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ABONNEMENTEN i
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Toekomstplannen
\. — Krediet- en Verzekeringswezen

in de Zeevisscherij

[Volledigheidshalve dienjt hier te wor-
m bijgevoegd dat de Staatswaarborg
ienlijk gesticht werd ten behoeve van
onderlinge verzekering van Belgische

ij!- êfi motorvissbhersvaartuigjen van
gstens 100 PK. waaruit duidelijk

•t inzicht van hét Staatsbeheer blijkt,
eigenaars van kleine vaartuigen ter

ilp te komen die onderling hun scheep-
|$, meestal hun eenig persoonlijk be-
:. tegen de gevaren der zee, en aller-
|rst tegen totaal verlies zouden ver-
keren. • ': • '••• •" '
Of de .twee a ldus door den S t a a t ge -
:unde samenwerkende verzekerings-
latschappijen h u n doel bereikt h e b -
n, is n ie t moeilijk om vasts te l len :
m in 1939 voor aüe visschersvaartui-
n verplichting in voege t r a d om te-'
n oorlpgsristco verzekerd te zijn, en
arbij ui tdrukkel i jk werd ' vermeld d a t
;marid zou k u n n e n genie ten v a n de
ficieel gewaarborgde ' verzekering • t e -
n oorlogsrjsieo zoo zijn vaar tu ig n ie t
hooriijk t e g e n ' g e w o o n ; risico gedekt
iSibleek a l ras ' d a t de-héjf t onzer, v i s -
IjeisvISbt ofwel geheel onvoldoende.
wel geheel> n ie t t egen gewoon risicp
rzekerd was . T o t . deze l a a t s t e ' soort
hoorden bi jna ai de kleinste visschers-
artuigen, ' t i s t e zeggen ju is t degene

dewelke h e t S tadsbes tuur over on -
reer twin t ig j a a r een onderlinge ver-
;ering m e t S t aa t swaa rbo rg h a d wil-
i tot s t and brengen. . .
IVat is d a a r eigenlijk de oorzaak van
veest ? Het zou ..ons t e ver leiden
Jr een grondig onderzoek over in te
Hen: wij hebben h e t t rouwens over
toekomst en zoo wij hieV eenigszins

?r he t verleden hebben uitgeweid it
t om duidelijker den weg te zien die
x de toekomst moet gevolgd worden,
;nt, zooals t e rech t de d ich ter zegt .
'•In 't verleden l ig t . h e t heden, in
i nu w a t wordan zal ?.
Wel is h e t bekend d a t de twee door
ovincie en S t a a t ges temde verzeke-
gskassen. in h u n na i jver om elkaar
:>. loef af te steken,, vooral j a c h t ge-
;akt hebben op de 'grootere visschers-
Jrtuigén. He t aanvankel i jk voorge-
geven m a x i m u m van 100 P.K. werd
as overschreden en de grootere vaar-
;en vormden n a enkele j a ren de
otste helft v a n de everzekerde eenhe-

i . ' •

Iet is ook bekend dat verzekerings -
atschappijen bij eenvoudige • men -
icn in 't algmeeen geen goede faam
lieten — waartoe trouwens vooral
tijds zeer gezonde redenen bestaan
bben — Voeg daarbij dat geen der

samenwerkende vehnootschappen
f haar verzekerden als lid der maat-

pij heeft opgenomen, zoöals wij
oger * aanhaalden, haar, standregelon
ar daartoe uitdrukkelijk verplichtten!
'e afkéerigheid der eigenaars van
ine vaartuigen tegenover de bestaan-
verzekeringskassen, was zoo groot.
zelfs'een Staatstusschenkomst in

n premie, die voor de kleinsten tot
'/<> kon gaan, ze niet kon overhalen
de verzekeringskassen toe té .treden,
''at meer is, over een zestal jaren
liet eeri groep eigenaars van yerze-
de groote en middelslag motórtrei-
>. de voornoemde maatschappijen en
htte, onder den naam «De Ster»,haar
en verzekeringskas die ditmaal wel
glijk op onderlinge leest geschoeid
5 en door de verzekerden. zelf be-
urd werd.

de oogen der beide met Staatssteun
ende verzekeringskassen was die

hting niet minder dan een rpekeloo-
daad, een onverantwoordelijk .waag-
'1 dat na korten tijd. onvermijdelijk
handvol vermetelen die hef aandurf-
onvermijdelijk ten gronde moest
gen.

voorspelde ineenstorting had èch-
geen plaats .integendeel «De Ster?'

'•% gestadig In een onbewolkten he-
terwijl de twee gesteunde maat-
ppUen meer en meer veld. veirlo-

'• de eèhe zocht tenslotte ° haar heil
d verzekering van handelsvaartut-

at op den duur een zeer bedenke-
redpiank is blijken te zijn, terwijl

|*ndere de haar toegekende steuhniid-
"ft zoo zeer zag smelten, dat ze zich
"'licht zag wat meer: eigen kapitaal
ö zaak te beleggen dan de armzaligf.-
fr. waarmede zij begonnen was,*\v.at"ir toestand nochtans volstrekt niet

fleurig heeft gemaakt. ;
i'de maatsehappjen hadden wijs ge-
beld hun risico's ruim te herverze-
*«, zoodat de premie's die door bnz(>

ers werden betaald grooténdeels
'r ultheemsche herverzekeraars en

makelaars zijn verzwolgen.
«sschen werd in. 1939 dobr eeii

? kleine vlsscheriireeders' onzer
*u8t öhder den naam <HuIp iin
» een nieuwe verzekeringskas ge-

sticht, wier in werking treding door het
uitbreken van den oorlog gestremd
werd, doch die zich in den loop van 1941
ontsponnen heeft tot een zeer ijverige
onderlinge,- waarbij thans reeds hon-
derd eigenaars van visschersvaartui-
gen zijn aangesloten: - - -

•yVij bezaten dus reeds op onze kust,
vóór het uitbreken van den oorlog, niet
min dan vijf verschillende verzekerings-
kassen, waarvan drie onderlinge door de
verzekerden zelf bestuurd, en iwee an-
dere, aan wier beheer de verzekerden
niet deelachtig zijn.

Het is in 't oog-springend dat het de
onderlinge verzekeringskassen zJJn die
het vertrouwen genieten van de. verze-
kerde scheepseigenaars, wat als een niet
Cc miskennen vingerwijzing Voor de toe-
Komst mag aanzien worden, des te meer
üaar samenwerking tusschen de drie
onderlinge kassen voor onze visscherij
nijverheid in-de nabije toekomst van het
grootste nut zou kunhen zijn.

Het ware .inderdaad een groote stap
vooruit zoo dezë~afiê "oYicIêrlmgè verze-
keringen zooniet konden versmelten, dan
toch een .terrein van.samenwerking kon-
den vinden om aldus "bij elkander steun
te kunnen vinden ten bate van de gan-
sene vissèherïjönderneming.

Hun wederzijdsch arbeidsveld schijnt
van nu af reeds duidelijk omlijnd: ;zoo
zou de "jongst gestichte kas «Hulp in
Nood» zich by;-kunnen beperken tot de
kustvisschersvaartuigen totlOÖ PK., de
ietwat .vroeger ontstane «Ster» tot mo-
tortreilers van 101 tot 250 of 300 PIK.
en de 'aloude «Mutuele» tot de thans bij
haar aangesloten reederijen en de stoonv
of motortreilers van meer dan 250 " f
300 P.K.

Elk dezer drie kassen zou voor zich
zelf bepalen tegen welk bijzondere risi-
co's en mits welke premie, de „bij haar
verzekerde vaartuigen gedekt zijn. De
drie kassen zouden een Bond kunnen
stichten tot onderlinge, herverzekering
van alle aangesloten visschersvaartui-
gen tegen totaal verlies, mits afstand
&un den ohderlingen Herverzekerings-
bond van een deel der door de afzon-
derlijke kassen geïnde verzekeringspre-
mies.

De beheerraad. van den Herverzeke-
ringsbond zou te oordeelen hebben of
het noodig of nuttig is voor de alge-
meenheid, zich op zijn beurt in de'/pen
markt te herverzekeren.

De mêeningen kunnen daaromtrent
verschillen, maar het kGmt ons voor dat'
een tweede herverzekering buiten den
ouderlingen bond zou onnoodïg zijn en
wel om de volgende redenen:

1. Nu „door een strenge toepassing van
de wettelijke bepalingen betreffende
d<-. verplichte verzekering tegen oorlogs-
risico, alle Belgische visschersyaartui •
gen ook behoorlijk "tegen gewoon risico
zullen moeten verzekerd zijn, mag ver-
wacht worden dat dé övergroqte/meer-
derheid der scheepseigenaars zich bij
een der drie onderlinge verzekeringskas-
sen zullen aansluiten, én een dergelijk
getal is ruim voldoende om zonder groot
nadeel mits een redelijke premie hét ge-
vaar van totaal verlies door gev/oon ri-
sico te dekken, .; ?••

2. Wegens de wettelijke verplichting
.om tegen gewoon risico gedekt te zijn,
en mits een rationeele indeeling van
hun arbeisdveld, zouden de onderlinge
verzekeringskassen geen leger kostelijke
agenten m.beten aan 't werk stellen die
een aanzienlijk deel van de premies op-
strijken om elkander een voetje te lich-
ten. • .• v

2. Waar een paar verzekeringskassen
die in de hooger omschreven omstandig-
heden werkten bijna twintig jaar lang»
ten Staatswaarborg genoten hebben,
kan men zich moeilijk voorstellen dat
dergelijke waarborg zou geweigerd wor-
den aan een Bond van onderlinge Ver-
zekeringskassen, die, in plaats van de
door de visscherijreeders en -schippers
betaalde prémiën aan vreemde onder-
n<?,mlngen af te staan, daarmede een
eigen krachtig reservefonds zouden op-
bouwen.

4. Zoo de onderlinge her verzekerings-
bond tegen totaal verlies voor het dek-
ken va'n abnormale rampen — een zwar-
te reeks, zooals men dit. noemt — be-
roep moest doen op de Staatswaarborg
yan 750.000 fr.; dié met dijt inzicht bij
hét Ministerie vah:Financiën gesticht
werd, zou dé Staat de zekerheid hebben
dat zijn voorschotten binnen een nor-
malen termijn zouden terugbetaald zijn
vermits het.Jthans'bestaande'Commissa-
riaat voor Prijzen en Loonen voor op-
dracht heeft, door het Vastleggen van
minimumprijzen -den voortbrenger een
lóón'tè-verzekeren'dat hem tn staat
stelt de financieele lasten 2ljner onder-
neming te dragen. , ;;.- , , ; r , ;

(Zi« vervoiff blz. 4).

De huidige
Haringcampagne

De huidige haringcampagne, welke een
der schitterendste is 'welke ooit gekend
werd, loopt zachtjes aan ten einde en
deze week mocht men te Oostende en te
Nieuwpoort er reeds een kruisken over
maken, daar geen enkel haringje werd
aangevoerd.

Woensdag vaarden de Nieuwpoorte-
naars Westwaarts uit, maar niets te van-
gen. .

Te Grevelingen is de toestand nög
steeds goed en na de ijskoude periode
welke we kenden, was het'weer de volle
greep.

Dinsdag werden zoo ongeveer 250-000
kg. aangevoerd.

Een Belgisch Dootje. O.184, dat slechts
een 500 kg. aan boord had, zonk in en-
kele minuten tijd. De bemanning kon
echter gered worden.

Ook een Pransch . vaartuig verging
Maandag met zeven man, waarvan geen
enkel kon gered worden.

Woensdag mocht niet uitgevaren wor-
den en die dag werd besteed aan het
uithalen van den gezonken Belgischen
boot..

Maandag voerde de «Albatros» N.62,
van Baron de Brouwer, welke énkele
maanden geleden van St. yaast" terugge-
bracht werd, niet minder dan 37.0Q0 kg.
h a r i n g a a n . . ' - . - • ' • • • • • - - - • • • _ •

- Nu het kranküj was, hadden de stroo-
pers niet veel, maar bleven de korders
daarentegen volle ladingen aanvoeren.

Het doet ons des te meer genoegen dit
vast te stellen, daar men enkele maan :

den geleden, niet beter wist het initia-
tief van den heer Vandenberghe en het
Zeewezen in deze zaak genomen, te kri-
tikeeren en belachelijk te maken.

't Weze een les te meer voor die hee-
ren, die alles kennen van in hun buree-
len, maar nog niets goeds verwezenlijk-
ten.

Deze visscherij kwam niet alleen den
reeders maar meest van al onze bevol-
king ten goede en dat is aari die heeren
een klinkend antwoord...

De Verzekering
tegen Gewoon

en Oorlogsrisico
Naar aanleiding van het feit dat ver-

schillende reeders hun vaartuigen voor
een hooger bedrag verzekeren bij gewoon
dan voor oorlogsrisico, heeft de V.O.Z.O.R.
(Vefeeniging voor Ooïiogsrisico) de ree-
ders verzocht zich voor hetzelfde bedrag
te verzekeren tegen oorlogsrisico, met de
bedreiging hun vaartuig stil te leggen als
ze het niet doen.

Sommige waterschouten hadden het
zelfs zoover gebracht de reeders ook met
stilleggen te bedreigen.

Naai" aanleiding hiervan heeft de On-
derlinge'Verzekering «Hulp in Nood», bij
monde van den heer Vaiidenberghe, aan
al zijn leden een omzendbrief gezonden,
hen verzoekend te weigeren op den eisch
van V.O.Z.O.R. en de waterschout in te
gaan, van het oogenblik dat ze van oor-
deel zijn voldoende tegen oorlogsrisico
verzekerd te zijn.

De waterschonten zijn thans niet be-
voegd om dien eisch te stellen, maar
kunnen de reeders alleen, verplichten
verzekerd te zijn tegen gewoon en oor-
logsrisico. De rost valt buiten hun be-
voegdheid,

Alle bij «Hulp in Nood» verzekerde le-
den- werden verzocht, wanneer zij be-
dreigd worden, onmiddellijk het bestuur
daarvan op de hoogte te stellen.

Door «Hulp in Nood» werd aan de
V.O.Z.O.R. tevens een schrijven gezonden
haar op deze onredelijke beslissing wij-
zend en haar tevens verzoekend «Hulp
in Nood» te laten weten op welke tekst
van het K. B. an 7-8-1939 zij zich steunt
om haar eisch te wettigen.

Er is ten andere voorloopig tusschen
het oorlogsrisico en gewoon risico geen
vergelijking mogelijk.

Maakt men een statistiek op, van het
laatste jaar, dan zou dit ons zonderlinge
cijfers geven en een klaar bewijs van de
groote gevaren thans aan het gewoon
risico in sommige havens verbonden.

Wij zijn benieuwd op welke wijze het
technisch comité van dit organisme op
deze vraag zal reageeren.

De helft van de Visseftersvloot
in drie maanden bij "Huip in Nood,, verzekerd

„Het is pas een "goede drie maanden, dat de Onderlinge Verzekeringsmaat-
schappij «Hulp in Nood», volledig bestuurd door reeders, in werking is getreden
of thans mag reeds gezegd dat op het huidig oogenblik de helft der huidige
kustvisschersvloot zich bij die onderlinge verzekering aangesloten heeft.

Het mag dan ook geen wonder genoemd worden vast te stellen, dat zekere
verzekeringsmaatschappijen, die jaren en jaren sluimerden, thans een
heftige kampagne hebben ingezet om onze visschers aan te sporen zich bij hen
aan te sluiten en hen daarenboven de schoonste kasteelen van de wereld be-
loven. -

Zoolang «Hulp In Nood» niet bestond^ spraken zij • niet van groote voor-
deelen, lage premies, deelneming in de wünst, enz.

Nu zullen zei dat allemaal geven, zelfs hun kas als 't noodig is totdat:., ze
de visschers vast hebben.. - '

Gelukkig wfetr<n al onze kleine reeders bij ondervinding voor wat ze deze
beloften mogen nemen.

Elkeen kent nog de treurige geschiedenissen, welke zooveel Blankenberge-
naars en Heistenaars ruineerden, in zooverre dat menschen, die thans als agent
van een zekere verzekeringsmaatschappij opgegeven worden, zooveel vertrouwen
hebben in deze maatschappij, dat ze zichzelf als reeder bij «Hulp in ^Nood»
hebben laten verzekeren.

Kan men een schooner bewijs vinden van de deugdelijkheid en het groot
vertrouwen door de reeders-visschers aan hun eigen onderlinge verzekering
geschonken ?

Visschers-reeaers, reeds thans staat de helft van de vloot aan de zjjde
van uw jonge maar eerlijke maatschappij.

Helpt elkander in de goede dagen, zooals in de slechte.'
Toen. ge, jaren geleden, aan uw lot overgelaten waart, heeft niemand zich

om uw centen bekommerd.
Men bepaalde er zich alleen bij deze op te rapen en In de kas Jte steken,

maar nooit zaagt gij er nog iets van terug.
De grooten zorgden voor zichzelf. De kleinen moesten hun plan trekken en

arm blijven.
Thans hebt gij allen uw eigen verzekering, waar uw cejiten de uwe zulten

blijven en er zullen gespaard worden in plaats van tei verdwijnen in de zakken
van sommige geldmagnaten, die er mooi weer mee maken.

Weest dit alles Indachtig als men U een pak omzendbrieven toestuurt met
allerlei verleidelijke voorstellen er in weergegeven.

De Blankenbergschei vloot diene U tot voorbeeld, waar allen als één man
zich bij «Hulp In Nood» aansloten, om na jaren hard zwoegen, als ze het stil
zouden leggen, er hun gespaarde centen terug uit tè halen.

Kan moeder werk voor U gedaan worden? .

Zij die verdere Inlichtingen wénschen, kunnen zich wenden tot: te
OOSTENDE: M. Verbeke, Vlaanderenstraat, 33.
NIEUWPOORT: Alfons JDumon, Kaaistraat, 3.
BLANKENBEROE: Kart Glese.

V August Vahhéetvelde.
HEIST: Gobert Robert, Albertplein, 31.
ANTWERPEN: Dekeersmaecker E. Van Dyckkaal, 10-2.

De leden welke het bestuur van «Hulp in Nood»'vormen en wie men gerust
kan raadplegen zijn:
te HEIST: Jules Haerinck.

Henrl Cattoor,
Constant Vlietlnck.

te BLANKENBERGE: Karl Glese.
August'Vanheetvelde. •"'

te OOSTENDE: Victor Seghers. . . r „
Jules Denye.
Leopold Verbanck.
P. Vandenberghe, Rentenierstraat, 7.

te NIEUWPOORT: Arthur Van den Abeele.
August Beyen. • . • •

Kunnen de andere verzekeringen melden dat hun bestuur uitsluitend uit
reeders samengesteld is 1 - . '

Schenkt daarom allen zonder onderscheid uw vertrouwen aan uw eigen
maatschappij en sluit et U In blok pij. aan! - - . . .

, • «HULP IN NOOD».

Neters
iCrijgsgevamgenen

Tal van onze krijgsgevangenen ont-
vangen, bij gebrek aan naastbestaan-
den, noch pasjes, noch brieven uit het
vaderland.

Ten einde hieraan te verhelpen, heeft
het Roode Kruis van België besloten den
dienst « Meters van Krijgsgevangenen •»
in te richten.

De personen of groepeeringen, die
wénschen hun stoffelijken en moreelen
steun aan een of meer krijgsgevangenen
ie verleenen, worden beleefd verzocht
hiervan schriftelijk of mondeling kennis
ce geven aan de plaatselijke afdeeling
van het Roode Kruis: Koninklijkestr. 18.

Die personen of groepeeringen kun-
nen, mits storting van 20 fr., 40 ..ir. of
100 fr., type-pakjes, die zij bij hetTplodè
Kruis bestelleiC aan den krijgsgevangene
opsturen.

Zij kunnen ook zelf pakjes samenstel-
len, of er zich bij bepalen met den
krijgsgevangene Ie correspondeeren.

De bureelen van het Roode Kruis zijn
alhier open eiken Maandag, Donderdag
en Zaterdag van 10 tot 11.30 uur.

ARBEIDERS!
Wij ook, wij willen het noodige om

als mensen te küniieh leven. Wij ook,
willen den VREDE, met zijn vrijheid
en zijn overvloed aan eten. Wij willen
de duurzame VREDE... niet een WAPEN-
STILSTAND, met eerst twintig jaargang
werkloosheid en niet rendeerendé klein-
handel, die ons vast en zeker apji 'den
boord van den afgrond bracht..:' én ten-
slotte terug NOG KENS OORLOG.

Ons ETEN k'vam van..overzee.-..- vari
AMERIKA. Hier in Kuiopa bleven de
beste gronden onbebouwd liggëii... en
onze boeren haddon geen bestaan.

De schepen die ons eten naar hier
moesten brengen zaten in de klauwen
van internationale woekeraars, waarvan
de Europeesche regeeringen... en jam-
mer genoeg ook de Europeesche voike-
ren (Franschen, Belgen, Nederlanders)
maar de SLAVEN mochten zijn.

Vijf honderd millioen Europeanen ga-
ven HUN LEVEN in de nijptanden van
hoogstens ' vijfhonderd internationale
SMEERLAPPEN, die HIER NIET WOON-
DEN, en zich dus OOK OM HET BE-
STAAN van HET EUROPEESCHE VOLK
NIET BEKOMMERDEN... als de dividen-
den maar in "de BANKEN TOESTROOM-
DEN. Overal in Europa KLEIN GEWIN...
en in AMERIKA WIST MEN NIET WAT
DOEN... met al het GOUD.

Gij wacht en blijft wachten op den
TOMMY, die ook maar het werktuig is
van dezelfde pleutokratenbende. Ook de
Tommy zon liever thuisblijven: hij kent
Duinkerke, Andalsnes, Griekenland, Kre-
ta en Singapoer.
' WIJ WILLEN GEEN DUITSCHE NE-
DERLAAG, want dit ware de NEDER-
LAAG VAN EUROPA, zooals 1918 de ne-
derlaag VAN EUROPA IS GEWEEST.

IN, 1918. KONDEN CHURCHILL en
WILSON VREDE EN WELVAART BREN-
GEN IN EUROPA.

Wat hebben wij gekregen?
De .georganiseerde WERKLOOSHEID...

de georganiseerde ARMOEDE.
De volkenbond van Geneve met zijn

jarenlange ontwapeningsconferenties...
(Duitschland was nochtans ontwapend).

ARBEIDERS !

Vergeet toch niet, dat Adolf HItler
DE ELLENDE VAN DEN ARBEIDER
PERSOONLIJK heeft gekend. Vergeet
ook niet dat hij de menschelijke EL-
LENDE van den soldaat heeft gekend.
HIJ WIL VOOR DE ARBEIDERS WEL-
VAART EN VREDE... EN D A A R O M
IS-HIJ DE VIJAND van Roosevelt-Chur-
chill, die groote heeren, die slechts DE
PALEIZEN KENNEN... slechts het leven
DER RIJKEN KENNEN.

Het arme Duitschland heeft ons reeds
veel graan gegeven.

Duitschland heeft reeds twaalf duizend
Vlaamsche kinderen bij Duitsche boeren
ondergebracht. Gij weet hoe deze kln-
'deren zijn teruggekomen.

Duitschland geeft nu reeds aan twee-
honderd vijftigduizend Vlamingen in
Duitschland VEEL ETEN, een goed loon
en een behandeling die de meeste ar-
beiders hier nooit hebben gekend.

Duitschland organiseert nu reeds de
OEKRAÏNE, DIE DE GRAANZOLDER
VAN EUROPA ZAL WORDEN.

Duitschland vecht in Afrika om de
noodige koloniale waren voor Europa te
verzekeren. " '

WIJ VLAMINGEN zullen zooals de
Pranschen (Maarschalk-Pétain) en meer
nog dan deze Iaatsten' Duitschland hel-
pen daar waar wij kunnen.

KOMT LUISTEREN NAAR DR. VAN-
DEWIELE, algemeen leider van de
Vlaamsch-Duilsche ArbeidSgemeenschap,
op 15 Maart, te 3 uur, in den JConïnk-
lijken Schouwburg. ' "

Wordt lid van DE VLAO. (688)

Hoog-en Laagwater
te Oostende

Zondag 15
Maandag 16
Dinsdag 17
Woensdag 18
Donderdag 19
Viijdag 20
Zaterdag 21

Hoogwater
1,51—14,10
2,31—14,50;
3,10—15,31
3,50—16,11
4,33—16,541
5,17—17,38
6,02—18,25

Laagwater
8,30—20,47
9,12—21,28
9,53—22,07

10,33—22,27
11,13—23,27
11,53—
0,09—12,36

Onze Brievenbus
E. V., NAMEN.

Wij hebben üw schrijven aan de Cor-
poratie voor onderzoek overgemaakt,
daar uwe opmerkingen ons zeer gegrond
voorkomen.

Nog naar
Grevelingen

Begin deze week is waterschoutsagent
Fcckelé te Nieuwpoort de S.62, Z.57, N.63
komen afhalen om er mee naar Grevelin-
gen af te varen, waar de haringvisscherij
denkelijk deze vaartuigen nog wel zal
toelaten een maand hun. brood te verdie-
n e n . -~ •-'•-•-- - • • - . - - ; ? • • • : • . , • . - • • • • • • ~ r ; - i . . ••--:-•-;

Gewoonlijk eindigt het haringseizoen
rond begin Maart.

Hopen we dat onze visschers er on-
dertusschen nog goed zullen kunnen ge-
bruik van maken om nog binnen te ha-
len wat ze kunnen.

Ondertusschen mag het gezegd dat de
aangevoerde haring voor de bevolking
uiterst welkom is geweest.

Opbrengst
der Visschers vaartuigen

O.78
0.126
O.169
0.174
0.182
O.183
O.184
O.189
O.202
O.213
O.221
O.252
O.284
O.313
O.319
Q.350
N.9
N.35
N.42
N.53
N.61
N.62
N.63
N.65
N.66
Z.2
Z.4
Z.7
Z.8
Z.ll
Z.22
Z.31
Z.P.3
Z.JO
Z.42
Z.-13
Z.48
Z.52

te Grevelingen
28 Jan.

36.000

.
•

8.640

_

14.400

.
2.Ó80

_
__

1.600

34.000

51.600

• ,—.
—*

29 J a n .
71.800
43.600

1.352

10.000

1.200
3.120

1.840
90.000
18.000

8.960

9.520

124.800
88.000
27.200
18.000
10.240
11.200
5.400

5.880
63.200
24.560

.

71.600
58.400

13.200
——

30 Jan .
15.200

.
36.640
15.400'
34.800
18.000
19.200
14.800
8.000

53.000
40.000
6.600

103.600

16.520
9.200

108.800
30.400

89.400
6.520

57.200
2.400
7.200

36.400
70.800
24.000
17.600
50.000
70.800
28.000
9.200

50.000
,

26.000

35.200
78.000

-

1 Febr.
126.800
57.600
22.000
22.400
81.600
26.400
22.600

3.120
18.800
73.720
36.400
69.600

106.400

40.400
23.200

111.600

84.000
97.600

30.800

36.400
132.680
76.800
59.200
84.800
90.240
38.000
22.400
80.640

104.400
40.000
13.200
40.800
84.000

Vischtoevoer te
Nieuwpoort

Gedurende de week van Zondag 1 fe-
bruari tot Zaterdag 7 Februari, kon we-
gens het ongunstige weder slechts twee
dagen uitgevaren worden.

Op Zondag 1 Februari werden door do
Nieuwpoortsche vaartuigen aangevoerd
287.590 kg. haring voor een bedrag van
2.300.720 fr .

Door Oostendsche vaartuigen: 1700 kg.
voor 13.600 fr.; Zeebrugsche schepen :
2450 g. voor 19.600 fr. Totale aanvoer :
291.740 kg. haring voor 2.333.920 fr.

Voor aanvoer van spro.t boekte men
S590 kg. voor 28.760 fr. of totale aanvoer"
van den dag. 295.333 kg. voor een waar-
de van: 2.362.680 fr.

Maandag 2 Februari. — Door Nieuw-
poórtsche vaartuigen: 262.519 kg. vooi"
2.J.00.152 fr.

Oostendsche vaartuigen voerden aan:
S875 kg. voor'47.000 fr. Zeebrugsche vaar-
tuigen: 16.240 kg. voor 129.920 fr. Totale
aanvoer: 284.634 kg. voor een bedrag va.t
2.277.672 fr.

Op <Je twee gemelde dagen werd aange-
voerd; 579.967 kg. voor een waarde van
4.640'.352 ff." . . ' * • • >



« HET VISSCHERIJBLA» >

BANK VAN BRUSSEL
— NAAMLOOZB VBNNOOT8CHAP —
B1JHU1S OOSTKNDK: 3, WAPEN PLAATS

Agentschap Petit Paris, 76b, Torhoutsche Steanweg
Bewaring van Effecten — Verhuring van Brandkasten —
Bewaring van kostbare waarden, onder omslag,' In pakket-

ten of verzegelde kisten. ,^__

Onze Kronieken
Oostende

• BIJ DE UITDEELING VAN DE
KLEEDERKAARTEN

Vele menschen denken, bij het x>ntvan-
gen van hun kleederkaarten, dat er een
vergissing moet gebeurd zijn omdat er
punten afgeknipt werden en ze toch klee-
deren hadden gekocht met de vorige
kaart. Er is hiier heelemaal geen vergis-
sing gebeurt, want voor een kostuum bv.
kon men met 80 punten niet toekomen,
en werden er dus op dit oogenblik pun-
ten geleend, die nu natuurlijk afgehou-
den werden. Er zijn zeils menschen die
nog In het krijt staan voor de kleudcr-
kaart 1943 !

IN DE STADSBIBLIOTHEEK
Na de toelage van 825 frank heeft onze

stadsboekerij thans een nieuwe toelage
ontvangen en wel ten bedrage van 1.900
frank. Onze bibliothecaris zal zijn hei-
ligdom weer kunnen uitbreiden en luister
bijzetten.

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

E. Vanderstraeten
Metsersstraat, 18 — Oostende
Handelsregister Oostende 3040

•
CROWN CITRON

CROWN LIMONADE
CROWN ORANGE

•
Bijzondere prijzen voor voort-

; verkoopere
(126)

B OOSTENDSCHE STADSMUSCHJES
We hadden gemeld dat een twintigtal

Oostendsche Jongens en meisjes onze
stad verlaten hadden, om uitbesteed t::
worden bij boeren.

Thans vernemen we dat deze kinders
goed te Lier zijn aangekomen waar ze
door de boeren van Mechelen-Poort ter
verpleging werden. opgenomen. 3p het
stadhuis te Lier werden ze door den hoer
Burgemester ontvangen samen met hun
pleegouders. Hij richtte een welkcni-
woord .tot de kinderen en dankte de
edelmoedige pleegouders voor hun mooie
daad.

• GESLAAGD
Vijf leden van ons stadspersoneel: l.si

cien Deprez, Alb. Leermans, Itobert Van
Siembrouck, Roger Vanwalleghom en Ro-
ger Vermeersch slaagden in het examen
voor officier van politie dat onlangs te
Brussel plaats had en dit op 460 kandi-
daten. '-' '--• • • '••- • • ' •

Hartelijk proficiat.

Pierre
LANNOYE-VANTYGHEM

ZEILMAKER
jft Celast zich voor alle werk :
zeilen, zonnestoors, bachen, enz.

Overvloedstraat, 76 - Oostende
Handelsregister 9390

B DE HAARKAPPERS
zien zich genoodzaakt, bij gebrek aan
textielwaren en waschproducten, hun
achtbare cliënteel uit te noodigen zich
te voorzien van één of twee servetten
om hun haar te laten wasschen.

Een verhooging van 2 fr. zal gevraagd
werden aan hen, die geen servetten me
debrengen.

H EEN PERSBUREAU
Op ons gemeentebestuur werd deze week
overgegaan tot de oprichting van een
persbureau. Zooals onze lezers zich zul-
len herinneren hebben wij enkele maan-
den geleden medegedeeld In welke om-
standigheden de heer Frans Devriendt,
toenmalige schepen van Openbaar On-
derwijs, de grondslagen van een derge-
lijk persbureau had vastgelegd en welke
groote tegenkanting de verwezenlijking
er van te weeg bracht.

Het Persbureau zooals dit thans opge-
richt is staat onder de leiding van een
persleider; het is de heer C. Dekuyper
die met deze werkzaamheden werd ge-
last.

Dinsdagnamiddag werden de persver-
tegenwoordigers voor de eerste maal uit-
genoodigd. Waren aanwezig: Mevr. Lan-
noye, de HH. Degraeve, Lauwers, Vermo-
te en Smissaert Voor het voltallig sche-
pencollege zette de heer Burgemeester
in het kort, de werkzaamheden en het
doel uiteen van het Persbureau en over-
handigde daarna aan de aanwezigen een
exemplaar van het besluit van het sche-
pencollege waarbij tot de oprichting van
een Persbureau werd overegaan. Daarna
gaf de burgemeester een vijftal kleine
mededeelingen die onze lezers elders ir:
het blad kunnen aantreffen.

CINEMA'S
Rl ALTO

1. Een dokumentalr.
2. Ufa aktualltelten In 1ste week.
3. Paul Richter en Hansl Knoteck in:

(vDe Stuwdam» (Waldrausch).
R I O

1. Een dokumentalr.
2. Ufa aktualltelten in 1ste week.
3. Harry Piel en Ellsabeth Wendt in:

{(Paniek in het CirkUs» (Menschen, Tie-
ren, êènsatlonen).
R O X Y

1. Een dokumentalr.
2. Aktualiteiten Ufa in l« week.
3. Henz Ruhmann en Josef Seber In.

((Het Paradijs der Jonggezelien», (Para-
dies der Junggesellen).
PALACE

1. Aktualltelten Ufa In ie week.
2. Een dokumentalr.
3. Erna Sack in: «Bloemen uit Nizza».

F O R U M
1. Aktualltelten Ufa In Ie week.
2. Een dokumentalr.
3. Lulse Ullrlch In: «Amelie».

CAMEO
1. Een dokumentalr.

'2. Aktualltelten Ufa In ie week.
3. Paul Horblger en Olsela Uhlen In"

Mlnnespe en Liefde» (LIebelel und LIebe)

IS PIETSDIEFSTAL
Vrijdagnamiddag werd uit de poort

van de S.E.O. Romestraat, een fiets ,ont-
. vreemd. We kunnen het gewoonweg 'niet
hegrijpen, dat er nu nog personen zijn
die hun fiets zoo onbeheerd achterlaten!
Zx werden toch allen reeds vroeger voor
gelijkaadige feiten verwittigd ?
Si GOED AFGELOOPEN

De genaamde M. Vermeersch was met
a jn fiets in een tramriggel verward ge-
raakt, op het oogenblik dat een tram
aankwam. Hij sprong van ztjn fiets,
trachtte deze over de sporen heen te
trekken, maar te laat; de fiets verdween
ender den tram en de h. Vermeersch kon
zich nog redden door zich aan den buffer
vast te klampen. Zoo werd hij een 30-
tal meter meegesleurd: gelukkig zonder
dat hij hierbij noemenswaardige kwetsu-
ren opliep! Zelfs zijn fiets werd heel-
huids van onder den tram gehaald!

Ge moet maar geluk hebben,
gg DUBBEL RANTSOEN DER TERING-

LIJDERS
De zieken wier getuigschrift voor dub-

bel rantsoen moet vernieuwd worden
voor de maand Maart mogen zich daar-
toe aanbieden in het Dispensarium pp
de volgende dagen: Februari: Maandag,
Dinsdag en Vrijdag tusschen 9 en 11 '•

BANACAO: Zieken welke over dubbel
rantsoen beschikken en ondersteund
worden door Winterhulp kunnen elk een
aoos Banacao kosteloos in het Dispensa-
rium komen afhalen op iederen Donder-
dag van Februari tusschen 9 en 11 uur.

Voor voormelde zaken wordt niemand
besteld buiten deze dagen en uren.
8 STEDELIJKE NIJVERHEIDSSCHOOL

De avondlessen van de Stedelijke Nij
verhéidsschool worden hervat op Maan
dag 2 Maart te 18 uur in de lokalen van
het bijgebouw der Vakschool, 64. Cle
mentineplein.

Men kan zich laten inschrijven alle
dagen van de week van 10 tot 11 uur
in het bureel van den Directeur, Stede-
lijÉk Vakschool, ingang 59a, Peter Be-
nortstraat, en op Donderdag 26 en Vrij-
dag 27 Februari te 18 uur in de lokalen
Clementineplein 64.

Drie afdeelingen met nieuw program
ma :

1) Handelsafdeeling: voor al degenen
die in het zakenleven staan of er zich
toe geroepen achten, voor bedienden en
andere belangstellenden. Ook juffrou-
wen worden toegelaten. De comptabili-
teit is het voornaamste leervak.

2) Bouwkunde: voor al degenen die
tot het bouwbedrijf behooren: metsers,
plafonneerders, sehrijnverkers. stoen-
kappers, maro^i^rs. werkgoleiders en
klerken van nouwkanr.oren. De weder-
opbouw zal bevoegde k r a k t e n noodig
hebben.

3) Werktuigkunde: voor de metaalbe-
werkers als werktuigkundigen, paswer-
kers, eiectriekers ?a . Gelegenheid tot
flinke scholing.

Het onderwijs is kosteloos.

Z E E R D R I N G E N D
Ik ben kooper aan zeer voordee-

lige prijzen en tegen gereed geld
van alle bureelmachienen en ap-
paraten
SCHRIJFMACHIENEN — REKEN-
MACHIENEN — DUPLIKATORS

EN BUREELMEUBELS
Zich wenden tot de Firma
MECANOGRAPHIC-OFFICE

22, Alfons Pieterslaan, OOSTENDE
Tel. 716.90

Men begeve zich ter plaatse

BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN

1 Febr. — Laurette Cördler van Valen -
tinus en Juliette D'Hulster, Nieuwpoort-
steenweg 685.

2. — Arlette Delvigne van Aimable en
Irena Dedoelder. Nieuwpoort stw. 477.

3. — Roland Beheyt van Gustavus en
Dionysia Vanslembrouck, Vereeniglngstr.
50; Monique D'Haene van Marcel en Ma-
deleine Devry, Dorpstr. 71.

4. — Jean Pire van Willy en Margareta
Moermans, Frère Orbanstr. 15.

5. — Sheila Dutrieue van Fernandus
en Emma Willaert, Gelijkheldstr. 69. -

STERFGEVALLEN
31 Jan. — Leon Stacjuet, 74 j . , echtg.

Augusta Govaere, Raversydestr. 112,
Eugenia Grossey, 75 j . , wed. Augusts
Bombeke, Tarwestr. 53.

1 Febr. — Ernest Vansteene, 29 j . , ong.
Werktulgkundigestr. 18.

2. — Romania Holiebeke, 66 j . , èchtg.
Gustave Piessen. Oude Molenstr. 20; Fé-
lix Deconinck, 70 j . , wed. Leontine Jonck-
heere, St. Franciscusstr. 21.

3. — Emlel Asaert, 64 j . , echtg. Augus-
ta Dubois, St. Petersburgstr. 51; Edmond
Gunst, 35 j . , echtg. Bertha Dewilde,
Elauwkasteelstr. 24b; Hendrik Deridder,
82 j . , ongeh., St. Katharinapolderstr. 18.

4. — Emlle Vandessel, 48 j . F echtg. Leo-
na Barry, Antwerpenstr. 1; Maria Brys,
57 j . , echtg. Henrl Lauwers, Stuiverstr.
171; Maria Verbarre, 49 j . , ongeh., Kalro-
straat 67.

5. — Joseph Dor, 74 j . , wed. Augusta
Beerblock, Rogierlaan 52; Elisa Borny,
79 j . , wed. Camiel Beydts, Fr. Orbanstr.
106; Eudoxie Cauweller; 71 j„ wed, Frans
Kyndt, Schaafstr. 41; Fernand Tlllier,
50 j . , echtg. Yvonne Desorgher, K. Jans-
senslaan 1,

6. — Ellsa Vanwouwe, 73 j . , wed. Al-
fons Dekeyser, E. Beernaertstr, 114; Jan
Wellecomme, 67 J.» wed. Ludovlca De
Broek, E, Beernaertstr. 30; Isidoor Stub
bc\ 76 j . echtg, Emma Dufour, Leeuwe-
rikenstr. 66.

7. — Gustaaf Dekeersgieter 70 j . , echtp.
Julla Synaeve, A. Pieterslaan 15; Elisa-
both Coppyn, 25 j . , ongeh. Jozef II straat.

HUWELIJKEN
2 Febr, — Marcel Stockellnck en Elza

Couller.
7. • - August Janssens en Maria Bruers;

Danlel Groenvynck en Maria Claeys; Ka-
rel Broucke en Maria Goes; Fernandus
Dergeloo en Fernanda Gobert.

HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
8 Feb. — De Jonghe Julianus, bankwer-

ker, Dr. Verhaeghestraat, 1 en Capon
Jeanne, weefster; Coenye Albert, schil-
der, Sterrestraat 8 en Deprez Sim., 29
NIeuwlandstraat; Van Cleemputte Ernest
rijwielmaker en Hintjens Rolande, Kaal-
straat, 42.

• GEEN GESCHENKEN MEER
Wanneer een familielid van burge-

meester of schepen in het huwelijk trad,
was hejt de gewoonte op ons gemeente-
bestuur dat er een inzameling onüor het
stadspersoneel werd gehoiiden om aan
het jonge paar een huwelijksgeschenk
aan te bieden.

Het huidig Schepencollege heeft thans
deze .traditie afgeschaft.

R DIENSTUREN OP HET STADHUIS
Van 16 Februari as. af zullen de dienst

uren op het stadhuis als. volgt geregeld
worden: van 9 tot 12,30 uur en van 14
tot 17.30 uur. Den Zateidag van 9 tot
13 uur. De bijzondere regeling in zwang
in de diensten voor moturbrandstöfver-
deeling en ravitailleering blijven van
kracht.

Studio Lionel
106, Nieuwpoortsteenweg, 10& f

Specialiteit van KINDER- en
HUWELIJKSPORTRETTEN

(452)

H DE BURGERLIJKE OORLOGS IN
VALIEDEN

Enkelen onder de B. O. kregen een dag-
vaarding om voor de B I. C. te "eper te
verschijnen. Zooals wij U in een rond-
schrijven lieten weten, is het meestal
nutteloos naar leper te gaan, daar er en-
kel voorloopige besluiten getroffen wor-
den, waarbij beslist wordt dat uw geval
verder door den Dienst van Invalieden-
pensioen (D. I. P.) moet onderzocht wor-
den. Op papier zjjn deze diensten reeds
samengesteld met hun respectievelijke
goneeshéeren en plaatsvervangers. Wan-
neer zij echter practisch werk zullen Ie
veren werd echter niet bepaald.Wijhopen
binnenkort.

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

• KRIJGSGEVANGENE TERUG
Met den ziekentrein van het Roode-

Kruis keerde dezer dagen een beroeps-
militair uit Duitsch krijgsgevangenschap
terug. Het geldt hier een zekere Mercier.

B KOSTELOOZE TOEGANG TOT OH
NIEUWE SCHUILPLAATSEN

De nieuwe schuilplaatsen worden kos-
teloos ter beschikking gesteld van het
publiek.

De personen die een plaats begeeren,
worden verzocht zich aan te melden bij
de L. B. (secretariaat Euphr. Beernaert-
straat 82. te Oostende).

Schuilplaats Nr 3: Accacialaan; Nr i:
Aartshertogstraat; Nr 5: Hpnoré Borger-
straat; Nr 6: Vereenigingstraat; Nr 7:
Nieuwpoortsteenweg (renbaan); Nr 8 r
Leffingestraat: Nr 9: Vlaamsche plaats;
Nr 10: Fr. Orbanstraat; Nr 11: Verlaat-
straat; Nr 12: Warschaus.traat; Nr 13:
Sportstraat; Nr . 14: Nieuwpoortsteenw.,
(kerkhof); Nr 15: Roemeniestraat; Nr.
IC: Zwitsêrlandstraat; Nr 17, Groenten-
markt; Nr 18: Oude Mijnplaats.

• GAS EN ELECTRICITEIT
Electriciteit:

Verlichting 2,62 fr,; drijfkracht en
lifts 1,52 fr.: nijverheldsgebruik 1,52 fr.:
uitstallingen 2,62 fr.

Huishoudelijke gebruiken: Tarief I
lage prijs 0,50 fr.; hooge prijs 1,52 fr.;
Tarief I I : lage prijs 0,50 fr.; hooge prijs
3.52 fr.; Tarief I I I : 0,63 fr.; Tarief IV
0,63 fr.; Tarief V: 0,63 fr.

Gas:
Gewoon gebruik 130 fr.; centrale ver-

warming 0,76 fr.

• EERLIJKE VINDER
In «Hef Visscherijblad» had een vrouw

laten vragen naar haa r verloren rant-
soenzegels.

Thans heeft zich de eerlijke vinder
bij de vrouw aangeboden en deze haar
terug bezorgd.

Het is nist minder dan de heer Braü-
v/ers Fernand van de Kredietbank.

De gelukkige vrouw verzoekt ons thans
dit te melden, wat we mét genoegen
doen daar het tevens een bewijs is dat -r
nog eerlijke menschen bestaan.

Voor een TAXI
wendt U

Torhoutsteenw.,243
&>, IN WETENSCHAPPELIJKE TIJDIN-

GEN
verscheen een necrologisch bericht over
onzen stadgenoot, apotheker De Ketelae-
re, die, zooals men zich zal herinneren.
oi> 16 December zoo ongelukkig aan zijn
einde kwam. O. a. wordt het volgende
geschreven: «Vrijwilliger en grootoor-
logsinvalied 1914-1918. Bij het tot stand
komen van het Collegium Pharmaceuti-
cum speelde hij een ro van eerste rang.
Hij heeft zich verdienstelijk gemaakt
door het geestdrifig opleiden van tal van
stagiaires, waarvoor hij zich gaarne op-
offerde. Tijdens de laatste oorlogsdagen
bracht hij troost en hlup, waar hij kon,
zonder grootdoenerij, eenvoudig en be-
scheiden en met gevaar voor zijn leven».

BJ VRIJGELATEN
Zooals men het soms in de groote pers

leest, worden krijgsgevangenen vrijge-
laten voor de een of andere groote
menschlievende daad, bv. het redden van
een menschenleven enz. Hetzelfde was
een krijgsgevangen Oostendenaar .te
beurt gevallen n. Constant Vanhoecke,
uit de Rogierlaan: hij had een men-
schenleven gered. Voor deze daad van
zelfopoffering kreeg hij een verdiende
belooning en is thans reeds sedert een
veertiental dagen terug in onze stad.

CREMER School
STENO — DACTYLO — TALEN

COPIJWERKEN
2bis, Marie-Joséplaats - Oostende

(boven Ribby)
(Men belt en gaat rechtstreeks naar

boven)
Snelle, vordering verzekerd. Volledige

kennis in 3 of 6 maand.

Onzen localen handel ten bate

De Hervorming van de Stedelijke
Nijverheicfsschool

I. — DE HANDELSAFDEELING
In ons vorig nummer hebben we de

hervorming van de Stedelijke Nijver-
heidsschool In hun groote lijnen uit-
eengezet. Thans willen we de waarde
en het nut van de Hanrielsafdeeling na-
der toelichten.

Oostende is bij uitstek een stad van
den kleinhandel en de hotelnijverheid.
Het overgroote deel van de bevolking
staat in het zakenleven. De bedrijven
zijn er zoo verscheiden als veelvuldig.
Zelfs baten vele vaklui, benevens hun
beroep, een winkelzaak uit, die vaak
meer ren deerend is dan de prestatie van
hun handenarbeid.

Het zakendoen echter vereischt een
bijzondere opleiding, veel theoretische
kennis en practische ervaring. Het wel-
slagen in den handel hangt niet af var.
de kans, alleen degelijke bevoegdheid
leidt naar het succes. Hebben onze za-
kenlui die bevoegdheid ? Welk handels-
onderwijs verschaft hun die opleiding ?
Welke inrichting biedt de gelegenheid,
vooral diegenen die vroegtijdig de
school verlaten en die zich voor het za-
kenleven geroepen achten, om de noo-
dige vorming te bekomen welke vooral
naar de ontwikkeling van vakkundige
princiepen is gericht ?

De ontstentenis van zulkdanig oplei-
dings- en volmakingsonderwijs ten' be-
hoeve van de handeldrijvende rriassa
wettigt volkomen de oprichting van de-
ze afdeeling. Zij is nieuw in haar op-
vatting en in haar uitbouw. Zij moet
vooral practisch zijn. Daarom wordt het
wetenschappelijk ingericht boekhouden
een overwegende plaats ingeruimd. De
comptabiliteit immers ligt het zaken-
doen ten grondslag. Zonder comptabili-
teit is de handelaar aan de wisselval-
ligheden van het lot overgeleverd. Zij Is
het gezientsorgaan van de ondernemin-
gen. Zij stelt in staat op elk oogenblik
te weten, hoever men staat en waar
men heen gaat. Zij moet over den eco-
nomischen toestand van de onderneming
nauwkeurige, klare en omstandige in-
lichtingen verschaffen. Een goede
comptabiliteit die eenvoudig en helder
is en een scherp beeld van den ontwik-
kelingsgang van de onderneming geeft,
is een machtig hulpmiddel bij de be-
stuurszaak. Het is niet het comp'as dat
hetj schip doet vooruitgaan, nochtans
is het onmisbaar want het houdt het
vaartuig in de goede richting.

Een uitsluitend boekhoudkundige op-
leiding ware evenwel onvolledig om een
handelszaak met kundige hand te lei*
den. Zij zal daarom aangevuld worden
door grondige begrippen over handels-
n-cht, fiscaliteit, economie en economi-
sche aardrijkskunde. Zonder deze leer-
vaKken ware het niet mogelijk een hel-
der inzicht te verkrijgen In de practljk
en de organisatie van het economisch
leven, ZIJ stellen bovendien de gegadig-
den instaat hun ondernemingen, ten
overstaan van de dagelijksche handels-
rechtskundige en fiscale problemen,
zelfstandig te beheeren en op ratloneeie
wijze verder uijt te bouwen. Overigens
wordt het nut van deze vakken alge-
meen erkend en derhalve In al de pro-
gramma's van handelsonderwljs opge-
somd ?

De ondervinding leert dat de taalken-
nis bij de handeldrijvende massa vaak
gebrekkig is. De taalcursussen zullen
dan ook ontegensprekelijk een ware
leemte komen aanvullen!. Vanzelfsprer
kend wordt hter de handelstaal In al
hare vormen en uitingen beoogd zon-
der het rechtschrljven jte verwaarloo-
zen.

Voor wie nu zijn de handelscursussen
bestemd?
• Voor alle personen van bejde kunne,

dus zoowel juffrouwen als jongelieden,
welke, ook hun ouderdom en ontwikkn-
lingsgraad zij.

In de eerste plaats voor diegenen die
in het zakenleven staan en de grooie
voordeelen/hun door deze opleiding ge-
boden, naar waarde weten te schacte.n.

Veie handeiaren hebben de neiging de
comptabiliteit als een nutteloos rader-
werk te beschouwen, als een dienst die
de algemeene onkosten opdrijft «zonder
iets op te brengen. Men redeneert dik-
wijls als volgt: ik heb geen wetenschappe-
ÜJK ingerichte boekhouding nopdig.'kwin
zooveel per honderd ; ik weet anderzijds
noe hoog mijn algemeene onkosten be-
loopen. Ken eenvoudige regel van drie,
dan een aftrekking en mijn winst is be-
paald ! Welnu, hoe prachtig die redenée-
ring ook lijkë, toch is zij in meeste ge-
vanen valsch. Op het einde van het boek-
jaar blijkt dan ook al te vaak hoezeer
de uitslagen, verkregen bij het afsluiten
van de rekeningen (wanneer ze ten min-
ste regelmatig worden bijgehouden) ver-
schillen van de vooruitzichten.

Noodgedwongen doet men ten slotte
datgene waarmede men had moeten be-
ginnen, namelijk zijn boekhouding naar
de regels der kunst inrichten of beroep
doen op de medewerking van een ernstig
Doekhouder. in zoo'n geval mag men zich
nog gelukkig achten indien men de voor-
zorg genomen heelt daarmee niet te lang
te wachten, want het gebeurt niet zel-
den dat de handelaar pas een beslissing
neemt op het laatste oogenblik, wanneer
hij niet meer klaar ziet in zijn zaken of
wanneer de concurrentie de opbeuring
van zijn bedrijf reeds bemoeilijkt. Die
handelaar is als de kapitein die eerst
dan een loods zou aanmonsteren wan-
neer het schip op een klip geloopen is.
De ondervinding leert" dat heel wat fail-

lissementen zouden kunnen vermeden
worden, vele ondernemingen grootere
jaarwinsten zouden kunnen boeken, in-
dien een behoorlijke comptabiliteit ge-
houden werd.

Deze cursussen zijn eveneens geschikt
voor degenen die een ambt waarnemen
in den handel of in de nijverheid of In
de openbare besturen, en geen voldoen-
de handelsonderwijs hebben genoten.
Deze personen hebben soms de jaren
moeten laten voorbijgaan zonder dat het
hun gegeven was zich voldoende op de
hoogte te stellen van de handelsweten-
schappen die van een beambte terecht
worden vereischt.

De jongelingen kunnen er, in vele ge-
vallen, de huil ontbrekende bevoegdheid
verwerven om in hun werkkring een ver-
antwoordelijken en derhalve winstgeven-
den post te veroveren. En de juffrouwen,
zij ook mogen niet uit het oog verliezen
dat sedert de laatste jaren de handels-
huizen en openbare besturen vele vrou-
welijke elementen hebben aangeworven
om haar bedieningen van hulpboekhou-
der, boekhouder en handelscorrespon-
dent toe te vertrouwen. De kennis van
het boekhouden is immers een flinke
aanbreng, die haar in de gelegenheid
stelt beter betaalde bedieningen te vin-
den.

Ten slotte staan de handelslessen open
voor degenen die een technische oplei-
ding hebben genoten en de bij hun vak
aansluitende zaken beter willen begrij-
pen en een juister Inzicht wenschen te
bekomen in de ware taak, die zij In de
voortbrengsfc te vervullen hebben, onge-
acht de mogelijkheid zich voor eigen re-
kening te vestigen en hun ondernemin-
gen op oordeelkundige wijze te leiden.

Ook belangstellenden, die niet de vol-
ledige opleiding wenschen te bekomen,
worden toegelaten en kunnen zich op een
of meer cursussen naar Keuze laten In-
schrijven.

Q OVERLIJDEN
Wij vernemen hej; overlijden van den

heer Emtel Asaert in den ouderdom van
64 jaar. !

Meermaals heeft «Het Visscherijblad»
de aandacht van zijn lezers gevraagd
voor de. prachtige scjieepsmodellen die de
ze- sympathieke visschersvriend wist te
vervaardigen.

Wij bieden aan zijn weduwe alsmede
aan de families Asaert en Dubois onze
innige deelneming aan. :

• BUREAU VOOR BEROEPSORIEN
TEERING

Zooals aangekondigd had Zondag 1.1.
op het stadhuis eeh vergadering plaats
van het Bureau voor Beroepsorientee-
ring. Voor een groote belangstelling be-
staande uit afvaardigingen van kustge-
meenten, onderwijzend personeel en an-
dere belangstellenden^ werd het woord
gevoerd door de HH. burgemeester, Cly-
bouw, Leys en Verhelst die een uiteen-
zetting gaven van dit bureau.

Deze instelling die thans slechts offi-
cieus is, zal weldra officieel erkend wor
den.

De lessenreeksen vangen Zondag a.s.
aan en worden gegeven in de Rijksmid-
delbare Meisjesschool.

i|ZERWAREN -
QUINCAIUERIE

Jack DELANGHE
Nieuwpoorrsche Steenweg, 34

ALLE HUISHOUDARTIKEL8
— EN ALAAM —

H. R. 3673 Tel. 72.072
(27)

• ONZE TRAMS
Zou er geen mogelijkheid bestaan dat

onze stadstrams wederom, zooals dit
vroeger het geval was, het volledig t ra -
ject zouden afleggen, d,L dat ze van
het theater af zouden doorrijden tot h'jt
Kaaistation. We zijn er van overtuigd,
moest onze Trammaatschappij tot deze
beslissing willen overgaan, ze heel zeker
een groot aantal personen zou genoegen
doen.

MONSTERING VAN PAARDEN
Op Vrijdag 20 en Maandag 23 Febru-

ari a.s. zal in onze stad eèn monstering
van paarden plaats hebben.

ü KAARTPRIJSKAMP
Op Zondag 22 Februari kaartprijskam»

bij Marcel Tempere, Café du Boulevard
Torhoutsteenweg, 334b, met 100 fr. voor-
in G en het inleggeld. Inleg 5 fr. per man.
Inschrijving om 2 uur. Begin om 2,30 uur.

Bandagen

Orthopaedie
BREUKBANDEN

naar maat en vol-
gens geval.

BUIKBANDEN
voor hangbuik,
zwangerschap, na
operatie.

ORTHOP/EDIE
APPARATEN

voor ruggraat mis-
vorming, beender-
zlekte.

KUNSTBEENEN
in licht metaal.

7, H. Serruyslaan, 7
O O S T E N D E

ONTJ/ANGSTUREN: ieder xoerkdag, van
9 tot 11 en van 2 tot 6 uur. •

(2»

• ZENDER-BRUSSEL
In den laatsten tijd geeft zender Brus

sel (het vroegere N.I.R.) in zijn uitzen-
dingen van nieuwsberichten, geregeld
nieuws uit onze stad. Ook de visscherjj
wordt niet vergeten en het doet ons ge-
noegen te hoqren dat de initiatieven die
«Het Visscherijblad» neemt, eveneens ter
sprake komen, zij het dan ook, eenigszins
gedraaid !...

M GASTON DURIBREUX
Van onzen talentvollen prozaschrijver

Gaston Duribreux die tevens voorzitter
is van de Kamer van Letterkundigen,
afd. Oostende, werd Maandagmiddag
vóór zender Brussel, een fragment uit
«Bruun» den visschersroman bij uitstek,
voorgelezen. Herinneren wij er aan dat.
G. Duribreux ook de schrijver is van"
«Derina». • rf

H ONZE STADSMUSCHJES
Door de goede werking van «Boeren-

hulp aan Stadskinderen» afd. Lucht en
Leven Oostende, werden Jn de afgeloopen
weken 72 Oostendsche kinderen uitbe-
steed: 20 te Her, 23 te Berlaar en Zater
dag vertrokken er weer 29 (9 jongens en
'M meisjes) naar Kónlngshooikt in de
provincie Antwerpen, waar Berlaar en
Lier niet ver af liggen.

De ouders die hun kinderen willen
uitbesteed zien, mogen nog steeds hun
adres opgeven aan het secretariaat: 4,
Gentstraat.

• TIJDELIJK PERSONEEL
Het College van Burgemeester "•

Schepenen der stad Oostende-heeft hii
bij de eer aan de belanghebbenden
laten weten dat een oproep uitgesci
ven wordt .voor het aanwerven van t
tijdelijke klerken-teekenaars voor
duur van zes maanden.

De candidaten moeten voldoen aan
volgende voorwaarden:

a) Belg zijn en van onberispelijk
drag.

b) de burgerlijke en politieke rech
genieten. -

c)' in 1941 minimum 20 en
35 jaar oud,zijn Voor hen die de
deelen kunnen inroepen der wetten
1S19-24 (oudstrijders, invalieden, ei
wordt de ouderdomsgrens gebracht
50 jaar.

d) het diploma bezitten van bouwt
dig .teekenaar of een getuigschrift ki
nen voorleggen dat ze werkzaam gê
zijn bij een architect. '
e> niet aangetast zijn door eenige k
'en gebrek waardoor ze ongeschikt
den zijn om een openbare betrek
waar te nemen.

f) niet onder toepassing vallen van
verordening van 28. October 1940
den militairen bevelhebber in Belgig
Noord-Frankrijk (Jodenyerordening) j

Het Schepencollege behoudt 'zich
recht voor eventueele ónder de candi
ten, die aan de gestelde •: yoorwaan
voldoen een examen in te. richtëri.De
goeding is vastgesteldd op . 45 fr.
werkdag op basis vanl00-t.nl-

De' aanvragen, vermeldende ru
voornaam, adres, geboorteplaats eh l
turn moeten bij .het College van Bun
meester en Schepenen toekomen uiter]
op 24 Februari 1942- De aanvragers mi
ten tevens aanduiden of ze aanspr;
kunnen maken op de voórdeelen van
wetten 1919-1924 op de invalieden, oi
strijders, oorlogsweezen, enz. en in va
ke hoedanigheid. Dit laatste moeten'
staven met bewijsstukken. ••,•..

R FIETSBANDEN
Door de zorgen van het gemeente

stuur zullen.alle leden „van politie; braj
.weer, luchtbeschèrming;T water, gas-
electriciteitsdiensten, fietsbanden bel
men voor de uitoefening van hun we
zaamheden.

Ër wordt geen onderscheid gemai
wanneer de fiets, eigendom is van
stadsbestuur of van den s'tadsambtena

H DE BESTRIJDING VAN DEN SLU
HANDEL

wordt steeds nog voortgezet.
Op 25 Januari, om 17.15 u. werden

kg. gerookte haring aangeslagen' aan 1
station van Öostende-Kaai, ten- nadd
van onbekenden die op de vlucht si
gen toen ze zagen dat ze betrapt werq

Op 25 Januari om 20 u. werd de
naamde Madeleine Maertens, wonei
Buurtspoorweg 48, te Breedene, in ov
treding genomen aan het station Oos
d(:-Kaai wegens onwettig vervoer
een hoeveelheid wollen kinderkleei
en een hoeveelheid pakken breïwol

Den 30 Januari om 1Ó.3Ó u. werd Ml
rice Boury, wonende Kerkstraat, 26,
Middelkerke, in overtreding genomen
het station Oostend-Kaal, wegens
v-ettig vervoer van 9 heërenvesten (si
pull-overs), 14 mans pull-overs, 7
mes pull-overs, 1 kistje sigaren vanj
stuks en 6 pakjes cigarillos.

- Op 31 Januari om 17.30 u. op de
dersweepplaats, in het café; «Milh
car» werd procesverbaal opgemaakt
laste van onbekenden,, wegens ontti
king aan den regelmatigen handel
640 kg. versche haring' .

Aan deze laatste 'vaststelling heeft]
v l i e g e n d e -conti"•' **--•-- -- j • > -—«*• -•"—J

haar '
m DE HERVORMING VAN DE

v NIJVERHEIDSSCHOOL
, Zqoals ons blad reeds heeft medi

deeld zullen er groote omvormin
plaats grijpen in de nijverheidsschoo
zullen thans drie afdeelingen aan i
inrichting verbonden worden: een Ij
dels- een bouw- eh een werktuigkum
afdeeling. Voor later voorziet men de
richting van een afdeeling in de schee
bouw. Ten gepasten tijde zullen
hierop terugkomen. •

9 «DE DAMES MET DE GROENE Hj
DEN»

Men inocht er zich aan verwachten
het gezelschap Ghys en Coucke, na
succes dat het behaald had met de
voering van «Meisjes in Uniform»,
bij dê pakken zou blijven zitten en
weldra een tweede bezoek, zou' brer
met een ander stuk dat evengoed
het eerste zou in den smaak valle:

Dat zal dan ook gebeuren eh we
Zondag 22 Februari, óm 14 uur in
Stadsschouwburg alwaar zal opgetn
worden met «De Dames met de gn
hoeden» het beroemde blijspel dat
ontelbare vertooningen kende en
verfilmd werd.

In de hoofdrollen zullen optreden]
De Vuyst; Louise Soudan; Betsy Vi
en Tilly Grison als Tolcide Rosalie, *
ne en Marie. . '."

Mevr. Van Outryve, • een Oostend:
tooneelspeelster, die eene veropenbai
was in «Meisjes In Uniform», vert
de. rol van het jonge nichtje Arlette,'
Clercx, van den_Kon. Ned. Schouwbj
typeert de verlegen professor Hyacjr|
Rogep: Van Cauwenbergh is de idj
aanbidder van de jonge Arlette.

Verder signaleeren wij nog in
eerste rang distributie, Mevr. Donin
Ernestlne, de meid, én Frans Borreni
als gemoedelijk deken.'

Dit werk, dat een schaterlach is
het begin tot het einde, en-slechts
derbroken wordt door een kort oo:
blijk van teedere gemoedelijkheid.zajl
wis een volle zaal lokken. De.reg'
in handen van Cl. Van Outryve.

Thans kunnen reeds de plaatsen
sproken worden bij den schouwbiT
waarder, Christinastraat.

i A. B. G.
• Die se I-
S Motoren

Anglo - Belgian O
Nijverheidskaal, 39, GENT © Tel. 53265-53277

Voor alle inlichtingen zich wenden tot den heer
BOYDENS,Velodroomstraat,4,OOSTENDE



« HET VISSCHERIJBLAD •?

APOTHEEKDIENST.
5ondag"X5; Februari zal de. apotheek P.
•nelard» hoek/ Kerk- en Laiigestraat,

li den dag open zijn.

FONTEINIERSDIENST
/anaf Zondag tot en met 21 Februari
de fontelnier Boute Henri, 72, do Smet

^Naeyerlaan. den dienst waarnamen.

AANBESTEDING
f Herstellingen aan de voetpaden op de
liiRsnormaalschool te Blankenbèrge.
laagste.aanbieding: Sansens Pietor,
Innkenberge met 16.150 fr.; hoogste aan
leding-Wybo L., Oostende; met 20.637 f

CINEMA'S
[programma van Vrijdag 13 tot en met
kisda'g 17:Februari: " '
[COLISEE, Kerkstraat. ~ 1. Ufa-actuaU
Ijten; 2. Qultuurfilm; 3. «Goüd.in New-
Msco mèt Apriy ïdarkant én Hans Söhn-

. , , A, Kerkstraat. — 1. Ufa-
Itualiteiten; 2. Documentaire film (De
[eld van'het Stadium); 3. «De Vos van
|lenar\'ön»- mét Olga" Tschechowa en
Lrdinand Mariah.
jZoridagnamidda'gvërtoöriing te 15 uur.
lïondyertböningèn té 1930 uur.

KLACHTEN VAN BLANKENBERG-
SCHE VISSCHERS

Jüe BÏahkenbergsche visschers klagen
Ier de behandeling welke zij ondergaan
Lnneer zij met hun visch andere ha-
Ins aandoen. •
f De aahigestelden Van de Corporatie zou-
jen volgens hen dit alles naar goeddun-
bn laten gebeuren.
I Wij zeggen: wat meer broederlijkheid
lare géwènscht. . . :

Tin deze tijden moeten wé elkaar liel-
|?n en steunen: . , ;

, BURGERLIJKE STAND
Geboorten: Willaert Gerarda, Nieuw
.unster.
Overiijderis: Willaert Gerarda, 1 dag
ieuwmunster; Vandermeer Alfons, 74
iar, écht. Bullynck Bertha, Visschers-
raat, 51; Monset Franciscus; 73 jaar.
igeh. j^isschersstraat, 29; Hasenjager
iaric^TP jaar, wed. van Mullem. Jozef,
i Tropzlaari, 5: De Wulf Maria; 76 jaar,
td. Gèzellë Thomas, Nieuwstraat, 8.
Huwelijk: Mëngfe Achiel, Brugge met
andendriessche Augusta, alhier .

V A N D A A G

';;••-; Ë6RSTE VRIJDIG

• • ' • • ' • . • • " 1 3 .

VAN HET JAAR

Vergeet'ten minste niét u w
uw biljet of uw vijfde der

otery Winterhulp
koopenom uw kans te wagen bij de

T R E K K I' N G
DEN 21 FEBRUARI

Een mïHioen voor 50 frank !
200.000 fr. voor 10 frank.

(685)

HET UITVAREN DOOR HET IJS BE
LEMMERD

Het; gure weder, de hevige koude der
tatstè dagen had het visscherijbedrijf
im geslagen eri. de visschers enkele da-
en geH^yongen rust opgelegd.
Maandag jl. bleek hef weder wat ge-
adiger te worden doch de haven die
chtelijk töegèvroren was, belemmerde
et uitvaren. De Kustvisscherijcentra'.ï
au Niéuwpoort, welke nooit rust kent e;i
ieeds in de bres staat voor de belangen
nzer. visschers, toog onmiddellijk aan
et werk •'•'. , ' •' ' ' • • . ' .
Door het bestuur van de Kustyissche-
ijcentrale werd bij de puitsche Marino-
ïerheid een .aanvraag ingediend, om t
*omen dat het baggerschip «Maas-
)m»:die in dè haven gemeerd lag, als
sbreker mocht diensj; doen en de haven
oor onze visschers'open te maken. •Het~
|»n dan ook bereidwillig toegestaan
erd en konden de vaartuigen terug zee
fezen. •

EEN NIEUW SUCCES VOOR « D ï
VLAG»

Onder buitengewoon gioote belangstel -
ng had Zondag jl, in de zaal «Zanne
in» passend versierd met Duitsche en
laamsche kleuren, een muziekavond
laats die tot een nieuw succes van «Do

jsalle, Jf lag» is uitgegroeid.
Deze militaire muziekavond hadden
ij te danken aan hét Muziekkorps °nf.
dement Abé in samenwerking met de
aatselijke cel van «De Vlag», die zich
een moeite spaart en zijri inspanningen
n toenemend succes beloond ziet.
De feestavond werd ingezet met de
antate, Dir, Seele des Wetalls» van den
rooten meester W. A, Mozarjt, onder de
iding van Uff. Schütz, gevolgd Van een
meert voor klavier kamerorkest.
Op het programma van het eerste ge-
tfltê kwamen verder nog voor, oude
uitsche Volksliederen uitgevoerd door
£t Koor van de Wéerniacht.
Het tweede' gedeelte gewijd aan Drie

Marchmuziek door het Regi-

vert

mwen M a r c h u z g
entsmuziek Abé, oiider de leiding van
berw. Reichmann, behaalde den ver-
achten bijval.
«De Vlag» heeft ons nogmaals een
aar aangename uurtjes bezorgd en 's
'- avond tot een echt prapagandafeest
•tgegroeid,

KINEMA'S
Uannekin. — «Moederliefde*. Kultur-
l'in. Ufa-actualiteitcn. .
INova. — «Drie Walsen». Uf a^actualltei-

UITREIKING DER ZEEPKAARTE :
VOOR DE PERIODE MAART-APRII.
M :

nleüwé zeepkaarten worden af gele-
frd op volgende dagen: Op Woensdag

Februari aan de gezinshoofden wier
lam begint niet de letters A tot K.

[Op Donderdag 19 Februari voor de let-
|ts I, töt Z. Telkens van 9 tot 12 en van
P tot 17 uur aan de loketten van den
fvoorradingsdlenst, stadhuls, Ie ver-
ging.

, SLACHTOFFERS VAN DEN IJZEL
[Het guur weder heeft ook zijn slacht
p r s gevergd. Mevrouw: Maurice Rey-
FHick deed zoq'n bngeltikkigen val dat
I' mèt gebroken arm werd opgenomen.
lWed. Mercler liep eveneens een arm-
l«uk op.
[Vrouw Romanle Schramme gleed uit
• brak het been. ZIJ werd naar het hos-
'aai te Brugge overgebracht,

. BURGERLIJKE STAND
I Sterfgevallen.: Calcoen Carolus, 83 j . ;
fC Êhüömène, kloosterzuster, 69 Jaar;
ahdh Ëiigelbctt, 74 jaér.

Stoömmachienen-Mot^reu-Btooinketeis

IndustrieBle des Pëcher ies
^ Samenwerkende • Vennootschap . ' . " . •

. R E E D E R I J K A A I ( r e c h t o v e r d e S l ipvyays )

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

Oliën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz., enz.
f al. 71741 en 72781 Postcheck 99136 Handelsregister 95
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Breedene
m BOEKERIJ TE SLYKENS

Te" Blijkens, bestaat een openbare boe-
kerij, voorzien van vele en.uitgelezen boe-
ken.Deze boekerij staat open -'oor alle in-
woners, die in boeken ontspanning, ver-
edeling en opvoeding wenschen te zoe-
ken.
" Bezoek deze bibliotheek, waar een boe-

kenlijst ter inzage ligt, die in de huidige
benarde omstandigheden het meest be-
koren en meeslepen kan
M KOEPOKINENTING >

Vorige week werd er overgegaan tot df;
kostelooze koepokinenting. Wij wijzen de
ouders nogmaals'op de' verplichting hua
kinderen tusscheit de derde. en achtste
levensmaand te laten inenten, bij nala -
tigheid zullen ze gerechtelijk vervolgd
v/orden.

^iCll
§ baderien krioelen |

H BROUWERSWAGEN IN EEN SI OOr
Zaterdagnamiddag kwam een brou-

werswagen .tengevolge van de gladheid
der baan in de Dorpstraat, ter hoogte
van het kleine electriciteitsgebouw in
een diepe sloot terecht. Slechts stoffe-
lijke schade.
B WINTERHULPNIEUWS
• Zaterdag 1.1. om 10 uur in den voor
middag had er in de patronaalzaal t .
Breedene-dorp een verkoop plaats van
doozeri conserven, ongebrande koffié.enz.

Wij hebben hiervan geen. mededeeling
gekregen; liet was toch billijk dat een-
ieder hiervan op dé hoogte zou worden
gesteld; thans hebben enkele bevoor-
rechten hiervan kunnen genieten.

In het vervolg zou Winterhulp h-er
aan wat meer publiciteit kunnen geven

INKOOP VAN
GOUD - ZILVER T BRILJANTEN
Ef AAN HOOGSTE PRIJZEN •".- B

•M'A X
3?.AI-f. P i e t e r s l a a n , 13 - Oos t ende

S c h a t t i n g k o s t e l o o s

•• Het publiek wordt er attent pp ge-
ïnaakt dat verloren of zoekgeraakf
vischkaarten in geen geval kunnen ver-
nieuwd worden; ideze. kaarten moeten
bijgevolg zorgvuldig bewaard worden.

.Wij herinneren er aan dat de inschrij-
ving bij een zekeren vischhandelaar niet
jneer geldig'Mjn.elkeen ni:-o zich met zijn
kaart in : een yischwihkel naar eigen
goeddunken' bevoorraden';

H BEVOORRADINGSNIEUWS :
— De. kleederkaarten welke nóg ntet:

afgehaald zijn,' worden 'slechts uitgereikt
iederen dag van 9.30 tot. 12 uur in htt '
bevoorradingsbureel. School Ibis, te Slij •
kens.-- • ' ' •. "
' — De bijkomende rantsoeneeringsze-
gels voor de werkgevers zullen worden
uitgedeeld vanaf Maandag 16 tot en met
Vrijdag 20 Februari 1942, telkens van;
9.30 tob 12 uur in het bureel van ravi-
tailleering.'-.., , .

— Er worden geen aanvragen voor
schoenen meer aanvaard tot nader be-
richt daar èr thans reeds aanvragen voor
handen zijn voor zeven maanden.
: — Voor degenen die een voorraad ko-
len hadden, zal de inschrijving voor ei»
volgende maanden geschieden op de eer-
ste - vijf werkdagen van de maand.
m BURGERLIJKE STAND

Geboorten: Dumaréy Henri van Fer-
dinand en Lowijpk Lucy; Rombouts
Fraricine, van Rombout en van Peéters
Anna; Balliere Frieda, van Juliana e.i
van Catrysse Maria.
-Huwelijksafkondigingen: Van Hyfjte

Alb., wonende te Breedene en Devriendt
Marguerite, wonende te Steene.

Huwelijken: Janssens Oscar en De-
clercq Simone, beiden alhier; Declercq
Ilonoratus, wonende te Oostende en Bor-
goo Valeria, alhier; Lams Gaston en Van
}'raet Angèle, beiden-alhier. •
M ALGEMEENE VERGADERING VAN

DEN BOND DER KROOSTRIJKE GK
ZINNEN

Op Zondag 15 Februari '1942, om 14.30
uur gaat er zooals wij reeds ineen vorig
nummer hebben gemeld, de algemeene
vergadering door van den Bond der
Kroóstrijke Gezinnen,- bij Pieter De-
schepper, Dorpstraat, 183, te Breedene-
dorp.

Al de kinderen der leden worden vrien-
delijk uitgenoodigd tot 'n aangenaam en
verkwikkend KinrierfPtst, dat zal gegeven
worden in de lokolerTvan de zusterschool
te Breedeno dorp mat aanvar.g stipt om
16 uur. : '

De algemeene vergadering zal stipt te
14.30 u. en het kinderfeest te 16 u. be-.
ginnen. Ieder kind zou voor het feest
zooveel mogelijk een tas of kom moeten
medebrengen. Enkel de kinderen bene-
den de 15 jaar zullen worden toegelaten,
ook wel de ouders die hun kinderen ver-
gezellen, doch niet óm te proflteeren:

LEVENS VERZEKERIIIQ
«I Inbcoilp vat»

ORLOGS.
R I S I C O

B U R G E R S

ÏMERCATOR »i. FranitllVUll
ANTWERPEN)

Heist

' -; f652)

ü DE WINKELIERS EN DE VISCHBE-
DEELiNG ••;••

Aan de kust. wordt mei reden geklaagd
óver de slechte vischbedeeling. Winke-
liers-verkoopers. zijn benadeeligd .in de
hun toegekende hoeveelheid versche en
bewerkte vischprodukten. Wij nemen
Heist als voorbeeld. Daar zijn vischhan-
delaars die sinds tien a twintig jaar een
vischhandel. uitbaten en enkel hun in-
komsten putten uit den vèrkööp van
visch in eigen winkel. Deze vischwinkels
voldoen aan. al de gestelde voorschriften
van hygiëne, enz. En toch worden zij
minder goed bedeeld en vallen zelfs op
een derde van de hoeveelheid visch toe-
gekend aan hen die nooit een vischwinkel
uitbaatten en slechts van den leurhandel
leefden. Het is de wensch niét deze visch-
handelaars dood te leggen, maar de be-
deeling zou rekening moeten houden van
het feit dat het aantal klanten met den
dag in deze winkels afneemt, daar de
hoeveelheid visch ontoereikend is om
iedereen te voldoen en overgeloopen
wordt naar winkels die driemaal zoo
goed bedeeld worden. Waarom aan som-
migen meer dan aan anderen?

Wij laten het woord aan de bevoegde
instanties. Een evenredige bedeeling zou
heel wat meer winkeliers en klanten te-
vreden stellen. Er moet orde komen in
deze zaak.
H IN HET SLACHTHUIS .

Gedurende de maand Januari werden
volgende dieren geslacht: 23 stieren 29
essen, 82 .koeien en vaarzen, 7 kalveren
en 25 varklns. Totaal: 166
B INSCHRIJVING VOOR BOTER

De inwoners welke voor- hun boter in-
geschreven waren bij den heer Alfons
Vandewalle Duinenstraat, 6, kunnen
zich opnieuw bij hem laten inschrijven.

Voor de inschrijvingen zich melden,
voorzien van de bevoorradingskaart, op
het bureel der bevoorrading,- uiterlijk
tot Zaterdag middag 14 Februari.
KI VINKENZETTING

Zondag 15 Februari om 14 uur bij den
heer Frans Knaeps, Café «Derby Plage»
(Pension Mariette) .Parkstraat, 29, vin-
kenzetting voor de leden alleen. Ver
scheidene prijzen. .
IS APOTHEEKDIÈ34ST.

Op Zondag 15 Februari zal apotheker
J. Lamoral, Prins Alberststraat, den
dienst waarnemen van 9.30.tot 122 uur en
van 16 tot 19 uur.
e BIOSCOOP
•• In «Royal Ciné» deze week «Goud van
New Fresco» met Hans Sohnker. Daarbij
ed Ufa-actualiteiten en een kultuurfilm.
De vertooningen 'gaan 'door als naar ge
woonte.
iM ERGE VAL
,.,',:K. Van B. die zijn vrouw zag vallen,
wilde haar ter hulp snellen doch - viel
eveneens. Beide personen liepen vleesch-
wonden op aan hét hoofd die door een
geneesheer moesten verzorgd worden.

Afval — Déchets
1a, VELDSTRAAT — Tel. 721.97

(68ü

Reclitbaeiken
RECHTBANK TE BRUGGE

Scheldwoorden. —, De politiecommis-
saris van Breedene was belast met de
inkwartiering van troepen op de - gu-
meente. De Gezusters St. die samenwor
nen hielden er niet aan soldaten te
huisvesten; ze scholden den politiecom-
missaris uit. Om deze redenen werden
ze veroordeeld tot 350 fr. geldboete of
15 dagen, 2 jaar voorwaardelijk.

Van alles wat. — Twee Oostendenaars.
De Kegel August en Van Parys, stonden
terecht voor den diefstal van autoban-
den, voetmatten, kisten met sardinedoo-
zen, schoenen enz. Ze werden beiden
veroordeeld tot 6 maanden gevangenis-
straf en 1582 fr. boete. De Proküreur des
Konings beval hun onmiddellijke aan-
houding.

Naklank der Meidagen van 1940..— Fr.
van Oostende stond terecht voor een
droevige en ingewikkelde zaak. Vóór den
oorlog was hij in dienst als chauffeur
bij Ch. R. eveneens" van' Oostende. Bij
het uitbreken der vijandelijkheden werd
hij door zijn patroon gelast, vluchtelin-
gen naar Frankrijk over te brengen m-n
een auto «Blitz». Hij bleef een langen
tijd in het buitenland en de auto ging
verloren. Daarvoor werd hij door zijn
patroon ontslagen. Het werd nadien uit-
gemaakt dat hij de «Biitz» voor enkele
duizende franken verkocht had aan een
zekere D. Op den terugweg nam hij een
«Renault» die langs de baan door de
vluchtende troepen was achtergelate ï
geweest. Om de grens te kunnen over-
steken nam hij de plaat van een an-
dere auto... tot oveimaat van ramp viei
de «Renault* in panne.

Maar Fr. vond er iets op. Hij nam do
auto in remoreme met een «Peugeot*
wagen... die op zijn beurt ook stil viel
te Kortrijk, zoodanig dat Fr. met een
rijwiel naar Oostende terugkeerde.

De eigenaars van de twee laatste voer-
tuigen werden terug in het bezit gesteld
van hun eigendom.

De «Blitz» bleef nog te vergoeden. Fr.
had er reeds een naaimachien voor ge-
geven.

De Rechtbank wil slechts vonnissen
wanneer de «Blitz» heelemaal zal ver-
goed geweest zijn, hetgeen Fr. beloofde
van weldra te doen. Als verdediger in
deze zaak heeft hij Meester Sabbe aan-
geduid.

Rijwieldief, — Janssens G. en M., bei-
den uit Oudenburg stonden terecht uit
hoofde van rijwieldiefte. Hen ontvreemd»
rijwiel behoorde toe aan De Schacht. De
uitgesproken straffen waren uiterst
zwaar. Janssens G. werd veroordeeld tot

maanden gevangenisstraf en 182 fr.
geldboete of 15 dagen gevang. Ja'nsstns
M., medeplichtige in deze zaak, kreeg 3
maanden gevang en 183 fr. geldboete of
J5 dagen. Voor J. G. werd de onmiddel-
lijke aanhouding bevolen door den Vieer
Procureur des Konings

Ongewettigd vervoer van alcohol. .-•
Uit hoofde van het vervoeren van al-

cohol zonder daartoe" de noodige machti-
ging te bezitten werd G. L. uit Helst ver-
oordeeld töt 350 fr, geldboete of 8 dagen
'gevang zonder schorsing.

Belastingen op
löoiien in de

Visscherij
Van verschillende zijden, wordt ons de,

vraag gesteld, welke belastingen mogen
geheven worden op de loonen welke de
visschers verdienen. . .

Zoo laat ons iemand weten dat hij vo-
rige maand 9.500 fr. met den haring ver-
diende eri nien'er 907 fr. van afhield.
Thans had hij er 39 duizend opgeraapt
en heeft men niet"minder dan 16 dui-
zend frank afgehouden niettegenstaande
hij drie kinderen heeft: v

Wij. hebben ons bij de belastingen
hieromtrent ingelicht en ziehier wat men
ons'j
. p ë barema's voor afhoudingen op de
lcóneri afen'f.Öe bron zijn te verkrijgen
in;het :bureau van de belastingen.

Gelet óp de onregelmatigheid, waar-
jüèê". de uitbetaalde loontn aan de ma
trozen gepaard gaan, ware het logisch
dejiitbetalingen te beschouwen als maan-
deïijksch loon eri op het beclrag er van
evenals de er mede verband houdende af
te houden belastingen de regel van drie
toe te passen.

Inderdaad, de loonbarema's door de
belastingen uitgegeven!"gaan maar tot
een loon van 8400 fr. ^er. maand, zoodat
velen niet weten welk bedrag ze hier-
boven moeten afhouden.

Een stuurman is gehuwd en heeft drie
kinders ten laste. Welk bedrag moet hij
betalen op 39.000 fr.

Op 8.400 fr. is af te houden: 923,20 fr.
'Op 1.frank is 8400 maal minder af te

houden
en op 39.000 fr. is zooveel maal meer af
te houden of (923,20 x 39.000): 8400 =
4.286,28 fr. af te houden.'

• Met deze regel toe te passen, de tabel
van de belastingen in handen hebbende,
kan men niets ten laste gelegd worden.

Zij die moeilijkheden hebben, mogen
óns inlichtingen vragen We zullen ze
beantwoorden nadat de sóm mm 7,50 fr.
voor onkosten gestort is in zegels of op
ónze poslcheck.

Feiten van de Week
DONOHRDAG 5 FEBRUARI

De •' krijgsverricniingen. • — waarop
thans het meest 'de'aandacht wordt ge-
vesugd, is net groot aigemeen oiiensiet"
aat ue Japansene troepen sedert woens-
aag om ia u. nebuen ingezet tegen de
iiïicscïie sleutelpositie fcsmgapore. Dit oi-
iensiei Degon met gioote DOinoardemen-
cea aoor de zware Japansene artiuene.
oe isnesene pers is eensgezind . om te
verklaren dat dè strijd Dijzoaoer nara
•zal zijn. " . . . . '

Op ae andere fronten, zoowel in Bir-
ma ais m Australië, naait de Japansene
inaent si'eeas de Dovennand. Overal
weiden grooce vernielingen aangericht,
zooais de lucntoasis en net rauioscatioa
ie naiigoeii', nei OOK. creoige V te fc>m-
gapore en. dé oonogsnaven Seiétar. De
opinaisca yaa üpi.-genei'aai Hommel op
aet AmKariont gaat, spijts nevigeu
xjricscaen . tegenstand, onverminderd
vooit. iJe staa i)eina ligt reeds acntei
den rug. Bij dezen opmarsen werd een
zeKere- noeveeineid oonogsouit gemaakt,
op oiv, non t neersent- tnans een buitèn-
gevvooa siecnt weder, wat de. operaties
i'atiga' beide- zijden -bemoeilijkt. . -.

•Aan.' net Oostelijk iront werd het
bornpaideineat van,: Leningrad hervat.
ue ;-ltussenv'gaari onopnouaeiijk verdei
inet,.nuiine aanvallen, ea zoo maakt hec
jjuicsene legerDenclit bekend dat de
r-tuMsea reecis 123, maal. geprooeerd heb-
oen orn den ring rond Leningrad te
otekeii. "

VRIJDAG 6 FEBRUARI
De krijgsverricïiiingen.' ^- Ter 'hoogte

vau Java werd een nevige zeesLag ge-
aouden tus^caeiï de Japanners en üé
wed. Oost-iaaiers. In dezen siag zou een
giuot deel van ae wedenandscn^liidiscne
vioot vernietigd zijn geworden:-de krüi-
der i u e Kuyier», aismeüe een andere
Kiuiser, van netzeifde type, terwijl een
at'ide ernstig besenadigo 'werd. Ander-
zijas zijii at: Japanners er in gelukt
oamatuiaa (.wed. Borneo) te bezetten.
ue stnjd 'om bmgapore is eeiiigszins ge-
»urtd; er worden door de Japanners
vooroereidende maatregelen getroffen'
vuur eeh toekon^stige'landing. ïn Nïeuw-
Ziteianci weraen ahe reservetroépeh op-
jjeioepenyDe Britsche duikboot Triumph
is met op haar jjasis teruggekeerd.

Aan heu Airikairont zitten de As-
iroepen reeds op : .75 km. van Tobroek.

Aan het Oostelijk front hebben de
Duitsche troepen een tegenaanval ten
rt.-u. van Koersk uitgeoefend,' die met
succes bekroond werd.

ZATBKUAG 7 FEBRUARS
De kfijgsverricluingeii. — De volle-

aandacht gaat nog steeds • naar den
ötuien Oceaan, waar de Japansche ma-
rine stilaan heer en meester schijnt te
worden.- Naar de Japanners mededeelen,
tieboen zij 310.000 B.R.T. aan vijandelij-
Ke koopvaardijschepen vernietigd. Op
ömgapore worean koortsachtige verdedi-
gn.gsmaatregeien getroffen.

Aaii liet Ainkafront staan de Duitsch-
Itaiiaansche troepen weer op minder
dan 50 km. vn Tobroek. De stellingen
van Ain el Gazela werden bezet.

Van het Oostfront is er maar weinig
nieuws. Volgens Duitsche mededeelingen
sneuvelden ruim 18 000 Sovjets in twee
weken tijds in het centrale frontvlak.
Op alle fronten zijn er echte schermut-
selingen met wederkeerige successen.

ZONDAG 8 FEBRUARI
De oorlogsgebeurtenissen. — De derde

oorlogsmaand in het Verre Oosten werd
vandaag ingezet. Steeds blijft de aan-
dacht bij den strijd om Singapore. Het
Noorden van het eiland wordt hevig
door de Japanners gebombardeerd. In-
tusschen zijn de Japansche troepen ge-
land op een eiland in de straat van
Johore.

Om het. lot van Java, zijn de Neder-
landsch-iridische overheden bezorgd.

Aan hut Oostelijk front duren de ar-
wisselende zware gevechten voort. .;

Op het Afrika-front was er een be-
drijvigheid van verkenningstroepen.

Bij' de vervulling van zijn soldaten-
pilcht is Rljksmlnister Dr. Ing. Todt,
door het neerstorten van zijn vliegtuig,
doodelijk verongelukt.

MAANDAG 9 FEBRUARI
De oorlogsgebeurtenissen. — Officieel

werd heden te Singapore medegedeeld,
dat Japansche troepen op verscheidene
punten van de Westkust van het eiland
Singapore ontscheept zijn. Met pantser-
eenheden werd de straat van Johore
overgestoken. De eerste weerstandsnes-
ten wprden gebroken. De stad Batavla
werd door Japansche vliegtuigen aange-
vallen èn,gebombardeerd. Ook. Birma
Werd met bommen bedacht, voorname-
lijk In de frontstreek.

Aan het Oostelijk front hadden de
pultschers Sovjetaanvallen af te slaan
vooral In het Donetz-bekken, waar groor
te verliezen geleden werden.
; Van het front van Cyrenalka is er

niets bijzonders te melden. De Italiaan-
sche troepen hebben een luchtaanval ge-
daan op de haven v a n ' Alexa ndrle In
Egypte.

Notaris

VAN CAILLIE
te Oostende

RECHT VAN OPBOD

Ingevolge proces-verbaal van toeslag
van 9 Februari 1942 werd het huis te
Oostende, Eendrachtstraat. 35, sectie A
183W12, groot 188 vra., toegeslagen mits
9S.000 fr.

Ingevolge nieuw artikel 93 van de wet
van. 15 Augustus 1854 is er recht op te
bieden gedurende 14 dagen na den toe-
slag maar het opbod mag niet lager zijn
dan een .tiende van den toeslagprijs.

Alle inlichtingen zijn te beomen ter
studie van den werkenden notaris, Ka
pucienenstraat, 6. . (687)

Studie van den Notaris'

VAN CAILLIE
te Oostende,

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

TOESLAG

van
STAD OOSTENDE

• (Mariakerke)

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

' Ingesteld: 220.000 .V.1

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

Ingesteld: 105.000 fr.

3. Een woonhuis \
Nieuwpoortschen steenweg,. 461, groot
190 vra. . . . ;. - .

Ingesteld: 95.000 fr]

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

Ingesteld: 67.000 f r
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
van .

. S T A D OOSTENDE

Een eigendom
staande Louisastraat, 8, «Hotel Melbour-
nësï, gróót 289 vm. met alle meubels en'
mobilaire voorwerpen, onroerend bij be-i'
stemming. ' j

Ingesteld: 405.000 fr:
- Do.oi- de'liefhebbers'te bezichtigen den;
Dinsdag, Woensdag en Vrijdag van 2 toè
4 uur namiddag. ;

Alle' inlichtingen zijn te bekomen ter.
studie, Kapucienenstraat, 6, te OosA
tfcnde. (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. Fagade
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 26 FEBRUARI 1942,
te 15 uur in hét lokaal «Prins Boude-
wijn», St. Sebastiaanstraat 22, te Oos-
tende :

TOESLAG
van

een Handelshuis
met poort], Pakhuis: en achterhuis

Nieuwstraat, 25, te Oostende.
Opjyejrvlakte 157 m2.
Onmiddellijk genot.

Ingesteld: 06.000 fr.
Voor bezoek en alle nadere inlichtin-

gen zich bevragen ter studie. (654)

Agence Ch* Seys
Rogierlaan, Oostende

T E K O O P :
Schoon Heerenhüls, center van stad.

kan dienen als handelshuis. Occasie.
Rapportvilla, de Smet de Nayerlaan.
Schoon handelshuis, Langestraat.
Schoone Villa, Velodroomstraat.
Sohoona kleine Villa, Breedene-aan-Zeo.
Prachtige Villa-, bij center Zeedijk, goed

onderhouden, 300.000 fr. Occ,
Moderne Villa, hof, Zwaluwenstraat.
Schoon Huis, 14 plaatsen, Nieuwpoort-

stweg, Marlakerke-Northlaan. Prach-
tig onderhouden.

Kleine Villa, Opex, 90.000 fr.
Hotel-Pensioen, Zeedijk, 35 kamers.
Familie-Pensions, Zeedijk bij Pal. Hotel.

Alle confort 300.000 fr.
Rouwgronden te Breedene vanaf 20 (u:

Opex vanaf 80 fr ; Oj; .'00 meter van
de Elisabethlaan 120 fr. de v .m.

T E K O O P GEVRAAGD
Handelshuizen, burgershuizen, enz.,

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

Studie van'"deii Notaris

de GHELDERE
te Heist-aan-Zee

Bij Sterfgeval

INSTEL met premie
OP DINSDAG 3 MAART 1942, om 3.30

uur stipt namiddag in het «Café Dixys»
te Heist, Guido Gezellestraat. van :

Gemeente Heist, Pannestraat.. Ni- 75

EEN GSRIEVIC EN WELGELEGEN

Woonhuis
met afhankelijkheden en erve, groot on-
geveer 1 are 46 centiaren.

Bewoond zonder recht van pacht 'door
Mr. Th. Ciinckemailüe.

Studie van Meester

Pierre DENIS
Dokter in cie rechten.
Notaris te Nieuwpoort.

UIT TER HAND TE KOOP

1. EEN MODERN

Opbrengs thuis
niet winkels en vijf Fransche apiiartu-
menten, centrale verwarming en gedeel-
telijk bemeubeld. gelegen te Koksijde-
Bad. • •• •••' •

2. DE PUINEN VAN EEN WELGELEGEN

Burgershuis
op de «aai te Nieuwpoort.
3; Een huis
dienstig als herberg, gelegen te Niéuwpoort.

4. VERSCHEIDENE WELGELEGEN

perceelen Bouwgrond
ta' Koksijde-3ad, të Oostduinkerke (Duin-
park) en te Nieuwpoor.t-Bad.
- Voor alle inlichtingen zich wenden ten

kantore van voornoemden notaris Dehis,
Kokstraat, 9, te Nieuwpoort.

] Handelszaak
• ter overname gevraagd met of zon-'
;• der pacht. Schrijven om afspraak:
; Agentschap Elleboudti 76, Vlaan-
J derenstraat.
•
» .

: Eigendom met Inrijpoort
• te koop gevraagd in Oostende. —
• Agentschap Elleboudt, 76, Vlaan-
• derenstraat.
ï ' . (676)

ZOEKLICHTjES

IK ZOEK TE KOOP een overdekte boot
van 10 tot 12 meter lengte, nïet'mazout.
motor van minstens 20 P.K. Aanbiedin--
gen: :Lambrecht, Violettenstraat 12, Kok-
sijde. • (677)

BOOT TE KOOP: 8.20 m., marinemo-
tor 10 PK. m zeer-goeden staat, 2 gax-
naal- en 1 stroopnet. Genadige prijs.

Zich wenden bureel van 't blad. (678)

HEER- zoekt goede visscher bezittende
20.000 fr. zou niedeeigenaar worden boot
van 8.25 m.

Zich wenden bureel blad. (679)

TE KOOP een nieuwe Vischkorre. Zich
wenden bureel, van 't blad. • (682)

ZEER BEKWAME VROUW, bediende,
vraagt plaats voor alle bureelwerk, goe-
de getuigschriften, op de hoogte van
Fransche en Vlaamsche talen, alsook
si-.hrijfmachien. Schrijven onder letters
I. C. (683)

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

HEER; oud zakenman, zoekt plaats als
toezichler of . vertegenwoordiger, kan
Duitsch spreken. Adres bureel van blad.

(680)

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

(673)

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 vischgeriei,
twee garnaalkorren, warvan eehe splin-
ternieuw, een stroopnet, een zeil en een
nieuw fornuis.

Voor verdere inlichtingen en prijs.zich
v.-fcnden 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)

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 met ruime stapel-
plaatsen, zoo noodig met gemeubelde
woonkamers, goede ligging. Voorwaar-
den: Kaaistraat, 26, Oostende. (033)

OORLOQSSCHADE: Geteisterden kun-
nen kosteloos alle inlichtingen bekomen,
nopens expertisen en het Indienen van
hun dossier, bij
ED. DE VLIEGER, Architect, Expert
18, KONINGINNELAAN, Oos tende .

(629)
TE KOOP: Verschillende loten bouw-

grond. Voor Inlichtingen te begeven:
18, KONINGINNELAAN, Oos tende .

. (630)

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

Boksen
DE MEETING IN HET SPORTPALEIS

Asseloos en Marly doen zich gelden
Tijdens de Zondag te Oostende ge-

houaen bijeenkomst, werden de Oosten-
denaars Asseloos en Marly in de bijzon-
derste weasuuden betrokken. Ofschoon
zij tegen uoppens en Buddy voor niet
te onaerscnauen opgave stonden, heb-
ben beiden innn hun streng getrokken
en wonnen ze allebei met de punten na
een bevredigend gevecht.

Hieronder volgen de uitslagen:
Liejheooerskampen 4x2 min.:
Desmet (.Oost.) en" Vrancken (Brugge)

boksen ^onbeslist.
Jongbloet- (.Oostende) wint met de

pumen van Fioreal (Brugge).
ue Konink (.Oostende) en Tierentijn

(Brugge) boKsen onbeslist.
Nacncegaei (Oostende) wint met de

punten van Bernard (Brussel).
Cuyl (Brussel) wint met de punten

van Hubrecht (Brugge).
• Beroepskamp 8x2 min.:
Marly (Oostende) wint met de punten

van Ketels (Brussel).
Beroepskamp 10x2 7nin.:
Asseloos (Oostende) wint met de pun-

ten van Coppens (Brussel).
Op Zondag 15 Februari in het Sportpaleis

DECLERCQ, M. VANHAVERBEKE
EN MARL* IN DEN RING -

Drie beroepswedstrijdeh, vier liefheb-
berskampen! Ziedaar alles wat npodig is.
om de massa er toe te bewegen zich
naar het Sportpaleis te verplaatsen. Het
woord is opnieuw aan de jongeren, want
Dec»ercq en Marly bezetten o.m. het af-
fiche tegen tegenstanders die hun proe-
ven leverden en wier strijdlust en vaar-
digheid borg staan voor een aantrekke-
h)K verloop.

Deeierca ontmoet Dufrêne, uit Brus-
sel, die o.m. match nul sloeg met Les-
crauwaet, J. Deneef, Falise, enz. Op het
papier gaat de: Oostendenaar favoriet,
maar het luidt dat hij, door zweren ge-
plaagd, niet in geschikte conditie is. In
dit geval wordt door F. Asseloos in zijn
vervanging voorzien, 't Zij Declercq-
Dufrène, 't zij Asseloos-Dufrêne, een
spannend treffen ligt in het verschiet:

De overwinning van M. yan Haver-
beke op Masselus biedt een waarborg
voor de goede forme van den Oostende-
naar die tegen den Brusselaar Santerre
alles zal beproeven om voor de tweede
maal te zegevieren. En de revanche tus-
scnen Robert Marly en Van Hoorenwe-
der belooft een pittig gevecht. Onlangs
boksten beiden onbeslist, maar ditmaal
schijnen de kansen in 't voordeel van
den Oostendenaar toe te nemen.

Eveneens spannende liefhebberswed-
strijden in het vooruitzicht, en op zijn
geheel genomen een smaakvol program-
ma, waarop niets af te dingen valt. Het
luidt als volgt:

Liefhebberskampen 4x2 min\:
Nachtegaal (67 kg.) Oostende tegen

Vandenbroele (67 kg.) Brugge.
Desmet (56 kg.) Oostende tegen De

Rycke (57 kg.) Brugge. ,
D'Haenens (57 kg.) Oostende tegen

Floreal (58 kg.) Brugge.
Schiets (59 kg.) Oostende tegen Milo

(59 kg.) Brussel. . -
Beroepskamp 8x2 minuten:
R. Marly (57 kg.) Oostende tegen Van,

Hoorenweder (57 kg.) Brussel. I
Beroepskampen 10x2 minuten: \
M. Van Haverbeke (62 kg.) Oostende

tegen Santerre (62 kg.) Brussel. j
A. Declercq (57 kg.) Oostende tegen

Dufrêne (57 kg.) Brussel.
Prijzen der plaatsen: 30, 20, 15, 10,

7, 5 ir. Eerste gongslag stipt te 14.30 u.

WARE EVERAERT IN FORME
GEWEEST...

De. halfzwaargewichtkompetitiè te
Brussel is thans in vollen gang. Zooals
a-gemeen vermoed werd, komen de fa-
vorieten Miei, Gerard Selhorst en Gof-
faux in de halve beslissingen. De vierde
kandidaat is Lagrou, uit Roeselare, thans
de kleuren van een nieuwe Kortrijksche
bolkselub verdedigende, .Wanneer men
uit de uitslagen van dit-tornooi leest, dan
denkt men dadelijk aan den Oostende-
naar Oscar Everaert, enkelen tijd gele-
den nog omzeggens ongenaakbaar, maar
die de laatste tijden een erge inzinking
doormaakt. Dit is wel spijtig, warit in
zijn beste forme miek Everaert gewis
een kans in deze kompetitie. Wat ech-
ter niet wil zeggen dat hij baas zou
blijven over Miei, Selhorst of. Goffaux.
Neen, maar misschien had hij het tegen
een dezer mannen beter afgebracht dan
onlangs tegen den Brusselaar Joan Louis
die dan toch uitgeslagen wordt door
Miei. Onze vurigste wensch is dat Oscar
Everaert zich zoo spoedig mogelijk moge
hervatten en wij hem een schitterend
wederoptreden mogen zien verwezen-
lijken.

THEO VAN HAVERBEKE TE PARIJS
Theo Vanhaverbeke, de bekende Oos-

tendsche boksmanager, is een dezer da-
gen te Parijs geweest, waar hij hoopte
een of ander zwaargewicht aan het werk
te zien. Dit is hem echter niet gelukt

• en alleen de namen van een Belkeir of
een Ricol werden vooruitgezet als mo-
geiijken tegenstrever voor Karel Sys. Al
niet veel van beteekenis, wanneer men
nagaat dat Francis Rutz bijv. sterker is
dan deze twee boksers en verleden jaar
door den Oostendenaar werd uitgesla-
gen. En nochtans dringen gevechten

, voor Sys met vreemde legenstre /ers z'ch
hoogstnoodig op, wil de Oostendnnaar
niet het gevaar loopen stilaan zl;n guede
forme te zien verliezen met minderwaar-
dige gevechten, waarbij hij niets te win-
nen en alles te verliezen heeft.

ALBERT DECLERCQ IN AKTIE !i
Onze plulmgewichtkampioen Albert

Declercq is heden een der meest be-
drijvige vuistschermers en minstens om
de veertien dagen levert hij zijn kamp.
Na dezen tegen Joë Cornells, wordt een
ontmoeting te Brussel tegen den Brus-
selaar Pit Dam afgekondigd. Pit Dam
Is voor onze sportsmannen geen onbe-
kende, vermits hij meermaals in onze
stad optrad. Na een lange schorsing,
treedt hij terug op en wij zijn van oor-
deel dat Declercq hier voor een zeer
lastige partij staat, vooral indien hij
weeral ongeoefend op den ring komt,
zooals dit de laatste tijden het geval
was.

OOK EEN LICHTGEWICHT-
KOMPETITIE

Na deze der halfzwaren, komt ook een
llchtgewlchtkompetitie aan het order
van den dag, ditmaal echter te Antwer-
pen, waarbij de inrichter reeds een tien-
tal inschrijvingen mocht boeken. Ech-
ter komen nog geen vooraanstaande na-
men op de lijst voor en als bekenden
uit ons gewest vernoemen wij Van Loo,
uit Veurne, Massells uit Kortrijk, Four-
meau uit Moeskróen, enz. Geen den
minsten twijfel of Flandria B. O. Oos-
tende zal er voor zorgen dat zijn kleu-
ren bij deze kompetitie verdedigd wor-
den, laat ons hopen op een eervolle ma-
nier.

Wielrennen
HET BESTE WIELERKOPPEL

Een dagblad heeft een statistiek opge
maakt van het beste Belgische koppel,
tijdens de dezen winter betwiste wieler-
baanwedstrijden. Aan de spits van deze
statistiek prijken De Bruycker-De Kuys-
scher, vóór Buysse-Billiet. Silveer en
Romain Ma'es komen op de tiende plaats
wat zoo slecht niet is voor gewezen weg-
renners. Toch wonderlijk van Omer De
Bruycker, den onverslljtbaren Selzate-
naar, die eerst met Juul Van Hevel,
daarna met Hamerlinck, nu met De
.Cuysscher steeds maar den scepter
i.vaait over de tegenstrevers. Die De
3ruycker is werkelijk het toonbeeld van
saaiheid en wilskracht.

Ons Kunsthoekje
DE STIJN STREUVELSHULDE

Te Gent werd in de afgeloopen week
„>en Stijn Streuvelshulde ingericht waar-
-•P werk van onzen grooten prozaschrij-
ver werd voorgedragen door de heerèn
-•'onteyne, Vander Plaetse en Van Thillo.

Mag onze stad zich ook eens aan zoo
.ets verwachten?

<De Oester kweek in
ïïelgischec~Wateren

•jRIEF UIT HOLLAND

OnzeVisscherij
De vischhandel heeft zich ook in de

laatste Januariweek met kleine aanvoe-
len tevreden moeten stellen. De felle
voistkoude, die bijna drie weken aan-
aield, maakte voor vele schepen de uit-
oofening van het bedrijf onmogelijk. Te
ocheveningen werd gedurende veertien
dagen in het geheel geen visch uit zee
aangevoerd. De handel aldaar bepaalde
üif-.h uitsluitend tot enkele van IJmuiden
gezonden partijen consignatievisch. Ook
co IJmiuden waren de aanvoeren niet
groot. Zij bestonden voornamelijk uit:
"carbot, tong, schol, schar, wijting, bot
en kabeljauw, allen van kleine afmetin-
gen. Mede ais gevolg van de kleinere
aanvoeren liepen de toch al zeer hooge.
prijzen op, zoodat voor vangsten van ge-
ringen omvang nog veel besomd werd.

Wij hebben reeds gemeld, dat de Ne-
derlandsche Visscherijcentrale met in-
gang van 1 Februari maximumprijzen
/oor verwerkte haring heeft vastgesteld,
paaromtrejvt kan thalns nog medege-
deeld worden, dat deze prijzen gelden
voor alle haring, welke na 1 Februari in
de markt wordt gebracht .onafhankelijk
van den inkoopprijs.

Aangenomen kan worden —• aldus
schrijft de 'Nedjerland.sche Visscherij-
eentraie ter toelichting van haar be-
sluit — dat op genoemd tijdstip de ha-
ring, welke eenige maanden geleden te-
gen een prijs van f 100 per kist is aan-
gekocht, reeds geheel in de consumptie
is opgenomen of anders in ieder geval
vóór 1 Februari. Dat de prijzen na dien
datum lager zullen zijn houdt geen ver
band met buitensporige winsten van het
bedrijf, doch komt voort uit het feit, dat
onder meer enkele import-partijen ha-
ring goedkooper bleken te zijn, dan die
welke te IJmuiden zijn aangebracht.

Wat de laatste, de Deensche import-
haring betreft, heeft de Bond van Ne-
derlandsche. iiarijngexportteurs besloten
een voorstel aan de Nederlandsche Vis-
scherijcentrale in te dienen ,dat de ver-
deeling daarvan beoogt.

Tot secretaris van de Nederlandsche
Visscherijcentrale, is in de plaats van
Mr. J. P- de Prez, die aangesteld werd
tot rechter in de arrondissementsrecht-
bank te Amsterdam, benoemd Mr. I. C.
van Aken die tot heden werkzaam was
op de afdeeling middenstand van het
departement van handel, nijverheid en
scheepvaart. De nieuwbenoemde treedt
1 Februari in dienst.

Binnenkort zijn maximumprijzen te
verwachten voor tweehands vaten. Naar
het zich laat aanzien zullen de prijzen
van deze vaten op circa 70 % der prij-
zen van nieuwe eiken vaten van een
overeenkomstige kwaliteit worden vast
gesteld. Haringvaten zullen vermoede-
lijk van deze regeling worden uitgezon-
derd. Hiervoor zal het prijspeil van 9
Mei 1940 gehandhaafd blijven.

De binnenvisscherij ligt thans geheel
stil, behoudens de Ijs-spieringvisscherij
oj> het IJsselmeer, die met sleden wordt
beoefend en vrij goede resultaten op-
leverde.

Wij hebben reeds eerder bericht, dat
het IJsselmeer over 1941 niet te klagen
heeft. De dezer dagen bekend geworden
omzetcijfers van Lemmer toonefi dit
weder duidelijk aan. Aldaar werd in het.
afgeloopen jaar in totaal besomd i
420.393, tegen in 1940 f 127.453, hetgeen
toen reeds een belangrijke omzet is ge-
weest, De totale aanvoer bedroeg 849.956
kg., tegen 383.750 kg. in 1940. De totale
opbrengst van pos en nest was f 29.564,
tegen f 4643 in 1940.

De IJsselmeerkant doet echter wel
van zich spreken op het gebied der
prijsopdrijving. Gedurende de Zomer-
maanden, het aal- en palingseizoen.zijn
talrijke overtredingen van het zoejtwa-
tervlschbesluit 1941 en de prijzenschik-
king 1941, gepleegd. Op alle manieren
trachtte men de bepalingen te ontdui-
ken. Van de zijde der inspectie voor de
prijsbeheersching te Amsterdam, welke
belast is met de controle op de IJssel-
meervlschprijzen, is hiertegen krachtig
opgetreden.

Vooral te Spakenburg en omgeving
zijn strenge straffen opgelegd. Ook zijn
hooge boeten opgelegd aan visschers te
Enkhulzen, Hoorn, Monnikendam n
Volendam.

De omgeving van Vollenhove, Zwart-
sluis en Kampen was een derde cen-
trum van den slukhandel, zoodat ook
dhar een streng onderzoek is ingesteld.
Dit onderzoek bleek weldra een groot
aantal zaken op te leveren, Niet min-
der dan 28 visschers, handelaren en
ropkers, die hun bedrijf aldaar geves-
tigd hebben, bleken den spot te drijven
met de voorschriften. Zoodoende kon
ten uitgebreide sluikhandel in zoetwa
tervisch worden uitgeroeid: een resul-
taat, waarop de betrokken opsporings-
ambtenaar en polltie-instanties met vol-
doening kunnen terugzien.

In verband met den omvang van deze
zaak heeft de Inspecteur voor de prijs
beheerschlng eerst thans zijn beslissln
gen genomen. Eenigen tijd geleden heelt
hij te Kampen. Vollenhove en Zwartsluis
zitting gehouden om de verdachten te
hooren. Het meerendeel der verdachten
te Kampen Is gestraft met een geldboe-
te van f 350. De overige verdachten te
Vollenhove werden beboet met f 200, ter
wijl de hoofdschuldigden, drie In getal,
deswege respectievelijk werden veroor-
deeld tot boeten van f 4000, f 6000 en
f 4000.

De sprotvangsten waren de afgeloopen
week nog vrij groot, ,al valt een afne
mende vlsscherij op sommige plaatsen
te constateeren. De vraag naar sprot Is
algemeen, vooral gerookt en gebakken
wordt zij veel gegeten. De vastgestelde
maximumprijs heeft haar tot volks-
vlschje eerste klas verheven !

. (Vervolg) <
1937

PROEVEN BETREFFENDE
OESTERZUIVERING

Op aanvraag der Commissie voor Zee-
visch- en Mosselteelt werd in 1937'naar
een praktisch middel uitgezien tot ge
zondmaking van oesters door waterzui-
vering. -

Drie Departementen hebben, aan deae
proefondervindelijke nasporingen deel-
genomen: Zeewezen, Openbare V.'erKtn
en Volksgezondheid.

Het princiep dezer proefnemingen
werd door Dr Dodgson vastgelegd on in
praktijk gebracht in het Zuiverlngsta
tion van Britlingsea. Het bestaat in het
cnderdompelen gedurende 43 ur-.n van
de voor den verkoop bestemde scheip-
dieren in zuiver en steriel gemaakt wa-
ter dat tweemaal ververscht wordt, ten
einde ze toe te \aten zich van de scha-
delijke mikroben te ontlasten, die zich
in kieuwen en maagdarm mochten be-
vinden. •

Het is bijgevolg gesteund op de ken-
nis van de physiologsche werking van
de oester. ^

Deze filtreert de stoffen die in het
water zweven èn behoudt de mikrosco-
pische deeltjes, namelijk de mikroben,
vestigt ze bij middel van het slijm door
haar kieuwwanden voortgebracht, ver-
duwt ze langs den slokdarm en werpt
de onbruikbare deelen uit onder den
vorm van mestworstjes. Door aan het
dier de gelegenheid te geven zich van
de schadelijke mikroben te ontlasten
verwijdert men de ziektebrengende kie-
men.

De praktische toepassing dezer bio-
logische zelf zuivering werpt verscheide-
ne vraagpunten op omtrent dewelke ze-
kerheid diende verkregen ten einde des-
gevallend elke gegronde kritiek te kun-
nen beantwoorden.

Men hoefde namelijk:
—• De uiterlijke voorwaarden vast te

stellen waarin de oester met een vol-
doende kracht werkt om zich in 24 of
48 uren volkomen te zuiveren.

— Een keus té doen iusschen de zui-
veringsmiddelen voor zeewater (chloor-
gas, hypochlortlte;, ozon) en ze verge-
lijken onder oogpunt hunner bacterie-
doodende werking, hun prijs en hun in-
werking op de handelswaarde van de
oestjer.

Deze opzoekingen vergden, zooals men
merken kan, de samenwerking van den
bioloog en den bacterioloog.

Ze werden deels in het laboratorium
voor zeebiologie te Blankenberge en
deels in het Instituut Ed. Van Beneden
ter Hoogeschool van Luik gedaan. Het
biologisch gedeelte was toevertrouwd
aan den heer Hubert Damas, doctor in
de Wfëtenschappen, o'ndeir leiding van
Professor D. Damas. Het basteriolpgisch
gedeelte werd verzekerd door Heer Dr
Vanden Brandlan, Bestuurdeir van het
Laboratorium voor Hygiëne van hét Mi-
nisterie van Volksgezondheid.

De plannen- van de zuiveringsinrich-
ting evenals de algemeene leiding • zijn
uitgegaan van den Dienst voor Zuive-
ring van Afvalwater bij het Ministerie
van Openbare Werken en Werkverschaf-
fing, die overigens den aanleg van deze
Inrichting bekostigd heeft.

Het eerste deel van het programma,
het biologisch aspekt, schijnt door de
proefnemingen te zijn opgelost: nl. de
invloed van den warmtegraad van het
water op de levensverrichtingen van de
oester.

Dit punt is zeer gewichtig: Des Win-
ters, 't is te zeggen gedurende een groot
deel van den oesterverkoop, zijn de le-
vensverrichtingen van dit schelpdier
zeer traag. Bij den normalen warmte-
graad van het water in December. Ja-
nuari en Februari houdt de oester ge-
ruimen tijd haar schelpen gesloten en
werkt zeer onregelmatig. Wil men het
fjltreeren en het zuiveren door Dr Dodg-
son's stelsel verzekeren, zoo moet men
bijgevolg het water op een hooger warm-
topunt brengen. Het komt er daarom op
aan de schommelingen vast te stellen
van de levensverrichtingen van de oe-
ster in verband met den warmtegraad.

Dit voornaam punt moest het voor-
werp uitmaken van de eerste navor
schingen. Het werd op twee wijzen on
derzocht.

Eerst werd het verbruik van zuurstof
nagegaan in verband met den warmte-
graad van het water. Dit verbruik is
immers in rechtstreeksche verhouding
met de levensverrichtingen van het dier.
Vervolgens werd een meer rechtstreek-
sche techniek toegepast. De zelfzuive-
ring van de oester gebeurt bij uitstek
door filtreering en verduwing langs de
kieuwen van slijm en zwevende li-
chaampjes. Het Is niet moeilijk om de
snelheid van verduwing na te gaan yan
gekleurde lichaampjes die op de kieuwen
neergelegd worden.

Deze in princiep zeer verschillende me-
thoden hebben overeenstemmende uit-
slagen opgeleverd die het voorwerp zul-
len uitmaken van een afzonderlijk "werk.
Huldig verslag bepaalt er zich toe ero1)
te v/ijzen dat zij tusschen 0°; en 12° C.
een zeer groote vermeerdering hebben
aangetoond in de levendigheid der oe-
sters. Op 12° is het zuurstofverbruik 2<)
maal grooter dan op 2° C. De verduwing
gebeurt viermaal sneller op 12° dan op
0° C. Dq lfevensverrichtinge<n van het
dier schijnen tusschen 12° en 16° C. op
een evenpeil te blijven om vervolgens
tusschen 16° en 20° C. nog aanzienlijk
te versterken. Feitelijk kan men daaruit
besluiten dat een inrichting tot spoe
dige biologische zuivering van oesters,
water zou moeten gebruiken dat tot op
12C C verwarmd wordt.

Wat het tweede punt betreft hebben
de proefnemingen nog tot geen eind-
uitslag geleld. Het aangewende middel
berust op de ontsmettlng van water
door chloorgas, vervolgens door ammo-
niak geneutraliseerd, stelsel dat in 't
groot wordt aangewend voor het leve-
ren van zuiver drinkwater In verschei-
dene steden van het land. Een tijdelijke
inrichting werd te dien einde door den
Dienst voor waterontsmettlng opgesteld

MEKANIEKE TOUW*, GAREN»
EN NETTENFABRIEKEN

Stires & Roptiorks
N. V,
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O p e n b a r e W e r k e n
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in het Laboratorium voor Zeebiologie te
Blankenberge.

Daar werd' vastgesteld dat de oester
gemakkelijk: water verdraagt da.t met
0,3 mgr. chloor beladen is, dosis dio
volstaat voor de steriliseering van het
water. Zekere oesters die langen tijd in
dit chloorhoudend wter verbleven zijn
ondertusschen aanzienlijk gegroeid.

Proeveïi tot zuivering binnen de. 24
uren hebben evenwel geen" stellige uit-
slagen opgeleverd. In den beginne
schijnt de oester alle werkzaamheid
stop te zetten en houdt zich gesloten,
't Is slechts na een zekeren tijd dat zij
zich aan chloorhoudend water gewent.
De proefnemingen zullen bijgevolg on-
der afwisselende voorwaarden moeten
hernomen wórden. ' .•

(Wordt vervolgd).

Toekomstplannen

X3Ö0)

(Vervolg van bladzijde 1)
Het zal — weze hier terloops gezegd

- - dit Commissariaat wellicht niet on-
verschillig laten of onze visscherijnij-
verheid door onderlinge herverzekering
harer vaartuigen tegen totaal verlies
een eigen reservefonds sticht met de
betaalde premies ófwel deze laat op-
sporen door buiteniandsche ondernemin-
gen, die zich om de specifieke belangen
der visscherij niet veel bekommeren, en
geen ander belang kennen dan het uit-
deelen van groote dividenden aan hun
aandeelhouders.

Geen nijverheidstak leent zich beter
tot samenwerking op dit gebied dan de
zeevisscherij: zij is niet verspreid door
gasch het land, zelfs niet over gansch
de. kust, maar is in vier niet ver van
elkaar gelegen kusthavens werkzaam.

Niemand mag nog voortaan een vis-
schersvaartüig bouwen zonder daartoe
vanwege de bevoegde overheden de toe-
lating ontvangen te hebben; niemand
mag een schip voeren zonder het daar-
toa veretschte bekwaamheidjsib'e<wijjs te
bezitten; geen schip mag varen zoolang
het niet door den inspectiedienst zee-
waardig verklaard is en van al het noo--
dige tuig voorzien; geen schip mag voor-
taan nog zee kiezen als de schipper niet
kan bewijzen dat hij tegen gewoon- en
oorlogsrisicd verzekerd is; elk voorval
dalj eenigszins de zeewaardigheiü van
het vaartuig kan beïnvloeden, moet, op
straf van- boete of gevang, bij den Wa-
terschout worden aangejgeveri. die) er
proces-verbaal van opmaakt; elke vangst
moet aan de Vischhandelcentrale wor-
den afgegeven tegen officieel vastge-
stelde prijzen, zooclat, eenieders op-
brengst openbaar bekend is; visschers-
vaartuigen, alhoewel ze roerende goede-
ren zijn, kunnen evengoed als een woon-
huis gehypothekeerd worden en bij den
bewaarder der hypotheekpanden inge-
schreven, exi ten slotte mag' geen vaar-
tuig, ten welken titel ook, aan vreem-
den worden afgestaan zonder vooraf-
gaandelijke toelating van het. bevoegd
ministerie.

Wij denken niet dat er in ons land
ten enkel bedrijf bestaat dat aan zoo-
veel officieel toezicht onderworpen is
en daardoor zooveel gemak oplevert in-
zake verzekering.

Wiel staat de verzekering van zee-
schepen bekend als een der meest in-
gewikkelde, maar dit is vooral het ge-
val voor handelsvaartuigen die alle
wereldzeeën bevaren, tal van vreemde
havens bezoeken en soms maanden en
jaren van hun thuishaven wegblijven.
Dit is nog meer het geval waar het gaat
om de verzekeiring van gemengde la-
dingen «general cargo», wanneer in ge-
val van schade wegens algemeene ava-
rij. elke soort koopwaar die zich aan
boord bevindt moet tusschenkomen in
de berekening van de door de verzeke-
ring verschuldigde vergoeding.

De vereffening van dergelijke geval-
len is inderdaad een echte Chineesche
hoofdbreking, maar niets van dit alles
doet zich voor in de zeevisscherij: een
visschersvaartuig vervoert nooit, anders
dan zijn eigen tuig en vangsten en het
is, tn normale omstandigheden, een
zeldzaamheid dat het een vreemde ha-
ven aandoet; bijna de helft onzer vloot
vervoegt dagelijks de thuishaven en d
schepen die meer dan een week weg-
blijven zijn de minderheid.

Zooals we hooger zegden kan onze
visschersvloot in drie klassen verdeeld
worden, de kustvisscherij,' de beperkte
diepzeevisscherij en de onbeperkte diep-
zeevisscherij. Elke klas bezit thans haar
onderlinge verzekeringskas, bestuurd
door de verzekerden zelf, die aldus hun
eigen reglement kunnen vaststellen en
de premie bepalen, voor de particuliere
schade die zij wenschen te dekken. Hier
moet dus niets nieuws meer worden ge-
sticht.

Voor de herverzekering tegen totaal
verlies bij een -door den Staat gewaar-
borgden onderlingen herverzekeringfe-
bond, zou een algemeen reglement die-
nen te worden opgemaakt, eenerzijds
voor de waardebepaling der vaartuigen
op basis van hun graad van zeewaardig-
heid die elk jaar, of na elk ernstig zee-
ongeval, door den bevoegden officieelen
dienst van de Zeevaartinspectie kan
worden vastgesteld, anderzijds voor het
bedrag der premie die tot dekking van
totaal verlies aan den Onderlingen Her-
verzekerlngsbond zou dienen afgestaan,
ten slotte voor de vereffening der ver-
zekerde bedragen in geval van ramp en
de gebeurlijke onderhandelingen met
het Staatsbestuur voor het bekomen van
voorschotten op de Staatswaarborg.

De zaakvoerders der twee door den
Staat erkende en gesteunde samenwer-
kende doch niet onderlinge verzeke-
ringskassen, Assurance Maritime Beige
en West-Vlaamsche, schijnen, wegens
hun jarenlange ervaring inzake verze-
kering en herverzekering van visschers-
vaairtuigen opgedajan, de aangewezen
personen te zijn om als deskundige
raadgevers op te treden bij den Onder-
lingen Verzekerlngsbond die zou samen-
gesteld zijn uit een paar vertegenwoor-
digers yan elk der drie bestaande on-
derlinge verzekeringskassen, benevens
ten afgevaardigde van de subsldleerendc
besturen nl. het Zeewezen en misschien
ook de Provincie en zelfs de betrokken
kustgemeenten.

Aldus zouden alle belangen vertegen-
woordigd en alle bevoegdheden benut-
tigd zijn In een stevig complex voor de
cnderllnge verzekering en herverzeke-
ring van de kleine en groote schepen
onzer huidige en toekomstige visschers-
vloot.

Dit ware. zooals w.U bij den aanvang
van dit hoofdstuk schreven', en straks"
zullen betoogen, e$i m'achti'g middel
om aan onze vlsscherijnljverheld 'Ie
kredieten te verschaffen die zij noodlg
heeft om te kunnen groeien en bloeien
tot nut van 't algemeen. . ,

Verita*.

OPTIMISME
Optimisme is het hoofdkenmerk van

den waren toerist. Zooals Tijl Uilenspie-
:el verheugt hij zich in. den Winter om-

dat de Zomer nakend is. Hij verheugt
zich en bereidt den Zomer voor.

Hij regelt, de uitstappen en tochtjes,
welke hij tijdens het goede seizoen zal
ondernemen. Hij studeert en maakt
plannen. En voor alle inlichtingen, welke
hij-zelf niet vinden kan, wendt hij zich
tot den Vlaamschen toeristenbond,/St-
Jacobsmarkt, 45, Antwerpen.

Is hij nog geen lid van deze vereenl-
ging, dan haast hij zich om de bijdrage
van 18 fr. op haar postrekening nummer
936.27 te storten.

FIETSPLATEN

Voor het oogenbl ik. worden nog geen
fiotsplaten afgeleverd. Wanneer er eèii
atmvang zal genomen worden kunnen
wij op dit oogeriblik nog niet mededec-
len. Zoolang er nog geen nieuwe platen
worden afgeleverd heeft niemand zich
ongerust te maken, de plaat 1941 blijft,
tot nader bevel nog steeds geldig, in af-
wachting dat de fietsplaten 1942 worden
uitgereikt.

ZIE UW BILJETTEN NA

Vanaf 7 Maart aanstaande worden de
winnende biljetten der elfde schijf 1941
der Loterij Winterhulp niet meer uitbe-
taald.

Zie dus een laatste maal uw biljetten
na, door de trekkingslijst, bij uwen ge-
wonen verkooper, te raadplegen of, in-
dien U ze in uw omgevingen niet meer
vindt, door een kostelooze lijst aan ,te
vragen aan de Loterij, 56, Gulden Vlies
laan, te Brussel.

Zie uw biljetten na vóór den 7 Maart.

DE ANTI-VRIJMETSËLAARS-
TENTOONSTELLING TE BRUGGE

In het gebouw van de vroegere loge
La Flandre» te Brugge, Beenhouwers-

straat 8, is sedert Zaterdag een anti-
vrijmëtselaars-tentoonstelling ingericht
aoor «L'épuration ligut> anti-maconnique
Beige», uit Brussel.

De tentoonstelling gaat tot in den
grond van de vrijmetselarij en toont
voor alles zeer duidelijk het enge ver-
band dat deze geheime vereeniging heeft
met het wèreldjodendom en het bolsje-
visme. • . '

Wie tot op heden de vrijmetselarij als
een louter onschuldige vereeniging be-
schouwt, komt na een vluchtig rondgaan
tot de overtuiging, dat slechts verderfe-
lijke krachten bij de vrijmetselarij werk-
zaam zijn. Het streven van deze geheime
vereeniging heeft uitsluitend voor doel
de vernietiging van ons kultureel erfgoed
ze gebruikt hiervoor de democratische en
Bolsjevistische principes die er mogelijks

op. aansturen de kuituur te yemtetiepi
Deze tentoonstelling is bijgevolg ook I

Brugge zeer welkom. Ze is open van
tot 18 uur zonder onderbreking;

HET JANUARINUMMER VAN DE VLfl

In een keurige vorm versierd met t
rijke uiterst verzorgde illustraties '-wi
het Januarinummer van «De Vlag» v
de pers.

Dit nummer moet ongetwijfeld
Vlaamsche kringen de grootste bela
stelling wekken.

In haar inleidend woord wijst de
dactie ,yan «De Vlag» op .Vlaandere
lotsbestemming.

Uit «Vlaaderen en het Rijk» onthoi
den we.dat Vlaanderen, niet. als
Staatkundig, noch territoriaal,
veeleer als een volksbegrip moet
beschouwd.

Hét Vlaamsch volk in zijn geb
Vlaanderen is het Vlaamsch bloed,
eens dit heerlijk land tot een
bloeiendste streken van . dse heele
rêld gemaakt heeft. Vlaanderen was
het oude rijk de verpersoonlijking v
strijd en kracht, van kunst na. kultu
van wereldomvattende "kouiunansgi-i
en voorbeeldige geesteshouding.

« Vlaanderen's Germaansch zijn is e
evidentie» zóó schrijft Cyriel Verschaj
ve in zijn bijdrage «Wij zijn Germans
geen Latijnen». De steller is ons genoe
zaam bekend, zijn rake taal komt
nieuw tot uiting.

In «De Vlag» wordt een ruime plaa
geboden aan de kunst in haar versche
dene prestaties: we noteeren oia.
Steinere Symphonie», «Vlaamsche Die]
ters, Germaansche Strijders», «Vlaan
sehe kunst. Germaansche kunst» enz.

Terloops merken we in de mooie iliui
tratles die dit gedeejlte versieren, ei
typische visscherskop op van: een vj
scher uit Heist. ;

Met welsprekende figuren wordt
het Jahüartnummer van «De Vlag» b
wezen dat Vlaanderen gebleven is, w
het was.

Verder wordt, opgelucht door talrij
afbeeldingen! gewezen op het Germaa
sche gezicht van Vlaanderen. Dit
deelte met de voorgaande en volgen
pagina is bijzonder belangwekkend
goed verzorgd.

Benevens eën graag 'gelezen nove]
«.Delfine» komt in «De Vlag» de gewo:
kroniek voor over «Vlaanc^ipan's
nomie». muziek; enz. .

We herhalen: het Januarinummer \i
«De Vlag» is in het bijzonder geslaad

•- • W . CJ

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

gelezen weekblad yan de Ku
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Wilt U in staat zijn om vrpolijk
te werken en na een zware
dagtaak frisch en opgewekt
thuis terug te keeren, neemt
dan bijtijds een paar
W J T K R U I S J E S
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