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ABONNEERT ü OF

ADVERTEERT IN
« HET VISSCHERIJBLAD »

ABONNBMENTENt

BINNENLAND : Een laar, 38 frank; 8 maanden, 27 frank: •
maanden, 18 frank; 3 maanden, 12 fr, BUITENLAND: M frank.

toekomstplannen
— Krediet- en Verzekeringswezen
" in de Zeevisscherij
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VOORWOORD

het verschijnen van dit vijfde
lïdstuk van Toekomstplanneto. voor

visscherij — er moeten èr nog'vijf
sihijnen — willen wij er op wijzen
j onze medewerker in dit alles geen
el persoonlijk belang nastreeft, doch
[el de vrij uitgebreide algémeene er-

%, die hij in visscherijaangelegen-
jen heeft opgedaan gebruikt om mi-
leven te schetsen die zouden kunnen
pmen en nieuwigheden die zouden
tien in 't leven geroepen worden, tot
[jrdéring onzer nationale zeevissche-

reeds verschenen toekomstplannen
|deze die nog zullen volgen, zijn an-

niet dan-zijn persoonlijke onbe-
boordeelde opvattingen, en wij zijn.
Jrtuigd dat niets onzen medewerker
I aangenaam zou zijn, als van andere
onen, die het met onze visscherij
meenen, te zien vooruitkomen niet
algemeenheden die niets om het

J hebben, maar met wel overwogen
(rstellen en plannen.
Inze kolommen staan daarvoor wijd

l

i
I

4
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er in de visscherijnijverheid twee
ichtige faktoren zijn, die in nauw
and staan met elkaar, dan zijn het
het krediet en de verzekering. En
zoodanig, dat men bijna niet weet

k van beide hier het eerst dient be-
leid te worden.

oorleer een schip te bestellen moet
ti eerst over het noodige kapitaal be-
ikken, en daar schepen duur kosten,
er weinig visschersvaartuigen in de.

rt die niet, althans gedeeltelijk, en
1 dikwijls voor een groot deel, met
:end geld gekqcht zijn.
'aar de voorzichtige krefHet/rerlefc-
het weze een privaat persoon, een

k of een .hypotheekmaatschappij,
er moeilijk voor te vinden zijn, een
ïzienlijke som geld We beleggen in
zeevaartuig zoo. dit niet behoorlijk

zekerd is tegen de groote • gevaren,
raan elke zeevaartonderneming is
)tgesteld.

DE VERZEKERING

Fe zullen dit toekomstplan dan ook
ar beginnen met de verzekering.
fel weten wij, en het gebeurt onge-
siglijk maar al te dikwijls, dat roe-
»ze, men zou bijna mogen zeggen,

i
etenljooze scheepseigenaars, hun
rtuig, waar soms de duurgewonnen
ten van vrienden en bloedverwanten
steken, haar zee sturen zonder het
' in de minste mate te verzekeren.
Iet kan er niet van af, zeggen zij —
het is soms waar — maar we kennen

gevallen van vlijtige schippers of
ders, die door hun harden arbeid na
tele jaren, eigenaar van hun schip
'orden waren, en die zich op den
>ravond van hun ouden dag, totaal
uineerd zagen, omdat zij verwaar-
sd hadden hun vaartuig tegen totaal
ües te dekken, alhoewel zij daartoe
setwijfeld de middelen bezaten.
S'oodlottigei • roekeloosheid^ laakbare
Matigheid, want het heeft aan onze
stige en welvarende schippers nooit
i gelegenheid ontbroken om hun
'P te verzekeren.
'e zullen hier, evenmin als in ons vo-
artikel, opklimmen tot den ouden
toen de vloot der zeilschepen In
onderlinge verzekeringskas tegen

scneldene. risico's gedekt was.
>e thans nog bestaande en blw'ende
ssurance Mutuelle». bij dewelke de
«te retederijen zijn aangesloten, Is,
enen wij, de voortzetting yan de
«gere onderlinge verzekering der
•sloepen.
>ie «Mutuelle» met haar ï'ransi»hcn

Is evenwel een tamelijk goslolfii
eerilglng, tot dewelke de kleine ree-
nooit toegang heeft gehad, wat ee-
zins kan betreurd worden als men

'kt dat een groot aantal •i«intjoslote-

I? slechts voordeelig kan zijn aan een
Ippgevatte verzekeringskas.
'oen onze yisscherljnljverheld, ha

_ i oorlog 1914-18, waaronder zij zoo
!Hkkelijk geleden had, geleide >lv.
opbloeide en onze vloot jaarlijks aan-
*ide, deed zich alras de i oedzake
'held voelen om de aangekochte ot
>ouwde visschersvaarnagen te v»r2e-
*n ten einde de kapitalen te waarbor-
1 clie voor den heropbouw dnzer vls-

waren moeten ontleend
n.
samenwerkende vennootschap Cré-

Marltime Beige, die zich door het
strekken van de noodige kapitalen
* verdienstelijk had weten te maken,

zich na korten tUd genoodzaakt een
'keringskas te stichten om.de door
r bemiddeling ontteendle kapitalen
Waarborgen. Die kas zou pas later
urance MarlWme Beige genoemd wor-

Deze tweelingonderneming had het
evenveel nooit noodig geoordeeld een
onderling karakter aan te nemen; een
groep welstellende lieden bracht een
deel van het kapitaal bijeen, het andere
deel, bij verre het grootste, werd van
de Spaar- en Lijfrentekas bekomen voor
de behoeften der afdeeling krediet; de
afdeeling verzekering werd gespijsd
door de premies betaald door de verze-
kerde eigenaars van visschersvaartuigen.

De samenwerkende vorm dier stich-
ting of onderneming zou kunnen doen
veronderstellen dat de verzekerde
scheepseigenaars in de vennootschap
opgenomen werden, en aldus medezeg-
genschap konden verkrijgen in haar be -
heer, en vooral medeeigenaars van het
bezit der kas met hun verzekeringspre-
inies opgebouwd.

Dit is echter geenszins het geval, en
zoo er wel eens sprake van geweest is
de verzekerden in de maatschappij op
te nemen, en aldus aan deze het karak-
ter eener onderlinge verzekering te ge
ven, is dit nochtans hooit verwezenlijkt
geworden.

't Is misschien om deze reden dat, en-
,kele,jarerun,^, de, stichting, van wat wij
dè twèèllh^maatschèpp!j*genoêriid"heb-
ben, een- nieuwe vennootschap tot stand
kwam en wel de West-Vlaamsehe Verze-
keringskas Voor Zeevisschersvaartui-
gen», wier zetel te Brugge gevestigd
werd.

Immers, zoo deze vennootschap even-
eens, zooals - de tweelingenzusters Cré-
dit en ,Assurance Maritime Beige, den
samenwerkenden handelsvorm aannam,
voorzagen haar standregelen uitdrukke-
lijk dat, buiten de stichtende leden, nie-
mand in de vennootschap zou kunnen
worden opgenomen, zoo hij geen eige-
naar was van een bij de West-Vlaam-
sche verzekerd visschersvaartuig.

: We staan hier dus wel degelijk voor
een vennootschap met zooniet algeheel
dan toch overwegend onderling karak-
ter.

Het is heel waarschijnlijk om die re-
den dat het provinciebestuur van Wess-
Vlaanderen, d_at zeer veel belangstelling
voor deze inrichting aan den dag legde,
haar een toelage toekende van 250.000
fr. '

Ook het Staatsbestuur kwam de West-
Vlaamsche Verzekeringskas .ter hulp en
stichtte ten behoeve deze,r onderlinge
een waarborgfonds van 750.000 fr., waar-
uit de maatschappij voorschotten zou
kunnen bekomen, wanneer haar eigen
geldmiddelen ontoereikend zouden zijn
om aan buitengewoon groote rampen
het hoofd te kunnen bieden.

Dit was rond 1924, 't is te zeggen voor
d<: eerste inzakking van den Belgischen
frank, zoodat de West-Vlaamsche om
van wal te steken, kon rekenen op een
sem van een mülioen, t is te zeggen in
hedendaagsche munt ongeveer acht
rnillioen frank, waarvan een vierde in
hand en drie vierden als waarborg. Bo-
vendien werd nog een deel van deze
waarborg dadelijk ter beschikking ge-
steld van de West-Vlaamsche Verzeke-
ringskas voor Visschersvaartuigen wier
eigen kapitaal bestond uit 15 aandee-
len van honderd frank.

Nog zoo slecht niet voor een begin.
Zoo dacht ook waarschijnlijk de twee-

lingcóoperatieve Crédit en Assurance
Maritime Beige, die hemel en aarde be-
woog om ook haar deel van het offi
cieele manna te bekomen.

In de jaarverslagen 1922 en 1923 van
de toen bestaande Provinciale Commis-
sie voor de Zeevisscherij staan menig-
vuldige processen-verbaal te lezen van
do soms vrij vinnige besprekingen die
zich op de vergaderingen dier Commis-
sie ontsponnen Jtusschen voorstanders
van de reeds bestaande en van de nieuw
gestichte verzekeringskas voor visschers-
vaartuigen.

Na een guerillaoorlog van.twee drie
jaren haalde de tweelingcooperatieve
den slag thuis: er zou geen samensmel-
ting gebeuren van de twee kassen, zoo-
als tijdens de betwistingen reeds was
aangenomen geweest, maar de koek, of
een deel daarvan althans, nl. het Staats-
waarborgfonds van 750.000 tr. dat ten
gunste van onderlinge verzekeringskas-
sen voor kleine visschersvaartuigen was
opgericht geworden, zou ter beschikking
staan zoowel van de Assurance Maritime
Beige als van de West-Vlaamsche, op
voorwaarde dat ze eikaars risico's zouden
herverzekeren, wat dan toch ook een
soort van onderlinge verzekering was.

(wordt vervolgd).

Ombouwen van
visschersvaartuigen

De Directeur van de Zeevisscherij.
maakt aan belanghebbenden bekend:

1) Aanvragen tot ombouwen in vis-
schersvaartuig van vaartuigen die niet
voor de visschërij bestemd waren, zul-
len niet meer met gunstig advies aan
de bevoegde overheden worden overge-
maakt.

2) Aanvragen tot bouwen van nieuwe
visschersvaartuigen ingediend door per-
sonen, die in het visseherijbedrijf niet
waren vóór Mei 1940 zullen enkel in bij-
zondere omstandigheden in aanmerking
genomen worden.

De Directeur,
A. EBERHARDÏ.

Maatregelen tegen
niet verzekerden
Het staat thans bepaald vast, dat zij

die tegen 15 Februari a.s. niet aange-
sloten zijn bij «Hulp in Nood» of een
andere verzekering,': niet meer zullen
mogen naar zee gaan.

Zij die bij «Hulp in Nood» aangesloten
zijn, genieten een teruggave van 25 t.h.
van de premie van oórlpgsrisïco en heb-
ben daarenboven een : teruggave tot be-
loop van 30 t.h. van de Staatspremie.
- -Zondag-vérgadèrde,:d%;behe.err$ad, van
«Hulp in Nood», waar de huidige toe-
stand uitvoerig besproken werd. Het
was een verheugend feit vast te stellen,
hoe een twaalftal reeders, onder leiding
van hun voorzitter Karl Giese, gedu-
rende uren op zakelijke wijze bespraken
hoe de belangen van alle reeders op
verzekeringsgebied best kunnen behar-
tigd.

Thans telt deze jonge maatschappij
reeds niet minder dan 80 reeders leden,
wat schitterend mag genoemd en een
levend bewijs is van het groote vertrou-
wen in deze vereeniging: en zijn leiders
gesteld.

Aan de Abonnenten
in Duitschland

Sextant
gevraagd In leen, voor school, waarvan
graden en minuten van zes onderverdee-
lingen voorzien zijn.

De school staat borg voor goeden staat
Instrument.

Zich wenden bureel van 't blad.

Alle nieuwe abonnementen op ons
blad die voor Duitschïand bestemd zijn,
moeten aangevraagd en betaald worden
aan het Agentschap DECHENNE, Peter-
seliestraat te Brussel - Postcheekreke-
ning 134§.

Tnegevolge van de ?iieuii) genomen
maatregelen is het volstrekt nutteloos
zich hiervoor nog tot onze bureelen te
toenden.

De abonnementen voor Duitschïand
worden aanvaard vanaf 1 of 15 van de
maand en voor een minimum van drie
maand verplicntend • onderschreven.

De abonnementsprijzen zijn als volgt
vastgesteld.
Abonnement voor Arbeider (drie maan-

den): R.M. 2.10;
Abonnementen voor krijgsgevangene zijn

kosteloos en vioyen aan ons gemeld
worden.
Men gelieve er dus goed nota van te

nemen: Voor alle nieutoe abonnementen
IN DUITSCHLAND, wende nen sir.h
voortaan uitsluitend tol het Agentschap
Dechenne, Pelerseliestraat, Ie Brussel.

Oorlogsverzekering
der

visschersvaartuigen

Hoog- en Laagwater
te Oostende

Zaterdag 7
Zondag 8
Maandag 9
Dinsdag 10
Woensdag 11
Donderdag 12
Vtïjdag 13
Zaferdag 14

Hoogwater
5.56—18.24
6,50—19,25
7,56—20,39
9,11—21,57

10,30—23,16
11.43— 0,—
12.41— 0,19

1,08—13,28

Laagwatcr
0,11—12,38
0,57—13,26
1,53—14,28
3,12—15,54
4,41—17,14
5,53—18,21
6,54—19.17
7,45—20,04

De Z.29 en de N.46
> te Lorient

Van uit La Rochelle wordt ons door
den heer Prosper Zonnekein gemeld, dat
de visschersvaartuigen Z.29 «Irene Ro-
sëtte», toebehoorende aan reeder Van-
dierendonck Louis, Onder wijsstraat, 65,
Heist en de N.46 «Margareta-Eiisabeth»,
toebehoorende aan De Potter Karel, Kok-
straat, 29, Nieuwpoort, in de visschers-
hayen van Lorient liggen.

Dit schrijven wordt gestaafd door een
officieel stuk van den Administrateur
del ' Insci ïpt ion Maritime te Lorient,
welke dit bevestigt.

Aan de belanghebbenden thans het
noodige te doen om er terug in het bezit
van te komen.

. bevoorrading Wlotorolie
en iriMvërlng Afgewerkte öiie

De Directeur van den Zeevisscherij-
dienst brengt ter kennis dat- de vis-
schers vanwege de Centrale voor Petro-
leum- en Teerprodukten definitieve vrij-
stellingen kunnen bekomen van het in-
leveren van afgewerkte olie.

Zij moeten eene aanvraag richten tot
deze Centrale en daarin vermelden:

1. Naam en nummer van het vaar-
tuig;

2. Merk en aard van den motor (aan-
tal cyllnders, vier of tweetakt,' toeren-
tal, P. K.);

3. Hoeveelheid olie verbruikt per
maand.

Adres: Centrale voor Petroleum- en
Teerprodukten, Aarlenstraat, 118, te
Brussel.

Voor tweetaktmotoren wordt de defi-
nitieve vrijstelling onmiddellijk ver-
leend. Alle andere aanvragen worden
onderzocht en het getroffen besluit
wordt in ieder geval aan belanghebbende
medegedeeld.

Hierna modelaanvraag: j
AANVRAAG TOT DEFINITIEVE VRIJ-
STELLING VAN HET INLEVEREN VAN

AFGEWERKTE MOTOROLIE
Ondergeteekende

visscher te , straat,
nr , neemt hierbij de eerbiedige vrij-
heid de Centrale voor Petroleum- en
Teerprodukten te verzoeken hem defini-
tief te \ville21 doen vrijstellen van in-
levering van afgewerkte olie, daar zulks
hem niet mogelijk is,
Naam en nummer van het vaartuig:
Motor: merk aantal cylinders
Vier-Tweetakt, toerental per minuut
P.K ; hoeveelheid olie gebruikt per
maand Reden waarom vrijstelling-
wordt gevraagd

, den 1942.
De Aanvrager,

Nieuwpoortsch
Visschersvaartuig
met I2.OOO kg.

"haring gezonken
os» « *

Op de terugreis van de haringvangst
i> de Nieuwpoortsche visscherssloep N.49
«Marie-Rolandet, reeder August Beyen,
door het gure weder verrast en tegen
het staketsel geslagen, waardoor het
schip aan bakboordzijde over verschei-
dene meter ingebeukt werd. De stuur-
kabien werd hierbij over boord geslin-
gerd en de mast aan stukken geslagen.
Beladen met een vracht van 12.000 kg.
haring, zonk het vaartuig ter hoogte van
de inscheepbrug van den overzetdienst,
te Nieuwpoort.

Dank zij vlugge reddingspogingen is
het schip, dat zware avarij opliep, ech-
ter thans weer op het droge gebracht.

De reeder was juist zinnens het vaar-
tuig bij de Onderlings Verzekering «Hulp
ih Nood» te verzekeren toen dit gebeur-
de.

Buiten het verlies van den gevangen
haring, mag de schade op 30 duizend
franken geschat worden.

Gelukkig kon' ook hier de bemanning
zich redden.

Verzekering der
visschersvaartuigen

Het is thans bepaald uitgemaakt dat,
ingevolge een rondBendbrief aan de ree-
ders gestuurd, geen enkel visschersvaar-
tuig nog de Belgische havens zal mogen
verlaten zoo het tegen gewoon risico ver-
zekerd is. ,

Met dit doel werd onlangs door de ree-
ders van Heist, Zeebrugge, Ölankenberge,
Oostende en Nieuwpoort, de onderlinge
verzekeringmaatschappij «Hulp in Nood>
gesticht, welke door den Staat gesteund
en gewaarborgd wordt.

Nu de reeders die nog niet verzekerd
zijn, niet meer zullen kunnen uitvaren,
worden zij aangeraden zich bij hun eigen
verzekering onmiddellijk aan te sluiten.

Daarvoor kunnen zij zich wenden:
te Heist: bij den heer R. Gobert, Albert-
pleïn, 3.1;
te Blankenberge: bij de heeren Giese en
Aug. Vanheetvelde;
te Oostende: bij den heer Maurice Ver-
beke, Vlaanderenstraat, 33, en den heer
Vandenberghe Prosper;
te Nieuwpoort: bij den heer Alfons Du->
mon, Kaaistraat, 3, Nieuwpoort.

en
Reeders

Het is een feit, dat veel reeders, die
thans met den haringtijd wat verdienen;
dit is althans voornamelijk te Grevelin-
gen en Nieuwpoort het geval, er niet aan
denken dat ook hun belastingen zeer
zwaar in de weegschaal zuilen wegen en
velen niet zullen kunnen ontsnappen aan
de takseering op de oorlogswinsten,
gaande tot 10 t.h.

In het Ministerie van Financiën, waar
thans de zaak der winsten van de vis-
schers werd aanhangig gemaakt, zal
men geen rekening houden met het feit
dat de laatste jaren vóór dezen oorlog,
voor onze kleine reeders vooral zeer el-
lendig waren.

Zij die toen boek hielden, zijn op onze
vingeren te tellen en hebben toen kunnen
bewijzen met welke zware verliezen men
af te rekenen had, in zooverre dat «Het
Visscherijblad» om aan de ellende te
verhelpen, een openbare inzameling deed
in den Winter 1939-1940, om aan al die
ellende van kustvisschers tegemoet te
komen.

Nu de'toestand voordeeliger voorkomt
zol voor hen die boekhouding bezitten,
iets kunnen gedaan worden om de gele-
den schade te herstellen, hun vaartuig
te amortiseeren en aldus aan de winst
welke thans gemaakt wordt, een deel
kunnen onttrekken.

Men weet dat voor het vischmateriaal
en de motor, het toegelaten is jaarlijks
20 t.h. .te amortiseeren en voor wat 'de
romp bfctreft, dit op gemiddeld 5 t.h. per
jaar mag geschat worden.

Zij die in het verleden, dus vorige twee
jaren niet konden amortiseeren, mogen
liet dit jaar doen en aldus trachten de
verloren schade wat in te winnen.

Ongerechtvaardigd optreden
Door sommige waterschoutsambten

schijnt aan de reeders,'die niet voor het-
zelfde bedrag verzekerd zijn bij V.OZ.OR.
(Oorlogsrisico) als bij hun verzekering
voor gewoon risico, gedreigd te zijn met
stillegglng van hun vaartuigen.

We hebben reeds vroeger het onwet-
telijke van dergelïjken toestand doen
uitschijnen, daar art. 4 van het K, B.
van 7-8-1939 op het oorlogsrisico duide-
lijk meldt dat, om van het oorlogsrisico
te kunnen genieten, men voldoende moet
verzekerd zijn tegen GEWOON risico.

In geen enkel wettekst staat vermeld
dat de vaartuigen die tegen gewoon ri-
sico verzekerd zijn, zich voor hetzelfde
bedrag tegen oorlogsrisico moeten ver-
zekeren.

In die omstandigheden kunnen we
deze bedreiging aan de reeders gestuurd
niet bijtreden, daar dit een aanleiding
zal zijn vqor de reeders om hun vaar-
tuigen zoo gering mogelijk te verzeke-
ren, waardoor bij mogelijke rampen de
kleine reeders eens te meer geruïneerd
zullen zijn. • • .

De boheerraad van de Onderlinge Ver-
zekeringsmaatschappij heeft ïiiet het oog
hierop beslist h,ef voor hare leden op te
nemen en deze zaak ten opzichte van
V.Ó.Z.o.R, te verdedigen.

Opbrengst der Visschersvaartuigen te örevelingen

O.78
O.l 26
O.169
O.174
O.182
O.183
O.184
O.189
O.202
O.213
O.221
O.252
O.284
O.313
O.319
O.350
N.9
N.35
KT A*^N.42
N.53
N.61
N.62
N.63
N.05
N.66
25.2 '
Z.4
Z.7
Z.8
Z.il
Z.22
Z.31
Z.33
Z.40
Z.42
Z.43
Z.48
Z.52

19 Jan. 20 Jan.
264 —

— 23.200
— 1.280
— 12.400
— 34.000

— 18.160
„,

— 33.600
— 16.000
— 20.400
— 32.400
— 17.200

227 —
— ;67.600
— 37.600

— 23.320
— 6.800
— 16.400
— 22.640

— 31.600
-— 36.800
— 32.000

, 37.800 —
— 22.760
— 7.786

30.120 —

— 37.680
— 60.400

I

— 35.6ÖÖ
— 6.520

21 Jan.

—-.
-_̂

18.400

19.663
^

.

23.600
58.400

—

7.200

—

_
10.880

20.800
38.320
72.000

20.000
—

86.800

26.600
—

22 Jan.

32.400
9.600

34.800
106.800
14.400

—
7.600

117.120
40.800
36.800

—

—
42.400

60.409
56.800

—
—

40.400
—
—
—

41.600
66.400

—
19.200
36.000
87.200
38.400

37.200
128.000

23 Jan.
79.600
48.400

94.800

.
—
—.
—.

42.800
—.

24.800
.—
—

141.840
34.800

—
43.200

_ .
98.400
80.400 -
61.200

—
42.600

—

110.000
—

32.320
_ | . '

24 Jan

10.400
30.800
31.600

—
—
—,

92.800
3.200
38.400
88.000

—-

6.730
—.
—

.
63.600

119.200
—-

47.6ÖÖ
—

45.600
79.200

111.200
10.104
67.600

—
, —

84.800
—

38.800
152.800

25 Jan.

1.600

Hetzelfde geldt voor hen, die zware
verliezen leden en dure reparaties haid-
den om hun vaartuigen uit Frankrijk
terug te kunnen halen.

In alles komt het er echter op aan, zijn
rekenmgen bij te houden en alle onkos-
ten. regelmatig op te teekenen.

Of dit door velen In acht genomen
v/erd*»-betwijfelen we.

Aldus zal het ons dan ook niet moe-
ten verwonderen, dat velen aardige
oogen zullen opzetten, wanneer ze hun.
taxebrief ontvangen.

VOOR STICHTING VAN EEN SPECIAAJL
FONDS

Dat de Staat met de belasing op de
oorlogswinsten, een speciaal fonds zou
stichten met het oog op den heropbouw
van het land. de nijverheldd en de
vloot, kan niemand ten euvel duiden.

't Ware ten andere niet aannemelijk
dat zij die gedurende al dien tijd veel
geld wonnen, groote winsten verwezen-
lijkten, thans reeds niet zouden mogen
bijdragen om de nood te helpen lenigen
van zooveel medemenschen die geld, ga-
ve en goed als gevolg van den huidige: ,
toestand kwijt speelden.

We kennen rijke menschen van vóór
den oorlog, die na veel jaren hard werk
een fortuintje vergaard hadden, maar
thans geruineerd werden, waar anderen
die niets bezaten, nu zeer rijk geworden
zijn.

Zou het logisch en sociaal zijn degelij-
ke toestanden te blijven dulden ?

Al wie gezond redeneert, zal zeggen:
Neen !

EN IN DE VISSCHËRIJ ?

Ook in de visschërij zal dit het geval
zijn, want velen onder ons hebben de
ellende van een dwaze vlucht naar het
buitenland meegemaakt met al de on-
heilen en treurspelen er aan verbonden.

Wat zal er van onze vloot nog over-
blijven, hoeveel van onze moderne pracht
vaartuigen zullen nog terugkeeren ?

Dat is een vraag welke velen die mef
onze nijverheid bekommerd zijn, terech»-
stellen.

Zooals we het reeds vroeger schreven,
zullen we ons gelukkig mogen achten,
als we de helft er van weerzien. Efj(fat
dt1 vloot aanvankelijk veel te klein zaV
zijn om in de behoeften van de nijver-
heid en het volk te voorzien. De vee-
stapel zal zoo vlug niet aangevuld om
ons toe te laten onmiddellijk regelma-
tig vleesch te eten.

De vraag naar visch zal meer dan ooit
aan het orde van den dag zijn.

Waarom zou dus vanaf heden daar-
aan allemaal niet gedacht?

Waarom zouden de oorlogswinsten op
de'reeders geheven, niet in een speciaal
fonds ondergebracht worden om later
te kunnen dienen voor den heropbouw
van onze vlsschersvloot en onze ylsoh-
nljverheldslnstelllngen, in plaats van t<
moeten dienen om andere nljverheder
te steunen?

Dit ware een zeer gelukkige en voora.
rechtvaardige oplossing In acht nemen-
de dat groote kapitalen welke zullen
noodig zijn om de heropbouw der gan-
sene vloot te verzekeren.

Mocht de bevoegde overheid en (n ' t
bijzonder het ministerie van zeewezen
in samenwerking met ons financiewezen
hiervoor de goede oplossing vinden, dan
zou dit zeker zeer ten goede komen aan
een schutterende nijverheid, die vroey
ger altijd te stiefmoedertijk werd feehan* .
deld.

P. Vandenberghe.



« HET VISSCHERIJBLAD

— NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP T -
• BOUUiS OOSTENDE: 3, WATENPLAATS
.'• Agentschap Petit Paris, 76b, Torhoutsche Steenweg

BeWarihg van Effecten ..-••-• Verhuring van Brandkasten —-
Bewaring van kostbare waarden, onder omslag, in pakket-

. ; ' •' ten of verzegelde kisten.

nze Kronieken
Oostende

S BONTE AVOND
Heden Vrijdag had in den Stads-

schouwburg een bonte avond plaats on-
der het motto «Heden willen we vroolijk
zijn». De vertooning werd ingericht door
de Wahrmachtkornmandantur Oostende.
De leden van de Vlag waren hierop even-
eens uitgenoodigd.

m FiLMVERTOONING
Zondag 8 dezer zal er om 10.30 u. in

de cinema Rialto een filmvertooning-
plaats grijpen ingericht door de Vlag,
cel Oostende. Op het programma staat
de film «Peterman».

Naar we mochten vernemen zal waar-
schijnlijk op Zondag 22 Februari de film
«Sieg in Westen* vertoond worden.
m HE GLADHEID DER VOETPADEN

Tengevolge van de weersomstandig-
heden zijn de voetpaden bijzonder glad.
De huisbewcnérs doen best wat asch of
aand-te strooien.. Het zou voor alle men-
sehen ten zeerste welkom zijn.

L i M Q N A D E F A B R I E K
« C R O W N »

E. Vanderstraeten
Mstserssfraai, 18 — Oostende
Handelsregister Oostende 304G

B
CROWN CITRON

CROWN LIMONADE
CROWN ORANGF

B
Bijzondere prijzen voor voort-

—— verkoopers
(126)

M ONTRUIMDE HUIZEN
De vraag werd gesteld hoe en wanneer

de menschen die hun woning moesten
ontruimen, zullen vergoed worden! Wij
kunnen de belanghebbenden mededeelen,
dat. er hiervoor nog geen vergoeding
werd vastgesteld uit reden dat de be-
voegde diensten te Brussel deise zaak
nog bestudeeren.
S; GIFT

De heer Burgemeester ontving van-
wege den heer Pontaine de som van
200 fr., gift bestemd voor Winterhulp.
ES D. W. G. L.

Dez-5 afkorting die men in onze dag-
bladen aantreft, beduidt: Dienst van de
V/erksaamheden van het Gedemobili-
seerd Leger. Ook in onze stad werd zoo'n
dienst opgericht en staat onder de lei-
ding van den Majoor Vanthpmme: De
bureelen zijn gevestigd op de Wapen-
plaats, 3, op de 2e verdieping (boven de
Banq.ie de Bruxelles).

Men zal zich wellicht nog herinneren
dat <;Het Visscherijblad* destijds aan-
gedrongen had opdat een afdeeling van
de D.W.G.L. in onze stad zou worden
opgericht.

't Is dus een nuttige verbetering.
m FONDS DE MEESTBEGAAFDEN

Het College van Burgemeester en
Schepenen brengt ter kennis aan de be-
langhebbenden dat er een gemeentelijk
Fonds voor Meestbegaafden is gesticht,
dat voor doel heeft de begaafde en min
vermogende kinderen in staat te stel-
len hun studiën, na de lagere sciiooi
voort te zetten.

De aanvragen tot het bekomen van
een studieleening op dijt fonds, dienen
vóór 15 Maart 1942, door het gezihs
hoofd aan het Stadsbestuur te worden
gericht.

De aanvraag vermeldt den aard der
studiën waarvoor ze ingediend wordt,
alsook de inrichting waaraan het kind
voornemens is de lessen te volgen.

Alle nadere inlichtingen kunnen be-
komen worden ten stadhuize, bureau
van Openbaar Onderwijs.
M V/EKK VOOR ONZE «CROUPIERS»

Naar een locaal blad weet mede te
cicelen, zouden een tiental Oostendsche
croupiers een dezer dagen afreizen naar
V'eenen, waar ze., door een kleine bad-
plaats zouden aangeworven zijn.

LEVENSVERZEKERING
el inbegrip VOD

ORLOGS-

^ I SI CO
voor

BURGERS

IMERCATQRT 33. FranWiildoiJ
ANTWERPEN!

CINEMA'S
(652)

i

R S A L T O
1. Een dokumentalr.
2. Ufa aktualltelten in 1ste week.
3. Gustav Frolich, Theo LIngen, Maria

Andergast, ïn «Haar Prlvé-Sekretaris»,
dhr Privat Sekretar).
R i O

1. Een dokumentalr.
2. Ufa aktualiteiten In 1ste week.
\i. Marika Rokk, Johannes Heesters in

«.Hallo Janine».
R O X Y

1. Een dokumentalr.
2. Aktualltfiiten Ufa in Ie week.
3. Hertha Feilcr. Hans Sohnker, In :

«De Vrouw aan de Tijgers» (Manner
mussen so seln>.
fORVM

1. Aktualiteiten Ufa In Ie week.
2. Een dokumentalr.
3. Benjamin Gig» in «Moordzaak Fran-

chttl» (Der Singende Tor).
C AM EO

1. Een dokumontalr.
2. AktualiteUcn Ufa In Ie week.
3. Harry Pie) in «De Onmogelijke Mr.

Pitt», (Die Unmöglicho Hr. Pltt). )
P A L A C E

i. Aktualltelten Ufa In ie week.
%. Een dokumentalr.
3. Mlreille Balln in «Alcazar».

>g KAARTPRIJSKAMP
Op Zondag 8 Februari, kaartprijs

kamp met 75 fr. vooruit en het inleg-
£eld, bij Oscar Vanms-ssenhove. café

'̂t Klein Postje», hoek Steenbakkerstr.
•n K. Vande Woestijnestr. Inleg 5 fr.
i-er man. Inschrijving om 2 uur. Begin
.mi 2.30 uur.

£ VL. TOERISTENBOND
Zondag 22 Februari te 15 uur in het

Jbadhuis, zeer belangrijke voordracht
loor Z. E. H. Gantois, over «Hoe ik mijn
.'oïk en mijn taal terugvond». Toegang
rusteloos. Alle Vlamingen worden er
vqrwacht. Nieuwe leden kunnen zich
.aten inschrijven: Jozef II straat, 50.

A KRIJGSGEVANGENEN
Deze week is een krijgsgevangene uit

Juitschland in onze stad teruggekeerd.
.Iet is de stadswerkman Désiré Van-
croost.

i3 RANTSOENEERINGSBERICHTEN
(Loketten alleen open in den voormid-

dag).
1. — Inschrijving liuisbrandstofver-

bruikers.
Krachtens een zoo pas verschenen be-

sluit kunnen de gezins- en rechthebben-
ie ondernemingshoofden zich als huis-
orandstofverbrüikers bij den bevoorra-
dingsdienst laten inschrijven geduren^
ae de eerste vijf werkdagen van iedere
maand.

Voor huisbrandstofbevoorrading van 1
Maart e.k, af moeten de rechthebbenden
aich laten inschrijven vóór 7 Februari
1942. Wie zich na dien datum aanbiedt
zal geen aanspraak op kolenbevoorra •
cting van 1 Maart af kunnen doen gel-
den.

2. — Bevoorrading in arbeïds- beroeps-
ÖII speciale beschermende kleeeding.

Het besluit van 22 Februari 1942 voor-
ziet voor sommige personen en beroe-
pen een gunststelsel met het oog op het
aanschaffen tegen verminderd tarief
van arbeids-, beroeps- en speciale be-
schermende kleeding. De belanghebben-
den die meenen van dezen maatregel te
kunnen genieten kunnen alle gewensch
té inlichtingen bekomen bij den gemeen-
telijketn bevoorradingsdienst, afdeeling
Textiel, winket nr 2.

3. — Bijzegels brood, vleesch en mar-
garine, voor handarbeiders.

Bij besluit van 28 Januari jl, wordt
er een nieuw stelsel ingevoerd inzake
het verleenen van bijzegels brood.vleesch
sn margarine. De rechthebbende cate-
gorieën werden uitgebreid ten nadeele
van de vroegere begunstigden die de hun
toekomende bijzegels gevoelig zullen ver-
minderd zien. De werkgevers die mee-
nen dat hun werknemers dezen maat-
regel kunnen genieten, gelieven zich aan
ta bieden bij loket 4. waar hun de noo-
dige onderrichtingen en de aanvraag-
formulieren, tegen den inkoopprijs, zul-
len ter hand gesteld worden.

5 Pierre niLANNOYE-VANTYGHEM
ZEiLMAKER

5̂c Gelast zich voor alle werk :
teilen, zonnestoors, bachen, enz.

Overvioedstraat, 76 - Oostende
Handelsregister 9390

(25)

BURGERLIJKE STAND

GEBOORTEN
24 Jan. — Yvette Fouquet van Georges

en Emma Comminne, Vsmderstichelen-
straat 18, Steene.

25. — August Pollet van Albertus en
Maria Verbrakel, Oudenburg.

26. — Danielle Bastin van Jacques en
Odette Hennico, Zeedijk, 79.

27. — André Nierynck van Georges en
Maria Van Maele, Stuiverstiv 74.

29. — Fernand Jonckheere van Medar-
dus en Paula Lahaye, Leffingestr. 220;
Andrê Westerlinck van Franciscus en
Leopoldina Deknuyt, Franciscusstr. 39.

30. — Freddy Strumane van Willy en
Raymonde Robert; Nieuwpoortstw. 307;
Erika Vergison van Gustavus en Geor-
gette Clauwaert, Beekstr. 4; Ivan De-
frayre van Julius eri Simone Carmanne,
BI. Kasteelstr. 64.

31. — Robert Mollet van Josephus en
Magdalena Tanghe, Gelijkhcidsti\ 108;
Roland Dfcvreker van Augustus -3n Laura
D'Haene, Leeuwerjkenstr. 78.

STERFGEVALLEN
24 Jan. — Frans Vanmeeteren, 85 j . ,

cchtg. Suzanna Vantyghem, Nieuwpoort-
steenv/eg 192; Julius Vandaele, 71 jaar,
wed. Emma Janssens, Sportstr. 7.

25. — Louis Bernard, 52 j . , ongeh., Oes-
terbankstraat 36; Eugeen Billiau, 79 j . ,
wed. Leontina Vandewalle, woont te
Steene; Romanie Decoo, 63 j . , echtg. Gus-
taaf Arnou, Gerststr. 104a.

26. - - Augusta Vergauwe, 36 j . , ongeh.,
Wellingtonstr. 84, Hortense Vanpete-
ghem, 55 j . , cchtg. Pieter Bara, woont
te St. Pieterskapelle; Dupère Irma, 89 j
wed, Hugus Rayée, Torhoutstw. 35.

27. — Gabrielle Dehondt, 60 j . , echtg.
eehtg. Carohis Viaene, Gerststr. 128;
Loon Laga, 44 j . , echtg. Maria Logler,
woont te Middelkerke.

28. — Alols Gflliaert, 58 j„ wed. Bertha
D'Helft, Elisabethlaan 345.

29. — Leo Ganseman, 82 j . , wed. Mela-
nla Vermeersch, Pontonstraat.

S0. — Prudentia Flitser, 81 j . , wed.
Louis 't Jaeckx, woont te Eisene; Louis
Brackx,'1 j . . Torhoutstw. 231; Henri Van
Coile, 68 j , echtg. Bertha Hoslet, Grens-
straat 9.

31. — Joanna Desaever, 90 j . , wed.
Gonzalis en Frans Déwitte, Stuiverstr.

HUWELIJKEN
31. — Reimond Vanden Abeele en Si-

monne Grj'son; Juvenal Dever en Irena
Meyers; Hendrik Smes en Henriette Le-
malre.

HUWCLIJKSAFKONDIGINGEN
1 Febr. — Tioizè Richard, schlldersbaas

en Sybout Adeline, gerante, Nieuwstr.
17; Hefnderson Emilius. electrleker, Vis
scherskaai 12 en Clibouw Margareta
Rentenlerstr. 32; Boudery Rosler, haar-
kapper. Leffingestraat 110 en Maes EH-
sabeth, Torhoutstw. 63; Zanders Geor-
gius, bankworker, Ooststr, 1 en Zanders
Rachel, Aartshertoglnnestr. 16.

SI DE NOODWONINGENKWESTIE
. Zooals de pers hét reeds medegedeeld

heeft, zijn de stadsdiensten' eindelijk
begonnpn met de werkzaamheden vbur
de regularlsatie van de wobngelegenhe-
den die werden opgeëischt om geteister-
den en ontruimden te herbergen. De
belanghebbenden werden allen uitge-
noodigd; ze mochten hun opeischihgs-
bewijs inleveren en kregen er een ander
voor in de plaats, dat loopt van af 1 Ja-
nuari 1942 voor een onbepaalden duur.

Hoe eerder de uitbetaling volgt, hoc
beter. Het schijnt dat Breedene reecis
lang dergelijke zaken heeft opgelost.

(i 106, Nieuwpoortsteenweg, 106

Studio Lionel

Specialiteit van KINDER-.en j |
HUWELIJKSPORTRETTEN

(452)

fr VERVOER VAN GERANTSOENEER-
DE LEVENSMIDDELEN BIJ VER-
HUIZING

In geval van verhuizing of van veran~
dering van woonst van de particulieren,
die een tweede verblijfplaats hebben,
.'ïiogen deze laatsten, door middel van
;:en door het gemeentebestuur van het
vertrekdomicilie afgeleverd geleidebiljet,
.ie eetwaren vervoeren voor dewelke het
icegelaten is voorraad op te doen.

ü BEROEPSORIENTEERING
Gemeld werd dat het stadsbestuur

alles in het werk zou stellen om de be
i oepsorienteering daadwerkelijk in te
voeren. Thans vernemen wij dat vaa
Zondag 8 Februari af, iederen Zondag-
morgen op het stadhuis, met dat doel.
bijzondere lessen door bevoegde perso-
nen zullen gegeven worden ten einde ais
latere onderrichters te laten optreden.

M DE INKWARTIERINGSDIENSTEN
De diensten voor de regeling inkwar-

tiering van het bezettingsleger nemen
gestadig uitbreiding. De controle moet
dan ook verscherpt worden. Zoo werden
thans de HH. Velthof en Becu. onder-
scheidenlijk bestuurder van de Stede-
lijke Vischmijn en Havenkapitein, aan-
gesteld als toezichter bij de Inkwartie-
ringsdienst.

IS DE HEER RAICK TERUG
Na een maandenlange" afwezigheid,

mochten wij de goedbekende Oostend-
sche figuur Henri Raick .terug in de
Kapellestraat, ontmoeten.

U BENOEMING
De heer Karel Ureel, werd benoemd

tot bestuurder-ontvanger van het Ste-
delijk Slachthuis. Hij was ër reeds se*
dert jaren werkzaam.

8 VAL
De tandarts Schacht, viel dezer da-

gen zoo ongelukkig, tengevolge van de
gladheid van de wegen, dat hem een
voet werd gebroken.

fl DE RECHTHERBBENDEN (Weduw
naars, Ouders enz.)

Ook hier kregen vele gevallen hun be-
slag voor de B. I. T. te leper. Weduw-
naars krijgen pensioen wanneer de
cchtgenoote werkte, of wanneer hij zie-
kelijk is en niet meer bekwaam tot wer-
ken, ook wanneer hij achterblijft met
kleine kinderen, mits inachtneming van
het inkomen. De kinders onder de 18 jaar
hebben steeds recht op een vergoeding
wegens het verlies hunner moeder. De
ouders hebben recht op vergoeding wan-
neer de overleden zoon of dochter regel-
matig werkt of hun onontbeerlijk moest
worden; Dit laatste is voor allen een
raadsel.

Hier ook gelden de opmerkingen die
we gaven voor de Weduwen.

Nadere inlichtingen: N. V. B. O. I.,
Plantenstraat. 82, Oostende.

ü ERNSTIGE. VAL
Op de Van Iseghemlaan is de genaam-

de Edmond Callebout zoo erg van zijn
fiets gevallen, dat hij bewusteloos bleef
liggen en eerst na verzorging van Dr.
Heymans, per ambulanciewagen naar
huis kon worden gebracht. Aan den
knappen dagbladverkooper onze wcn-
schen voor een spoedige genezing.

.3 OPSLAG
Ds wedden van het stads- en Staats-

personeel zullen verhoogd worden. Zoo
klinken ten minste de officeuse geruch-
ten en wel van 132,5 naar 140 t.h. voor
de loonen minder dan 15.000 en voor de -
2s van meer dan 15.000 van 115,5 naar
125 t.h.

De kindertoelagen zouden eveneens
verhoogd worden!

Het mag gerust.

STENO — DACTYLO — TALEN
COPIJWSRKEN

2bis, Marie-Joséplaats - Oostende
(boven Ribby)

(Men belt en gaat rechtstreeks naar
boven)

Op Maandag 12 Januari, aanvang der
nieuwe leergangen. Inschrijvingen vanaf
heden eiken dag van 2 tot 5 uur. • (601)

Hervorming-der Stedelijke Nijverheidsschool

HET VOLKSBELANG TEN DIENST

Op het oogenblik dat deze regelen verschijnen, zal het Stadsbestuur onge-
twijfeld reeds uitspraak gedaan hebben over een ontwerp tot een grondige" her-
vorming van de Stedelijke Nijverheidsschool, dat sinds geruimen tijd in over-
weging werd genomen. ' . •

Deze herinrichting begroeten wij als den kordaten stap naar de vernieu-
wing van dit avondonderwijs, naar geest en inhoud, om op nieuwe grondslagen
de thans aan de orde gebrachte vragen te beantwoorden.

Deze beslissing mag aan de aandacht van onze bevolking niet gedachteloos
voorbijgaan. < ,

Inderdaad, sinds verscheidene jaren komt in de onderwijswereld het besef
meer en meer tot uiting dat het even- belangrijk is de opvoeding van de volwas-
sen man en vrouw te behartigen als die van het kind. Wij beginnen te bemerken
dat de voortgezette opvoeding van de massa der volwassenen zelfs nuttiger voor
het heil van het geslacht is dan de opvoeding der kinderen. De meeste perso-
nen, die, zelfs na schitterend lager onderwijs en vakkundige ppleiding, voor het
eerst in het werkelijk'leven staan, ondervinden spoedig dat' min oppervlakkige
kennis in bijzondere vakken, hun volslagen onwetendheid in; bepaaide aangele-
genheden een aanhoudende last is bij hun beroepsbezigheden.

De huidige tijden stellen hardei eisenen. Het is voor de vrouw en den man,
werkzaam in de nijverheid, den handel of gelijk welk ambacht of beroep, niet
gemakkelijk zich een levensstandaard-te verzekeren, waarop zij door hun ijver
en moedig streven aanspraak mogen maken.

Daarom mag rmn de gelegenheid niet ontnomen worden van verdere be-
kwaming, van ruimere ontwikkeling, van voltooiende vorming.

Daarom zal de mogelijkheid opengesteld worden de sluimerende krachten
bij het jonge geslacht tot ontplooiing te laten komen.

Daarom zal de drang naar wetenschap en volmaking, zoowel bij den vakman
als bij den handelaar, niet alleen tegemoet gekomen, maar gevoed en geleid
worden als de hoogste- waarde die een volk kenmerkt en veredelt.

Hieraan heeft de Stedelijke Nijverheidsschool sedert meer dan honderd jaar
in mindere of grootere mate beantwoord. Van teekenschopl bij hare oprichting,
werd zij geleidelijk uitgebouwd tot een avondschool van beteekenis, waarin zeer
belangrijke leervakken een plaats werd ingeruimd, naarmate de lokale omstan-
digheden zulks vereischten. In deze; hoedanigheid heeft zij dan ook in vroeger
jaren een zeer bloeienden tijd gekend en aan de bevolking niet te .ontkennen
diensten bewezen. Tal van jonge vaklieden hebben er de volmakende leergangen
gevolgd, waaraan zij hoofdzakelijk hun theoretische bekwaamheid danken en
waardoor zij wegens hun degelijke onderlegdheid als technici algemeen bekend
zijn, in hun werkkring uitblinken of reeds bevorderd werden. Ook anderen, die
zich aan verdere studie hebben gewijd en thans in het maatschappelijk leven
een leidende taak vervullen, denken met dankbaarheid terug aan de bijzondere
lessen die zij in deze onderwijsinrichting genoten en die vaak niet zander
Invloed zijn geweest op de beslissing van hun beroepskeuze.

Vóór den oorlog reeds, was men tot de overtuiging gekomen dat een her-
vorming van de Nijverheidsschool noodzakelijk geworden was. De vorderingen
der techniek en de wijzigingen in de sociaal-economische levensstructuur hadden
in de laatste jaren een te snellen aanloop genomen in verhouding tot de lang-
zame beroepsvorming door een klassiek onderwijs, dat in vaste programma's
was vastgelegd. Maar de toen heerschende conservatieve geest was een vol-
doende waarschuwing tegen al te voortvarende initiatieven.

Thans is een nieuwe tijd aangebroken.
Het Stadsbestuur heeft deze hervorming doorgevoerd en daardoor getoond

een open oog en gewillig oor te hebben voor elke structuurwijziging die het
algemeene volkswelzijn op het oog heeft.

Het nieuwe studieprogramma omvat drie af deelingen:
I. — Handelsafdeeling.

2e jaar
3 u. Boekhouden 3 u. Boekhouden 3 u.

Economie,; 1 u. Economie 2 •
Nederlandsch 2u.
Fransen 2 u.
Duitsch 4 u.
Engelsch 1 u.

'1e jaar
Boekhquden
Handelsrecht

en fiscaliteit
Nederlandsch
Fransen
Duitsch
Engelsch

lu.
2u.
• u .

lu.
lu.

3e jaar
Boekhouden
Economie
Economische

aardrijkskunde
Nederlandsch
Fransch
Duitsch
Engelsch

lu .
lu .
lu .
lu .
lu .

(per week) 10 u.
II. — Bouwkundige afdeeling.
Projectieteek. 4 a.
Doorzichttcek. 2 u.
Technologie en

constructieleer 2 u.
Wiskunde 2 u.
Nederlandsch 2 u.

Bouwk. teekenen
(rechnologie en

constructieleer
Steensnede
Wiskunde
Gezondheidsleer

10 u.

6u.

2u.
lu.
2u.
lu.

(per week) 12 u.
III. — Werktuigkundige afdeeling.
Projectieteek.
Electriclteit
Werktulgkunde
Natuurkunde
Wiskunde
Nederlandsch

4u.
lu.
2u.
lu .
2u.
2ti.

Werktuigk. teek.
Electricitelt
Werktuigkunde
Wiskunde
Gezondheidsleer

12 u.

6 a.
lu .
2u.
2u.
lu .

•Bouwk. teete.
Technologie én

constructieleer
Metingstaat eri

bestekken
Gewapend beton
Bouwhygiene
Landmeten

Werktuigk. leek.
Electriciteit
Stoomwerktuigk,

en motoren •
Weerstand van

materialen
Graphostaliek

10 u.

6u.

l u .

l u .
2ü.
l u .
1 u.

12 u.

6u.
lu .

2u.

lu.
2u.

(per week) 12 u. 12 u. * 12 u.
Een voorbereidende klasse, opleidend tot de bouwkundige en werktuigkundige

afdeelingen, wordt voor den duur van 1 jaar in stand gehouden met de volgende
leervakken:
Meetkundig teek, 4 u. Rekenen 3 u. Nederlandsch 1 u.
Projectieteek. 2u. Meetkunde 2u.

Uit de waarde der leerstof en de opvatting der programma's zal voldoende
blijken dat de avondschool hiermede niet alleen beantwoorden zal aan een drin-
gende noodwendigheid op elk dezer gebieden, maar tevens op een hooger peil
werd getild om de gegadigde Jongelieden, benevens een flinke algemeene vorming,
de noodige bekwaamheid en vakkennis te verzekeren die van een zakenman
en technicus mag verwacht worden. ,

De duur van het schooljaar loopt over 6 maanden: in normale tijden van
1 Oktober tot 31 Maart; In deze buitengewone omstandigheden vangen de lessen
aan op l Maart om te eindigen op 31 Augustus. . • •

Het Is te hopen dat ons «avondonderwijs voor handel en techniek» een
vruchtbare belangstelling zal wekken en velen naar de gelegenheid doen grijpen
om hun beroepsvorming op een soliede basis te vestigen.

| TOELAGE
Het Provinciaal Bestuur heeft een som

van 825 fr. aan onze stedelijke boekerij
aten geworden als toelage. Is het wel
niet veel, toch helpen alle baten !

HUWELIJK
Dinsdag had in de parochiale kerk

van St Petrus en Paulus de plechtige
xnzegening plaats van het huwelijk van
Me|/ Elza Coulie-r, docater Van Mevr.
Valentijn Coulier-Ramoudt met den h.
Marcel Stockelynck. doctor in de genees-
simde. Onze beste gelukwenschen.

1 ONZE SCHOLEN
blijven tot nader bericht gesloten. Oi

onze jeugd er mede in zijn schik is.
hoeft niet gezegd, Ze zullen het noc aaas
an de-Zomervacantie moeten inwinnrn.
Wat echter niet aannemelijk is, m-ig

tiet feit genoemd worden dat men toe-
aat dat sommigekatholieke scholen open

blijven, waardoor veel ouders noodge-
dwongen hun kinderen naar die scho-
en zenden.

Ofwel dienen de scholen gesloten en is
d>? reden-voor elkeen geldig, ofwel blij-
ven ze alle open. - '

Eens te meer stellen we vast, dat als
iiet er op aankomt de Staatsscholen ts
boycotteere, men geen oogenblik aar-
selt.

Waarom doet de burgemeester van
Oostende geen voetstappen óm daaraan
te verhelpen ?

Ü KAARTENPRIJSKAMP
In het Café Mondial. bij den oud-voet-

;alkampioen Gustaaf Glibert, werd het
aarlijksch kampioenschap « Herten-

jacht > betwist, onder groote deelneming
en belangstelling van den localen favo-
riet. Hollebeke Leon won de twee eerste
reeksen .onder daverend gejuich van
ïijn supporters, maar werd in de finaal
jt-klopt door Hagers Gustaaf. Beide kam-
pioenen werden luidruchtig toegejuicht
'm zullen heel waarschijnlijk de ver-
plaatsing doen naar Brussel om een .tor-
nooi te betwisten.

1. Hagers Gustaaf; 2. Hollebeke Leon;.
3. Coenye Benjamin; 4. Kesteloot Albert.

Transportvoerders Volgens viiriisterieel - besluit
moeten er 1000 VÊACHT-
WAGENS PER MAAI{D met
gasgenératoren uitgerust
xoorden. AARZEL* NIET EN

.VERSCHAF U EEN . :

GOHIN - Poulenc
(Kolen geleverd per contract)

DE EENIGE MANIER OM TE BLIJVEN RIJDEN.HET IS

ALGEMEENE VERDÈELER

Garage JMaritëme - Esn* De Ciercq
15A, de Smet de Nayerlaan

1 GLADHEID DER STRATEN
In de laatste dagen kenden we tal-

rijke valpartijen veroorzaakt door de
.ladheid van de wegen. Het schepencol-
ege vindt het geraadzaam de inwoners
attent te maken op het stedelijk regle-
ment dat luidt: in geval van ijzel, sneeuw
en vorst.de inwoners verplicht zijn langs

woonhuizen en gebouwen alsmede
op de straat vóór hun woning, zand,
asch en houtzaagsel te verspreiden. Het
stadsbestuur drukt de hoop uit dat nie-
mand aan die verplichting zal te kort
komen.

AL DE VISSCHEKSVAARTUIGEN,
DIE TEGEN 10 FEBRUARI NIET IN
REGEL ZIJN MET KUN VERZEKE-
RINGEN, MOGEN NIET MEER UIT-
VAREN.

De heer Waterschout Lehouck van de
haven- van Nieuwpoort, richtte een laat-
ste waarschuwing aan al de visschers.
dat ingevolge onderrichtingen van het
Hooger Bestuur van het Zeewezen, hem
de verplichting is opgelegd, al de . vis -
sehersvaartuigen die tegen to Februari
1912 niet in regel zijn met hun verze-
kering tegen oorlogsrisico en tegen ge-
woon risico, onverbiddelijk in de haven
moet weerhouden.

Al de visschers moeten zich dus vóór
emelden datum in regel stellen of, niet

meer uitvaren. Ten einde te bewijzen
dat zij aan deze verplichting voldaan
hebben, moeten de visschers de kwijt-
sehriften dezer, verzekeringen, op het
Watersohoutambt voorleggen vóór 10 Fe-
bruari.

Reeders, sluit U dus aan bij «Hulp in
Nood».

JACHT OP DE HARING
Laatste waarschuwing. — Om het ha-

vengebied te betreden wordt aan de vis-
schers en hun helpers door de «Hafen
ueberwachungsstelle» een «Hafen-Aus
weis» afgeleverd. De groote aanvoer van
haring lokjt vanzelfsprekend veel lief-
hebbers naar den havenkant, doch kun
nen de kaai niet naderen. Deze knippen
dan maar eenvoudig de draden van de
versperring door om tot aan de schepen
te geraken en een zootje haring te be-

OOSTENDE
(384)

thans een laatste waarschuwing tot cj
bevolking en maakt bekend dat de in
dringers door de versperring, z
waarschuwing zullen neergeschoten
den.
Ei HET AVONDFEEST VAN 1

Rl VAN «DE VLAG»
Hejfc aangekondigde avondfeest waaio

L'r. Jef Van de Wiele, algemeen leitiei
van «De Vlag» het woord zou voeren
moest door onvoorziene omstandighede;
tot een lateren datum verschoven wov
den.

BURGERLIJKE STAND
Overlijdens: Bogaert Emiel, wed. var

Devry Maria, 85 jaar- Van Eessen AlitlV
echtg/v. Slembrouck Fred, 52 jaar; De
ley Robert. 13 m. " s'

Huwelijk: Cremmery Emiel,- arbeider
Oostende met Ryssen Georgettei

Huwelijksafkondïging: Vandecastec^
Cyriel, beenhouwer met Maeleveys Ma-
ria, te Nieuwpoort.

CINEMA'S -,-,
NOVA. — «De Groote Sprong». Kul

tuurfilm. UFA-Actualiteiten.
Z ANNEKIN. — ,«Ruischende .Balrtacht >

UFA-Actüaiiteiten. •' : :.. V̂  - J '

1 «MIJN KAMP» IN HET BEREIK VA»
. " - A L L E N - ^ - ' • : . : - •
«De Vlag» stelt iedereen in de gelegen

heid zich met het boek dai de grondslag
is van hst Natöonaai-Socialisme, ver-
trouwd te maken.

Het wordt aan al de leden van «Do
Vlag» aangeboden in eën niet te evena
ren . Nèderlandsche vertaling: privev
kocht, in een keurig gedrukte, • üiteni
verzorgde gebonden uitgave,'tegen' der
prijs van 25 fr., verzendingskosten inbe
grepen.

Bestellingen op het secretariaat, Leo
poldlaan 2 en bij de propagandisten.

BURGERLIJKE STAND
Geboorten: Broeckaert Willy, Vlaming-

straat, 23; Bogaert Marie-Thérès'e, Rid
der de Vrièrestraat, 9; Saron Simone
Polderstraat, 14;.Rombaut Liliane, Knok
kestraat; Utterwulghë Gilbert. Weètka-
pellestraat, 74;. Varidierendbhek; Yvett?,
Knokkestraat, 88; Decuyper Robert, 126,
Knokkestraat; Mille Maria, Kerkstraa;
43; Drappier Mare, Polderstraat,.55.

Overlijdens: Malfait"Virginia, 76 jaar,
wed. Hoste Pieter; Ackx"Achiel, 55'jaar.
wed. Haesebrouck Blondina; \ Matthy
Jacob, 57 jaar, echt. Vanhülle Victorino
Utterwulghë Gilbert, 2 dagen; Cattooi
Monique, 1 jaar;. De Cöninek Augusti
nus, 75 jaar, echt.' Martony Rosalie.

j PING-PONG
De laatste uitstap van «De Cirkel» jon

gèns was een tegenvaller vermits zij te
Brugge bij P. P. C. met 6—4 ingemaakt
werden.

P.P.C. Heist ontmoet Zondag 8 Fébrua
om 14.30 uur in het lokaal «Hotel de;
Sports» bij Maurice Verfaillie de «Snoek
uit Knokke en P.P.C. Duiribergen ont-
moette in de laatste dagen de «Kar
pelŝ > eveneens uit Knokke en won met
7—2 en 19 sets voor 10.
M APOTHEEKDIENST.

Zondag 8 Februari is apotheker
Lp.moral, Prins Aibertstiaat, van diens!
van 930 tot 12 uur en van 16 tot 19 uur
M BIOSCOOP :

Deze week in «Royal Ciné»:' Albrerfti
Schoenhals en Camilla Hora in «De Ro
man van een Dokter». Daarbij de Ufa-
Actualiteiten en een kultuurfilm. tt
vertooningèn gaan door als naar ge
woonte.
18 NI EU V/E

KOLEN
De nieuwe inschrijvingen voor kolei'

worden aangenomen in het bureel var
Bevoorrading van den 1 tot den 5 var
iedere maand.
M RUBBERFIETSBANDGN

Aanvragen to.t het bekomen van rt'o
berfietsbanden mogen binnengebraciV
worden in verhouding van één 'buiten-
band en één binhenband per persoon.
E BEGINT HET HIER OOK WEER?

Zekere A. M... die zijn fiets vóór zij!
bcenhóuwerij had geplaatst, kan er en
kei de verdwijning van vaststellen.
M STERVEND AANGETROFFEN
Do genaamde Jos. Sellier, 60 jaar, woon
de-alleen op een kamer in de Yzèrstraa!
Daar de vrouw sinds een tweetal dagei
door de geburen niet meer was opge
merkt, werd bij haar.binnengedrongen

De vrouw lag stervend ultgestrcs
op twes stoelen. Niettegenstaande *
heste zorgen is zij kort nadien overle
den
m KINDERFEEST

Zooals wij reeds meldden, werd ander
maal aan een honderdtal behoeftig'
kinderen van de Nettenbreiers een srru'l
partijtje aangeboden 'dat veel ledig
buikjes tot proppens toe vulde.

INSCHRIJVINGEN VOO!Ia:

machtigen. De Hafenkommandant richt Het lokaal van -rHotel des Sports»

A. B. C.
Diesel-^

otoren3^

Anglo - Belgian Cy

Nijverhefdskaai, 39, GENT © Tel. 53265-53277

Voor^alle inlichtingen zich wenden tot den heer
BOYDENS,Velodroomstraat,4,OOSTENDE
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« HET VISSCHERIJBLAD r

Lee VerfaiUle/. was. .werkelijk te.klein
die 'kinderen' en die pret en "dié

id te omvatten. Er werd muziek
,kt eii gelachen en gestoeid. "De lei-
»ii inrichters van' di.t kinderfeest

{'a waarlijk veel genoegen beleefd
liiin vrijgevigheid.

ln 600tal paar klompen worden aan
• verkleumde voetjes prijs gege-

„ feestje om nog-te herbeginnen.
OVERLIJDEN.

vernemen het overlijden van Heh-
! Torre, een oud typisch visschers1

Jr, beter gekend onder den naam
^vakken». Wij bieden de beproefde
jlie onze deelneming aan.
rfjAMONTSPORING
P de brug van het sas te Heist loopt
frainlUn Oostende-Knokke een heel
i door het treinspoor. Maandagmid-
was de tram reeds op de brug toen
verkeerd wissëlmaiteuver de jfcweë

ste aanhangwagens op een ander
,r stuurde met het natuurlijk en on-
Kkig gevolg dat zij ontspoorden en
enkelen afstand werden medege-

rd.
rist daarop kwam een trein aange-
T die nog op het laatste oogenblik
• een baanwachter met armgezwaai
worden tot staan gebracht en aldus,
ramp werd vermeden. Door de ont-
•e paniek üepen enkele personen
•jzingen op. Het verkeer, op dit baan-
bleef gansch den namiddag gebrek-

IKUNT EEN MILLIOEN BEZITTEN

DEN 21 FEBRUARI

met een winnend biljet der

jterij Win ter hulp
WAAG UW KANS !

TEN HET SUPER GROOT LOT VAN
EEN MILLIOEN :

groote loten van honderd duizend fr.
acht loten van 50.000 frank
twaalf loten van 25.000 frank

50 andere loten van 100 tot 10.000 fr.

billet: 50 fr:-* • Het vijfde: 10 fr.

'- OVERAL TE KOOP '•
ïede op den zetel der 9oterij, 56, Gul-
. Vlieslaan te Brussel: P.C.R. 247.17.

C664)

Breedene
KET WERK VAN AKKER EN
VüLKSTUINEN?
erwijli overal in de omliggende, ge-
:!iten.«Het Werk van Akker en Volks'
;en>> gesticht' wórdt" of de werking
3s in.omvang toeneemt, moeten wij
isteiien dat onze gemeente eens té

achterwege blijft. * '•
r zijn alhier toch ook wel personen
de leiding in. handen kunnen nemen,
den.vyagen .aan het rollen..te bren-

'si is een eenige gelegenheid voor ver
gezinnen om over'een lapje, grond, fce
:hikken, om aan het noodigë-te ge-
en omden te hunner beschikking
mden grond doelmatig te bezaaien,
iantènéii: té bemesten. '
fanneer zal-mefc -de- werking worden
gevangen. Ook het onderwijzend
sonee} zou een handje kunnen tqest-2 -

!

DE VISGHKWESTIE
nj «ebnen ln ons - blad reeds mgér -
ais gewezen "op- de noodzakelijkheid
ook onze gemeente een hoeveelpov

sche yisch zou/dienen te ontvangen.
Iet genoegen zullen de inwoners dan"
hebben vastgesteld dat in de «.ifcfc-

?en week met de bedeeling van ver-
e haring een aanvang werd genomen.
iet feit dat ook Breedene met vërsche
ing bedeeld wordt, was voor een kust-
ïeente noodzakelijk, alhoewel de prijs
14 fr, per kg. toch hooger. is dan de

tgestelde prijs van 12,50.fr..Hoe komt
verschil," 'de vervoerkosten beloope

ii niet zoo hoog. aangezien de visch"
Miers uit onze- gemeente zelf de
ir moeten afhalen te Oostende.
ARBEIDSONGEVAL
Avonds omstreeks;22.30 uur deed er

i in de werkhuizen- van de Union Chi-
itte te Zandvoorde nogmaals eeu
kongeval voor.
Gaston Denys. 38 jaar .gehuwd en va-
van een kind, wonende te Oostende
aan het werk in voornoemde fabriek
i hij plots uitgleed. en zwaar ten
wie stuikte.
Geneeskundige hulp werd dadelijk bij-
oepen die het noodzakelijk achtte G.
naar de H. Hartkliniek te Oostende

te brengen. . .
'sar werd er vastgesteld dat een voet
gebroken; hij bekwam verder lichte

'•'ondingen over hét gansene lichaam.
BURGERLIJKE STAND
eboorten: Opstaeïe Suzanne, van Al-
en van Simoens Mareella; Belligh

taaf van Camiel en van1 Van Houcke

'uwelijksafkondigingen: Van Gheluwo
arice, voerman en Decloedt Marie-
'ise, z .b. beiden alhier,
'verlijdens: Vanhooren Elisa, 70 j . ,
• van Senaeve Eduardus, overleden te
tkamp; Balllèré Frans, 59 jaar,.echt.
Timmerman Emma;' overleden '">

rnem; Vandenbroele Augusta, 60 j„.
'6h. wonende alhier; ^onckheere.Va-
'inis, 88 jaar, echt. van Vanderbekè
a; Van Ruykensvelde Joseph, 20 jaar
eh., overleden te Eernegom; D'Hulst
Jrice, 4 jaar, overleden te Bruggö;
*kaert Carolus. 76 jaar, echt. van
gehand. Eugenie; Fontaine Marie, 57
'r, wed. Vander Heeyden Philibert.
BOND DER KROOSTRIJKE GEZIN-
NEN

verzoekt ons mede te deelen dat
[op Zondag 15 Februari 1942 een al-

e vergadering gehouden wordt.
iet lokaal bij P. Deschepper, Dorp-
at, 188.

[f zal een prachtige tombola plaats
f'Pcn met verrassende prijzen.
Heen de leden die hun lidkaart 1948

- hebben kunnen deelnemen aan
tombola. Allen op post.!
BEVOORRAbiNGSNIEUWS

inschrijving voor huisbrandstof-
°orrading zal opgenomen worden ten
'eentehuize, bureel van Bevoorra»
:?•

belanghebbenden moeten zich aan••
•n vóór Dinsddg 10 Februari 1942.
dien datum komen de aanvragen

meer in aanmerking.
Wij vestigen èr de aandacht op van

'iwoners dat de bevoorradingsdien-
" slechts toegankelijk zijn 's morgens
9 tot 12 uur. • . ' • • '
De kleedèrkaarten die nog niet af
Md werden zullen uitgereikt worden
i met Vrijdag 13 Februari 1942, tel-
van 9.30 tot 12 uur. Men moet zichr*ien van al de rantsoeneeringskaarr

van het gezin,
Aan de kleinhandelaars wordt drin-

ö bekend gemaakt dat het ten strèng-
verboden Is zekere aanteekeningen
aken op de rantsoeneeringskaarten
De bijkomende rantsoeneertngsze-

gels zullen aan de werkgevers worden
uitgereikt vanaf Maandag 16'tot en m i t
20 F.ebrtiari 1942, telkens van 9.30 tot 12
uur. , • • ' • • - .

ü RAADPLEGING VOOR DE KINDE-
REN

Alhier zal eveneens een raadpleging
ingericht worden voor de kinderen die
3 jaar hebben bereikt. Dit kosteloos ge-
neeskundig toezicht zal plaats hebben
in de gewone lokalen, iedere tweede
Maandag van de maand, te 11 uur, na
do raadpleging voor de zuigelingen.

De kinderen die drie jaar oud geworden
zijn, moeten enkelfeens in de drie maan-
den ter raadpleging worden aangebo-
den.

Voor degenen die in Februari niet kun-
nen komen zijn de volgende maanden
telkens de tweede Maandag. Het bestuur
zal ook trachten voeding ter beschikking
te stellen voor deze kindertjes.

IJZERWAREN -
QU1NCAILLERIE

Jack DELAfciCHË
Nieuwpoortsche Steenweg, 34

ALLE HUISHOXJDARTIKELS
— EN ALAAM " —

H. R. 3673 Tel. 72.072
X27)

Steene
U RIJVVIELPLATEN

Vele menschen schijnen ongerust aan-
gaande de uitreiking der fietsplaten.

Men hoeft niet ongerust te zijn; op
tijd en stond zal ons blad melding ma-
ken wanneer en tegen v/elke voorwaar-
den de fietsplaten worden uitgereikt.
M WINTERHULP

Wij kunnen aan de belanghebbenden
mededeelen dat wij in de mogelijkheid
worden gesteld kostelooze bijkomende
eetmalén te geven aan ondervoede kin-
deren. De h. dokter Elskens, gezond-
heidsoverste van Wmterhulp, zal uitma-
ken wie er in aanmerking kan komen
voor deze bijzondere eetmaleh.
3 BURGERLIJKE STAND

Daenekiht Jéanninë, dLy. Gerard en
Verstraete Anna-Maria; .p'eqat Jeannine,
d.v. Walter ' eii" Dëschacht Gërmaine.

Ovsrlijdens: .Dütry Roland-Pierre, z.v.
Dutry Simonne; Borret Roland, z.v. Pe-
trus eri Vermeersch Marie-Louise.- '

Huwelijken: Steen Livinus, wonende te
Oudeijburg eh Devriend!. Marcelina, wo-
nende' te Steenè; Desaeyer Richardus,
wonende te Eernegem en Dê Vlieghé
Alicia, wonende te Steene.

Huwelijksafkondigingen: Vanhyfte Al-
bertus-Georgius, wonende te Breedene
en Devriendt Marguerite-Adrienne, wo-
nende te Steene.

® APOTHEEKDJENST.
Zondag 8 Februari zal de apotheek

Fevery, Kerkstraat, gansch den dag
open zijn.
Vi .FONtEINIERSblÉNST

Vanaf Zondag tot en .rtlet 14 Februari
zal de. fonteinier. Mengé. -Leander, '?s,
fiehaerbrugigëstraat, den dienst waarna-
men •

Programma van"•Vrijdag t> Februari,
tot en met Dinsdag 10 Februari:

.Opgelet: Woensdag en Donderdag, v.<
beide cinema's," geen vertooning meer.

COLISEE, Kerkstraat. — l. Ufa-actua-
iiteiten: 2. Cultuurfilm;. 3. •ïHuwelijks-
uaeht» met Heli Finkenzeller en Geral-
c i i n e K a t t . , • • • • • - - • • • • • ,•

PALLADIÜM, Kerkstraat. — 1. Ufii-
actualiteiten; 2. Documentaire film; .'}.
<Een man op de vlucht» (Gros Alarm.)
;net Ursula Grabley en Paul Klinger.

Zondagnamiddag vertooning te 3 uur.
Avondveftooningen te 7.30 uur.
M BURGERLIJKE STAND

Geboorten: D3 Cuyp'er Gilbert. Uitker •
ke; Dejonghe Wiiïy, Uitkerke: Verhoeven
Ifugo, Serg. De Bruynestraat, 52; De
Brouckere Gustaaf, Oudstrijderstraat, 4.

Overlijdens: Dalle Gustaaf, 62 jaav.
ongeh. Badersti-aat, 16; Millecam Moni-
que, 5 m., Pierstraat, 13- Popelier Corne-
lis, 75 jaar, wed. MarannesCoralie, Vis-
s-.'.hersstraat, 44; De Cchuytter Pieter.
07 jaar, wed. Popelièr Oc.tavie. Park-
straat, 8.
•S; PING-PONG. — Tornooi Popeve-Club

Brugge.
Zondag laatst richtte de i^ing-Pong-

Popeye Club uit Brugge een tornooi in
voor de leden van Serie D (gewest Vlaan-
deren).

De voorstelling van de ploegen, bij c'.e
inschrijving, was uitermate aantrekke-
lijk. Gent met 50 ingeschrevenen, Brug-
ge met-40 "en Blankenberge met 2 leden.
Of er al met de -Blankenbergsche ploeg
gelachen werd. Wat kwamen die 2 on-
gekende spelers daar doen. verdwaald
en vergeten in dit groot getal.

Da kampioen van Beleg'ie', Serjjs D.
heer Mare. Boddaert, • was natuurlijk
het brandpunt van dit feest en bij het
halve finaalspel bleven nog over (hou je
vast): kampioen Mare. Bo.snaert en Gon-
qalves uit Gent .en de 'buide Blaiikenber -
genaar.-j heer Gust. Capiau en "Eng. Se-
gaert. .
• Heer Gust. Capiau kon den kampioen
M. Boddaert. met een trezwindigheid en
uit klare berekening, met een 3-2 netjes
kloppen en. uitschakelen. Intusschsn
speelde het ander lid heer Eug. Segaerc
togen Goncalvec. Laatste won met 3-2.
Zoo kwam dé spannende finale, die met
een fraaie 3-2 door den Blankenberg';-
naar Gust. Capiau op Gonalves werd ge-
wonnen. Hij had dit tornooi en den be-
ker gewonnen. Heer G. Capiau werd har-
telijk gefeliciteerd vanwege de Ping-
I'ong-spelers.

Veranderingen in de
Visschersvloot

GEDURENDE DE MAAND JANUARI 1942

O.185 «Albertine». Open boot. Verkocht
on 3 Januari 1942, Nieuwe eigenaar Py-
lyser Georges, Duinkerkestraat, 22. De
Panne. » • • ' •

O.30 «Marcelle», Open boot. Gezonken
tj* Grevellngen op 4 Januari 1942.

O.215 «Roger». Open boot. Verkocht op
Kieuwpoort op 6 Januari 1942. Nieuwe
eigenaar: Debra Gebroeders, Elisabeth-
laan, 12, Nieuwpoort,

Ó.332 «Roland-René». Houten open
boot. Lengte 10,20 m. Breedte 3.30 m. Mo-
tor Anglo Beige 24 PK. Nr 1479, jaar '41.
Gebouwd te Oostende bij H Deweerdt.
Eigenaar Major René, leperstraat, 39 to
Oostende.

O.33 «Gabrlclle». Open boot. Verkocht
aan Nieuwpoort op 14 Januari 1942. —
Nieuwe eigenaar: Vermoote Maurice,
Dielenslaan, 1, Koksljde
, 0.194 «Joseph Fernand». Open boot.

Verkocht aan Nleüwpoort op 16 Januari
1942. Nieuwe eigenaar; Dobbelaere Al-

bert. Marktstraat, 28, Nieuwpoort.
O.226 «Lucienne Celine». Open boot.

^"erkocht aan Nieuwpoort op. 17 Januari
1942. Nieuwe eigenaar: Cloet Angèle, 12,
Coppieterstraat, Nieuwpoort.

Q.177 «Simonne Alfons». Open boot.
Vtrkocht aan Nieuwpoort op 21 Januari
1942. Nieuwe eigenaar: Borrey E., Rose-
Again, Oostduinkerke.

O.166 «Angèle»: Open boot. Verkocht
aan Nieuwpoort op 21 Januari 1942. Nieu-
we eigenaar: Ryssen Lodewijk, Goed-
huiswijk, 125, Nieuwpcort.

O.251 «Leo Rita». Ópen boot. Verkocht
aan Nieuwpoort op 19 Januari 1942. —
Nieuwe: eigenaar: Devriendt Maurice,
Willem De Roolaan, 56, Nieuwpoort.

O.U9 «Marguerite». Open boot. Ver-
kocht aan Nieuwpoort op 22 Januari
1U42. Nieuwe eigenaar: Lehouck Joseph,
Zeelaan, De Panne.

O.220 «Pater Reyn». Houten overdekte
sloep. Bruto 18.19 Ton. Netto 5,76 Ton.
Motor Benz Nr 31.295. 60 PK. Jaar 1935.
Gebouwd bij August Looy te Oostend 3
in 1941. Eigenaar; Maatschappij «De
Zee», reeder: almoezenier Chielens, St.
Petrus en Paulusplaats, 6, Oostende.

O.199 «Louise». Open boot. Verkocht
aan Nieuwpoort. Nieuwe eigenaar: Wy-
doodt-Vèrmeersch Phi.lomf.vne, Zeelaan,
55, De Panne.

O.271 «De vier Gezusters». Houten
overdekte sloep. Bruto 11,60 Ton. Netto
1.77 Ton. Motor Deutz Diesel Nr 176.453,
25 PK. Jaar 1941. Gebouwd bij Crabbeels
te Oostende in 1941. Aangemonsterd • op
28 Januari 1942. Eigenaar Verbiest Lau
rent, Engelstraat, 121, Ichtegém.

O.258 «Vera». Open boojt. Motor ver-
nieuwd, vervangen door Citroen nr 1833
10 PK. Jaar 1935.

I2@ fc® ienrantsoenen

Zooals e r . verleden week nog op
gewezen w^rd, m a k e n vele men-
schen er h u n beklag over, d a t zij, alhoe-
wel in he t bezit van een kolenkaar t , h u n
kolenrantsoen van J a n u a r i en zelfs '"n
sommige gevallen dit van December.nog
niet ontvangen hebben. Wij hebben toen
n a inl ichtingen ingewonnen te hebben,
b.'j de Bedrijfsgroepeering «Kolenklei-.i-
handel» eveneens k u n n e n verzekeren d a t
tleze menschen, die in deze koude dagen
zi t ten te wachten op h u n kolenrantsoe);,
di t n ie t zullen verliezen d a a r de ver-
keersmoeilijkheden oorzaak zijn in deffi
veiiiraging.

In verband hiermede ontvangen wij
t h a n s volgende mededeeling betreffende
de ver t raging in de leveringen van h u i i -
brandstof t'en: • » .

«Er' werd ter kennis gebracht van de
bedrijfsgroepeerïng « Kolenkteinhandei
dat vele kleinhandelaars door hun cliën-
ten werden aangeklaagd wegens de ver-
traging in de leveringen van huisbrand-
stoffen voor de maand Januari 1942 en
zelfs voor de maand December 1941.

)> Hoogergenoemde bedrijfsgroepeerins
doet opmerken, dat deze vertraging niet
te wijten is aan nalatigheid of dergelijke
vanwege den kleinhandelaar, maar wel
aan de moeilijkheden van verzending en
vervoer, hoofdzakelijk toe te schrijven
aan de ongunstige weersomstandigheden

» De verbruikers van huisbrandstoffen
riiogen erop rekenen dat'zij, alhoewel de
maand Januari verstreken is, hun recht
o-j liet rantsoen van die maand behou
den. De verzendingen zullen, zoodra de
vervoermiddelen het toelaten, dadelijk
hervat en zelfs versterkt worden en de
kolenrantsoenen van Januari en Fe-
bruari zullen in éénmaal afgeleverd wor-
den.

» Anderzijds stellen de kleinhandelaars
alles in het werk urn de rantsoenen aan
hun cliënten te leveren, zoo nootlig door
het rechtstreeks afhalen der kolen mut
vrachtwagens bij de steenkolenmijnen.

» De bedrijfsgroepeering « Kolenklein-
hanrtel » wijst er op, dat alle bezoeken
aan haar secretariaten betreffende de.
vertraging der.leveringen overbodig zijn.
De. moeilijkheden van den toestand zijn
haar niet ontgaan, evenmin als aan dn
verantwoordelijke overheden, die a-!e
nootjïge maatregelen hebben getroffen
en nog dagelijks treffen om rte leverin-
gen van brandstoffen aan de bevolking
zooveel niogejijk te bespoedigen. -

» De toeloop der bezoekers in de bu-
rflelën van de bedrijfsgroepeering «JKo-
lenkleinhandel» kan slechts haar dien-
sten in hun taak Minderen».

van Treinen
1- — De treinen van hieronderstaande

tabel zijn vanaf 25 Januari 1942 af-
geschaft:

I.IJN 50 - Oostende-Brugge-Gent-Brussel
606 Oostende (Kaai) V. 4.35 — Brugge
A. 5.11 .

LIJN 65 — Roeselare-Meenen
T 3182 Roeselare V. 13.25 — Meenen

A. 13.55.
T 3181 Meenen V. 12.30 — Roeselare

A. 13.00.
Beide treinen rijden nochtans 's Za-

terdags.
LIJN 69 - Icper-Meenen

T 1373 leper V. 11.55 — Meenen 9. ..2.24
T 1378 Meenen V. 14.15 - - lener A. 14.50
Beide treinen rijden nochtans 's Za-

terdags.
2. — De hieronder vermelde treinen wor-

den alleen op Zon- en Feestdagen
afgeschaft,

LIJN 50 - Oostcnde-Brugge-Gent-Brusssl
C03 Gent (St. Pieteis) V. 6.15 — Oosten-

de (Kaai) A. 8.02
643 Brussel-Zuid V. 12.50 — Oostende

(Kaai) A. 15.31.
645 Brussel-Zuid V. 16.35 K Gent (St.

Pieters) A. 17.23.
567 Brussel-Noord V. 18.18 —- Dender-

leeuw A. 18.54.
550 Denderleeuw V. 6.32 — Brussel-N.

A. 7.05.
640 Gent (St Pieters) V. 7.13 — Brus-

sel-Zuid A. 8.00.
644 Oostende (Kaai) V. 11.00 — Brus-

sel-Zuid A. 13.47.
643 Oostende (Kaai) A. 17>00 — Gent

St. Pieters) A. 19.13
LIJN 66 • Kortrijk'Rocseiare-Brugge.
T 4467 Kortrijk V. 12.25 — Roeselare

A. 13.08. .
T 1466 Roeselaro V. 13.17 — Kortrijk

A. 13.57.
LIJM 73 - BrusscIGent-Adinkei-Ke

1502 Tlelt V. 6.22 — Adlnkerkö-De Pan-
ne A. 8.10.

J512 Lichtervelde V. 17.12 — Adinker-
ke-De Panne A. 18.27.

1514 Gent (St Pioters) V. 16.40 — Kor-
temark A. 18.17.

1501 Kortemark V. 5.08 — Gent (St.
Pieters) A. 6.44

640 Gent (St Pieters) V. 7.13 — Brus-
sel-Zuid A. 8.00.

1507 Adinkcrke-De Panne V. 8.35 —
LIchtervelde A. 9,42.

1519 Adlnkerke-De Panne V. 18.65 —
Tlelt A, 20.33.

Aan onze
Brief wisselaars

Wij ontvangen elke iveek van verschil-
lende zijden, vragen voor inlichtingen,
em... ,

Wij vestigen de aanaaciit van onze
lezers op het feit dat, toillen zij hun
schrijven schriftelijk beantiooord zien,
zij een postzegel van één fflmk aan htm
schrijven moeten toevoegen, daar ander-
zijds geen enkel brief zal bea7itiooord
worden.

**« ̂
Marktberichten

NIEUWPOORT
VISCHTOEVOER

Gedurende de week van Zondag 25 Ja-
nuari tot Zaterdag 31 Januari, werd
slechts twee dagen uitgevaren.

Aan de Aankoopcentrale werd afgele-
verd:

DondSi'dag 29 Januari. — Door Nieuw-
pöoicsehe vaartuigen: 222.480 kg. haring
voor een bedrag van 1.779.840 fr. Door
de Oostendsche vaartuigen: 54.450 kg.
voor 435.640 fr. -Door de Zeebrugscht:
vaartuigen: 97.820 kg. voor 782.560 fr.

Totale aanvoer van den dag: 374.750
kg. voor 2.998.000 fr.

Vrijdag 30 Januari, — Door Nieuw
noor.tsche vaartuigen: 156.310 kg. haring
voor 1.250.480 tr. Door Oostendsche vaar-
tuigen: 7.800 kg. voor 62.400 fr. Door
Zeebrugsche evaartuigen: 33.950 kg. voor
271.600 fr. Totale aanvoer van den dag:
198.060 kg. voor een bedrag van 1.584.480
fr.

Totale aanvoer op twee vermelde da-
gen bearoeg: 522.810 kg. haring voor een
waarde van 4.582.480 fr.

VISCHTOEVOER IN DE MAAND
JANUARI 1942

Gedurende de maand Januari 1942
werden aan de Aankoopcentrale te
Nieuwpoort afgeleverd:

Haring: 2.863.545 kg. voor een bedrag
van: 22.827.488 fr. Sprot: 6015 kg. voor
48.120 fr. Visch: 161 kg. voor 1743 fr.
Garnaal: 10 kg. voor 110 fr. Totaal:
2.869.570 kg. voor een waarde van:
22.877.461 fr.

Tegen in dezelfde maand 1941, werd
er aangevoerd: Visch: 5063 kg. voor
104.597' fr. Sprot: 64.594 kg. voor: 692.638
fr. Garnaal: 924 kg. voor 156.636 fr. To-
taal: 70.581 kg. voor eert bedrag van:
953.874 fr.

Men boekte . in de afgeloopen maand
Januari een meer aanvoer van 2.800.000
kg. met een meerwaarde van 22 millioen'.

HAMBURG
De bevoorrading van de Hamburgsche

markt stond onder den invloed van het
winterweder. De kustvisscherij werd
grootendeels lamgelegd. Was er dus van
dien kant weinig aanvoer, dit was even-
eens het geval met de zoetwaterviseh.

Toch was er wat schelvisch op de
markt, alsmede wijting.. Verder • was ex-
niet veel.

Op de haringmarkt waren er Noorsche
haringen, die echter in te gering aantal
voorradig waren om verdeeld te worden.
Ze werden aan. de conservefabrieken
overgemaakt. .

Karpers waren er omzeggens niet,
daarentegen had de Berlijnsche markt
palingen.en forellen uit Denemarken.

Voor gerookte visch was er ook maar
weinig keus. -

Feiten van de Week
Donderdag 29 Januari.

Duitsche. en Italiaansche troepen zijn
Benghasi binnengerukt. In den pantser-
slag in Lybië leden de Britten zeer zwa-
re verliezen. Te Londen beschouwt men
den toestand als zeer ongunstig. Voor-
hoeden der Japansche troepen bevinden
zich reeds in de nabijheid van Singapo-
re. De Noordkust van Singapore . werd
ontruimd. Op den ministerpresident van
Iran werd een aanslag gepleegd. In Au-
stralië heerscht een koortsachtige be-
drijvigheid: de regeering overweegt
vernielingsmaatregelen in eigen land.

Vrijdag 30 Januari.
A. Ditler heeft een groote rede uit-

gesproken te Berlijn, ter gelegenheid
van de 9e verjaardag van de machts-
overname. Voor de Noord-Amerikaari-
sehe en Kanadeesche kust hebben Duit-
sche duikbooten opnieuw 13 . schepen
met 7-1.000 B.R.T. tot zinken gebracht.
In Nonrd-Afrika werd Benghasi door de
Duitsch-Italiaansche troepen opnieuw
veroverd. Rommel werd bevorderd tot
Kolonel-Generaal der Pantsertroepen.
Du uitzonderingstoestand werd in Ier-
land uitgeroepen. De Japanners naderen
steeds meer en meer de vesting Singa-
pore. 175.000 negers zullen bij het Ame••
rikaansche leger worden ingelijfd.

Zaterdag 31 Januari.
De Britten trekken zich terug op hot

eiland Singapore die door een leger van
100.000 Japanners benaderd wordt. Heei
Johore werd door de Britten ontruimd.
Do watertoevoer van Singapore werd af-
gesneden. Geruchten doen de ronde dat
Ghurchill zijfr k.abinet zal hervormen.
Het nieuws kwam toe dat Dr. R. Tolle-
naere aan het Oostfront gesneuveld Js.
De spiltroepen zijn steeds in voeling met
de Britten in Cyrenaïka.

Zondag 1 Februari.
In Australië werd de algemeene dienst-

plicht Ingevoerd. Vldkun Quisling werd
belast met de vorming van een natio-
nale Noorsche regeering. Japansche
motortroepen bestormen den dam van
Singapore, zoodoende is de strijd op het
eiland begonnen. Pontianak, hoofdstad
van Borneo, werd bezet alsmede Moel-
mein w,erd ingenomen. De houding van
Ierland baart bezorgdheid in de Ver-
eenigde Staten.

Maandag 2 Februari
De weerstand' van Singapore ver-

zwakt. Johore Baroe is thans volledig in
Japansche handen. De zware batterijen
te Singapore traden voor de eerste maal
In werking. De Japanners doen massale
aanvallen op Singapore. In Indië is een
bijzondere toelating vereischt voor het
bezit van een radiotoestel. Barce en El
Ablar In Cyrenaika wordt door de Duit-
sche en Italiaansche troepen bezet. Goe-
rlng had een onderhoud In Italië met
den Duce.

Dinsdag 4 Februari
De Britsche oorlogsvloot verlaat Sin-

gapore. Op verscheidene plaatsen staat
Singapore reeds In brand. Gansch Bor-
neo werd thans door de Japanners be-
zet. Voor Tsjoenklng Is de BIrmaweg
practisch zonder eenige beteekenis meer,
Goering had een nieuw onderhoud met
Mussollnf De Dultsch-ltaÜaansche troe-
pen 2ljn reeds ten Oosten van CIrene.

Notaris

VAN CAILLIE
te Oostende

Den MAANDAG 9 FEBRUARI a.S., Om
3 u., in het café «Prins Boudewijn», St.
Sebastiaanstraat, 22, te Oostende:

TOESLAG
van een

Schoon Woonhuis
te Oostende, Eendrachtstraat, 35; groot
188 vm.

Ingesteld: 70.000 fr.
Te bezichtigen den Maandag, Woens-

dag en Vrijdag van 2 tot 4 uur.
Alle inlichtingen ten kantore, Kapu-

cijnenstraat, 6, te Oostende. (653)

Studie van den Notaris

VAN CAILLÏE
te Oostende;

A. Den MAANDAG 16 FEBRUARI aan-
staande, om 3 uur namiddag ter herberg
«Prins Boudewijn», St. Sebastiaanstraat,
22, te Oostende:

TOESLAG

van
STAD OOSTENDE

(Mariakerke)

1. Een woonhuis
met poort. Nieuwpoortschen steenweg.
533, groot 731 vm.

Ingesteld: 220.000 fr.

2. Een, woonhuis
Nieuwpoortschen steenweg, 487, groot
128 vm.

Ingesteld: 105.000 fr.

3. Een woonhuis
Nieuwpoortschen steenweg, 461, groot
190 vm. • "

Ingesteld: 95.000 fr.

4. Een woonhuis
Sterrestraat, 18, groot 120 vm.

Ingesteld: 67.000 fr.
Door de liefhebbers te bezichtigen den

Maandag, Woensdag en Vrijdag van 2
tot 4 uur.

B. Den DINSDAG 17 FEBRUARI aan-
staande, om "3 uur namiddag in de ge-
hoorzaal van het Vredegerecht «Ge-
rechtshof», Henri Serruyslaan, te Oos-
tende:

TOESLAG

vati

STAD OOSTENDE

Een eigendom
staande Louisastraat, 8, «Hotel Melbour-
ne», groot 289 vm. met alle meubels en
mobilaire voorwerpen, onroerend bij be-
stemming.

Ingesteld: 405.000 fr.
Door de liefhebbers te bezichtigen den

Dinsdag, Woensdag en Vrijdag van 2 tot
4 uur namiddag.

Alle inlichtingen zijn te bekomen ter
studie, Kapucienenstraat, 6, te Oos-
tende. (650)

Studie van den Notaris

Jean DE WYNTER
Kerkstraat, 43, te Oostende

Op DONDERDAG 19 FEBRUARI 1942,
om 3 u. 's namiddags in het lokaal «Prins
Boudewijn», St. Sebastiaanstraat, 22, te
Oostende:

TOESLAG
van

EEN GERIEVIG

perceel bouwgrond
te Oostende, Blauwkasteelstraat. Facade
6 m. Oppervlakte 229,65 m2.

Ingesteld; 36.000 fr.
Alle nadere inlichtingen te bekomen

ter studie. (651)

Studie van den Notaris

Jean DE WYNTER
te Oostende, Kerkstraat, 43.

Op DONDERDAG 12 FEBRUARI 1942,
te 15 uur in het lokaal «Prins Boude-
wijn», St. Sebastiaanstraat 22, te Oos-
tende:

INSTEL MET % % PREMIE
van

een Handelshuis
met poorti, Pakhui9 ien achterhuis

Nieuwstraat, 25, te Oostende.
Oppervlakte 157 m2.
Onmiddellijk genot.
Voor bezoek en alle nadere inlichtin-

gen zich bevragen ter studie. (654)

Kantoor van den Deurwaarder

C. DEVOS
103, Van Iseghemlaan, Oostende

Tel. 71.149

STAD OOSTENDE
VERKOOPZAAL «'T PARK»

19, St Petersburgstraat
Op MAANDAG 9, DINSDAG 10 FE-

BRUARI 1942, telkens om 2 uur zeer
stipt, voor en ter vlrkoopzaal «'t Park»
19, St. Petersburgstraat, te Oostende,
openbare en vrijwillige verkooplng van

een zeer schoon
Mobilair

Op komptant en gewone voorwaarden.
Zie plakbrleven.
Men make het ruchtbaar. (675)

ZOEKLICHTJES

WORDT GEVRAAGD: brandkast in
goeden staat. Zich wenden bureel blad.

(673)

VRAAGT TE KOOP: Visschersboot
met mazoutmotor in goeden staat en
toebehoorten en netten. (67i.>

VISSCHERSBOOT TE KOOP te Oosten-
de. 6.80 m. lang, 2,10 m. breed, gebouwd
in 1940 en voorzien van een benzinemo-
tor Fiat van 11 PK. met alle vischgerief,
twee garnaalkorx'en, warvan eene splin-
ternieuw, een stroopnet, een zeil en een
nieuw fornuis.

Voor verdere inlichtingen en prijs.zich
v.tnden bureel van 't blad. (670)

MEN ZOEKT TE KOOPEN: een goede
visschersboot, ten minste van 9 meter
lang op 3 meter breed. Zich wenden of
schrijven: André Samyn, 40, Nieuw-
poortlaan, De Panne. (667)

GEVRAAGD BEKWAME RADIOTECH-
NIEKER, goed op de hoogte van zijn vak.
Werk verzekerd gansch het jaar en ook
goed loon. Onnoodig zich aan te bieden,
wanneer men niet goed op de hoogte is
van het vak. Zich wenden: Radio Mar-
lein, Christinastraat, 87, Oostende. (662)

TE KOOP: Twee garnaalkorren, waar-
van één in zeer goeden staat en een
tweede reparatie vergt. Zich wenden
bureel van 't blad. (656)

VAST BENOEMDE ambtenaar wenscht
20.000 fr. te leenen in Ie hypotheek voor
vaste zaak. Brieven aan adres van 't blad
onder letters A. B. (635)

TE HUUR: Winkel me,t ruime stapel-
plaatsen, zoo noodig met gemeubelde
woonkamers, goede ligging. Voorwaar-
den: Kaaistraat, 26, Oostende. (333)

OORLOGSSCHADE: Getelsterden kun-
nen kosteloos alle inlichtingen bekomen,
nopens expertisen en het Indienen van
hun dossier, bij \ • • •
ED. DE VLIEGER, Architect, Expert
18, KONINGINNELAAN, Oostende.

(629) *
TE KOOP: Verschillende loten bouw-

grond. Voor inlichtingen te begeven:
18, KONINGINNELAAN, Oostende.

(630)

GELDPLAATSING, uitstekende waar-
borgen, hooge intresten. Schrijven bu-
reel van het blad. (256)

Agence Ch. Seys
Rogierlaan, 21 Oostende

T E K O O P :

Schoon Heerenhuis, center van stad.
kan dienen als handelshuis. Occasie

RapportviMa, de Smet de Nayerlaan.
Schoon handelshuis, Langestraat.
Schoone Villa, Velodroomstraat. .
Schoone kleine Villa, Breedene-aan-Zee.
Prachtige Villa, bij center Zeedijk, goed

onderhouden, 300.0U0 fr. Occ.
Moderne Villa, hof, Zwaluwenstraat.
Schoon Huis. 14 plaatsen, Nieuwpoort-

stweg, Mariakerke-Northlaan. Prach-
tig onderhouden.

Kiejne VIMa, Opex, 90.000 fr.
Hotel-Pensioen, Zeedijk, 35 kamers.:
Familie-Pensions, Zeedijk bij Pal. Hotel.

Alle confort 300.000 fr.
Bouwgronden te Breedene vanaf 20 fr#:

Opex vanaf 80 fr.: Op .'00 meter \an
de Elisabethlaan 120 fr. de v .m.

TE KOOP GEVRAAGD
Handelshuizen, burgershuizen, enz.,

groot en klein, In en buiten stad.
(674 >

Rouwberichten

Men verzoekt ons het overlijden
te melden van

MIJNHEER

August Vandepitte
Echtgenoot van

Mevrouw Damïlde Lanerea
in leven kwartiermeester aan de

Staatspakctbooten
geboren te Koksijde, den 30 April
1888 en overleden ergens in Enge-
land in 1941.

Een plechtige dienst ter nage-
dachtenis van den overledene, zal
plaats hebben op Donderdag 12
Februari, te 9.30 uur.

Vrienden en kennissen worden
verzocht dit bericht als kennis-
geving te toillen aanzien.

Timmermanstraat, 18, Oostende.
(669)

Motorvisscherij
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP
Vaartbleekerstraat, 1, Oostende

Handelsregister Oostende Nr 2342

De HU. Aandeelhouders worden ultge-
noodigd tot het bijwonen der algemeene
gewone vergadering die zal plaats heb-
ben op Zaterdag 28 Februari 1942, om
10 uur.

DAGORDE:
1. Verslag van den beheerraad en toe-

zichtsraad,
2. Vaststelling van de onmogelijkheid

cene balans en winst- en verliesrekening
voor te leggen.

3. Ontlasting van beheerders en kom-
kommtssarissen.

4. Hernieuwing en benoeming van be
heerders en toezieners.

5. Verscheidene.
Neerlegging der aandeelen volgens art.

28 der standregelen.
De Beheerraad.

(672)

U hebt succes met een Advertentie
in « HET VISSCHERIJBLAD »
het meest verspreide en meest

gelaten weekblad van de Kust.
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PORTNIEUWS

Boksen
TWEF. MOOIE BEROEPSKAMPEN

IN HST SPORTPALEIS

Zondag 8 Februari, te 14.30 uur
Wanneor men rekening houdt met het

feit dat iaiicl'iter Theo Vanhaverbeke op
't laatste ojgenblik zijn programma voor
de meeting op 8 Februari moest wijzigen
dan-moot- men gerust aannemen dat hij
een groote kiacntsinspanning verwezen-
lijkt heeft om zoo iets puiks tot stand
te kunnen brengen. De wedstrijd Asse-
'oos-Van Loo valt weg en wordt ver-
vangen dnor... twee beroepswedstrijden
die zeker fel in den smaak van een op-
getogen publiek zullen vallen.

In de plaats van -den Veurnenaar zal
de strijdlustige Brusselaar Coppens de
repliek geven aan Firmin Asseloos. Dezt
laatste, n_i een moeizaam debuut als be-
xoepstokser, heeft zich heelemaal hervat
tegen Fourmeau en laatst tegen Van
Hooreawfder. Coppens gaat favoriet, al
y.sl dij Oost endenaar zich flink teweer
stellen. Deze kamp over 10x2 minuten.

Over denzelfden afstand gaat Robert
Marly ten strijde tegen den Brusselaai
lïudd/. Het eerste optreden van den
Oosténdcnanr was zeer bevredigend en
wij mogiui veronderstellen dat ook zijn
wedstrijd trgen den vluggen Buddy de
inoeiie der verplaatsing zal loonen.

Ook do Hofhebberskampen zijn gedeel-
telijk gewijzigd, daar Myny en Boels
vervangen worden door de Brusselaars
Bern u d en Huylebrouck, waarmede
Nachcegial en Hubrouck rekening zullen
moeten houden.

De sport iiefhebbers dienen er nota
van ie houden dat de zaal van het Sport-
paleis ditmaal beter zal verwarmd zijn
dan laatste maal.

Het programma luidt-
Lief hebber skanipen over 4x2 min.:
Sc-iiefs (59 kgr.) Oostende tegen Baert

(59 (££?.•> Brugge.
De Coninck (72 kg.) Oostende tegen

Roo.ce (72 kg.) Brugge.
Nr.chtegaal (67 kg-) Oostende tegen

Beri.ard (67 kg.) Brussel.
Hu u<k (65 kg.) Oostende tegen

Huyttb. juck (65 kg.) Brussel.
Drsmet (57 kg.) Oostende tegen-Vr'an-

ckeii (57 kg.) Brugge.
D'Haenons (57 kg.) Oostende tegen

De Rycke (57 kg.) Brugge.
J; gblpet (59 kg.) Oostende tegen Flo-

' rea. (59 kg.) Brugge.
Tabary (70 kg.) Oostende tegen Cale-

mijn (08 kg.) Veurne.
Bsrot.'.'piskampen over 10x2 min.:
F, Asssloos (56 kg.) Oostende tegen

Coppens (57 kg.) Brussel.
.. Mari-y (56 kg.) Oostende tegen Buddy
(56 leg.) Brussel.

Prijaan der plaatsen: 7, 10, 15, 20 en
25 ï'r. Gowone lokatiebureelen en eerste
gongs! tig te 14.30 uur.

INKOOP VAN
- ZILVER - BRILJANTEN

AAN HOOGSTE PRIJZEN •

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

' - (524)

Sprokkelingen
DE EERSTKOMENDE MEETING

TE VEURNE

De eerstkomende meeting te Veurne is
.aslgesteld op Zondag 8 Februari. Dit-
maal worden de locale kloppers, met uit-
zondering van Van Loo, voor geen te
«.waro eisenen gesteld. Dufour ontmoet
Karel Maes in revanche en moet het
-iians afgeteekend winnen. De tweede
bei nepswedstrijd tusschen Lucidarme en
De Couinck, uit Moeskroen, wordt voor
<1en kampioen der beide Vlaanderen wel •
vergewicht, een oefenkamp zonder meer,
terwijl Van Loo tegen Fourmeau voor
uen zwaardere opgave gesteld wordt.

LUCIDARME HEEFT KAMPIOEN
WOUTERS UITGEDAAGD

De Veurnenaar Edmond Lucidarme,
uie sUchts vier beroepskampen op 36 ver-
loor, (ui sinds zijn nederlaag tegen De
^idcJer in de maand September 1941, de
nederlaag niet meer kende, heeft een
ofticirele uitdaging gestuurd aan het
adres van kampioen Wouters Felix. De-
ze uitdaging werd door de afdeeling der
beide Vlaanderen aangenomen en met
gunstig gevolg naar het hoofdbureel te
Bru^sal doorgestuurd. Ofschoon de jon-
gen van manager Decrop niet van kwa •
litcittn gespaard is, toch gelooven wij
niet dat hij een winnende kans maakt
testen den nationalen titeldrager, die
cha'llc nger Vergauwen in minder dan ze-
von ronden komt te stoppen. Toch komt
do»» uitdaging op haar uur en zal ons
enn Haren kijk bezorgen over de .toe-
kon tsimogelijkheden van den knappen
West Vlaming.

Dl- HALFZWAARGEWICHTKOMPETI-
TIE TE BRUSSEL

Te eerste dag der halfzwaargewicht-^
competitie te Brussel zag de overwinning
van fiwevers, Van Noten, Miei, Jean Louis
Scllvirst, Goffaux, Lagrou en Tissier,
zoodat volgende achtste finalen gevormd
worden: Sweevers-Selhorst; Lagrou-Van
Noten; Goffaux-Tissier en Miel-Jean
I.oui-5. Sweevers, Lagrou, Goffaux en Miei
krijgen onze voorkeur.

DECLERCK GEKLOPT DOOR
JOE CORNELIS

Dinsdag 1.1. reisde de Oostendsche bok-
«or Albert Declercq af naar Verviers,
..aar hij voor de tweede maal kampioen
.loë Cornells ontmoette. Men herinnert
zfch nog dat Comelis de eerste maal te
Brussel met de punten won. na een taai
verweer van den West-Vlaming. Deze
lieert voor de tweede maal den nek moe-
ten buigen, gaf echter den indruk niet,
geoefend te zijn, zoodat men mag aflei-
don dat hij beslist een winnende kans
maakt tegen den Luikenaar, eens dab
hij stevig getraind is.

TE LUIK

T(> Luik zag de jongste bijeenkomst
de overwinning van Polleunis op Jackie
(Antwerpen-, Did Dussart (op Engelen),
E'choonbroodt (op Jackie Deneef, door
cptrave in de zesde ronde) en Delours
(op Fagarde).

HEUSER ZET LAZEK K, O,

Adolf Heuser is zwaargewlchtkampioen
\an Duitschland geworden door een
\ eolbeteekenende overwinning op den
tltalhouder Heinz Lazek die in de derde
ïonde voor de volle rekening neerging.

i;.>e De Groot, kampioen van Holland,
weid tijdens deezlfdé meeting \n de zes-
,le vonde uitgeslagen door Heinz seidler,
lei wijl de Nederlander Robert Dlsch op
l'linten moest onderdoen voor Güstav
i:d<r.

Voetbal
WIJ HEBBEN NIEUWS VAN...

Marcel Huwaert en zijn vrouw, die
langs het Roode Kruis laat weten dat
hij het goed stelt en alle sportmakkers
zijn groeten brengt langs kapitein Au-
gust Vandenberghe der eerste ploeg van
het K. V. G. O.
OUITSCH VOETBALELFTAL GEKLOPT

Het knappe Duitsche voetbalelftal,
heeft te Weenen. een verrassende 2—1
nederlaag opgeloopen van het Zwitser-
iche team, nadat er aan de rust nog
niets aangeteekend was.

Zwemmen
CAROEN EN VANDEKERCKHOVE

NAAR PARIJS

Het algemeen commissariaat voor li-
chamelijke opvoeding en do sport heeft
ie noodige toelatingen verleend voor de
neeting welke op 24 Mei te Parijs, ter
gelegenheid der heropening van de Tou-
.clles, volgens het olympisch program-
ma, zal ingericht worden.

Onze kampioenen Fernanda Caroen en
/vonn» Vandekerckhove, zullen aldaar
:le beste Fransche kampioenen ontmoe-
ten.

Wielrennen
GEEN BAANKOERSEN VOOR DE

MAES'EN
De twee spitsbroeders Silveer en Ro-

•nain Maes hebben besloten dit seizoen
isen enkelen wegwedstrijd te betwisten,
daar alleen criteriums en wielerbaan-
v/edstrijden hun aandacht vergen. Wij
zullen dus deze twee felle kampers niet
meer aan den start zien in onze wegrit-
tén en kunnen dit slechts betreuren.

REVANCHE BUYSSE-COOLS
Iedereen weet dat Albert Buysse, zoon

van den betreurden Marcel Buysse, op
schitterende wijze omniumkampioen
van België is geworden voor Frans Cools
De Backer en Kaers. Cools heeft een
herkansing aangevraagd' en wij hebben
alle reden om te gelooven dat het Suys-
sejonk zal aanvaarden. In dit geval zou
deze ophefmakende «revanche» plaats
vinden te Antwerpen tijdens de maand
Februari.

DE TIJD IS NIET GUNSTIG

De tijd is niet gunstig voor toeristl
sche werking, wordt door sommigen be
weefd en he.t heeft dan ook geen zin
om nu bij een^ toeristische vereeniging
aan. te sluiten."

De tijd is nooit gunstig voor wie niet
van aanpakken weet en liever kalm en
rustig de gebeurtenissen afwacht.-

De tijd is altijd gunstig voor wie ijve-
rig en daadvaardig is en over het noo-
dige organisatievermogen beschikt.

Een bewijs: in het Dendermondsche
werd door den V. T. B."; onder de: lei-
ding van den heer Jozef van den Bus-
sche uit Denderbelle, op flinke wijze
e'en regionale ubrking ingezet!; voor-
drachten en filmavonden, feesten en
uitstappen, schouwburgbezoeken, heem-
kundige wandelingen eh lessen wisselen
elkaar voortdurend af, met het resul-
taat dat in Oudegem reeds 78 nieuwe
leden werden aangeworven, in Dendei-
belle 21, in Lebbeke 34, in Wièze 20, in
Sint Gillis 22. in Dendermonde 12.

Daar was dus de tijd wél gunstig !
Zoo is de tijd overal geschikt waar

flinke propadandisten ernstig werk ver-
richten. Wie biedt zich aan om een af-
deelïng te stichten in een gemeente
waar de V. T. B. nog niet is vertegen-
woordigd ?

Schrijven naar het secretariaat, St.
Jacobsmarkt. 45, Antwerpen.

Ü ONZE SCHAATSBANEN

Gedurende de vorstdagen van Januari
stichtte Winterhulp een ijsbaan op den
grooten vijver van het Maria-Hendrika-
park. Een collecte met bussen had er
plaats, die de som van 323;45 fr. op-
bracht.

De Ostend Tennis Club nam eveneens
een prachtig initiatief: het tornooi-
tennisplein werd onder water geze't en
in schaatsbaan herschapen.

De kosten voor het onder water zetten
van het tennisplein werden door de Stad
afgedragen, zoodat de collecte door M.
en Mevr. Asseloos ingericht, netto 364
fr. opbracht, die dan ook in de kas van
Winterhulp-Oostende terecht kwam.

Wij kunnen hier slechts het initiatief
en de mildheid van de Ostend Tennis
Club toejuichen, alsook den solidariteits-
geest van onze schaatsers.

Stoommachienen - Motoren - Stoomketels

Industrielie des Fêcheries
Samenwerkende Vennootschap

REEDERIJKAAI (rechtover de Slipways)

ALLE MEKANIEKE VERMAKINGEN EN CONSTRUCTIES
Alle smids-, plaat-, koper- en zinkwerk voor schepen
• - Levering van alle'Benoodigdheden •

Oliën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz., enz.
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Oesterkweek in
Belgische nJDateren

(Verrolf)
In dit opzicht schijnt het ons nuttig

nader te bepalen dat de voormelde
voorrang, toegekend aan de N. V. Ostrée
door Ministerieel schrijven van 30 No-
vember 1932 met het doel in haar mid-
den, alle uitbaters van Belgische oester-
putten te vereenigen om aldus een ster-
ke en bevoegde instelling tot stand te
brengen, slechts toepasselijk is op de
proeven waarvan de Commissie voor
Zeevisch- en Mosselteelt het initiatief
zou nemen, zonder te beschikken over
de materieele en geldelijke middelen,
noodig voor een goede uitvoering. Dit
was namelijk het geval met de proeven
ta Nieuwpoort en Oostende, waarvan
sprake in dit „verslag.

Het is bijgevolg duidelijk dat de Com-
missie geen rekening moet houden met
den voorrang van de N. V. Ostrea om in
het voorkomend geval, de initiatieven
in overweging te nemen, toe te laten of
te volgen die van andere groepeeringen
of personen zouden kunnen uitgaan.

Op het gebied der oesterkweek moe-
ten ingewikkelde kwesties verduidelijkt
vorden. waarmede personen in Enge-
geland, Amerika en Frankrijk zich thans
bezig houden; deze van de voortbrengst
en het oogsten van oesterbroed in de
laboratoria, deze van het groeien en van
het artificieel vetten.

Nu dat de werkelijke oesterteelt een
mogelijkheid is geworden in onze wate-
ren, hebben we bijna als plicht mede te
werken tot de oplossing van hoogerver-
inelde vraagstukken, die voor ons land
voortaan practisch belang hebben.

Indien ons land ooit, zooals Frankrijk
en wetenschappelijken en technischen

Dienst voor de Zeevisscherij mocht be-
zitten, die over een groote zelfstandig-
heid zou beschikken, zouden we voor-
stellen hem het beheer toe te vertrou-
wen van de onvruchtbare domeinen
van den Staat langs onze kust, geschikt
voor de oesterteelt of andere gelijkaar-
dige ondernemingen.

We zijn er immers van overtuigd, dat
met initiatief en praktischen zin, deze
dienst daar genoegzame inkomsten zou
kunnen putten om de opzoekingen tot
oen goed einde te brengen, waaruit niet
alleen de oesterkweeknijverheid nut zou
trekken, maar ook de zeevisscherij.

Hopen we dat intusschen het betrok-
ken Departement in zijn begrooting "de
enkele duizende franks zal kunnen uit-
trekken, die zullen volstaan om de studte
te beginnen van enkele bijzondere pun-
ten hooger vermeld en die voorname-
lijk betrekking hebben op de oester-
teelt.

Onze bijzondere Commissie in haar
gc-heel en onze voorzitter in het bijzon-
der, zijn bereid deze nieuwe taak op te
nemen vanaf het oogenblik dat de ge-
ringe middelen, noodzakelijk voor de
uitvoering, hun verzekerd zijn.

We moeten nog den heer Minister van
het Verkeerswezen, Voorzitter van de
Commissie voor Zeevisch- en Mossel-
teelt bedanken, alsook den heer Direc-
teur Gc-neraal van het Zeewezen voor 't
vertrouwen dat ze jn ons gesteld heb-
ben; we gelooven dat we ons dit waar
dig getoond hebben.

De Secretaris,
R, VERSCHELDE,

Afdeelingshoofd bij he£ Zeewezen
Zeevisscherljdlenst

De Voorzitter,
D. DAMAS,

Professor aan de Hoogeschool van Luik
Bestuurder- van het Instituut

Van Beneden.

HOOFDSTUK II
Daar het verslag der Studiecommissie

waarvan de volledjge tekst in het vorig
hoofdstuk werd medegedeeld, enkel ia
de Fransche tal was opgesteld, zijn
wij verplicht geweest het voor de lezers
van «Het Visscherijblad» te vertalen.

Wij verontschuldigen ons bij de op-
stellers van het rapport zoo de verta-
ling der daarin voorkomende bijzondere
termen iet of wat mocht te wenschen
overlaten.

WAT IS ER VAN AL DIE PROEFNEMIN-
GEN EN VAN DE IN HET VERSLAÜ

GEDANE VOORSTELLEN TERECHT
GEKOMEN ?

Men vindt daarop het antwoord in de
zeer beknopte, men zou mogen zeggen:
«al te zeer beknopte» mededeeling die
desaangaande onder het Hoofdstuk
«Commissie voor Zeevisch en Mossel-
teelt» voorkomen in de bestuurlijke jaar-
verslagen door het Zeewezen in druk
uitgegeven.

Wij geven ze hieronder terug :
1936

Oesterkweekproeven
Het jaar 1936 heeft de gevolgtrekkin-

gen neergelegd einde 1935 door de Bij-
zondere Commissie van Oesterkweekerij
bevestigd, namelijk dat de integrale
oesterteelt in onze kustwateren mogelijk
\s met onveirmijcïelifjke wlsselvaHligihe-
den die overal deze zeer bijzondere nij-
verheid kenmerken; harg uitbreiding in
België is evenwel gehinderd door de on-
bestendigheid der voorwaarden in* de-
welke het Bestuur van Bruggen en: We-
gen het benuttigen toelaat der plaatsen
onzer kust die zich het best tot den
oesterkweek leenen. Intusschentijd ware
het wenschelijk den invoer van jonge
eksters, bestemd om in onze wateren
voortgekweekt te worden, te zien ver-
gemakkelijken. Dit. vraagstuk zal onder-
zocht worden in gemeen overleg met het
Bestuur van Tolwezen,

Onschadelijkheid der eetbare schaal-
djeren.

Met de welwillende medewerking van
het Waterzuivering's ambt werd, einde
1936, aan onze kust een proefstation op-
gericht ter zuivering van het zeewater
gebruikt voor het bewaren van schaal-
dieren tot de voeding bestemd. De proe-
ven zullen gedurende verschMcife
maanden in den loop van 1937 voortgezet
worden.

(wordt vervolgd) w, c,

MEKANIEKE TOUW*, GAREN'
EN NETTINFABRIEKEN

N. V.
REEDERIJKAAI - OOSTENDE

Alle 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 »

(300)

LOTERIJ WINTERHULP
Uitslag der trekking van 31 Januari:
Zijn betaalbaar met 100 fr.: de 20.000

biljetten waarvan het nummer eindigt
op 0.

Met 250 fr.: de 2.000 biljetten waar-
van het nummer eindigt op 09.

Met 1.000 fr.: de 400 biljetten waarvan
het nummer eindigt op 320 en 594.

Met 5.000 fr.: de 40 biljetten waarvan
het nummer eindigt op 6078 en 7185.

Met 10000 fr.: de 20 biljetten waarvan
het nummer eindigt op 9488.

Met 25.000 fr.: de 12 biljetten waarvan
het nummer eindigt op 25060, 56410,
37838, 72611, 66147, 01575.

Met 50.000 fr.: de 8 biljetten waarvan
het nummer eindigt op: 23/59, 46070,
18010, 00944.

Met 100.000 fr.: de 5 biljetten dragende
de nummers: 190563, 200316, 281756,
212658, 260SS6.

Is betaalbaar met 1.000.000 fr.: het
oiljet dragende het nummer 240121.

3RIEF UIT HOLLAND

OnzeVisscheriJ
De weersomstandigheden doen haar

nadeeligen invloed thans sterk gevoelen.
Als gevolg van de nu al veertien dagen
aanhoudende buitengewoon felle vorst
is de uitoefening van de kustvisscherij
voor een goed deel onmogelijk. Het aan-
tal schepen, dat deze' week marktte., was
slechts een fractie van het normale. Bo-
vendien bleken de vangsten — hoe kan
het anders met dit ijskoude kustwater?
— niet groot en alleen de sterk oploo-
pende prijzen waren oorzaak van loo-
nende besommingen. Aangevoerd wer-
den voornamelijk: tarbot, tong, schol,
schar, bot, wijting en kabeljauw. Voor
ruimeren aanvoer is het wachten op
milder weder!

Dè Nederlafridsche Visscherijcfejntrale
heeft een belangrijk besiiut genomen.
Zij stelde met ingang van 1 Februari
maximumprijzen voor haring vast. Van
dien datum af mogen ten hoogste aan
den consument — of kleinhandelaar en
inclusief verpakking — de volgende prij-
zen worden berekend :

Pekel of steurharing f 0.15 per stuk
Gerookte of gestoomde bokking

f 0.17 per stuk
Gemarineerde haring f 0.18 per stuk
Rolmops, uit geheele haring bestaan-

de f 0.19 per stuk
Door deze prijzen, die belangrijk be-

neden die van het oogenblik liggen.komt
do haring ongetwijfeld in handen van
en «groot» publiek, dat deze anders,

niet koopen kon. Gelet echter op de
zeer hooge inkoopprijzen dit jaar, ver-
wachten wij, dat er van de zijde van
den handel wel bezwaren tegen zullen
worden ingebracht.

De F. O. V. — Federatie van Organi-
saties in het Vischbedrijf — de overkoe-
pelende organisatie van vrijwel alle
vischhandelvereeniglngen, heeft uitvoe-
rig besproken het concept van het vijf-
de Uitvoeringsbesluit van het Vissche-
rijbesluit 1941, betreffende de scheiding
van groot- en kleinhandel, dat van de
Nederlandsche Visschérijcentrale voor
advies was ontvangen. Met het oog op
de groote belangrijkheid van dit be •
sluit voor.den vischhandel, werd beslo-
ten volgende week aan deze materie een
geheele aparte bestuursvergadering te
wijden. Inmiddels zullen de bestuursle-
cien in eigen kring het concept bestu-
deeren. Aan de N. V .C. werd verzocht
de inwerkingtreding een tweetal weken
te willen uitstellen.

Tot lid van het federatiebestuur van
de F. O. V. werd benoemd de heer D.
Kwakkelstein, te Vlaardingen, als ver-
tegenwoordiger van de sectie Import.
Door dê ze benoeming doet dfe eerste
Vlaardinger intrede in dit bestuur, het-
geen den Vlaardingschen vtschhandjel
ongetwijfeld veel genoegen, zal doen.

De mosselhandel staat totaal stil!
Verleden week werden tengevolge van

den vorst slechts heel weinig consump-
tiemosselen verzonden. Ook de aanvoer
voor de pellerijen is in den loop van de-
ze week stopgezet. Van de vijftien pel-
lerijen staan er dan ook reeds twaalf
stil. terwijl de overige drie slechts voor
drie dagen mosselen in voorraad heb-
ben. Dit heeft ten gevolge gehad, dat
ongeveer zes honderd jeugdige werk-
krachten zonder werk komen. Ook de
groote fabriek «Mollusken» te Krakken-
dijke werkt niet meer.

Inmiddels is de mosselprijsbeschik
king 1941 gewijzigd en bedraagt de ma-
ximumprijs voor mosselen aan het pu-
bliek afgeleverd: f 1.— per kg.

De verzending van oe;sters heeft in
het eerste deel van het seizoen bedra-
gen: 3.389.243 stuks, waarvan naar Ne-
derland plm. 637.000 stuks, naar Duitsch-
lnnd plm. 2.250.000 en naar België nog
niet een half millioen. Verleden seizoen
was dit plm. 7.750.000 stuks.

De verzending naar Duitschland en
België ligt thans weer geheel stil; naar
Holland gaat het nog wat. Het is wel
jammer, dat op het oogenblik Duitsch-
land en België niet openstaan voor ver-
zending. De oesterkweekers hebben nog
te veel oesters in voorraad, om deze
weer terug te zaaien en zijn ook bang
voor de vorst, die de laatste drie jaar
groote verwoestingen onder de oesters
heeft aangericht; Het is voor de kwee-
kers dan ook te wenschen dat de Vis-
schérijcentrale spoedig den export naar
Duitschland etc. zal toestaan.

Aan hot voorgaande over de Zeeuw-
sche Stroomen is het wel nuttig het
volgende toe te voegen. In vergelijking
met de oestervangst is de mosselvissche-
rij In Nederland veel belangrijker. In
1930 werd in Nederland 65.327.000 kg.
mosselen gevangen, ter waarde van f
981.000, tegen slechts 988.000 kg. oesters
met een totale waarde van f 59.000.
Vooral vóór den oorlog werden regelma •
tig groote hoeveelheden mosselen naar
het buitenland (België en Frankrijk
voornamelijk) geëxporteerd. Doch juist
In dezen tijd, nu de vleeschpositle van
Nederland in grootere mate de aan-
dacht vraagt dan voorheen, vindt de
mossel steeds grooteren aftrek, ondanks
het feit, dat argumenten als «ze zijn
zoo glibberig», velen nog bepaald af-
keerlg houden van dit huiselijk schelp-
diertje.

De Usspierlngvisscherlj met sleden op
het IJsselmeer wordt thans weder druk
uitgeoefend. De vangsten zijn vrij groot.
De spiering brengt gemiddeld f 0.40 per
kilogram op.

Voor het overige ligt de geheele bin-
nen vlsscherlj stil. Ook de vlsscherij op
garnalen heeft momenteel geen. beteo-
kenis, BIJ het Invallen van milder weer,
worden echter zonder twijfel ook deze
aanvoeren weer grootór.

VtSSCHERIJ
wetenswaardigheden

GOEDE VISCHVANGST IN SPANJE
De totale ontvangsten op de vischmarkt

te Lonja (haven van Vigo) bereikten in
1941 92,9 millioen peseta's voor 37,4 mil-
lioen kg. viseh. Dit resultaat wordt als
uiterst. gunstig beschouwd
ONTDOOIEN VAN BEVROREN VISCH

In den Winter en vooral in deze dagen
gebeurt het soms. dat de visch die men
met zijn vischkaart in den vischwinkel
kan bekomen, bevroren is. Onze huis-
moeders hebben dan soms de gewoonta
cm dergelijke visch in warm water t.o
leggen: zoo is hij rap ontdooid. Maar
het verwondert ons dan ook geenszins
hen te hooren klagen: die visch smaakt
half zoo lekker als anders!.'.. Inderdaad
door deze snelle ontdooiing verliest de
visch veel van zijn voedende bestand-
déelen!

Bevroren visch kan men best ont-
dooien door hem in koud water te leg-
gen. Hij zal weliswaar zeer langzaam
ontdooien, maar gij hebt het grooto
voordeel dat uw visch even lekker blijft.
Het is natuurlijk ook niet noodzakelijk
uw visch in koud water te leggen, wan-
neer hij in een plaats van uw huis staat
waar een gemiddelde temperatuur is.
zal hij ook wel ontdooien. Dat is ten
slotte nog ds beste manier !

VISSCHERIJ IN JAPAN
Naar de «Ostasiatische Rundschau»

mededeelt, heeft het Ministerie van
Landbouw in Japan de resultaten van
de vischvangst In het jaar 1940 voor de
dlepzeevlsscherij van Japan gepubli-
ceerd, die ongeveer een opbrengst op-
levert van gemiddeld 45 t.h. van de kust-
visscherij.

In 1940 werd 793.000 ton met een
waarde van 195 mill. yen gevangen te-
genover 785.000 met een waarde van 143
mill. yen in het jaar 1939.

Het aantal lieden dat in de visscherij
zijn werk heeft, bedraagt ongeveer 1,4
mill., hetgeen neerkomt op een. lichte
stijging van het totaal, een gevolg van
een grootere tewerkstelling van vrouwen.
Van de 354.000 yisschersbooten hebben
72.000 machinale drijfkracht.
JAPAN DRINGT AAN OP VISSCHERIJ-

ACCOORD MET SOWJET-UNIE
In een hoofdartikel herinnert het Ja-

pansche blad Hosji Sjimboen aan de
noodzakelijkheid der totstandkoming
van een visscherij verdrag met. Sowjet-
Rusland. De gereedheid van de regee-
ring te Moskou tot een bevredigende en
spoedige oplossing van de- visscherij-
kwestie wordt als den toetssteen be-
schouwd voor de oprechtheid der verkla-
ring volgens welke de Sowjet-Unie haar
neutraliteitspact met Japan in eere wil

houden. Dit moet nu eeris door
gestaafd worden, zoo meent de Japa
sche krant. Te Tokio wenscht men
totstandkoming van een tijdelijke ovej
eenkomst, welke nog vóór de aanstaan!
lente in voege zou treden. Moskou a
zijn kant moet er alles op zetten i
dit accoord op een duurzame basis
grondvesten.

In dit verband wordt er aan herinner
dat in het afgeloopen jaar een voorloop)
vergelijk betreffende da visscherijkwe
tie kon worden tot stand gebracht, d<
evenwel als gevolg van het uitbreken va
den oorlog tusschen Duitschland en c
Söwjet-Unie op het laatste oogenblik a
sprong.

KOLENOEBREK IN DE PORTUGEf
SCHE VISSCHERIJ

Naar de Portugeesche Visscherij-
eeniging mededeelt, kan de helft u„
visschersvloot, wegens gebrek aan steet
kolen niet uitvaren.

Bandagen
Orthopaedii
BREUKBANDEN

naar maat en vol
gens geval.

BUIKBANDEN
voor hangbuik,
zwangerschap,
operatie.

ORTHOPEDIE
APPARATEll

voor ruggraat mü
vorming, beender]
ziekte.

KUNSTBEENEN
in licht metaal.
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7, H. Serruyslaan,
O O S T E N D

ONTVANGSTUREN: ieder werkdag, va\
9 tot, 11 en van 2 tot 6 uur.
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NIEUWBOUW WENDT U TOT DE WERKHUIZEr!

BELIABD.CRIGfiTOIlC
oosrsn S.A.

Indien U meer vermoeid
zijt bij het opstaan dan bij
het naar bed gaan. Indien
U draainissen hebt, neem
aanstonds een "WIT
KRUISJE". U zult U wel-
dra heerlijk frisch voelen
en met vreugde uw dag-
taak beginnen.

Kruis
HOOFD- en TANDPIJN - DUIZELIGHEID - SCHELE HOOFDPIJN - VERMOEID.
HEID - PIJNLIJKE MAANDSTONDEN - ZENUW- en RHEUMATISCHE PIJNEN

I N A L I E A P O T H E K E N

TALGKE
Gebr. n. v.

OOSTENDE


