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M 7.22 15.41
D 7.23 15.40
W 7.25 15.40
D 7.26 15.39
V 7.27 15.39
Z 7.28 15.38
Z 7.30 15.38
M 7.31 15.38
D 7.32 15.38
W 7.33 15.37
D 7.34 15.37
V 7.35 15.37
Z 7.3(1 15.37
z 7.37 15.37
M 7.38 15.37
D 7.39 15.37
W 7.40 15.38
D 7.40 15.38
V 7.41 15.38
z 7.42 15.39
z 7.43 15 39
M 7.43 15.40
D 7.44 15.40
W 7.44 15.41
D 7.44 15.41
V 7.44 15.42
z 7.45 15.42
z 7.45 15.43
M 7.45 15.41
D 7.45 15.45
W 7.45 15.46

)eze tabel Vtcfl
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-WETENSCHAP. NIJVERHEID.

HOOGWATER

DECEMBER

i M 10.48 23.06
2 D 11.05 23.44
3 W ____ 12.01
4 D 0.18 12.34
5 V 0.50 13.07
6 z 1.24) 13.407 z 1.58 14.14
8 M 2.32 14.50
9 D 3.11 15.30

10 W 3.50 16.15
11 D 4.41 17.10
12 V 5.41 18.16
13 Z 6.51 19.27
14 z 8.03 20.36
15 M 9.07 21.36
16 D 10.05 22.32
17 W 10.58 23.24
18 D 11.49 —

19 V 0.14 12.39
20 Z 1.03 13.27
21 z 1.52 14.15
22 M 2.40 15.02
23 D 3.26 15.51
24 W 4.15 16.40
25 D 5.07 17.35
26 V 6.06 18.40
27 Z 7.12 19.46
28 Z 8.21 20.53
29 M 9.22 21.49
30 D 10.14 22.37
31 W 10.59 23.19

De uurwerken
aan land vertoo-
nen
later.

twee uur

(38)

Drukkerij an Bureel : NIEUWPOORTSTEENWEC, 44, OOSTENDE 
TELEFO O N  72.558 Postcheckrekening 1070.98

V e rsc h ijn t eiken Vrijdag avond

A BO N N EERT U  OP 
A D V E R TE E R T  IN  

H E T  V ISSC H ER IJBLA D  »

A B O N N E M E N TE N  »
BIN N EN LA N D  : Een laar, 36 fra n k ; 9 maanden, 27 fra n k ; t  
maanden, 18 fra n k ; 3 maanden, 12 f r .  B U ITE N L A N D : 60 frank.

I*u het Sprotseizoen daar is...
T o e k o m s t p l a n n e n
Gemeenschappelijke Visscherij

s er wel iemand die nooit plannen 
imeed heeft voor de toekomst? Jonge 
ien bouwen gaarne kasteelen in  de 
h t: wat zullen ze al niet doen wan- 
er ze groot en v r ij zullen z ijn ; ouders 
bben maar een wensch, ’t is  dat hun 
iders later beter of minstens zoo wel- 
lllend zouden z ijn  als z ij,  en wanneer 
botmoeder stille tjes z it  te mijmeren, 
kegt men soms te zeggen: «Grootje is  
n ’t practiseeren hoe haar kind’s kin- 
ren aan hun brood zullen komen». 
Pollectieve, maatschappelijke plannen 
>rden ook wel eens gevormd, niet al- 
in door droomers of dweepers, maar 
or menschen, die het goed meenen en 

met leedwezen vaststellen, zelfs als 
hun niet persoonlijk aangaat, hoe 

tag de algemeene lotsverbetering voor
gaat, door ikzucht, domme onverschil- 
heid of schrik voor nieuwigheden. 
Onwillekeurig werden die beschouwin- 
n ons ingegeven bij het lezen van het 
ïgste nummer van « Het Visscherij - 
id ».
ï G elijktijd ig, sc h rijft men u it Holland, 

ook de visscherij minder geworden. 
)f dit te w‘4teiv is  aar* ; i;  dorJajr : 
ünaan of aan een verplaatsing van de 
dsscherij, is  na tu u rlijk  niet met ju is t -  
tieid te zeggen. Mogelijk z ijn  beide de 
>orzaak van de mindere vangsten. » 
Het gaat daar over de haringvangst, 
aar w ij weten dat bij ons, in  volle 
Izoen van de sprotvisscherij, de vang- 
;n de laatste weken ook zeer teleur- 
sllend z ijn  geweest. Veel schepen z ijn  

-en zoeken en rondzwatelen in  zee, 
nder sprot of met onbeduidende hoe- 

i slheden naar huis moeten terugkee- 
n. Te  Oostende liggen ze ook al tien 
gen zonder in  zee te kunnen gaan 
Waren w ij niet verplicht, zeggen de 
sschers, in  eene zoo nauwe waterstrook 

visschen, maar mochten w ij gaan 
[eken waar w ij willen, dan zouden w ij 
el sprot gevonden hebben.
Ja, hoe ging het, toen geen bezetten- 
! macht de vissehers dwong binnen een 
keren afstand van de kust te blijven? 
Toen was elke visscher overtuigd dat 
j het best w ist waar de sprotscholen 
;h ophielden. Was h ij er de vorige reis 
midden in  gevallen zonder opgemerkt 
worden, dan wachtte h ij zich door- 

ians wel dit aan de andere vissehers 
ede te deelen en trachtte er den vol- 
nden dag heim elijk u it te muizen, 
et de hoop, dat de anderen weinig of 
;en sprot zouden vinden en dat h ij op 
in onvoldoend gespijsde markt hooge 
rijzen zou maken.
Z ijn  ikzuchtige berekening viel niet 
tijd  uit, zooals h ij het zou gewenscht 
bben, en het gebeurde d ikw ijls dat z ij 
e op goed valle ’t u it waren uitgeva- 

^ ‘n, de grootste vangsten maakten.
^  In  de gewone alledaagsche visscherij, 
■j!* a zelfs bij de garnaalvangst, speelt de 
pihranderheid, de zorg en de oplettend
heid van den schipper heel zeker een 
vj>l in  den uitslag der reizen, alles samen 
gnomen.
^V óór den oorlog waren het bijna al- 
•’ «d dezelfde schippers die de schoonste 

best verzorgde garnaal aanbrachten 
die dan ook de schoonste prijzen 

streken bij den verkoop.
,,, Z ijn  in  de grootvisscherij niet som
mige kapiteins bekend als de koning van 
VJB visscherij, omdat ze jaar u it jaar in, 
H t ijd " de grootste of bijna de grootste 
«(angsten binnen brengen?
'l^ ïa a r al wie eenigszins in  de visscherij 
^ ïu is  is, zou ook met naam en toenaam 
<*rave vlijtige schippers kunnen noemen,
. le ondanks een alom erkende bekwaam- 

p/etd, anders niet hebben dan tegenslag 
ósi het op den duur van armoede moe- 
V in opgeven.
S» De visscherij is  oen loterij, wordt er 
JjDms gezegd, en daar steekt in  ’t alge 

pen veel waarheid in r maar het. i 
f.jooral waar in  de sprot 
the’-' 1

R ' Niëf~ alleen is  die visscherij zeer ver- 
«h ille n d  van jaar tot jaar, en weet men 
K ó it  met zekerheid of de vangsten r i jk  

f arm zallen z ijn , maar wanneer het 
‘izoen gunstig uitvalt, en sprot of ha- 
Ing in  dikke scholen op onze kust aan- 
rezig is, weet men bij ’t uitvaren nooit 
lis t  of er West. Noord of Oost u it moet 
estuurd worden om die scholen te v in - 
en. Van daar veel tijdverlies en kosten. 
De verplaatslnsen ^an de kabeljauw- 

cholen tusschen Terre-Neuve, Groen- 
ind en IJsland, ’t :s te zeggen over ont- 
aglijke afstanden, z ijn  veel beter ge- 
fend dan de < jrplantsingen van de 
E>i"otscholen op onze tetrekke lijk  kleine 
ïtfst.
De studie hiervan zou wellicht lange 

menigvuldige opzoekingen verei-
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maar het is  
en haringvis

lichen, waarvoor de geleerden van ons 
and nog geen tijd  schijnen gevonden te 
lebben. Niet alleen de levensleer dier 

<vischjes zou grondig en langdurig moe- 
;en worden bestudeerd maar ook zorg- 
'uldige aanteekeningen zouden moeten 
jedji^n worden over den invloed van de 
rinden op de onderstroomen langs onze

kust; lange en ta lrijke  opnamen zouden 
hoeven gedaan te worden omtrent warm
te, zoutgehalte en helderheid van het 
kustwater, de toestand van den damp
kring, helder of besloten weder, klare 
of donkere maan en andere dergelijke 
dingen meer.

Misschien wordt dit wel eens ter hand 
genomen ten voordeele van onze vis- 
schers en van de bevoorrading van onze 
bevolking, maar intusschen b lijf t  de 
sprot- en haringvisscherij eene loterij, 
waarin niemand weet wie winnen zal.

’t Kan voor sommigen een onverwacht 
en laat ons maar zeggen, onverdiend 
fortu in z ijn , vermits er niets bijzonders 
moest voor gedaan worden, te rw ijl het 
voor veei andere, even verdienstelijke 
vissehers, eene wreede ontgoocheling zal 
z ijn , en ja, soms bittere armoede voor 
vrouw en kinderen.

A ls ooit een gelegenheid tot samen - 
hoorigheid en samenwerking bestaan 
heeft, dan is  het zeker wel hier, en 
nooit is  de kans daartoe gunstiger ge
bleken dan thans.

Nu de p rijs  van sprot en haring op 
f'V"* Acui.koqpcentrale is  

vastgesteld, nu de visscherij moèt wor
den bedreven in  een tamelijk beperkt, 
van overheidswege aangeduid gebied, 
waarom zouden de vangsten niet ge
meenschappelijk worden afgeleverd en 
de p rijs  in  verhouding van tonnemaat 
of paardekracht aan ieder deelnemend 
vaartuig worden uitbetaald?

’t I s  niet omdat de sprotscholen tijde
l i jk  z ijn  uiteengegaan, dat men de sprot- 
vangst moet aanzien als afgedaan; er 
is  nog eene gansche maand sprot te 
verwachten, het zou dus nog de moeite 
loonen om het gemeenschappelijk stel
sel toe te passen.

En als men het te laat acht voor de 
sprot, dat men het dan toepasse voor de 
haringvisscherij, die een paar dozijn 
vaartuigen vanaf einde December van 
u it Grevelingen gaan beproeven.

Daar onder de kust, waar onze v is- 
schers vroeger met geen straffen noch 
kanonschoten waren buiten te houden, 
daar is  haring in  overvloed, maar h ij 
z it  ook dikker op de eene plaats dan op 
de andere en het is  met het oude stelsel 
van «elk voor z ijn  eigen» niet uitgeslo
ten dat de eene visscher zich met veel 
minder zal moeten tevreden stellen dan 
de andere, te rw ijl met samenwerking 
niemand zou teleurgesteld z ijn .

Wat in  ’t voordeel pleit van deze sa
menwerking, is  het feit dat te Greve
lingen net als te Oostende, alle vissehers 
terzelvertijd de haven moeten verlaten 
en ook allen tezamen terug moeten bin
nenkomen. Geen sprake van voor de an
deren u it te loopen of een paar uren 
langer op de visscherij te blijven.

Misschien zullen er wel weinig ont
wikkelde vissehers of schippers z ijn , die 
niet voor redeneering vatbaar z ijn ; an
deren zullen misschien hun ingeboren 
ikzucht niet kunnen overmeesteren en 
op den grooten buit beluimd z ijn , op ge
vaar af van eene kale reis thu is te ko
men; anderen nog zullen, wars van alle 
nieuwigheid, met afkeurend gezicht de 
schouders ophalen.

Hier zou dan ook, haast een overtui
gende stem, een kloeke hand met vast
beraden gebaar den weg moeten wijzen.

Welk gezag kan zich hier doen gelden? 
Vroeger z ijn  in  raadgevende vergaderin
gen d ikw ijls voorstellen gedaan geweest 
die niets anders dan ’t algemeen belang 
beoogden en door de meerderheid der 
betrokkenen volmondig werden gepre
zen, maar die nooit verwezenlijkt werden 
omdat eenige dwarsdrijvers niet mee
wilden en omdat eene raadgevende ver
gadering de macht niet heeft om wat 
door de meerderheid in  ’t algemeen be
lang nuttig wordt geoordeeld, verplich
tend op te leggen.

Thans is  dit niet meer zoo : de Hoofd
groepeering Visch en Visscherijproduc-

De Zeevaardigheid 
van sommige 

Visschersvaartuigen
In  ons nummer van 21 November 1.1. 

meldden we dat sommige visschersvaar
tuigen als niet zeewaardig konden aan
zien worden en z ij zonder in  het bezit 
te z ijn  van het bewijs van het tegen
deel, naar zee togen.

De heer Zeevaartinspecteur Lafère, die 
hiervan op de hoogte was, deelde onze 
zienswijze en dank z ij  z ijn  doordrijvend- 
optreden, is  hieraan reeds verholpen.

Vanaf heden mag geen enkel vaar
tuig nog zee kiezen, zoo het niet eerst 
gekeurd werd.

De Verdeeling van 
Visch en Mosselen

Aan hen die naar 
Grevelingen afvaren
VO O RALEER H E T T E  LA A T IS

Gemeld werd dat voortaan Oostende 
een hooger kwantum visch en ook mos
selen zou in  ontvangst mogen nemen.

U it  inlichtingen ter bevoegder plaats 
ingewonnen, b lijk t  echter dat Oostende 
reeds r i jk e li jk  aan visch bedeeld zou 
z ijn , vergeleken bij andere steden van 
het land en dat voor wat de mosselen 
betreft, deze alleen zullen gestuurd wor
den, zoo de u it het buitenland aange
voerde hoeveelheden het toelaten.

Daarmee schijnt de zaak dus opge
lost.

Binnenkort zullen een dertigtal vaar
tuigen de haringvissçherij te Gravelines 
gaan bedrijven.

Velen onder deze vaartuigen z ijn  nog 
niet verzekerd.

W ij kunnen hen slechts aanraden, dit 
nlet u it het oog te verliezen, daar h ie r
mede groote geldelijke gevolgen verbon
den z ijn .

Het volstaat hen slechts, zonder dat 
ze daarom geldelijk verlies zullen onder
gaan, zich te dekken tegen dit risico.

Daarvoor kunnen z i j  zich wenden tot 
«Hulp in  Nood», de onderlinge verzeke
ringsmaatschappij van reeders, waarvan 
de zetel gevestigd is  Rentenierstraat 7, 
Oostende, wraar de heer Vandenberghe 
Prosper, of alle andere leden van den 
beheerraad, uitsluitend uit reeders sa
mengesteld, hen nuttige inlichtingen zu l
len verschaffen.

Wie zich vóór 1 Januari niet verzekerd 
heeft, riskeert niet meer te mogen gaan 
visschen.

Elkeen weet nochtans dat er te Gra
velines veel geld zal te verdienen zijn .

He* gebruik van de Loskaai W aarom  kan niet 
te Oostende m eer uitgevaren?

De Garnaalprijzen
Het is  thans bepaald uitgesloten dat 

de prijzen van garnaal zullen verlaagd 
worden.

Omtrent de sprot- en haringprijzen 
bestaat geen zekerheid.

Als P rijzen  en Loonen thans nog niet 
zal Inzien dat de prijzen voor den v is
scher in  de huidige voorwaarden nog 
niet voldoende z ijn , dan zien we niet in  
wanneer z i j  het dan zouden gewaar wor
den.

Men berekent steeds de winstmarge

Aan de Abonnenten
Binnenland

B&j-nenkort zal het postbeheer over
gaan tot de vernieuwing van de post- 
abonnenten voor het jaar 1942.

Alhoewel we door de omstandigheden 
verplicht z ijn  ons allerlei beperkingen op 
te leggen, zoo z ijn  we overtuigd dat, ge
zien de groote diensten door «Het V is
scherijblad» aan ons volk bewezen, nie
mand zal weigeren het abonnement 
voort te nemen, waarin ze steeds zooveel 
nuttige nieuwsjes te lezen krijgen.

W ij van onzen kant zullen ons best 
doen om veel en nuttige inlichtingen te 
geven en ter gelegenheid van Kerstdag 
hopen we zelfs, evenals vroeger, ook 
onze muurkalender aan de lezers te 
schenken.

Buitenland

Door sommige vooraanstaande perso
naliteiten, werd gemeld dat de visschers
vaartuigen binnenkort zouden kunnen 
beschikken over de oude loskaai, waar 
de in- en uitvaart gemakkelijk zou kun
nen geschieden.

Men verliest hierbij echter u it het oog, 
dat deze kaai volledig zou moeten ge
baggerd worden, dat die baggering m in
stens 8 dagen in  beslag zou nemen en 
dat daarenboven deze loskaai volledig 
onveilig is  tengevolge van de ta lrijke  
onontpiofte bommen, welke er mogelijks 
nog in  vertoeven.

Vooraleer van de benuttiging van dit 
kaaigedeelte te spreken, ware het dus 
nuttig eerst met hierboven aangehaalde 
rekening te houden.

Algemeen z ijn  de klachten van de 
Oostendsche en Zeebrugsche vissehers, 
dat ze zoo weinig kunnen uitvaren. Die 
van Oostende vaarden in  geen tien da
gen uit, te rw ijl het voor de Heistsche 
en Zeebrugsche vissehers er nog erger 
aan toe is!

Kan er dan niets gedaan om aan dien 
toestand te verhelpen?

W ij z ijn  overtuigd dat hieraan met 
wat goeden w il in  deze moeilijke tijden 
veel kan verholpen worden, maar dan 
moeten leiders weten wat z ij willen en 
waarheen z i j  willen.

Het gaat hier immers om den broode 
van den visscher en voedsel voor de be
volking.

Terug naar Cherbourg
De Z .7 .k o m t terug

De Reeders 
verplicht verzekerd  

te  z ijn !

« H U LP  IN  NOOD » IS  HUN EIG EN  
V ER ZE K E R IN G  !

Het is  onze lezers bekend, hoe binnen
kort geen enkel vaartuig meer zee zal 
mogen kiezen, zoo het niet tegen ge
woon en oorlogsrisico verzekerd is.

Ta lr ijk e  vaartuigen z ijn  nog niet tegen 
gewoon risico verzekerd en reeds werd 
thans door den Hafencommandant van 
Zeebrugge den reeders verzocht zich te

van den visscher, zonder de vele moei-, r>„ ___r.
liikheden na te gaan waarmprip h ii ria-’’ De aandacht van onze abonnenten in
srelilks te ktmnen hPP7t J het buitenland wordt er in  het bijzon-genjks te kampen neeft. der Qp gevestigd> dat de tijdens 1941

onderschreven abonnementen op « Het 
Visscherijblad » den 31 December aan
staande verstrijken.

We zullen ons verplicht zien de ver- 
] zending van ons blad vanaf de eerste 
week van 1942 stop te zetten, indien de 
p rijs  voor een nieuw abonnement niet 
op tijd  gestort is  geweest.

We raden bijgevolg onze abonnemen
ten in het buitenland aan, van nu af 
maatregelen te nemen opdat de abonne
mentsprijs voor 1942 ons tijd ig zou kun
nen overgemaakt worden.

De betalingen kunnen gedaan worden 
langs de clearing op het adres van «Het 
Visscherijblad» Nieuwpoortsteenweg, 44, 
Oostende. ■

Een jaarabonnement kost 60 Belgische 
franks of f  3,5.

Opdat er in  de verzending van ons 
blad geen onderbreking zou voorkomen, 
raden we onze abonnenten aan onsverzekeren tegen gewoon risico, zooniet, ; 

zou men vanaf 1 Januari niet meer mo- schrifteli-jk van de storting te verwit- 
gen in  zee gaan. 1

Nu de reeders een eigen onderlinge ] 
verzekering « Hulp in  Nood » bezitten, 
waarvan de zetel gevestigd is  in  de Ren
tenierstraat 7, te Oostende, is  het van 
belang hen er op te wijzen, dat ze best 
doen zich bij hunne verzekering aan te 
sluiten. |

Al wie bij «Hulp in  Nood» verzekerd 
is, vormt een spaarpot voor later, welke 
h ij er terug zal kunnen uithalen, zoo 
h ij het bedrijf s t i l legt.

Wat moet men nog meer verlangen? 
Z i j  die bepaalde inlichtingen wen

schen, kunnen die bekomen bij de leden 
van den beheerraad en wel bij de heeren:

DE RED A C TIE.

De Aanvaring van 
de Z.3 en de Z.34

Seghers Victor, reeder scheepsbouwer, 
Sq. Clémentine 62, Oostende; 

ten bezit thans de macht om al wat het Denye Jules, reeder scheepsbouwer te 
bedrijf bevorderen kan gebiedend op te 
leggen, en van den leider der Afdeeling 
Productie mag des te meer verwacht 
worden dat h ij voor deze taak zal op
gewassen blijken, daar h ij geheel be
langloos staat tegenover den bijzonderen 
visscherij tak waarover het hier gaat.

Aan de vruchten kent men den boom!
V E R ITA S .

Onze lezers zullen zich herinneren hoe 
een paar weken geleden de Z.3 van Ber
nard Couwyzer, b ij een poging om de 
Z.34 van Jozef Dobbelaere te helpen, met 
dit schip in  aanvaring kwam en schade 
toebracht.

De Z.3 was ju is t  een paar dagen ge 
leden bij «Hulp in  Nood» verzekerd, ter- 

Rentenierstraat ; w ijl de Z.34 niet verzekerd was.
«Hulp in  Nood» heeft na onderzoek 

van de zaak en de vaststelling van de 
j schade, thans besloten het vaartuig Z.34 
te doen herstellen op kosten van de ver 

I zekeringsmaatschappij, die hiervoor door 
, een herverzekering gedekt is.

Oostende; | Aldus zal schipper Dobbelaere, na of-
Verbanck Leopold, reeder, Fortu instraat ficieele keuring van den Staatskeurder, 

29, Oostende; j z ijn  schipje in  korten tijd  hersteld zien,
Van Heetvelde August, Serg. de Bruyne- . dank z ij het vlug en eerlijk optreden 

straat 29, Blankenberge; jvan de onderlinge verzekeringsmaat-
Beyen August, reeder, Schipstraat 29,1 schappij «Hulp in  Nood».

Nieuwpoort; | Hiermede heeft de beheerraad van
Haerinck Jules, reeder scheepsbouwer,1 deze verzekering van reeders onmiddel- 

Steenstraat 10, Heist-aan-zee; l i jk  bewezen, dat alle reeders hand in

Vandenberghe Prosper,
7, Oostende;

Giese Karei, de Smet de Naeyerlaan 7, 
Blankenberge;

Voor de Scheldevisschers
<*3

De beheerraad van de Gemeenschap
pelijke Kas voor Zeevisscherij verga
derde Woensdag onder voorzitterschap 
van den heer Bauwens.

Beslist werd de door de Scheldevis
schers te betalen premie voor oorlogs
risico van 2,45 op 1,10 fr. t.h. terug te 
brengen, daar het risico niet hetzelfde 
is  als voor die der Noordzeevlsschers.

Viietinck Constant, reeder, G. Gezelle- 
straat 17, Heist-aan-zee;

Cattoor Henri, reeder te Zeebrugge, wo
nende te Heist;

Van den Abeele Arthur, reeder te Nieuw
poort, Hoogstraat 21;

T e c h n i s c h  R a a d g e v e r  : 
Wauters Prosper, verzekeringsmakelaar, 

wonende te Deurne-Antwerpen, Nieu
we Langestraat 12;

A g e n t e n  : 
te Nieuwpoort: Dumon Alfons, Kaai

straat 3;
te Oostende: Verbeke Maurice, Vlaan- 

derenstraat 33; 
te He ist: Gobert Robert, Albertplein 29.

hand moeten gaan, voor het welzijn van 
elkeen en dat van allen.

Zullen A LLE  reeders eindelijk begrij
pen, dat ze zich samen in  hun eigen 
verzekering moeten vereenigen of zu l
len ze blijven luisteren naar de laster
praatjes van enkele groote geldmagna
ten, die er belang bij hebben de kleine 
reeders arm en onwetend te houden om 
hun eigen belangen steeds gemakkelij
ker te kunnen leiden ten nadeele van de 
kleinen?

De tijd  is  niet ver meer af dat ook 
hieraan een einde zal gesteld worden 
in  ’t belang van hen, die steeds hard 
moeten sjouwen om elkeen het zijne te 
geven.

Zooals we in  ons vorig nummer meld
den, is  de heer Vandenberghe Zaterdag 
A2 November andermaal afgereisd, dit
maal met Louis Haerinck, die bezig is  
met de reparatie van de Z.7 te St. Vaast 
ia Hougue.

Daarenooven weraen alle reparatie- 
stukken van den Z.7 meegedaan, alsook 
verschillende materialen het vaartuig 
aanbelangend.

Dat het reizen thans minder en min
der aangenaam wordt, is  thans meer 
dan ooit bewezen en beide heeren z ijn  
ditmaal tengevolge van het springen van 
een band, door het oog van een naald 
gekropen.

Op de baan van Veurne sprong inder
daad een achterband van het rijtu ig , 
zoo plots en geweldig in  twee, dat het 
rijtu ig , na gevaarlijke bokkesprongen in 
tegenovergestelde richting van waar ze 
gekomen waren, terecht kwam tusschen 
twee boomen en in  een gracht.

Alles bleef bij een afgedraaid wiel en 
enkele schrammen, zoodat na een half 
uur de re is kon voortgezet worden.

Na de grens en wel op 5 Km. van Ber- 
gues, liep de reserveband plat, zoodat 
5 Km. te voet diende afgelegd om deze 
te zien repareeren, gezien geen tweede 
reserve voorhanden was.

Te Bergues wou de garagist den band 
niet meer vermaken, daar het te laat 
was en h ij vóór den Maandag niet meer 
werkte.

Vergeet niet dat men in  F ra n k rijk  ver
toeft, waar men aan het werken een 
broertje dood heeft.

Dank z ij  tusschenkomst van anderen, 
deed men het tenslotte toch en met de 
betaling van 25 fr. was men er van af.

Het kwam er thans op aan denzelfden 
weg terug te voet af te leggen met een 
vermaakte «pneu» onder den arm.

’t Was geen kle in karweitje, ’t I s  im 
mers een plezierreisje te meer, voor het 
welzijn van... ’t Vischje en z ijn  sjouwers.

Na een vermoeiende tocht, we z ijn  het 
marcheeren niet meer gewoon, kwamen 
we bij den wagen, die met Louis Hae
rinck ongeduldig op z ijn  meester stond 
te wachten, zegt ons de heer Vanden
berghe.

’t Was inmiddels 6.30 uur ’s avonds 
geworden. De duisternis viel in  en... we 
moesten nog dienzelfden avond, om geen | 
tijd  te verliezen, Dieppe op 200 Km. van
daar (en zonder reserveband) bereiken

De Goddelijke voorzienigheid beschik 
te er echter anders over en alhoewel we 
den weg naar St. Omer reeds goed ken 
den, toch durfden we de snelheid tot 
meer dan 60 niet meer opdrijven. We 
hadden zooeven een les ontvangen en 
een «cascou» van belang gemaakt.

’t I s  9 uur ’s avonds als we St. Omer 
bereiken. We hebben nog 175 Km. af te 
leggen, 't I s  koud en pikdonker.

We besluiten den moed er in  te hou
den en voort te rijden met de hoop vóór 
middernacht Dieppe te bereiken.

Pas z ijn  we tien km. buiten de stad, 
of daar lost thans onze voorste band, 
maar ditmaal heel traag.

E r  z it  een kopnagel in.
In  die donkere nacht ver van huis of 

k ru is, kunnen we niets aanvangen. Km. 
ver zouden we moeten te voet afleggen 
en... wat zullen we dan nog in  het vol
gende dorpje vinden.

We vragen in  een boerenhuisje waar 
de naastbijgelegen garage ligt.

't I s  nog 10 Km. in  Fauquembergies.
’t I s  bijkans niets.

We pompen onzén' band op. Rijden 
traag vooruit en na nogmaals gepompt 
te hebben, bereiken we het dorp.

Van verder rijden is  er natuurlijk  
geen sprake, want de hemel is  niet met 
ons, reserve hebben we niet en ’t zou 
in  dien donkeren nacht erger kunnen 
worden.

E inde lijk vonden we een «hotel ?» Het 
noemt: «Hotel du Cheval Blanc». Daar 
bekijkt men ons eens, en het antwoord 
luidt: «Monsieur nous n’avons plus de 
chambres; elles sont louées aux alle
mands ».

We geven den moed niet op.
We moeten toch slapen en men licht meer hierover.

ons in  dat twee honderd meter verder 
het «Hotel du Lion d’Or» open is.

We vinden het na veel zoeken met 
onze zaklamp, die in  dergelijke oogen- 
blikken zeer kostbaar is, en stappen 
binnen.

We zien alras dat we met een goede 
kerel te doen hebben. Achteraf b lijk t 
het een werktuigkundige-vlieger te z ijn  
geweest bij het Fransche leger, thans 
voorstander van Pétain omdat h ij het 
Fransche volk, dat volgens hem gansch 
vervallen is, zal leeren werken en her
leven.

Dat het jaren zal duren vooraleer dit 
bereikt wordt, hoeft geen betoog.

We vinden er nog iets te eten en te
gen onze verwachting in, behoorlijke 
slaping.

’t Verwondert ons niet, want de man 
en ook de vrouw schijnen menschen te 
z ijn , die weten wat netheid en werken 
beteekent.

En dat is  in  F ra n k rijk , hoe Zu id e lij
ker men gaat, hoe zeldzamer.

Den anderen morgen z ijn  we reeds 
vroeg, als men dit thans nog zoo mag 
noemen, te been.

We moeten wachten tot 9,45 uur voor
aleer een garagist te vinden.

De eene is  gaan visschen, de andere 
slaapt lang, zoodat we na veel mooi pra
ten er eindelijk toe komen onze band te 
zien vermaken.

’t I s  immers Zondag en dien dag wer
ken de Franschen zeker niet !

Rond 10 uur 30 z ijn  we eindelijk ge
reed en gaan we met goeden moed voort 
in  de zoete hoop, ’s middags rond 13 uur 
Dieppe te bereiken en ons daar van het 
noodige te voorzien.

Alhoewel we geen groote snelheid dur
ven ontwikkelen, bereiken we rond 12 
uur Abbeville, waar we de kontroolgrens 
passeeren en ’t is  13,15 uur wanneer we 
voor de zooveelste maal Dieppe berei
ken.

We kennen Dieppe zeer goed en weten 
dus waarheen ons te wenden.

Het «Hotel du Grand Cerf» is  ons al
gemeen kwartier, van waaruit we veel 
werk verrichten en de .correspondentie 
schrijven, de zaken ons opgedragen aan
belangend.

Moeten we naar de eene of andere 
haven telefoneeren, dan wordt ons h ier
voor gretig de toelating verleend door 
Ct Graff, die ons steeds een handje toe
steekt.

We kloppen eerst aan bij onzen vriend 
de apotheker Leduc-, die ons heel bereid
w illig  twee banden afstaat van z ijn  
«Dodge» zoodat we voor de rest van de 
reis gered meenen te z ijn .

’t I s  vriendelijk van hem en ’t is  nog 
vriendelijker van zijnentwege ons op 
een diner u it te noodigen.

Louis Haerinck gaat met ons dineeren, 
om daarna gansch het r ijtu ig  in  orde 
te brengen, want ’t is  noodig, willen we 
niet blijven sukkelen.

Louis is  in  den beginne aan zoo’n 
schoonen tafel niet al te veel op z ijn  
gemak, maar de heer Leduc stelt hem 
gerust. H ij is  bij vrienden!...

En het mag gezegd, dat onze vissehers 
zich gemakkelijk aan het milieu aan
passen en welgemanierd z ijn , als zu lks 
geboden is.

’t I s  v i jf  uur als we hiermede volledig 
in  orde z ijn .

M. Leduc w il niet dat we thans nog 
heenrijden, ’t Ware ten andere nutte
loos voor de enkele km. welke we nog 
kunnen afleggen.

Morgen zullen we dan maar in  een 
trek Dieppe-Cherbourg afleggen, ’t I s  
zoowat 350 km. en in  de huidige om
standigheden kan dit er nogal door.

Maandag vertrokken we rond 9.30 uur 
van Dieppe en bereikten we zonder ver
dere meldenswaardigheden tegen den 
avond St. Vaast la Hougue, waar we de 
andere aldaar werkende Belgen ont
moetten en verder de zaken afhandel
den, welke in  feite het doel van onze 
reis waren.

In  ons volgend nummer vertellen we



Het inleveren van non-ferro
metalen

Enkele nuttige aanwijzingen
Alle personen, zoowel natuurlijke als 

rechtspersonen, die in  1939 (dienstjaar 
1940) of in  1940 (dienstjaar 1941) belas
ting moesten betalen, z ijn  onderworpen 
aan de verplichting van de inlevering 
van non-ferro metalen.

Dat is  dan ook omzeggens iedereen. 
Want wie betaalt er nu geen belastin
gen op het inkomen of op het kadas
traal inkomen van z ijn  eigendom (men)? 
Zorg er dan ook voor, wanneer gij u 
aanmeldt bij een der verschillende in  
onze stad ingerichte bureau’s voorzien 
te z ijn  van:

a) voor personen vallend onder cate
gorie I,  het fiscaal bewijs van hun ka
dastraal inkomen voor het jaar 1939 
(dienstjaar 1940);

b) voor personen vallend onder cate
gorie I I ,  het aanslagbiljet van hun aan
vullende inkomstbelastingen voor het 
jaar 1940 (betrekking hebbende op de 
inkomsten van het jaar 1939);

c) voor personen vallend onder cate
gorie I I I ,  het bewijs van hun bruto in 
komsten voor het jaar 1939 of 1940 (voor 
dezen die in  1939 geen belasting hebben 
betaald) onderteekend en ju is t  verklaard 
door hun patroon of werkgever.

De personen die niet meer in  bezit z ijn  
van ae noodige fiscale bewijsstukken, 
kunnen zich wenden tot het belasting
kantoor voor het bekomen van een dub
bel.

d) voor de bedrijven, de noodige be
wijsstukken waaruit b lijk t het aantal der 
op 1 Mei 1940 te werk gestelde bedienden 
of werklieden (pensioenboek, verzeke- 
ringsboek, enz.).

Wie vait er nu in  categorie 1 ?
De personen weike een aanslagbiljet 

der grond-nationale crisisbelasting op 
de opbrengst van vaste goederen ont- 
v ingen; ais basis wordt beschouwd het 
belastbare kadastrale inkomen (bedrag 
van kolom 4).

Wie valt in  categorie I I  ?
De personen welke een aanslagbiljet 

betreff ende de inkomstenbelastingen an
dere dan de grondbelasting ontvingen 
waarin een belastbaar bedrag van het 
globaal inkomen is  aangegeven (kolom 
3 neven (3) ; dit bedrag is  basiscijfer.

Vallen in  klas I I I :  De personen welke 
een aanslagbiljet betreffende de inkom
stenbelastingen andere dan de grondbe
lasting ontvingen, doch waarin ënkel een 
getal als belastbaar bedrag van de be
drijfsbelasting is  aangegeven (kolom 3 
nevens (2). D it bedrag stelt het netto- 
inkomen voor en het bruto-inkomen 
wordt dan bekomen door:

a) kleiner dan 11.250 fr .: vermenig
vuldiging met 4/3;

b) tusschen 11.250 en 15.000 fr. : toe
voeging van 3.750 fr.;

c) grooter dan 15.000 fr.: vermenig
vuldiging met 5/4 of 1,25.

Vallen insgelijks in  deze klas: alle 
personen welke geen enkel aanslagbiljet 
zouden ontvangen hebben, doch noch
tans belastbaar inkomen hebben geno
ten in  het jaar 1939.

Vallen in de klas I  en I I I :  de personen 
welke een aanslagbiljet betreffende 
grond- en nationale crisisbelasting op 
de opbrengst van vaste goederen alsook 
een aanslagbiljet betreffende inkom
stenbelastingen andere dan de grond
belasting, in  het geval, dat op dit laat
ste aanslagbiljet geen bedrag aangege
ven is  tegenover het c ijfer (3) in  ko
lom 3.

Voor deze personen moeten de punten, 
berekend naar elk der twee aanslag
biljetten, samengeteld worden.

Hebt gij twijfel? Ga naar het Kantoor 
van Belastingen, Christinastraat, 113, 
winket 8, van 9 tot 13 uur, waar men u 
alle inlichtingen zal verstrekken hier
omtrent.

Wat mag men inleveren en wat wordt 
er beschouwd als zijnde non-ferro me
talen: koper, tin, nikkel, lood en de le- 
geeringen daarvan: geelkoper, brons, 
tombak, antimoniumlood, nieuw zilver, 
alpakka, argentaan, enz.

Z in k  en aluminium mogen niet inge
leverd worden, evenals andere metalen.

Waar mag men die in  leveren?
In  de hiernavolgende inleveringsbu- 

reau’s: School Albert, Ooststraat 29 ; 
School Vanneste, Kerkstraat 35; School 
Louisa-Maria, Witte Nonnenstraat 37; 
School Maria-Hendrika, Ieperstraat 3; 
Muziekconservatorium, Romestraat 33 ; 
School Vercamer, Northlaan; Jongens
school Van Imschoot, Kroonlaan; Jon
gensschool Conscience, D r Verhaeghe
straat; Gemeenteschool Pieters, Fregat- 
straat 5; Broederschool, Th . Van Loo- 
straat 34.

En wanneer ?
Iederen dag van 9.30 tot 12 u. en van

14 tot 17 uur:
Zaterdag 6 en Maandag 8 December: 

door de belastingsplichtigen en de be
drijven wier namen beginnen met de 
letters E F G H I J K L ;

Dinsdag 9, Woensdag 10 en Donder
dag 11 December: letters M N O P Q R  
S T  U;

Vrijdag 12, Zaterdag 13 en Maatidag
15 December: letters V W X  Y  Z. |

De letters A, B, C en D kwamen reeds j
aan de beurt. j

In  elke bureau z it  een leider, genomen 
uit het bestendig personeel van het 
stadsbestuur, bijgestaan door twee tijde
lijke  bedienden en twee werklieden, spe
cialisten in  de beoordeeling over ae ver
schillende metalen.

Ieder leveringsplichtige ontvangt bij 
de aflevering een op naam opgemaakt 
ontvangbewijs, dat zorgvuldig moet be
waard worden, daar er achteraf een 
strenge controle zal uitgeoefend worden 
door de diensten van de belastingen die 
dan ook het bedrag van de sommen zal 
uitrekenen voor het antal non-ferro- 
metaal dat niet werd ingeleverd. De be
langhebbenden «e  geen koper enz. in- 
ieverden en dus moeten betalen, worden 
verzocht te wachten met hun storting 
cot dat de ontvanger van belastingen 
.ien de noodige stukken zal opgestuurd 
nebben.

Hoeveel punten vertegenwoordigt ieder 
tietaal?

i  kg. roodkoper of brons 100 punten 
i  kg. messing of geelkoper 50 punten 
1 kg. tin  200 punten
i  kg. n ikkel 200 punten
1 kg. lood 50 punten
1 kg. legeeringen u it koper, tin, 

nikkel of lood 50 punten
Voorwerpen die een bijzondere ge

schiedkundige, wetenschappelijke, fol
kloristische of kunstwaarde hebben, als- 
aiede de voorwerpen die voor het dage- 
iijksch  gebruik of voor het in  stand 
nouden van het bedrijf onmisbaar z ijn  
of niet door andere kunnen vervangen 
,vorden, moeten niet ingeleverd worden.

Personen die wel non-ferro metalen 
oezitten die gemakkelijk kunnen worden 
ingeleverd, verbergen of zoo iets, en lie 
ver een hooge som betalen, worden zwaar 
gestraft, wanneer het bedrog aan het 
iicht komt.

Op welke grondslag dient nu de be
rekening gedaan van het aantal in  te 
leveren punten?
Reeks I.
Kadastraal inkomen Groep In  te leve- 

van 1939 volgens renhoeveel- 
(dienstjaar 1940) het heid metaal 

inkomen (in punten)

minder dan 6.000 fr. 1 100
v. 6.001 tot 10.000 fr. 2 150
v. 10.001 tot 15.000 fr. 3 200
v. 15.001 tot 20.000 fr. 4 300
v. 20.001 en meer 5 400

Het bedrag van uw kadastraal inko
men staat vermeld op het gele aanslag
biljet in  kolom 4. j 
Reeks I I .

To t grondslag van de berekening dient 
het zuiver inkomen gedurende het jaar 
1939 (dienstjaar 1940).

Zuiver inkomen 1939 Groep In  te leve- 
volgens ren metaal 

inkomen (in punten)

De Hollandsche 
Haringvisscherij

w B TA »
De Vlaardingsche Courant van Vrijdag 

29 November sc h rijft:
« Onze wenschen voor het behalen van 

betere resultatln met de haringvisscherij, 
zooals we die aan het )slot van ons vorig 
overzicht uitspraken, z ijn  niet in  vervul
ling gegaan. Het weer is  wel wat beter 
geworden, zoodat dit geen belemmering 
in  h it  visschen gegeven heeft, doch de 
vangsten z ijn  bijna zonder uitzondering 
gering geweest. Slechts enkele schepen 
hebben af en toe een redelijke besom
ming gemaakt, doch voor de meeste is  
het een fiasco geworden. Het b lijk t wel, 
dat de visscherij afgeloopen is.

Het gevolg hiervan is  geweest, dat en
kele schepen het haringvisschen hebben 
opgegeven en weer voor de tra w lv is
scherij z ijn  ingericht. Ook z ijn  er en
kele tot de sardien- of sprotvisscherij 
overgegaan. Deze visscherij is  in  de laat
ste dagen voor enkele vaartuigen wel 
loonend geweest. 'Toch z ijn  er vele, die 
niet zulke bijzondere resultaten moch
ten boeken. E r  is  wel eenige animo voor 
onze reederijen om deze visscherij te 
gaan beoefenen, maar het bezwaar is, 
dat de hiervoor benoodigde netten moei
l i jk  te bekomen zijn . En ook doet zich 
het bezwaar weer gelden, dat het maar 
weer van korten duur zal z ijn , dat de 
sardien of sprot te vangen b lijft. A ls w ij 
goed ingelicht z ijn , dan loopt zu lk een 
visscherij met Januari gewoonlijk weer 
af.

Intusschen hebben de schepen, die de 
trawlvisscherij z ijn  blijven uitoefenen er 
v/el voordeel van gehad, dat een betrek
ke lijk  groot gedeelte der visschende vloot 
zich op de haringvisscherij heeft gewor
pen. De prijzen voor de trawl-visch wa
ren de laatste dagen enorm hoog, zoodat 
er mooie besommingen z iin  gemaakt. De 
eenige Vlaardingsche stoomtrawllogger 
heeft er goed van geprofiteerd.

A ls w ij ons niet vergissen, dan zal de 
haringvisscherij voor dit jaar dus spoe
dig weer ten einde z iin . Ongetwijfeld 
zullen er nog wat schepen zijn , die er 
een poosje mee bezig blijven, maar het 
grootste gedeelte zal zich weer tot de 
andere visscherijen gaan bepalen. En 
ook is  het niet uitgesloten, dat er af en 
toe nog wel eens een mooie besomming 
met de haring gemaakt zal worden. Over 
het geheel genomen echter verwachten 
w ij, dat in  de volgende week het einde 
er wel zal z ijn .

Het is  nog te vroeg een algemeene con- 
clusiee te trekken. Binnenkort zullen we 
daaraan nog wel enkele regels wijden. 
Vast staat echter wel, dat ook weer dit 
jaar de uitkomsten van de haringvis
scherij niet aan de verwachtingen beant
woord hebben, al is  het verloop dan wel 
gunstiger geweest dan in  het vorige jaar.

Wellicht een volgend jaar weer beter! »

M ARKTBERICHTEN
VISCHAANVOER GEDURENDE DE W EEK  VAN 16 T O T  22 NOVEMBER

VISCHSOORT OOSTENDE NIEUW PO O RT ZEEBRUG G E BO EKH O U TE BLA N KEN BERG E STRA N D Totaal

2.699 * 1.211 5.792 1.739 11.411
Platvisch, schui en bot: 479 — ,—

le soort .......................... 194 103 64 840
2e soort .......................... 83 237 — — 31 36 387

52 266 — — 23 66 407
Haai, poers, enz................. — 93 — — — — 93
Groote bot .................... 17 8 — — — — 25
W ijting : groote ............... 2.912 104 665 :---- 3.110 1.779 8.570

kleine ............... 251 52 31 ---- 627 81 1.042
17 — — ---- 7 — 24

Sprot: groote .................... ... 48.489 63.067 2.785 1.176 7.633 9.034 137.184
— — — 51 — -— 51

Vischdagen: 4 4 4 5 5
Totaal aankoopcijfer: 449.368,— 570.240,— 29.035,— 67.481,— 97.040,— 109.860,10 1.323.074,10

❖ Transportvoerders Volgens ministerieel besluit 
moeten er 1000 VRACHT
WAGENS PER  MAAND met 
gasgeneratoren uitgerust 
worden. A A RZEL N IE T . EN  
VERSCHAF U EEN

GOHIN - Poulenc
CKolen geleverd per contract)

H E T  IS  DE EEN IG E M ANIER OM T E  B L IJV E N  RIJD EN .

A LG EM EEN E V E R D E E L E R  ;

Garage M aritim e - Em. De Clercq
15A, de Smet de Nayerlaan

#  
m  
À  
f  
♦  
♦  
♦  i O O STEN D E

(384)

Q)e Oesterkweek in  
ftelgische HSDateren
m .  — Gebruik van 

schelde

R O N
TE KOOP

minder dan 15.000 5 400
15.001 tot 20.000 6 500
20.001 tot 30.000 7 600
30.001 tot 50.000 8 800
50.001 tot 100.000 9 1000

100.001 tot 150.000 10 1500
150.001 tot 200.000 11 2000
200.001 tot 300.000 12 3000
300.001 tot 400.000 13 4000
400.001 tot 500.000 14 5000
500.001 en meer 15 7500
Reeks I I I .

Tot grondslag van 
het bruto inkomen 
1939; voor hen die 
1939 geen inkomen 
jaar 1940.

de berekening dient 
gedurende het jaar 
gedurende het jaar 
gehad hebben het

Bruto inkomen 
of 1940

Groep In  te leve- 
volgens ren metaal 

Inkomen (in punten)

minder dan 6.667 1 100
v. 6.668 tot 13.333 2 150
v. 13.334 tot 18.750 3 200
v. 18.751 tot 25.000 4 300
v. 25.001 en meer 5 400

Levert men geen metaal in  of slechts 
een gedeelte, wat moet er dan betaald 
worden?

Voor iedere 10 ontbrekende punten, 
dient een aanvullend bedrag te worden 
betaald:

I n g e l e v e r d  
Volgens 80% en meer 50-80% min dan 
groep van 50%
inkomen

1-2-3
4-5-6
7-8-9

10-11-12
13-14-15

5— 7.50 10—
7.50 10— 15.00

10— 15— 20—
15— 22.50 s o -
25— 37.50 so—

j Studio Lionel
g 106, Nieuwpoortsteenweg, 10&

Specialiteit van K IN D ER - en 
H U W E L IJ K S P O R TR E T TE N

(452)

Î  AAN DEN P R iJ S  VAN 1930 Î
• •

AGENTSCHAP ELLEB O U D T
! Vlaanderenstraat, 76 — Oostende •
:  ï
:  (586) :

Men beschikt, weliswaar, over het ge
bruik van de Westerschelde, wààr onze 
visschers, krachtens de Nederlandsch- 
Belgische overeenkomst van 1843, de v is
scherij mogen uitoefenen, met dezelfde 
rechten als onze Noorderburen. Deze 
breede zeearm met sterke stroomingen 
kan echter van ver niet opwegen tegen 
de vreedzame golf, die de Oosterschelde 
vormt, sinds het sluiten van de vaargeu
len die ze eertijds verbonden.

De Westerschelde, met den Braakman, 
waarvan w ij het onoverkomelijk verval 
hooger nagegaan hebben, bevat nog 
slechts 75 perceelen voor de mosselkweek. 
Hieronder z ijn  er sommige waarvan de 
opbrengst meer dan gering is; ze wor
den aan een 400-tal mosselvisschers u it 
Holland en België na loting toegekend. 
Het grootste deel van de Hollandsche 
mosselvisschers koesteren niet het in 

de Wester- ’ 4. Samenwerking tusschen degenen die 
mosselzaad plukken met het oog op den 
verkoop van hanne waar, zou een ver
hooging der waarde van dit Belgisch 
produkt op de Hollandsche markt voor 
gevolg hebben.

I I . D E O E S T E R K W E E K

1. H isto risc h  verloop van de 
proeven

NIEUWPOORT
VISCHTO EVO ER

Gedurende de week van Maandag 24 
tot Zaterdag 29 November werden aan 
de Aankoopcentrale af geleverd:

Maandag 24 November werd niet u it
gevaren.

Dinsdag 25 November. — Garnalen : 
2348 kg. voor 23.480 fr. Visch: 28.818 kg. 
voor 330.252 fr. Totaal voor een bedrag 
van: 353.732 fr.

Woensdag 26 November werd niet u it
gevaren.

Donderdag 27 November. — Garnalen: 
1365 kg. voor 13.650 fr. Visch: 33.535 kg. 
voor 368.983 fr. Totaal: 382.633 fr.

Vrijdag 28 November. -— Garnalen : 
782 kg. voor 7820 fr. Visch: 21.556 kg. 
voor 230.671 fr. Totaal: 238.491 fr.

Zaterdag 29 November. — 516 kg. voor 
5160 fr. Visch: 16.960 kg. voor 190.588 fr. 
Totaal voor 195.728 fr.

De totale aanvoer van de week be
droeg: 5011 kg. garnalen, 100.869 kg. 
visch, te samen: 105.880 kg. voor eene 
waarde van: 1.170.585 fr.

W I L T  U  R  I J  K  W O R D E N ?  

H E T  M ID D E L  :

Loterij Winterhulp
EEN N IEU W E SC H IJF IS  
T E  KOOP AANGEBODEN.

Het super groot lo t: één m illioen 
V i j f  groote loten van 100.000 fr. 

Acht loten van 50.000 fr. 
Tw aalf loten van 25.000 fr.

460 loten van 1.000 tot 10.000 
22.000 loten van 100 en 250

f r .
f r .

Biljetten en vijfden overal verkrijgbaar 

Het b ilje t: 50 f r .  Het v ijfd e : 10 f r .

zicht deze stukjes grond te bewerken, _ , , , __
want z i j  vinden in  de Oosterschelde vol- faam die zoogezegd Oostendsche oes-

. 4/\w vi Arr W Ar A1 VI H A H ü T T A V1 C f O ûûlinT

Het kweeken van en de handel in  oes
ters langs onze kust is  geen onlangs ge
stichte nijverheid.

«De Geschiedenis van den Handel en 
het Zeewezen in  België» door Ernest 
Van Bruyssel, doet immers uitschijnen 
dat in  1766 een Gentsche maatschappij Men kan op P.C.R. 247.17 onderschrijven 
te Oostende, op ongeveer een vierde m ijl 
dezer stad, een dok deed graven voor 
het nederzetten van oesters, om ze te 
kunnen voeden en vetten vooraleer ze 
aan den verbruiker af te leveren.

Daarenboven herinnert men zich de

Brevetten, diploma’s en vergun
ningen in  de koopvaardij en de 

zeevisscherij
De volgende brevetten en diploma’s 

z ijn  in  den loop der maand October 1.1. 
toegekend:

Brevet van kapitein ter lange om
vaart: Van Loco F.

Diploma van aspirant-officier ter lan
ge omvaart: Roes R.; Clevenbergh E.; 
Espreux G.; Ampe F.

Diploma van aspirant-mecanicien : 
Kohn J.

A spirine,
ons aller vriend . . .

M oed er  neem t het bij lioofdpijn, Vader als  

rheuraatiek hem  kw elt, broers en zusjes bij 

tandpijn, d e  h e e le  fam ilie bij verkoudheid en  

griep. W ant A spirine is volkom en zuiver en 

onschadelijk. H et is een  ed it fam iliegenees- 

m iddel dat een ied ers vertrouw en waardig is.

W e rk z a a m  en o n s c h a d e l i jk  

een v o o r t re f fe l i jk  g e ne esm id d e l

/ d u  A s p i r i n e
w

HET PRODUCT VAN VERTROUWEN

Een spaarzaam volk wordt een r i jk  
volk. Een r i jk  volk is  een onafhankelijk 
volk. Verzamelt oud papier. Redt onze 
papiernijverheid.

Verandering in  het beheer van de 
Wesermiinder vischm arkt

Nadat de Pruisische staat de in  han
den van de Wesermiinder F ischw irt- 
schaft bevindende aandeelen der See- 
fischmarkt A. G. Wesermünde aan de 
koers van 50 had overgenomen, werd 
een aanpassing van de organisatie be
sloten. De Seefischmarkt A. G. zal van 
1 Januari a.s. af met de Fischereihafen 
Wesermünde-Bremerhaven gansch ver- 
eenigd worden.

Sprot- en haringseizoen
De sprot- en haringvisscherij werd 

aan de Pommersche kust binnen de drie- 
mijlen-zone van het regeeringsdistrict 
Stettin, van 15 October tot 30 A pril 1942 
telkens van een uur na zonsopgang tot 
zonsondergang, toegelaten. Eenige stre
ken aan het strand werden echter niet 
toegelaten. De toegelaten netten z ijn  
sleepnetten waarvan het grondtouw 
slechts met kettingen of ringen be
zwaard is. De kettingen moeten zoo aan
gebracht worden in  de bochten, dat de 
afstand van den onderkant van het 
sterk getrokken koord tot het diepste 
van de bocht ten minste 10 cm. be
draagt. De ringen moeten een wijdte 
van ten minste 10 cm. hebben.

Aan de Westkust van Hiddensö is  deze 
verordening reeds op 15 Maart 1942 niet 
meer van kracht.

65 jaar oud
Oberbaurat Vogel te Wesermünde werd 

dezer dagen ten volle 65 jaar. Sedert 
15 Oktober 1920 is  h ij voorzitter van het 
huidige Hafenamt en neemt als zooda
nig, evenals bestuurder der Fischerei
hafen Wesermünde-Bremerhafen Gmbh, 
aan het beheer en het vergrooten van 
de haven te Wesermünde een groot deel.

In  memoriam
Op 22 October 1.1. stie rf te Odessa 

(U.S.S.R.) de korvettenkapitein Reichert- 
Facilides. Sedert meer dan een kwart 
eeuw was h ij leider van het propaganda- 
comité voor het Marktbeheer van de 
visschershaven van Wesermunde, na 
eerst havenkapitein van Wesermunde en 
daarna propagandaleider voor de Hoog- 
zeevisscherij te z ijn  geweest. In  voor
drachten, lessen en persartikelen heeft 
h ij oneindig veel gedaan voor de ver
spreiding van visch als voedingsmiddel.

Z ijn  heengaan wordt diep betreurd in  
alle visscherij kringen en voornamelijk 
te Wesermunde, waar h ij algemeen ge
acht werd.

Dividenden
Voor 1940-41 werd door de Glück- 

stâdter Heringfischerei A. G. te Glück- 
stadt (Duitschland) na delging van het 
verlies van 32.405 RM. (405.062,50 fr.), 
nog 4 t.h. dividenden uitgekeerd.

In  achtneming van den toestand ls  
dit c ijfer meer dan bevredigend.

ter nog op het einde van de vorige eeuw 
genoot.

De Oostendsche oester verloor echter 
van haar faam, wanneer de oesterkwee- 
ke rij in  Zeeland zich sterk ontwikkelde. 
Z i j  beschikte, inderdaad, over uitge
breide oppervlakten, de armen van de 
Oosterschelde, waarvan de bodem wordt

Werd deze bijzondere toestand in  acht verpacht door den Staat der Nederlan- 
J - den. Deze bodem is  niet alleen geschikt

voor de ontwikkeling en het vetworden, 
maar insge lijks voor de voortplanting 
van de oester.

Dezelfde voorwaarden ontbreken ech
ter volledig op onze kust. B i j  gemis aan 
breede mondingen, biedt z ij enkel zekere 
aangelegde dokken als proefveld van ge
ringe uitgestrektheid. Onder deze laat
sten leverde het zwaaidok te Oostende 
bijzonder belang op. Niet in  gebruik 
sinds den bouw, bood het een belangrijk 
proefondervindelijk terrein. Nochtans, 
het «fe it dat het water slechts op zeer 
onvolmaakte wijze kon vernieuwd wor
den, liet het op dit tijd stip  niet toe dat, 
in goede voorwaarden, proeven van ze
keren omvang zouden gedaan worden.

te bewerken in  geval ze hen door de1 deze redenen vestigde de Commis

doend geschikt grondgebied, dat daaren
boven dicht bij hun woonst gelegen is. 
Indien ze nochtans aan de loting deel
nemen is  het met het uitsluitend doel 
ze nadien m its betaling aan de Belgi
sche visschers af te staan, die er trou
wens een eenige broodwinning in  vin
den.

genomen door de Nederlandsche over
heden?

i In  elk geval staat het vast dat de Be l
gische mosselvisschers, verdrongen ter 
gelegenheid van de loting die in  1935 
te Middelburg plaats had, den voorrang 
schijnen verkregen te hebben om te po- 

‘ gen mosselen te kweeken op plaatsen van 
de Westerschelde, die niet voor de loting 
in  aanmerking kwamen.

De bijzondere Commissie veroorlooft 
zich aan het Beheer var. het Zeewezen 

i  aan te bevelen te trachten te bekomen 
van het bevoegd beheer, dat in  de toe
komst slechts tot de loting der perceelen 

. van den Braakman en de Westerschelde 
I zouden toegelaten worden de visschers 

die zich stellig verbinden dezelven zelf

loting worden toegekend.
Deze b illijke  voorwaarde zou de mede

dinging aanzienlijk verminderen en zou 
de kansen van de visschers, gevestigd 
op de boorden van de Westerschelde, in  
ruime mate doen stijgen.

IV . —  Plukken en verkoop 
mosselzaad

van

Een andere belangrijke kwestie ver
dient de bijzondere aandacht, namelijk 
het plukken van mosselzaad op de Be l
gische kust, bijzondere nijverheid waar
van het monopolium voorbehouden is  
aan de visschers die over een passend 
vaartuig beschikken. Het is  de speciali
teit van de visschers te Bouchoute ge
vestigd of u it deze plaats afkomstig. De 
winst die deze nijverheid bezorgt gedu
rende de wintermaanden heeft voor ge
volg dat er nog wat bedrijvigheid in  
deze haven, in  verval, bestaat. Het mos
selzaad, waarvan sprake, wordt immers 
fel gezocht in  Holland. Het vormt het 
beste dat de visschers van Zeeland zich 
kunnen aanschaffen voor de bewerking 
van hunne uitgestrekte mosselvelden.

Het voordeel ervan werd officieel be
krachtigd, sinds de hoedanigheid van de 
mossel, geschikt voor het verbruik, na
gegaan werd door een door den Holland- 
schen Staat erkende instelling.

D it in  acht genomen, is  onze Subcom
missie van oordeel, dat indien onze v is
schers er zouden in  gelukken methodisch 
den verkoop van mosselzaad in  te rich
ten, z ij  deze waar een grootere waarde 
zouden kunnen laten toekennen. Voet
stappen werden in  de betrokken middens 
aangewend om deze gedachte ingang te 
doen vinden en te veralgemeenen. Z i j  
stooten tot op heden op het gemis aan 
verbondenheid, dat onze visschers ken
merkt. Nochtans twijfelen we er niet aan 
dat de druk der noodzakelijkheid de v is
schers weldra het algemeen belang zal 
doen inzien.

SAMENGEVAT :
1. In  de gegeven omstandigheden 

schijnt een belangrijke mosselkweek niet 
mogelijk in  de Belgische wateren.

2. Nochtans kunnen enkele onderne
mingen van kleinen omvang aan dag- 
looners bijkomende belangrijke inkom
sten verschaffen.

3. De werkvoorwaarden van de v is
schers te Bouchoute zouden in  belang
rijke  mate kunnen verbeterd worden in 
dien de Staat der Nederlanden het hu
ren van de perceelen der Westerschelde 
aan zijne onderdanen zou voorbehouden 
en aan de Belgische visschers die den 
oever bewonen en zich zouden verbinden 
bedoelde perceelen zelf u it te baten.

sie haar aandacht op het handelsdok te 
Nieuwpoort, dat heropgebouwd sinds den 
wereldoorlog, niet gebruikt werd voor de 
handelsscheepvaart. De uitslag van de 
proeven op deze plaats gedaan, zullen 
toelaten vast te stellen indien het han
delsrendement van dergelijken aard is  
om de kosten van inrichting op andere 
plaatsen, namelijk het zwaaidok te Oos
tende, hooger vermeld, te verrechtvaar
digen. Het oude visschersdok te Oos
tende, dat zou vrijkomen na het in  ge
bruik nemen van de nieuwe visschers
haven, zou hiervoor insgelijks in  aan
merking komen. Het handelsdok van 
Nieuwpoort bood het dubbel voordeel van 
een belangrijke aanvoer van zeewater 
door lage schuiven en aanzienlijke diep
ten,, welke zouden toelaten kweekproe- 
ven te doen door opeengestapelde lagen, 
in  tegenstelling met hetgeen gedaan 
wordt bij onze naburen, die oesters 
kweeken.

(Wordt vervolgd).

Papier is  onontbeerlijk in  het onder
w ijs. Moeders, denkt aan uw kinderen. 
Verzamelt oud papier.

E E N  W IN N EN D  B IL J E T  op N EG EN 

T R E K K IN G  : B E G IN  JA N U A R I

HA M BURG
W EEK  EIND IG END  OP 23 NOVEMBER

In  het algemeen genomen bleef de 
vischtoevoer op de markt van Hamburg 
onveranderd. Ze lfs afzonderlijk per dag 
genomen is  er maar weinig verandering 
te bespeuren. Eenige vischsoorten kwa
men rijk e lijk e r ter markt dan de vorige 
week, maar andere moesten onderdoen, 
zoodat naar de hoeveelheid, er ook van 
geen verandering te spreken valt.

De toevoer van schelvisch was aan- 
zienlijker, deze van kabeljauw bleef ge
li jk ,  evenals deze van filet. W ijting was 
eerder gering; zeesnoek, lengvisch en 
zeeduivel waren ook tot kleine hoeveel
heden beperkt, zooals de knorhaan. De 
schol was op eenige dagen van de week 
goed ter markt, in  de vier categories, en 
vond dan ook een goede afzet. Onver
anderd bleef de toevoer van haring, ter
w ijl sprot het een beetje beter stelde. 
Overige vischsoorten waren zeer gering.

U it  de Oostzee kwam maar weinig toe, 
wat moet toegeschreven worden deels 
aan het slechte weder, deels aan het 
gebrek aan manschappen en ook aan 
het feit dat een gedeelte van de visch- 
booten hun vangsten lossen in  Goten- 
haven, zoodat van daaruit meer het bin
nenland bevoorraad wordt. De kleine 
visschersbootjes konden eveneens niet 
uitvaren.

Zoetwatervisch was in  gelijke hoeveel
heid als verleden week vertegenwoor
digd. De beneden-Elbe schonk goede 
vangsten, die echter meestal aan de 
markt van Cuxhaven ten goede vielen.

STENO-DACTYLOSCHOOL

CREMER
2bis, Marie-Joséplaats -  Oostende 

(boven Ribby)
S N E L - EN  M A C H IN E SC H R IF T

F T p  S aw l ee ï  K - r s
Inlichtingen en inschrijvingen ter school 
van 2 tot 5 uur. Op alle andere uren bij 
Mej. Tilm ant, 6, Oude Mijnplaats. (528)

Â.B.
Die se I- 
Motoren

Anglo - Belgian Cy
Nijverheidskaai, 39, GENT ©  Tel. 53265-53277

Voor alle inlichtingen zich wenden tot den heer 
BOYDENS,Veiodroomstraat,4 ,OOSTENDE
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D E  W Y N T E R
Oostende, Kerkstraat, 43.

Studie van den Notaris

de G H E L D E R E
te Heist-aan-zee.

Op DONDERDAG 11 DECEM BER 1941 
te 15 u. in  het lokaal «P rin s Boudewijn», 
St. Sebastiaanstraat 22, te Oostende:

IN S T E L  met Yz %  premie
van een

Schoon Burgershuis
kunnende dienen voor H A N D ELSH U IS  
te OOSTENDE, Kaaistraat, 53. 

Oppervlakte 83 m2.
De eventueele rechten op vergoeding 

voor oorlogschade z ijn  medeverkocht. 
Onmiddellijk genot.
Bezoek: Dinsdag en Donderdag van 

14 tot 16 u.
Voor nadere inlichtingen zie plakbrie

ven of zich bevragen ter studie. (573)

Jean
Studie van den Notaris

D E  W Y N T E R
te Oostende, Kerkstraat, 43.

Op DONDERDAG 11 DECEM BER 1941 
te 15 u. in  het lokaal «P rin s Boudewijn», 
St. Sebastiaanstraat 22, te Oostende:

IN S T E L  met Vz %  premie
van een

Schoon
Opbrengstgebouw

Koninginnelaan 49 
te OOSTENDE

Oppervlakte: 108 m2.
Centrale verwarming. Warm waterver- 

deeling.
Onmiddellijk genot.
Verhuurd met pacht tot 15 Februari 

1942.
Bezoek: Maandag en Donderdag van 

14 tot 16 u.
Voor nadere inlichtingen zie plakbrie

ven of zich bevragen ter studie. (574)

IN S T E L  met premie
op MAANDAG 15 DECEM BER 1941, te 
15 ure stipt in  hét «Huis der Notarissen» 
te Brugge, St. Janstraat 16, van:

H E T  ZO U TE -K N O K K E  

Het welgekende

Hotel-Pension
S C H E E R E N S

prachtig gelegen op den Westhoek der 
Kustlaan en Elisabethlaan, gevende op 
de Albert I  plaats, groot volgens meting 
1059 v.m.

Verplichtende overname van: a) mo
b ila ir m its 45.000 fr.; b) centrale ver- 
warmingsinrichting m its 16.675 fr.

In  pacht bij M. en Mme Verstringhe- 
Scheerens voor 10 jaren, ingegaan den 
1 A pril 1941, m its 4.000 fr . ’s jaars ge
durende den oorlog, en 18.000 fr. ’s jaars 
van af en met het eerste badseizoen na 
het Vredesverdrag.

Ten overstaan van den bevoegden 
Heer Vrederechter.

ZOEKLICHTJES
T E  KOOP: Visschersboot in  zeer goe

den staat, thans nog in  het bedrijf ; 
8,20 m. lang, 2,70 m. breed; volledig u it
gerust, stroopnet en garnaalkorre, ma
zoutmotor van 8 tot 10 P.K. Voorwaar
den: Hertstraat, 1, Oostende. (583)

T E  KOOP: 1) Een houten vaartuig met 
een mazoutmotor 7,9 P .K. «Claeys», ge
bouwd in  1941; lengte 7,80 m.

2) Een houten open boot met een 
naphtemotor 12 P.K., lengte 7,80 m.

Beide voorzien van een stel netten en 
materiaal, stroopnet enz.

Zich wenden bureel blad onder nr. 581.

T E  KOOP : Boot nog steeds in  de vaart, 
motor «Atler» 24 P.K. Lengte 10 m., 2,35 
m. breed. Met alle toebehoorten. Zich 
wenden: H. Borgerstraat 27, Oostende.

(578)

BEK EN D M A K IN G . — De Firm a Debra 
maakt aan haar geacht klienteel bekend 
dat Mr. Marcel Naert geen deel meer 
maakt van haar personeel. (585).

T E  KOOP: een motor Anglo-Belge 10 
P.K. in  goeden staat met keerkoppeling, 
stevenbus, schroefas met 1 schroef en 
een dagtank voor de som van 16.000 fr. 
Te bevragen bij Edm. Crabeels, scheeps
bouwer, Sas-Slijkens, Oostende. (571)

NIEUW PO O RT. — T E  H U U R : twee 
welgelegen werkmanswoningen, Anker- 
straat 11-13, voorzien van gas, electri-

Onze Echo's
Oostende

Opeischingen
ming.

Inbeslagne- fii

De Kreiskommandantur laat weten dat 
de aanvragen tot schadeloosstelling we 
gens inbeslagneming en opeischingen 
door de Duitsche Weermacht in  België, 
die vóór 1 Januari 1941 plaats vonden, 
ten laatste op 31 December 1941 moeten 
ingediend worden.

Latere ingediende aanvragen zullen 
radikaal afgewezen worden.

De bovengemelde term ijn geldt alleen 
voor de gevallen voor dewelke geen ont
vangstbewijzen werden uitgereikt.

INKOOP VAN 
GOUD - Z IL V E R  - B R IL J A N T E N
■  AAN HOOGSTE P R IJZ E N  B

M A X
13, A lf. Pieterslaan, 13 - Oostende
S c h a t t i n g  k o s t e l o o s

(521)

Plan en plakbrieven te bekomen ter citeit en water. P r i js :  100 fr. per maand.
studie. (559) ZiCh wenden: 

: poort.
Marktstraat 27,

Kantoor van Deurwaarder

Omer VAN H O U T T E
te Brugge, Wijnzakstraat, 6.

Nieuw
(562)

B i j  Rechtsmacht

Studie van den Notaris

René L IN G IE R
te Oostende, Koninginnelaan, 68 

TO ESLA G

Op \1AANDAG 15 DECEM BER 1941, om 
ure namiddag, ter herberg «P rin s Bou- 

deüljn», te Oostende, St. Sebastiaan
straat, 22, van

Gemeente S TE E N E

Gerievig Woonhuis
Molenaarstraat, 24; groot 137 m2.

Gelijkvloers gebruikt door M. Markey. 
Bovenverdiep ongebruikt.
Na te zien iederen Maandag en Woens

dag van 2 tot 4 ure.
Ingesteld: 58.000 fr.

(577)

Kantoor van Notaris

J. G HYO O T
Koningstraat, 54, Oostende.

B i j  Sterfgeval 
I .

IN S T E L
op DINSDAG 9 D ECEM BER 1941, te 
15 u., ter herberg « P rin s  Boudewijn », 
St. Sebastiaanstraat 22, te Oostende:

Drie Handelshuizen
OOSTENDE M IDDENSTAD

Lot I.  — H E R TS TR A A T, n r 14, w ijk  
A, n r 21d, groot 45 m2. Verhuurd per 
maand. Regenwater, putwater, stads
water, gas en electriciteit.

Lot I I .  — H E R T S TR A A T  n r 16, w ijk  
A, n r 22b, groot 46 m2. Gedeeltelijk v r ij 
en gedeeltelijk verhuurd per maand. 
Regenwater, stadswater, gas en electri
citeit.

Lot I I I .  — C H R IST IN A STR A A T, n r 53, 
wijk A, n r 937a, groot 169 m2. Verhuurd 
per maand. Stadswater, gas en electri
citeit.

Samenvoeging voorbehouden voor lo 
ten I  en I I .

Oorlogsschade: Gebeurlijk recht op 
vergoeding wordt medeverkocht.

Zichtbaar: Dinsdagen en Donderdagen 
10-12 u. en 14-16 u.

Raadpleeg de plakkaten. Lastenkohier 
ter inzage bij den Notaris.

Toewijzing volgt op 23-12-41. (567)

n.
Op DONDERDAG 18 D ECEM BER 1941, 

te 2 u. nam.:
VERKOOPZAAL «F LO R A »
Veldstraat, 1, te Oostende

Huismeubelen,
Schrijnwerkersgerief
voortkomend van het sterfhuis Sorel, 
als meubileering van eetkamer, slaap
kamers en salon, piano, kleerkasten, 
linnenkasten, tafels en stoelen, bureel- 
tafels en toilettafel acajou, phonograaf 
en -platen, naaimachien «Singer», radio 
«Philips 1928» en luidspreker, nieuwe 
stofzuiger «Premier», schilderijen, gar
nituren, spiegels, gleiswerk en glaswerk, 
kachels, gas- en haardvuren, beddegoed, 
enz. enz.

Verders allerhande schrijnwerkers- 
alaam en -gerief, oliën, loten schuur
papier, lijm , lijste n  voor kaders, kaders, 
ladders, groote alaamkast, werkbank, 
koperen lampen, enz. enz.

Verkooping met gereed geld en 16 % 
onkosten.

Te bezichtigen in  voornoemde ver
koopzaal «Flora»: 'de meubelen daags 
vóór de veiling en de kleinere stukken 
den dag der veiling.

(568)

Op VRIJDAG 12 DECEM BER 1941, om 
3 uur namiddag (Torenuur) stip t te 
Zeebrugge, «Hotel du Port», Kustlaan, 
nr. 1, gehouden door den Heer V. Gheyle, 
zal de Deurwaarder OMER VAN HOCJT- 
T E  te Brugge, daartoe aangesteld bij 
bevelschrift, verleend door den Heer 
Voorzitter der Rechtbank van Eersten 
Aanleg van Brugge, in  date van 27 Ok
tober 1941, openbaarlijk verkoopen on
der de voorwaarden van het lasten
kohier, opgemaakt in  date van 15 No
vember 1941:

H E T  M O TO RSC H IP

H.50 “Fierre-Renilde,,
met Motor «Moës» van 45 à 50 HP. ge
bouwd in  hout in  1920; lengte 12,82 m.; 
breedte 4,34 m.; netto tonnemaat: 6 T .  
84/100.

Na te zien m its zich te wenden bij 
Mr. Léon B E R TE N , Zeevaartpolitie te 
Zeebrugge, Kustlaan nr. 9, den Maan
dag en Donderdag, van 2 tot 4 uur na
middag.

Op komptant en zonder kosten.
(560)

OORLOGSSCHADE: Geteisterden kun
nen kosteloos alle inlichtingen bekomen, 
nopens expertisen en het indienen van 
hun dossier, den Maandag, Woensdag en 
Vrijdag van 10 tot 3 uur, bij 
ED. DE V LIEG ER , Architect, Expert 
18, KO N IN G IN N ELA A N , Oostende. 
_________________________ ________ (548)

GEVRAAGD een oud Z E IL  te koopen, 
nog kunnende dienen als beschutting. 
Zich wenden bureel van ’t blad onder 
nummer 506.

T E  KOOP: 1 lot bouwgrond van 240 
m2, gelegen Leffingestraat te Oostende. 
Voor inlichtingen te begeven:
18, KO N IN G IN N ELA A N , Oostende.

___________________.(549)
W EN SC H T E  KO O PEN per okkasie : 

een pupiter (schrijftafel). Aanbiedingen 
bureel blad onder nr. 356. (356)

GO EDE D A C TY LO  vraagt plaats. — 
Voorwaarden opgeven aan het bureel 
van het blad onder nummer (352)

T E  KO OP : Schoon dik spiegelglas, 
grootte 150 cm. lang en 47 cm. breed. 
Zich wenden bureel van ’t  blad. (288)
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Henri F R A E Y S
te Brugge, Spanjaardstraat, 19.

Om u it  onverdeeldheid te treden

G E LD P LA A TS IN G , uitstekende waar
borgen, hooge intresten. Schrijven bu
reel van het blad. (256)

Agence Ch. Seys

De invaliden 
te itskaart.

en hun p rio ri-

B i j  rondzendbrief van 1 October 1941 
(Staatsblad van 5 Nov. l.l.) bracht de 
Heer Secretaris-Generaal van het M in is
terie van Binnenlandsche Zaken ter ken
n is  der Burgemeesters dat h ij besloten 
had aan de zware oorlogsinvaliden (100 
t.h.) den voorrang te verleenen bij het 
aanschuiven van wachtende klanten 
voor verkoophuizen.

Thans, bij beslissing van 28 October 
1941, laat de heer Romsée weten dat 
bewuste maatregel dient uitgebreid tot 
alle oudstrijders die de voorrangskaart, 
hun verleend bij beslissing verschenen 
in  het Staatsblad van 7 Sept. 1931, bij 
zich hebben.

■  Betreden van den Zeedijk, de 
Albert I  Promenade, de V is 
scherskaai en de duinen gedu
rende de duistern is.

Aan de bevolking wordt hierb ij be
kend gemaakt dat de Duitsche Overheid 
m ij mededeelt dat gedurende de maand 
December 1941 het betreden van den
Zeedijk, de Albert 
scherskaai en de 
tusschen 5.30 uur 
’s morgens.

I  Promenade, de V is- 
duinen verboden is  
’s avonds en 9 uur

De Burgemeester, 
A. Van Laere.

Rogierlaan, 21 Oostende.

B e v o o rra d in g  v a n  h u is b ra n d 
s to f  v o o r o n d e rn e m in g e n .

De belanghebbende ondernemings
hoofden worden hierbij verwittigd dat 

; luidens het rondschrijven nr. 34, ver- 
' schenen in  het Staatsblad van 30 No- 
jvember 1941, z i j  in  geen geval ge lijk- 
j tijd ig kunnen ingeschreven worden als 
verbruikergezinshoofd en ondernemings- 
hoofd, wanneer hun lokalen op het ge
bied van verwarming niet gescheiden

Op DONDERDAG 11 DECEM BER 1941, 
om 3.30 ure in  het «Café des Sports», I Kleine Villa, Opex,
Ursellaan 4, te Heist-aan-zee:

TO ESLA G

H EIST-A A N -ZEE  
Kursaalstraat, 30

Zeer wel gelegen

Woonhuis
groot 70 vkm., dicht statie en Kursaal. 

Onmiddellijk beschikbaar.
Ingesteld: 134.000 fr. 

Voor bezichtiging zich wenden Knokke- 
straat, 64, Heist. .(579)

T E  K O O P :

Schoon handelshuis, Langestraat.
Huis met poort en hof, Conterdam. 
Schoon Huis, 14 plaatsen, Nieuwpoort- 

stweg, Mariakerke-Northlaan. Prach
tig onderhouden.

Prachtig landgoed bij Brugge, 2 Ha. 
6000 m2. V ischrijke v ijver enz. P r i js :  
600.000 frs.

90.000 fr.

Bond üer K ro o str ijk e  Gezinnen 
van Belgie.

Verminderiny up üe reizen per buurt
spoorweg 1942. — Het Algemeen Bestuur 
van de Buurtspoorwegen heeft ons op
nieuw de toelating veneend om het af- 
ieveren der vermmderingskaarten voor 
de gr00 lu gezinnen te bewerkstelligen.

Vanar Zondag .7 December is  het Se
cretariaat, Ieperstraat 24a, le verdiep, 
ter oescniKiving om:

1) Voor 194k, de geldigheid te verlen
gen vuil de in  ld i i  afgeleverde kaarten 
ten gunste van de gezinnen aie op 
1-1-42 nog ten minste 4 na 31-12-1920 
geuoren en niet genuwde kinderen tel- 
ien;

z> Kaarten op te maken en af te le
veren aan de begunstigde gezinnen die 
er nog geen bezitten.

vererscnte stukken: a) trouwboekje;
b) de huidige vermmderingskaarten 
U94I), de voiiedige reeks van het gezin;
c) niet gebruikte foto's voor de even
tueel nieuw op te stellen kaarten; d) 
een vast inschiijvingsrecht van 5 fr.

Aanoevelingen: Bewaai zorgvuldig de 
aigeleverde Kaarten in  een speciale üait. 
L,et er vooral op ze niet te beschadigen 
of te verliezen. Maak van deze gelegen- 
neid georuiK om uw lidkaart voor het 
nieuwe dienstjaar 1942 op het Secreta
riaat af te halen. G ij helpt ons aldus uw 
eigen belangen te verdedigen. Sto rt uw 
bijdrage voor het Weduwen en Weezen- 
fonds zoo spoedig mogeiijk. G ij hebt er 
alle belang bij.

l f  Beter verduistering in  de ge
meenten der arrondissementen 
Brugge en Oostende.

Het College van Burgemeester en 
Schepenen der Stad Oostende geeft hier
na kennis aan de bevolking van de ver
taling van een schrijven van de K re is
kommandantur 510 betreffende de ver
duistering. Het doet een beroep op de 
bevolking opdat de voorschriften er in  
vervat nauwgezet zouden gevolgd nar
den.

Sp ijts herhaalde vermaningen en sp ijts 
de opgelegde geldboeten wordt immer 
nog vastgesteld dat de voorschriften op 
de verduistering in  de Arrondissemen
ten Brugge en Oostende, niet voldoende 
worden nageleefd. B ijzo nd erlijk  is  de 
verduistering kort voor zonsopgang en 
kort na zonsondergang onvoldoende.

In  de dagbladen worden de uren der 
verduistering bekendgemaakt, zoodat de 
bevolking er zich kan naar voegen.

De bijzondere ligging van het kustge 
bied eischt dat de voorschriften op de 
verduistering zeer streng nageleefd wor
den. E r  zal van onzentwege over ge
waakt worden, dat in  gebouwen betrok 
ken door m ilitairen, waar hier en daar 
overtredingen zouden vastgesteld wor
den, streng opgetreden wordt.

Ik  verzoek U  dienvolgens al de Burge
meesters, ook deze der ontvoogde ge 
meenten, nogmaals aan de voorschrif
ten betreffende de verduistering te her
inneren. In  de eerstvolgende weken zal 
ik  nagaan welk gevolg er aan deze laat
ste verwittiging gegeven werd.

Indien de overtredingen op de ver- 
duisteringsvoorschriften geen einde ne-

B  W interhulp-
De Kredietbank gaf aan Winterhulp 

1100 fr. en niet 100 fr.

B  G ift.
W ij ontvingen voor het St. Niklaas- 

feest der kinderen van onze schuilplaat
sen de som van 50 fr. ons toegestuurd 
door den heer Robert Verschelde, direc
teur bij het Zeewezen te Brussel.

Deze som werd door ons aan het be
voegd komiteit overgemaakt.

I y  ̂ 1

! Wanneet men n a a st] 

U niest

tn i l«  apotMwi en droger1]en:6«n10tar*
hSI

B  M ilita ire  Oorlogsslachtoffers.
De m ilitaire slachtoffers van den oor

log 1940 worden hiermede ingelicht, dat 
de termijnen voor het indienen van aan
vragen voor het bekomen van een in 
validiteitspensioen weldra zullen verstre
ken zijn .

De uiterste datum was 30 November 
1941 voor de aanvragen van een invali
diteitspensioen voor gewezen m ilita iren 
die vóór 30 November gedemobiliseerd 
werden. Voor dezen welke na dezen da
tum naar huis keerden, moet de aan
vraag binnen het jaar na de demobili
satie ingediend worden.

Voor alle inlichtingen wende men zich 
tot het Nationaal Verbond van Oorlogs
invaliden, 22 St. Sebastiaanstraat, iede
ren Dinsdag, Woensdag of Vrijdag van 
17 tot 18 uur en iederen Zondag van 10 
tot 12 uur.

1 [ÊZ^ e e sa e e e e ss# # »

IJZERWAREN -
QUINCAILLERIE

Jack DELANGHE
Nieuwpoortsche Steenweg, 34

A LLE  HU ISHO U D A R T IK E L S  
— EN ALAAM —

H. R. 3673 Tel. .72.072 
k(27)

z ijn  van de gezinswoning, d.w.z. wan- men, zal ik  in  de toekomst geen geld 
neep de lokalen met de gezinswoning in  1 boeten toepassen, maar de belangheb- 
één en hetzelfde gebouw z ijn  onderge- bende burgers de levering van electri-
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P. PR O O T
te Brugge, Witte Leertouwersstraat, Ibis.

Schoon Heerenhuis, center van stad.
Schoone rapportvillas, Zeedijk biij Pal. 

hotel. Alle confort. 300.000 fr.
Prachtige Villa, center Zeedijk.
Hotel-Pensioen, Zeedijk, 35 kamers.
2 Schoone Villas, Mariakerke.
Burgershuis, Westende, gr. Baan.
Bouwgronden te Breedene, vanaf 20 fr.; 

Opex vanaf 80 fr. de m2; bij Zeedijk 
te Mariakerke 225 fr. de m2; Tarwe- 
straat, bij Elisabethlaan, enz.

T E  H U U R :

Huizen: St. Sebastiaanstraat, St. Peter- 
burgstr., Peter Benoitstraat.

D RIN G EN D  T E  KOOP G EV RA A G D :

Handelshuizen, burgershuizen, enz., 
groot en klein, in  en buiten stad.

(582)

WOENSDAG 10 DECEM BER 1941, te 
3 ure stipt namiddag te Brugge, in  het 
«Hu is der Notarissen», St. Jansstraat, 16 
(Hamelsdaele) :

IN S T E L
van

W ELG ELEG EN

Woonhuis
en 70 m2 E R F  te Brugge, op den hoek 
der Wulfhage- en Moerstraten, getee
kend in  de Wulfhagestraat, nr. 24.

Het huis is  voorzien van gas, electri
citeit, stadswater en steenputwater.

Bewoond door Mr. A. Hermans m its 
225 fr. te maande zonder geschreven 
pachtvoorwaarden.

Te bezichtigen den Donderdag en Za
terdag namiddag, van 2 tot 4 ure, m its 
bewijs van den notaris.

% % instelpenning te winnen. (564)

Nieuwe 
Vischproducten in 

Noorwegen
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de G H E L D E R E
te Heist-aan-zee.

B i j  sterfgeval en om u it onverdeeldheid 
te treden

Studie van Meester

P. S IM P E L A E R E
Notaris te De Panne.

ZATERDAG 6 DECEM BER 1941, om 
2 ure namiddag in  de café « ’t Zeetje», 
bij Mr. Th . Debra, Kasteelstraat, De 
Panne :

TO ESLA G
van

Woonhuis
Bet afhangen te De Panne, palende met 
een uitweg aan de Veurnestraat, er ge
merkt nummer 127. Groot: 227 m2.

Ingesteld: 10.000 fr.
(576)

IN S T E L  met premie

B i j  een persinterview gaf de leider van 
het Staatsvisscherijproefstation, I r .  Olav 
Notevarb, een uiteenzetting over den 
stand van zaken van het instituut. De 
laatste proefnemingen, zoo verklaarde 
h ij, hadden de verkrijg ing van een 
vischmeel, dat als menschelijk voedsel 
dienst kan doen, ten doel.

De voor de verkrijg ing aangewende 
methode b lijk t  bijzonder eenvoudig en 
goedkoop te z ijn , zoodat z i j  zich ook 
zeer goed leent voor het als veevoeder 
gebruikte vischmeel, dat tot nog toe 
door verouderde methoden geproduceerd 
werd.

Andere, in  den laatsten t ijd  nieuw u it
gebrachte vischproducten z ijn : «F iska 
roni», «Gratinvisch» en «Gratinmeel». 
De methoden van fabricage hiervan z ijn  
inmiddels aan een particuliere firm a 
afgestaan, die de productie voor den 
handel thans heeft overgenomen.

Voor het overige worden door het Vis- 
scherijproefstation tegenwoordig syste
matisch onderzoekingen gedaan naar f 
het vetgehalte van visch, voor zoover z ij 
ge lijktijd ig aan de verschillende plaat
sen aan de Noorsche kust voorkomen. 
H ierb ij is  het doel regelmatige schom
melingen vast te stellen.

Andere onderzoekingen hadden ten

bracht.
Uitzondering wordt toegestaan aan de 

ondernemingen die minstens twee be
dienden onafgebroken te werk stellen, 
die geen deel uitmaken van het gezin en 
wier aanwezigheid in  de lokalen voort
durend, dus niet van tijd  tot tijd  nood
zakelijk is.

B i j  voorbeeld: een wisselagent heeft 
z ijn  bureel in  hetzelfde gebouw als z ijn  
private woonvertrekken. H ij kan z ijn  in 
schrijv ing als verbruiker-gezinshoofd en 
als ondernemingshoofd aanvragen, in 
dien h ij twee bedienden onafgebroken 
te werk stelt.

Derhalve worden de belanghebbende 
ondernemingshoofden verzocht de des
betreffende controlekaart nr. 30 vóór 
11 December e.k. terug in  te dienen bij 
den Bevoorradingsdienst, afdeeling der 
Niet-Eetbare Producten.

De rantsoeneeringskaart van het on
dernemingshoofd dient eveneens voor
gelegd.

schen stroom doen ontzeggen en dege
nen die de overtreding in  het kustgebied 
plegen, straffen met verwijdering u it 
het kustgebied wegens begunstiging van 
den vijand.

De leden van de Weermacht worden 
ook verzocht van hunne wapens gebruik 
te maJjen, wanneer er licht in  de huizen 
opgemerkt wordt. Ik  kan slechts nog
maals op het belang der luchtafweer- 
voorschriften wijzen, en verwacht dat 
deze laatste herinnering nageleefd wordt.

Ik  begeer u ite r lijk  op 5 December e.k. 
de maatregelen te kennen die zullen 
genomen zijn .

De Kreiskommandant, 
Ortmann.

Prijskampen en 
Verm akelijkheden

K A A R T
Op Zondag 7 December, prijskamp met 

de kaart (bieden) bij Henri Vanhercke, 
café «’t Gerstenhof», Gerststraat 63, met 
100 fr . vooruit en het inleggeld en pre
mie voor het koppel dat meest biedt ge
durende den prijskamp. Inleg 5 fr. per 
man. Inschrijv ing  om 2 uur. Begin om 
2.30 uur stipt.

B IL J A R T
Op Zondag 7 December, om 3 ure in  

het Hotel de Venise, Kapellestraat 99, 
groote biljartmatch tusschen de ge
kende spelers Hanze Richard en Delrue 
Ramon op 500 punten. Na deze match., 
verloting van twee prachtige b ilja rt- 
stokken.

T O P T A F E L
Op Zondag 14 December en volgende 

dagen, prijskamp op nieuwe toptafel bij 
Oscar Vandekinderen, Dorpstraat 160, 
Breedene-Dorp. 100 fr. vooruit en het 
inleggeld. 1 fr. de slag. 360 neemt deel 
aan de kamping die zal plaats hebben 
op Donderdag 25 December (Kerstdag) 
om 2 uur.

Nieuwpoort
B  B u rg e rlijke  Stand.

Geboorten: Richerts Yolanda, d.v. Ju
lien en Mollet Gabriella

Overlijdens: L issn ijd e r Gabriella wed. 
van Dewulf Leon, 57 j.; Delanghe S i
monne, d.v. Fra ns en Leye Maria, 13 j.

Huw elijk: Verschueren Roger met De- 
cock Yvonne.

Huwelijksafkondigingen: ’t Jaeckx F r. 
werkman te Nieuwpoort met Engels Su
zanne, sp innerij werkster, Roeselare.

Breedene
Betreden van de Duinen.

Men deelt ons mede:
Het betreden van de duinen na zons

ondergang is  zeer streng verboden. G e -'Marie Joos;

Pierre
LANNOYE-VANTYGHEM

ZEILMAKER

jfc Gelast zich voor alle werk : 
zeilen, zonnestoors, bachen, enz.

Overvloedstraat, 76 - Oostende
Handelsregister 9390

(25)

B U R G E R L IJ K E  STA N D
GEBOORTEN

22 Nov. — Daniel Steyaert van Oscar 
en Simonne M ilh, Vrijhavenstr. 9; Ju
lien Mus van Julien en Maria Vander
wal, Schippersstr. 44.

23. — Suzanne Casteleyn van Roland 
en Anna Defever, Christinastr. 64; M i
chèle Blum er van Fred en Marcellina 
Hoofdt, Lijnbaanstr.

24. — Rachel Mommerency van Pierre 
en Jeanne Trouvé, J. Besagestr. 34.

25. — R ita  en W illy  Reynders van 
Leonard en Alice Coeneye, Gen. Jung- 
bluthlaan 6.

26. — Henri Tratsaert van Jacques en 
Jeanne B illia u , Torhoutstw. 42.

27. — Monique Tanghe van Edmond 
en Marie Vanblaere, Plantenstr. 88.

28. — Sibylle Seurynck van Juvenal en 
G. Gezellestr. 86, Steene ;

doel een beter gebruik van kabeljauw- 
op DINSDAG 16 DECEM BER 1941, te lever en kabeljauwmelk 
3.30 ure stipt namiddag, te Heist, in  het Zooals het Visscherijproefstation te 
«Café des Brasseurs», Hermans Liebaert- j Bergen tegenover de pers mededeelde,

‘ worden nieuwe proeven genomen met 
het gebruik van visch als veevoeder.

straat, bij Alb. Van Meenen, van:

G EM EEN TE H E IS T  
Pannestraat, nr. 13

Een W ELG ELEG EN

Woonhuis
met afhankelijkheden en erve, groot 
volgens kadaster honderd zes en negen
tig vierkante meters.

Bewoond, zonder recht van pacht, 
door M. Henri Steyaert. (580)

Hiervoor komen vischafval en onver
kochte partijen visch in  aanmerking.

De visch wordt geconserveerd met een 
loog van zoutzuur en kan bovendien 
vermengd worden met ongeveer 15 kg. 
melasse per 100 kg. visch, doch moet 
vóór het gebruik gekookt worden. Het 
voeder kan zoowel Voor varkens als 
voor kippen gebruikt worden. Naar ver
luidt bestaat het plan grootere hoeveel
heden van dit voeder, indien noodig, op 
te slaan.

durende de maand December 1941 wordt 
als duisternis aanzien de tijdruim te van 
5.30 u. ’s avonds tot 9 u. ’s morgens.

Overtredingen zullen gerechtelijk ver 
volgd worden.

B  De Vischbedeeling.
De verdeeling van visch in  onze ge

meente laat veel te wenschen over.
Verleden week was er bijna eiken dag 

sprot voor de bevolking, doch slechts de
genen die tijd  in  overvloed hebben en 
gaarne r ijt je  wachten, konden er be
machtigen. Nochtans in  vele steden en 
gemeenten werd de vischkaart in  voege 
gebracht. Om een eerlijke en b illijke  ver
deeling in  de hand te werken, is  het 
noodig dat men een vischkaart aan de 
inwoners aflevert. Oude en zieke men
schen, personen die hun bezigheden 
hebben, worden door het huidig stelsel 
benadeeld. Daarbij worden misbruiken 
met de vleet gepleegd.

Het kan niet anders of een vischkaart 
moet deze ta lrijke  nadeelen van het hu i
dig systeem uit den weg ruimen. W ij 
hopen dan ook dat het Gemeentebestuur 
het nut ervan zal inzien.

B  B u rg e rlijke  Stand.
Sterfgevallen: Thisbaert Julie, 62 j., 

echtg. van Morlion Julianus; Deschep- 
per Richardus, 79 j., echtg. van Maelfeut 
S ilv ie ; Ph ilip s Maurice, ongehuwd, 29 j.; 
Grio Leontinus, 48 j., echtg. van Bruloot 
Flora.

Marcel Germonpré van Maurits en Ma
deleine Legein, Amsterdamstr. 66.

STER FG EV A LLEN
23 Nov. — Victorine Deceuninck, 72 j. 

wed. Joannes Desmet en Leontius Zee- 
broeck, echtg. Eduard Soenens, Ponton
straat; Leonie Van Graefschepe, 86 j., 
wed. Jean Dossaer, Van Iseghemlaan 40; 
Anna Verstrynge, 78 j., ongeh. Peter 
Benoitstr. 38.

24. — Sophia Boels, 56 j., echtg. Karel 
Pison, Tarwestr. 117; Henri Bonte, 6 j.̂  
echtg. Mathilde Saelens, Veldstr. 48.

25. — Elodia Geltmeyer, 75 j. echtg. 
Jozef Van Hoey, Dr. Verhaeghestr. 20; 
Louise Dewulf, 58 j., echtg. Gerard Ma
hieu, Frère Orbanstr. 13.

26. — Gilbert Fie rs, 26 d., woont te 
Steene.

29. — Ludovica Wellecomme, 67 j., 
wed. Nicolaus Fremaut, Sportstr. 61. 

H U W E L IJK E N
28 Nov. — Rogier Denecker en Emma 

Deman; Theophiel Pire en Yvonna 
Mestdagh.

29 Nov. — Jan De Rooy en Margriet 
Bourgoignie; Alfons Pauwels en Yvonna 
Chodoire.

H UW ELIJKSA FKO N D IG IN G EN
30 Nov. — Nieuwenhuyse René, elec

trieker, Duivenhokstr. 72 en Luyssaert 
Anna, C hristinastr. 147; Nyville Hubert, 
visscher, E. Beemaertstr. 23 en Ghys

I Jeanne, St. Franciscusstr. 51d; Verbau- 
we Georgius, smid, Landbouwerstr. 1 en 

I V andendriessche Germaine, Nieuwpoort- 
I steenweg 182.

O L IE G O E D

E r  is  nog een laatste zending 
O LIEG O ED toegekomen, zoo
als korte en lange jumpers, 
schorten, S/Westers, enz...
De voorraad is  klein
En de eersten zullen de besten zijn .

Jules Verpoucke
38, Schermplantenstraat, 38 
M A R IA K E R K E  (Tennisplein
Distellaan) -  O O S T E N D E

(565)

C IN EM A ’S
P A L A C E

1. Aktualiteiten Ufa in  le week.
2. Een dokumentair.
3. Een ideale Echtgenoot, met Brig itte 

Helm.
R I A L T O

1. Een dokumentair.
2. Ufa aktualiteiten in  lste  week.
3. Huwelijksnacht, met Heli Finken- 

zeller en Geraldine Katt.
R E X

1. Een dokumentair.
2. Aktualiteiten Ufa in  le week.
3. Zestien Jaar, met L i l  Dagover, Sa

bine Peters.
R I O

1. Een dokumentair.
2. Ufa aktualiteiten in  lste  week.
3. Pieter m ijn  dochter, met Paul Hor- 

biger en Traudl Stark.
R O X Y

1. Een dokumentair.
2. Aktualiteiten Ufa in  le week.
3. Gierwally, met Heidemarie Ha- 

theyer.
F O R U M

1. Aktualiteiten Ufa ln  le week.
2. Een dokumentair.
3. Tusschen twee Vuren, met W illy  

Fritsch.
C A M  EO

1. Een dokumentair.
2. Ufa aktualiteiten in lste week.
3. Het Hart van een Koningin, met 

Zarah Leander.



Wetenschappelijke Causerie 
in verband met de zeevisscherij

Toestand van onze Visscherij 
na den Wereldoorlog VISSCHERS !

VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLINGEN EN 
NIEUWBOUW WENDT U TOT DE WERKHUIZEN

Muziekinstrumentenfabriek
Wendt U b ij S TE R F G E V A L  tot

August Verburgh
Aannemer van Begrafenissen 

O O STSTR A A T, 36 — O O STEND E

W YN SBERG H E IVAN  
Wettig gediplomeerd 

Carenm arkt, 30 — BRUCCE

Eerste klasse fabrikatie  —  A lle r
hande herstellingen —  Groote 
keus blaas-, snaarinstrumenten, 
accordeons, phono’s. B

(132)L I M O N A D E F A B R I E K
« C R O W N »

E. Vanderstraeten
Metsersstraat, 18 —  Oostende
Handelsregister Oostende 3040 

B
CROW N CITRON

CROW N LIM ONADE
CROW N ORANGE

Bandagen
Orthopædie

B R E U K B A N D E N
naar maat en vol
gens geval.Bijzondere prijzen voor voort- 

----------------  verkoopers ----------------
(126)

B U IK B A N D E N
voor hangbuik,
zwangerschap,
operatie.

O R TH O P Æ D IE
A PPA RA TEN

voor ruggraat mis
vorming, beender 
ziekte.

M E K A N IE K E  TO UW -, GAREN 
EN N E T T E N F A B R IE K E N

K U N S TB E Ë N E N
l n licht metaal.

REEDERIJKAAI -  OOSTENDE

A lle  benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en 
O p e n b a r e  W e r k e n  
M a z o u t  « P u r f i n a »  

DIESEL MOTOREN « SULZER »

7> H’ s e r r u y s i la a n  
^ ^ a a v iS I^  O O S T E N D E
ONTVANOSTURŒN : leder werkdag, veu 
9 tot 11 en van 3 tot • uur B

I Stoommachienen - Motoren - Stoomketels

Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap 

R EE D E R IJK A A I (rechtover de Slipways)

I
ALLE MEKANIEKE VERMAKINGEN EN CONSTRUCTIES 

A lle  smids-, plaat-, koper- en z inkw erk voor schepen 
B Levering van alle Benoodigdheden B

Oliën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz., enz.
Te l. 71741 en 72781 Postcheck 99136 Handelsregister 85

(37)

dat dank zij de

V E R Z A C H T E N D E ,  K O O R T S W E R E N D E  
VE R S T E R K E . N D E  eigenschappen vanOe Sociale Maatregelen ten voordeele 

der Visscherij in Nederland Hef lllit Kruis
dit het meest doelmatige 
geneesmiddel is tegen

Hoofdpijn, oververmoeienis of koorts zijn dikwijls het begm 
van griep. Houdt haar tegen met een oaar "WIT KRUISJES' 
en U zult in staat blijven uw dageiijksch werk te verrichten, 
want indien U de ziekte haar gang laat gaan loopt U gevaar 
een paar dagen in bed te moeten blijven.

GRIEP - RHEUMATISCHE PIJNEN . STRAMHEID . 
V E R M O E ID H E ID  • H O O F D - EN  TA N D P IJ N  

PIJNLIJKE MAANDSTONDEN

O O STEN D E


