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Toekomstplannen
Krediet- en Verzekeringswezen

in de Zeevisscherij

(vervolg!
Krediet, van het latijn credere, credo,

beteekent geloof, betrouwen. Betrouwen
[dat de U verschuldigde sommen U zullen
uitbetaald worden."

Het krediet kan een soort van half-
gedwongen goedheid zijn, wanneer men
verduldig op eerie achterstallige betaling
wacht vanwege een schuldenaar die zich
op zijn gemak voelt omdat meri «geen
kei kan vladen», zooals men op zijn
Westvlaamsch zegt.

Wanneer het nochtans een vrijwillig
krediet geldt, dan gaat het geloof of het
betrouwen steeds samen met de hoop, en
wel de zoete hoop, het belegde geld een
stevigen interest te zien opbrengen.

Er zijn ook gevallen waar de liefde
vooral ten grondslag ligt aan het kre-
diet; weliswaar zijn die gevallen zeld-
zamer dan de berekende geldbeleggin-
gen, maar zij bestaan en wel namelijk
in onze visscherijnijyerheld, waar ou-
ders, bloedverwanten of zelfs eenvoudig
goede-vrienden soms-een rond sommetje
ter beschikking -•••stellen, van een onder-
•neraenden "schipper, omzich ëeh vaar-
tuigje aan te schaffen en door zijn werk
eerlijk"- aan zijn brood te komen.

«De liefde is blind», zegt het spreek-
woord en oók hier bevat, die spreuk soms
veel waarheid, want die goedhartige
menschen die uit louter genegenheid hun
spaarcentjes in het scheepje van een
vriend óf bloedverwant steken, geven
zich heel dikwijls de moeite niet om na
te gaan of het vaartuigje wel tegen erge
beschadiging' of verlies verzekerd is.

De drijfveer weze geloof, hoop of lief-
de, wanneer de geldbelegging een vaar-
tuig geldt, is krediet zonder behoorlijke
verzekering steeds eene onvoorzichtige,
eene roekelooze daad.

Geen enkel voorwerp, behalve mis-
schien een vliegtuig, is zoozeer aan ge-
varen blootgesteld als een zeeschip. Een
hoeve kan branden, een voertuig kan
door eene botsing vernield worden, maar
een vlieg- of vaartuig kan ook opbran-
den of door eene aanvaring vernield wor-
den en het kan daarenboven in een
storm vergaan, door de mist stranden,
door vergissing op de rotsen breken of
dooreen onverwachte en soms onbedui-
dende oorzaak zinken.

Wij gewagen hier nog niet van de
particuliere "avarijen die een schip kan
ondergaan, en die kunnen reiken van de
geringe schade die de verzekeraar ge-
woonlijk ten laste van den reeder laat,
tot de zeer groote beschadiging, die zoo
hoog kan loopen dat ze met eene alge-
heele vernieling of totaal verlies wordt
dijk gesteld.
Daarom is zonder behoorlijke verzeke-

'ing geen gezonde scheepsreederij denk-
bar. Eene goede verzekering is eens der
fcoofdverejschten voor eene ruime en be-
trouwbare kredietverleerïing'.

Wij hebben in het begin van dit hoofd-
stuk gezien hoe dé kapitaalsterke vis-
'cherijreederijen er in gelukt zijn, niet-
tegenstaande het gering getal hunner
vaartuigen, • eene onderlinge verzeke-
ringskas te stichten wier premies noch-
tans grootendeels aan vreemde herver-
ftkeringsmaatschappijen werden afge-
staan.

Wij hebben ook gezien hoe twee offi-
cieel erkende Verzekeringsmaatschap-
Pijen aan hetzelfde euvel mank gingen,
ondanks den geldelijken steun dien zij
onder verscheidene vormen genoten van-
wege den Staat, die daaraan de ver-
plichting had vastgeknoopt vooral de
kleinen te helpen en hun premies door
onderlinge herverzekering te vrijwaren.

Wij meenen ook te. hebben aangetoond
e het praktisch mogelijk ware — op

voorwaarde dat alleen het algemeen be-
lang in aanmerking genomen wordt —
<*e innige samenwerking tusschen de

ie thans bestaande onderlinge verze-
keringskassen te bewerkstelligen door ze
'n een onderlingen bond samen te bren-
S tot herverzekering hunner yaartul-

tegen totaal verlies, mits afstand
n een deel hunner verzekeringspre-

mies.
Hier zou onze nationale- kenspreuk

Eendracht maakt macht» eene daad-
werkelijke en zeer nuttige toepassingvinden, want door de stichting van een
algemeenen onderlingen herverzekerings-
"Ond, waaraan de Staat heel zeker zijnsteun en waarborg niet zou weigeren,
j-ou het onnoodig worden een ruim deel
«er premies aan ulthèemsche verzeke-
Hngsmaatschappfjen af te staan.

Dergelijke stevige Inrichting zou bo-vendlen het volle vertrouwen verdienen
towel van kredietmaatschappijen als

n bijzonderen die In de vlsscherlj-
Wverhèld de kapitalen zouden willen
"«leggen die deze voor haar heropbeu-r'ng, haar groei en haar bloei zoozeer
*ai noodlg hebben.

Verzekering, zegden wij, Is een« der
wofdverelscnten voor eëne gezonde kre-
juetverleerüng aan de zeevisscherij. Be-
«waamheld van de vaklieden waaraan

het échip wordt toevertrouwd, is eene
tweede en niet minder belangrijke hoofd-
vereisohte. .

En het volstaat niet dat de gezagvoer-
der of schipper -ten volle op de hoogte
van zijne taak weze. ook de machinist
of rnotorist moet ten volle betrouwbaar
zijn en zelfs de eenvoudige scheepslieden,
matrozen, smeerders of stokers. moeten
hun stiel kennen. •

Wij meenen in het 4e hoofdstuk: «De
opleiding van den visschér», breedvoerig
te hebben bewezen dat onze zeevisscherij
in het stadium van ontwikkeling dat zij
bereikt heeft, en met het oog op de uit-
breiding voor dewelke zij vatbaar is, eene
scholing vereischt die merkelijk breeder
en grondiger zou moeten zijn dan thans
het geval is en die door de betrokken
openbare besturen met wat inspanning
en doordrijvendheid gemakkelijk zou
kunnen verwezenlijkt worden.

Behoorlijk': verzekerde visschersvaar-
tuigen bemand door flink onderlegde
schippers en scheepsvolk zouden aan de
kredietverleners eene stevige waarborg
bieden.- ' " •'"". "~ '' ' '

Benevens het privaat krediet, dat, zoo-
als hooger gezegd, door goedhartige
bloedverwanten of onvoorzichtige leve-
ranciers soms wel wat roekeloos of ook
wel baatzuchtig — het eene sluit het
andere niet uit — verleend wordt, heb-
ben ook sommige banken kapitalen ge-
leend op scheepsrompen-of motoren mits
eene eerste rang hypotheek.

De beleggingen zijn niet altijd gunstig
verloopen omdat eene visscherijonderne-
ming aan veel wederwaardigheden bloot-
gesteld ïs; daarom zijn de voorwaarden
voor eene vastelandsondememïng en
zelfs voor de" binnenscheepvaart door-
gaans voordeeliger dan voor eene zee-
vaartonderneming.

Naast de bovenvermelde kredietbron-
nen staan er nog twee andere ten dien-
ste van onze visscherijnijverheid en wel
de Crédit Maritime Beige (tweelingzus-
ter van de hooger vernoemde .Ass,urance
Maritime Beige) en. het Krediet aan de
Zeevisscherij, nauw verwant aan de
eveneens hooger vernoemde Westvlaam-
sche Verzekeringskas voor Zeevisschers-
vaartuigen.

Evenals op het gebied der verzekering
hebben deze twee samenwerkende ven-
nootschappen zich beijverd om tusschen
onze visscherijreeders de grootste klien-
teel te verwerven. N

Hun werkzaamheid heeft vooral uit-
breiding genomen dank aan den steun
dien zij eenerzijds vanwege den Staat,
anderzijds van de Spaar- en Lijfrente-
kas genoten hebben. .

Mits eene waarborg welke deze laat-
ste instelling als voldoende heeft mee-
nen te mogen aanzien, heeft zij er in
toegestemd verscheidene millioenen ter
beschikking te stellen van de twee voor-
noemde kredietkassen,. om dqor hunne
tusschenkomst en mits behoorlijke hy-
potheek te worden uitgeleend voor den
aankoop van vlsschersvaartuigen of den
inbouw van scheepsmotoren.

Van zijnen kant verleent de Staat eene
jaarlijksche toelage aan de voornoemde
kredietkassen, wat'ze in staat moet stel-
len de aan de Spaar- en Lijfrentekas
ontleende kapitalen zonder interestver-
hooging aan de kredietnemers af te
staan en zich ook in zekere mate tegen
mogelijke verliezen te vrijwaren.

Wie eenigszins de bedrijvigheid onzer
visscherijnijverheid in de tien laatste
jaren gevolgd heeft, zal zich herinneren
dat het weieens gebeurd is dat vaar-
tuigen wier eigenaar krediet genoten had
van eene ondersteunde kredletkas, open-
baar verkocht werden om het gehypo-
thekeerde pand te waarde te maken.

De geleende som kon nochtans niet
altijd in openbare verkooplng verwezen-
lijkt worden, en al was dit het geval,
dan waren heel dikwijls de tweede en
derde hypotheekhouders pijnlijk teleur-
gesteld. En wie er bij dergelijke dwang-
maatregelen nog het ergst aan toe wa-
ren, waren de bona fide leveranciers
wier gezamenlijke schuldvordering heel
dikwijls deze van de krodletkas" even-
aarde of overtrof op wier bevel het vaar-
tuig verplichtend te koop gesteld werd.

Menige firma moet van dergelijk op-
tredön een bittere herinnering behou-
den hebben.

(Wordt vervolgd).
Voritaa.

De Haringvisscherij te Grevelingen
EÈN AUTOCAR VOOR ONZE VIS-
SGHERS — DE BOOTJES MOGEN NOG
SLECHTS 1.000 KG. AANVOEREN. —
HARINGVISSCHERIJ TOT 15 MAART.

iWaar te Oostende en te Nieuwpoort
Zondag en Maandag niet mocht uitge-
varen worden, is men Maandag te Gre-
velingen met de grootste eenheden van
de vloot uitgevaren, zoodat, in een paar
uur tijd, de schipjes een volledige lading
hadden en benevens mooie besomniingen
opnieuw een 130.000 kg. haring den weg
naar België kon hemen.

Dinsdag bracht de heer Vandenberghe
een bezoek aan Grevelingen, waar hij
aankwam op het oogenblik dat door de
Belgische en Duitsche maritieme over-
heden een vergadering belegd was, waar-
op zooals hierna zal blijken nuttig werk
verricht werd. Op deze vergadering wa-
ren de Duitsche maritieme overheden
van Zeëbrugge en Blankenberge ook te-
genwoordig.

Naar aanleiding van het feit dat reeds
twee Fransche en twee Belgische open
booten verdwenen tengevolge' van over-
lading, of te ruwe zee. werd bevel ge-
geven alle visscherij met open booten
stil te leggen.

Dank zij het aandringen van de Bel-
gische maritieme overheid en den heer
Vandenberghe, namens de visschers.werd
tenslotte bekomen dat alle.ópen booten
van minder dan 10,50 m. toch nog zou-
den mogen uitvaren en 1.000 kg,;pér reis
aanvoeren;- ' " '•••'"•'••" • . • * • • • • ; - • • < - , - : . - .:••••

Door de .visschers werd geklaagd'over
hèt feit, dat zij vroeger door toedoen van
de Corporatie nu en dan eens met een
kamion naar huis konden reizen, wat nu
niet meer het geval was.

Na onderhandeling met de Fahrbereit-
schaftsieider Giese, werd door deze be-
loofd onmiddellijk een autocar ter be-
schikking te stellen, die de heen- en
terugreis van Grevelingen naar De Panne
zou doen, om de visschers aldus toe te
laten bij niet uitvaren hun huis te be-
reiken.

Wij danken hiervoor de Fahrbereit-
schaftsleider, die hier een mooi gebaar
deed. «

De visschers werden door den heer
Vandenberghe verder gewezen pp hun
yerzekeringsplichten en aanger.aden in
al hun doen en laten zooveel mogelijk
de leiders van Corporatie en Zeewezen
te raadplegen, daar een goede geest van
kameraadschap' ook met de plaatselijke
Fransche, Duitsche en Belgische over-
heid, aldus zou toelaten nog verschillen-
de weken van de haringcampagne te
profijteeren en misschien ook van de vis-
scherij op verschen visch, wat velen zeer
ten goede zou komen.

Gezorgd zou ook worden voor lectuur
en voldoening op verschillende vragen,
zooda.t deze vergadering een nuttige bij-
eenkomst schijnt geweest te zijn.

Opbrengst
der Visschersvaarfuigen

te Grevelingen
In ons vorig nummer hebben we mede-

gedeeld dat de O.319 op 1 Februari 1942
de som van 40.400 fr. te Grevelingen ge-
maakt heeft.

Het is niet de O.319 welke deze besom-
ming verwezenlijkte, maar wel de O.313.

Juste is juste !

1

Naar IJmuiden
Er wordt 'verteld dat verschillende vls-

schersvaartuigen naar Umulden zouden
mogen gaan vlsschen.

We kunnen onze lezers melden, dat
daarvan niets Juist Is.

Het kan gebeuren dat énkelen te Oré-
vellngen zullen blijven, maar nog niets
staat vast
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Victor Osterwind, Jan Leveke en de
andere Córporatieleiders, alsmede de
waterschoutsagenten Pockelé en Wil-
fried Hendryckx. trekken er goed hun
plan en verrichten goed werk.

•Weliswaar is alles altijd niet &ven
rooskleurig, maar we leven in een tijd
van oorlog, ontbering en moeilijk ver-
keer.

Dit alles in acht genomen, mag men
zeggen dat de goede verstandhouding
tusschen onze visschers aldaar blijft
héèrschén, diè nog ̂ aangewakkerd wordt
door de kluchtliedjeszanger Lingier,' die
er een handje van heeft de visschers op
mooie" liedjes te vergasten.

pok de Fransche stedelijke overheid
van Grevelingen is uiterst tevreden over
onze visschers, die zich uiterst goed ge-
dragen.

Wat kan men meer verlangen!

De Taks op de Loonen
Daar wij van vele zijden hieromtrent

een vraag voor inlichtingen ontvingen,
zullen we hierop in,ons volgend nummer
met voorbeelden terugkomen en elke
yraag ons toegestuurd, beantwoorden.

j Als Oorlogsbuit
i i i V • • . . - . : . . : . . . . • . . '•. • • . . • . . . - . . . . • . . C . . . . .

""•Hiernavolgende vaartuigen worden als
oorlogsbuit aanzien en kunnen dus geen
aanspraak maken ophuurgeld: ••.

H.60 van Frans Devooght
P.4 van Henri Pyson
Z.41 van Raphaël Huysseune
Z.48 van Leon Latruwe
Z.29 van Louis Vandierendonck

, H.55 van Leon Ackx
H.23 van tgnaas Ackx
H.80 van Leon Vandierendonck
Z.23 van Henri Cattoor
N.43 van Henri Devoghel
H.51 van August Vandierendonck

Deze reeders zullen zich voor de schade
welke ze aldus leden, waarschijnlijk tot
de V.O.Z.O.R. dienen te wenden.

SP".

La ftochelle
terug

Verleden week zijn Co Viaene, Ch.
Louis Verleene en August Van Damme
uit La Rochelle teruggekeerd, waar nog
steeds een viertal Belgische visschers-
vaartuigen varen en er mooie besommin-
gen maken.

Deze heeren zullen thans spoedig te-
rugkeeren naar hun nieuw verblijf, daar
ze ginder wat in den buiten wonen en
met het vischje zegt dit alles.

Te beter als ze zich maar voor den
duur van den oorlog kunnen houden.

Verteld wordt ook dat de konsul van
La Rochelle zich uiterst verdienstelijk
toont voor de aldaar nog verblijvende
Belgen, die het soms nogal lastig ge-
maakt worden door de Franschen.

Het Stilleggen van
Vaartuigen te Nieuwpoort

Op 2, 3, 4, 5, 6 en 9 Februari werd niet
uitgevaren. "

(Verboden nadruk).

De gebeurtenissen der laatste dagen
hebben wederom duidelijk bewezen dat
gemis aan tucht en orde onvermijdelijk
op moeilijkheden uitloopen.

Onze visschers zijn doorbrave men-
schen, dat zal niemand ontkennen. Jam-
mer dat soms tuchtgevoel ontbreekt en
dat onvermijdelijk aldus moeilijkheden
veroorzaakt worden.

De verstandhouding van het Zeewezen
en de Kustvisscherijcentrale, de inschik-
kelijkheid en dienstvaardigheid van de
Duitsche Marineoverheid tegenover onze
visschers zijn feiten die genoegzaam be-
kend zijn en zelfs weerklank vinden In
andere kusthavens.

Die verstandhouding en inschikkelijk-
heid van de Bezettende Macht blijven
niet houden als onze visschers zich niet
tuchtvol gedragen en de verordeningen
en bevelen, nlejt stipt naleven.

Nu de haringcampagne zachtjes ten
einde loopt, moeten de visschers, op bevel
van de Marineoverheid, voort ter vlsch-
vangst uitvaren.

In de week vonden de kleine vaar-
tuigen en hun wachtschlp het overbodig
-zee te kiezen, omdat de vooruitzichten
van rijke vangsten eerder twijfelachtig
waren, en bleven zonder toelating van
de bevoegde diensten Jn de haven lig-
gen.

Gevolg, dat verschillende vaartuigen
verbod tot uitvaren voor korteren of lan-
geren tijd werd opgelegd.

Uit het voorval spruiten dan verwen-
schlngen en palabers aan de kaaien, als
wanneer de visschers er zelf schuld aan
dragen.

Sommige visschers' schijnen wel eens
te vergeten dat de vooroorlogsche eigen-
zinnigheid In de huidige omstandigheden
totaal dient vermeden en dat alle be-
velen stipt dienen nageleefd te wórden,
willen zij niet het gevaar loopen (lat op
een gegeven opgenbllk, de kustvlsscherlj
totaal stop gezet wordt.

En wat zal het dan zijn? ,

Het Vert
6.134

In ons vorig nummer meldden we als
zou de O.i84 gezonken zijn en Woensdag
van vorige week een poging zou zijn aan-
gewend om het bootje nog te redden.

Daar is, naar blijkt uit een verklaring
van den schipper, niets van. . •'"'-

De O.184 is vergaan vóór de haven van
Greveiingen met 1500 kg. haring aan
boord, gekapseisd door een zeetje. De
bemanning werd gered door de leden van
een Boulonnees die daar ook vischte.

Tenslotte werden ze door twee Duit-
schers geholpen met wat brood en haring
om te kunnen eten.

Algemeen wordt geklaagd over de wei-
nige goede raadgevingen en hulp welke
onze visschers ontvangen, daar waar
zulks mogelijk is.

Pe. O.184 was nie.t verzekerd tegen ge-
wóon risico, had juist enkele mooie
reisjes achter den rug en zijn schulden
afbetaald, zoodat zijn vaartuigje thans
het zijne had geweest.

Hoe droevige les dit geval eens te meer
voor onze visschers is, toch zijn er nog
altijd, die beweren dat ze zich niet moe-
ten verzekeren.

Te veel Vischwinkels
te Oostende

Te Oostende bestaan thans reeds 35
vischwinkels voor een. bevolking van
35.000 inwoners en waar vóór den oorlog
ér slechts een'24-tal geopend waren voor
50.000 inwoners. ' .

Wij stellen terecht de vraag: wat zal
men met al die vischwinkels doen, eens
den haringtijd voorbij is en zooveel visch
niet meer zal aangevoerd worden?

Weliswaar heeft elkeen recht op be-
staan, maar 't zijn thans de oogenblik-
ken niet om met. zoo weinig visch er
100 percent meer vischwinkels op na te
houden. Zoo is er voor niemand niets
meer.

Anderzijds zijn veel vischwinkels te
dicht op elkaar gegroepeerd en aan de
vischmarkt kennen we er maar eventjes
9, die soms met hun visch blijven zitten!

't Ware te wenschen dat geen toela-
tingen meer zouden gegeven worden voor
nieuwe vischwinkels en dat hetzelfde zou
gedaan worden voor de marktkramers
en leursters.

Onder die leursters en nieuwe winke-
liers zijn er nochtans wier inkomen en
bezit dergelijke uitbating niet noodzake-
lijk maken. Men schijnt hiervan weinig
of geen rekening te houden.

Hoog- en Laagwater
té Oostende

Zaterdag 21
Zondag 22
Maandag 23
Dinsdag 24
Woensdag 25
Donderdag 26
Vrijdag 27
Zaterdag 28

Hoogwater
6,02—18,25
6.52—19.17
7.46—20.15'
8.47—21.25

10.04—22.51
11.32—23.57

—12.17;
0.43—12.59

Laagwater
0,09-^-12,36
0.55—13.23
1.49—14.21
2.57—15.28
4.03—16.31
5.06—17.33
6.06—18.29
6.57—19.16

Wie bezorgt ons inlichtingen

Kan ons iemand inlichtingen bezorgen
over Kamiel Lestabel en zijn vrouw Mar-
guerite Cheullet. die met hun zoontje
Roger vertrokken zijn met de maalboot
«Prince Baudouin»?

De familieleden hebben sedertdien van
hen niets meer vernomen én zijn onge-
rust.

Eereleeningenkas

Een provinciale afdeeling werd te
Brugge gesticht om eereléeningen toe te
staan aan b^taalvermogende' personen,
die.door dé huidige omstandigheden tij-
delijk beroofd, zijn van hun • inkomsten,
maar die; later, wanneer zij opnieuw over
hun inkomsten zullen" kunnen beschik-
ken, zouden terugbetalen.

Daar velen geen krediet kunnen beko-
men langs den gewonen weg, heeft het
Comité van de Eereleenigenkas te Brus-
sel zijn bedrijvigheid uitgebreid tot' de
provincie West-Vlaanderen en daartoe
een oproep gedaan tot verscheidene per-
sonen vari de' stad

Ten einde de aanvragen der inwoners
van Oostende en omliggende te bespoe-
digen, is nu een hulpkantoor te Oostende
bijgevoegdr

Wie het aanbelangt kan iederen
Woensdag, van 12 tot 14 uur, de nopdige
inlichtingen bekomen bij den heer Cav-
lier, Waterschoutsambt, 24, Zuidstraat,
te Oostende.

Er dient- nog aan toegevoegd dat het
werk van. de «Eereleeningenkas» ge-
steund wordt door «Winterhulp».

Nota der Redactie. — Tot op heden
werden verschillende onzer stadgenoóten
door dit philantropisch werk doelmatig
geholpen.

Overtredingen bij den Verkoop van Visch

WANTOESTANDEN — STRENGER
INGRIJPEN GEWENSCHT!

De stedelijke kontroleurs van de Cor-
poratie Marcus Verhulst en A. Schreiber
hebben een moeilijke taak te vervullen,
daar zij niet alleen rekening te houden
hebben met talrijke groote woekeraars
in visch, maar ook met oneerlijke win-
keliers of grossisten.

Dat elkeen verlangt naar een vischje,
valt niet te betwijfelen en dat bij het
aanleggen der schipjes de oogen toege-
daan worden bij het weggeven van een
vischje valt te begrijpen, van het oogen-
blik dat het slechts een «smaakje» geldt.

Als er echter' verder gewoekerd wordt
op groote schaal, is het weliswaar prin-
cipieel den visscher zijn fout, die maar
geen groote kwantums moet verkoopen,
maar ook het gebrek aan een doeltref-
fende inrichting bij het lossen.

We beleven moeilijke, ja zeer moeilijke
tijden en daarom zijn de woekerprijzen
waarvan niet de visscher, maar de tus-
schenpersonen proflteeren, des te schan-
delijker. -

Dat twee kontroleurs niet alles kunnen
beteugelen, valt te begrijpen.

zij doen echter practisch werk en vo-
rige week werden verschillende overtre-
dingen vastgesteld, waarvoor spijtig ge-
noeg, geen strenge maatregelen geno-
men werden.

Tegenover woekeraars, die alleen wer-
ken uit winstbejag, mag niet zacht op-
getreden worden en we kunnen dergelijk
flauw ingrijpen van de bevoegde instan-
ties niet goedkeuren.

Niettegenstaande verschillende verma-
ningen door de kontroleurs en verdeelers
aan vlschwinkellers en marktkramers,
regelmatig hun ontvangen zegels van
vorige week In te leveren, hebben hierna-
volgende personen gefaald en werd een
groot tekort aan zegels vastgesteld bij
de matktkramers Chapel, Brackx J.,
Brackx M., Ketels, Soyez en Verbrugghe.

Werden voorlooplg geschorst:
Vandevelde, die zoo maar 418 zegels op

940 tekort Inleverde;
Geldhof, die op zes zendingen 620 ze-

gels tekort Inleverde en Smlssaerjt die
er 120 op 940 tekort inzond.

Celine Verhulst had 240 zegels tekort.
De uitgesproken schorsing werd opge-

heven, nadat de geschorsten later die
zegels hebbén aangevuld.

De vraag stelt-zich waar ze deze ont-
brekende zegels hebben gehaald?

Wat er ook van zij, de getroffen maat-
regel noemen we- ver van streng en dit
zet de anderen aan hetzelfde te doen.

Worden de inwoners nog niet genoeg
bedrogen, dat ook hier hetzelfde spelletje
geduld moet worden?

BOKALEN ROLMOPS AANGESLAGEN

Talrijke honderden bokalen rolmops
werden in verscheidene winkels aange-
slagen' omdat ze slechts van 185 tot 210
grammen .telden, waar ze minstens 250
grammen moeten inhouden.

Bij een groote firma werden zes kisten
van 30 bokalen onder zegel gep'laatst
tot Prijzen en Loonen proces-verbaal zou
opmaken.

Deze bokalen worden verkocht ' aan
11 fr. perxbokaal.

Bij het maken van een kleine bereke-
ning, stellen we vast dat die rolmops,
zoo maar publiek verkocht werden tegen
den prijs van 60 fr. per kg.

He.t mag een wraakroepende schande
genoemd worden dat dergelijke prak-
tijken kunnen geduld worden.

We hebben reeds vroeger gewezen op
het feit dat ook de krakeloot of gerook-
ten haring veel te duur verkocht wordt
om door bedienden of werkende klasse
gegeten te worden.

En dan bazuint nftn overal de groote
verdiensten van den visscher uit, die 8 fr.
krijgt voor zijn haring, 70 t.h. oorlogs-
winst betaalt, zijn leven op zee waagt,
waar voor dit gerookt goed men 24 tot
26 fr. vraagt per kg. en de aangeslagen
rolmops zoo maar 60 fr. per kg. op-
brachten.

Bouw van Zee- en

Binnenschepen

Ingevolge ëën verordening d.d. 14 Ja-
nuari 1942, verschenen Jn het Veiord-
nungsblatt dd. 2 Februari 1942, is de ver-
ordening-van 27 November 1940, waarbij
zee- en binnenschepen van om het even.
welken aard ten behoeve van dén handel
niet zonder vergunning mochten wórden
gebouwd, niet ingang van I November:..
1941, opgeheven. • '
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BANK ¥AN BRUSSEL
— NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

: B1JHU1S OOSTENDE : 3, WAPENPLAATS
; . Agentschap Petit Paris, 76b, Torhoutsche Steenweg

' Bewaring van Effecten — Verhuring van Brandkasten —
.; Bewaring van kostbare waarden, onder omslag, in pakket-

:, ten of verzegelde kisten.

Onze Kronieken
Oostende

B BRANDJE
Vrijdagmorgen is brand uitgebroken

in het huis gelegen op den hoek van de
Kapeilestraat en de Jozef II straat, waar
vroeger de winkel Machiels gevestigd
was.

Door spoedig ingrijpen kon alle ge-
vaar voor uitbreiding rap vermeden
worden.
• INBRAAK

In een patisserie van de Van Iseghem-
laan is binnengebroken en men heeft er
allerlei gebak, suiker en wijn gestolen,
alsook verscheidene doozen etalage pra-
lines samengesteld uit muizengift, cacao,
arsenic, enz., dus vergiftigde elementen.

Pierre =
LANNOYE-VANTYGHEM

ZEILMAKER

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

Overvloedstraat, 76 - Oostende
Handelsregister 9390

(251

BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN

7 Febr. — Paula Gouwy, van Andreas
en Ivonna Duhocquet, H. Borgersstr. 45.

8. — Erich Vanstechelen van Isidorus
en Rosa Vanoverbeke, Steensche Dijk 87.

9. — Fernand Vlassenbrouck van Mau-
ritius, en Maria Vynck, Werkzaamheid-
straat 85.

10. — Karel Devolder van Maximïlia-
nus en Pharailde Vanmaele, Timmer-
manstraat 33; Yvette Van Loo, van
Joannes en Rachel Duchesnet, Viaduct-
gang 28; Janine Ryckman van Camillus
en Yvonne Boels, Tarwestraat 39; Ro-
land Ghaye, van Albert en Nora Alleyn,
Kerkstraat 22; Christiane Portier van
Marcellus en Martha De Meutter, woont
te Middelkerke.

12. — Marcel Fonteyne van Emilius en
Maria Demol, Frère Orbanstr. 241; Erick
Vanhooren, van August en Maria San-
ders, Blauw Kasteelstr. 61; Marie Van-
hoorn, van Remi en Antonia Dewulf,
Gistelsche Steenweg 36.

13. — Josette Decock. van Maurice en
Simonne Dyserinck, Stuivers.tr. 62; Jea-
nine Verstraete van Pierre en Georgette
Verbiest, St. Petersburgstr. 5.

STERFGEVALLEN
8 Febr. — Lucien Grandjean, 72 j . ,

echtg. Jeanne Stanislaus, Schermplan-
tenstraat; Maria Serneels, 75 j . , wed.
Joannes Holmens, K. Vande Woestyner
straat 5; Rosalia Laforce,. 94 j . , ongeh.,
Kapucienenstraat 5. .

9. — Isidoor Vantyghem, 87 j . , wed.
Rosalia Vanmassenhove, Arsenaalstr. 13;
Joannes Harinck, 56 j . , echtg. Alexée
'T Jantels, woont te Gent; Emiel Ver-
helst, 51 j . , echtg. Marie Vanwynsberghe,
ISfieuwlandstr. 63; Julius Pierloot, 63 j . ,
echtg. Emma Menu, Veldstr. 104; Henri
Maes, 72 j . , wed. Romania Boié, echtg.
Godelieve Duyck, Metselaarstr. 32.

10. — Jozef Bens, 66 j . , echtg. Huber-
tina Rouzée, Nieuwlandstr. 77.

11. — Marie Jacobi, 53 j . , echtg. Gus-
taaf Lefèvre, Aartshertoginnestraat 44;
Louis Beschuyt, 81 j . , wed. Elisa Ver-
banck, Oost. Haardstraat 21.

12. — Ludoviciis Diet, 70 j . , ongeh.,
Pontonstr.; Carolina Balliu, 81 j . , wed.
Leon Vandenbosch, Spaarzaamheidstr.;
45; Jacob Lefèbvré, 71 j . , - wed. Emiïia
Bastien, St. Paulusstr. 29; Joseph Billiet,
89 j . , ongeh., woont te Westende.

13. — Marie Hanno 77 j . wed. Nicolas
Amman, Gelijkheidstr. 54; Leonie Pavet,
84 j . , ongeh., Kapucienenstr. 5; Pierre
Donse, 81 j . , ongeh.. Pontonstraat.

14. — Elodie Veys, 58 j . , wed. Charles
Haas, Kristinastr. 41.

HUWELIJKEN
14 Febr. — Herman Musin en Vilia

Van Laere; Alfons Geryl en Simonne
Vanhoucke; Kamiel Decoster en Fer-
nanda Buts; Alfred Coene en Denise
Ducheyne. • t

HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
15 Febr. — Peene Willy, handelaar,

Steenbakfcersstr. 13 en Reynders Zoë,
Stuiverstraat 210.

GOEDKOOPE MAALTIJDEN
Tengevolge van de guurheid van het

jaargetijde, zal de toegang tot de goed-
koope maaltijden to.t het einde van de
maand April, verleend worden aan per-
sonen, welke niet bij Winterhulp zijn in-
geschreven.

De belanghebbenden, die van deze ge-
legenheid wenschen gebruik te maken,
mogen zich aanbieden in de beide «Te-
huizen Leopold III; deze bevinden zich
57, Kapeilestraat (Innovation) en in de
Conscienceschool, Stuiverstraat.

Dé maaltijden kosten 5 fr. en dienen
voor een week, op voorhand betaald

De rantsoeneerings) zegels zijn. voor
één maand: 1 nr 3; 1 nr 8, 25 nr 10; 10
edeeltelijke nr 20 (= 5 kg. aardappe-

len). )

•••••••••*•*•••••

Handelszaak
ter overname gevraagd met of zon-
der pacht. Schrijven om afspraak:
Agentschap- Elleboudt, 76, Vlaan-
derenstraat.

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

3 DE V.B.O. ACTIE
U, die weet en begrijpt, treed.toe .tot

de Vereeniging voor Beschaafde Om-
gangstaal, uit edelmoedigheid tegenover
ons volk! Werk met ons mede, opdat ons
volk volledig mondig worde en naast en-
boven zijn gewesttalen een meer Alge-
meene Beschaafde Omgangstaal spreke,
waardoor het ieders eerbied zal afdwin-
gen! Oris programma is er eene .vaar-
mede zich alle ontwikkelde Vlamingen
kunnen vereenigen.

Alle nadere inlichtingen op het VB.O.
secretariaat, Dr. Verhaeghestraat il'5,
Oostende.

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
MACHIENËM — DUPLIKATORS

EN BUREELMEUBELS
Zich wenden tot de Firma.
MECANOGRAPHIC-OFFICE

22, Alfons Pietersiaan, OOSTENDE
Tel. 716.90

Men begeve zich ter plaatse

CINEMA'S
R I A L T O

1. Een dokumentair.
2. Ufa aktualiteiten In 1ste week.
3. Het Oorp der Zonde, (Das sundige

Dorf) met Hansi Knoteck en Joe Stockel.
R I O

'1. Een dokumentair. _
2. Ufa aktualiteiten in 1ste week.
3. De 13 Stoelen, (13 Stuhle) met Heinz

Ruhmann en Hans Moser.
ft O X Y

1. Een dokumentair.
2. Aktualiteiten Ufa in Ie week.
3. Nanette» met Jenny Jugo en Hans

Sohnker.
»A LACE

1. Aktualiteiten Ufa in Ie week.
2. Een dokumentair.
3. Casanova se marie, « Casanova

trouwt », (Casanova heiratet)'met Lizzi
Waldmuller.
F O R U M

1. Aktualttelten Ufa in Ie .week.
2. Een dokumentair.
3. Twee Vrouwen», (Zwei Frauen) met

Oiga Tschechowa en Irene Van Meyen-
dorff.
C AM EO

1. Een dokumentair.
2. Aktualiteiten Ufa in Ie week.
3. Croiseur Sebastopol, met John Wer-

ner Hins en Camilla Horn.

Rheumaliek
kent geen ouderdom . . . .

Denk evenwel niet dat 't onmogelijk is deze
onaangename pijn te verdrijven. Bij rheu-
maliek moet men direct ingrijpen, maar met
't gepaste middel: do ASPlRINE-tabletten.
Deze driiven alle Schadelijke stoffen uit het
organisme en doen aldus de pijn verdwijnen.

Werkzaam en onschadelijk
een voortreffelijk geneesmiddel

«ET rfcOpVCT VAN VER fKi'1

| KUNSTTENTOONSTELLING '
Door Volk en Kunst, afd.- Oostende,

wordt van Zondag 22 Februari tot Dins-
dag 10 Maart a.s. in de zaal Schweizer-
hof, .Van Iseghemlaan. een tentóóhstel-
.ling gehouden van werken van kunst-
schilder Ji Debrock.

De openingsplechtigheid zal opgeluis-
terd worden door een spreekbeurt van
den letterkundige G. Diuïbreux, Voor-
zitter van de Kamer van Letterkundigen
te Oostende.

Studio Lionel
106, Nieuwpoortsteenweg, 106

Q ,
Specialiteit van KINDER- en
HUWELIJKSPORTRETTEN

(452)

I E. H. GANTOIS SPREEKT
Met de medewerking van «Volk en

Kunst», afd. Oostende, richt V.T.B, ten
spreekbeurt in over Fransch-Vlaande-
ren. Z. E. H. Jean-Marie Gantois, uit
Rijsel, Secretaris van het Vlaamsen
Verbond van Frankrijk, val Zondag 22
dezer, te 15 uur, in het Gerechtshof,
spreken over: «Hoe vond ik mijn.volk
en mijn taal terug?».

V/ilt U iets naders weten over Frartseh-
Vlaanderen, kom dan, luisteren naar deze
spreekbeurt. De toegang is kosteloos.
m BELASTING OP DE RIJWIELEN

Er wordt ter kennis gebracht van het
publiek, dat de rijwielplaten voor het
jaar 1942 zullen afgeleverd worden, al|e
werkdagen 's namiddags van 2.30 tot
5 uur, behalve des Zaterdags.

Oostende-Oost: Loketten 11 en 14
Oostende-West: Loketten 7 en 8.
De prijs der platen is vastgesteld op

32,50 fr.
Het publiek wordt beleefd verzocht ge-

past geld mede te brengen.
De overtredingen zullen vastgesteld

worden met ingang van 1 Maart 1942.

H VASTENCONFERENTIES IN DE
PATERSKERK

In plaats, en als voortzetting van ds
zoo gegeerde en zoo druk bijgewoonde
conferenties van de 13 voorgaande jaren,
richten de Paters •Dominikanen tijdens
den komenden Vasten, een nieuwe reeks
Vlaamsche geestelijke voordrachten in.
Als conferencier treedt op Z. E. Pater
J. D. Maes.hoogleeraar aan het Angeli-
cum te Rome, die voor de Oogtendenaars
lang geen onbekende is.

De voordrachten gaan door iederen
Vrijdag van de maand Maart te .19 uur.

Betreden van den

en de Duinen
Op verzoek van de Duitsche Overheid

heb'ik de eer volgende politieverordening
bekend te maken:

1. Het betreden van den Zeedijk en
de duinen te Heist, Knokke, Blanken-
berge, Zeebrugge, Oostende, Breedene,
Lombardzijde, Middelkerke, Westende,
Klemskerke, Wenduine. Nieuwmunster en
Vlissegem wordt aan de burgerbevolking
verboden bij dag en bij nacht.

2. Voor de toegelaten visschers. alsook
voor andere burgerpersonen bij drin-
gende uitzonderingsgevallen, kunnentoe-
latingen voor het betreden van de ge-
sperde zones toegestaan worden door de
locale kommandanturen. Deze plaatse-
lijke kommandanturen stellen in dit ge-
val extra-bewijzen op die echter enkel
bij dag geldig zijn. • *.

3. Overtredingen op deze verordeningen
worden met een boete tot 1000 RM. of
met een gevangenzetting tot 4 weken
gestraft.

4. Deze verordening treedt in werking
van den dag van haar bekendmaking af.

k De Burgemeester,
A. Van Laere.

IJZER WAREN -
QUINCAILLEKIE

Jack DËLANGHS
Nieuwpoortsche Steenweg, 34

ALLE HUISHOUDARTÏKELS
— EN ALAAM —

H. R. 3673 • Tel. 72.072
(27)

| GOED VOOR MAYONNAISE
Bij den hotelier Defer, van het hotel

Alexander, werden niet minder dan 17
liter olijfolie gestolen.

De dief zal er het beste mee varen.
• CL. VAN OUTRYVE

Wist U dat Mevr. Clemence Van Ou-
tryye. die in de rol van Manuela uit
«.Meisjes in Uniform» zoo'n gunstigen
indruk liet sn thans op 22 Februari a.s.
wederom optreedt in «De Dames met de
groene hoedjesvin November 1937 in het
stuk «De Ekster op den Galg» van Her-
man Teirlinck de rol vertolkte van Kla-
ra. dochter van Banedikt en dat dit
stuk werd opgeivoerd ter gelegenheid
van de Hoogdagen van de Vlaamsche
Letteren 1937.

M UITSTEKEND INITIATIEF
Op de Van Maestricht- en Ste Catha-

rinaplaats werden, op initiatief van
Marcus Verhuist, twee visehmarkten in-
gericht, waar respectievelijk 10 en 11
wagentjes met haring of visch. daar
plaats nemen op dagen van aanvoer.

's Morgens wordt op een bord aange-
kondigd wanneer er vischverkoop zal
2ijn. De orde wordt er goed gehandhaafd
sn de twee kontroleurs kunnen er én ver-
koop én prijzen in 't oog houden.

Een kleine verbetering: op de aange-
kondigde uren zouden de karretjes er
moeten zijn en niet één uur later.

Hetzelfde dient gezegd voor de visch-
winkels, waar de aangekondigde verkoop
van 10 uur soms te 11.30 uur begint.

Daaraan is gemakkelijk te verhelpen
met het afhalen van den visch te 8 uur
te laten geschieden om elkeen toe te
laten te 10 uur ie beginnen.
's Dit zou tenslotte de huismoeders toe-
laten hun eten tijdig gereed te maken
in plaats van rond 12 uur nog in een
vischwinkel te moeten staan.

Marcus Verhuist verdient met de in-
richting van zijn vlschmarkt anderszins
een bloempje !

Voor een
wendt U

Torhoutsteenw. 243
I GESTOLEN VELOS
De lessen van het verleden zijn nog

niet hard genoeg en zoo heeft mén de
velo gestolen van: Bisschop Camiel,'Tim-
mermanstraat; Goes Maurice, Aimé Lie-
baertstraat en Guissée Alfons, Lange-
straat.

BRIEFWISSELING OP HET GE
MEENTEBESTUUR.

Het Schepencollege heeft een besluit
getroffen waarbij alle Fransche briefwis-
seling komende uit het Vlaamsche land
(Groot-Brussel natuurlijk inbegrepen)
voortaan in het Nederlandsch zal beanl
woord worden. Ditzelfde geldt ook voor
briefwisseling met openbare besturen on
bedrijven in Wallonië.

W M M W M W t : jj i

• AANGIFTE VAN VASTSTELLING EN
RAMING VAN OORLOGSSCHADE

De tweede reeks formulieren worden
eerstdaags toegezonden aan de bevoegde
organismen, welke zich to.t heden koste-
loos verdienstelijk hebben gemaakt bij
het geven van inlichtingen aan en het
helpen der geteisterden bij het invullen
en Indienen van hun dossiers van oor-
logsschade.

Deze formulieren worden ter beschik-
king gehouden van de belanghebbenden j
bij de hiernavermelde besturen: (( i

Stadhuis (Gerechtshof) te Oostende, %••
voor Oostende-Stad.

Koophandelskamer (Vandersweeppl.,
Nr 1) te Oostende voor randgemeenten
van Oostende.

Er wordt de geteisterden aan herin-
nerd, dat de aangiften van de oorlogs-
schade voorgevallen van 10 Mei tot 30
Juni 1940 moeten ingediend zijn vóór
30 Juni 1942 bij het Provinciaal Commis-
sariaat voor 's Lands Wederopbouw.
Voor de schadegevallen na die data
overkomen, zijn ze in ie dienen binnen
het tijdperk van één jaar, vanaf den
datum van de beschadiging.

Voor de visschersvaartuigen zal bin-

Bandagen
Orthooaedie
BREUKBANDEN

naar maat en vol-
gens geval.

BUIKBANDEN
voor hangbuik,
zwangerschap,
operatie. na

ORTHOPEDIE
APPARATEN

voor ruggraat mis-
vorming, beender-
ziekte.

KUNSTBEENEN
in licht metaal.

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

nenkort ingevolge het bijzonder versche-
nen besluit, een speciale regeling getrof-
fen worden. .

CREMER Sehöoi
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
Kijverhetësschool

I I , — DE BOUWKUNDIGE AFDEELING

De Stedelijke Nijverheidsschool wil
voor de volksgemeenschap zijn: een
avondonderwijs van hoogstaande waarde
en onmiddellijk nut. Dit werd reeds uit-
voerig betoogd in onze bijdragen, waarin
de hervorming in 't algemeen en de be-
langrijkheid van het handelsonderwijs
in 't bijzonder werden toegelicht. •

Het is wellicht niet overbodig thans
ook eenige woorden te wijden aan de
Bouwkundige Afdeeiing. -

VOOR WIE ZIJN DEZE LESSEN
BESTEMD ?

Zij zijn aangewezen voor al degenen
die reeds in het bouwbedrijf werkzaam
zijn' of zich tot een der menigvuldige be-
roepen van het bouwvak aangetrokken
gevoelen.

Niet alleen de bouwarbeiders zelf, zoo-
als: metsers, timmerlieden, plafonneer-
ders, marbeliers en steenkappers, maar
ook de lagere beambten der technische
diensten van Stad en Staat, private
werkgeleiders, teekenaars en aannemers-
klerken kunnen hier hun professioneele
vorming krijgen.

Men denke maar even aan het tekort
aan geschoolde krachten, dat zich na
dezen oorlog wis en zeker sterk zal laten
voelen, en men zal dadelijk inzien welke
leemte deze lessen vullen. De immer
harder wordende strijd voor het bestaan,
die de minder bevoorrechten in de on-
mogelijkheid stelt daglessen te volgen,
is een ernstige waarschuwing en tevens
een gebiedende vingerwijzing om zich,
van meet af, in zijn vak te ontwikkelen
en te volmaken, wil men in de toekomst
een menschwaardige plaats in de ge-
meenschap bekleeden.

HAAR UITBOUW
De voorbereidende afdeellng laat dit

jaar de min gevorderden toe zich ge-
leidelijk aan het nieuw programma aan
te passen. Zij die de school sinds eenige
jaren verlaten hebben, worden in de ge-
legenheid gesteld zich op te werken om
zich aan het nieuw studiemllieu te ge-
wennen.

Voorts zijn de lessen over drie studie-
jaren verdeeld.
* Het eefste jaar omvat slechts deze
theoretische vakken welke als onmisbaar
moeten beschouwd worden voor verdere
ontwikkeling. Het landmeten en water-
passen, vakken die vroeger enkel In an-
dere steden onderwezen werden, komen
thans ook hier tot hun recht en zullen
zonder twijfel groote diensten bewijzen
bij het uitvoeren van grootere werken.

Van scheef hoekige projectie met als
complement de isometrische en axono-
metrische perspectief moet niet veel ge-
zegd worden, daar deze wetenschappen
het alphabet zijn van de teekenkunst
en een vlugger begrijpen van de con-
structieleer in de hand werken.

De materlalenkennïs, praktische leer-
gang bij uitstek, behandelt al de mate-
rialen, de van ouds gekende zoowel als de
moderne.

De constructieleer wordt reeds in het
eerste Jaar aangevangen en In het daar*

opvolgend jaar afgehandeld eangezien de
omvang dezer leerstof zeer uitgebreid is
en aan bouwarbeiders en beambten een
volledigen kijk moet geven op al de mo-
derne bouwmethodes. Het in het werk-
stellen van de meest gebruikte hulptoe-
stellen werd aan deze lessen toegevoegd
om een degelijk en rationeel programma
door te voeren.

Het tweede jaar behandelt nog de zoo
gewichtige stof: de weerstand der ma-
terialen, onontbeerlijk voor alwie zich op
verantwoordelijke wijze met het bouw-
vak bezig houdt. De sterkte en de dege-
lijkheid worden aldus door wiskundige
gegevens gewaarborgd.

De stereotomie (steensnede), op prak-
tisehen leest geschoeid, moet den vak-
man in staat stellen alle steenstudies
uit te voeren met een minimum tijdver-
lies en materiaalverkwisting. Deze we-
tenschap is verder nog een algemeen
ontwikkelingsagent van niet te onder-
schatten waarde.

Het derde jaar wordt meer opgevat als
een «verbindingsstreep» tusscheri school
en ambacht: het staat in hot teeken d'-r
praktijk. ,

De studie en de analyse van lasten-
boeken en bestekken zullen aan menigen
de gelegenheid geven zich or) te werken
tot elementen die bekwaam zijn een
optima rendement te geven.

Aan de studie en het bewerkstelligen
van het gewapend beton, materiaal van
d* toekqmst, wordt een ruime plaats
voorbehouden, die arbeiders en werkge-
leiders moet toelaten met dit verwonder-
lijk bouwsysteem nader kennis te maken.
Het beton wordt wellicht de bouwstof
der toekomst!

Eindelijk werd de bouwhygiene niet
vergeten. Het inlijven in ons programma
van deze jonge wetenschap zal leder
welkom zijn, aangezien zij in groote
mate het bestrijden van verkeerde prln-
ciepen tot doel heeft en foutieve uitvoe-
ringen te keer gaat.

Het bouwkundig teekenen dat het vor-
men van archltekten niet tot doel heeft,
Is dan ook meer naar de uitvoering van
ontwerpen gericht, zonder dat de tech-
nische bekwaamheid der teekenaars uit
het oog verloren w'ordt.

Begrippen over1 toegepaste esthetiek
zullen de liefde voor schoonheid en stijl
in het ambacht hoog houden.

HAAR NUT
Na hetgeen voorafgaat dient geen uit-?

voerlg commentaar meer hieraan toege-
voegd. WIJ weten hoe groot het gebrek
Is aa'h geschoolde krachten. Na lederen
oorlog zien wij het bekwaamheWspell der
arbeiders verminderen. Eenieder, die het
goed meent, moet zijn offer brengen om
het peil van onze nationale vakvaardlg-
heid zoo hoog mogelijk op te voeren..Wij
moeten dankbaar zijn dat ons de gele-
genheid geboden wordt om aan de her-
nieuwing mede te werken door studie en
voorultzlendheld. Het getuigenis van ge-
zond Inzicht moet bij onze vaklui tot
uiting komen in den vorm van een ruime
belangstelling.

ONTVANGSTUREN: ieder toerkdag, van
9 tot 11 en van 2 lot 6 uur. •

| RIKKE SCHMITZ VOOR ZENDER
BRUSSEL

Op Zaterdag' 21 Februari a.s. zal onze
gunstig bekendtei stadsgenoot Rikke
Schmitz vóór de micro van Zender
Brussel te 15.30 uur een spreekbeurt hou-
den met als- onderwerp «Lyische Voor-
dracht».

Te dezer gelegenheid achten wij het
geenszins van belang ontbloot onze le-
zers eens nader met Rikke Schmitz in
kennis te stellen..

Geboren te Antwerpen in 1897 voelde
hij zich weldra aangetrokken tot de
voordrachtkunst en volgde er de lessen
aan het Koninklijk Conservatorium waar
hij in 1919 een Ie prijs met grootste
onderscheiding behaalde voor de volgen-
de vakken: voordrachtkunst, letterkunde
en uitspraakleer.

Zijn leeraarscarrière neemt dan wel-
dra een aanvang. In 1923 komt hij naar
onze stad waar hij tot leeraar benoemd
wordt in voordracht en tooneelspeel-
kunst. Een jaar later gaat hij naar de
muziekacademie te Kortrijk en drie jaar
daarna zit hij aan het conservatorium
te St. Jans Molenbeek, om dan naar
Ronse verplaatst te worden in 1928.

Wie nu reeds een twintigtal jaar -in de
bres staat heeft veel leerlingen gehad:
het verwondert ons dan ook niet te ver-
nemen dat verschillende zijner leerlin-
gen verbonden zijn aan . de officieele
schouwburgen te Antwerpen, Brussel, het
Vlaamsch Volkstooneel, enz.

Toen de h. Modeste Lauwereyns, voor-
zitter van de Vereeniging voor Beschaaf-
de Omgangstaal en leeraar in voordracht
aan het Kon. Vlaamsch Conservatorium
een studiereis naar Zuid-Afrika deed,
verving Rikke Schmitz hem als zoodanig.

Wat de h. Schmitz voornamelijk aan
de Oostendenaar hecht, is het feit dat
hij in 1936 in onze stad met enkele oud-
leerlingen het Conservatorium tooneel
stichtte en de Oostendenaars ieder jaar
een aantal nuike vertooningen schonk.
Dat ze puik waren, bewijst het feit dat
het Ministerie van Kunsten hem zelfs
een toelage schonk. Nog een bewijs dat
ze puik waren, wordt geleverd door het
feit dat het Conservatoriumtooneel in
1938 op een internationale wedstrijd den
prijs voor zuivere uitspraak behaalde!

Wij betwijfelen dan ook niet of onze
lezers zullen morgen Zaterdag afstem-
men op Zender Brussel om dezen inte-
ressanten stadsgenoot te hooren In zijn
spreekbeurt.

I ONGEVAL
Op den Torhoutsteenweg deed

deze week een ongeval voor, dat er!
gevolgen met zich had kunnen sleen!

Een kamion reed er de klainé Dm]
burgh Viviane, 7 jaar oud, wonende
lijkheidstraat, omver. Het Rontgen
derzoek in het hospitaal liet vaststelt!
dat er geen zware letsels vast te steiil
waren. •

Dss te beter voor de kleine.

| BURGERLIJKE OORLOG~SINVALlJ
DEN '

Naar we vernemen is de D. I. P. (dier
voor Invaliditeitspensioenen) die 'net L
validiteitspercent der Burg. Oorlogsinvl
lieden moet vaststellen zijn wérkzaaJ
heden'begonnen. De beslissingen van dl
D. I. P. zijn van. uiterst belang. 1

Raadpleeg ons bij het ontvangen
beslissingen. '

Nadere inlichtingen: N. V. B. o. •nc gem

I n ong«
lip drim

werd
« had

Plantenstraat, 82, Oostende. Bureel: <]J
Dinsdag van 5 tot 7 uur.

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

E. Variderstractep.
Metsersstraat, 18 Oos?end|
Handelsregister Oostende i \

a
CROWN CITRON

CROWN LIMONADE
CROWN ORANCl

Bijzondere prijzen voor
— — verkoopers

voorfl

M2fi

| OVERLIJDEN
Wij vernemen het plotse heengaan v

Mevrouw Maria Jacobi, echtgenoote v
Dr. G. Lefèvre, oud-leeraar aan het K
ninklijk Atheneum en voorzitter v
«Volk en Kunst» afd. Oostende.

Mevrouw Lefèvre was pas 53 jaar o\
Enkele maanden geleden werd ze wel
waar in de kliniek ter verzorging op
nomen maar niets liet een zoo spoed OND D
heengaan vermoeden.

«Het Visscherijblad» biedt aan de i
milies Jacobi en Lefèvre zijn innige de*
neming aan.

JOa/U
I verkoudheid dreigen

Marktberichten

De ;Vischaanvoer ter Ku
VISCHAANVOER VAN 1 TOT 7 FEB

Vischaanvoer gedurende de week v
1 tot 7 Februari 1942 door vaartuigen v;
OOSTENDE: Sprot: 1835 kg.; ijle harin

263.314 kg.
iNIEUWPOORT: Sprot: 3595.kg.; harin

577.930 kg.
ZEEBRUGGE: Haring: 94.540 kg.
GREVELÏNGEN:"' Haring: '375.150 k?.
KOKSIJDE: Haring: 542 kff.
DE PANNE: 1.600 kg. haring.

VISCHAANVOER VAN 8 TOT 14 FEB
Te Oostende: 47.850 kg. "haring.
Te Nieuwpoort: ^6502 kg. visch

110.980 kg. haring. .
Te Grevelingen: 100 kg. visch

650.830 kg. haring.
't Zij in totaal 6602 kg. visch

809.660 kg. haring voor een waarde v
6.535.258 fr.

NIEUWPOORT
VISCHTOEVOER -

Gedurende de week van Zondag 8
Zaterdag 14 Februari, werd er aan
Aankoopcentrale afgeleverd:

Zondag 8 Februari werd niet uitg
varen.

Maandag 9 Februari, door Nieuwpoo
sche vaartuigen: 2500 kg. haring vc
20.000 fr. De Zeebrugsche vaartuig
voerden aan: 3190 kg. haring voor 25i
fr.; sprot: 140 kg; voor 1120 fr. Tot;
aanvoer van den dag: 5830 kg. voor
bedrag van 46.640 fr.

Dinsdag 10 Februari: 190 kg. hari
voor 1520 fr. door Nieuwpoortsche va;
tuigen en 400 kg. haring door Zeebri
sche vaartuigen. Totale aanvoer: =

kg. voor 4720 fr en 122 kg. sprot vc
976 fr. Aan visch boekte men 242
voor 2301 fr. Totaal bedrag: 7997 fr.

Woensdag 11 Februari werd niet u
gevaren.

Donderdag 12 Februari: door Nieu
poortsche vaartuigen: 45.300 kg. hari
voor 362.400 fr.; Zeebrugsche vaart
gen: 16.800 kg. voor 134.400 fr. Tot;
aanvoer: 62.100 kg. haring voor een r
drag van 496.800 fr.

Vrijdag 13 Februari: door Nieuwpoo
sche vaartuigen: 28.850 kg. haring vc
230.800 fr.; 4590 kg. sprpt voor 36.720 ï
Zeebrugsche vaartuigen: 13.600 kg. 1
ring voor 108.800 fr.; 1650 kg. sprot vc
13.200 fr. Totale aanvoer: 42.450 kg. '
ring en 6290 kg. sprot voor een
menlijke waarde van 389.520 fr.

Zaterdag 14 Februari werd niet i
varen.

Totale aanvoer van de week: 110.*
kg. haring, 6502 kg. sprot en 242
visch, voor een waarde van 940.957 I
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< HET VISSCHERIJBLAD

Breedene
LGERLUKE STAND
licrfgevallen: Marlein Emerentia, 76
ït overleden te Varsenare. Peere Mag-
Liia, 33 jaar, overleden te Brugge.
Tj\,welijksafkondigingen : Snauwaert

é, landbouwer en Bovet Paula, z.b.

LDS PER MEESTBEGAAFDEN
aanvragen moeten worden inge-
bij het Provinciaal Bestuur te

Egge voor den 15 Maart a.s. voorzien
Et alle hoodige stukken.
tx)k de' aard der studiën waarvoor
Uanvraag wordt gedaan moeten ver-
|ld worden.
Radere inlichtingen zijn te verkrijgen
'• het gemeentebestuur.

jlGELUKKIGE VAL
|r)c genaamde Sylvia Maeckelberghe,
lnende Nukkerwijk, te Slijkens, deed
t n ongelukkige val, dat geneeskundige
|lp dringend noodzakelijk werd geacht.
I werd vastgesteld dat de vrouw een
In had gebroken.

ivOORRADINGSBERICHTEN
fregeluitreiking. — De uitdeeling d^r
litsoeneeringszegëls voor de periode
tart zal plaats hebben op Maandag 23,
liisdag 24 en Woensdag 25 Februari a.s.
ikcnmale van 9.30 tot 12 en van 14 tot
'uur in het Bevoorradingsbureel te

.ijkens.
inschrijving voor kolen. — De inschrij-
iig voor huisbrands.tof zal worden op-
•nomen vanaf Maandag 2 Maart tot en
|et Zaterdag 6 Maart a.s.
• Bericht aan tle landbouwers. — De
Iveringsrol is opgemaakt en js geaffi-
,eerd in de bureelen van Ravitaillee-
\\g, school Ibis.
Ivoor de landbouwers en de personen

: een huisslachting hebben gedaan. —
rantsoeneeringszegels voor deze ka-

I»orie zullen worden uigedeeld op Don-
Irdag 26 en Vrijdag 27 Februari 1942
T het gewoon lokaal. Alle noodige stuk-
fn medebrengen.

ESTVERGADERING VOOR DEN
|0ND DER KROOSTRIJKE GEZINNEN
Op Zondag 15 Februari, heeft de jaar
yksche algemeene vergadering plaats
?had van den Bond voor Kroostrijke
jezinneri" voor Breedene. Gezien echter
> groote feestzaal «Patronaatzaal van
reedené^dorp» sedert een jaar,in volks-
iiken voor Winterhulp werd herscha-
,n, heeft het bestuur zich genoodzaakt
sien, de vergadering te laten doorgaan
\ de lokalen van heer Pieter Deschep-
>r, Dorpstraat. 188, Breedene-dorp.
Niettegenstaande de moeilijke tijds-
jistandigheden waarin we leven, was
e toeloop van,volk ongehoord. De twee
! elkaar loopende zalen waren prop-
ensvol en het enthousiasme bij de le-
ien was niet te zeggen.

INKOOP VAN
ÊH É 0 Ü D " Z I L V E R - BRILJANTEN

AAN HOOGSTE PRIJZEN

MAX
h, Aif. Pieterslaan, 13 - Oostende

7 F E B * c h a t t i n g k o s t e l o o s
reekv- ( 5 2 4 )

Nieuwpoort
E «VLAG» LEEFT
Iirde> tweede helft der maand Februari
««& «De Vlag», cel Nieuwpoort, aan de
rteuwpoortsche bevolking volgende fees-
;eiijkheden aan:
Op Zaterdag 21 Februari wordt een
mte Muziekavond gegeven met de me-

iewerking van het plaatselijk Regi-
entsmuziek in de feestzaal «Zannekin».

het programma: dansmuziek, koor,
iwboynummer, Lili-Marleen, Heimat-

bnd, pantomine enz., in eén woord een
;ezellige bonde-avond. En dit alles voor
r. 22,— Goed verwarmde zaal. .
Donderdag 26 Februari wordt door de

usschenkomst van «De Vlag» de groote
«rlogsfilm «Ueber ailes in der Welt» af-
erold in de zaal «Zannekin» te 19 uur.
n deze film wordt het spannend ver-
sop vertoond der verschillende veld-
ochten welke Duitschland in dezen we-
eldoorlog voerde. De leden betalen 2 fr.
Belangstellenden en smpathisanten
fr.

tIJWIELPLATEN 1942
Een bijzondere zitdag zal gehouden

'orden ten stadhuize op Dinsdag 24 Fe-
<ruari van 14 tot 16 uur voor het afha-
en van de rijwielplaten 1942. Taks
2,50 fr.
Eenzëlvigheidskaart is verplichtend.
Îen is ook verplicht zijn aangifte óp
oorhand in te vullen, dit om lang wach-
;n en tijdverlies te vermijden .

(ET AFLEVEREN VAN RIJWIELPLA-
'EN VOOR OMLIGGENDE GEMEENTEN
Te Lombardzijde zal een zitdag gehou-

ien worden op het gemeentehuis den Za-
terdag 21 Februari van 9 tot 11 uur.
faks 42,50 fr.
Te Westende, eveneens op Zaterdag

H Februari van 14 to 16 uur. Taks 40 fr.
Te oostduinkerke op Zondag 22 Febru-

?n, van 9 tot 12 uur op het gemeente-
wis. Taks 42,50 fr.
De taksen op de rijwielen voor Per-

»ijze bedraagt 37,50 fr. Voor Schore 40
•r. en de andere gemeenten 32,50 fr.

ROODE-KRUIS
Het komiteit der plaatselijke afdeeling

•an het Roode-Kruls deelt mede dat
üeuwe leergangen voor ambulanciers
sters) in 45 lessen zullen plaats hebben
n een lokaal der Rijksmiddelbare Jon-

110.| ïensschool, ingang Schoolstraat.
Verelschte ouderdom bij de inschrij-

ving: 18 jaar.
Het examen en de uitreiking der di-

ploma's zullen plaats hebben bij het ein-
digen van de leergangen.

Lesgever: Heer Dr. A. Van Damme.
fnschrijvingen bij het bestuur van de
plaatselijke afdeeling.

BURGERLIJKE STAND
Huwelijk: Cyrlel Vandecasteele, been-

houwer met Maeleveys Maria, z. b. bei-
pen te Nieuwpoort.
[CINEMA'S

Zannekin. — «5 Millloenen zoeken een
.tfgenaam». Kultuurfilm en Ufa-actua-
'itelten.

Nova, — «Vrouwengevangenis». Kul-
en Ufa-actualitelten.

ftANTSOENZEGELS VOOR HET
TIJDPERK MAART'APRIL

De rantsoeneeringzegels voor het tijd-
Perk Maart-April zullen uitgereikt wor-
%i op:

Donderdag 26 Februari: aan de ge-
2inshoofden wier naam begint met de
'etters A B C E F O aan loket 1; D H
1 J K aan loket 2;

Vrijdag 27 Februari: voor de letters
1 tot S aan loket 1; T tot Z aan loket 2;
telkens van 9 tot 12 en van 14 tot 17 u.

Aardappelzegels en melkzegels worden
uitgedeeld op dezelfde dagen en uren
Jaan de loketten van den Bevoorradings-
flionsjt, bovenzaal stadhuls.

t>e zegels voor bijrantsoenen wórden
uitgereikt aan de werkgevers op Maan-
"a 2 Maart en volgende dagen, mits

voorlegging van de "reglementaire for-
mulieren.
VERANDERING VAN
KOLENHANDELAAR

De aanvragen voor verandering van
kolenhandelaar, in de wettelijke voor-
ziene gevallen, dienen voortaan bij den
bevoorradingsdienst ingediend tusschen
Ie en 5e van iedere maand. De aanvra-
gen na den 5en ingediend kunnen niet
meer in aanmerking genomen worden.
GECONSERVEERDE GROENTEN

Voor de periode Maart-April zal aan
lederen verbruiker die nog in bezit is
van de aardappelzegels, geconserveerde
groenten .toebedeeld worden naar rato
van 1 kg. voor drie volle zegels nr. 20
(met vette druk omlijst) en waarvan
minstens een halve kg. boonen of. erw-
ten.
AARDAPPELZEGELS

De Bevoorradingsdtenst vestigt nog-
maals de aandacht van al de betrokke-
nen, dat de volle zegels nr. 20 (aardap-
pelen) waardeloos zijn voor aankoop
van. aardappelen, brood of meel.

De 30 deelzegels werden integendeel
van waarde verdubbeld. ~

Afval — Déchets
1a, VELDSTRAAT Tel. 721.97

(681)

Steene
BURGERLIJKE STAND

Geboorten: Labrune Jean van Flori-
mond en van Missen Gabrielle; Vanden-
houweele Rita van Joseph en ^an De-
gryse Joanna.

Overlijden: Maes Erna van Maes Mar-
guerite.

RIJWIELPLATEN
Er is-sprake dat de rijwielplaten'Zon-

dag 22 dezer zullen uitgedeeld worden.
Het gemeentebestuur ontving desaan-
gaande nog geen enkel officieel bericht.
Het publiek zal dan ook de aanplakbrie-
ven in het oog willen houden, welke in
de verscheidene wijken worden aange-
plakt.

BEVOORRADING
Het inschrijven 'voor afgeroomde melk

heeft plaats gehad deze week van Maan-
dag tot Vrijdag. Degenen die deze data
niet in acht hebben genomerf worden
uitgesloten voor twee maanden.

VOORUIT VOOR DE DERDE SCHIJF !
De prijswinners van de 2e schijf 1942

der

Loterij Winterhulp
gaan ontvangen.

DE DERDE SCHIJF 1942
bedraagt steeds :

20.000 loten van 100 frank
2.000 loten van 250 frank

400 loten van 1.000 frank
40 loten van 5.000 frank
20 loten van 10.000 frank
12 loten van 25.000 frank
8 loten van 50.000 frank

Vijf groote loten van 100.000 frank
Het super groot lot van EEN MILLIOEN
Het biljet: 50 frank Het vijfde: 10 fr.

OVERAL TE KOOP
alsmede op den zetel der Loterij
56, Gulden Vlieslaan.--— Brussel

P.C.R. 247.17
(685)

Heist
UITDEELING VAN DE RANTSOENZE
GELS

Woensdag 25 Februari voor de blauwe
Nrs van 1 tot 2000; Donderdag 26, van
2001 tot 4000; Vrijdag 27. van 4001 tot
6000; Zaterdag 28. van 6001 tot 6300 en
de achterblijvers.

Aardappelzegels. — Een aardappel-
kaartkaart kan bekomen worden tegen
afgifte van de strook Maart van de
aardappelkaart van 10 maanden
' Zeepzegels. — De zeepkaarten worden
afgeleverd tezelfdertijd als de gewone
zegels. Voor de zeepkaarten C dient de
middenstrook. der vorige kaart voorge-
legd te worden.

Bij rantsoenen brood, vleesch en mar-
garine. — De werkgevers moeten hun
inventarissen van de maand Februari
binnenbrengen uiterlijk op 28 Februari
'willen ze nog bijzegels bekomen voor de
maand Maart. Gevallen van onwetend-
heid kunnen niet aanvaard worden.

PING-PONG.
«De Cirkel» speelde Zaterdag In «Café

du Centre» te Duinbergen een ontmoe-
ting met P.P.C. Duinbergen. De Cirkel
wist verdiend te winnen met 6-4 en 17
sets voor 12.

Zondag ging te Knokke in Café Rubis
de match door tusschen de A ploegen
van «De Cirkel» en «Olympic Knokke».
De Cirkeljongens wonnen andermaal,
doch zeer moeilijk, getuige de 5-5 uit-
slag. Met de sets nochtans was Heist de
meerdere: 17 sets tegen 12.

Op Zondag 22 Februari speelt P.P.P.C.
Heist te Knokke tegen «Dé Karpels». Het
is een terugwedstrijd. De éérste match
werd door Heist gewonnen. Verhopen wij
andermaal een sukses van onze jongens.

IN OBSERVATIE GESTELD
Den 4 Januari 1942 werd de 81-jarige

Lodewijk De Groote, geboren te Kool-
kerke, wonende te Heist. 8, Mauffestraat,
onder aanhoudingsmandaat geplaatst
wegens aanranding der eerbaarheid zon-
der geweld noch bedreigingen, op een
minderjarige alsook wegens Openbare
zedenschennls op dezelfde, in den loop
der maand Juni 1941 en December 1941.

De Raadkamer van Brugge besloot op
2 Februari, na rekwisitorium van het
Openbaar Ministerie', hem gedurende een
maand 'n observatie te doen plaatsen.

De Groote werd naar de psychiatri-
sche zaal der gevangenis te Gent over-
gebracht.

BIOSCOOP
In Royal Ciné deze week: «Mijn leven

lang», met Paula Wessely. Bijzonder
mooi programma. Daarbij de Wa-aktua-
Hteiten en een kultuurfilm. De vertoo-
ningen gaan door als naar gewoonte.

ONZE VISSCHERS
Onze visschers die af en toe met hun

kleine bootjes van het strand ter visch-
vangst togen, zijn er nu op uitgetrokken.
De vangst was hier schraal en pover en
zij vermochten het niet goed hun brood
te verdienen. Daarom zijn zij met hun
bootjes naar De Panne uitgeweken, van-
waar zij zinnens zijn nog enkele weken
op haringvangst uit te vaten.

BOERENHULP AAN STADSKINDEREN
Te Helst werd een vereenlglng ge-

sticht «Boerenhulp. aan Stadsklrideren»,
ten einde in den noodtoestand waarin
vele arme stadskinderen verkooron, te
voorzien)

Bij deze gelegenheid deed de Burge-

meester een oproep tot de boeréngezl'.i-
nen en tot de families die in do moge-
lijkheid verkeeren deze ondervoods kin-
deren op te nemen en.hun gezond en
voldoende voedsel be .'verschaften

Alle verdere inlichtingen afu; to be-
komen bij den plaatselijken steundienst
(Stadhuis - 2e verdieping).
APOTHEKERSDIENST

Zondag 22 Februari is apotheker G.
D'Hooghe, hoek Kursaal en Vlaming-
straat, van dienst van 9.30 tot 12 en van
16 to 19 u.
BRAND

Brand is onverhoeds uitgebroken in
de «Garage du Centre» te Duinbergen,
waar e"en geborgen auto vuur had ge-
vat en het dak had aangetast. Op het
alarmsignaal was de plaatselijke brand-
weer spoedig op post en de brand was
ook weldra gebluscht. Aanzienlijke stof-
felijke schade.
AAN ZIJN BRANDWONDEN
OVERLEDEN

Het kindje van landbouwer A. Van B.,
9 maanden oud, was nevens de kachel
in zijn stoeltje gezeten. Plotseling vatten
doeken boven de kachel gehangen vuur,
zoodanig dat de koord doorbrandde en
het brandend tuig op het kind neer-
stortte. Zijn kleertjes stonden weldra in
brand, zoodat het kind hevige brand-
wonden opliep waaraan het kort nadien
bezweek.
HET UUR OP DEN TOREN

Sinds ettelijke weken wijst de klok van
den toren van Duinbergen iets meer dan
negen uur. De inwoners beklagen er zich
terecht over.
BELOONING

De genaamde Van Hoenacker, dag-
bladventer, wonende Tuinwijk te Heist,
kreeg vanwege de Standortkommandan-
tur een belooning van 100 fr. Bij dén
brand uitgebroken in. de «Garage du
Centre» te Duinbergen, waarbij een auto
van de Wehrmacht vernield werd, had
Van Hoenacker het eerst het vuur op-
gemerkt en verwittigde onverwijld de
Standortkommandantur. Door spoedig
ingrijpen kon aldus de brand omschre-
ven en de schade beperkt worden.

LEVENSVERZEKERING
> VOO

33' Frantriitleï
ANTWERPEN

(652)

Blankenberge
• BURGERLIJKE STAND

Geboorten: Staelens Arletjte, Rita en
Brigitte, dochters van Alfons en De
Corte Juliette, Langestraat 55; Denys
Agnès, Zeebrugge; Vergracht Emiel,
Parkstr. 25; Vandemoortele Marie, Uit-
kérke; Bielen Petrus. Uitkerkè.

Overlijden: • Hoemaeker Alfons; 70 j . ,
wed Claeys Eugenie. Üitkerke.

Huwelijksafkondiging: De Vrieze
Uitkerkè met Arents Josephine alhier.
APOTHEEKDIENST

Zondag 22 Februari zal de apotheek
K. Warmoes, hoek Kerk- en Paul D
vauxstraten, gansch den dag open zijn.
FONTEINIERSDIENST

Vanaf Zondag 22 tot en met Zaterdag
28 Februari zal de fonteinier Van. de
Putte Marnix, De Swertlaan, 85, den
dienst waarnemen.
CINEMA'S
.- Programma van Vrijdag 20 tot en met
Dinsdag 24 Februari:

COLISEE, Kerkstraat. — 1. Ufa-actua-
liteiten; 2. Cultuurfilm; 3. «13 Stoelen»,
zeer lustige film met de vermaarde ko-
mieken Heinz Ruhmann en Hans Moscr.

PALLADIUM, Kerkstraat. — 1. Ufa-
weekoverzicht; 2.. Documentaire film; 3.
«Zwerversvolk», cirkusfilm met' Fran-
goise Rosay en Hans A'lbersi

Zondagnamiddagvertooning. te 15 ure;
avondvertooning te 19.30 u. ,
DRIELING GEBOREN
. Verleden week vernam de bevolking
het gelukkig nieuws dat in de stads
kliniek Elisabeth een drieling was ge-
boren. De drie dochtertjes van het echt-
paar Alfons Staelens-Dë Corte zijn ge
zond en welvarend. Aan Mevr. Alfons
Staelens wenschen we een spoedig her-
stel en veel geluk met de drie dochter-
tjes.
OFFICIEELE
RAVITAILLEERINGSBERICHTEN

Vanaf 24 Februari 1942 wordt er aan-
gevangen met de uitdeeling van de rant-
soeneeringszegels, melkzegels en aardap-
pelzegelbladen. Terzelfdertijd zullen aan
de belanghebbenden de nieuwe melk-
kaarten worden afgeleverd/

De uitdeeling geschiedt in de lokalen
van den stedelijken Ravi.tailleerings-
dienst, Hotel Leopold II, volgens de hier-
onder aangeduide regeling:

Dinsdag 24 Februari: van Akkerstraat
tot en met Groenestraat.

Woensdag 25 Februari: van Guido Ge-
zellestraat tot en met Kemmelbergstr.

Donderdag 26 Februari: van Kerkstr.
tot en met Molenstraat.

Vrijdag 27 Februari: van Nieuwpoort-
straat tojt en met Ruzettelaan,

Zaterdag 28 Februari: van S. Ver-
nieuwestraat tot en met Van Monsstr.

Maandag 2 Maart:..van Van Mullem-
straat tot en met Züidlaan.

De zegelbladen moeten stipt op den
vastgestelden datum worden afgehaald
tusschen 9 en 11.45 uuf en 14 en 16.45
uur. Den Zaterdagnamiddag zijn de bu-
reelen gesloten.
UITREIKING ZWARTE ZEGELS

Er wordt ter kennis gebracht vari de
belanghebbenden dat, In uitvoering van
het besluit van 28-1-42. de zwarte zegels
(bfjrantsoenen) aan de rechthebbenden
zullen afgeleverd worden op 20, 21 en 23
Februari 1942.

Voor de volgende maanden zullen ze
enkel uitgereikt worden tusschen den
10 en 15 van leder maand.
WEDEROPBOUW

Op 18 Maart 1942 zal er ten stadhuize
van Blankenberge, - voor de gemeenten
Blankenberge, Zeebrugge, Uitkerkè, Wen-
dulne en Nieuwmunster een zitdag wor-
den gehouden door een speciaal bedien-
de van het Provinciaal Commissariaat
voor 's Lands Heropbouw van West-
Vlaanderen, voor de getelsterden Inzake
hulp bij het Invullen en het Indienen der
formulieren voor vaststelling en schat-
ting der öorlogsschade.

Deze bediende zal kosteloos de noodige
Inlichtingen verschaffen aan de getels-
terden.

Voor de bovengemelde groep gemeen-
ten zullen de formulieren ten gemeente-
huize van Blankenberge ter beschikking
gesteld worden van de getelsterden

Notaris

VAN CAÏLL1E
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 vm„ 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.jjiet opbod mag niet lager zijn
dan een .tiende van den toeslagprijs.

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

Studie van den Notaris

Jean DE WYNTER
te Oostende, Kerkstraat, 43.

Op DONDERDAG 26 FEBRUARI 1942,
te 15 uur in het lokaal «Prins Boude-
wijn», St. Sebastiaanstraat 22, te Oos-
tende:

TOESLAG
van

een Handelshuis
met poort, Pakhuis en achterhuis

Nieuwstraat,-25, te Oostende.
Oppervlakte 157 m2.
Onmiddellijk genot.

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

gen zich bevragen ter studie. (654)

Studie van den Notaris

de GHELDERE
te Heist-aan-Zee

Bij Sterfgeval

INSTEL met premie
OP DINSDAG 3 MAART 1942, om 3.:iO

uur stipt namiddag in het «Café Dixy»
tt- Heist, Guido Gezellestraat. van :

Gemeente Heist, Pannestraat. Nr 75

EEN GERIEVIG EN WELGELEGEN

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

Bewoond zonder recht van pacht door
Mr. Th. Clinckemaillie.

Kantoor van den Notaris .

de GHELDERE
te Heist-aan-Zee.

Openbare Vrijwillige Verkooping
van

beste Zaailand
en

Bouwgrond
zeer gunstig gelegen te ZEEBRUGGE
Staatsbaan Zeebrugge-Lissewege en E-
vendijk.

Verdeeld in vier koopen, gebruikt zon-
der recht van pacht:

Koop 1. •— Evendijk, 0 Ha. 63 a. 10 ca.;
gebruik Becu.

Koopen 2 en 3. — Staatsbaan Lisse-
wege 0 Ha. 15 a.. 57 ca. en 0 Ha. 14 a.
64 ca.; gebruik De Jaegher en Lips.

Koop 4. — Staatsbaan Lissewege 0 Ha.
09 a. 97 ca.; gebruik Bruynhooghe.

INSTEL MET PREMIE
DINSDAG 10 MAART 1942, om 15.30

ure stipt te Zeebrugge, bij M. René Van-
torré-Serie (tramhalte Vischmijn).

(700)
• * ::

Studie van den Notaris

Jean DE WYNTER
Kerkstraat, 43, te Oostende

Op DONDERDAG 5 MAART 1942, te
15 u. in het lokaal «Prins Boudewijn»,
St. Sebastiaanstraat, 22, te Oostende:

INSTEL met Va % premie
van een

dubbel Handelshuis
Kapellestraat 74A en 74B

OOSTENDE
Bevattende 2 Winkels met woonst.
Fagade 11 m. Oppervlakte 158 m2.
Mogelijke vergoeding voor oorlogs-

schade medeverkocht.
Gebruik: Verhuurd mot pacht tot

1 April 1945.
Bezoek: Dinsdag en Vrijdag van 14

tot 16 u. (694)

Studie van Mr

Maurice Sebrechts
notaris te Oostende, Leopoldlaan 7.

Mr Maurice Sebrechts, notaris te Oos-
tende, zal op de beneden vermelde zit-
dagen overgaan tot de openbare verkoo-
ping van:

GEMEENTE STEENE

EEN GERIEVIG

Woonhuis
op en met grond en grooten hof, gestaan
en gelegen Sartlaan 36, groot 502 v.m, en
begrijpende:

Gelijkvloers: twee dooreenloopende ka-
mers, keuken, achterkeuken, serre, bij-
gebouwen en W, C.

Verdieping: drie mansardekamers.
Voorzien van electrlcltelt.
Ingenottredlng bij veilvoorwaarden be-

paald.
Te bezichtigen op Maandagen en Don-

derdagen tusschen 2 en 4 uur.
ZitdagenN

INSTEL: Maandag 9 Maart 1942
TOESLAG: Maandag 16 Maart 1942

telkens om drie uur namiddag ter her-
berg «Prins BoudewIJn», St. Sebastlaan
straat, 22, te Oostende.

V* % Instelpremle.
Voor alle Inlichtingen zich wenden ter

atudle van voornoemden notaris, (692)

Studie van Mr

Maurice Sebrechts
notaris te Oostende, Leopoldlaan 7.

Mr Maurice SEBRECHTS, notaris te
Oostende, zal op de beneden vermelde
;itdagen overgaan tot de vrijwillige open-
bare verkooping van:

STAD OOSTENDE (West)

EEN GERIEVIG

Woonhuis
op en met grond en hof, gestaan en ge-
legen Overvloedstraat. 70, groot 181 v.m.
en begrijpende:

Gelijkvloers: woonkamer, keuken, ach-
terkeuken, serre en W. C;

Verdieping: drie kamers;
Hooger: zolder.
Voorzien van gas, electriciteit, stads-

water en putwater.
Onmiddellijke ingenottredlng.
Te bezichtigen op Maandagen en Don-

derdagen tusschen 2 en 4 uur.
Zitdagen :

INSTEL: Dinsdag 10 Maart 1942
TOESLAG: Dinsdag 24 Maart 1942

telkens om drie uur namiddag, ter her-
oerg «Prins Boudewijn», St. Sebastiaan-
straat, 22, te Oostende.

Yi % instelpremie.
Voor alle inlichtingen zich wenden ter

studie van voornoemden notaris. (691)
~"

Kantoor van Notaris

ZOEKLICHTJES
TE KOOP: Mazoutmotors: 4 tak Diesel

Benz 110 PK. 6 cylinder; motor Diesel
vier tak: «Imop» 70 P.K.; motor Diesel
4 tak: Moes:. 36 P.K.; motor Diesel vier
tak: Moes: 36 P.K.; motor Diesel 4 tak:
«Reform» 16 PK.

Zich wenden: A. Devos, Schietbaan-
.aan, 23, Opex-Oostende. (699)

te
J. GHYOOT
Oostende, Koningstraat, 54.

INSTEL met % % premie
Op DINSDAG 3 MAART 1942, stipt te

15 u., ter zittingzaal van het Vredege-
recht, nieuw Gerechtshof, te Oostende
(hoek H. Serruyslaan en Vindic.tivelaan).

\ BREEDENE-SAS SLIJKENS

Woonhuis
met stal, schuur en erf. Dorpstraat, 1,
tusschen de Nukkerwijk, de Sluitvliet en
buurtsp. op Blankenberge; gekadastreerd
wijk A; Nr 373c4 voor een oppervlakte
van 3 aren 30 ca. en groot volgens titel
370 m2.

Verhuurd fr. 250 per maand. Genot
1 April 1942.

Zichtbaar: Dinsdagen en Donderdagen
10-12 en 2-4 u.
(Toewijzing volgt op Gerechtshof 17-3-
42).- (696)

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP .

« L'HYDRO »
Zeedijk, 250, Oostende

Handelsregister Oostende nr. 500

De H.H. Aandeelhouders worden ver-
zocht de gewone algemeene vergadering
bij te wonen, die zal plaats hebben op
Donderdag 19 Maart 1942. te 11 uur 's
morgens, in «L'Hötel des Boulevards»
Karel Rogierplaats, 1. te Brussel.

DAGORDE
1. Verslag .van den Raad van Beheer

en den Commissaris, en reden van het
niet voorleggen van de bilan en de winst-
en verliesrekening op 31 December 1941

2. Ontlasting te verleenen aan de be-
heerders en den commissaris. •.

Overeenkomstig art. 37 der standrege-
len, om tot de algemeene vergadering
toegelaten te worden, moeten de titels
vijf dagen vóór de vergadering neerge-
legd worden in de «Crédit Hypothecaire
d'Ostende», 8-10, Kaaistraat. Oostende.

De Raad van Beheer.
(698)

Motorvisscherij
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP
Vaartbleekerstraat, 1, Oostende

Handelsregister Oostende Nr 2342

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

DAGORDE:
1. Verslag van den beheerraad en 'toc-

zichtsraad.
2. Vaststelling van de onmogelijkheid

ec-ne balans en winst- en verliesrekening
voor te leggen.

3. Ontlasting van beheerders en kom-
kommissarissen.

4. Hernieuwing en benoeming van be
heerders en toezieners.

5. Verscheidene.
Neerlegging der aandeelen volgens art.

28 der standregelen.
Do Beheerraad.

(672)

TE KOOP boot 7 m. lang. 2 m. breed,
motor Citroen 10 P.K. met garnaalboel
;emeerd .te Nieuwpoort. Zich wenden: 4,

Öostendestraat, Nieuwpoort. (697)

VERLANG TE KOOPEN: eetkamer in
oeden staat. Garage Maritime, 15, de

Smet de Naeyerlaan. Oostende. (695)

TE KOOP: Cabines. Pont arrière, res-
sorts, plateau voor groote camions, chas-
sis Bedford en andere wisselstukken. —
Garage Maritime, 15, de Smet de Naeyer-
laan, Oostende. (696)

TE KOOP per occasie: mazoutmotor,
merk «Petter», 5 P.K.. met schroef en
as, volledig, in goeden staat. Adres bu-
reel blad. (655)

OPEN BOOT TE KOOP, lengte 7,80 m.
en 2,55 m. breed, voorzien van een ma-
zoutmotor 7-9 P.K., voorzien van twee
garnaalkorren en een stroopnet. Zich
wenden bureel van 't blad. (690)

IK ZOEK TE KOOP een overdekte booi
van 10 tot 12 meter lengte, met mazout
motor van minstens 20 P.K. Aanbiedin-
gen : Lambrecht, Violettenstraat 12, Kok-
sijdo. (677)

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

Zich wenden bureel van 't blad. (678)

TE KOOP een nieuwe Vischkorre. Zich
v/enden bureel van 't blad. (682)

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 vischgerief,
twee garnaalkorren, warvan'eene splin-
ternieuw, een stroopnet, een zeil en een
nieuw fornuis.

Voor verdere inlichtingen en prljs.zich
v/enden bureel van 't blad. (670)

TE KOOP: Verschillende loten bouw-
grond. Voor inlichtingen te begeven :
18, KONINGINNELAAN, Oostende.

(630)

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

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, góéde ligging. Voorwaar-
den: Kaaistraat, 26, Oostende. (S33)

OORLOGSSCHADE: Geteisterden kun-
;ien kosteloos alle inlichtingen bekomen,
nopens expertisen en het indienen van
hun dossier, bij
ED. DE VLIEGER, Architect, Expert
18, KONINGINNELAAN, Oostende.

(629)

Agence Ch. Seys
Rogierlaan, 21 Oostende.

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

Kan dienen als handelshuis. Occasie.
Rapportvilla, de Smet de Nayerlaan.
Schoon handelshuis, Langestraat.
Handelshuis, Kaaistraat.
Schoon e villa, Velodroomstraat.
Schoon huis, Schipperstraat.
Schoon huis, Blauwkasteelstraat.
Schoone kleine villa, Breedene-aan-zee.
Prachtige villa, bij center Zeedijk, goed

onderhouden, 300.000 fr. Occasie.
Moderne villa, hof, Zwaluwenstraat.
Schoon huis, 14 plaatsen, Nieuwpoort-

stweg, Mariakerke-Northlaan. [Prachtig
onderhouden.

Kleine villa, Opex, 90.000 fr.
Hote|-Pensioen, Zeedijk, 35 kamers. .
Familie-Pensioen, Zeedijk bij Pal. Hotel.

Alle confort. 300.000 fr.
Bouwgronden te Breedene vanaf 20 fr.,

Opex vanaf 80 fr., op 100 meter van
de Elisabethlaan, 120 fr. de m2.

T E H U U R :
Prachtig gelegen Handelshuis, A. Pie-

terslaan.
TE KOOP GEVRAAGD

Handelshuizen, burgershuizen, enz., groot
en klein, in en buiten stad. (693)

ARBEIDERS t
Wij ook, wij willen het noodige om

als mensen te kunnen 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 jaar lang
werkloosheid en nlei rendeerende klein-
handel, die ons vast en zeker aan den
boord van den afgrond bracht... en ten-
slotte terug NOG KENS OORLOG.

Ons ETEN kwam van overzee... van
AMERIKA. Hier in Km opa bleven de
beste gronden onbebouwd liggen... en
onze boeren hadden geen bestaan.

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

Vijf honderd inillioen 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 zou 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 Hltler

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 DAAROM
IS HIJ DE VIJAND van Roosevelt-Chur-
chill, die groote heeren, die slechts DE
PALEIZEN KENNEN... slechte het leven
DER RIJKEN KENNEN.

Het arme Duitschland heeft ons reeds
veel graan gegeven.

Duitschland heeft reeds twaalf duizend
Vlaamsche kinderen bij Dultsche boeren
ondergebracht. Gij weet hoe deze kin-
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 do
noodige koloniale waren voor Europa te
verzekeren.

WIJ VLAMINGEN zullen aooals. do
Franschen (Maarschalk Pétaln) en mear
nog dan deze laatsten Dultschlar.d he!"
pen daar waar wij kunnen.

KOMT LUISTEREN NAAR DR. VAN-
DBWIELB, algemeen leider van d<?
Vlaamsch-Dultsche Arbeidsgemeenschap.
op 15 Maart, te 3 uur, in den Konink-
lijken Schouwburg.

Wordt lid van DE VLAG. (688)

,
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S PORTNIEUWS

Boksen
EEN GEHANDIKAPTE DECLERCQ
DWINGT MATCH NUL AF TEGEN

DEFRENNE
Maurits VanhaverjDë.ke' wint mét da
punten en Marly slaat andermaa

match nul
Goede belangstelling in het Sportpa-

leis, waar promotor.TheoVanhaverbeke
Zondagnamiddag een nieuwe aantrek-
kelijke meeting inrichtte.

Albert Declercq, wiens optreden tegen
Defrenne niet met zekerheid kon aan-
gekondigd worden, trad toch op, spijts
hij weinig of niet kon oefenen. Niette-
genstaande een handikap van vier kg.
dwong hij een verdienstelijke match nul
uitslag af. Gezien de omstandigheden
ónder dewelke de jongen moest optre-
den, mag zijn verrichting dubbel en dik
onderlijnd.

Maurits Vanhaverbeke boekte een nieu-
we overwinning en schijnt van plan eeii
zegereeks te willen inzetten. In alle ge-
val liet zijn optreden tegen den Brus-
seaar Santerre een besten indruk en met
vertrouwen mag hij een volgenden keer
een meer gekenden tegenstrever bekam-
pen.

Marly en Van Hoorenweder deden an-
dermaal match nul. maar weer toonde
de Oostendenaar zich lichtjes de meer-
dere, zoodat aan zijn toekomstmogelijk-
heden niet mag getwijfeld.

Ook de Oostendsche liefhebbers lever-
den nuttig werk, zooals Desmedt en Ver-
mote Junior, die een flinken jndruk. lie-
ten. D'Haenens is een fijn bokser, ter-
wijl Schiets zijn groote kwaliteiten be-
vestigde.

In korte woorden, een mooie propa-
gandameeting voor de bokssport te
Oostende, die volgende uitslagen ople-
verde:

Liefhebbers 4x2 minuten:
Schiets (Oostende) wint met de pun-

tten op Marcy (Brussel).
Desmet (Oostende) en Hubrecht

(Brugge) doen match nul.
D'Haenens (Oostende) slaat Floreal

(Brugge) k.o. in de tweede ronde.
Vermote Jr (Oostende) slaat Van Hoo-

rick (Brugge) k.o. in de tweede ronde.
Beroepsboksers 8x2 minuten:
Marly (Oostende) en Van Hoorenwe-

der (Brussel) doen match hul.
Beroepsboksers 10 x 2 minuten:
M. Vanhaverbeke (Oostende) wint met

de punten op Santerre (Brussel).
A. Declercq (Oostende) en Defrenne

(Brussel) doen match nul. -
HET EINDE VAN EEN SCHOONEN

DROOM...
Kid David bergt de handschoenen voor

goed op! We komen dit in een dagblad
te lezen. De jongste tijden waren voor
den ex-kampioen van Europa der vlieg-
gewichten nie.t gunstig en de jongen
kende meerdere tegenslagen. Zoo staat
hij thans hopeloos en treurig op 27-ja-
rigen ouderdom alleen, ten gevolge van
een verkeerde opleidingsmethode en hij

. heeft besloten er het bijltje bij neer te
leggen. Het einde van een schoonen
droom!... Op het oogenblik dat Kid Da-
vid kampioen van Europa was, dachten
wij allen dat hij minstens tot 30 jaren
naam en "fortuin zou verwerven. Hij
werd slecht geleid met de bekende ge-
volgen. Waaruit blijkt dat een bokser die
er wil geraken, insgelijks over een ma-
nager moet beschikken die kennis -van
zaken heeft.

totnogtoe kranig nieegevochten, maar
het voordeel aan den Waal moeten la-
ten. Tot hij in de zevende ronde de
middelhandsbeentjes van beide handen
brak... Een ongelukkige aanspraakma-
ker, die er zooveel moed op had, maar
thans zal zitten mijmeren op' den gulden
spreuk: het is niet al goud dat blinkt!

Zwemmen
DE ALGEMEENE VERGADERING VAN

DEN BELGISCHEN ZWEM.
EN REDDINGSBOND

Deze algemeene vergadering werd ver-
leden Zondag te Brussel gehouden. Tij-
dens deze belangrijke vergadering werd
de inrichting der- nationale kampioen-
schappen 1942 besproken. Om te voor-
komen dat de zwemmers langer dan één
dag op reis moeten gaan, werd besloten
de kampioenschappen op een Zondag of
Hoogdag op touw te zetten tijdens de
maand Augustus, en ingericht in een
bad dat minstens 50 m. lengte heeft en
dat tevens gemakkelijk te bereiken is.
Zoodat steden als Brussel, Gent en Ant-
werpen hiervoor in de eerste plaats in
aanmerking zullen komen. Trots alles
zullen onze vedettes Caroen en ,Vande-
kerekhove dus de gelegenheid krijgen
hun trofees te verdedigen, hetgeen zij
ongetwijfeld niet zonder sukses zullen
doen...

Echo's
DUITSCHE

. BOEKENTENTOONSTELLING

Op 25 e.k. zal in het Paleis voor Schoo-
ne Kunsten te Brussel, de eerste Duit-
sche Boekententconstelling geopend wor-
den. De opening heeft plaats te 11 uur
stipt in aanwezigheid der Duitsche over-
heidspersonen en van vertegenwoordi-
gers van «De Vlag» en den «Communau-
tê Culturelle Wallone».

Staatssecretaris Gotteror. van het
Propaganda ministerie, zal in naam van
Reichsminister Dr. Goebels, de tentoon-
stelling plechtig openen

In het raam van deze belangrijke cul-
tureele gebeurtenis zal op 26 dezer, on-
der de auspiciën van «De Vlag» en van
de «Communauté Culturelle Wallonne»,
in een later te bepalen lokaal, een Duit-
sche dichterlezing gehouden worden

De befaamde Duitsche dichter ,Will
Wester zal zijn werk toelichten en ver-
der de mooiste bladzijden uit zijn werk
voordragen.

Iedereen is hartelijk welkom. De toe-
gang is kosteloos.

BRIEF UIT HOLLAND

VRAAGSTUK Nr. 10
Sleutel Paard d3f4 als f5xf4

22 Dame f6 g3 mat
als Koning é3 f3 22 Toren c2 c3 mat

VRAAGSTUK Nr. 11
. van A. Lefèbvre, Jumet

Wit speelt en geeft mat in twee zetten

Prijskampen en

BILJART

EEN ONGELUKKIGE AANSPRAAK-
MAKER

De aanspraakmakers waren tijdens de
jongste weken niet gelukkig. Zoo moest
Vergauwen o.m. in zijn wedstrijd tegen
Wouters in r. 7 de wapens neerleggen.
De Zwijndrechtenaar kende echter nog
meer geluk dan Frederic Charles, die
kampioen Simon Dewinter voor den
lichtgewichttitel komt te bekampen. Men
weet dat Dewinter de trofee veroverde
op den steeds betreurden Roger Barbary
die in r. 13 tot opgave gedwongen werd,
dit een jaar vóór den oorlog. De strijd
Dewïnter-Charles werd gekenmerkt door
een spijtig incident. De challenger had

Op Zondag 15 Maart, biljartprijskamp
bij Oscar Vandekinderen, café Oud-Bree-
dene, Dorpstraat, 160. Breedene-Dorp,
met 300 fr. prijzen gewaarborgd, 20 fr.
voor de hoogste reeks in de eerste ronde.
1 flesch wijn voor de hoogste reeks in de
tweede ronde. Inleg 5 fr. per man. In-
schrijving om 1 uur. Begin om 1.30 uur.

Op Zondag 22 Maart, biljartprijskamp
bij Charles Mahieu, café Terminus, Tor-
houtsteenweg, 357, Oostende, met 100 fr.
vooruit en het inleggeld. Inleg 5 fr. per
man. Inschrijving om 1 uur. Begin om
1.30 uur.

KAART

Op Zondag -22 Februari, kaartprijs-
kamp (bieden) bij Marcel Tempere, café
du Boulevard,' Torhoutsteenweg, 334b,
met 100 fr. vooruit en het inleggeld. Prij-
zen voor de verliezers van de eerste ron-
de. Inleg 5 fr. per man. Inschrijving om
2 uur. Begin om 2.30 uur stipt.

Op Zondag 1 Maart, kaartprijskamp
(bieden) bij Gustaaf De Rudder, café
Stella, Nieuwe Dokstraat 21, Conterdam-
Steene, met 100 fr. vooruit en het inleg-
geld. Prijzen voor de verliezers van de
eerste ronde. Inleg 5 fr. per man. In-
schrijving om 1 uur. Begin om 2 uur.

Oestevkweek in
Belgische HJDateren

(Vervolg)
1938

MOSSELVERGIFTIGING
De leden van de Commissie voor Zee-

visch en mossel.teelt vergaderden op 20
Juli 1938 in he Hotel van het Bestuur
van Zeewezen te Brussel, om te beraad-
slagen over den toestand geschapen door
de gevallen van mosselvergiftiging welke
zich voorgedaan hadden, ten gevolge van
het verorberen van mosselen, herkom-
stig uit het Zeekanaal te Brugge, en over
de te nemen maatregelen betreffende de
gezondmaking van de aldaar gevangen
weekdieren en visschen.

Op vordering van het Parket van
Brugge werd als eerste voorzorgmaat-
regel, door den Bijzonderen dienst van
de Kust, afhangende van het Bestuur
van Bruggen en Wegen, het verbod uit-
gevaardigd mosselen te visschen tot op
5 km. van de uitmonding van genoemd
kanaal.

Daartoe is gesteund geworden op ar-
tikels 1 en 8 van het Koninklijk Besluit
van 1 September 1932, waarbij aan be-
doelden dienst bevoegdheid is verleend
om elke machtiging tot het visschen
van mosselen, op advies van de Com-
missie voor Zeevisch en Mosselteelt, te
schorsen.

Een dergelijk verbod was intusschen
door het Gemeentebestuur van Brugge
uitgevaardigd, wat het vangen van visch
en weekdieren in het Zeekanaal betreft.

De Commissie diende te beslissen over
de opportuniteit een dringend genomen
maatregel te bekrachtigen en hem even-
tueel uit te breiden.

Het verbod gold uitsluitend de voor
het onmiddellijk verbruik bestemde vol-
wassen mosselen.

Betreffende het vaststellen van het
verbod tot op een straal van 5 km. van
de uitmonding van het kanaal was In
overweging genomen da.t vermits het
Zeekanaal van Brugge rechtstreeks in
verbinding staat met de zee, het gift door
het afvoerwater zou kunnen neergezet
worden op de mosselen die in de be-
paalde strook groeien.

De duur van het verbod kon niet met
zekerheid vastgesteld worden, maar de
meening werd uitgedrukt dat het niet
lang zou dienen gehandhaafd té wor-
den, op voorwaarde dat een toezicht zou
worden Ingevoerd ten einde een onver-
wachten terugkeer van de besmetting te
voorkomen.

Dezelfde toestand bestaat In Callfor-
-nië, waar de wateren eigenlijk altijd
vergiftigd zijn en waar de vergiftiging

over het algemeen in Juni en in Juli
een voor den mensch gevaarlijk peil be-
reikt.

Volstrekte gelijkheid is er echter niet,
want te Willemshaven inzonderheid,
hebben zich in October en November
gevallen met doodelijken afloop voorge-
daan.

Eenparig werd door de Commissie be-
sloten :

1. de genomen dringende maatregelen
te bekrachtigen;

2. aan den heer Professor Koch, Ie na-
turalist bij het Zeewetensehappelijk In-
stituut van Oostende, die reeds door het
Parket met het eerste onderzoek gelast
was, opdracht te* geven om een grondige
studie der kwestie te maken en de Com-
missie op de hoogte te houden;

3. de betrokken Openbare Besturen
door het Departement van Volksgezond-
heid te laten waarschuwen omtrent de
wenschelijkheid van het handhaven dei-
maatregelen.

Het Zeewetensehappelijk Instituut van
Oostende, het Koninklijk Natuurhisto-
risch Museum van Brussel, de dienst
voor Waterzuivering (Departement van
Openbare Werken), en het Bestuur van
Volksgezondheid (Departement van Bin-
nenlandsche Zaken en Volksgezondheid)
zouden hunne medewerking verleenen
tot de volledige instudeering van het
vraagstuk.

De te Blankenberge ondernomen proef-
nemingen tot oesterzuivering, waarvan
het Bestuurlijk jaarverslag over 1037 ge-
wag maakt, werden in 1938 niet voort-
gezet.

(Wordt vervolgd).

MEKANIEKE TOUW-, GAREN*
EN NETTENFABRIEKEN

OOSTENDE
N. V.

REEDERIjKAAI -

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

DIESEL MOTOREN « SULZER »

(300)

OnzeVisscherij
Ondanks de ongunstige weersomstan-

digheden — vorst, sneeuw, storm en mist
— waren de aanvoeren in de afgeloopen
week nog vrij groot. De aanvoer vond
echter alleen te IJmuiden plaats en be-
stond voornamelijk uit: tarbotj tong,
schol, schar, bot, wijting en kabeljauw.
De Scheveningsche markt moest zich de
geheele week met van IJmuiden gezon-
den partijen consignatievisch tevreden
stellen.

ORGANISATIE VISCHCONSERVEN
INDUSTRIE

In de gehouden vergadering van de
vereeniging van Nederlandsche vischcon-
servenfabrikanten kwam o.m. aan de
orde de beslissing over de verdere werk
zaamheden der vereeniging op econo-
misch terrein in verband met de instel-
ling van de ondervakgroep vischconser-
venfabrikanten. Hierbij werd medege-
deeld, dat het de uitdrukkelijke 'wensen
is van den voorzitter van de bedrijfs-
groep Industrieën van Oliën, Margarine,
Vetten en Verwerking van dierlijke pro-
ducten, alsmede van de overige autori-
teiten, dat de vereenigingen, ressortee-
rende onder bedrijfsgroepen, die thans
zijn ingesteld, hun werkzaamheden op
economsch terrein staken, en, voorzoover
zij geen andere werkzaamheden hebben,
in ruste gaan, totdat de organisatiecom-
missie nadere regelen dienaangaande zal
hebben gesteld. De voorzitter der veree-
niging gaf daarom dan ook te kennen,
dat ook de vereeniging van Nederland-
sche Vischconservenfabrikanten, die uit-
sluitend werkzaam is op economisch ge-
bied, haar werkzaamheden zal hebben
neer te leggen. Spreker constateerde met
verheuging, dat de bestuursleden van
deze vereenigïng ook in de nieuwe orga-
nisatie, de ondervakgroep vischconser-
venfabrieken, een functie hebben gekre-
gen. Als nieuwe functionaris is daarbij
benoemd de heer H. Tieleman. Conform
het voorstel van den. voorzitter werd be-
sloten de vereeniging in ruste te doen
gaan. De belangrijkste loopende zaken
werden overgedragen aan de ondervak-
groep vischconservenfabrikanten. De
voorzitter constateerde tenslotte, dat de
vereeniging in de periode van haar
werkzaamheden zeer veel en zeer be-
langrijk werk heeft verricht en hij sprak
de hoop uit dat de ondervakgroep deze
werkzaamheden met kracht en initiatief
zal voortzetten.

De ondervakgroep heeft inmiddels ver-
gaderd en er bij den secretaris-generaal
van het departement van handel, nijver-
heid en scheepvaart op aangedrongen,
dat richtlijnen worden verstrekt ten aan-
zien van een juiste scheiding der be-
voegdheden tusschen de bedrijfsorgani-
saties en de verschillende overheidscen-
trales, naar aanleiding van de verorde-
nende bevoegdheid, welke aan de vak-
groepen van de hoofdgroep industrie is
verleend. In verband liiermede heeft een
oriënteerende bespreking over dit onder-
werp met de Nederlandsche Visscherij-
Centrale plaats gevonden.

De Bond van Nederandsche Vischwin-
keliers heeft er bij den gemachtigde voor
'de prijzen op aangedrongen een verhoo-
ging van de maximum-winstmarges op
de noordzeevischprijzen toe te staan.
VOOR DE ARBEIDERS TE IJMUIDEN

Voor de arbeiders in het visscherijbe-
drijf en de aanverwante bedrijven te
IJmuiden zijn enkele belangrijke beslui-
ten genomen. Arbeiders, die geregistreerd
zijn bij het centraal' administratieburèau
van het visscherijbedrijf en aanverwante
vakken te IJmuiden en wier looneri door
dat bureau worden uitbetaald, worden,
indien zij in dienst zijn van werkgevers,
die aan het bureau machtiging hebben
verleend namens hen de loonbolosting.
van de loonen dier arbeiders in te he'-.ii-
den, voor de toepassing van de onge-
vallenwet 1921, de ziektewet, de kinder-
bijslagwet en het ziekenfondsenbesluit,
geacht in loondienst te zijn van genoemd
bureau. Dat bureau wordt ten aanzien
van de door vorenbedoelde arbeiders ver-
richte werkzaamheden geacht een ver-
zekeringsplichtig bedrijf in een onderne-
ming te zijn.

Wij hebben reeds meermalen gewezen
op de visch-smokkelarij rond het IJssel-
meer, welke groote en bedenkelijke vor-
men heeft aangenomen en die den
vischstand van het IJsselmeer ernstig
ondermijnt. De Nederlandsche landstand
— waaronder ook deze tak van visschejrij
ressorteert — heeft dezer dagen op de
gevolgen daarvan in een publicatie ge-
wezen. Zij vertelde op welke wijze ge-
werkt werd en wij ontleenen daaraan
het volgende: J

« Hoe men werkte? Met bootjes begaf
men zich op het water en nam de vangst
midden op zee over. Het eenlge risico
was, dat de boel weer overboord gezet
moest worden als een politieboojt nader-
de. En als de vlsch dan In zakken ver-
pakt was met een kurk er aan, had men
altijd kans er achteraf nog Iets van te

redden. Een andere methode was een zak
of net me}; ondermaatschen achter het
vaartuig aan te trekken. In de haven
werd een gunstig oogenblik afgewacht
en dan den wal op. Een moeilijk te
achterhalen truc was het afspreken van
een bepaalde plaats aan den, langge-
ïekten Zuiderzeedijk, waar bij een on-
diepe plaats de zakken met visch gelost
werden. Een argelooze zwemmer begaf
zich daarheen en sleepte den buit naar
den kant, waar «toevallig» een voertuig
passeerde, dat voor verder transport
zorgde. Op deze wijze zijn vele duizenden
kilogrammen ondermaatsche visch ver-
smokkeld, zeer ten nadeele van den
vischstand. De landstand heeft met deze
publicatie een ernstig beroep gedaan op
de IJsselmeervisscherij om op deze wijze
niet voort te gaan. Een visch-arme «Zui-
derzee» moet immers ook arme visschers
tengevolge hebben! »

AARDAPPELKONTRAKTEN

In het Staatsblad van 18 Februari ver-
scheen een rondschrijven waarbij het
kontrakteeren met een landbouwer voor
het leveren van aardappelen, van nu af
aan toegelaten wordt tot op datum van
15 Mei 1942; dit voor een hoeveelheid
van 120 kg. late aa'rdappelen per per-
soon voor een tijdperk van acht maan-
den.

OP WAT HEEFT EEN VROUW
IN ZWANGERSCHAP RECHT?

Zwangere vrouwen en moeders kunnen
bij hun gemeentebestuur, en op voor-
legging van een geneeskundig getuig-
schrift, bijgevoegde broodzegels en volle
melkzegels bekomen vanaf de 4e maand
tot de 2e maand na de bevalling. Een
getuigschrift van een vroedvrouw is vol-
doende. Deze bijrantsoenen bedragen 24
melkzegels en 15 broodzegels voor een
periode van 30 dagen.

MOETEN DE HOTELIERS AAN-
SLUITEN?

Wij ontvangen iederen dag vragen om
inlichtingen van hoteliers, herbergiers en
restaurateurs die wenschen te weten, of
hun aansluiting bij de Hoofdgroepeering
Toerisme verplichtend is en onder wel-
ken vorm deze aansluiting moet ge-
schieden. ' • • " . .

In verband hiermee wenschen wij de
aandacht der belanghebbenden te vesti-
gen op het besluit van den Heer Secre-
taris-Generaal van het Ministerie van
Economische Zaken in datum van 4 Sep-
tember 1941, verschenen in het Belgisch
Staatsblad van 21 September 1941, artikel
2, litt. b., waar onder meer uitdrukkelijk
wordt gezegd:

« Bij de Hoofdgroepeering Toerisme
worden aangesloten alle hotels, drank-
en spijshuizen en aanverwante bedrij-
ven, nl. alle ondernemingen bedoeld door
het Koninklijk Besluit van 26 Augustus
1935 en de uitvoeringsbesluiten, verder
familiepensions waar toeristen en kuur-
gasten voor bepaalde perioden gelogeerd
en gevoed worden, familiepensions, waar
voor onbepaalde termijnen tegen vaste
betaling aan personen kost en inwoon,
verschaft wordt, termijnen kamers of
huizen verturen aan villegiatuurgasten ».

Om aan deze verplichting te voldoen,
volstaat het de vragenlijst, die door onze
bemiddeling aan alle bovenvermelde be-
langhebbenden wordt toegezonden, be-
hoorlijk in te vullen, deze voor echtver-
klaring te onderteekenen en ze binnen
de acht dagen aan den Zetel der Hoofd-
groepeering . Toerisme, 95, Emiel Jacq-
mainlaan, Brussel, terug te zenden.

Zij die tot op heden nog geen vragen-
lijst ontvingen, hoeven, zich niet onge-
rust te maken. Zij zullen ze op tijd en
stond ontvangen daar het verzenden van
dit stuk trapsgewijze per arrondissement
gebeurt.

De Leider der
Hoofdgroepeering Toerisme

A. J. BEUN.

VISCHZEGELS TE GROOT-BRUGGE

. Er wordt nogmaals ter aandacht van
belanghebbenden gebracht dat de zegels
der vischkaart van Groot-Brugge alleen
geldig zijn in Brugge-Stad, Assebroek,
Sint-Michiels, Sint-Andries, Sinte-Kruis
en Koolkerke. In andere gemeenten zijn
deze zegels niet geldig. Omgekeerd kun-
nen de zegels der vreemde vischkaarten
niet (zelfs niet deze uitgegeven te Zee-
brugge) aangewend wórden tot aankoop
van visch. Wel kunnen deze zegels in den
Dienst voor Landbouw en Ravitailleering,
bureel 2, geruild worden tegen overeen-
stemmende zegels van de vischkaart van
Groot-Brugge.
GEBRUIKT GEEN PARAFFINE OM TE

BAKKEN

In het Pharmaceutisch Weekblad van
24 Januari, schrijft Dr. H. W. de Boer
over de giftigheid van paraffine-olie,
wanneer deze gebruikt wordt als bak-
olie.

Ook te dezer stede is het voorgekomen,
dat paraffine bij apothekers en drogis-
ten gekocht werd om er bijv. na toevoe-
ging van weinig boter, aardappelen in
te bakken.
, In het bovenaangehaalde artikel komt
de schrijver tot de volgende conclusie:

1. Paraffine-olie heeft een laxeerende
werking, welke na gebruik ervan op
doktersvoorschrift nuttig kan zijn, voor
den toevalligen gebruiker echter onge-
wenscht moet worden geacht. Voedings-
waarde heeft ze niet.

2. Bij verhitting van paraffine-olie
heeft ontleding plaats, waarbij voor de
gezondheid schadelijke stoffen ontstaan.

3. Bovendien absorbeert paraffine-olie
de met het voedsel in de maag gekomen
vitamine A en onttrekt dit aan het
lichaam.

Op grond hiervan moet het gebruik
van paraffine voor bak- en braad-doel-
einden ten sterkste worden ontraden, als
zijnde schadelijk voor de gezondheid.

Wondt U bij STERFGEVAL tot

August Verburgh
Aannemer van Begrafenissen

OO3TSTRAAT, 30 — OO8TENDÈ
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RECHTBANK TE BRUGGE

Hij was zwaar beladen. — Een persoon
uit de kuststreek - ;:ekeren G. P. —, ging
regelmatig op rei.-» en kwam even regel-
matig terug naar huis met zware valie-
zen bij zich.

Het ongeluk wilde echter dat hij in 't
station te Kortom ark ' aangesproken
werd door nieuwsgierige coatroleurs en
gendarmen die graag den inhoud van
zijn pakken wilden kennen.

Zijn bijzonder zwa -e valiezen werden
geopend en men haalde er 17 kg. gezou-
ten varkensvleesch ut , 4 geslachte ko-
nijnen, 4 kg. boter e i enkel 128 eieren
(de kiekens leggen riet meer!) Geen
wonder dat de brave ï ïan voor de recht-
bank verscheen en één jaar gevang
kreeg plus nog een boite van 3.500 fr.

Diefstal.— Een Oostendenaar — ze-
kere T... — had vet te kort om zijn'bo?
terhammen te smeren en zijn eten ge-
reed te maken. Hij entvreemdde 3 kg.
margarine uit een winxel. Hij werd ach-
terhaald en moest zijn buit teruggeven.
In ruil daarvoor werd nlj tot 350 fr. geld-
boete of 15 dagen gevangenisstraf ver-
oordeeld.

Diefstal. — Uit hoofc"e van den dief'
stal van stekjes en sacharine "werd R
Charles uit Oostende vaioordeeld tot 35(
fr. boete of 15 dagen, zender schorsing.

Inbreuk op de Hchtderiping. Twee
vrouwen uit Oostende, I.. Albertine en
V. Ernestine zagen zich veroordeeld tot
182 fr. boete of'8 dagen wegens het niet
naleven der -verordeningen betreffende
de lichtdemping. Gezien , het blanco-
strafregister van V. w( rd haar straf 3
jaar voorwaardelijk geschorst.

Te veel winst. — T. Laura verkocht
chocolade en snoeperijen aan te hoogé
prijzen. Ze nam maar evontjes 100 %
winst. Haar handel, lekte uit en ze werd
veroordeeld tot 700 fr. bt ete of 1 maand
gevang zonder schorsing.

Melkvervalsching. — Er is schaarschte
aan melk, maar W. M. die melkverkoo-
per is wilde toch al zijn klanten voldoen.
Hij fabriceerde melk op een kunstmati-
ge en tevens klassieke manier. Zijn
nieuwe waar scheen ecl te/ niet van
goede kwaliteit te zijn want er werd
klacht ingediend. De Rechtbank was
ook niet zeer Ingenomen met zijn lief-
dadigheid. W. M. werd veroordeeld tot
350 fr. boete en 15 dagen g;vang.

Scheldwoorden. — De buurvrouwen M:
Georgette en St. Adrienne — beiden van
Oostende —• komen niet te be.st overeen,
de scheldwoorden worden niet gespaard.
M. legde klacht neder bij de politie. De
Rechtbank veroordeelde de twee ruzie-
makers tot 182 fr. boete of 8 dagen —
zonder schorsing. s

Aanrijding te Middelkerke. — Op 10
November 1941, om 19 uur 's avonds, werd
te Middelkerke het gespan, geleid door
Guilbert Maurice, uit Westendi-, aange-
reden door een auto, bestuurd door
Edouard Vanpraèt, autobestuurder te
Westende. Gelukkig werd Guilbert maar
lich gewond, evenals het paard. Wegens

PASSAJES, SPANJE'S GROOTp
V1SSCHEKSHA7L:M

De Noord-Spaansche haven Passa
een der eerste vlsscherijhavnis'
Spanje geworden; Per.uit. Deer
beliep hier de opbrengst van (ie!
scherij naar hoevéel'ieidd 23.3iï oonl
tegen 22.328.465 kg. in- 19'10, ..n
waarde van den verkoop 83,3;) m
pesetu's (65 mill.). De hoógK^ Cjl
gaven Mei en Juni te zien,' tev\vij
December slechts 1.316.000 k{;\ \izna ,
gevoerd werd.

OS. SPAANSGHE VISSUHïBij

De uitgestrektheid tier Spaarsehe
ten — 1.481 kilometer aan den _\tl
schen Oceann en 1.663 km. aan iie
dellandsche Zee — heeft met zich
bracht, dat de vissc^érijindustrie in
Soaansche bedrijfsleven een niet g
ge rol speelt. Niet minder dan 3
vaartuigen van allerlei aard Mi gr,
staan ter beschikking van de vischv;i|
n Spanje; in 1940 bedroeg de cipbrV
deraelve ca. 440.000 ton met ten gi,
vaarde van ca. 733 millioen pe;,
Volgens het blad El'Comercirrins
Yleman. zijn meer dan 2. mllMuru ~
.a's in de vischindustrie belegd en :
;'amilies leven van het vischbüdiij.
aitvoer van vlscher.nserven K'droe
19.1.0, 28.000 ton, hetzij voor een \va,
van 24 millioen goudpeseta's..

Ofschoon voornoemde cijfers een \i
uitgang uitmaken (zoo zijn de \ar
resultaten bv sedert 19'7 bijna Yer
voudigd), is de Spaansche regeuiin
verre na niet tevreden met den h\<.
stand der vjïscherij ,on der vischfc
rrie. Per hootd bevolking komt iu Sp
slechts 13 kg. zelf gevangen \isoh. u
320 kg. in Noorwegen, 56 kg. in Can
54 kg. in Japan en 25 kg. in Poiligr

Met het oog op de-groote mof.rij
den.die op dit gebied dus nog opeis
heeft de regeering eon adviesbureen
de visscherij in het kader dor algem<
delegatie van dé syndicaten opgeri
en zij is bereid de nog lang ni<!t
genoeg ontwikkelde visscheiij desp.
vischindustrie naar veimogon U- be
deren. Ten einde de vïscltindustrie
fundeeren en het verbruik in het 1
•Kif op te voeren, is vc-̂ ra] r-èn aanz
Ujke vnrbefering in de binnenland!
transporttoestanden vereisclit; mair
een verlaging der detailprijzen
noodzakelijk.
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onvrijwillig letsel en niet aangifto t
nen den bepaalden .termijn van hit
geval werd Vanpraèt veroordeeld
geldboeten van 350 en 182 fr.. vooiw
delijk vijf jaar. Georges Söet3, aan
mer te Westende, werd burgerlijk
antwoordelijk verklaard. Verder wet
Vanpraèt en Soete solldairlijk ven
deeld tot het betalen aan de burger
partij als ^ schadevergoeding, van 3.
fr. me.t de rechterlijke intresten
kosten.
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VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLINGEFTHI
NIEUWBOUW WENDT'U TOT DE WERKHUIZEN

BELIAPD.CRIGIITOli
OOSTETfDB S.A.

Wil U over al uw vermogens beschikken en al
uw kracht benuttigen, laat U nooit te neer
drukken door pijn of ongemakken. Aarzel niet
een paar .WIT KRUISJES" te nemen wanneer

dit noodig blijkt. U zult zich dan opgewekt en frisch voelen en thuis-
gekomen ten volle genieten van het geluk dat uw gezin U bieden kan.

Het luit Kruis
HOOFD» en TANDPIJN • ZENUWPIJN - ZENUWINZINKING - VER-
M O E I D H E I D . KOORTS en GRIEP - RHEUMATISCHE PIJNEN
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