P P O R T E R S  C LU B  A .S.O .

Hoger op
Ter herinnering wordt medegedeeld 

dat de verplaatsing naar White Sta? 
op heden Zondag wordt ingericht f*an 
de prijs van 55 fr. voor de leden - niet 
leden 120 fr..

Vertrek om 8,30 uur stipt. Terug 
om 21 uur.

Voor de reis naar Vigor Hamme op 
Zondag 15 Januari : voorlopige prijs 
van 50 fr. leden, niet leden 85 fr. 
Vertrek om 10,30, instappen om 10,15 
uur stipt.

eVVVVVVVl'*̂ VVt'VVVVVVVVVVWVŴ VWWVVWWVVVt
(15) V E R K O O P  J

Schrijf- en Rekenmachines \
Onderhoud en herstelling ter \

plaatse f

A- V A N D E R N O O T  j
Maria Theresiastraat, 16, ; 
O O STEN D E —  Tel. 72.113 f

ywWVVWVWVWVVVW» %WWW v\/vvvvvvvvvv\ vvv.'

W E D S T R IJ D E N  
ïoor Zondag

OP A .S .O .
Om  9,30 uur Scholieren E.

ASO - V G O  (Sanders)
Om  11 uur Kadetten A.

ASO - V G O  (Lacluyse)
Om 15 uur Nationale Reserven 

ASO - White Star (Alloo)

OP V .G .O . (O pex)
Om 10 uur Scholieren D.

V G O  - SV Blankenberge (Packet)

OP V .G .O  (A rm eno nv ille )
Om  10 uur Kadetten B.

V G O  - FC Torhout (Lips)
Om 15 uur Ile Provinciaal 

V G O  - AA Moeskroen (Denys)

OP S .K .V .O .
Om 10 uur Kadetten A 

SKVO  - SB Blankenberge
(Van Caillie)

W E D S T R IJD E N  C O R P O R A T IE F  
,P V ER B O N D

(VGO  Opex1) 
(Tram)

Béliard - Litto N. (Béliard)
SV Zeewezen - Politie (St. Vaksch.) 

IJsberen (bye)
Aanvang : 15 uur.

Stad - El. du Littoral 
Tram - Crop’s

«bespreken». We zeggen niet «becri- 
tiseren» omdat men zich, als ware 
sportman, steeds best van scherpe 
critiek onthoudt. De scheidsrechters 
zi'n trouwens slechts mensen zoals 
wij en het fluitje houden is heden 
ten dage wernenjk geen preije.

Wat nu heel bijzonder de buiten- 
spelregels betreft hebben we het nut
tig gevonden wat uitvoeriger over de
ze regel te handelen. Daarom bevelen 
we de lectuuur van wat hieronder 
volgt iedere sportman van harte aan. 
Aldus zullen ze hun kijk en kennis 
van deze belangrijke spelregel slechts 
verruimen.

Om  te beslissen dat, bij in ont- 
vangstnemen van de bal, een speler 
al of niet buitenspel is, dient zijn 
plaatsing nagegaan op het ogenblik 
dat de bal hem toegespeeld wordt en 
niet wanneer hij hem ontvangt, ’t Is 
vanzelfsprekend dat zo de speler z-ch 
achter de bal bevindt op het ogenblik 
dat hij hem wordt toegezonden, zelfs 
als hij alsdan onmiddellijk doorrent 
om in het bezit van de bal te komen, 
hij niet in buitenspelstand kan zijn.

Door ’t vuur van ’t spel kan elke 
schop de scheidsrechter de plaatsin
gen op het speelveld uit het oog doen 
verliezen, daarom moet hi,' zich beij
veren vlug de standen der spelers op 
te nemen.

a) Een speler die zich op zijn eigen 
speelhelft bevindt op het ogenblik dat 
de bal de laatste maal wordt aange
raakt kan niet buitenspel zijn. Indien 
een speler in, buitenspelstand op de 
speelhelft der tegepartij, terug op zijn 
eigen speelhelft de bal komt halen 
hem door een medemaat toegespeeld 
is hij buitenspel.

b) Een speler die zich op dezelfde 
hoogte bevindt als zijn maat, die in 
’t bezit van de bal is, is niet buiten
spel, zelfs niet wanneer er zich geen 
twee tegenstanders dichter bij hun 
doellijn bevinden dan hij.

Een speler op dezelfde hoogte als 
de voorlaatsten verdediger is buiten
spel, want hij heeft geen twee spelers 
dichter bij de doellijn dan hij.

c) Een speler die in buitenspelstand 
was is niet meer buitenspel van zodra 
een tegenstander de bal aanraakt of 
speelt.

Een speler, in buitenspelstand op 
het ogenblik dat de bal aangeraakt of 
gespeeld wordt door een maat, houdt 
niet op buitenspel te zijn, indien de 
bal op paal of dwarslat van het doel 
of op een hoekstaak terugkaatst.

d) Een speler is nooit buitenspel op 
hoekschop, doelschop of inworp, doch 
dit voorrecht houdt op van zodra een 
medemaat de bal aanraakt of speelt.

Op scheidsrechtersbal houdt dit 
voorrecht op wanneer de bal door een 
medespeler aangeraakt of gespeeld 
wordt.

Denkt er aan dat de buitenspelregel 
eveneens van toepassing is op vrij- en 
strafschop.
Een speler in buitenspelstand maakt

Vis, 't zij koud of warm,
Is lekkernij voor rijk en arm.

Breng deze week eens op uw dis: 
’t zij rog, t’zij tong ofwel platvis.

Men meldt van de kust : goede 
aanvoer van R OG , T O N G  en 
PLATVIS, zeer verzorgde waar 
aan voordelige prijzen. Huis
moeders, wilt u deze week lekke
re en goedkope vis eten, bestel 
bij uw vishandelaar : R O G , 
T O N G  of PLATVIS.

Komt kabeljauw dees’ week te
duur,

Zet dan pladijs of rog op ’t vuur.

Wilt u deze week vis : 
goedkoop, lekker en fris, 
eet rog, tong of platvis.

Onze nationale visserij voert 
deze week uit de Noordzee aan : 
de meest verscheidene soorten 
vis van allerbeste kwaliteit. 
Koop deze week vooral : rog, 
tong of pladijs.

zich onmiddellijk strafbaar, wanneer 
hij, eender op welke wijze ook, aan 
het spel deelneemt of tracht deel te 
nemen. Trachten deel te nemen aan 
het spel bestaat er niet alleen in de 
bal te spelen, maar ook nog hem te 
verplaatsen in de richting van de te
genstander die zich in het spelbereik 
bevindt of in de richting van de bal, 
’t zij een 'tegenstander op gelijk wel
ke manier te hinderen dat het spel 
hierdoor wordt beïnvloed.

Straf. —  Alvorens een speler voor 
buitenspel te bestraffen moet de 
scheidsrechter zeker zi!n :

1. van de stand van de speler op 
het ogenblik van de voorzet en niet 
op het ogenblik dat hij de bal in be
zit neemt;

2. dat de bal voor ’t laatst niet aan
geraakt of gespeeld werd door een te
genstander;

3. dat de speler die zich in buiten
spelstand bevindt deelneemt aan het 
spel, ’t zij de bal spelende of trachten
de hem te spelen, ’t zij de tegenstan
der hinderen of hem beinvloedende 
op gelijk welke manier.

Indien een verdediger opzettelijk 
een voetje zet aan een tegenstander, 
die zich in het strafschopgebied in 
buitenspelstand bevindt en zelfs niet 
tracht de bal te benaderen en niet 
hindert, moet een strafschop ten voor
dele van het aanvallende elftal toe
gepast worden.

WAARHEEN DEZE W EEK?

O O S T E N D E

C IN EM A ’S

NOVA : «ADRES ONBEKEND» met 
Paul Lukas; alsook een Tino Rossi- 
film : «SERENADE A U X  NUAGES»

K.T.
PALACE : «LE ROI» met Maurice 

Chevalier, Annie Ducaux en Sophie 
Desmarets.

FORCJM : «FRAUDES» met Glenn 
Ford en Nina Foch.

CAMEO : «DE KONINGIN VAN DE 
YUKON» met Charles Bickford en 
Irene Rick.

RIALTO : «ABOTT EN COSTELLO IN 
AFRIKA» k .T.

CORSO : «SAN PITIE» met Caria Del 
Toggio en John Kitzmiller. K.T.

RIO  : «LE DERNIER NEGRIEN» met 
Wallace Beery en Elizabeth Allen.

K.T.
R O X Y  : «L’APPEL DES AILES» met 

Robert Taylor en Ruth Hussey.
K.T.

M I D D E L K E R K E

C IN E M A ’S

RETHORIKA  : van 6 tot 9-1 : «BEZE
TEN» met Raymond Massey en Ge
raldine Brooks

PALACE : van 6 tot 8-1 : « T.FK TAM 
BOURS DE LA DESTINEE» en «LE 
ROM AN  D ’UN JEUNE H O M M E  PAU
VRE» met Amadeo Nazzari.
Van 9 tot 11-1 : «ROMANCE EN 
SWING» en «LES DISPARUS DE 
ST. AGIL» met Erich von Stroheim.

B LA N K EN B ER G E

C IN E M A ’S

Van 6 tot 9 Januari :
CASINO : «MAKE MINE MUSIC» 
COLISEE : «GEMERKTE ENGELEN»

K.T.
PALLADIUM : «TANGIER» met Maria 

Montez en Sabu k .T.
Van 10 tot 12 Januari :

CASINO : «CASTLE ON  THE H U D 
SON»

COLISEE : «MOORD M ET MUZIEK»
K  N T

PALLADIUM : «HET PRIVAAT LE
VEN VAN ADOLF HITLER EN EVA 
BRAUN». k  T

H EIST

CliNEM A’S

M ODERNE : van Vrijdag tot Zondag : 
«DE KINDEREN KIJKEN NAÄR 
ONS» met Luciano Ambrosis. K.N.T. 
Van Maandag tot Donderdag : 
«HET SCHURFTIGE SCHAAP» met 
Steg Olin en Maria Lofgren. K.N.T.

PALACE : van Vrijdag tot Zondag : 
«KAPTAIN MARVEL» met Frank 
Coylan en William Benedict. K.T.

IffÜIJIlilUiUJIIJillllllliUUlUlUUUHIll

Zoeklichtjes
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllill

♦ T E  H U U R  : FR A N S  A P P A R T E 
M E N T  4 plaatsen waarvan twee 
;icht op zee. Kelders - regenwater. 
Bureel blad. (106)

»  W E N S T  T E  H U R EN  : H U I S
geschikt voor vishandel. In of rond 
West-Vlaanderen. Adres bureel blad.

(101)

> Z O E K  T E  K O O P  : K L E IN  V  I S- 
i E R S V A A R T U I G ,  met goe
de motor onder 15 P.K. Sehr. F.W. 
Wetstraat 22 Blankenberge. (105)

♦ Uit oorzaak van vertrek buitenge 
wone okkasie. Vissersvaartuig ge 
'louwd in 1946 voorzien van een motor 
Woës van 1946 in uitstekende toe 
'tand (271 '

♦ T E  K O O P  : N IE U W  G EBO U W D  
V I S S E R S V A A R T U I G  va r
18 m. lengte, met motor A.B.C. 12f 
P.K. van 1949. Adres bureel blad

(Nr 345'

♦ T E  H U U R  : A P  P  A R  T . 4 pl
Gas, electriciteit, water. Centrum 
stad. Bureel blad (519 B)

♦ Z O E K  A P P A R T E M E N T
minstens 5 pl Adres buieel ölad.

(520 B)

♦ T E  K O O P  : A U T  O-C A M I O- 
N E T T E  Ford 7 H.P. in goede staat 
zich wenden Romestraat 73. (521 B)

♦ T E  K O O P  : K I N D E R V O I -
T  U R E  in zeer goede staat. Zich 
wenden Werkzaamheidstraat, 77.

(524 B)

♦ T E  K O O P  : V I S S E R S V A A R  
T U I G  gebouwd in hout in 1946

Hebbende een bruto tonnage var. 
36.66; een lengte van 21 m. en een 
breedte van 5.86 m. waarvan de mo
tor uitgehaald werd. Voor nadere In
lichtingen zich wenden bureel blad.

(Nr 408'

♦ T E  K O O P  : E EN  N IE U W  V  I S 
S E R S V A A R T U I G  binnen : 
maanden gereed, lengte 28 m. mei 
motor A.B.C. van 280 P.K. van 1949.

(Nr 846)

♦ T E  K O O P  : T W E E  O C C A S I  E- 
K A C H E L S .  Zeer genadige prijs 
Zich wenden bureel blad.

♦ T E  K O O P  : V I S S E R S V A A R  
T U I G  gebouwd in 1943. met mo
tor van 80 P.K. van 1945, in uitsteken
de staat. Voorwaarden bureel blad.

(Nr 431)

N IEU W P O O R T
CIINEM A’S

NOVA : van Vrijdag tot Zondag : «DE 
W ITTE  DUIVEL» met Rossano 
Brazzi en Annette Bach.
Maandag en Dinsdag ; «DE GE
HEIMZINNIGE M R  SYLVAIN» met 
Simonne Renaut en Jean Chevrier. 

CENTURY : van Vrijdag tot Zondag : 
«ZORRO EN ZIJN LEGIOEN» le epi
sode met Reed Hadley en Sheila Da- 
rey.
Maandag en Dinsdag ; «MAN TE
GEN MAN» 2e episode, met Reed 
Hadley en Shèila Darey.

Alles op zijn 
Am erikaans

•  ■  •

Sies Fierlefen, ’n êwe Gentse reis- 
duive, die 25 jaar in Amerika rondge
vlogen, en daar alle mogelijke en on
mogelijke stieltjes uitgeoefend heeft 
(onder andere die van «flaskens- 
spoelder»), is naar zijn geboortestad 
teruggekeerd, en zal het er nog maar 
eens proberen «zijnen haerink te 
braejen».

Gevolg aan een aankondiging, biedt 
hij zich aan in de apotheek «De Gou
den Pil», waarvan de uitbater, de heer 
Du jardin, bij gebrek aan klanten, 
naar het buitenland vertrok om al
daar zijn geluk te beproeven. Sies, die 
zo wat alle watertjes doorzwommen 
heeft, en van geen klein gerucht ver
vaard is, stelt zich aan Mevr. Dugar- 
din, de achtergebleven echtgenote 
van de apotheker, voor als hulp- 
apotheker.

Zich steunende op zijn ervaring en 
mensenkennis, aarzelt Sies geen ogen
blik om, door middel van Amerikaan- 
se-Barnumreklame, te trachten de 
apotheek «De Gouden Pil» weer vlot 
te krijgen. Met veel «bluff» en «tam
tam» lanceert hij een «goedje» dat hij 
«Amerikaanse Supercrême de beauté* 
noemt, en... waarachtig, «De Gouden 
Pil» beleeft een ongekende bloei ! ! !

Hoe Sies dan maar apothekert op 
zijn manier (soms wel ’n vieze) mag 
niet verklapt worden, maar... u zult 
er plezier aan beleven !

Het avontuur eindigt met de blijde 
terugkomst van de echte apotheker, 
met een dubbel trouwfeest... en Sies 
wordt reklame-adviseur gebombar
deerd van de «Koninklijke Apotheek 
De Gouden Pil».

Koninklijke 

Schouwburg- 

Oostende 

♦  ♦  ♦

L E  N O T A IR E  S ’A M U SE S E U L

De eerste vertoning van het jaar 
zal Darman op de affiche zien met 
een Vaudeville voor hem geschreven, 
voor zijn alti’d geestig humor.

Niettegenstaande de jaren, is Dar
man een der meest geprezen sterren 
van Brussel gebleven en zeker de ko
miek die het meest succes boekt in de 
hoofdstad. Hij ‘komt ditmaal op Zon
dag 9 Januari naar Oostende (ver
toning te 20 u.) met het gezelschap 
du «Theatre de la Bourse», t.t.z. met 
de beste toneelspelers die wij bezitten 
in soort Vaudeville.

«Le Notaire s’amuse seul», in drie 
bedrijven van de hh. Henri Keroul en 
Albert Barre (toneelschikking van de 
h. Marman) zet de zonderlinge hou- 
d’ngen uiteen van een brave notaris 
van de buiten - de onuitsprekelijke 
Coutvalin - aangetrokken in een bij
zonder vrolijk huis. Deze verwarrin
gen zullen wij niet uitleggen want 
wij laten aan de toeschouwers de 
zorg ze te ontwarren.

(ùcftandiôôetnen tô- 
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S T U D IE L E N IN G E N  1950-1951

Aanvragen
De aanvragen om een studielening 

uit de Arrondissementsfondsen voor 
Meestbegaafden, voor het schoolja_ar 
1950-1951, moeten bij de gouverneur 
van de provincie, vóór 15 Februari 
1950 ingediend worden, vergezeld van 
de navermelde stukken :

1. getuigschriften betreffende de 
studieuitslagen over de schooljaren 
1946-47, 1947-48 en 1948-49, met advies 
van het schoolhoofd omtrent de ver
standelijke aanleg en de zedelijke 
hoedanigheden van de leerling;

2. een afschrift van of een uittrek
sel uit het gezondheidsboekje.

De aanvraag moet uitgaan van het 
gezinshoofd of van de persoon met 
de zorg van het kind belast. Zij moet 
opgeven :

1. naam, voornaam, hoedanigheid, 
beroep en volledig adres van de aan
vrager;

2. naam, voornaam, plaats en da
tum van geboorte van het kind, on
derwijsinrichting die het gedurende 
het school!aar 1949-50 volgt, onder
wijsinrichting die het gedurende het 
schooljaar 1950-51 zal volgen, zijn be
oogd beroep.

Er zal geen rekening worden gehou
den met de aanvragen die, na 15 Fe
bruari 1950, het Provinciaal Gouver
nement zouden bereiken.

De ingezetenen van Brugge, Kort
rijk, Moeskroen, Oostende en Roese- 
lare, zetels van een gemeentelijk 
fonds, moeten zich rechtstreeks wen
den tot het bestuur van de stad waar 
ze woonachtig zijn.

Slecfite tijd... ? 

Wéinig, mtdietisie/. ?

B E S N O E I UW  O N K O STEN  
B E S C H E R M  UW M O TO R

L A A T  EEN

W I N S L O W
OLIE- E N  M A Z O U T F I L T E R

P L A A T S E N  DOOR
ici

C H A N T IE R S  &  A R M E M E N T  
S E  G  H E  R  S 

S L IP W A Y K A A I 4 O O STEN D E
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Ç e â .  M M .
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(1)
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♦ ♦ ♦

ZONDAG : Kiekensoep —  Soepkie- 
gen. —  Rijst —  Eie saus —  Gekookte 
aardappelen (desgewenst) —  Fruit.

M AANDAG : Vol au vent van rest 
soe^kieken —  Aardappelpuree.

DINSDAG : Filets de sole Orly — 
Frites —  Appels in de oven.

W OENSDAG : Erwtensoep —  Ge
kookte aardappelen —  Gestoofde prei
— Gebakken worst 

DONDERDAG  : Kastrol van niertjes 
met champignons —  Gekookte aard
appelen.

VRIJDAG : Gefruite pladijs —  Fri
tes —  Vanillekreem.

ZATERDAG : Bouillonsoep —  Soep
vlees — Worteltjes —  Gekookte aard
appelen.

F IL E T S  D E  S O LE  O R L Y

De tong wordt gefileerd, gezouten 
en gepeperd en met bakdeeg bekleed, 
in heet frituurvet gebakkèn. Over de 
gebakken filets wordt een tomaten
saus gegoten.

RO G  IN G E L E I

De vlerken van de rog in stukken 
snijden volgens de gootte. Koken zo
als gewoonlijk in zout water, waaraan 
nochtans een half g'as azijn, een lau
rierblaadje, een klein takje timoen, 
een kruidnageltje (facultatief) en een 
ajuin aan toegevoegd werd. Als de vis 
gaar is, hem uit het water halen en 
in een diepe schotel leggen. Van 3 à 5 
bladen gelatine in het kookvocht 
doen. Het aantal bladen hangt af van 
de dikte er van. Nog even laten of ko
ken terwijl voortdurend met een hou
ten lepel geroerd wordt. De saus over 
de vis gieten en laten rusten tot ’s an
derendaags. Deze schotel mag ook 
's morgens vroeg geprepareerd worden 
om ’s avonds gegeten te worden.

G E F R U IT E  P L A D IJS

Kop, buik en vinnen afsnijden, de 
vis spoelen, laten uitlekken en zouten. 
Enkele tijd laten rusten, afdrogen, in 
de bloem of in melk wentelen en in 
het frituurvet bakken.

U w  kinderen
M IJN  K IN D JE  L E E R T  G O E D E  

G EW O O N TEN

Het is niet zo moeilijk als men wel 
wil denken de kmderen goede gewoon
ten aan te leren. Natuurlijk spelen 
wij, moeders, de grote rol. Een rol die 
zonder verp3zen vervuld wordt, waar
voor veel zachtneid maar vooral vol
hardingsvermogen nodig is. De klein
tjes stribbelen in het begin wel tegen 
of trachten misschien uitvluchten te 
vinden om aan de gestelde regels te 
ontsnappen. Moeder moet ze echter 
mec zachtheid, maar vastberaden te
rug op het voorgenomen pad brengen.

Dié goede gewoonten slaan natuur
lijk op meer dan één zaak. Laat ons 
vandaag etns zien welke gezondheids- 
principts we onze kleintjes leren.

Persoonlijk vind ik het een uitste
kend .dee de kinderen ’s avonds geheel 
te «vassen (of een bad te geven indien 
mogelijk) met tandenpoetsen, nagels 
borstelen en reinigen, en haar kam
men; daarna een lichte maaltijd en 
naar bed. ’s Anderendaags bij het op- 
s aan volstaat een koud stortbad. Als 
ze daar van kleintjes af aan wennen, 
kunnen ze het later niet meer missen. 
De koude druppeltjes prikken als 
naald;es, maar heerlijk zeg ! hoe fit 
men zich daarna gevoelt. De kinderen 
zijn veel levenslustiger en dit bespaart 
uzelf bovendien tijd, want ’s morgens 
is in het huishouden het drukste mo
ment van de dag.

A's uw kindje tot de schoolgaande 
jeugd behoort, komt het gewoonlijk 
’s namiddags gewoon uitgehongerd 
thuis. Dit is een ogenblik waarop u het 
gerust naar hartelust kunt laten bo
terhammen eten met een of ander,

om ’s avonds, zoals hoger gezegd, een 
lichtere maaltijd te nemen. Wat er 
vooral op aankomt is dat u zich aan 
een vaste uurregeling houdt en de 
maaltijden altijd op dezelfde uren ge
geven worden.

In bed zal uw kind zo plat mogelijk 
liggen. Geef het om godswil geen 
dwarskussen en nog een hoofdkussen 
daar bovenop. U zult ten andere zelf al 
gemerkt hebben dat het kind ’s mor
gens naar het voeteind gezakt is en 
uit zichzelf een gemakkelijker ligging 
gezocht heeft. Laat het zo vroeg mo
gelijk er aan wehnen zonder hoofd
kussen te slapen. Dit is tenandere de 
normale ligging door de natuur aan
geduid bij het s.apen, maar niet met 
het hoofd in een hoek met het li
chaam in plaats van in rechte lijn er
mee. Het venster staat open als het 
weder zulks toelaat (niet bij mistig of 
vochtig weder).

Een beetje gymnastiek is bij het op
staan noodzakelijk. Niets zal beter 
helpen hun wil opvoeden en ontwikke
len, dan als ze ’s morgens de lust om 
de gymnastiek maar eens over te slaan 
overwonnen hebben.

U w  interieur
B I O EM EN  IN  H U IS

Door de gelukkige bezitsters van een 
hofje worden nu de laatste bloemen 
afgeknipt en binnen in een vaas ge
schikt om er van te genieten. Het 
zicht van een grote bos late kleine 
purpere chrysanten in een klein maar 
smaakvol wachtkamertje heeft me er 
toe gebracht in dit seizoen toch nog 
over bloemen te schrijven.

Weemoedige gedachten aan de ver
dwenen weelde van de zomer, maar 
tevens hoopvol voor de rijke toekomst 
in alle zaadjes verborgen.

Het zicht van het vaasje met de 
chrysanten was een echt genot. De 
teerb’auwe vaas, de purpere bloeme
tjes met de kreemkleurige muur als 
achtergrond, dit alles was zo aantrek
kelijk en een plezier voor het oog, dat 
zonder vergissing daarin de hand van 
een fijne v’*ouw kon herkend worden.

Alle bloemen passen niet om het 
even waar : sommige contrasten die
nen beslist vermeden te worden zoals 
die van witte bloemen in een donkere 
plaats. Donkere b'oemen zijn daar 
best op hun plaats. Van de helgekleur
de maken gele alleen een uitzondering 
omdat ze een echt zonnig vlekje ma
ken. Witte bloemen, daarentegen, en 
hoe onverwachts het u moge toeschij
nen staan het best en met het meeste 
decoratief effect tegen een witte 
muur. Ze worden er precies doorschij
nend door.

Wat een mooi motief kunnen ze niet 
vormen op een tafel, ’t zij dat ze op 
het tafellaken zelf liggen, ’t zij dat ze 
in een vaas staan op tafel (geen gro
te, zodat conversatie geen verstop- 
perspelletje wordt), ’t zij zoals ik on
langs zag, in het servet gestoken 
waarvan één hoek naar binnentoe 
geplooid was.

Bloemendecoraties hangen algeheel 
af van de persoon die ze uitgevoerd 
heeft. Er dient vooral smaakvol ge
handeld te worden. Neem liever wat 
minder bloemen dan dat u moet een 
vaas bekomen die volgepropt is en 
waarvan men de indruk krijgt dat de 
bloemen niet kunnen ademen.

En zeg me : Staat één enkele roos 
met wat asparagus niet mooi in een 
kristallen vaasje ?

de verstandhouding te doen heersen. 
Jawel ! dit vraagt soepelheid en een 
zekere dosis subtiliteit, maar u zult 
toch niet bekennen, Dames, dat u die 
niet bezit ?

Van die goede verstandhouding 
hangt immers zoveel af : het vlotte 
venoop van alle kleine werkjes waar
voor een nerveuze hand niets deugt, 
het wellukken van een speciaal scho
teltje, en de lust om een dergelijke 
verrassing aan de huisgenoten te be
zorgen, de kalmte waarmee de onuit
puttelijke vragenlijst van de kinderen 
beantwoord wordt, de hartige manier 
waarop de kinders zelf bejegend wor
den, en tenslotte uw eigen gemoeds
toestand. Ik las onlangs enkele raad
gevingen in een buitenlandse vrou- 
wenrevue. Ze volgen hier ter overwe
ging voor alle lezeressen.
- Wees hoffelijk zowel in woord als in 

stemhoogte. Druk uw wensen uit als 
vragen en uw mening als suggesties, 
liever dan bevelen te geven.

- Verras hem bij gelegenheid met een 
klein teken van genegenheid al was 
dit maar een onverwachte kus of 
een geschenkje dat daarom niet 
duur kostte.

- Respecteer zijn private zaken. Ga 
niet kijken in zijn brieventas, lees 
zijn post niet als hij het u niet 
vraagt. Lees ook niet over zijn 
schouder als hij er u niet op uitno
digt.

- Breng enkele nieuwe interessante 
bezigheden in de familiekring : een 
nieuw spelletje, een plant, een foto
album of om het even welke nieuwe 
activiteit die u beiden aantrekkelijk 
oordeelt en graag samen zult onder
nemen.

- Stel belang in zijn uiterlijk. Zijn 
kleren in orde houden is uw werk; 
hem aan te moedigen er zo goed 
mogelijk uit te zien en dan uw be- 
wondering’uit te drukken, moet uw 
genoegen zijn.

- Stel ook belang in U W  uiterlijk. U  
maakt toilet om buitenhuis te gaan; 
waarom er niet zo aantrekkelijk 
mogelijk uitzien als u beiden thuis

. blijft ?
- Doe ook wat aan opbouwende kri

tiek. Het lijdt geen twijfel dat u 
hem vóór uw huwelijk bewonderde. 
Laat hem horen dat dit nog het ge
val is.

- Toon ook dat u zijn hulp apprecieert 
Moest uw gebuur een gebroken 
schutting voor u herstellen, u zoudt 
hem bedanken. Waarom aan uw 
echtgenoot niet dezelfde hoffelijk
heid bewijzen ?
Dit zijn kleine zaakjes, maar de 

grootste vreugden van dit leven liggen 
in een aaneenschakeling van die klei
ne zaakjes.

Als u die lijst aandachtig gelezen 
hebt, zult u misschien ontdekken 
waarom soms iets aan de lieve man 

zijn humeur hapert.
CINDERELLA.

Notariële Aankondigingen
Stud ie  vain de no taris  

A . LA C O U R T  
T e  Oostende

XXX

Op DINSDAG  10 JANUARI a.S., om
3 uur ’s namiddags in het café «Prins 
Boudewijn» St. Sebastiaanstraat, 22 
te Oostende.

INSTEL met 1/2% premie van : 
S T A D  O O STEN D E 

SCHOO N  en W E L G E L E G E N

Woonhuis
m et e rf en toebehoorten staande en 

gelegen T IM M E R M A N S T R A A T , 6,
gekadasteerd in de sectie A Nr f/3, 
voor 75 m2.

Bevattende : kelderverdiep : twee 
woonkelders, ingemaakte kassen en
twee kotjes.

Gelijkvloers : voorkamer en achter
kamer.

Verdiep : voorkamer en achterka
mer.

Verder zolder.
Onbewoond, onmiddelli’k beschik

baar na toeslag.
Voor het bezichtigen : sleutel te be

komen ter studie.
Alle inlichtingen ter studie : Karei 

Janssenslaan 31 Oostende, (tel 723.29) 
Vermindering van registratierech

ten voor eerste aankoop.
(529)

Stud ie  van  n o taris  
M A U R IC E  Q U A G H E B E U R  

Leopo ld laan , 10 te Oostende
XXX

Op DINSDAG  24 JANUARI 1950 
om 15 uur in het lokaal «Prins Bou
dewijn» St. Sebastiaanstraat, 22 te 
Oostende.

IN S T E L  met 1/2 %  premie van  
S T A D  O O S TEN D E  

E E N

Opbrengstgebouw

M E T  G A R A G E  
V O O R H A V EN LA A N , 44

Gekadastreerd sectie D  deel van Nr
629t,

Oppervlakte 178 m2 76 dm2.
4 compteurs, electriciteit, water, 

gas.
Verhuurd aan verscheidene mits

2.100 fr. per maand.
BEZOEK  : Maandagen en Donder

dagen van 2 tot 4 uur.
Alle nadere inlichtingen ter studie.

(109)

N otarissen 
VAN C A V L L IE  en LA C O U R T  

Oostende

XXX

Op DINSDAG 17 JANUARI 1950 om
3 uur in de gehoorzaal van het Vre
degerecht, Gerechtshof, Canadaplein 
te Oostende (beneden links).

IN S T E L  met 1/2 premie van

I . SCHOON

Woonhuis

te Oostende, L A N G E S T R A A T  110
groot 85 m2. Gedeeltelijk vrij gebruik 
een maand na toeslag.

I I . SCHOON

Winkelhuis

Studie van no taris  
M aurice Q U A G H E B E U R , 

Leopold laan , 10 te Oostende
X X X

Op DINSDAG 10 JANUARI 195® 
om 15 uur in het lokaal «Prins Bou
dewijn» St. Sebastiaanstraat, 22 te 
Oostende.

T O E S L A G  van :
SCHOON

Woonhuis
S P O O R W E G S T R A A T , 3 

(vroeger lU zerw egetraat) te Oostende
Oppervlakte 75 m2.
Verhuurd zonder pacht mits 800 fr. 

per maand.
Regen- en stadswater, electriciteit.
BEZOEK : Maandagen en Dondeï- 

dagen van 10 tot 12 uur.
I N G E S T E L D  : 175.000 F r .

Alle nadere inlichtingen ter siudie.
(53l>

Studie van de n o ta ris  
A . L A C O U R T  

te Oostende
XXX

Op DINSDAG 10 JANUARI a.S. 
om 3 uur namiddag in het café «Prins 
Boudewijn» St. Sebastiaanstraat. 22: 
t* Oostende.

3de Z IT D A G  en T O E S L A G  van  t 
S T A D  O O STEN D E 

SCHOON EN W E L G E L E G E N

W O G N h U i S
gelegen T A R W E S T R A A T  18

Gekadastreerd sektie C, nummer 
311 m 12, oppervlakte 100 m2.

Bevattende : kelders; Gelijkvloers :
1 voorplaats, 2 plaatsen, veranda, keu
ken, waskot, W.C., koer; Eerste ver
diep : 3 plaatsen en trapzaaltje; 
Tweede verdiep ; 3 plaatsen en trap
zaaltje.

Voorzien van gas, electriciteit, put- 
en regenwater.

Onbewoond. Onmiddelli’k beschik
baar na toeslag.

Vcor het bezichtigen : sleutels te 
bekomen ter studie.

S lech ts IN G E S T E L D  : 273.000 F r .
Alle inlichtingen ter studie : Karei 

Janssenslaan, 31 te Oostende. 
_____________________________ (530)

Studie van n o taris  
M aurice Q U A G H E B E U R , 

Leopold laan 10 te Oostende
XXX

Op DINSDAG 17 JANUARI 195» 
om 15 uur in het lokaal «Prins Bou
dewijn» St. Sebastiaanstraat, 22 te 
Oostende.

T O E S L A G  VAN  :
»

P R A C H T IG

Hotel - Café Restaurant
G enaam d « H O T E L  D E  V E N IS E »  

K A P E L L E S T R A A T , 99
te Oostende

Oppervlakte 177 m 2.
Lavabo met stromend water in alle 

plaatsen.
Wa ter-Gas-Elec triciteit.
Jaarlijkse pachtprijs 60.000 fr. plus 

de belastingen.
Pacht vervalt op 1 Maart 1955. 
BEZOEK : Dinsdagen en Vrijdagen 

van 14 tot 16 uur.
(Toelatingsbewijs van verkopende 

notaris vereist)
I N G E S T T E L D  : 925.000 F r . 

Voor alle nadere inlichtingen zich 
wenden ter studie van de verkopende 
notaris. (i08>

te Oostende L A N G E S T R A A T  105
groot 141 m2. Gedeeltelijk verhuurd 
met pacht opzegbaar voor 30 Septem
ber 1951.

Bezoekdagen : alle Maandagen, 
Woensdagen en Vrijdagen van 2 tot
4 uur.

Alle inlichtingen ten kantore der 
notarissen Van Caillie, Kapucijnen- 
straat 6 en Lacourt, Karei Janssens
laan 31. (107)

Openbare A an b ested in g en

Rog en pladijs, deze week ge
bakken of ingelegd, is steeds een 
lekkernij bij middag of avonddis

U w  echtgenoot

D IE  L I E V E  MAN VAN M IJ

Neen, het is geen kwade wil, dat 
juist hij vandaag de laatste aan de 
beurt komt. Veeleer is dit bedoeld om
dat het laatstgelezene doorgaans het 
best bij blij ft.

Zullen we met het jonge jaar niet 
enkele voornemens de onze maken om 
ze dan NIET te vergeten ?

Het is veelal zo gemakkelijk de goe-

O P E N B A R E  A A N B E S T E D IN G E N  
VAN G R O T E  W E R K E N

Algem ene bouwwerken
Op 13 Januari te 2,30 uur, ten bure- 

le van arch. G. De Bruyker ,13, Prins 
Boudewijnlaan, Koksijde St Idesbald, 
allerhande herstellingen aan het 
Home Emile Vandervelde te Oost- 
öuinkerke Groenendijk, (riolen wege
nis, afsluiting enz.).

Op 20 Januari te 11 uur ter Coope- 
ratieve v. Gesinistreerden, 2, Ooststr., 
Veurne bouwen van een villa, 1, ave
nue des Cottages, Oostduinkerke, eig. 
M w  C. Deworm-Saex.

Op 25 Januari te 3 uur, ter Dekenij
10 St. Jorisstraat, Oostende, herstellen 
van de kerk van de HH. Petrus en 
Paulus te Oostende.

Dak- en to renw erken  
Op 4 Januari te 11 uur, op het Mi

nisterie van Wederopbouw, 52 Am- 
biorixsquare, Brussel, vastleggen der 
pannen van de 38 huizen der Nationa
le Werf, wijk Opex te Oostende. 

Sch ilder- en g lasw erken  
Op 11 Januari te 11 uur, op de 

Scheepsdienst, Oosteroever der Haven 
te Oostende, leveren van verven, lak 
en vernissen voor het onderhoud van 
de Staatsschepen van het Zeewezen 
in 1950.

Bep lan tin gsw erken
Op 27 Januari te 11 uur op de Dienst 

der Wegen, 12, Vrijdagmarkt, Brugge, 
aanleggen en onderhouden van bloem-

parken in de Koninginnelaan te Oost
ende.

G rondw erken
Op 11 Januari t>e 11 uur, in het ho

tel van Telegraaf en Telefoon, 42, Pa- 
leizenstraat, Brussel (8e verdiep ,lok. 
5), leggen van ondergrondse telefoon
kabels in het net Oostende, richting 
Steene en Mariakerke.

U IT S L A G E N  VAN A A N B E S T E D IN G E N
Op 29 December te 11 uur, op de 

Dienst der Wegen, 22, Neerkouter, 
Gent, bouwen van brug nr 19 in de 
autosnelweg Oostende Brussel te Me- 
relbeke

N.V. Van Kerckhove en Gilson, te 
Gent, 2.940.576,75; Gebr. Van Autryve 
te Gent 3.215.087.

29 December te 11 u, op de Bijz. 
Dienst van het Stroomgebied der 
Schelde, 22, Neerkouter, Gent, bou
wen van de spoorbrug S 3 te Meile 
over het Zyidelijk vak van de Ring
vaart.

J. en H. Mylle, Torhoutsteenweg, 
317, Oostende 49.488,375; N.V. Labore
mus, te Antwerpen, 56.700.650.

29 December te 1 uur op de Dienst 
der wegen, 22, Neerkouter, Gent bou
wen van een brug over het Schelde- 
kanaal te Zwijnaerde, in de autosnel
weg Brussel-Oostende.

Trabeka, 48 Naamse straat, Brus
sel. 9.645.817,05 of 9.527.419,43; NV So- 
detra, te Brussel, 9.844.703,33.

Studie van  n o ta ris  
M A U R IC E  Q U A G H E B E U R  

Leopold laan , 10 te Oostende
XXX

Op DINSDAG 17 JANUARI 1950 
om 15 uur in het lokaal «Prins Bou
dewijn» St. Sebastiaanstraat, 22 te 
Oostende.

INSTEL met 1/2 %  premie van 
STA D  O O STEN D E 

W E L G E L E G E N

Bouwgrond

V O O RH A V EN LA A N  (m et 6 m. façad e )
Oppervlakte 180 m 2. 
ONMIDDELLIJK GENOT.
Alle nadere inlichtingen ter studie.

Stud ies van  notarissen  
A . LA C O U R T  en J .  V Y N C K E  

te Oostende.
♦ ♦ ♦

Om u it onverdeeldheid te treden 
O P E N B A R E  V E R K O O P

Op DINSDAG 17 JANUARI 1950
3 uur ’s namiddags ter gehoorzaal van 
het Vredegerecht, Canadaplein te 
Oostende.

T O E S L A G  VAN :
S T A D  O O STEN D E 

EEN  G E R IE V IG  EN W E L G E L E G E N

Woonhuis
S T E E N B A K K E R S T R A A T , 21

Gekadastreerd sectie A nr 41v, 
groot 168 m2. 50 dm2.

BEVATTENDE : Kelderverdiep : 2 
kelderkeukens, koertje, W.C.; Gelijk
vloers : voorkamer en achterkamer; 
Zolder en mansardekamer.

Voorzien van electriciteit en regen
water.

Verhuurd zonder geschreven pacht 
mits 250 fr. per maand.

Te bezichtigen : iedere Woensdag 
en Vrijdagnamiddag van 2 tot 4 uur. 
S L E C H T S  IN G E S T E L D  : 130.000 F r .

Vermindering van registratierech
ten voor eerste aankoop. (111)



Vrijdag 6 Januari 1950 HET NIEUW  VISSCHEKIJBLAD 13

De Nederlandse V ISSER IJ
Nederland kent vele takken van vis- Maar dan komt de bestaansbasis 

serij ' haring-, zee-, kust-, garnalen-, van de visserij in gevaar. De buiten-
zoetwater- en binnenvisserij, alsmede gewoon hoge exploitatiekosten dwin- 
de oester- en mosselcultuur, die aan gen deV visserij tot bescnermende

landse regering rechtstreeks onder
handelt, en die zelfs enige belangrijke 
stappen heeft gedaan om tot een in-

__________________  ternationale visserij-organisatie van
vele "mensen" êën bestaan bieden. Ne- maatregelen en tot het zoeken van de visserij-landen rond de Noordzee
derland bezit vele vissersschepen in 
alle mogelijke scheepstypen. Volgens 
de jaarcijfers over de visserij van 1946 
waren er 1918 vissersschepen, voort
bewogen met motorkracht, met een 
bruto-tonnage van 80.769 ton. De

andere afzetmogelijkheden.
En nu ontwikKelt zich juist in 1949 

het systeem der opvangregelingen in 
Nederland, eigenlijk minimumprijs- 
regelingen. Deze opvangregelingen 
zijn geoaseerd op de kostprijs als mi-

erootste vloten hebben IJmuiden met nimum, alsmede fondsvorming door 
98 s c h e p e n  (16.153 ton), Scheveningen heffing van de afhouding van 
met 135 schepen (15.390 ton), Urk met een percentage der 
150 en Yerseke met 154 schepen. Ne- ming. AUe vis, 
derland kent ook vele wateren, waar 
de visserij wordt bedreven : de W ad
denzee, de Dollart-, Eems- en Lau- 
werszee, het Ysselmeer, de kustwa
teren, de Zuidhollandse en -Zeeuwse 
Stromen. Alleen de kustwateren bui

bruto-besom- 
welke niet 

tegen een bepaalde mimmum-prijs 
wordt verkocht, wordt opgehouden 
voor opslag of verkoop aan chemische 
fabrieüen. Deze ontwikkeling is in vol
le gang. Nadat in Augustus voor de 
volle haring een opvangregeling was

te geraken en waarlijk met succes 
En in deze stichting is het tevens dat 
de leiders van alle bedrijfstakken in 
de Nederlandse visserij elkaar ont
moeten, verstaan en SAM EN W ER
KEN !

Vooral dat laatste is, bij alle plaat
selijke moeilijkheden die ook in de 
Nederlandse visserij bestaan, niet 
minder dan in België, de grote stap 
vooruit. Niet in onderlinge verdeeld
heid ten onder gaan, doch door een
heid en volledige samenwerking de 
zware strijd om het bestaan winnen. 
De Nederlandse visserij is daarmede 
op de goede weg en 1949 heeft uit

ten de territoriale wateren hebben een ingezet, welke goede resultaten heeft producenten-oogpunt een goed BE-
internationaal karakter, doch de ove- opgeleverd, heeft de visserij thans GIN  opgeleverd. X.
riee gebieden zijn Nederlands. Er is achtereenvolgens gewerkt aan op-

®  ,  -1 . 1  _______ _____________ n o n  r r r n f r o l i n  r v o n  t H o  w-i r» I r f o o l  /-I o

Fabricatie van ijs uit zeewater op de 
vissersschepen ?

We hebben reeds te dikwijls het pro
bleem van de visverzorging aan boord 
van de vaartuigen aangeraakt opdat 
we hier nogmaals veel woorden aan 
deze zeer belangrijke aangelegenheid 
zouden wijden.

In de laatste tijd echter begint men 
opnieuw daaraan zijn volle aandacht 

te schenken en wel in die zin dat men 
aan boord van de vaartuigen proef
nemingen doet met het oog op de 
vervaardiging van ijs uit zeewater.

Deze proefnemigen zijn niet nieuw.
In verschillende landen hebben ze 

reeds plaats gehad, zonder evenwel 
volledig voldoening te geven. Dit is in 
hoofdzaak te wijten aan het gemis 
aan aangepaste apparaten. Immers 
het gebruikte zeewater moet een ge
lijkmatig zoutgehalte bevatten, dat in 
gee_n geval 0.8 t.h. mag overtreffen 
daar anders, bij het gebruik van het 
op deze wijze gewonnen ijs, zich brui
ne vlekken op de vis vertonen, kente
kenen van een zoutingsproces. Het

voordeel van het gebruik van zeewa- 
terijs is hierin gelegen dat het, gezien, 
zijn smelttemperatuur onder 0 gra
den Celsius ligt, de vis sneller verkoelt. 
En we weten allemaal dat, hoe rapper 
de vis gekoeld wordt, hoe groter ook 
zijn bewaringsvermogen is. Ondertus
sen werden in Duitsland machines ge
bouwd door middel van dewelke ijs 
wordt gefabriceerd uit zeewater met 
een zoutgehalte van 3 t.h. en dat in 
blokken of cylinders vervaardigd en 
gemakkelijk in stukjes kan geslagen 
worden. Het betreft een raketijsma- 
chine, die slechts een kleine ruimte 
beslaat en derhalve met veel gemak 
aan boord van vissersvaartuigen kan 
geplaatst worden. Echter zijn niet alle 
technische bijzonderheden van deze 
machine, die moet kunnen werken bij 
de hevigste bewegingen, op punt ge
steld. Worden ook deze moeilijkheden 
opgelost dan is meteen weer een be
duidende stap gezet naar de vermin
dering der algemene uitbatingskosten.

een grote verscheidenheid van visse 
rij takken; in de Zeeuwse Stromen 
worden bijvoorbeeld al aangetroffen 
de oester- en mosselteelt, de botvis- 
gerij, de weervisserijen, de bliekvisse- 
rij, de kreeftenvisserij, de garnalen
visserij, de krabben-, kokhanen- en 
wulkenvisserij, de kust- en zeevisserij, 
tot de ijle haringvisserij toe.

De visserij neemt dus, in al haar 
verscheidenheid, in Nederland een be- rijbedrijf zich mede gaan oriënteren

vangregelingen voor de makreel, de 
platvis, de ijle haring en zelfs de 
snoekbaars.

N IE U W E  W EG EN  ?
Dat is dus het vraagstuk van aan

voer en afzet. Nu de directe consump
tie van vis door allerlei oorzaken aan 
het bedrijf geen bestaan meer blijkt 
te kunnen opleveren, moet het visse-

langrijke plaats in. Als men al het 
werken beschouwt van die duizenden 
mensen op het water, dan weet men 
dat de Nederlandse visserij een be- 
staansbron vormt voor velen, niet en
kel de vissers, doch ook op de wal.

A A N V O ER  EN A F Z E T
De grote kwestie in Nederland ligt 

momenteel, evenals overal elders, in 
de rentabiliteit van de vloot : de 
prijsvorming en de af zet van de 
vangsten. Nu de voedselschaarste 
voorbij is, in welke tijd de vraag naar 
vis zó groot was dat maximumprijzen

op wat zij zouden willen noemen de 
chemische waarde van de vis. Vis be
staat immers uit waardevolle stoffen. 
Dit heeft niets te maken met het leeg
vissen van de zee voor de vismeelfa- 
brieken, want de gevangen vis wordt 
via een andere weg immers weder voor 
menselijk gebruik geschikt gemaakt. 
Het eiwit, het vet, de olie en zelfs het 
zilver in de vis zijn begeerde grond
stoffen, en evenals bij de walvisvaart 
geschiedt wordt de vis niet direct ge
consumeerd, maar via een fabrieks- 
proces.

In Nederland wint het inzicht veld, 
lange tijd nodig werden geacht, moet dat deze weg mede van groot belang
de vis pogen zijn plaats als begerens
waardig voedsel te behouden. En dat 
is moeilijk, hetgeen in hoofdzaak 
komt omdat er geen goed georgani
seerde aanvoer en afzet bestaat. De 
aanvoer organiseren is al bijzonder 
moeilijk, enerzijds door de individua
liteit van de duizenden vissers, an
derzijds door de vangstmogelijkheden, 
die bepaald worden door biologische, 
kwaliteits- en weersomstandigheden. 
Niettemin bestaan er regelingen op dit 
terrein : de regeling bij de haring- 
drijfnetvisserij, de minimum-maten 
op bepaalde vissoorten, de mosselen, 
de garnalen, de maximum P.K.-sterk- 
te op het Ysselmeer, en dergelijke, 
eensdeels gebaseerd op het behoud 
van de visstand, anderdeels op de 
marktordening. Gewoonlijk treedt de 
Overheid als regelende macht op. Men 
kan aldus wel enigermate de aanvoer 
beinvloeden, doch uiteindelijk zeer 
weinig invloed uitoefenen op hetgeen 
de markt wenst. Ieder visser wil zijn 
eigen marktinzicht volgen en trachten 
het hoogste rendement te behalen. 
Maar óók de handel wil dat ! En dààr 
wringt de schoen. De producenten be
weren niets anders te kunnen aan

kan worden TEZAMEN met de con- 
sumptie-afzet, welke primair blijft, 
een redelijke bestaansbasis voor de 
visserij te scheppen. De uitwerking 
staat nog in de kinderschoenen, maar 
de eerste toepassing is er .

En op dit punt van bestaansverde- 
diging komt de visserij in aanraking 
met hét grote probleem : de organi
satie van haar belangen. Want als 
men de wegen, die een perspectief 
bieden, met succes wil gaan bewan
delen, dan M OET er komen een eens
gezinde organisatie, met in de leiding 
doortastende, onbaatzuchtige lieden, 
met verstand, vertrouwen en zakelijk 
inzicht. En ook op dat belangrijke 
punt is in 1949 in Nederland grote 
vooruitgang geboekt. De gedwongen 
overheidsorganisatie, sam.engebra.cht 
in het Bedrijfschap voor Visserijpro
ducten, heeft niet het vertrouwen 
weten te winnen van de gehele visse
rij. De Nederlandse visserij heeft 
daarom in 1948 een aanvang gemaakt 
met één overkoepelende grote organi
satie : de Stichting van de Nederland
se Visserij, gevestigd te ’s-Gravenha- 
ge. Deze Stichting is het die de Ne
derlandse visserij bij elkaar heeft ge

voeren dan, hetgeen men aanbrengt en bracht, op geheel vrijwillige basis. De-
de handel beweert andere sorteringen 
nodig te hebben dan de soms wel een
zijdige vangsten. Het gevolg is dat de 
handel minder gaat betalen.

ze Stichting is het, die de bedrijfsge- 
noten in hun onderscheidene bedrijfs
takken adviezen geeft, welke passen 
in het visserijbeleid, die met de Neder-
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Niet verwarren !
(V ervo lg  van  blz. 4)

De voorzorgskas 
der visserij

Mak Diesel
M A C H IN EFA B R IEK  —  V EN N O OTSC H A P  K IEL

Vroeger DUITSE  W E R K E N  K IEL  (D W K )

D I E S E L M O T O R E N  10 tot 600 P.K.

1 tot 8 CYLINDERS

V E R B E T E R D E  EN  BEPR OEF DE  CONSTRUCTIE

LEV ER IN G  : uit magazijn of op korte termijn.

A A N B O D  - IN LIC HTIN G EN  en B E Z O E K  van ING ENIEUR  : 
kosteloos.

% X e  Z u i e e d ó e  U l e ô i â u ô t u ió ô & d j j ,

voedingseconomie Onge- spelen zeekreeft, krabben en garnaal mijdeïijke verkoopsonkosten belast
veer 16.000 beroepsvissers zijn er in —  ------
bedrijvig aan dewelke nog 9.000 man 
kan toegevoegd worden die de visserij
als bijkomend beroep uitoefenen.

Ongeveer 60 t.h. van de gezamenlij
ke Zweedse aanvoer geschiedt door

tcjjSSSS*?*-.- -VUt.
lokaal karakter en was in het leven 
geroepen door het Oostends Stadsbe- 

de visser over het algemeen zelf een stuur in de 19e eeuw. 
premie betaalt voor arbeidsongeval- Niet alleen kon men op een geldelij- 
len. Deze laatste is bijgevolg niet be- ke tussenkomst rekenen maar er werd 
grepen in de 8 t.h. van de RMZ welke eveneens materiële steun verleend, 
op het brutoloon afgehouden wordit. Lendenbanden werden uitgereikt aan

di vissers waarbij de dokter het dra
gen er van voorschreef. Ten onrechte 
wordt door vele vissers beroep gedaan 
op de Gemenschapplijke Kas voor
het verkrijgen, van een lendenband. 
Eerst dan kan, door <ieze laatste 
dienst een lendenband uitgereikt wor- 

Vroeger konden de oude vissers of den indien het vast staat dat het dra- 
hun echtgenoten rekenen op een gen van een lendenband noodzakelijk 
maandelijkse toelage gaande van 100 geacht wordt uit oorzaak van een ar 
tot 150 fr. Zieke vissers kregen even- beidsongeval. In andere gevallen zal 
eens een maandelijkse bijslag. Sinds de mutualiteit dienen tussen te ko- 
een paar jaar bestaat de Voorzorgs- men. 
kas niet meer. Het heette dat de re- Over het algemeen mag vanwege 
ders verder weigerden een percents- de visser-werknemer niet geklaagd 
gewijze bijdrage te betalen met het worden wat de sociale voordelen be- 
gevolg dat de Voorzorgskas over geen treft. De reders verkeren echter in an- 
gelden meer beschikte om de uitbeta- dere min gunstige omstandigheden, 
ling van toelagen te verzekeren. Er is De sociale lasten drukken al te zwaar 
inderdaad een protest opgegaan maar op de visserij. Op dit gebied is verbe- 
geen enkele wet kon de niet-betaling tering noodzakeli.’k wil men van de 
van de bijdrage der reders verhinde- visserij een gezonde nijverheid ma
ren. De Voorzorgskas had immers een ken

Volgende wetenswaardigheden en lengvis, die bijna uitsluitend bij de bruikers en met dat doel werden ver- 
beschouwmgen ontlenen wij aan dhr Shetlandeilanden gevangen wordt, ge- enigingen gesticht, die er op waken 
ü. Nitepold. . . . .  bruikt men met goed gevolg angel- dat de producten op de weg van de

De Zweedse hoogzeevisserij is een haken. voortbrenger naar de verbruiker
oude en zeer gewichtige tak van de In die kustvisserii van He West.tnst. sW hts ________
nationale _ ___ _

een voorname rol voor een bepaalde 
kategorie vissers.

Van meer betekenis is evenwel de 
haringvisserij op de Fladengronden.

De Fladenharing is een van de ge
wichtigste Zweedse exportartikelen, 

vissers van de Westkust tussen Göte- De haringzouterijen leveren een pro- 
borg en Bohusläu, welker vangplaat- duct van uitstekende kwaliteit De po
sen zich bevinden in de Noordeli;ke gingen om haring dadelijk aan boord
wateren by de Shetlandeilanden, de in te zouten werden op grote schaal ____, ___________
Noordzee, IJsland en de Barendszee. aangevat zodat een haringproduct toonaangevende rol speelt, heeft 6.000 
Göteborg, aan de Zweedse Westkust, van allereerste hoedanigheid in de beroepsvissers als lid. Zij werk volle- 

v,o+ handel komt. dig onafhankelijk en geen enkele vis-
De eigenlijke hoogzeevisserij voert s€r oefent enige werking uit die tegen 

inzonderheid volgende soorten aan • de ec°nomische politiek van de vakor- 
haring, kabeljauw, makreel, sprot, ganisatie zou gericht zijn. 

koolvis. Deze organisatie is niet op éne dag
Volgen dan : schelvis, schol, enz...  geboren. Ze groeide uit de samenwer-

Het is voldoende bekend dat de ha- king van een ganse reeks verenigin-
ring veruit het meest tfordt aange- ---- -
voerd en een zeer voorname econo
mische betekenis heeft.

Het grootste deel van de vangst

worden.

Op die wijze is de productie steeds 
zeker een normale prijs te bekomen 
en kan men er bovendien op roemen 
door de vaststelling van behoorlijke 
winstmarges het verbruik van zeevis- 
serijprodiucten gunstig te beinvloeden.

Deze organisatie is zeer sterk ont
wikkeld. De vakvereniging, die de

is het middenpunt van de hoogzeevis
serij en van de vishandel. Verschil
lende generaties lang bedrijven de 
vissers van de Westkust de hoogzee
visserij in de Noordzee tot in Enge
land en landen hun vangsten in Güte
borg.

Buiten Göteborg zijn nog andere 
visserijhavens o.a. Gravarne, Smögen, 
Lysckil en Störmstadt, die vooral voor 
de makreelvangst van betekenis zijn.

gen, waaronder de «Svensk Andels- 
fisk» een van de grootste Zweedse 
visfirma’s in de eerste plaats wordt 
vernoemd. Deze vereniging, waarin

M O T O R T R A W L E R S , R U G G E G R A A T  
VAN D E  H O O G Z E E V IS S E R IJ

Vóór de oorlog reeds bezat Zweden 
een visserijvloot welker aanvoer de 
binnenlandse behoeften ver overtrof. 
Het land voerde du? vis uit en kon 
bogen op een zer goede markt. 
Het einde van de :log bracht een 
verdere uitbouw VeJi de vloot met 
zich mede en voor t ogenblik behoort 
ze tot de modernste en de best uit
geruste van de ganse wereld.

Een klein vaartuig, dat radio aan 
boord heeft, is volstrekt niets onge
woons. Echosounders worden in 
steeds toenemende mate gebruikt,

De Zweedse motortrawlers, die in 
doorsnee 70 Brt. meten zijn uitslui
tend uit eikenhout gebouwd.

Daarnaast zijn nog een aantal 
stoomtrawlers, wier opbrengst noch
tans gering is. Het betreft natuurlijk 
oude types, die ingevolge de hoge on
kosten in hoofdzaak veroorzaakt door 
de kolenkostprijs 
grote bemanning, 
rend zijn.

De laatste betrouwbare statistiek 
van de samenstelling der visserijvloot 
der Westkust verstrekt ons volgende 
cijfers :
Stoomtrawlers : 12
Motortrawlers : 1.265
Motorboten (open) : 754
Zeil- en roeiboten : 38
Zeil- en roeiboten (open) : 2.255 
Samen : 4.324

Voor de haringvisserij bij IJsland 
zijn nog vrachtboten ingesteld die in 
deze tabel niet opgenomen zijn.

wordt immers in verse of in gezouten de producenten en de verbruikers êlk
toestand voor de export bestemd.

D E B IN N E N V IS S E R IJ
Deze kan in de verste verte niet ver

geleken worden met de Westkustvis- 
serij. Volgend overzicht geeft hiervan 
een overduidelijk beeld. De opgegeven 
cijfers zijn deze die betrekking heb
ben op de aanvoeren in het jaar 1948.

in m illioen kgr. 
Göteborg 76
Gravarne 9,9
Smögen g;8
Lysckil 6
Stromstadt 1,3
Klâdesholmen 0,6
Samen 103,7

In de andere kleine visserijhavens 
van de Westkust, bijv. Falkenbug, 
Varberg en Halmstadt, gebeurt geen 
geregelde verkoop. De aanvoeren zijn 
er overigens vrijwel onbelangrijk.

Te noteren valt nog dat Zweedse
en de irrationele vaartulgen regelmatig rechtstreekse ____  ______ ___ ____
niet meer rende- landingen uitvoeren in Engeland, Ne- wel in hun voordeel is als indat der

voor de helft vertegenwoordigd zijn, 
werd zeven jaren geleden gesticht. 
De activiteit van de vereniging is 
daarop gericht met de geringste mo- 
geli.’ke onkosten verse en gezouten 
in Zweden gevangen vis, tegen goed
kope prijzen binnen de eigen grenzen 
en in het buitenland af te zetten, in 
acht nemende diat de ‘visser steeds 
een behoorlijke vergoeding voor zijn 
werk ontvangt. Zij voert een planma
tige visserijpolitiek. Zij is er toe ge
machtigd de collectieve verkoop van 
verschillende vissoorten door te voe
ren, de gemeenschappelijke prijs uit 
te rekenen en uit te betalen. De vis
sers zelf zijn over dit systeem uiterst 
voldaan.

Het wordt op volgende vissoorten 
toegepast : haring, sprot, paling, to
nijnvis.

Op deze manier hebben de vissers 
zich grotendeels beveiligd tegen de 
onzekere marktprijzen, hetgeen zo-

derland en Duitsland.

DE VISINDUSTRIE

Begrijperlijkerwijze heeft zich de 
visindustrie volledig aan de West
kust geconcentreerd en speciaal in de 
stad Lysckil en omstreken.

Visconserven, vooral haring, mak
reel en ansjovis, zijn in Zweden zeer 
populair. Conserven van schaaldieren, 
mosselen en oesters zorgen voor de 
nodige afwisseling. Verschillende vis
soorten, zoals leng, kabeljauw, kool
vis worden gedroogd. De nationale

S L E E P N E T V IS S E R IJ  EN 
H A R IN G V IS S E R IU  

D O O R S LA G G E V EN D

verbruikers.

Daarenboven heeft Svensk Andels- 
fisk een organisme in het leven geroe
pen voor de inzouterij. Dit bedrijf 
heeft een zeer grote uitbreiding ge
nomen en is bij machte dagelijks dui- 
zende kisten verse haring op te ne
men. Svensk Andelsfisk voorziet ook 
de vissers van brandstof en uitrus- 
tingsmateriaal.

Later werd nog de organisatie 
«Jästkustfisk» gesticht door welker 
bemiddeling de vissers voor bijna alle 

m ^ r ^ e  m T WKerstna^tTrtafel “  eene minimumprijs verze- 

komt, is de zogenaamde «Lutfisk»,
dit is stokvis, die volgens een bijzon
der recept bereid is.

. . .  Gerookte viswaren, hoofdzakelijk 
De sleepnetvisserij speelt ongetwij- haring en makreel, vallen eveneens

feld de hoofdrol in de Zweedse kust
visserij. Haring en makreel, gedeelte
lijk ook andere vissoorten, worden 
toch ook met ander materiaal, bijv. 
drijfnetten en ringnetten, gevangen. 
Ook de zogenaamde «Snurrevadvis- 
serij» is niet zonder betekenis. Voor

zeer in de smaak van de bevolking.

H O E D E ZW ED EN  D E  V R A A G  
VAN D E  A F Z E T  O PLO SSEN

Er bestaat een enge samenwerking 
tussen de producenten en de ver-

kerdi zijn.

Der gelijke schitterende resultaten 
werden niet gemakkelijk bereikt.

Doch vissers en vakorganisaties wa
ren zich bewust van de verantwoorde
lijkheid, die ze tegenover hun bedrijf 
te dragen hadden. Er bestaat geen 
twijfel dat, als op deze weg wordt 
voortgegaan, de toekomst van de 
Zweedse visnijverheid volledig verze
kerd is.
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A A N V O ER  EN  O P B R E N G S T  P E R  
D AG

O O S T E N D E

VRIJDAG 30 DECEMBER 1949 :

Geen aanvoer van verse vis. 8 ha- 
ringvaarders voeren samen ongeveer 
28000 kgr. ijle haring ter markt. Deze 
vinden afzet aan prijzen schommelen
de tussen 260 en 280 fr. de 100 kgr.

ZATERDAG 31 DECEMBER 1949 :

Geringe aanvoer : 1100 bennen vis 
van zeer goede hoedanigheid. Weinig 
belangstelling en slappe markt. Fijne 
vis boekt mooie prijzen. De andere vis 
wordt aan weinig lonende prijzen van 
de hand gedaan. Ongeveer 22.000 kgr. 
ijle haring. Deze worden verkocht van 
280 tot 370 fr.

8.695 61.285
4.029 47.395
6.672 74.700
1.581 9.130

Z.510 Oost 
0.156 Witte Bank 
0.65 Witte Bank 
0.104 Kust

DINSDAG 3 JANUARI 1950 :

3000 bennen vis waarvan 950 bennen 
met IJslandse varieteiten. Mooie ver
scheidenheid. Grote belangstelling. 
Gevoelige prijsdaling. Weinig ronde 
vis voorhanden die dan ook lonende 
prijzen boekt. 45.000 kgr ijle haring 
wordt verkocht aan 280 tot 400 fr. de 
100 kgr.

K g r . F r .
49 56.513 632.713 

174.349 1.664.219 
152.326 1.907.355 
167.839 1.594.206 

5.161 34.580 
556.188 5.833.073 

Opbrengst verkoop van verse vis 
van 1 Januari tot 31 December 1949 : 
316.509.844 fr.

Zaterdag 31 Dec. ’ 
Maandag 2-1-50 
Dinsdag 3-1-50 
Woensdag 4-1-50 
Donderdag 5-1-50 

TOTAAL :

0.66 Witte Bank 7.023 84.408
0.342 Witte Bank 8.086 96.800
0.176 Witte Bank 8.290 108.270
B.613 Kust 1.973 11.210
B.606 Kust 2.177 17.920
0.237 Moray Firth 10.665 131.865
B.628 Kust 2.399 15.350
0.263 Kust 1.029 15.350
0.137 West 4.421 74.360
N.737 West 4.073 31.655
N.819 West 5.477 45.310
0.154 Kust 300 315

M AANDAG  2 JANUARI 1950 :

650 bennen IJslandse varieteiten en 
2900 bennen andere vis. Mooie ver
scheidenheid. Goede kwaliteit. Grote 
belangstelling. Slappe markt Redelij
ke prijzen voor fijne vis. Ronde vis 
boekt mooie prijzen, doch pladijs, wij
ting en kleine vis worden aan lage 
prijzen verkocht.

Bevredigende prijzen voor de IJs
landse soorten. Lichte daling voor alle 
soorten tegen het einde der markt.

61.540 
68.790 
9.580 

62.955 
67.845 

118.965 
84.300 
39.070 
90.974 
54.590 
48.775 

347.565 
25.820 
88.660 
89.695 
92:185 

120.400

0.228 Noordzee 7.899 126.850
0.201 West 2.016 17.320
B.605 West 3.909 31.315
0.294 IJsland 48.194 561.830
0.122 Witte Bank 6.304 75.161
0.229 Witte Bank 9.470 71.140
0.82 Witte Bank 6.264 61.240
0.222 Witte Bank 4.138 71.694
0.269 Noordzee 12.869 121.960
0.175 Witte Bank 6.863 81.855
0.239 Noordzee 9.153 93.945
Z.417 West 7.657 58.365
Z.539 West 6.485 57.245
Z.487 West 7.031 46.070
0.192 Kanaal 9.503 64.420
0.60 West 3.618 21.475
0.224 Noordzee 14.415 216.720
Z.527 West p 8.421 72.080
Z.30 West : 4.114 27.500
Z.161 Oost 3.853 28.480
0.191 Kust i; üï 150 690

W OEN SDAG  4 JANUARI 1950 :

3300 bennen vis. Mooie verscheiden
heid. Lage prijzen voor platvis, 
rog, wijting en kleine vis. Goede prij
zen voor de weinige ronde vis.

20.000 kgr. tong. 80.000 kgr ijle ha
ring tussen 210 en 280 fr. de 100 kg.

0.152 West 8.846
Z.489 Oost 7.975
0  267 West 980
0.223 Kanaal 8.008
Z.526 Oost 7.544
0.242 Noordzee 9.014
0.257 West 9.418
Z.504 Oost 4.837
0.25 Witte Bank 7.579
0.131 West 6.160
0.276 Kanaal 6.467
0.293 IJsland 32.603
0.291 West 2.972
Z.422 Witte Bank 8.219
0.115 Witte Bank 8.520
0.232 Witte Bank 7.458
0.118 Kanaal 17.372

TÏÏTipnïïfifiinüüfiiiüiii 

I  ehfiUüiie r o 0 S E
l ä  P .V .B .A .
gr V ISM IJN  131-132 i  
1  O O STFN D E
9  t e l ,  720.13 ^

713 I J  (p r ivé ) US) 1
ft. H .R. 215 —  Æ
W  A LLE  SO O RTEN  Z EEV IS  \  

I . I N V O E R  U IT V O E R  Jt

0.119 Witte Bank 6.380 77.195
0.210 Kanaal 12.771 100.262
0.332 Kanaal 12.273 95.190
0.319 Noordzee 19.176 164.670
0.282 Noordzee 9.214 130.710
0.218 Witte Bank 7.246 83.155
0.212 Noordzee 11.784 122.480
0.318 Noordzee 15.838 171.217
0.196 West 
Z.407 Oost

5.479 32.340
5.763 71.115

Z.517 Oost , , 3.867 25.276
0.288 West : 9.554 44.980
0.165 Witte Bank 5.441 68.330
0.337 Witte Bank 3.456 21.910
0.33 West . ” 6.836 57.840
0.105 Witte Bank 7.749 91.050
0.140 Witte Bank 7.226 78.021
0.7 West 5.606 54.750
0  312 West 7.792 65.455
0.290 West 4.208 38.260

I  DONDERDAG  5 JANUARI 1950 :

g  100 bennen vis. Weinig belangstel- 
s ling en middelmatige prijzen.

0.263 Kust 
N.807 Kust 
B.628 Kust

1.250
20

1.981

11.100
180

11.830

IJS L A N D S E  V IS S O O R T E N  
P R I J S  P E R  K IL O

M A A N D A G  2 JANUARI 1950 :
Kabeljauw 15-16; koolvis 9.40-10.40; 

leng 8.80-9.40; schelvis gr. 12,80-13.80; 
midd. 9.20-10.40; kleine 7,20-7.60; klip
vis 7.80; wijting 4.60-6; vloot 4.40- 
11,40; heilDOt 19-39.50; hondstong 
7,40-8.00.

DINSDAG 3 JANUARI 1950 : 

Kabeljauw 16.40-16,80; gul 15.40; 
koolvis 10.20-11,20; leng 10.60-12,40; 
scnelvis gr. 16-17; midd. 10.80-13; kl. 
7,80-10; klipvis 8.80-10.70; wijting 6,80- 
8; vloot 3.40-15; heilbot 19-38.50; 
hondstong 6,40-7,40; Schotse schol 
7,60; platen 7-7,20

Verwachtingen
ZATERDAG 7 JANUARI 1950 :

Van de West : 0.340
Van de Witte Bank : 0.132; 0.153;
0.292

M AAN DAG  9 JANUARI 1950 :
Van IJsland : 0.297 (2800 bennen) 
Van de Noordzee : 0.85; 0.285 ; 0.336 
0.235 ; 0.236; Z.446 
Van de West : 0.339 
Van de Witte Bank : N.745; 0.289 

D INSDAG  10 JANUARI 1950 :
Van IJsland : 0.159; 0.92;
Van de Noordzee : 0.89; 0.108; 0.295 
Van de Witte Bank : 0.280; 0.193; 
0.102; 0.225 

W OEN SDAG  11 JANUARI 1950 :
Van de Noordzee : 0.320
Van het Kanaal : 0.87
Van de West : 0.201
Van de Witte Bank : 0.326 ; 0.268;
0.198; 0.173
Vaartuigen welke uitgevaren zijn en, 

behoudens onvoorziene omstandighe
den in de loop deze week kunnen 
markten te Oostende.

Van 240 tot 349 P K  :
21-12 : 0.212; 0.319; 0.179 
23-12 : 0.124 ; 0.324 ; 0.250 
29-12 : 0.312 

Van 180 tot 239 P K  :
21-12 : 0.218; 0.165; 0.105; 0.140 
27-12 : 0.174; 0.135; 0.33; 0.155 
29-12 : 0.288 ; 0.290 

Van 120 tot 179 P K  :
23-12 : 0.281;
27-12 : 0.277; 0.136;
29-12 ; 0.265 ; 0.279

Z E E B R U G G E

V IS A A N V O E R
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Dat.
31-12

Kgr.
10.800

Reiz.
4

Fr.
105.240

2-1 38.250 10 292.730

—  W ie  gezond

—  blijven,

en sterk wil —  

eet V IS  —

3-1
4-1
5-1

38.160
17.550
4.275

10
3
1

243.360
159.640
37.190

VISM IJN  O O S T E N D E

Sole — Tongen, gr...........................
34 ..................................
bloktongen ......................
v kl. .................................
kl.........................................

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

Barbue — Griet gr.........................
mtdd...................................
kl.........................................

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

Eglefin — Schelvis gr....................
midd................. .................
kl........... ........ .....:...... .

Merluche — Mooie Meiden, g r ......
midd. ...................... .........
kl............... .........................

Raie — Rog ............................. .
Barbet — Robaard .............. ....... .
(-rondin — Knorhaan ..................;
Cabillaud blanc — Kabeljauw ......

Gullen ................... ..........
jtte — Steert (zeeduivel) .........

Merlan — Wiiting .........................
IJmande — Schar ..........................
Limande sole — Tongschar........... .
Emissole — Zeehaal ........... .
Rousette — Zeehond .... .
Vive — Arend (Pieterman) .;....;9.^
Maquereau — Marfeeel ........... .
Chinchard — Poors ......... ............
C rondin rouge — Rode knorhaan ...
"aie — Keilrog .............................
Homard — Zeekreeft ............... .
Flotte — Schaat.............................
Zeebaars ............................n .......
Lom ......\ ............. ....... .i. ril.
Congre — Zeepaling ................... •”
Lingue — Lengen ................. ...ij*.;
Sole d'Ecosse — Schotse schol ......
Hareng — Haring (volle) .............
Hareng guai — IJle haring .........
Latour ................... ä .....................
Taeaud — Steenpost jf.......... ...........
Flétan — Heilbot ..........................
Colin hoir — Koolvis ...............
Esturgeon — Steur ..............
Loup — Zeewollï......................... .
Colli) blanc-— Valswljtlng .

St'fHerre — Zorihevts ......
-iiuälft«?)- .rvv.ro- ” s“ üwiät 

q s  .................... " i V ............................ . . . . . . . . . .

W E E K  VAN 30 DEC. ’49 tot 5 JAN. ’50
V rija a y  Zah-niau Mnandao

.........  - 27,40-40.60 19.40-38,20

.........  43,00-47,20 32,00-41,60

.........  37,00-39.40 27,20-34.00

.........  21,80-25.00 23.40-27,80

.........  13,60-17,40 14.00-16,20

.........  ., 34.00-39.00

.........  25.00 22,00-28.00

.........  10.60-12,00 9.40-16,00

D insdag
19.40-29.20
27.00-31,80
25.40-29.00 
21,20-28.40
12.00-15.80
29.00-43.50
18.00-27.00 
8,00-11,00

Woensdag
21.40-31,00
27.80-33,60
27.00-30.80
25.00-26,80
15.40-18.0
35.80-48.00
21.00-30.00
12.00-17,00

Donderdag

14.80-20.00
41,00

30.00
18.00

11,00-11,50
13.40-14.00
15.00
14.00
2.60- 3,80

15.00
14.00 .
2.60- 3,80 

15.60
10.60-13.80
8.60- 9.60

:i k

16,00^17.60
7,20-14.50

,3,40- 7,00

2,60- 2,80

TtöSXft

; 3.70- 4.90

6,40- 7,20 5.00- 8.40 5.00- 9.40
7,00-11,00 6,00- 9,20 5.40- 9.40
8.20- 9.50 7.20-11.40 4.80-10.60
6.40- 8,00 5.80- 8.20 4.80-10.20
0.90- 3,60 0.80- 3.00 0.85- 3.40

17,00 16,00
9.60-13,00 8.70-13.40

5.40 7,60- 8,80 4.40- 8.40
28.00 25.00-32,00 25.40-29.00
10.00-10.50 12.00-21,00 10.80

1,90- 8.60 3.40-11,40 1,90-10.40
11.00-12,00 9.40 5.60-13,00
3,60- 4,20 5.60- 5.70 3,00- 4.80

15.80-20.00 16,00-22,40 17,40-24.00
5.60-13,20 6,20-19.20 4.00-19.00

16,90-26,50 1750-28.30 20.00-27,00
1,00- 6,60 1,10- 6,40 1,30- 4.20
1,50- 7,00 9.00 6,60

6.30-15.70 6,40-13.40
6,50- 8,00 7,00 -9.30 5.50-11,00
6,50- 8.00 7,00- 9.30 7,00-10.00

31,50-33,00 27,70-33.00 30.00-30.40

8.00-14.60 12,40 4.60-15.70
8,00-13,00 14.00-15.00 7.80-15.00

9.80-15.20
0.90-12,80 13,’ÓÖ-Ï5!20

6,50- 7,50 6,50 4.50-6,80
8,00 9.80-10.80 9.80-10.80
4.40- 7,40 3,50- 8.40

2,90-'4.30 2,80- 4.00 2,10-2,80

6,00- 9.00

2,40- 2,80

2,10- 2,80

ïS ïïB fflï ;
1,30- 2,20

6,80- 9.80
- - --~J'j? Î* j ... JÖin 2 - , 'l

100 • . .

1280  
•qq’‘fèlöïg laß .........  i I *

•••••"•• ........... .....................’
. ••••••••• ••••••••• ••••••••• .

1,70 
33,00 !

-
w

......t'ii’

12,80-13,80

0.90- 1,90

:::::
J l 3 3 r t  :4.s.f' j• • • • • * • • •  • • • • •
' :00......

12,80-13,40 
18.30-22,00 .....

.... i.Ä-c.sad aoß-tf
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W IJ  E X P O R T E R E N  D A G E L IJ K S  V E R S E  S P R O T , H A R IN G  EN  V IS .

W E N D T  U T O T

Sversk Andelsfisk
Qélefawfy Zweden

m *

T E L .  145295. T E L E G R . A N D E L S F IS K , G O T E B O R G  

B E Z O R G T  R E E D S  E E R S T E  HAND V E R K O O P  S P R O T  - 

V E R K O O P S V E R E N IG IN G  VAN D E  W E S T K U S T V IS S E R S (523)

Gh&eidôCKÿiiGUiii in de uicaïij.

BORRET Pieter, scheepsjongen a.b. 
van 0.198 «Suzanne» is met rechter 
hand tussen deur terecht gekomen. 
Duim werd verpletterd. Het slachtof
fer zal ongeveer drie weken werkon
bekwaam zijn.

VAN WULPEN  Alfons, matroos a.b. 
van Z.523 «Jeanne-Madeleine» is met 
rechter hand gekneld geweest tussen 
reling en viskuip toen hij het afvoer 
water overboord uitgoot. De midden
vinger van rechter hand werd slechts 
licht gekneusd.

VLAM INCK Albert, motorist a.b. 
van 0.287 «Ixous» is op dek uitgegle
den en gevallen. Polsbreuk van rech
ter arm werd vastgesteld.

Een werkonbekwaamheid van onge
veer 1 maand werd door de genees
heer voorgeschreven.

WESTERLINCK Victor, trimmer a.b. 
van 0.83 «Prince de Liège» heeft 
brandwonden aan beide handen opge
lopen b!j het over gieten van koken
de traan.

VILEYN Robert, stuurman a.b. van 
0.132 «Christophe Colombus» is bij 
het optrekken van de viskorre geval
len op rug. De rugspieren werden 
licht gekneusd.

ZEEBROUCK Jerome, machinis 
a.b. van 0.285 «Marie-Josè» is bij he 
kuisen van de motor van ladder ge 
vallen en heeft zich bezeerd aan on 
derste rug wervels.

VANMINÜK Charles, matroos a.b 
van 0.295 «Hugo Verriest» heeft bij 
het optrekken van de korre een slag 
gekregen van staaldraad op linker 
hand. Lichfce kwetsuren aan duim.

DECKMIJN Charel, lichtmatrooi 
a.b. van 0.336 «Yarmouth» heeft bi; 
het kappen van een wire steekwon
den opgelopen aan rechter hand.

HEINDERSON Roger, matroos aan 
boord van 0.340 «Christiane» werdr 
bij het ophalen der korre geprikt dooi 
staaldraad in linker hand.

VAN O  VERBERGHE Maurice, ma
chinist aan boord van 0.225 «Guide 
Gezelle» reder Geryl P., is bij storm
weer tegen dé verschansing gevalle 
en met de kin.op dwarsliggende battf 
terecht gekomén. Drie tanden werden 
gebroken. Het slachtoffer zal nochtans 
geen werkverlies ondergaan.

DEGREVE Remi, matroos aan boord 
van Z.802 «Johanna» is uitgegleden 
en gevallen op rechter schouder met 
zware kneuzing aan het gewricht.
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Voor uitstekend IJS, V IS  en 

G A R N A A L  wende men zich tot

f i r m a  H. DE BR A
Telefoon Heist 513.80  EX P O R T  —  IM PO RT  

(6 ) ZO U T VO O R D E  V IS S E R S
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Sprotsanvcer - Ccstende
Datum Aanvoer Opbrengst Min.

pr
29-12 16.430 49.466 90-360
30-12 27.175 71.146 85-300
31-12 1.150 3.175 180-350
2-1 1.200 3.000 250
3-1 17.188 62.392 290-430
4-1 11.530 42.388 260-420

H

N
D
z
I.

Reia.

16 
41

2 I
1

36 
31

Totaal van het jaar 1949 : Aan voer :
987.039 kg; Opbrengst : 3.143.316 fr.; Aantal vangsten : 1.276.
VWWWVWWWVWWWV\ WWVWVV V VV WWWWWWWW VW VVV V V V V V vvvwwwvvvwwvwwwwww

ZEEBRUGGE
Grote tong 
Bloktong 
Fruittong 
Schone kleine 
Kleine 
Tarbot grote 

middenslag 
Varia 
Griet 
Pieterman 
Pladijs grote 

middenslag 
kleine 

Deelvis 
Kabeljauw 
Gullen 
Keilrog 
Rog 
Tilten
Scherpstaarten 
Halve man 
Wijting grote 

kleine 
Bot 
Schar 
Zeehaal 
Zeehond 
Robaard 
Knorhaan

Z
30-12 31-12 

28-32 
35-36 
40-43 
30-34 
20-22 
40-42

24
4- 5
5- 6 
4- 5

4

7
5
6 
3

2- 3 
1- 2

M  
2- 1

23-26
30-33
35-37
30-32
21-22
30
24
16

25-26
7
6
6
5

D
3- 1

25-26
30-32
36-37
31
23
27-30
22
17-18
18
25
4
5
6 
4

22

W
4- 1 

22-24
32
37-39
33 
26 
40 
24 
12-18 
18
33
3- 4
3- 4 
6
4- 5 

22
10 
15

D
5-

25
30
37 
33 
30 
46 
27 
21

38 ' 
&
4
9
9

1 0  ' 
12

6

7- 8 8-10 7- 9 9
6 6 5- 6 7
7 7 7 7
4 5 4 5
4 6 6 5
1 2 2 3

6 8 4-*5 "é
• • • • • 7 • • • • • •

...... 6 . . .  . . . •......I
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GARNAALAANVOER
Dat. Aanv. Min. - Max. Opbr. Vaartuig. per kgr. kg. p. vrtg

O O S T E N D  E
29-12 1.617 17-30 37.912 31 23
30-12 1.104 19-30 26.594 24 24
31-12 229 30-37 7.865 3 34
2-1 176 27-31 5.073 4 29
3-1 1.202 20-25 26.911 21 22
4-1 1.455 14-20 24.499 28 17

Totaal van het jaar 1949 : aan voer ;
617.668 kg.; opbrengst : 13.510.837 fr.; Aantal vangsten

Z E E B R U G G E

8.895.

• •
IB B  I

i m i

29-12 2926 18-33 81.030 40 27.69 73
30-12 3052 18-34 82.392 41 27.00 74
31-12 1330 26-46 46.617 20 35.05 66
2- 1 1105 24-39 34.850 21 31.53 53
3- 1 2116 17-29 50.249 32 23.74 66
4- 1 2895 15-24 58.229 39 Tfi, f20,11 74

Totale aanvoer December : .... • < -i\> .j c
49.375 10-47 1.203.566 564 24.37 87,50

 ̂ B L A N K E N B E R G E
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Enkele beschouwingen
over da tosstand in oitza h iringrokerijen

en inleggerijen

SSexicfit a a n  de HA. Oledext,

B ij het einde van  het verlopen ja a r  en het begin van  een n ieuw  past 
het even na te gaan hoe de toestand zich voordoet, een ve rg e lijk in g  te m a
ken moet vroeger en te trach ten  de to ekom st in te zien.

Vooraleer de toestand in eigen land te b ekijken , kunnen w ij best eerst 
nagaan hoe deze zich  in  W est-Europ a  voordoet, w a a r steeds de belang- 
rijkste  haringvoortbrengst te r w ereld p laa ts vond.

Volgens de cijfers ontleend aan het en meer zullen ontwennen haring te 
verslag opgemaakt tijdens de laatste eten.
hariagconierenàe te ’s Gravenhage,
heeft de huidige productie van ha-

Het zal nodig zijn door inslaande
propaganda het verbruik van haring capaciteit.

voegde instanties te kunnen optreden.
Het werd tijdens de oorlogsjaren en 

ook nadien bewezen dat de voort- 
brengstmogelijkheden onzer haring- 
bedrijven meer dan voldoende zijn 
om de eigen markt te bevoorraden 
Zelfs sedert vorig jaar kennen wij 
opnieuw overproductie en werken on
ze bedrijven beneden hun normale

ring, vergeleken met deze vóór de oor- aan te wakkeren en te doen uitsehij-
log - en niettegenstaande de ver lie- --
zen geleden door deze laa.tsi.e -, een 
belangrijke stijging ondergaan, welke 
tot uiting komt door volgende gege
vens (alles in mill. kgr. uitgedrukt) :

nen dat het een lekkere en goedkope 
voeding is, welke op velerlei berei
dingswijzen verkrijgbaar is.

Wat wij wel uit Holland en ook van 
elders te betrekken hebben, is ge
keelde en ongekeelde drijfnetharing, 
die wij dan wel zelf kunnen roken

Een ander gevaar, welke voor onze en inleggen om eigen arbeiders werk 
rokerijen en inleggeri!en wederom op- te verschaffen.

De reders van vissersvaartuigen wor
den er aan herinnerd dat zij het als 
een dringende plicht dienen te be
schouwen de Waterschout van hun 
haven in te lichten wanneer een hun
ner vaartuigen gedurende de reis niets 
van zich laat horen.

De rederijen weten welke de ver
moedelijke duur van de reis is, ver
mits hun approvisionering en tevens 
nun marktregeling daarop steunen; ze 
staan radiotelefonisch in verbinding 
met hun schipper en kennen dus even
tueel zijn verplaatsingen op zee of de 
moeilijkheden waarmede hij heeft te 
kampen; ze zijn vertrouwd met de 
eigen gewoonten van hun schippers 
hetgeen hen toelaat, bij afwijking van 
die gewoonten, sommige veronderstel
lingen te maken die, wanneer ze ter 
kennis waren van de waterschout, 
amotshalve veiligheidsmaatregelen

vanwege deze zouden uitlokken in het 
belang van mensenlevens die blootge
steld zijn. De rederijen zijn dus aan de 
bron van alle inlichtingen en hebben 
dan ook als plient, niet alleen in het 
belang van het behoud van hun 
vaartuig, maar O O K  EN VOORAL IN 
DIT VAN DE BEMANNING EN VAN 
DEZER FAMILIELEDEN, onmiddel
lijk bij de Waterschout aangifte te 
doen van alle feiten, die zouden wijzen 
op een vermoeden van ongeval.

Verder dienen zij hun schippers op 
het hart te drukken, inlichtingen, 
die ze omtrent andere schepen tij
dens hun reis vernamen, spontaan en 
onmiddellijk bij de Waterschout te ko
men aangeven, en zelfs, indien het op 
verzoek is van deze laatste, deze in
lichtingen van uit zee, via Oostende 
Radio over te maken.

1939 1947 1948
282 229 274
113 98 96

7 33 24
123 140 150

525 500 544

oductie van ha |n g  :
1939 1947 1948
710 635 1032
27 32
76 73

155 216 150

.968 956 1182

roductie van  h a rin g  :
1939 1947 1948
525 500 544
968 956 1300

1493 1456 1844

West-Europese productie van h arin g

Engeland
Frankrijk
België
Holland

Noorwegen
Denemarken
Zweden
IJsland

West-Europ a 
Noord-Europa

Van al de Europese landen heeft 
België de belangrijkste productiestij
ging, alhoewel onze totale voort- 
brengst gering is vergeleken met de 
andere voortbrengende landen.

In West- en Noord-Europa gaan wij 
naar een overproduce e indien de af
zet in de overige landen, welke steeds 
de voornaamste afnemers waren van 
haring, niet ruimer wordt. Inderdaad, 
door allerlei moeilijkheden zoals de- 
vlezenschaarste, tolhindernissen, ge
leide economie, enz..., is de verkoop 
naar deze gebieden, zoals Rusland, 
Polen, Duitsland, Tjecho-Slowakije, op 
verre na niet wat het zou kunnen z’jn.

In ons land wordt het grootste deel 
der productie, althans van volle ha
ring, door de rokerijen, inleggerijen 
en conserverijen afgenomen. iJle ha
ring wordt nog weinig voor deze doel
einden aangewend en dient dus af
zet te vinden door export.

De invoer van onze volle trawler- 
haring in verse of gezouten toestand, 
welke na het einde van de oorlog mo- 
geli.k was gez;en de algemene schaar
ste aan voeding, zal voortaan zeer 
moeilijk zoniet onmogelijk worden ge
zien de overproductie van drijfnetha
ring, die ten gevolge de betere hoeda
nigheid en grotere bewaarzaamheid 
meer geprezen wordt.

Onze trawler-haringvisserij is dus 
bijna uitsluitend aangewezen op onze 
eigen rokerijen, inleggerijen en con
serverijen, en een bevredigende toe
stand van deze is dus de voornaamste 
factor van renderende -uitbating onzer 
volle haring-campagne.

De belangrijkste stijging van eigen 
aan voer heeft voor gevolg gehad : een 
merkelijke vermindern g van invoer 
uit Holland, wat bewezen is door vol
gende cijfers :

E igen  productie volle h a rin g  :
1838 5.883.382 kgr (volle en ijle sa
men); 1947 15.242.465 kgr. (volle al
leen) ; 1948 14.500.951 kgr. (volle al
leen).

Invoer verse volle h a rin g  u it Holland

daagt, is de geduchte concurrentie 
onzer Noorderburen, die wij vóór de 
oorlog maar al te goed gekend hebben

Gezien de afnemende afzet in hun 
eigen land, zullen de Hollanders zich 
wederom meer op onze markt gaan 
tQ°Ieggen. Door goedkopere lonen, be- 
reidingskosten en vervoer, is het hun 
mogelijk onder onze prijzen te leve
ren.

Tot nu toe is de invoer van Holland
se bewerkte haring beperkt gebleven, 
daar in het handelsakkoord slechts 1 
millioen kgr. ingeschreven werd, als- 
wanneer onze Nctorderburen merke
lijk meer hadden voorgesteld.

Dit is te danken aan de tussen
komst van de Groepering der Vis- 
nijverheden en de Nationale Federatie 
bij onze Overheden.

Benelux betekend dan ook voor on
ze rokerijen, inleggerijen en conser
venfabrieken een groot gevaar, waar
voor wij tijdig voorzorgen zullen moe
ten nemen willen wij niet het slacht
offer er van worden.

Hiervoor is het vandoen dat allen, 
groot en klein, eendrachtig bij de 
groepering aansluiten, om deze toe te 
laten in naam van allen bij de be-

Daar inderdaad onze eigen aanvoer 
van volle haring alleen bestaat uit 
trawler-haring, welke slechts gedu
rende een beperkte periode besch’k- 
baar is en deze geen voldoende be
waarzaamheid heeft, is het nodig be
paalde soorten, o.m. drijfnetharing 
in te voeren.

Een zeer gunstige verbetering werd 
echter tijdens het verlopen jaar be
reikt, en wel dat de factuurtaks nu 
aan de bron toegepast wordt, en hier
mede alle verdere wantoestanden uit
geschakeld werden.

Alles samen beschouwd, mag be
sloten worden dat de periode, welke 
wij tegemoet gaan, wel moeilijker zal 
zijn dan deze d’e voorbijj is.

Laat ons echter geen hoop opge
ven, doch verder gezamenlijk onder 
steunen om de moeilijkheden, die wij 
te verwachten hebben, beter te kun
nen trotseren.

Daarom zal niet alleen onze eigen 
actie vandoen zijn, maar ook de me
dewerking van onze visserijmiddens, 
wier belangen nauw met onze samen
gaan.

Ant. V an  den Abeele

(9 eerste maanden)

ja a r
1938
1947
1948
1949

kgr.
733.000

5.000
48.000
45.000

Niet alleen de invoer van Hollandse 
verse haring nam gevoelig af ten ge
volge van eigen belangrijker voort- 
brengst, doch ook deze van gezouten 
en gerookte haring verminderde aan
zienlijk, namelijk :

Invoer gezouten h a rin g  (in  k g r.)
1938 1947 1948

Holl. 16.351.000 8.063.000 9.637.000 
Noorw. 735.000 796.000 265.000

Totale  in voer gezouten h a rin g  :
Alle landen samen

18.073.000 9.001.000 10.045.000

Invoer gerookte h a r in g  u it Holland 
1938 1947 1948

2.309.000 921.000 243.000

To ta le  invoer gerookte h a rin g  : 
1938 1947 1948

2.646.000 960.000 253.000

Hoe doet zich nu de toestand onzer 
haringverwerkende nijverheid voor

Wij mogen zeggen van jaar tot jaar 
minder goed, gez’en de toenemende 
voortbrengst van allerlei andere voe
dingsproducten, het verbruik van ha
ring juist zoals van de verse vis - doet 
afnemen. ts - î :•

Hetzelfde verschijnsel doet zich ln 
andere landen voor, namelijk in Hol
land, : en het kan voor de J toekomst 
een gevaarlijke toestand teweeg bren- 
gen, daar de verbruikers zich meer

Voorvallen in de visserij
V R E E M D E  V A N G ST

Het vissersvaartuig 0.238, van de 
visvangst op de Fladen bracht een 
45 cm. lange vis binnen welke door 
kcV worden thulsgewezen en werd 
aan het museum «Paster Pype» afge
staan.

S C H A D E G E V A L L E N  OP Z E E

De 0.278 van reder A. Gonsaeles

fot bevordering van het 
visverbruik

vruchten gevent, morgen met vis, enz. 
Wanneer de markten overvoerd zijn, 
kunnen deze handelaars dan ook een 
belangrijke taak vervullen, daar zij in 
alle stralen en stegen doordringen en 
zodoende afzet scneppen voor het door 
zijn overvloed op dat ogenblik anders

Aan de hand van hetgeen in onze 
vorige bijdrage medegedeeld werd, 
gaan wij nu na door welke middelen 
net visverbruik in ons land zou kun
nen bevorderd worden.

In het belang van de volksgezond- 
hedi en het visserijbedrijf zelf, moe
ten alle middelen er op gericht zijn moeilijk te verkopen product, 
om de vis zo goedkoop mogelijk en 
gemakkelijk verkrijgbaar te stellen.
Hiermede moet gepaard gaan, het 
voeren van propaganda voor het vis
verbruik en een passende ruchtbaar
heid van hetgeen voor de goede toebe- 
reidig van vis wordt vereist.

Bericht aan 

Zeevarenden

Z E E W A A R T S E  S C H IE T O E F E N IN G E N

KUST : Lombartzi^de - Verboden 
sector.

Van 1 Januari 1950 af tot 28 Fe
bruari 1950 zullen op alle werkdagen 
schietoefeningen uitgevoerd worden 
van 8 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur, 
plaatselijke tijd.

Aan de scheepvaart wordt de ver
boden zone als volgt bepaald : Een 
sector met 1 1/2 zeemijl straal, uit
gaande uit de peiling 106° van de W a
tertoren van Lombartzijde en getrok
ken tot aan de wal, dwars van de W a 
tertoren van Westende.

De schietoefeningen zullen kenbaar 
gemaakt worden door een rode vlag 
waarvan de zijde 2 meter bedraagt 
met een bolvormig signaal er BOVEN, 
gehesen aan de top van een mast, ge
plaatst op de Watertoren van Lom
bartzijde.

De schippers en kapiteins die in 
de hierbovenvermelde verboden zone 
zullen varen zullen rechterlijk ver
volgd worden overeenkomstig Art. 55 
van de Wet van 5 Juni 1928 Tucht en 
Strafwetboek van de Koopvaardij en 
de Zeevisserij.

Nieuwpoortse
visserijbelangen

N IE U W E  E E N H E ID
De Nieuwpoortse visserijvloot is 

weer aangegroeid met een nieuw 
schip. Het betreft de N.761 «Vrede in 
Christus» voorzien van een motor 
Deutz van 100 PK. \Het vaartuig is 
heel modern uitgerust en een flinke 
aanwinst voor onze haven. We wen
sen aan de eigenaars de hh. Vercou- 
ter Rafaël en zonen veel voorspoedige 
reizen.

L IC H T E N  IN D E  V IS M IJN
Door sommige kopers werd geklaagd 

dat er na 20 uur in de vismijn geen 
voldoende verlichting meer is. De ben
nen haring en sprot die afkomstig 
zijn van vaartuigen die rechtover de 
vismjn gemeerd liggen en daar lossen 
moeten door ae mijn naar de voertui
gen gebracht worden wat door de 
duisternis een onaangename karwei 
is. Door de leiden van de contactcom
missie weiden stappeh gedaan bij de 
burgemeester die beloofd hseft dat 
die zaak in orde zou komen.

welke ter visvangst was op de «Witte 
Bank», kreeg een zware zee op de 
achtersteven, waardoor het korretouw 
afgeknakt werd en verloren ging. Ter 
hoogte van boei GH6, gekomen stak 
de storm opnieuw op en liep het schip 
nogmaals schade op een reddings 
boot, bazaanzeil, enz.

De N.741 van Desaever Henri en 
Nestor, werd met de korre in de 
schroef naar de haven van Nieuw- 
poort opgesleept door de N.744 van 
Desaever H. en N.

De bemanning van de N.818 welke 
ter hoogte van de Westhin der bank 
de visserij beoefende, stelde plots 
vast, dat het vaartuig water maakte 
en dat dit geschiedde langs de schroef 
bus. Er werd gepompt en de terugreis 
aangevangen. Bij het op de kuisbank 
zetten stelde de schipper vast, dat 
de schroef beschadigd was, waar
schijnlijk door het slaan op een zich 
onder water bevindend onzichtbaar 
voorwerp.

Terwijl de 0.326 «Monte-Christo» 
van reder L. Verbanck aan de korre 
lag ter hoogte 20 mijl Nt..C. van Ter- 
schellingen, kreeg het vaartuig plots 
een zware zee, waardoor een bootdek- 
sel weggeslagen werd. Er werd ook 
schade berokkend aan de tanks. De 
reis kon normaal voortgezet worden.

Toen de 0.33 «Jupiter» aan anker 
lag te Southwold, is plots de wind 
uitgeschoten naar Z W  en tengevolge 
daarvan is het touw gebroken en 
heeft de 0.33 zijn anker en 20 vadem 
touw verloren.

De 0.337 «Marjolène» welke ter 
visvangst was op 25 mijl N N W  van 
Ter schellingen, kreeg bij het inhalen 
van de kor, daar storm uitgebroken 
was, een zware zee over dek waardoor 
schade werd aangericht aan de gelei
der van dc winch. Dientengevolge 
kwam de riem van de winch in brand 
alsook de dynamo. De visserij kon 
tenslotte verder beoefend worden.

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

H E IS T S E  V IS S E R

Matroos Julien Janssens, wonende te 
Heist, in de Polderstraat, kon tijdens 
de visvangst aan boord van Z.251 een 
drijvende fles uit het water vissen. De 
fles bevatte een briefje waarop ge
meld werd dat de fles in kwestie in 
1924 van boord van het stoomschip 
Orania op 1000 mijlen van de Brazi
liaanse kust aan het water was toe
vertrouwd. De vinder werd verzocht 
zich kenbaar te maken bij dhr Van 
Riet, een Hollander die destijds op de 
«Oriania» voer. Deze persoon wilde de 
invloed van de stromingen in dit 
oceaangedeelte nagaan.

Dhr Van Riet had in totaal drie 
flessen in zee geworpen. Een er van 
werd reeds lange tijd teruggevonden. 
Deze door Julien Janssens opgevist 
dreef thans reeds 25 jaar op zee,: Dhr 
Van Riet, die Inmiddels te Alkmaar 
een hotel uitbaat heeft Janssens bij 
hem uitgenodigd. Voor dhr Van Riet 
zal deze fles zeker een kostbaar aan
denken blijven. De 17-jarige Heistse 
matroos bezorgde hem wellicht de 
aangenaamste verrassing van zijn le
ven.

H E T  B E LA N G  D ER  
G E M E E N T E L I J K E  T U S S E N K O M S T
De ervaring in andere landen op

gedaan heeft overtuigend geleerd 
dat de uitbreiding van het visverbruik 
daar voor een aanzienlijk deel aan de 
gemeentelijke bemoeiingen ,met de 
visverkoop is te danken.

Het is een groot voordeel dat bvb. 
hetgeen in Duitsland ontbrak, toen 
men daar met de propaganda aan
ving, hier reeds in verschillende plaat
sen bestaat : nl. gemeentelijke vis- 
afslagen en markten zodat door ver-

O P R IC H T IN G  VAN D E T A IL H A N D E L  
A F S L A G E N

Om  de verkoopprijzen van de vis 
laag te kunnen stellen, moet in de 
eerste plaats zo goedkoop mogelijk 
kunnen ingekocht worden. Daarvoor 
zijn detailhandel-af slagen nodig, 
waarheen de groothandelaars en de 
vissers rechtstreeks van de aanvoer- 
plaatsen in consignatie kunnen zen
den en waar de kleinhandel zich da
gelijks van vis kan voorzien.

Alleen waar de kleinhandel in de 
gelegenheid is, vis ’s morgens zelf in 
de kustplaatsen in te kopen, zou een 
dergelijke afslag overbodig zijn te 
acnten. In tegensteLing met de con- 
sumptie-markten is, om voor de hand 
liggende redenen, voor de even be
doelde afslagen centralisatie wense
lijk. De kosten voor de afslag geheven 
behoren zo laag mogelijk te zijn en

betering, uitbreiding of betere organi- njet meer te bedragen dan in werke-
satie van het reeds bestaande, het be
oogde doel, voor een deel reeds bereikt 
kan worden,

Daarnaast zou een vermeerdering 
van het aantal van deze inrichtingen 
en toepassing van sommige maatrege
len, die elders succes hebben gehad, 
in aanmerking kunnen komen.

Er dient hierbij wel in het oog te 
worden gehouden dat al deze bemoei
ingen betrekking hebben op de goed
kope, hoewel zeer goede massavis en 
niet op de fijne vissoorten, als tong, 
tarbot, enz. Deze zullen, uiteraard, 
evenmin als oesters, kaviaar en kalfs
vlees, enz., voor volksvoedsel in aan
merking komen.

IN W A T  KA N  D E  G E M E E N T E L IJ K E  
T U S S E N K O M S T  B ES TA A N  ?

Hetgeen van gemeenteswege zou 
kunnen gedaan worden om de massa- 
vis meer tot volksvoedsel te maken, 
komt in het kort op het volgende 
neer :

Voor de steden met voldoende be
volking en uitgebreidheid zou, wat de 
consumptie-markten betreft (de 
markten dus waar de verbruikers ko
men kopen) in plaats van een centra
lisatie, zoals thans bestaat, decentra
lisatie gewenst zijn. Er zou dus niet 
één centrale consumptie-markt moe
ten wezen, maar een aantal kleine, 
eenvoudige, luchtige en hygiënisch in
gerichte van gemeentewege te exploi
teren vishallen gebouwd moeten wor
den op doelmatige gekozen plaatsen 
en wel in de eerste plaats in de volks
buurten en verder ook op andere 
plaatsen, die eniger mate als centra 
der verschillende wijken of wijkge- 
deelten zijn te beschouwen.

Voren bedoelde kleine hallen zouden 
in een aantal stands zijn te verdelen, 
die tegen een zo laag mogelijke prijs 
aan de handelaars worden verhuurd; 
in geen geval zouden dus andere fac
toren voor de berekening der huur en 
rente van afschrijving van het bouw- 
kapitaal en de bedrijfskosten mogen 
gelden.

Door deze hallen zou wellicht de ge
regelde straathandel voor een groot 
deel overbodig worden.

Hoewel door deze straathandel ver
bruikers worden bereikt, welke anders 
wellicht geen vis zouden kopen, gaat 
dit voordeel door de hoge prijzen 
welke de betrokken handelaars veelal 
vragen gedeeltelijk verloren. Zij 
trachten zich nl. dikwijls een kleine 
kring afnemers van meer fijne soor
ten tegen hoge prijzen te scheppen.

Het toezicht op de deugdelijkheid 
der vis bij deze over de gehele stad 
verspreide handelaars, is verder zeer 
moeilijk, daar zij de overgehouden vis 
meermalen één of meer dagen bij zich 
aan huis bewaren, in daarvoor meest
al ongeschikte ruimten, is zulk toe
zicht, evenals in de kleine viswinkel- 
tjes in de volksbuurten, niet overbo
dig.

Dit geldt niet of slechts in geringe 
mate voor de ongeregelde straathan
del met karren, in verschillende ste
den, die afwisselend dat artikeL op
koopt, dat in grote hoeveelheden en 
daardoor goedkoop verkrijgbaar is. 
Vandaag wordt met groenten of

lijkheid en op de duur noodzakelijk 
is.

Voor de afzenders van deze is het 
van overwegend belang dat deze af
slagen zorgvuldig worden uitgebaat; 
zij behoren er zeker van te zijn dat zij 
inderdaad de werkelijke opbrengst 
van hun product ontvangen en dit 
aan geen voor de kwaliteit nadelige 
invloeden zodat ze, met volle vertrou
wen, hun vis aan deze afslagen kun
nen toevertrouwen.

D E T A IL H A N D E L  A F S L A G E N  N IE T  
O V E R B O D IG

Ogenschijnlijk vormen deze afsla
gen voor de kleinhandel, een overbo
dige tussenkomst, die tot onnodige 
verhoging van de visprijzen leidt. In 
werkelijkheid is dat zeker niet het ge
val omdat voor de verzorging der con- 
signatie-afslagen, veelal door een be
paalde groep handelaren op de kust
plaatsen kan gekocht worden. Door de 
grote hoeveelheden die zij meestal 
verzenden, kunnen zij zich met kleine 
winst tevreden stellen. De prijzen 
waarvoor de kleinhandelaras op de 
detailhandel-afslagen kopen, kunnen 
dan ook lager zijn dan die waarvoor 
zij, in verband met hun betrekkelijk 
geringe omzet, rechtsreeks aan de 
groothandelaars zouden kunnen ko
pen.

Overigens biedt het kopen op der
gelijke markten door de detailhandel 
nog enige andere voordelen. Door de 
afslagen door de kleinhandel, wordt 
de kleinhandelaar in de gelegenheid 
gesteld zich geregeld elke morgen van 
de benodigde vis te voorzien tegen 
prijzen die niet hoger zijn dan deze 
van de groothandel. Aangezien hij 
zich daar dagelijks van de nodige 
vis kan voorzien behoeft hij ook niet 
meer in te slaan dan hij voor zijn da
gelijkse omzet nodig heeft. Dienten
gevolge behoeft hij geen risico van 
betekenis voor het beaerven van zijn 
waar te lopen en zal hij dus, bij vol
doende omzet, de prijzen voor de ver
bruiker laag kunnen stellen. Een an
der middel nog om het risico voor het 
bederven van de vis zo laag mogelijk 
te stellen is het aänbrengen van een 
kleine koelkamer en van een toestel 
voor het visbakken in elk der vishal
len. Alle vis, welke ’s avonds niet ver
kocht is, zou dan, hetzij in de koel
kamer bewaard of beter wellicht kun
nen gebakken worden. Ook voor de be
vordering van het visverbruik zou 
het verkrijgbaar stellen van ge
bakken vis in deze hallen zeer gun
stig kunnen werken.

In het buitenland heeft de afzet 
daarvan in de winkels in de volks
buurten een grote omvang verkregen. 
Er werden bakovens voor vis in de 
handel gebracht waarbij de ovenlast 
voor de omgeving is opgeheven daar 
geen verbranding van vet plaats 
heeft. Deze ovens zijn klein van om
vang met zeer grote capaciteit, werken 
zeer economisch en leveren uitste
kende productén. Plaatsing van een 
dergelijke,.oven, in elk der hallen zou 
dus gten bezwaar kunnen oplevçren 
terwijl zij van groot nut zouden ̂ kun
nen zijn. In ons volgend nummer ko
men wij op de kwestie terug.
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PR
He) inblikken van levende kreeften

Een firma in Boston USA. heeft een 
uitvinding op haar actief genomen die 
verbazende resultaten geeft en een 
ware revolutie in de industrie zal te
weegbrengen.

Levende kreeften worden ingeblikt 
en een maand nadien aan om het even 
wie over het gehele land levend thuis
gebracht.

Deze nieuwe methode waarvan de 
formule nog geheim gehouden wordt, 
laat toe de kreeft levend in te blikken 
en hem een maand later, levend uit 
hetzelfde blikje te halen.

De firma steunt vooral op het feit 
dat de kreeften uit die blikken ge
haald heel weinig bacteriën bezitten 
en na hun eventuële preparatie (ge
kookt of om het even hoe) lekkerder 
smaken dan de kreeften die vers ge
vangen geprepareerd worden.

Als aan de voorzitter van de maat
schappij gevraagd werd hoe dit kwam, 
werd eenvoudig geantwoord : «Dat is 
allemaal de geheime formule».

De voorzitter van de «Live Pac» (zo 
wordt de maatschappij genoemd), zei 
verder dat de kreeften die gebruikt 
worden allen afkomstig zijn uit de 
wateren van Maine of van Canada. 
Nog over de nieuwe uitvinding pra
tend, was hij van oordeel dat dit het 
beste vertegenwoordigde van wat tot-

DE TO N G
(Soleo vu lg a ris  Quens)

Deze vis behoort evenals de «tar
bot» en de «griet», tot de z.g.n. fijne 
vissoorten en wordt in Engeland en 
Frankrijk «Sole» en in Duitsland 
«Plunder» genoemd. Zijn vlees is zo
wel gekookt als gebakken zeer smake
lijk, doch daar tong, vooral die van 
middelbare grootte, nogal prijzig 
is, ziet men hem hoofdzakelijk op de 
tafd van de meer gegoeden opge
diend.

Het is een langwerpige ovale vis 
met een sterk afgeronde snuit en een 
kleine bek. Zijn ogen staan aan de 
rechter zijde van de kop, terwijl de 
huid aan deze zi’de zandkleurig is.

Daar zijn huid, die met kleine 
schubben is bedekt, zeer ruw aan
voelt, wordt hij voor dat hij bereid 
wordt, gestroopt.

Hij kan een lengte van pl.m. 50 cm. 
bereiken, doch de tongen, die gevan
gen worden zijn over het algemeen 
aanmerkelijk kleiner. Hoewel de tong 
feitelijk een Zuidelijke vis is, en zó7 
wel in de Middellandse zee, als langs 
de Noord- en de Noordwestkust van 
Afrika wordt aangetroffen, komt hij 
ln het Engels kanaal, rondom Enge
land en in de Noordzee, eveneens 
veelvuldig voor. Langs onze kust is 
dit vooral het geval op modderige 
met zand vermengde gronden. Hij 
plant zich in de voorzomer voort, 
hoofdzakelijk in de maanden April 
tot Juni. De eieren van deze vis heb
ben een grootte van 1 tot 1,5 mm. en 
Zij.n evenals die van de overige plat

vissen pelagisch,
Wat zijn voedsel betreft, dit be

staat hoofdzakelijk uit diverse soor
ten wormen en ook uit schaaldieren; 
de grotere exemplaren daarentegen 
hebben ook wel visresten in hun 
maag.

Behalve de «Soleo vulgaris», wordt 
er langs onze kust eveneens nog een 
veel kleiner soort tong aangetroffen, 
die echter niet groter dan 13 à 15 cm. 
wordt en «Dwergtong» wordt ge
noemd. Niettegenstaande deze dwerg- 
tongen door velen voor z.g.n. gewone 
kleine tongen worden aangezien, zi';n 
ze hiervan toch onmiddellijk te on
derscheiden aan de zwarte streepjes, 
die zowel op de rug als de anaalvin 
voorkomen.

Ze houden zich vooral dicht nabij 
de kust op, zodat er jaarlijks grote 
hoeveelheden door onze gamalen-vis- 
sers met de nauwmazige garnalen-kor 
worden gevangen.

Van de Middellandse zee tot in het 
Engelse kanaal wordt er eveneens 
nog een andere soort tong aangetrof 
fen, d'e een lengte van ongeveer 35 
cm. kan bereiken en als «Franse 
tong» bekend staat. Aangezien deze 
vis slechts zeer sporadisch in de 
Noordzee gesignaleerd wordt, is een 
beschrijving hiervan o.i. overbodig.

D. KRUIJFF

Electrische zeevisserij
De Duitse onderzoekingen en proef

nemingen in verband met het aan
wenden van electrische stroom in de 
visserij verwekken, zowel in als buiten 
Europa, grote belangstelling.

In vele dagbladen wordt dit pro
bleem uitvoerig behandeld en gecom- 
menteerd en het toonaangevend 
Noors blad «Verdens Gang», schrijft
o.m. dat deze methode de onzeker- 
heidsfactor grotelijks zou uitschakelen 
en de visserij zeer zeker winstgevender 
zou worden. Een nadeel is, volgens de
ze reporter, er aan verbonden, nl. de 
verdwijning van de meeste kleine en 
middenslagvaartuigen .
Talrijke Italiaanse dagbladen schen

ken eveneens aandacht aan deze proe
ven en een Italiaanse rederij, die 
niets dan stoomtrawlers telt, heeft 
zich met de Duitse technici in verbin
ding gesteld om bijzonderheden over 
de uitslag hunner bevindingen te ver
nemen.

De Verenigde Staten blijven natuur
lijk ook niet onverschillig en verschil
lende Amerikaanse firma’s zouden 
zich reeds onmiddellijk aan het werk 
zetten om de praktische uitvoering te 
bespoedigen.

nogtoe op gebied van voedingsconser- 
ven volbracht werd, beweerde dat het 
veel beter was dan de quicK-freezing 
die nochtans veel aanhangers scheen 
te heDDen. Wat verder de kreeften be
treft, heeft dezelfde maatschappij een 
tank op de markt gebracnt die van 75 
tot 150 levende kreeften kan bevatten 
en ze Dinst een vierweüenperiode met 
goed gevolg zal in leven houden. Deze 
enorme tank houdt de kreeften in wa
ter waarin een zekere oplossing (een 
ander geheime formule) toegevoegd 
werd.

Voorzitter Mac Donald zegt verder 
dat zwakke kreeften die in de oplos
sing van de tank gedompeld worden, 
zich zeer vlug herstelden en in korte 
tijd even gezond waren als de beste 
kreeften die op hetzelfde ogenblik in 
de tank gebracht werden.

Onlangs werd die tank tentoonge
steld op een nandelsfoor in de USA. 
Alle kreeften die er in aanwezig waren 
leefden nog na de vier weken die de 
foor duurde.

De bezoekers konden door een gla
zen wand aLe bewegingen van de 
kreeften nagaan.

Dhr Mac Donald legde ook nadruk 
op het feit dat deze tank mettertijd 
voor de vishandelaars onontbeerlijk 
zou worden daar het, volgens hem, 
veel aantrekkelijker is, de kreeften te 
zien rondzwemmen dan ze bewegings
loos op een hoop ijs te zien liggen.

Deze tank werd nu reeds geduren
de enkele tijd in de «Mac Donald’s pro
duction plant» met veei succes toege
past en 8.000 kreeften werden er in le
vend gehouden voor perioden van 4 à
5 weken.
A^s bestellingen voor de schaaldieren 

binnenkomen worden ze uit de tank 
gehaald, vlug in de blikken ingepakt 
en gezonden per spoor met camion of 
per vliegtuig.

F R A N K R IJ K

D e Octoberstorm heeft veel slachtoffers
gemaakt

De tragische Octoberstorm heeft in 
Frankrijk ongeveer 90 slachtoffers 
gemaakt. Daar dit een bijzonder groot 
cijfer is, heeft de Commission de la 
Marine Marchande de l’Assemblee 
Nationale besloten een enquête te 
openen nopens de redenen van deze 
schipbreuken.

Er werd uitgemaakt dat regelmatig 
en in voldoende mate stormwaar- 
schuwingen door verschillende sta
tions per radio uitgezonden werden. 
Wat nu dient uitgemaakt is of de 
schepen op zee en meer speciaal de 
vissersvaartuigen deze berichten op
vangen en tweedens in welke mate 
door de schippers aan deze berichten 
geloof gehecht wordt.

Het spreekt van zelf dat de vaar
tuigen met radio aan boord de be
richten opvangen, maar in de Franse 
visserij, varen nog veel vaartuigen op 
de tonijnvangst met zeilen. Deze 
schippers zijn dus uitsluitend op 
eigen observatie aangewezen : uit
zicht van hemel en zee, orientering 
van de wind, hoogte van de barome
ter, enz., in de veronderstelling dat 
alle schepen met een barometer uit
gerust zijn.

Wat het antwoord op de tweede 
vraag betreft, zou men waarschijnlijk 
heel verwonderd ópkijken dat aan de 
weerberichten niet meer krediet ge
geven wordt, en aan een andere kant 
dan weer is dit begri’pelijk vanwege 
de herhaalde fouten die ze soms 
bevatten.

Dan zijn er ook nog de fouten die 
een schipper bij het manoeuvreren 
van zijn vaartuig kan begaan. Deze 
moeten in de toekomst kunnen ver

meden worden en dit is hoofdzakelijk 
het werk van het onderwijs, samen 
met het aanbrengen aan de schippers 
van de elementaire begrippen van 
metereologie.

XXX

&en âûef aan 

dflw. Q. ‘JMdauLt

De algemene secretaris van de 
Franse federatie van de professione
le Syndicaten heeft aan dhr G. Bi
dault een brief gericht waarin de ha
chelijke toestand van de Franse vis
serij uiteengelegd wordt. Veel wordt 
er in gehekeld : het verdwijnen van 
de Minister van de Koopvaardij, het 
taxeren van de visserijproducten, de 
laksheid van de regering tegenover 
het stijgen van de prijzen, de veran
dering ten nadele'van de visser in de 
wet op de pensioenen, de invoeren 
van vreemde visserijproducten vân 
uit landen waar de kostprijs ver be
neden die van de Franse markt staan, 
en eindeli’k de concurrentie van de 
Franse protectoraten zelf. Schrijver 
vraagt dat dhr Bidault zou ingrijpen 
om het bedrijf meer leefbaar te ma
ken.

Kriskras
— In November laatstleden werd in j 
de haven van Hamburg een steur aan- 
gebracnt van 2.20 m. lang. Zijn ge-̂  
wicht bedroeg 161 pond.
— De economische waarde van de 
steur ligt in zijn smaakvoi vlees en de ■ 
kuit die, over een zeeft gewreven en 
met wat zout vermengd, de echte ka-; 
viaar geeft.
—  Weet ge dat de goede kaviaar j 
slechts verkregen wordt van steurkuit 
waarvan de eitjes niet volledig rijp 
zijn ?
—  Een grote diepvriesinstallatie 
kwam onlangs in Chili in werking. Zij | 
kan dagelijks 50 Ton vis verwerken en. 
1000 Ton bevroren vis stockeren.
— Zwaardvissen worden in aanzien-[ 
lijke hoeveelheid in de wateren van 
Chili gevangen. Meestal wordt het 
vlees bevroren en in stukken van 100 i 
lbs in de handel gebracht. f \
—  We vragen ons af waar men voor 
België een gemiddeld visverbruik 
haalt van 10 kgr. Dit cijfer vonden we 
inderdaad bij het overlezen van een! 
statistiek. Afgaande op de onjuistheid 
van het cijfer voor België achten we 
het niet nodig de volledige lijst onder "  
de ogen onzer lezers te brengen al vin- R  
den we het spijtig dat het voor ons 0 
land opgegeven cijfer niet juist is... j
—  Niet alleen de wijn verbetert met — 
oud worden. Ook de kwaliteit van in 
olijfolie geconserveerde zalm en sar
dienen verbetert. Zalm, die dertig ja- 
ren in een blikken doos had doorge
bracht was nog uitstekend van smaak. (

Verhoogd visverbiuik in Canada
In 1948 werd in Canada per hoofd 

12,2 lbs vis gegeten, hetzij een verho
ging van 3/4 pond in vergelijking met 
vorig jaar. Daarmede steeg het visver
bruik met 7 t.h.

Die toenemende consumptie valt 
samen met deze die in de Verenigde 
Staten wordt geregistreerd.

In Canada is ze voornamelijk te wij
ten aan een groter verbruik van con
serven. De exportmoeilijkheden welke 
de conservenfabrikanten ontmoetten, 
brachten hen er toe een intensieve 
propaganda in het binnenland op 
touw te zetten. Zoals blijkt uit de sta

tistieken gebeurde dit met goed ge
volg.

&e pitchaxduantyó 

ee#t fiaóca

De pilchardcampagne is op een 
sisser uitgelopen aangezien de vis in 
commerciële hoeveelheden niet kon 
geproduceerd worden.

NOORS jaarboek over 
de visserij

De Noorse Export Council heeft een 
boek uitgegeven over de Noorse vis
serij met het doel deze aan de bui
tenlanders beter te laten kennen .

Het boek dat talrijke illustraties be
vat en verscheidene artikels, allen 
even interessant, is buitengewoon 
verzorgd

Zelfs al is men niet in de visserij 
bedreven, neemt men het voor zijn 
aantrekkelijke couverture ter hand 
en gaat er in aan het bladeren; en 
willens nillens gaat men aan het le
zen.

Hier volgt een klein artikel ter do
cumentatie van onze lezers.

H A R IN G O L IE , H A R IN G M E E L , 
V IS M E E L

H aringo lie  en haringm eel

De Noorse haringolie en -meelin- 
dustrie is gebaseerd op seizoenvisse- 
rijen op grote schaal. De gemiddelde 
jaarlijkse haringaanvoer beloopt on
geveer 600.000 ton; van deze hoeveel
heid worden zowat de twee derden 
verwerkt door 72 haringolie en -meel
fabrieken. Op hun beurt leveren deze 
een gemiddelde van 70-80.000 ton en 
20-30.000 ton haringolie per jaar.

Verschillende factoren laten nu toe 
een grotere aanvoer van grondstof 
voor de toekomst te hopen : de uit
breiding van de vloot, de grotere ver
werkingscapaciteit van de fabrieken 
en verschillende technische hulpmid
delen die de visser zich nu kan per
mitteren (echo-sounder b.v.).

De verwerkingsmethode die de in
dustrie tot nog toe gebruikt heeft be
stond hoofdzakelijk uit een kookpro- 
cédé waarna water en olie uitgeperst 
worden, terwijl wat overblijft stukge
sneden wordt, gedroogd en tot vis
meel verwerkt wordt. Het scheiden 
van water en olie gebeurt in speciale 
afscheiders. Alle mogelijke pogingen 
worden aangewend om tot nieuwe 
productiemethodes te komen die een 
beter en meer rationeel gebruik van 
de haring zou mogelijk maken.

Vóór de oorlog maakte deze in
dustrie de basis uit van een uitgebrei- 
de uitvoerhandel. Nochtans heeft de 
behoefte tot meer zelfstandigheid 
binst de oorlog, het nodig gemaakt 
om zo te zeggen de totale opbrengst 
voor de binnenlandse markt te ge
bruiken, om het tekort aan voedings
waren enigszins goed te maken.

Uitvoer bleef voorlopig nog ln be
perkte grenzen. Integendeel heeft ha
ringmeel zi?n reputatie sterk beves
tigd als zijnde een uitstekend proteï

nehoudend voedsel en een onmisbare 
toevoeging tot de voeding van het 
vee.

De totale opbrengst van haringolie 
wordt tegenwoordig overgedragen 
naar de Noorse raffinaderijen die con- 
servenolie of grondstof voor margari
ne prepareren. Geraffineerde haring
olie is op heden een belangrijk export
artikel geworden.

Vism eel

Fabrikanten van vismeel nemen 
hun grondstof uit de grote kabeljauw- 
visserij van het Noorden van Noorwe
gen. Er bestaan drie soorten vis
meel :
1. Gedroogd vismeel. Het procédé be

staat er in de koppen en een deel 
van de ruggen op te doen, en in de 
openlucht uit te spreiden om ze aan 
de uitwerking er van bloot te stel
len. Als het droog is wordt het ge
malen.

2. Kunstmatig gedroogd vismeel. Kop
pen en ruggen en de afval van fi- 
leermachines worden gekookt en 
gedroogd.

3. Levermeel dat bestaat uit wat over
blijft als de olie uit de levers ge
prest werd.
In het geheel zijn er 30 fabrieken 

die vismeel fabriceren met een jaar
lijkse opbrengst van ongeveer 15.000 
ton. In de open lucht gedroogd vis
meel maakt gewoonlijk 60 t.h. uit van 
het totaal. Het grootste deel er van 
wordt uitgevoerd hoofdzakelijk naar 
Duitsland, Zwitserland en België.

Vismeel zowel als haringmeel wordt 
gebruikt als een proteïnehoudend 
voedsel voor vee enz. In Noorwegen 
wordt de natuurlijk gedroogde soort 
gebruikt als bijkomstig mengsel in de 
voeding van bontdragende dieren. 
Het levermeel heeft in de V.S.A. een 
zekere populariteit verworven als 
voedsel voor het neerhof.

De haringolie- en haringmeelin- 
dustrie heeft sedert de oorlog de 
grootste aandacht besteed aan de 
kwestie van opzoekingen. Niettegen
staande het feit dat deze nijverheid 
grote vooruitgangen gemaakt heeft, 
zijn er toch nog een groot aantal pro
blemen, die een oplossing vragen.

Om  het mogelijk te maken in de 
toekomst beter dergelijke gevallen 
te verhandelen heeft de industrie in 
nauwe samenwerking met de haring
vissers een speciaal opzoekinginsti- 
tuut voor haringmeel en haringolie 
opgericht. Dit zal zich vooral bezig 
houden met technische en weten
schappelijke opzoekingen.

Sîûef uit l^eweUe
Yerseke, 31-12-’49

O U D E JA A R S D A G  1949
Leent zich deze dag veelzins voor 

een terugblik voor verschillende be
drijven, voor onze bedrijven als daar 
zijn oesters, mosselen en kreeften is 
dit niet zo gemakkelijk. Vallen de eer
ste bedrijven te rangschikken onder 
die men rekenen kan als te werken 
van 1 Januari tot 31 December in on
ze bedrijven wordt en moet meestal 
gerekend met seizoenen. En middenin 
het lopende seizoen valt steeds wel als 
een soort mijlpaal oud en nieuw, maar 
een eindpunt en datum die het afsluit 
is het als zodanig niet. Willen wij dan 
van de oesters, mosselen, kreef ten, enz 
het jaar 1949 nog eens overzien dan 
kunnen we dit slechts door een deel 
van seizoen ’48-’49 en een deel van 
seizoen ’49-’50, met de tussen de sei
zoenen vallende stilstand in de han
del in onze beschouwingen betrekken. 
We zien dan wat de oesters aanbe
langt dat seizoen ’48-’49 zeer goed 
verliep boven verwachting zelfs. Al 
wat leverbaar was kon worden afge- 
ieverd. Wat als vanzelf weer bewerkte 
dat veel vraag was naar zaaioesters 
van verschillende grootte. En al was 
het wel wat minder dan kon worden 
verwacht voor de kwekers hier, omdat 
veel zaaioesters uit Frankrijk werden 
ingevoerd, toch sloot ook voor de zaai- 
oescer- en kwekers en pannenboeren 
seizoen ’48-’49 bepaald niet ongunstig. 
De periode gelegen tussen de laatste 
oesterverzending ’48-’49 en de eerste 
in ’49-’50 werd gevuld met werkzaam
heden aan pannen, het uitzaaien van 
schelpen, mosse.schelpen hoofdzake
lijk waarvan een niet onbelangrijk 
deel werd aangevoerd uit Denemar
ken. En met welk succes ! Buitenge
woon goed aangeslagen pannen en een 
aanslag op de schelpen zoals men 
sinds jaren niet zag. Maar daarenbo
ven bleef tot nu voor het eerst sedert 
jaren het op de schelpen geval.en 
broed, voor zover valt na te gaan, vrij 
van de zo gevreesde schelpziekte. Het 
viel wel eerder voor dat de uitgezaaide 
schelpen goed aansloegen maar de 
ziekte vernielde zo niet alles, toch wel 
zoveel dat men in hoofdzaak aange
wezen bleef op de pannenoesters. Ook 
viel het voor dat zware vorst alles 
bedierf. We moe oen dit ook nu nog wel 
afwachten, maar indien de jonge oes
ters ziektevrij mogen blijven zullen ze 
allicht beter een vorstperiode door
maken dan de zieke generaties. De 
mensen die op de grond kweken hopen 
vanzelf dat het broed goed terecht zal 
komen. De pannenboeren staan daar 
zeer begrijpedjk heel anders tegen
over want dit zou voor hen niet mee
vallen als de grond-oesters het wer
kelijk weer deden. Vrijwel allen weten 
dat zo enige jaren helemaal niet zo
veel het grond-goed goed blijvende 
pannen wel kunnen worden opge
ruimd. En dat zou voor menigeen het 
einde betekenen van een zelfstandig 

bestaan. Geen aanlokkelijk vooruit
zicht voor de betrokkenen, zeer zeker, 
maar toch achten we het in het belang 
van de Zeeuwse cultuur in het alge
meen dat de kostprijs van de oesters 
naar beneden gaat. Want de hoge 
prijzen die men nu nog graag besteed 
gezien de ruime orders die binnenko
men, kunnen niet altijd zo blijven. We 
menen dat het beter zou zijn als er 
aanmerkelijk wat meer oesters zou
den kunnen worden gekweekt die aan 
lagere prijzen kunnen worden aange
boden. Seizoen ’49-’50 geeft tot nu 
geen reden tot klagen. De groei was 
zeer goed, de kwaliteit goed en de 
vraag groot. Wat kan nog meer wor
den verlangd ? Komen er dus geen 
onverwachte tegenslagen zoals harde 
winter of andere narigheden de kan
sen keren dan ziet het er naar uit dat 
straks ’49-’50 bij de goede seizoenen 
zal kunnen worden bij geschreven.

Vooral de uit Frankrijk aangevoerde 
zaaioesters deden het goed. Groei en 
vis prima en vraag eigenlijk te groot 
om er aan te kunnen voldoen. Wel 
vernamen we een wanklank. Een on
zer grootste firma’s die veel Franse 
zaaioesters uitzaaide en ze enige we
ken terug opviste en ze in de put van 
een verwarmingsinstaLatie voorzien, 
opoorg, kwam verleden week tot de 
niet aangename ontdekking dat vele 
oesters vooral op de onderste zeeften 
door, naar men aanneemt, geDrek 
aan zuurstof gestorven waren. Fluks 
werd na de ontdekking alles schoon
gemaakt, de dode er uit gesmeten en 
de overlevenden weer opnieuw op 
zeeften gezet. Een onaangename en 
schadelijke belevenis. Al is dit geval 
op zichzelf niet bemoedigend, toch is 
over de ganse linie geen reden tot kla
gen. Vooral de laatste twee weken 
gaan geweldige hoevelheden oesters 
en kreeften weg. D*t was de oesters 
aangaat.

De kreeftenhandel verliep ook niet 
ongunstig en zoais we enige weken ge
leden schreven kwam een nieuwe leve
rancier ten tonele en wel uit Noord- 
Schotiand. De Zeeuwse kreeften-vis- 
senj verliep niet zo gunstig. Ai was de 
vangst redelijk, de prijzen waren te 
laag om een goed seizoen te maken. 
Altnans voor de meeste vissers. Neder
land dat tot voor kort geen geimpor- 
teerde kreeften mocht verbruiken, 
kwam toch weer aan de marst. Kome 
dit ook de Zeeuwse vissers ten goede !

EN H O E V E R L IE P  H E T  JA A R  194J 
VOOR D E  M O SSELS  ?

Dit ging in dalende lijn. Op het al- 
lenaatste van seizoen ’48-’49 kwam 
ook in België Denemarken met mos
selen aan de markt. Het seizoen was 
te ver gevorderd om nog veel schade 
aan te richten. Maar het was toch 
voor een gewoon mens genoeg om voor 
het seizoen ’49-’50 ook met Deense 
aanvoer te rekenen. Die dan ook 
prompt kwam en met succes !

Toch meende de ambtenarij dat het 
wel zou loslopen en werden geen 
maatregelen genomen om het voor
deel dat het Deense product ken
merkte te elemineren. Het bleek al 
spoedig dat dit voordeel de grote zui
verheid was. De Belgische invoerders 
die met een en ander rekening hielden 
bedongen bij het nieuwe contract 
(voor seizoen ’49-’50) dan van 1 Okto
ber af desnodig gezuiverde mosselen 
zouden worden geleverd maar zoals 
men weet werd dit toch nog tegen ge
houden tot nu veertien dagen gele
den.

D E UinrVOER NAAR B E L G IE  L I E P  
T E R U G

Wel schreef men in de kranten in 
November dat het goed ging met de 
mosselen maar wij twijfelen er aan 
en schreven dit neer in ons blad. En 
wat blijkt nu uit de cijfers betreffen
de de verzending over November die 
we hier naast ons hebben liggen ?

Naar België en Luxemburg werden 
verzonden 16.903, naar Frankriik 
54.668, naar Engeland 2.834 en naar 
Zwitserland 128 ton. Totaal 77.995 ton. 
Wat, naar het bericht mededeelt on
geveer 5.000 ton minder is dan in No
vember 1948 werden verzonden. België 
en Frankrijk namen beiden minder 
af. We weten nu dat in Augustus ’49
2.000 ton, in September 1949 15.376 en 
in Oktober ruim 11.000 en in Novem
ber 1949 5.000 ton minder mosselen 
weggingen dan in dezelfde maanden 
1948. In totaal een achterstand of 
achteruitgang van ruim 33.000 ton. 
En geeft dit niet te denken ?
W V V X  H M  * m  v u  i H  u  I 1 ' • *
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