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be Toestand onzer

Zooals het de gewoonte is, wanneer
ijnze visschers honderd duizend kg. visch
of haring aanvoeren en hier en daar" wel
[>ens mooie besommingen -worden ge-
naakt, zoo ook heeft men in de laatste
[iijden van de hand van verschillende
journalisten fantastische persartikelen
blezen, waaruit de bevolking kon af-
leiden dat de aanvoer van visch en gar-
I schitterend mocht genoemd worden
en in zoo'n rnate zelfs, dat men sprak
Iran het in den handel brengen van hon-
derd .duizenden doosjes gamaalpastei,
(baring, enz..! ~ '

Welke fantazie !
Welke onverwezenlijkbare dropmen!
Dat men dergelijke fantazie de wereld

[instuurde,.zoii maar'een-half kwaad ge-
Leest zijn, moest men hieruit geen erger
besluiten afgeleid hebben in verband
[met de bevoorrading en vooral de ver-
diensten van de visschers.

Dit is zoo waar, dat elkeen in het
Ibinnenland denkt dat er aan de kust een
massa visch voorhanden is, ja veel meer-
dan vóór den oorlog.

Men vergeet dat 90 t.h. van de vloot
hier niet-meer is.

Aldus doet het ons en zoovelen in" de
visscherij levend, niet weinig pijn zoo-
veel menschen, vrienden en familieleden
uit het binnenland hieromtrent te moe-
iten terechtwijzen en tot onze teleurstelt
ling te melden dat de bladen hen ver-
keerd hebben ingelicht en dat weliswaar
sommige visschers soms schoone resul-
tateri maken, maar dit alleen te Nieuw-
poort en thans ook te Gravelines het
geval is. , • "

En dan nog'! . .
Zijn de resultaten goed, dan heeft men

zich echter nog niet afgevraagd, wat
het verlies en de vernieuwing van net-
ten kost, in welke moeilijke, omstandig-
heden materiaal kan aangeschaft en hoe
hoog allerlei verzekeringen en nog zoo-
veel andere kleinigheden oploopen» zon-
der te spreken van het levensgevaar dat
eiken dag in de huidige omstandigheden
aan de visscherij verbonden is.
HOE IS DE TOESTAND TE

, OOSTENDE, BLANKENBERGE,
ZEEBRUGGE ?

Waar tp Nieuwpoort en thans te Gra-
veünes de toestand als gped mag aan-
zien worden, dank zij de yoordeellge lig-
ging, ten opzichte van de vischgronden
en het haringselzoen, kan hetzelfde niet
gezegd van Oostende, Blankenberge - en'
Zeebrugge, waar de visschers eerder ar-
moede blijven lijden zooals dit vroeger
het geval was.

WAARAAN IS DIT TE WIJTEN ?
Het is ons niet mogelijk hier alle re-

denen van deze armoede op te zoeken en
voor oogen te leggen. Zé zijn te veel-
vuldig en te verschillend van aard.

Wat we echter als zeker kunnen mel-
den, is het feit dat eenerzijds de vis-
schers zich in de Corporatie niet genoeg
thuis voelen, er geen steun of mede-
zeggenschap genoeg vinden onrhun za-
ken te bepleiten en anderzijds er gebrek'
aan doortastend optreden bestaat, waar.
sommigen de door de Duitsche overhe-
den gegeven bevelen over het hoofd zlen.k

Het is oorlog en dat alleen "gebiedt ons
eerst de gegeven onderrichtingen te vol-;
Sen en daarna na te gaan hóe met een
Geinig toegeving van deze en de andere
*'jde een maximum van nut uit den hul-
digen toestand kan getrokken worden;

Te Nieuwpoort, Gravelines en Blan-
kenberge is de Kriegsmarine. ten. op-
ychtevan de vlsscheré zéér breed en'
'aat men hen veel 'toe. ;

Te Oostende schijnt dit inlnder het
Beval, omdat van de' minste goedheid
söitts misbruik. gemaakt wojftlt om niet|
alleen verder te varen dan Aanvankelijk
toegelaten, maar dan nog ver bulten het
u r terug te komen zooajs dit\ Zondag

t geval was. ^; j
En dan Is meiv verwonderd, vdat Inge-;

6repen wordt en de goeden het met de
échten bekoopen? \ ;

Dergeiyke,.stommltêltén en gebrek aan
discipline zouden vermeden, moest er

Kan deze
verbeterd!

betere samenwerking tusschen de Cor-
poratie en de kleine reeders bestaan !

De kleinen voelen zich niet genoeg
thuis in den schoot van een groepeering,
waar zij niets te zeggen hebben en ook
niet genoeg geleid worden.

Want wij begrijpen niet waarom, met
een krachtdadige leiding, niet meer zou
kunnen uitgevaren worden, waarom ook
Oostendsche visschers, die er naar snak-
ken een bete broods te verdienen, niet
eens een vangst haring zouden mogen
halen daar waar ze te vinden is!

Het is juist omdat er hier gebrek aan
leiding, gebrek aan samenhöorigheids-
gevoel en gebrek aan krachtdadigheid is
vanwege de bevoegde Belgische instan-
ties, dat de visschers te Oostende niet
meer en geen schooner reizen kunnen
bekomen.

Nochtans zijn er in onze visscherij-
wereld bekwame elementen genoeg, die
tijdens deze oorlogsperiode onze vis-
scherij dê schoonste diensten hebben be-
wezen en nog bewijzen, al beschikken
zij niet over de macht thans aan de lei-
ders van de Corporatie verleend.

Het is, zooals zoo dikwijls in «Het Vis-
scherijblad» vermeld, niet de kliekjes-
politiek, die een nijverheid naar gezonde
wegen kan leiden, maar het „zijn alleen
de bekwame leiders zelf.

De visscherij mag de Kriegsmarine
danken voor de vele toegevingen welke
z|j reeds bekwam, maar dergelijke tóe-
gevingen kunnen alleen hun volle ren-
dement tóonen, wanneer in eigen mid-
den, de visschers beter geleid en begre-
pen worden.

En dat, het mag hier gezegd, laat zeer
veel te wenschen over. •

' • • • . - . ' G.

Het Waterschoutsambt
te Nieuwpoort

Deze week hadden we de gelegenheid
een bezoek te brengen aan het water-
schoutsanibt te Nieuwpoort, waar water-
schout Iiehouck werkzaam is.

Zeggen we terstond ; dat, gezien de
groote drukte in de vlsschershaven te
Nieuwpoort, op dit ambt een zeer drukke
bezigheid heerscht, zoodat én water-
schout én bediende overlast worden;

Niettegenstaande dit, wordt er kranig
werk geleverd, zbodat dit ter eere strekt
van twee menschen die aan allerlei
moeilijkheden het hoofd moeten bieden.

De verplichte
verzekering der

visschersvaartuigen
Wij hebben reeds gemeld dat vanaf

1 Januari maatregelen zouden genomen
worden tegen de reeders wier vaartuig
niet verzekerd is tegen gewoon risico.

Maatregelen worden thans overwogen
om dit binnenkort toe te passen en het
zou ons niét verwonderen dat al wie niet
voldoende tegen gewoon risico verzekerd
is, niet meer zal. mogen uitvaren. \

Het "is om die reden-dat onlangs de
onderlinge verzekering «Hulp in Nood»
in werking trad en de kleine reeders al-
dus zelf beslist hebben hun zaken
te beredderen.

Inderdaad, met bij «Hulp in Nood» aan
te sluiten, zullen de reeders niet alleen

' tot' een eigen onderlinge verzekering zijn
I toegetreden, maar genieten ze voordeelen
I welke hen door geen enkele andere
maatschappij Hunnen verleend worden.

Zooals- we het reeds vroeger meldden,
waarborgt de Staat deze maatschappij
en geeft daarenboven aan alle reeders
bij deze verzekering aangesloten een te-
ruggave van 30 percent, voor vaartuigen
van 25 ton én minder en 20 percent voor
al deze welke yah 25 tot 45 ton bedragen.

Wat meer is, al deze eigenaars krijgen
een teruggave van 25 percent van de
verzekering tegen oorlogsrisico, zoodat in
feite zij slechts 45 t.h. van de' premie
in werkelijkheid aan «Huïp Iri Nöp'd»; Yte^
t a l e n . ' • '" . ' ' ' " •"} '* :;:' " :" '-'" ' '•"

Al dit geld vormt-een-spprt: spaarpot,
welke zonder veel ongelukken of tegen-
slagen later bij uitschéiding van bedrijf
tèfug het eigendom wordt van den ree-
der, die deze stprtingen gedaan heeft.

Wat kan er dus meer yari de reeders
verlangd worden en wat kan dus beter
voor hen gedaan worden?

't Is om die reden en uitsluitelijk in
het belang van zich zelf, dat alle reeders
zonder onderscheid zich bij «Hulp in
Nood» moeten aansluiten.

Langzaam maar zeker begint elkeen
het groot'nut hiervan te begrijpen en
buiten degenen die verplichtingen heb-
ben aan sommige private personen of
geldmagnaten, mag gezegd worden dat
de reeders steeds meer en meer hun
eigenbelang begrijpen, zoodat de jonge
maar reeds krachtige maatschappij een
schitterend debuut kent op gebied van
getal verzekerden. •

Aan de achterblijvers zeggen we:
poet dé oogen open. Vojgt de wijze

raadgevingen van hen, die U sedert
gansch dezen oorlog met raad en daad
bijstaan en sluit U allen verder eens-
gezind aan bij «Hulp in Nood», waar
zonder "veel ongelukken of tegenslagen
U nog veel genoegen zult beleyen van de
door U zoo duur gewonnen centen.

BRIEF UIT HOLLAND

Onze Visscherij in 1941

WOLINZAMELING VOOR DE
SOLDATEN AAN 'T OOSTFRONT
OOK IN ONS LAND INGEZET

Ons volk zal bewijzen,
dat het zijn redders weet te danken!

Vlaanderen bekent zich tot het
nieuwe Europa

ONS VOLK ZAL DE SOLDATEN VAN
HET OOSTFRONT HELPEN

•:• Onze soldaten uit hét Vlaamsch Le-
gioen, de Waffen S.S. en de N.S.K.K.
strijden in Rusland tegen het menseh-
onteerend bolsjeyisme. In de rij der vol-
keren van Europa, die de vernietiging
van het bolsjevisme tot hun doel hebben
gekozen, offeren zij hun gezondheid en
hun leven. Zij dulden dagelijks ontbee-
ringen en' nu in den wintertijd eené
Hoüde, waarvan wij misschien dikwijls
gehoord hebben, maar geen begrip be-
zitten.

Voor V, Vlaamsche volksgenooten, ge-
schiedt dat voor uwe veiligheid, voor uwe
gezinnen, voor uwe kinderen en voor hun
toekomst, ja zelfs voor de toekomst van
de geheele beschaafde wereld.

En gij?
In deze dagen wordt zooals In geheel

Europa zoo ook bij ons in Vlaanderen
een aktie Ingezet voor het inzamelen
van wollen stoffen voor de soldaten in
het Oosten. Van alle zijden zijn reeds
stemmen opgegaan om een dergelijke
aHtie voor te stellen. Het is te bewijzen,
dat de garisehe bevolking van den wil
bezield is unze kameraden aan het oost-
frönt In Tnui .besllssenden strijd te on-
dersteunen. Hier wordt er de kans ge-
boden, niet alleen tè helpen— wat mèn-
schenplicht Is — maar daarboven ons ge-
heel volk door deze daad in de rij der
volkeren In te schakelen, die morgen
een rol In Europa zullen spelen. Dr.
Göbpels schreef eens, dat elk volk
slechts eenmaal zijn kans krijgt. Wij
mogen deze kans, die de geschiedenis
biedt, niet In niet begrijpende werke-
loosheid reddeloos laten verloren gaan,

Vlaanderen, grijp dus deze kans, welke
wij sedert eeuwen niet meer krijgen, de

kans .om zelf een rol te spelen, ons lot
zelf in handen te nemen en zelf onze]
toekomst te smeden!

Nu komt voor Vlaanderen de gelegen-
heid om te bewijzen, dat ons volk ten
volle begrip heeft van het offer dat door
de soldaten der verbondenen in het Oos-
ten wordt gebracht. Nu komt het oogen-
blik waarop wij Vlamingen moeten be-
wijzen, dat ook wij ons offer, al is het
nog zoo gering in vergelijking van wat
de soldaten van Europa in het Oosten
moeten doorstaan, willen brengen voor
den strijd voor het levensrecht van het
gansche kontinent, lijk Hitler dezen
kamp genoemd heeft.

We weten, dat ons volk niet zal aar-
zelen, deze gelegenheid te benutten. Met
alle middelen, waarover Vlaanderen be-
schikt, zal het de soldaten bijstaan die
Europa en daarmee ook ons volk van
den gruwel des bolsjevisme verlost heb-
ben.

Het Is onze plicht, deze wollen stoffen
en andere warme kleedlngstukken als
eéne uitdrukking van dankbaarheid te
geven, van dankbaarheid ten overstaan
van degenen, die onbaatzuchtig hun le-
ven voor hun broeders, voor ons land,
onze traditie, ons bezit en onze kuituur
Inzetten. Laat ons van' ganscher harte
bijdragen tot de wolinzameling voor de
soldaten aan het Oostfront. Iedereen
vindt In zijn kleerkast nog een mantel,
pelterijen en vooral warm ondergoed,
dat hij gedeeltelijk kan missen voor onze
Jongens, die er behoefte aan hebben.
Denk Immers, dat gij maar een .werk
van naastenliefde zult doen dat gering
is In vergelijking met de offers van onze
Jongens. •" «

Wij zijn er van overtuigd/dat Vlaan-
derens medewerking niet tè vergeefs
wordt ingeroepen. • .

P| e «stille» visscherijweek van het jaar
valt hier te lande tusschen Kerstmis en
Nieuwjaar. Korte dagen, veelal ongun-
stig weer en dikwijls schrale vangsten,
jzijn daar allemaal oorzaken van. Ook
nu1; was het niet anders. Deze luttele
stille dagen, van het drukke visscherij-
bedrijf in dit stervend jaar léenen zich
derhalve uitstekend om een blik in wat
voorbijging te werpen en de voornaam-
ste: gebeurtenissen, zij het heel beknopt,
hieronder aan te stippen.

Het Nederlandsche visscherijbedrijf
heeft dit jaar een zeer waardevolle bij
4rage geleverd aan de voedselvoorzie-
ning. Weliswaar bleef de zeevisscherij
tot de kust beperkt en kon slechts een
deel der vloot uitvaren; wat aangevoerd
Werd heeft echter duizenden grage ma-
gen gevuld. De kustvisscherij concen-
treerde zich in den loop van dit jaar
vrijwel geheel op IJmuiden en werd door
schepen uit alle voorname visscherij-
havens (IJmuiden, Vlaardingen, Katwijk
en.- Scheveningen) beoefend, terwijl ook
de' kleinere • plaatsen waren vertegen-
wóordigd^ De prijs; welke voor de treil-
viseh werd betaald, was het geheele jaar
zéér hoog en door elkaar genomen wer-
den kolossale besommingen gemaakt. De
Kpóge vischprijzen gaven in de Lente
lietf yporhemen «in de pen» om, evenals
yppr !dé ! diverse ' zpetwateryjschsoorten,
öök voor zéevisch maximumprijzen vast
te stellen. Daar is echter niets van ge-
komen. De vaststelling daarvan bleek op
zooveel bezwaren te stuiten, dat men, be-
halve voor versche haring, hiervan af-
zag. In plaats daarvan werden echter
wel maximum-winstmarges voor den
vischhandel afgekondigd, welke boven
den inkoopprijs mochten worden bere-
kend. Op die wijze zat er toch- «een
stop » op de prijzen.

De haringvisscherij met het drijf net
— eens, met recht, de «groote visscherij»
genoemd — was dit jaar van vrij geringe
beteekenis. Begin September kwam het
eerste schip met haring binnen. De
vangst, die nie.t groot was en uit 33 kant-
jes bestond, bracht f 12.944 op. De reis
had echter lang geduurd en, ondanks
de hooge besomming was van een fi-
nancieel succes geen sprake. Einde Oc-
tober kwam een keer ten goede. Eens-
klaps werd veel haring 'gevangen, die
zeer hooge prijzen opbracht. Ijlings
werd door het overgroote deel der vis-
schende vloot de treilvisscherij beëindigd
om ter haring te gaan. "•

Zoo mooi als het begin was van deze
visscherij, zoo teleurstellend was echter
het 'verdere verloop. De resultaten, in
den aanvang gemaakt, wettigden de
hoop pp een prachtige besomming in be-
trekkelijk zeer korten tijd. Het ging al-
dus echter niet. Eerst speelde ruw weer
danig parten, daarna nam bij afnemen-
de maan ook de visscherij sterk af. Het
is wel heel jammer, dat het zoo geloopen
is. Tal van schepen zullen de gemaakte
kosten niet met hunne besomming goed
kunnen maken. Enkelen zijn er, die op
werkelijk goede resultaten kunnen bo-
gen. Dat zijn die schepen, die geprofi-
teerd hebben van de goede vangsten, die
er in een kort tijdsverloop van ongeveer
veertien dagen gedaan werden.

Niet alleen voor de reederijen, ook
voor de bemanningen is het teleurstel-
lend geweest. De prijzen waren voor/ de
haring zeker wel loonend, ondanks den
vastgestelden maximumprijs van ƒ 100
per 50 kg. Met deze vaststelling is het
wel eenigszins vreemd gegaan. Na de
regeling van den afstand van een zeker
percentage van de vangst ten behoeve
van de Nederlandsche Visscherijcentrale
voor conserveering en opslag, zou er
geen maximumprijs vastgesteld worden.
Daarna werd deze echter toch nog vast-
gesteld. De maatregel, dat een deel der
vangst aan de N.V.C, moest worden af-
gedragen, tegen niet te hoogen prijs,
was van een zeer toe te juichen sociale
strekking. Op deze wijze zal immers bin-
nenkort een hoeveelheid haring tegen
redelijken prijs onder het «groote pu-
bliek» kunnen worden gedistribueerd.

De vraag naar visch was het geheele
jaar buitengewoon groot. Aangezien de
visschende vloot niet in staat was hier-
aan te voldoen, werden ernstige pogin-
gen In het werk gesteld om visch, voor-
namelijk utt de Skandinavische landen,
te Importeeren. In Februari gelukte dit
aan enkele exporteurs. Ten einde de
prijs daarvan eenigszins binnen de per-
ken der redelijkheid te houden, werd
door de IJmulder vlschhandelvereenlging
in overleg met de N.V.C., een regeling
getroffe.n, volgens welke de invoer ge-
schiedde voor gezamenlijke rekening der
betrokken handelaren, waardoor de ge-
heele consignatiehandel geconcentreerd
en gecentraliseerd was, een maatregel,
die ongetwijfeld een einde maakte aan
de fancyprljzen.

Met den Import van zoutevisch werd
In de maand Juni een aanvang ge-
maakt. Toen was het n.l. aan de N. V.
Van Toor's: handelmaatschapplj te Vlaar-
dingen gelukt ruim 1800 heele vaten
zoutevlsch-filet van 100 kg. netto In te

voeren. Deze vaten zijn, via de N.V.C.;
over het geheele land gedistribueerd.
Daarna werden nog enkele kleinere par-
tijen zoute- en versche visch ingevoerd.
Over het algemeen genomen was de
vischimport uit de Skandinavische lan-
den in 1941 echter van geringeren om-
vang dan in 1940.

Zeeland beleefde een ongekende hoog-
conjunctuur. Nadat op 15 September be-
gonnen werd met de verzending van
mosselen naar het buitenland én de in-
leggen jen, ving 1 October de verzending
naar het binnenland aan. De vraag naar
mosselen is grooter dan ooit te voren
en de industrie, die sterk uitbreidde, kan
haar orders veelal niet aan. Ook dé
oesterhandel, vooral op het buitenland,
leefde op, mede dank zij de vastgestelde
minimumprijzen voor dit verfijnde
Zeéuwsche product.

Het IJsselmeer heeft een goed jaar
achter den rug. De snoekbaarsvisschèrij
was minder ruim dan in 1940, de p'alingr
visscherij daarentegen veel ruimer.
• Van het geheele Nederlandsche vis-
scherijbedrijf kan getuigd worden: zij
vervulde een zeer, zeer belangrijke rol
1n de voedselvoorziening van het vader-
land. •

Voor onze
Krijgsgevangenen
Op den drempel van dü jaar 1942 gaan

onze gedachten heel natuurlijk naar de-
genen die ons dierbaar zijn. Van harte
sturen xoij hun onze beste wenschen toe.
Degenen, die daartoe over de middelen
beschikken, voegen er nog een cadeautje
aan toe,-wat het geluk uitmaakt van den
gever en van den bestemmeling.

Winterhulp, die zich het- lot van- onze
krijgsgevangenen steeds aantrok, heeft
bij de jaanoisseling geioild dat dezen de
begunstigden zouden • zijn van haar • eer-
ste collecte van dit jaar. Daarom heeft
zij hesloten dat de nationale Winterhulp-
collecte van 10 en 11 dezer iri het teekèn
van het «Pakket van .den krijgsgevan-
gene-» zou staan.

Deze collecte, dié in samenwerking met
het Roode-Kruis van België wordt ge-
houden, strekt zich over het heele land
uit.

..Landgeriooten! Gij zult aan ,mo plicKt
jegens onze krijgsgevangenen niet te
kort schieten en gij zult de collectanten
van Witerhulp en van het Roode?Kruis
van België edelmoedig onthalen.

Uw giften zullen een zedelijke, opbeu-
ring verschaffen, alsmede eenig welzijn
aan degenen die *hun plicht vervuld heb-
ben jegens het vaderland, en die nog ver
van hun haardsteden weerhouden zijn.

In naam van onze krijgsgevangenen:
Dank!

De O.3O & Marcella »
vermoedelijk vergaan

Onder de Belgische vaartuigen, die i
tijdelijk de haringvisscherij van uit Gre-
velingen bedrijven, bevindt zich de open
boot O.30 «Marcelle». In het begin dezer
week bereikte ons het nieuws dat dit
vaartuig met man en muis zou vergaan
zijn. - •

De gekende feiten zouden zich als
volgt voorgedaan hebben:

Den 3 Januari j.l. vanaf 10 u. 's mor-
gens is te Grevelingen de gansche Bel-
gische vi.sschersvloot normaal ter haring-
visscherij uitgevaren. Vanaf 3 uur 's na-
middags vervoegde de vloot jie haven.
De open boot O.30 «Marcelle»," toebehoo-
rende aan Fernand Sobry, wonende in
de Kleine Weststraat 30, te Oostende,
had reeds, toen het bevel tot binnen-
varen gegeven werd, een aanzienlijke
hoeveelheid haring aan boord en was
nog bezig haring uit zijn volgeladen net
te scheppen.

De boot deed de haven niet meer aan
en in datum van .4 Januari, om 4 uur
's morgens, stak dé vloot weer uit. Maar
er kon geen spoor van het vaartuig meer
gevonden worden. Alles laat dus vermoe-
den dat het vaartuigje overladen is ge-
weest en vervolgens is gezonken.

Men tracht langs bevoegde zijde na-
dere inlichtingen in te winnen.

De bemanning van de O.30 «Marcelle»
bestond op het oogenblik der verdwij-
ning uit drie leden:

Sobry Fernand, geboren te Oostende,
den 10.Januari 1889, wonende Kleine
Weststraat, 30, Oostende, aangemonsterd
als matroos;

Dewitte Antoon, geboren te Vlissingen,
den 17 September 1888, wonende Nieuw-
poortsteenweg, 132, Oostende, aange-
monsterd als schipper;

Samyn Joseph, geboren te MÜford-
haven, den 19 October 1915, wonende
Leffingestraat, 70, Oostende, aangemon-
sterd als matroos.

Benoeming te
Brugge haven

We vernemen dat de heer L. De
Vriendt, Havenmeester-Directeur der
Visschershaven van Zeebrugge, wegens
afschaffing van dit ambt door de oor-
logsomstandigheden, thans tot Haven-
meester te Brugge werd benoemd^

Aan den voortreffelijken en steeds
knappen ambtenaar^ onze beste geluk-
wenschen, tevens hopend dat hij na den
oorlog'de gelegenheid zal hebben met
evenveel toewijding aan deri heropbouw
van deze haven mee te werken.

Q)e Oesterkweek in
Belgische njOateren

(Vervolg)

Gezondheidsvoorwaarden
Het dok te Nieuwpoort, hoe gunstig de'

toestand daar ook weze, is nochtans niet
heelemaal gevrijwaard van mogelijke be-
smetting. De oplossing van het vraag-
stuk schijnt te bestaan in het gebruik
van een of meer speentoestellen, die
voorzien worden met zuiver zeewater,
indien het mogelijk is er langs onze kust
te vinden of met een practlsch en spaar-
zaam systeem voor waterzuivering.

De studiereizen gemaakt naar Conway
in 1933 door de heeren Damas, TImbal
en Verschelde en naar Brlghtlingsea in
1935 door de heeren Damas, Vanden-
branden, Verschoore en Verschelde, In
tegenwoordigheid van de' heeren Vla-
ming, Halewijck en Wandels, heeft hun
toegelaten vast te stellen dat de in deze
plaatsen opgerichte zuiveringstóestellen
de twee hooger vermelde hoedanigheden
niet bezitten. Zij zijn , n ie t ' practlsch,
daar de .verscheidene oesterkweekers ge-
zamenlijk de oesters moeten laten be-
handelen, hetgeen groote ongemakken
op handelsgebied schept; zij veroorza-
ken te hooge kosten, want de taxe voor
de zuivering vermoeilljkt den afzet, ge-
zien de hoogere prijs In vergelijking met»
de oesters rechtstreeks afkomstig van!
zuivere plaatsen'. . |

Een filtreerlïigsysteem, genoegzaam;
verspreid in Frankrijk, voo%' de zuivering»
van het water, werd ter kennis gebracht]
In het begin van het jaar.aan de u(t-{

baters van oesterputten die belang stel-
len in deze zaak; er blijkt nochtans uit
de inlichtingen door verscheidene onder
hen verstrekt dat de toepassing er van
^ware onkosten zou veroorzaken, welke
niet vereenlgbaar zijn met de opbrengst
van hun nijverheid.

Een ander spaarzaam en practlsch
systeem, gebruikt In Indo-China voor de
zuivering van drlnkwaters In de plan-
tages die een groot aantal inheemsche
arbeiders te werk stellen, kon opgericht
worden in kleineren vorm in het zee»
laboratorium te Blankenberge, waar mét
de medewerking van den öesjerkweéker
M. Devriendt,' er zal overgegaan ".worden
tot proefnemingen van zuivering der
oesters gedompeld In water dat vooraf
besmet werd.

Zooals we hooger hebben doen uit-
schijnen, heeft M. Dr. TImbal, Directeur-
Generaal bij het Bestuur yoor Openbare
Gezondheid en lid van de commissie
voor Oester- en Mosselteeit,- Dokter Van-
denbranden, de gewaardeerde .Bestuur-
der van het centraal Gezondheldslabo-
ratorlum van den Staat, verzocht zijn
medewerking te verleenen aan hét werk
van onze bijzondere commissie. We we-
ten dat we mogen rekenen > pp'al zijn
Hennis en toewijding om té trachten In
België op voldoende wijze de belangrij-
ke en delikate kwestie óp te lósSèn, die
de aandacht vestigt van tal van andere
landen: namelijk de volstrekte reinheid
te verzekeren van de schelpdieren be-
stemd voor het gebruik.

We meenen te weten, dat, gelljkloopend
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VERZEKERT U W KANS!
Neemt deel aan de

Loterij Winterhulp
U kent een of- meer der
22.400 loten van 100 tot 1.000 fr.
60 loten van 5.000 en 10.000 fr.

12 loten van 25.000 fr.
8 loten van 50.000" fr.

5 groot e loten van 100.000 frank
winnen.

Super groot lot : EEN MILLIOEN
Eerstkomende trekking 31 januari

(588)

BANK VAN BRUSSEL
— NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP —
B1JHU1S OOSTENDE : 3, WAPEN FLAATS

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
met onze opzoekingen, het Beheer van
het Zeewëzen zich bezig houdt, in over-
eenstemming met de andere bevoegde
diensten, een reglementeering voor te
bereiden steunend op hetgeen verwezen-
lijlft werd in Nederland en Frankrijk,
waar na een proeftijd van 12 jaar, de
bestaande reglementeering op het huidig
oogenblik aan een algemeene herzie-
ning onderworpen is. .

M. C. Willems, die met bevoegdheid en
gezag den handel vertegenwoordigt hi
den schoot van onze bijzondere commis-
sie, heeft verklaard van in het begin van
onze werkzaamheden, dat indien de
Oostëndsche oester haar vermaardheid
van vroeger kan terugwinnen, kan * ge-,
rekend worden op den steun van de
groote vlschhandelaars om nieuwe af-
zetgebieden te vinden onder hun belang-
rijk Belgisch en vreemd klienteel.

Duitschland en Rusland waren des-
tijds voor de zoogezegde Oostëndsche
oester" ruime afzetgebieden.

Tot onlangs echter waren deze landen
niet bereikbaar, het eene door de zware
tolrechten van 800 RM. per 100 kg. bru-
togewicht; het andere land door dat de
handelsbetrekkingen nog niet heraan-
geknoopt waren.

Döze; twee hindernissen werden op
het gepast oogenblik uit*°den weg ge-
ruimd: inderdaad, ter gelegenheid van
de zeer onlangs gehouden onderhande-
lingen met de Duitsche regeering, be-
kwam de Belgische afvaardiging de ver-
laging van de Duitsche tolrechten op de
oesters van 800 op 65 RM., alsook de
toekenning van een bijzonder aandeel
in de devisen aangewend voor deze koop-
waar (1).

Anderzijds, werden de handelsbetrek-
kingen officieel hersteld met de R S.
S. (1).

Gezien er, in deze landen, bovendien
geen bijzondere beletselen bestaan voor
den invoer van schelpdieren bestemd
voor het verbruik zooals in Engeland,
Nederland en Frankrijk, waar sinds lang
een bijzonder toltarief voor de oesters,
zoogezegd uit Oostende, toegepast wordt I
en, anderzijds, het gebruik van het'
vliegwezen een vlugger vervoer, dan eer-
tijds mogelijk maakt, is het 'toegelaten
de hoop te koesteren dat onze oester-
kweekers, zoo noodig bijgestaan door on-
ze vischhandelaars, er zullen in slagen
langzamerhend voor de Oostëndsche oe-
ster haar oude afzetgebieden terug te
winnen, waar haar goede naam onge-
twijfeld niet gansch verloren is gegaan.

Besluiten
Deze proefnemingen hebben bij ons de

overtuiging doen ontstaan dat de volle-
dige oesterkweek in België mogelijk is.
Bij gemis aan rotsachtige bodems,
baaien, golven of uitgestrekte zeearmen,
die langs onze Kust niet vóórkomen, is
het aanwenden van dokken voor de oes-
terteelt noodzakelijk.

In hun oprichting en keus, moet men
een onderscheid maken .tusschen deze
geschikt voor het oogsten van oester-
broed en deze bestemd voor het vetten
van de kweekoesters.

Het eerste dok moet voldoende opper-
vlakte hebben en weinig diep zijn. Het
loopen en de hoogte van het water moe-
ten bijzonder in stand kunnen gehou-
den worden met het oog op het voort-
brengen van een hooge temperatuur in
den zomer, ten einde de ontwikkeling
en de vastkleving der larven, evenals het
oogsten van oesterbroed en den groei

, gedurende de eerste twee jaren, in de
hand te kunnen werken..

Het tweede dok veronderstelt een kom
van kleiner uitgestrektheid, maar die-
per, gelegen in een streek waar het ge-
zond water bijzonderlijk rijk is aan voe-
dingsbestanddeelen. Het water moet her-
haaldelijk en vlug kunnen vernieuwd
worden, ten einde de groei van een
groote hoeveelheid kweekoesters in de
hand te werken.

In de gegeven omstandigheden be-
staan er. langs de Belgische kust twee
dokken die aan deze vereischten vol-
doen:

Te Oostende is de spuikom, omgeven
van gemetselde bermen waarvan de
sluisdeurtjes hersteld werden en waar-
van de grond op groote oppervlakten
stevig is, bijzonder geschikt als dok voor
het oogsten v%n oesterbroed en het
kweeken van jonge oesters.

Herinneren we — dat de Zeeuwsche
oesters, in 1904 ingevoerd door den heer
Haelewijck, oesterbroed voortbrachten
dat zich op volmaakte wijze ontwikkelde
en na een jaar oesters gaf die een
grootte van 10 cm. bereikten;

— dat in 1930, de Zeeuwsche en Fran-
sche oesters een overvloedige hoeveel-
heid oesterbroed voortbrachten;

— dat het Zeeuwsch en Fransch oes-
terbroed, hetzelfde jaar aangevoerd, er
met gering verlies bloeide.

Anderzijds wordt het handelsdok te
Nieuwpoort gespijsd door de buitenge-
wone rijke wateren van den IJzer. De
gezondheidsvoorwaarden schijnen vol-
doende. Het schenkt een voldoende hoe-
veelheid water voor het plaatsen van
verscheidene mlllioenen volwassen oes-
ters. Deze waters kunnen bij iedere getij
gemakkelijk ververscht worden. Het
biedt bijgevolg de vereischte voorwaar-
den voor het vetten van de oester voor
den handel bestemd.

Dit besluit steunt op de volgende vast-
stellingen :

— Het is sinds lang bekend, in feite
sedert het begin van de oesterteelt in
België, dat de streek van den IJzer bij-
zonder geschikt is voor het vetten van
de oester;

— Gedurende de vierjarige proefne-
ming werden verscheidene mlllioenen
oesters In deze kom behouden, zonder
dat de groei ooit onvoldoende was, zoo-
dat men.kon bevestigen dat de maximum
dichtheid nog niet werd bereikt, onder
de voorwaarde dat een voldoende ver-
versching van het water tot stand ge-
bracht wordt..

Het sterftecijfer was gering wanneer
de oesters gezond waren. Voor de zieke
Zeeuwsche oesters was het kleiner dan
het cijfer in Holland op hetzelfde tijd-
stip vastgesteld.

Dit alles leidt er ons toe de mogelijk-
heid In acht te nemen deze twee dokken
ter beschikking te stellen van de Bel-
gische oesterkweek.

(wordt voortgezet)

(1) In het Jaar 1935,

Oostende
Apotheekdienst.

Zondag 11 Januari zal de apotheek
Wandels, Marie-Joséplaats, 6, gansch den
dag open zijn.

I Verzoekschrift.
De heer Burgemeester heeft een ver-

zoekschrift gericht aan den heer Kreis-
kommandant ten einde zijn steun te wil-
len verleenen tot het bekomen van een
genademaatregel voor onzen ter dood
veroordeelden
walle.

stadsgenoot R. Vande-

INKOOP VAN
GOUD - ZILVER - BRILJANTEN

AAN HOOGSTE PRIJZEN •

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

(524)

• Plaatsen van kinderen op den
buiten.

Ingevolge den wensch van de Kreis-
kommandantur zal, onder leiding van
den heer Burgemeester, een Centraal
Comité «Boerenhulp aan Stadskinderen»
opgericht worden, dat uitsluitend zal be-
last zijn met de plaatsing van kinderen
op den buiten.

Andere organismen of personen mogen
zich hiermede niet meei bemoeien; ër
zullen hun trouwens geen reispassen
meer hiervoor verleend worden. I

Personen die met «Boerenhulp aan
Stadskinderen » wenschen mede te wer- (
ken gelieven zich persoonlijk of schrif-;
telijk tot den heer Burgemeester te
wenden.

• De Actie van V.B.O.
De Vereeniging voor Beschaafde Om-

gangstaal (V.B.O.) zet hare actie in onze
stad met goed gevolg voort. Buiten de
lessen die iederen Zondagmorgen in de
Louisa-Mariaschool gegeven worden,
werd er thans ook een/ cursus ingericht
voor het stadspersoneel die den Zater-
dagnamiddag gegeven wordt. Een derde
lessenreeks wordt thans eiken Zaterdag-
morgen gegeven, voor het hooger perso-
neel van onze Luchtbescherming. Dit is
voornamenlijk te danken aan de heeren
Firmin Demey en Rosseel, die het groote
nut van de kennis van een Beschaafde
Nederlandsche Omgangstaal hebben in-
gezien en derhalve beslist hebben een
uurtje les in dè algemeene opleiding van
de officieren in te schakelen. Eerlang
verhoopt men hetzelfde voor alle L. B.
mannen te kunnen organiseeren.

Welke diensten zullen volgen?

• Afgifte van Wintergoed.
Bij alle Europeesche volkeren geschiedt

thans een oproep tot het inzamelen van
warme kleedingstukken voor hen die aan
het Oostfront strijden tegen het Bolsje-
wisme, het gemeenschappelijk gevaar
voor onze Westersche cultuur. Ook het
Vlaamsche volk krijgt de gelegenheid
aan deze actie deel te nemen.

Te Oostende wordt tegen ontvangbe:

wijs de geschonken warme kleeding af-
geleverd op het bijkantoor van de Kreis-
kommandantur, Hotel du Pare, gedu-
rende de diensturen en ten laatste tot
16 Januari e.k.

Komen in aanmerking: alle xoarm wol-
len kleedingslukken, zooals: sokken, kou-
sen, vesten, borstrokken, pull-overs, on-

• Lichtdemping.
De Kreiskommandantur wijst er nog-

maals op dat de voorschriften betref-
fende de lichtdemping onvoldoende wor-
den nageleefd, vooral in de morgend- en
avonduren.

Overtredingen zullen streng bestraft
worden.

De dakvensters van fabrieken en werk-
huizen moeten met donkere verf be-
streken worden.

Zand en water moeten op alle verdie-
pingen in voldoende mate aanwezig zijn;
tevens dienen de noodige maatregelen
getroffen opdat het water, bij intreden-
den vorst, niet zou bevriezen. '

• Betreden van den Zeedijk, de
Albert I Promenade, de Vis-
scherskaai en de Duinen gedu-
rende de duisternis.

Aan de bevolking wordt hierbij bekend
gemaakt dat de Duitsche overheid mede-
deelt dat gedurende de maand Januari
1942 het betreden van den Zeedijk, de
Albert I Promenade, de Visscherskaai en
de duinen verboden is tusschen 5.30 uur
's avonds en 9 uur 's morgens.

• Gift.
De heer Burgemeester ontving van-

wege de heeren Dickson en De Craeke
van den Kunstkring «Prisma» het be-
drag van 250 fr., ten voordeele vari Win-
terhulp.

• Examens bestuurlijk rechtv
Naar we vernemen zullen de examens

van Bestuurlijk recht, die té Brugge ge-
geven worden, door de hh. De Zeine en
Axters, voor de Ie reeks plaats hebben
op 27 en 28 Januari, 10, 11, 24 en 25 Fe-
bruari en 10 en 11 Maart 1942.

Ongeveer een twintigtal klerken van
het stadhuis volgen thans dezen cursus.

• Schouwing van vrachtwagens.
Zooals medegedeeld werd deze week

een schouwing gehouden van de vracht-
wagens. Deze schouwing greep plaats op;
de Koninginnelaan, voor de Garage De-
lahaye. i

Talrijke kijkgragen sloegen de werk-
zaamheden gade.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • <

• Tramhalte.
Wij vestigen de aandacht .van onze

lezers op het feit dat de stadstram thans
niet meer stilstaat op den hoek van de ;
Vindictivelaan en de Aartshertoginne-,
straat. Deze' halte werd sedert eenige
weken verplaatst naar het Panorama,
m.a.w. de tram houdt thans stil juist ter
hoogte van het Gerechtshof. j

Volgens ministerieel besluit
moeten er' 1000: VRAÖHT-
WAGENS PER MAAND met
gasgèneratoren uitgerust
worden. AARZEL NIET EN

- VERSCHAF U EEN

GOHIN - Poulenc
(Kolen geleverd per contract) . ' ;

HET IS DE EENIGE MANIER OM TE BLIJVEN RIJDEN. . •

ALGEMEENE VERDEELER : . :

Garage Maritime - Em. DeClercq
15A, de Smet de Nayerlaan OOSTENDE

fc (384)
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dergoed,
gordels,-

onderhemden, onderbroeken,
borst- en longenbeschermers,

hoofd- en oorendeksels, pols- en knie-
lappen, wollen sjaals en halsdoeken,

Gustaaf MAREST \
Aannemer in Bouwwerken t
laat roeten aan zijn geacht kliën- J
teel dat hij thans gevestigd is: *

FRERE ORBANSTRAAT, 141
OOSTENDE

Zooals voorheen ter trouwe en
stipte bediening aan voordeelige
voonvaarden. (619)

mën naast
U niest

I Apothekersdienst.
! Op Zondag 11 Januari zal apotheker
G. D'Hooghe, hoek Kursaal- en Vlaming-
straat, den dienst waarnemen van 9.30
tot 12 u. en van 16 tot 19 u.

i

• Bioscoop.
j • Deze week in «Royal Ciné», het groot
sukses «Gierwally». Daarnevens de Ufa-
aktualiteitën en een kultuurfilm. De

, vertooningen > gaan door als naar ge-
' woonte.

i Inzameling van non-ferro
metalen.

Er zijn nog steeds personen welke hun
non-ferro metalen niet ingeleverd heb-
ben, en dit buiten hun eigen wil. Zooals
men weet is de inleveringstermijn reeds
lang verstreken. Nochtans neemt, men
thans nog op het Stadhuis, Militiebureau,
de namen en adressen op van deze per-
sonen om hen, voor het geval er nog
inlever ingsmogelijkheid zou bestaan, te
kunnen verwittigen. •' ' . •;.

• Giften.
Volgende giften werden gestort voor

Winterhulp:
Comptdaer 500 fr.; Crédit Hypothe-

caire 132 fr.; Vereeniging voor aanne-
mers 500 fr.; Van Iseghem-Opstaele 250
fr.; Legaye Jos. 1000 fr.; Valcke Gebr.
1000 fr.; Deweert H. 5000 fr.; Cie In t !
Wagons Lits 154 fr.; Bank van Brussel
472 fr.; Handel en Scheepvaart 5000 fr.; !
Verbiest R. 100 fr.; Mylle J. 235 fr.; '
Petit 300 fr.; Vael 100 fr.; Bakkersbond
500 fr.; Klein College 192 fr.; I.C.I.
874,50 fr.; Gemeentebestuur 3400,50 fr.;
Hotel Wellington 1000 fr.; Timmermans'
Gustaaf 100 fr.; De Prêtre 100 fr.; Druk-
kerij Unitas 300 fr.; Kinderwelzijn 200
fr.; Rijksmiddelbare Meisjesschool 175
fr.; Beles S. A. 2068,90 fr.; Kon. Athe-
neum 460 fr.; Legaye Jos. 1000 fr.; Techn.
Inst. 399 fr.; Maes-Hautekiet 100 fr.;
Beliard Crighton 1644,85 fr.; Mol 100 fr.;
Société Générale de Belgique N. V. Kor-
trijk 110 fr.; Hotel Wellington 1000 fr.;

• Op het Stadhuis. !
De heer A. Van Laere, burgemeester,

heeft thans den h. Dr Mares aangesteld
tot kabinetchef. „

De h Mares is doctor in de reenten.
Anderzijds werd het kabinet van den

h Devos, Schepen van Openbaar Onder-
wija, herplaatst naar het bureau van
Openbaar Onderwijs, dat onder leiding
staat van den h. A. Martin. Deze laat-
ste heeft thans met zijn personeel intrek
genomen in het vroegere kabinet van
den h. Devos.

• Inlevering van wapens.
Gelet op de Verordening van 27-12-41

van den heer Militairen Bevelhebber
voor België en Noord-Frankrijk, waarbij
de gelegenheid wordt gegeven aan de-
genen die nog in het bezit zijn van wa-
pens, dezelve in te leveren zonder zich
aan bestraffing bloot te stellen;

Gelet op de verplichting tot inlevering
van alle voorwerpen, die bestemd zijn
om menschen te dooden en te kwetsen,
meer bepaald schiet-, houw- of steek-
wapens, munitie, handgranaten, en
springstof of dergelijk wapentuig;

Aangezien de termijn tot inlevering
uiterlijk bepaald wordt op 20-1-1942;

Wordt door het Stadsbestuur een
dienst- tot inzameling van. voormelde
voorwerpen ingericht, in het Midden-
politiebureau, Gerechtshof (Ie verdiep)
waar de belanghebbenden de hoogerbe-
doelde wapens kunnen inleveren tot op
voormelden datum.

De Burgemeester,
A. Van Laere.

I Overlijden.
In de St. Gilliskerk te Brugge had ver-

leden Zaterdag de plechtige begrafenis
plaats van den heer Blonde Englebert,
echtgenoot van Mevr. Charlotte Bentien.
De overledene was 73 jaar oud en was
als gepensionneerde chef-loods alom ge-
kend en geacht. .

Steene
• Wnterhulp en L. B.

Het kinderfeest van Zondag laatst, ge-
geven ten bate van de noodlijdende kin-
deren, mag geslaagd heeten.

Meer dan driehonderd kinderen kon-
den er génieten van de bedeeling zoowel
van levensmiddelen als van de zoovele
schoone prijzen der tombola.

Voor Mariakerke en de Hooge Barrière
mag er Insgelijks op zoo'n zeldzame
feestelijkheid gerekend worden. Het feest
zal gegeven worden voor de kinderen
van de L. B. mannen en voor dezen in-
geschreven bij Winterhulp, in de zaal
«Familia», Steenweg op Nieuwpoort, op
Zondag 11 Januari om 5.30 u. stipt (deu-
ren om 15 u.). Pe ouders die verlangen
hunne kinderen te vergezellen zijn har-
telijk welkom: Het programma wordt
verzorgd door de Jakjockerels.

• Aan de Bevolking.
Gooi uwe prullaria niet op straat, zoo-

als er zoovelen zijn met die allerslechtste
gewoonte. Daarvoor is ten andere door
onze gemeente voorzien, die iedere week
den afval komt afhalen.

• Burgerlijke Stand.
Geboorten: geene.
Overlijdens: Rossel Raymond, van Jan

en Morïion Bertha; Maes Edmond, van
Henricus en Hemrycke Rosalia, wed. van
Madelein Maria; Vandenberghe Marie-
Louise, van Livinus en Bertens Josepha.
weduwe van Vanbelle Livinus.

Huwelij ksafkondiging: Desaeyer Ri-
chardus en De Vlieghe Alicia.

tMMHHIWW

pelzen in den breedsten zin van het j£ e Vereenigde Magazijnen 412 fr.; Proot-
woord: pelsjassen en pelzen vesten, metlD e w"H 1 2 2 8 ÏT-' Naaml<>os 100 fr.; Hotel
pels gevoerde laarzen (van gelijk welken '. ̂ „„A1"0™1.. 115.74 fr-= Ostend Stores
aard en " . . . . . .
zen dekens; aikke warme wollen en ge

grootte) zoowel wollen als pel-!25000 f r-' Vereenigde Magazijnen 700 fr.;
ns; dikke warme wollen en ge- A l l e y n O s c a r 237-70 fr.; Paclot E. 1Q0 fr.

voerde lederen handschoenen; gestikte
of gevoerde ondervesten.

De Burgemeester,
A. Van Laere.

Pierre
LANNOYE-VANTYGHEM

ZEILMAKER

$ Celast zich voor alle werk :
reilen, zonnestoors, bachen, enz.

Overvloedstraat, 76 - Oostende
Handelsregister 9390

(26)1
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Studio Lionel
J 106, Nieuwpoortsteenweg,

Specialiteit van KINDER- en
HUWELIJKSPORTRETTEN

(452)

CINEMA'S
PALACE

1. Aktualiteiten Ufa In Ie week.
2. Een dokumentair.
3. «Frau Sixta», met Ilse Werner en

Gustav Frohlich.

F O R U M
1. Aktualiteiten üfa In Ie week,
2. Een dokumentair.
3. «Hemelsblauwe Avondjapon*, met

Albert Matterstock.
CAMEO

1. Een dokumentair.
2. Aktualiteiten Ufa In Ie week.
3. «Mijn dochter heeft mülioenem, met

Hans Moser.
R I A L T O

1. Een dokumentair.
2. Ufa aktualiteiten in 1ste week.
3. «Chrlstine» (Die unvollkemmene

Liebe» met WIHy Frltsch, Gisela Uhlen
en Ida Wust.
R I O ,

1. Een dokumentair.
2. Ufa aktualiteiten In 1ste week.
3. «Alarm op Station Ilh (Alarm auf

Station 3) met Gustave Frohlich, Jutta
Freybe.

ROXY
1. Een dokumentair.
2. Aktualiteiten Ufa in ie week.
3. «Groote en kleine Lliefde (Die

grosse und kleine Llebe) met Gustave
Frohlich en Jenny Jugo.

| BURGERLIJKE STAND \
\ GEBOORTEN S

28 Dec. -— Marcel Dierendonck, l van
Jozef en Julienne Ingelbrecht, Nieuw-
landstraat 75; Marcel Elegeert, van Kon-
stant en Germaine.Maes te Breedene.

30. — André Dumon, van René en
Georgette Naessens, Maria-Theresiastr.

1 Jan. — Simonne Degroote van Char-
les en Isabelle Vigne, Vrijheidstr. 40;
Greta Cloet van Robert en Germaine
Pilaeys, Stuiverstraat 10.

STERFGEVALLEN
28 Dec. — Mathilde Baes, 77 j . , wéd.

August Dufait, Torhoutsteenweg 319.
29. — Rudolf Tulpin, 1 j . , Nijverheid-

straat 60; August Van Coillie, 74 Jaar,
echtg. Augusta Lagast, Kaaistr. 16; Jo-
seph De Wulf, 78 J., echtg Victorine Fon-
teyne, Clrkelstr. 8bis; Adelalde Dewitte,
62 j . , ongeh., Roglerlaan 39. !

30. — Hendrik Derycke, 64 J., echtg.
Maria Hennebel, Amsterdamstr. 48; Ca-
rolus Ryckx, 58 j . , echtg. Josephine
Wynsberghe, Gerstetr. 67; Danlel Caes*
tecker, 48 J., wed. Joanna Larsen, Aarts-
hertogstraat 12.

31. — Jean Boullllart, 2 J., woont te
Steene.

3 Jan. — Marcel Huysmans, 7 d.,Ver-
laatstraat, 14; Bernard Laforce, 84 j . ,
wed. Rosalia Vanwetter, Ed. Lapon-
straat 17. ;

HUWELIJKEN ' '
I 31 Dec. — Karel Blomnie en Maria
Vilaln,

HUWELIJKSAFKONDIGINGEN,
4 Jan. — Geryï Alfons, vlsscher, Hert-

straat 1 en Vanhoucke Simonne, z.b.;
Vandendriessche Frans, Hcenclaat In
handelswetenschappen, WIttenonnenstr.
49 en Marchand Marlette, Plantensïraat

7 7 " • - . • • •

CREMER School
STENO — DACTYLO — TALEN

COPIJWERKEN
2bis, Marie-Joséplaats - Oostende

(boven Ribby)
(Men "belt en gaat rechtstreeks naar

boven)
Op Maandag 12 Januari, aanvang der

nieuwe leergangen. Inschrijvingen vanaf
heden eiken dag van 2 tot 5 uur. (601)

• Past op de Velodieven.
Voor de eerste maal na de droevige

Meidagen 1940 werd er wederom een
tooneelvoorstelling in onzen stadsschouw-
burg gegeven. Prisma, de gunstig ge-
kende inrichtersvereeniging uit Brugge,
bracht ons een leuke revue: «Past op
de Velodieven», vol actueele tafereeltjes,
waarbij de lach niet van de planken is.
De twee voorstellingen die gegeven wer-
den hadden dan ook telkens een bom-
volle zaal gelokt, zoodat het ook van
dien kant uit een succes werd, wat ons
mag laten veronderstellen dat de heeren
van Prisma ons binnenkort ander werk
zullen brengen.

Van de optredenden kunnen we niets
anders dan goeds vertellen. Ze speelden
hunne rollen als stonden ze in het wer-
kelijke leven. Het publiek spaarde dan
ook zijn herhaalde dankbetuigingen
niet, maar we denken dat de spelers het
meeste genoegen zullen beleefd hebben
in het feit dat ze de toeschouwers een
paar uur hartelijk hebben kunnen doen
lachen, alzoo de zorgen en dagelijkschen
kommer vergetend.

• Dichters verheffen het Zwaard
Onder dezen titel had Zondagnamid-

dag in de Pleitzaal van het Gerechtshof
een welgelukte spreekbeurt, plaats, die
gehouden werd door den jongen dichter
Bert Peleman.

Voorgesteld door Dr. G. Lefèvre, voor-
zitter van Volk en Kunst, handelde spre-
ker over Guido Gezelle, Albrecht Roden-
bach en René Declercq, en wist hierbij
passende verzen ter illustratie aan te
halen.- Vooraf en ook na deze belang-
rijke uiteenzetting, droeg Remi Pon-
jaert met gevoel gedichten voor van
Wies Moens, F. Vercnocke, A. Roden-
bach. Ook Bert Peleman droeg onuitge-
geven werk voor.

Dr G. Lefèvre deed tijdens dezen nar
middag een warmen oproep tot onze
jeugd — die uitblonk door hare afwe-
zigheid — om ten strijde te trekken voor
het Vlaamsche bewustzijn, en daarin de
traditie voort te zetten van andere
groote West-Vlamingen of stadsgenoo-
ten: G. Gezelle, A. Rodenbach, N. Ver-,
cnocke e.a.

• Nog tooneelvoorstelüngen.
Naar den h. Remi Pónjaert ons wist

mede te deelen, hoopt hij binnenkort
klaar te komen met de samenstelling
van een tooneelgroep.

Hoe eerder, hoe liever. Want de Oos-
tëndsche menschen hebben behoefte aan
verzet.

• Inlevering van autobanden.
Ingevolge een verordening van den

Militairen Bevelhebber voor België en
Noord-Frankrijk, moet worden overge-
gaan tot de inlevering van de Inbeslag-
genomen banden (nl. die niet worden
gebruikt).

Een verlenging tot 31 Januari werd
toegestaan om zich In regel te stellen.

De verzamelplaats Is gelegen: Torhout-
steenweg 131, te Oostende,

IJZERWAREN -
QUINCAILLERIE

Jack DELANGHE
Nieuwpoortsche Steenweg, 34

ALLE HUISHOUDARTIKELS
— EN ALAAM . —

H. R. 3673 • Tel. 72.072
(27)

wezigen worden aangeduid. Al de Miei
poortenaars komen dien dag luistl
naar het woord van den grooten
naar.

Het avondfeest wordt opgeluisl
door muziek, voordracht en volksdl
Later meer daarover.

• Burgerlijke Stand.
Geboorten: Vanhuysen Luc en

huysen Anna, van Maürice en Pe
Godelieve; Robin Erik, v. Maurice]
Provoost. Irene; Verbanck Diana
Albert en Zwartvaeghér Allee.

Huwelijk: Verstraete Emiel, visscï
met Gonzaeles Jeanne, beiden alhier

• Uitslag. aanbesteding.
Gedeeltelijk herbouwen der Stal

middelbare Meisjesschool: I
Aangeboden: A-G. Bpncquet, Niei

poort, 682.250 fr.; J. Van Hecke, Midd
kerke, 657.179 fr.

• Voor onze krijgsgevangene!
Op heden Zaterdag en morgen Zonl

11 Januari heeft overal dé eerste na
nale geldinzameling'plaats, uitsluit
ten.voordeele van onze krijgsgeyan,
nen. Deze inzameling wordt ingeri
door het werk van Winterhulp en I
Roode-Kruis en mqet een sukses word
Gezien hét edele''doel der omhaling,
ditmaal zich niemand onthouden.
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• Bevoorradingsnieuws. -
De gezinshoofden welke nog niet

ingeschreven en wier bestaande vo
raad recht geeft op kolen, moeten
laten inschrijven voor Zaterdag 10 mnn rvrw
nuari 1942 op hét BevoQrradingsbureM. ,Y A^

De melkkaarten voor dé kinderen X gebast
6 tot 14 jaar zullen eerstdaags wor™'
uitgereikt. . •• •

• Spreekuren burgemeester.
Den h. burgemeester Zwaéhepoel

men spreken ten Gemeèntehuize, bu
van het Sekretariaat, iederen dag
11 tot 12 uur, den Zaterdag uitge2<j
derd.

Blankenberge
• Apotheekdienst.

Zondag 11 Januari zal de apotheek
K. Warmoes, hoek Kerk- en P. Devaux-
straat, gansch den dag open zijn.

• Fonteiniersdienst.
Vanaf Zondag e.k. tot en met Zater-

dag 17 Januari zal de fonteinier Bonte
Henri, 72, de Smet de Nayerlaan, den
dienst- waarnemen. .. •. .

• Cinema's.
Programma van Vrijdag 9 tot Donder-

dag 15 Januari:
CÖLISEE, Kerkstraat. — 1. Ufa-actua-

liteiten;' 2. Wetenschappelijke film; 3.
«Frau Sixta», naar den roman van Ernst
Zahn, met Franciska Kinz, Ilse Werner
en Gustav Frohlich.

PALLADIUM, Kerkstraat. — 1. Ufa-
actualiteiten; 2. Cultuurfilm; 3. «Het
onsterfelijk Hart», met Heinrlch Georg
en Kristlna Soderbaum.

Zondagnamiddagvertooning te 3 ure;
avondvertooningen te 7-30 u.

• Burgerlijke Stand.
Geboorten: Poppe Christjane, Limburg

Stirumstr. 19; Pauwels Claudine, Luik-
straat 34; Vanloo Julien, Uitkerke; Van
Ryckeghem Frangoise, Uitkerke; Dehae-
mers Christiané, Zeebrugge.

Overlijdens: Vergauwo Marie, 63 j . ,
wed. Schouteeten Hippoliet, Nieuwmun-
ster; Waeghe Pieter, 86 j . , wed. Seghers
Leonlal Limburg Stirumstr. 3.

Nieuwpoort
• Bij onze visschers.

Kleine boekhouding. — Onze visschers
van' den Westhoek verdienen thans
ruimschoots hun brood. Met de mooie
winsten die zij verwezenlijken worden
hun tuig en scheepsuitrusting goed ver-
zorgd en daar waar het noodig blijkt,
zelfs vernieuwd.

We willen Onze visschers er op attent
maken, dat zij van al de uitgaven en
aankoopen, goed nota houden en aan-
teekenen In een speciaal boek om op het
einde van het jaar te kunnen bewijzen
aan het Belastingskantoor welke onkos-
ten er geweest zijn.

Men mag niet uit het oog verliezen,
dat zij die geen bewijzen kunnen voor-
leggen, zware lasten op oorlogswinsten
zullen té betalen hebben. Het is noodig
door een kleine boekhouding In regel te
zijn. .

• Een groot volksfeest.
Nu reeds te noteeren. Alle hand- en

geestesarbelders houden Zondag 1 Fe-
bruari 1942 vrij. Vlaanderen's grootste
volksredenaar Dr. Jef Van de Wiele,
komt naar Nieuwpoort.

Vlamingen, de tijden zijn verward,
duister, moeilijk, wie zal het ontkennen?
Maar waar èen wil Is, Is een weg! Die
weg*zal door Dr. Jef Van de Wiele, klaar,
eenvoudig en doeltreffend aan al de aan-

• Vijandelijke legerduiven.
Wij herinneren de bevolking. aan |

verordening van den Militairen Bev
hebber aangaande het' bezit van xi
duiven en het inleveren van vijandelij
legerduiven.

Zij dienen zich streng aan de
staande verordeningen te hpuden. Ovj
tredingeh zuilen .woeden rgestraft.,

• Telling.
-— Ingevolge een besluit verschenen

het Staatsblad, moet worden overgega
tot een telling van de Winterbezaaiin
en h e t vee. •• '•

Al de personen die minstens oen
wintertarwe, spelt, mastluin, rogge
gerst verbouwen, zijn er tie geh<>u<
daarvan aangifte te doen. O J: de pe
sonen die houder zijn van de hier)
volgende dieren moeten aan deze v
plichting voldoen : landbpuvvpaard

; niet-landbouwpaarden, half ̂ landbou
paarden, ezels, muilezels, muildier
runderen, schapen, varkens, pluimv
geiten en bijen (korven of kassen).

Iedere teller is gemachtigd al de f
bouwen te betreden dm de nauwkeur
heid van de aangifte na te gaan.

De aangifte dient door den aange
te worden onder teekend. Onvolledige
niet-aangifte worden gerechtelijk v
volgd.

— Op bevel van de Duitsche overh
moet worden overgegaan tot een telli
van alle'paarden, poneys, muilezels, ez
en muildieren, geboren vooral Janu
1941.

Voor ieder dier moeten de vjlgci
inlichtingen worden verstrekt: nas|
geslacht, haarkleur, geboortejaar, r
werk- of rijpaard, eventueel stam
nummer en bijzondere kenteekens.

Ontvangstbewijs betreffende de a:
gif te wordt afgeleverd. In het vervi
moet ieder aankoop, verkoop, vervreei
ding, sterfte, verandering van eigen:
binnen de' acht dagen bij het Genie
tebestuur worden medegedeeld.

• Betreden van de duinen.
Op verzoek van de Duitsche overh<

wordt het volgende bekend gemaakt:
Het is streng verboden de duinen t

durende de duisternis te betreden; v.
de maand Januari 1942 wordt als du
ternis aanzien de tijdruimte van 1
uur 's avonds tot 9 uur 's morgens.

De reeds bestaande regelingen
militaire diensten blijven van kracht

Overtredingen worden gestraft r.
een geldboete van 1000 RM. of een
hechtenisneming van vier weken.

• Zand voor de bevolking.
Er wordt nogmaals bij de bévolfci

aangedrongen hun zolders met water
zand te voorzien om bij het gebeurü
afwerpen van brandbommen tot
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Meerdere malen werd er vastgestt
dat bij het neerkomen van brandbo: [arcel
men de bewoners machteloos waren v r
gens gebrek aan water en zand, d /
wanneer mèn met deze middelen c'

: brandbom snel en doelmatig kan bestr
den. Onlangs werd er op verschillen
plaatsen In de. gemeente zand geste
ten behoeve van de Inwoners. Ieder ?
zinshoofd Is verantwoordelijk voor fc
in regel stellen met de voorschriften
de" passieve luchtverdediging.

Ook de lichtdemping Is op vele pl
sen onvoldoende. Er zal steeds streng
worden opgetreden.
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• Burgerlijke Stand.
i Sterfgeval: Van Huele Georges, 39
, echtg. van Speller Yvonna.
I Gedurende het Jaar werden er 65 i
boorten, 41- huwelijken en 88 overlijd6

geboekt. Opmerkenswaardig is het gf°
sterftecijfer.

• Vischbedeeling.
De vischkaart werd aan de

afgeleverd. Thans er voor te zorgen <•
er wat meer versche In plaats van %
rookte vlsch wordt te Hoop geboden (

dan zal 'elkeen tevreden zijn.
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DE WYNTER
te Oostende.' ; , " •

ien DINSDAG* 20 JANUARI avs,, om
,. in jïe gehoorzaal van het Vrêdegè-
nt, Gerechtshof, Hendrik Serruyslaan

[Oostende: •

' ; ^ ; T O E S L A G / • . • • / • • / ; . :

. van.
STAD OOSTENDE

lv Een Woonhuis
j poort én magazijnen, Edith Cavell-
[aat 6; groot 256 vm.

Ingesteld: 230.000 fr.

Een Gafé-Fehsion
„ nouveau Petit Paris», Edmond La-
[nstraat, 1; gróót 128 vm.

" Ingesteld: 350.0.00 fr.

3. Een Café
Franciscusstraat, 36; groot 156 vm.

Ingesteld: 145.000 fr.

'•"%. Een Café
loruitgangstraat, 12 (Hazegras), groot
Ivm.

Ingesteld: 70.000 fr.
i bezichtigen den Maandag, Woens-
en Vrijdag van iéderè week van 2

1(4 uur. .... , .

Alle inlichtingen bij den notaris Van
lillie, 8, Kapucienenstraat en bij no-
tis De Wynter, Kerkstraat, 43, te Oos-
i d e . •-; :'••••.'.", ; ; (641)Kantoor van Notaris

J. GHYOOT
Koningstraat,: 54, Oostende.

TOEWIJZING

IOp DINSDAG 13: JANUARI 1942, te
u., ter herberg '«Prins Boudewijn»,

. Sebastiaanstraat, 22, te Oostende:

" Villa Jeanne „
OOSTENDE-MARIAKERKE, Nieuw-
póortstëenweg nr 272 (Tramhalte

Derbylaan)
Woonhuis: met ruime: achtergebouwen

p erf, groot 140 m2, gekadastreerd wijk
1, nr 52d. . . .
Kelderingén, 'putwater, gas en électri-

i t e l t . " " • • " • • ' ' • • • • - - • • - • • •

Oorlogsschade:- Gebeurlijk recht óp
kgoeding wordt medeverkocht.
Genot: binnen de maand (verhuurd

er maand). .. ' .
Zichtbaar: Dinsdag en Donderdag
1-12 en 14-16 u.
lngestëiarllS:O00'fr/': :•:•• ( 6 2 4 )

n
Bij Sterfgeval

Meubelveiling
Op DONDERDAG 22 JANUARI 1942,

e 14 u. stipt, ten sterfhuize • .

Torhoutsteenweg, nr. 134
te Oostende

IPENBARE VERKOOPING van. huis-
ïeubelen, winkelinrichting en getuig
!er uurwerkmakerij,. uurwerken, weg-
ers, lijfsieraden, radiotqestel, bedde-
ioed, linnen, keükengereedschap,'. enz.-.-.
Gereed geld en 16% onkosten.:
Bezichtiging den dag der verkopping

usschen 10-12 :ü. . (627)

Studie van den Notaris V

P/PROOT
te Brugge. Witte Leertöuwersstraat, Ibis;

MAANDAG 12 JANUARI 1942, te drie
!urè stipt namiddag, te; Weridüine, Café
«In de Beurs», Marktplaats, bij M. Eu-r
gene Decloedt: ':
X > -.-7 TÖEWIjfZING

van
••••'"-1- ' WELGELEGEN : ' v':{v :

Opbrengsthuis,
en 250 m2 erf te Wenduine, op den hoek
der Kerkstraat en Zeevillastraat, getee
kend in de Kerkstraat nr. 83.
" Wel geschikt voor hot verhuren van
appartementen en kan ook uitgebaat
Iwprden als handelshuis.

Vrij één maand na den toeslag.
Te bezichtigen den Dinsdag en Don-

derdag van 2 tot 6 ure namiddag.
Voo'r den sleutel, zich wenden bij M.

Medard Denys, Jokstraat 7, te Wenduine.
Slechts ingesteld: 120.000 fr. (622)

Kantoor van den Notaris

de GHELDERE
te Heist-aan-zee.

Studje van .Meester

Pierre-DENIS
Dokter in" de rechten,
Notaris té Nieuwpoqrt.

Op MAANDAG 12"-JANUARI 1942, 'om
Me uur 's namiddags ter herberg «In
ten Casino», bij, d'heer Cyrllle Couvrèur,
teelaan te Westende:

TOESLAG

van
GEMEENTE WESTENDE

Koop I. EEN GERIEVIG .

"Woonhuis
iet Inrijpoort en afhangen, gelegen te
Vestende, Lombartzijdelaan, nr. 46, foë-
end bij kadaster Sectie B nr. 311-z-ll
oor eene grootte van 207 m2, voorhoof-
ende de Lombartzijdelaan en palende
'heer René Dewulf-Levecque te Wes-
inde, d'heer Hector Couller te Lombart-
ijde, baron de Crombrugge de Löoringhe
i Gemeente Westende, • • . .

• ' •"• ; Ingesteld: 41.000 fr. ;

Koop II. EEN ZEER WELGELEGEN

perceel Bouwgrond
Westende, Lombartzijdelaan,' bekend-

. kadaster Sectie B nr. 311-X-12 voor
ene grootte van 600 m2, palende d'heer
'ector Couller te Lombartzljde, d'heer
larcel Leyëc<iue te Westende, baron de
rombrugge dé Lóorihghe 'en Gemeente
«estende. " . • -

• ingesteld: 26.000 fr.
Zichtbaar: alle dagen. ;
Voor de sleutels zich wenden bij Mljn-

•eer Marcel Levecque Lombartzijdelaan/
\ te Westende. • ,

Op den dag der toewijzing, heizij dêïi
«Januari 1942, om twee uur êtlpt 's na •
[Jlddags ten sterf huize van de Weduwe
nillppus Leyecque-Bedert Lombartzljde-
"' i, 46, te Westende, zullen de yolgenile

eubels & Menagiegoedereu
kenbaar verkocht gorden: ' . l
1 kleerkast — bed mèt ressort en ma-,

iras — buffet — stoelen — tafels ~
[«sulateur — spiegel — bulzéatoof —
pénagère — kast -— zetel — bedden —

muis — drie ladders — waschkulp
bascule — gleiera, enz,'

Gewone voorwaarden. Kosten 18%. ,
voor alle verdere Inlichtingen, zich

renden ter studie van Notaris DENIS
foornoemd. Kokstraat, 9, *e Nieuwpoort,

. . - • ' : " . . . . • : , ; . • • - • • • ' • • • ' < » » > ;

Dje Ouderdomsverzekering
Z O E K L I C H T J E S in de Duitsche Bedrijven

BOOT te koop: 8 m. 20. Marinemotor
in zeer goeden staat, 15 1. per dag. Een
strcopnet: Twee korren. Reden: familie-
zaak. Zich te bevragen bureel blad. (636)

.TE KOOP of in HUUR gevraagd: auto-
matische aardappelschelmachine, zooals
gebruikt in Hotels en Restaurants. Aan-
biedingen onder P. O. 88. Bureel blad.

(639)

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

TE HUUR: Winkel met ruime stapel-
plaatsen, zoo noodig met gemeubelde
woonkamers, goede ligging. Voorwnar-
dèn: Kaaistraat, 26, Oostende. (G33)

TE KOOP: enkele vischkorren. Voor-
waarden: Kaaistraat 26, Oostende. (634)

INSTEL met premie
op DINSDAG 6 JANUARI 1942, om 15.30
ure, ter herberg van Mr, Jan Mllle-Do-
gimont te Heist, Knokkestraat, van:

Gemeente HEIST-AAN-ZEE

Gerievig Woonhuis
met erve, aan de Westzijde van . de
Noordstraat, nr 4, groot volgens kadas-
ter 65 centiaren.

Vrij mét de• geldtelling. •;. • ... .; .-..
Ten overstaan van den bevoegden

Heer Vrederechter. • .(600)

•- Studie van den Notaris :,'-.;.

RenéLINGlÈR
te Oostende, Koningüinelaan, 68

TOESLAG

op MAANDAG 12 JANUARI 1942, om
3 ure namiddag, ter herberg «Prins Bou-
dewijn», St. Sebastiaanstraat, ,22, te Oos-
tende, van:

STAD OOSTENDE
SCHOON EN WELGELEGEN

Burgershuis
Peter Benoitstraat, 12; groot 109 rh2.

. Gelijkvloers - verpacht mits 175 fr. te
maande, waarvan genot voor den koöper
met 1 Februari. Het overige van 't huis
vrij gebruik eene maand ha deni toeslag.

Na' te zien'lederen Maan-; Dins-, Don-
der- en Zaterdag van 2 tot 4 ure.
' Ingesteld:-191.000 fr. . (618)

Notaris
^'•-<\T-/V-

TWEE COMPLETE TUBEWIELEN en
een reserve te verkoopen,- alsook een
ronde breimacnine, merk «Avenir». Zich
wenden: Tarwestiaat, 88. . . (628)

OORLOGSSCHADE:,Getèisterden kun-
nen kosteloos alle inlichtingen bekomen,
nopens expertisen en het indienen van
hun dossier, bij
ED.: DE VLIEGER, Architect, Expert
18, KO#I$GINNELAAN, Oostende.

(629)

GEVRAAGD een oud ZEIL te koopen,
nog kunnende dienen als beschutting.
Zich ^wenden bureel van 't blad onder
nummer 506.

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)

te Oostende

Agence Ch. Seys
Rogierlaan, 21 Oostende

T E K O O P :
Schoon handelshuis, Langestraat.
Schoon Huis met garage te Breedene-

aan-zee: 140 -m2.
Prachtige 'Villa, bij center Zeedijk, goed

onderhouden, 300,000 fr.
Biirgérhuisje, Hazegras;
Moderne Villa, hof, Zwaluwenstraat.
Schoon Huis, 14 plaatsen, Nieuwpoort-

stweg, Mariakerke-Northlaan. Prach-
tig onderhouden.

\Kleine'Villa, Opex, 90.000 fr.
j Schoon Heerenhuis, center van stad.
iSchoone rapportvillas, Zeedijk bid Pal.
\. hotel. Allé cönfort. 300.000 fr.
Hotel-Pensioen,-Zeedijk, 35 kamers.
2 Schoone Villds, Mariakerke. ' •

t Bürgershxiis,'' Westende, gr. Baan.
Bouwgronden te Breedëne, vanaf 20 fr.;

Opez vanaf 80 fr. de m2; bij Zeedijk
te M^riakerke 225 fr. de m2; Tarwe-
straat, bij Ëlisabethlaan, enz. • .

T É . H U U R :
Huizen: St. Sebastiaanstraat, st. Peter-

burgstr., Peter Benoitstr., Euphrosina
Beernaertstraat 116. .

DRINGEND TE KOOP GEVRAAGD:
Handelshuizen, burgershuizen, enz.,

groot en klein, in en bulten, stad.
" ' ::./! : (607)

De Vischvoorziening van het Land
en het Vlaamsch Economisch Verbond

Deii MAANDAG 12 JANUARI a.s., om
3 u., in het café «Prins Boudewijn», St.
Sebastiaanstraat, 22, te Oostende:

INSTEL

met gewin van % % premie van

STAD OOSTENDE

EEN GERIEFLIJK

WOONHUIS
Ooststraat; 11, groot 73 v.m: Genot 14
dagen na toeslag. -

Te bezichtigen den Maandag, Donder-
dag eii Zaterdag, van 2 tot 4 uur.

Alle.inlichtingen ten kantore. (640)

StadNIEUWPOORT

Rouwberichten

Men verzoekt ons het overlijden
te melden van '

MEVROUW

ZULMA MISSIAEN

Echtgenoote van
Mijnheer Georges DEBYSER

' " -
geboren te Oostende, den 14 April
1898, èn na, een pijnlijke ziekte
godvruchtig overleden te Brugge,
den 31 December 1941,

De lijkdienst had plaats óp 5 Ja-
nuari 1942. :

Vrienden en kennissen, die bij
vergetelheid geen rouwbrief zouden
ontvangen hebben, worden ver-
zocht dit bericht als dusdanig te
aanzien.
Dorpstraat, 97, Breedëne.
Leegweg 41, St. Andrles-Brugge.

(637)

De Burgemeester der stad Nieuwpoort
maakt bekend dat een plaats van tijde-
lijke bediende bij den stedelijken dienst
voor voedselvoorziening te begeven is. •

Voorwaarden:
a) Belg zijn, van goed gedrag en ze-

den en voldaan hebben aan de "wetten
op de' nationale militie, • • - • • • • • •
• b) gezond zijn en vrij van alle

lichaamsgebreken;
c) minstens' 18 jaar en hoogstens 30

jaar oud zijn; (voor de -begunstigden
door de wetten van 3-8-1919 en 21-7-
1924 en voor de oudstrijders van 1940,
35 jaar); .

d) de volledige leergangen van den
lageren graad van het middelbaar on-

! derwij s gevolgd hebben of dóór een exa-
jmen bewezen hebben gelijkaardige ken-
nissen te bezitten;

'. e) gedurende minstens drie maanden
werkzaam geweest zijn bij een dienst
voor voedselvoorziening; of door een
examen bewezen hebben de onderrich-
tingen op de voedselvoorziening te ken-
nen. "

De aanvragen moeten per aanbevolen
brief gericht worden aan den heer Bur-
gemeester ten laatste op Donderdag 22
Januari a.s. •

i Volgende bescheiden moeten bij de
aanvraag gevoegd worden:

1) een uittreksel uit de geboorteakte;
2) een getuigschrift van goed gedrag

en zeden;
3) getuigschriften of diploma's betref-

fende de studies; •
4) getuigschrift van niet inschrijving

in het jodenregister;
5) gebeurlijk de stukken die een voor-

keurrecht bewijzen.
Wettelijke wedde.
Nieuw'pobrt, 5 Januari: 1942.

De Burgemeester,
Dr. A. Van Damme.

(631)

De Duitsche sociale verzekering is in
dft>wereld bekend als een voorbeeldig
systeem. Talrijke landen hebben niet ge-
aarzeld naar , dit voorbeeld een eigen
Stè(atsverzekering op te richten. Duitsch-
lanU ,heeft zijne Staatsverzekering voor
de. oude en werkonbekwame' werklieden
en bedienden* verder uitgewerkt en heeft
thans — midden in den oorlog — de
gedachte gekoesterd het gansene 'volk
van deze ouderdomsverzekering te laten
genieten. Hoe groot de plannen van deze
verzekering ook mogen zijn, toch zal dit
den bedrijfsleider de zorg voor zijn oud
en werkonbekwaam personeel niet kwijt-
schelden. De Duitsche wet op de orde-
ning van de nationale arbeid verplicht
hem nl. voor het wel van zijn personeel
te zorgen. Deze opvatting is in vele Duit-
sche bedrijven reeds sedert altijd tra-
ditie geweest en alzoo hebben zij aan
honderdduizenden werklieden en bedien-
den, vrijwillig eeh pensioen uitbetaald.

Deze ouderdomsverzekering in het be-
drijf heeft in de laatste jaren grooten
omvang genomen. Reeds in 1936 werd
vastgesteld, dat, volgens een onderzoek.
dat slechts plaats had in de groote on-1

dernemingen, er in de nijverheid alleen
5.692 bedrijven met ongeveer 3,8 millioen
man,: bestonden die bijzondere maatre-
gelen-voor de ouderdomsverzekering van
hun personeel getroffen hadden. Door
deze inrichtingen werd in 1936 ruim 164-
millioen R.M. aan vrijwillige pensioenen1

en premies aan verzekeringsondernemin-'
gen uitbetaald. Verder werd 148,5' niïl-
iiöen R.M. als toelage aan de bedrijfs-
perisioenkas • en -fonds toegekend.

De staat van vermogen van de be-
drijfspensioenkassen van deze 5.692 be-
drijven bedroeg ruim 830. millioen R.M.
" óndertusschen hebben vele andere in-

dustrieele bedrijven maatregelen getrof-
fen voor de ouderdomsverzekering. Niet
alleen in de industrie, maar ook in de
Duitsche Handel-, Bank- en Verzeke-
ringsinstellingen werden dergelijke pen-
sioenkassen opgericht. In de Duitsche
privéverzekermgsinstellingen hadden b.v,
iri'Vl936. óok reeds 191 ondernemingen
mèt meer dan 61.0C0 man personeel hun
eigen 'verzekeringsorganisatie. Zij had-
den een vermogen van 45 millioen R.M.
eii in het-zelfde jaar betaalden ze 18,7
millioen R.M. uit. Van de ongeveer 200
duizend Duitsche bankbedienden is het
grootste deel daarenboven bij een bij-
zondere ouderdomsverzekering aange-
sloten. Ook voor de Duitsche aeelieden,
voor bedienden- in openbare instellingen
bestaan bijzondere ouderdomsverzeke-
rihgsinstellingen.

;.Practisch gesproken is er thans geen
groot bedrijf meer dat er geen zorg zou
voor dragen dat de oude werkman of
bediende, benevens zijn Staatsrente, ook
nog een rente van het bedrijf ontvangt.

.De. vorm, waarin de Duitsche bedrij-
ven 'hun personeel voor hun tientallen
jarenlangen trouwen dienst- met een
pensioen bedankt, is zeer verschillend.
Bedrijven die niet veel' gepensionneer-
den tellen, betalen gewoonlijk een maan-
üeiijksche rente uit van hunne'loopende
bëdrijfsontvangsten. Grootere bedrijven,
dié dus óok meer personeel met rust
hebben of zullen hebben, Verzamelen de
gelden voor de pensioenbetalihgen in
bijzondere pensioenfondsen waarvoor ze
regelmatig toelagen toekennen.

Andere hebben pensioenkassen . met
rechtspersoonlijkheid opgericht, die dóór
hunne toelagen en deels pok door de
door het personeel afgedragen bedragen,
leven. Door de pensioenkassen wórdt dan,
naar de.door'het Duitsche Rijksbureau
van toezicht vóór het Verzekeringswezen
goedgekeurde statuten, de renten aan
liet oud of werkonbekwaam personeel be-
taald.

Vele bedrijven hebben voor hun per-
soneel, dat reeds sedert lang in dienst
is, zoogenaamde «Gefolgsschaftversiche-
rungen» (personeelverzekeringen) afge-
sloten. Deze personen bekomen dan in
hun ouderdom of bij werkonbekwaam-
heid het voor hen verzekerde, bedrag of-
wel de verzekerde rente van de Verzeker
ringsvereenigiiig.

Deels zorgen de Duitsche bedrijven
voor den levensavond van hun trouw
personeel in dien zin dat zij een «Höher-
rersicherung» (hoogeverzekering) bij dén
dtaatssociale verzekering afsluiten.

De ouderdomsverzorgmg in de bedrij-
ven beteekent een hoofdbestanddeel in
de Duitsche sociale bedrij f spolitiek. Ze
is een vrijwillige sociaalprestatie, die
den scheppenden mensch aan de op-
brengst van het bedrijf en zijn door hem
verwezenlijkte arbeid laat deelnemen en
terzelfdertijd de bedrij f sgetrouwheid en
bedrijfsgemeenschap dient. De. ouder-
domsverzekering in de bedrijven. geeft
aan" den werkman of bediende het be-
wustzijn, dat hij in zijn ouderdom en
bij "gebeurlijke werkonbekwaamheid niet
nutteloos gewerkt heeft, maar van den
bedrijfsleider voor zijn trouwen dienst
zal beloond worden en ook achteraf als
tot de bedrijfsgemeenschap behoorend
zal beschouwd worden.

Waarom tekort aan Visch?

. Vanwege • dit belangrijk economisch
organisme kregen we heden hiernavol-
gènden omzendbrief, waaruit blijkt, dat
het Vlaamsch Economisch Verbond zich
het geval van onze vischbevoorrading
ter harte wil nemen.:

'We hopen dat het in zijn voornenïen
volledig moge slagen en we zuilen met
belangstelling de overwegingen welke
men. ons opstuurt, aan dit belangrijk
organisme doorzenden in de hoop dat het
er in zal gelukken niet alleen dit vraag-
stuk op te lossen, maar aldus ook bij te
dragen tot het welzijn van de visschers
van Oostende en de Oostkust.,.

Wie laat ons omtrent dit belangrijk
vraagstuk ons zijn meening kennen ?

Dé omzendbrief luidt:

VISCHBEVOORRADING ONZER
BEVOLKING

Het is u bekend, dat het Vlaamsch
Economisch Verbond bijzondere aan-
dacht heeft geschonken aan de voedsel-
voorziening onzer bevolking tea. voor dit
vraagstuk reeds menigen stap bij de be-r
voegde overheden heeft ondernomen!
evenals het voorstellen en suggesties
neeft gedaan, in dit verband is het ons
opgevallen hoe onze voedselvoorziening
in algemeenen ziri, een groote leemte
vertoont door de gebrekkige bevoorra-^
ding in zeevisch. Wij hebben ons reeds
meer dan eens afgevraagd hoe het moj
gelijk is dat er zoo weinig visch voor
onae bevolking ter beschikking, staat.
Vooral onze arbeidersbevolking, industrie
arbeiders, enz., lijden ernstig onder de-
ze leemte. Het is toch bekend, dat zee-
visch, in vredestijd, een volksvoedsel
bij uitstek was, dat, tegen goedkoopeii
prijs, ter beschikking onzer arbeidende
bevolking kon worden gesteld. Door de
rantsoeneering van alle overige levens-
middelen heelt de fabrieksarbeider het
zeer zwaar te verduren, zoodat zijn ren-
dement, vooral in de Wintermaanden,
zienderoogen afneemt. ;

De voedselvoorziening, van Holland,
evenals van'Frankrijk is veel beter dan
de onze, doordat in deze beide landen
de bevoorrading in verschen zeevisch,
garnalen^ mosselen, enz., veel ruimer en
regelmatiger gebeurt. Ooggetuigen heb-
ben ons verzekerd dat het in deze lan-
den mogelijk is —3 maal in de week ver-
schen visch te koopen. België., alleen
maakt op dezen regel een uitzondering,

VOOH

IS EEN AGENTSCHAP VAN
"MERCATOR,. EEN WINST-
GEVENDE BIJVERDIENSTE

Kostelooze opleiding. Op ver-
zoek komt inspecteur ten huize.

Verzekeringsmaatschappijen

MERCATOR
Frankrijklei. 33 • Anlwe:>en

niettegenstaande wij over een uitge •
strekte kust beschikken.

Wij hebben derhalve besloten éea
diepgaand 'onderzoek in te stellen, ten
einde te kunnen vernemen waarom wij
geen zeevisch hebben. Deze vraag wordb
gesteld aan alle aangesloten leden van
het Vlaamsch Economisch Verbond »li'v
eenigszins met de \isscherij, de reedt rii
of den vischhandel in betrekking staan.

U gelieve derhalve onze vraag op r.ee.v
uitvoerige wijze te beantwoorden en .wij
zouden er de voorkeur aan geven, ih'lien
U ons conciete voorstellen zoudt kurneh
doen om onze vischvooraiening te ver-
beteren. Die onderzoek slaat in de eer-
ste plaats op onze eigen vischvangstme-
gelij kneden in de ruimste be teeken is, d.
w.z. U heeft uw voorstellen niet. Ie be-
perken tot de Belgische kiu t̂, maar U
mag eveneens in aanmerking nemen dJ
kusten der ons omringende landen, I r -
halv'e Groot-Brittanje*en Ierland.

SPECIALE VRAAG AAN DK
VISCHIMPORTEURS

Wij hoeven er niet op te wijze'1, dat.
in vredestijd, een groote hoe\.olheitl
visch uit den vreemde ingevoerd werd.
Wij zouden het zeer op prijs stellen, in-
dien U ons zoudt willen medededen wel-
ke mogelijkheden U ziet om iu de hu'
dige omstandigheden, visch in te voover.
Het is vanzelfsprekend dat wij elk ini-
tiatief of concreet voorstel v: n • Uwe i t '
wege, met de meeste welwillendheid z.il-
len onderzoeken en steunen.

De Secretaris-Generaa;,
Dr. P. BKSSEM.

••••••••••••••••••••>•••••••••»••••••••••••>

Erge kwetsuren
Einde verleden week werd de heev

Charles Pincket thans varende te Gr"-
velingen op de haringvangst, erg ge-
kwetst.

De heer Pincket beging de onvoorzich-
tigheid op een nog rijilende 'vrachtwa--
gen te willen springen om er.de ha-
ringbennen af te trekken; hij gleed uil-
en kwam onder het achterste wiel te
recht.

Eerst vreesde men voor een beenbreuk.
Thans.mag de toestand als minder erg
aanzien worden én kunnen we reeds zeg-
gen dat de flinke schipper binnen een
paar weken het hospifaal alhier zal kun
nen verlaten.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • O I <

Uitgifte van nieuwe
Brood-, Margarine-
en Vleeschzegels

Alle Drukwerken
WORDEN MET ZORG EN AAN
MATIGE PRIJZEN GELEVERD

Drukkerij'van
HET VISSCHERIJBLAD
Nieuwpoortsteenweg 44 Oostende

Men verzoekt ons het overlijden
te melden van

MIJNHEER

ALPHONSE VAN VYANE

Weduwnaar van
Mevrouw Celine MESTDAGH

vereerd met de burgerlijke eere-
teekehs van Ie en.2e klas en de
gouden inedalle van Leopoid II
geboren te Oostende, den 16 Juni
1856 en overleden te Brugge, den

3 Januari 1942.
De burgerlijke begrafenis heeft

plaats gehad té Oostende In engen
familiekring.

Vrienden en kennissen, die bij
vergetelheid geen rouwbertcht
ontvangen hebben, wordeiï ver-
zocht dit als óusdanlg te aanzien.
Brugge, 21, Groote Markt.
Oostende, 61, E. Beernaertstraat.

(638)

« HET VISSCHERIJBLAD »
, 1 8 VERKRIJGBAAR

BIJ AtLI DAQILADVtRKOOPIRt

ABC.
Diesel-
Motoren

Anglo - Belgian Cy

NIJverheldskaai, 39, GENT © Tel. 53265-53277
Voor alle inlichtingen zich wenden tot den heer
BOYDENS,Velodroomstraat,4,OOSTENDE

De h...E. De Winter, sekretaris-gene-
raal van het ministerie van Landbouw
en Voedselvoorziening, heeft. volgenden
omzendbrief gericht tot de gemeentebe-
sturen, in verband met de uitgifte van
bijzondere brood-, margarine- en vleesch-
zegels van een nieuw type:

Tot vervanging van de bijzondere mar-
garine-, brood- en vleeschzegels (blauw-
grijze tint pp bruinen ondergrond),
waarvan sprake in het rondschrijven van
29 September jl. (Belgisch Staatsblad
van 4 Oktober daaropvolgend), worden
de gemeentediensten thans bevoorraad
in nieuwe bijzondere zegels, voorzien van
de onderscheidingsletter A, met geldig-
neidsduur van 20 Januari tot en met
1 Mei 1942. ' .

De werkgevers dienen, op 19 Januari
«.Je., over te gaan tot het afsluiten van
de loopende. rekeningen der rechtheb-
oenden op de thans in omloop zijnde bij-
zondere brood-, margarine- en vleesch-
zegels. en in overeenstemming daarmede
den inventaris op te maken der door hen
afgeleverde bijzondere zegels van het hui
aig model, met vermelding van de hoe-
veelheid onbenuttigde zegels. Vervolgens
dienen zij die afrekening, alsook de re-
serve niet benuttigde bijzondere zegels
te overhandigen aan den gemeentedienst
voor bevoorrading en rantsoeneering. '

De gemeentediensten voor bevoorra-
ding en rantsoeneering zullen deze stuk-
ken voegen bij den maandelijkschen in-
ventaris, waarvan de inlevering is voor-
zien bij artikel 23, par. 2, van het be-
sluit van 1 Maart 1940.

Van 20 Januari af mogen de werkge-
vers nog slechts aan hun werklieden de
bijzondere zegels van het nieuw model
afleveren, gebeurlijk zelfs die verschul-
digd voor aan dien datum voorafgaande
werkdagen.

De gemeentediensten dienen zich ins-
gelijks aan dien datum te houden voor
de aflevering van bijzondere zegels aan
sommige andere kategorieën gerechtig-
den (zwangere vrouwen enz.).

De bijzondere aandacht van belang-
hebbenden wordt gevestigd op het feit
dat onder geen voonoendsel zal mogen
worden overgegaan tot de ruiling der in
hun bezit zijnde bijzondere zegels van
liet huidig model tegen bijzondere zegels
van het nieuw type.

De bijzondere zegels van het than
geldend model, in het bezit van belang-
hebbenden, behouden evenwel hun gel-
digheidsduur tot op 31 Januari 1942,
einde van het eerstvolgende rantsoenee-
ringstljdperk, en mogen tot op den zelf-
den datum door de handelaars worden
aanvaard. Zij mogen door de kleinhan-
delaars bij de gemeentediensten voor be-
voorrading en rantsoeneering worden in-

i geleverd met het oog op hun omzetting
ün machtigingen tot bevoorrading, sa-
,men mèt de overeenstemmende gewone
zegels der aanstaande periode, vóór den
achtsten werkdag volgend op den datum
waarop de geldigheidsduur van bedoelde
zegels Is verstreken (art. 24, litt. a, 4e
alinea, van voormeld besluit van 1 Maart
1940).

De nieuwe bijzondere brood-, marga
rine- en vleeschzegels mogen dus tot de
bevoorrading der gerechtigden worden
aangewend en dienen tot de herbevoor-
rading der kleinhandelaars van 20 Ja-
nuari af. w

Groete
Haringaatüvoer te
Grevelin&en en

Nieuwpoort
• _ • _ _

Het sukses van de haringcampagno
schijnt een voldongen feit te zijn. Al-
thans is dit het geva) voor de visfv heb-
van Nieuwpoort en Gravelines, woar dezo-
week in beide- haven:; niet minder dan
een millioen.kg. ijle -haring werd ;aan-
gevoerd en aldus dooi." sommi'/e vaartui-
gen sclioone reizen uoiden r;emaak>X

Spijtig dat we hetzelfde niet kunnen
zeggen van onze visschers te( Oostend
Blankenberge en Zecbrugge, waar wei-
nig of niets, gevangen wordt.

Marktberichten

De Vischaanvoer ter Kus":

TIJDSTIP VAN 28 TOT 31 DEC. 1941

In onze verscheidene visscherijplaat-
sen werd er aan de l\oofdgroepeern-.~
«Visch en Visscherijprcdukten» gedu-
rende de voormelde perinde, die het eer-
ste jaar der werking afsluit, voor fr.•
3.481.653,60 fr. visscheri Jwaren . afgele-
verd.

Het totaal gewicht bedioeg: 433.979 k| .
Hieronder was er 1.428 kg- garnaaï.
23.968 kg. sprot, 404.747 kg. ijle haring
en 3.836 kg. visch. ,, •

be waarde van den aanvoer in de ver-
scheidene visscherijplaat: en wordt als
volgt opgegeven:
Oostende (2 vaartdagen) fr. 13.357,--
Nieuwpoort (3 vaartdagen) 2.084.182,—
Zeebruggé (3 vaartdagen) 19.856,- -
Blankenberge (3 vaartdagon) 57.749,—
Heist 98.526,—
Blankenberge (Strand) 13.632,—
De Panne 6.773,—
Koksijde 2.737,60
Middelkerke 100,—
Grevelingen 885.247,- -

NIEUWPOORT
VISCHTOEVOER

Gedurende de week van Zondag 2t:
December 1941 tot Zaterdag 3 Januar'
1942 werden aan de Aanko.)pcentralfi
afgeleverd:

Zondag 28 Dec: Garnalen 3rc kg. voo •
370 fr.; sprot, 268 kg. voor 2144 l'r.; viscb,
240 kg. voor 3370 fr.; haring, 93.856 kg.
voor 750.768 f r. In totaal voor een be •
drag van 756.652 fr.

Maandag 29 Dec: Haring, 103.472 k ,.
voor een bedrag van 827̂ 776 fr.

Dinsdag 30 Dec: Haring, 99 853 kg.
voor 798.954 fr.

Woensdag 31 December en 1 Januari
1042 werd niet uitgevaren.

Vrijdag 2 Januari: Haring, 24.738 k?
voor 197.904 fr.

Zaterdag 3 Januari: Garnaleu, 10 kg,
voor 110 fr.; sprot, 275 kg. voor 2200 fr:
haring, 59.640 kg. voor 447.120 fv. Totaal:
479.430 tr.

De totale aanvoer van de week br
droeg: 47 kg. garnalen, 543 kg. sprot.
350 kg. yisch en 381.559 kg. Haring. In
totaal; 429.452 kg. voor een waarde van
3.060.716 fr.

HANDELAARS II

Om uw WAREN AAn
trouwe leierg bekend te ma*
ken, plaatst een aai kondiging

. In . .

Het Visscherijblac;

WJ

M
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TIENDE

De Toestand van onze Visscherij
na den Wereldoorlog

De Melkbedeeling te Oostende

(Vervolg) De kustvisscherlj ondergang een
weldige crisis. De garnaalvisscherij

Het Schepencollege heeft een onder-
zoek doen instellen betreffende den al-
gemeenen toestand van de melkbevoor-

ge- rading van de stad en aan de hand van
Ie- de opgedane ervaringen besloten som-

gedaan

In haar geheel genomen, heeft de Bel- v e r t I n d e n i o o p v a n 1932 geen voldoen- mige maatregelen te treffen die een eer-
gische vlsschersvloot een f linken stap d e uitslagen op om het bedrijf ïoonend lijke verdeeling onder al de bewoners
gedaan op gebied van ondernemingen t e m a k e n ; verwachtingen die werden ge- moeten waarborgen. {

^rllVS ' r S ' steld in een goed sprot-en haringseizoen De bevoorrading in zake volle melk
w e r d e n n i e t verwezenlijkt wat ongetwij- moet als onvoldoende worden aangezien,

g ™ tnP i o t 3£ ' *±l£? f e l d e e n belangrijke factor voor den wel- daar van 9 December tot 24 December
voorgaande jaar. p a a r e n b o - ! S t a n d o f d e n n o ö d v a n d e 2 e nochtans 1941 inbegrepen gemiddeld 3500 Ut melk

gedekte zeu- belangrijke tak onzer Belgische vissche- per.dag werden aangevoerd, terwijl de
.7.453 in
yen bestaan er nog twee
vaartuigen te Oostende.

GEDWONGEN BESCHERMINGS-
MAATREGELEN

In onze uiteenzetting over het jaar
1931, hebben we er op gewezen dat de
economische crisis de Belgische zeevis-
scherij op hare beurt had aangegrepen.
De oorzaken die in ruime mate er toe
aanleiding gegeven hebben, werden op-
gesomd.

In 1932 wordt er een verscherping van
dezen crisistoestand waargenomen, voor^
namelijk gekenmerkt door een buiten-
sporige vermeerdering van den invoer,
die zwaar op de marktprijzen voor de
Belgische visch drukt. De landen, ge-
troffen door de maatregelen in Engeland
en Frankrijk genomen, tot bescherming
van hun eigen nijverheid, zetten immers
hunne rustelooze pogingen voort om voor
hun productieoverschot een nog ruime-
ren uitweg in'België te vinden.

In Mei 1932 stonden de beroepskringen
op hét punt 'de visscherijvloot in een
min of meer ruime mate stil te leggen,
wat een wezenlijke ramp zou geweest
zijn. Gelukkiglijk kon toen M. Devos,
Directeur-Generaal van het Zeewezen,
de verklaring afleggen, dat het Bestuur
een beperking van den vischinvoer, naar
hetgeen in de nabuurstaten bestond of
in voorbereiding was, zou invoeren. De
beperking zou gedaan worden op de mid-
delmaat van den invoer in 1930-31.

In de vergadering van 18 Juni 1932
werd echter de ondoeltreffendheid der
aangenomen beginselen in het opzicht
der visscherij vastgesteld en de uitslui-
ting bevestigd der kleinvisch en der tong,
tarbot, rog en schaat tot beloop van 50
t.h., der groote rondvisch tot beloop van
25 t.h. De aandeelen der invoerders zou-
den op voet van hunne bestaande han-
delsdokumenten per soort en per kwar-
taal vastgesteld worden. De invoerbare
hoeveelheden werden in het Staatsblad
afgekondigd.

De contingenteering werd herhaalde-
lijk in den schoot van een subcommissie
bij den Hoogen Raad voor de Zeeyis-
scherij onderzocht, alwaar de vereeni-
ging der invoerders uit Antwerpen, Brus-
sel, en Oostende waren vertegenwoordigd
terzelfdertijd als de voortbrengers.

Geen der beide partijen verklaarde
zich tevreden, maar het stond vast dat
de contingenteering een weidoenden in-r
vloed had, niet alleen op 'de voortbrengst
der Belgische visscherij, die in 1932 ge-
rezen was tot 18.293.196 kg. van 14.460.843
kg. in 1931, maar ook op de voortbrengst
van IJslandsche en Noordzeekabeljauw,
die de verdubbeling nabij kwam. De han-
delsbetrekkingen tusschen de kust en de
grootsteden werden inniger.

Naar aanleiding van een vergadering
op het einde van 1932 gehouden, werden
de grondslagen der contingenteering,
door de regeering vastgesteld. Een hoofd-
punt dezer grondregelen, waarover voor-
heen reeds zonder practischen uitslag
aangedrongen geweest was, is de uit-
sluiting uit het kader der contingentee-
ring der consignatie visch. Dit moest op
de uitslagen der invoerbeperking een
verstrekkenden invloed uitoefenen.

Na deze algemeene bemerkingen zul-
len we thans nagaan hoe onze vissche-
rij zich, met behulp van hoogervermelde
beschermingsmaatregelen, in den loop
van 1932 in stand hield.

Op het einde van 1932 werden 30
stoomvaartuigen geteld toebehoorënde
aan drie verscheidene ondernemingen.
De achteruitgang van één eenheid, in de
reeks van 40 tot 50 Ton in vergelijking
met 1931, wordt bijgevolg aangestipt. De
tonnemaat nam in dezelfde mate af
(1.854 T. in 1932 tegen 1.902 Ton in 1931).
Men mag nochtans niet uit het oog ver-
liezen dat, op het oogenblik der telling,
de helft der stoomtrawlers tijdelijk of
voor goed af getuigd waren; hun betee-
kenis voor de nijverheid is bijgevolg fei-
telijk van weinig belang. Dit geeft een
duidelijk bewijs dat de economische nood
der reederijen van stoomvaartuigen in
den loop van 1932 niet gelenigd werd.
Voorstellen eerden door de Reedersver-
eenigingen ingediend met het oog op
een Staatstusschenkomst in den vorm
van reispremies voor het bezoeken van
ver afgelegen vischgronden. Deze voor-
stellen leverden' geen practisehe gevol-
gen op.

Zoo de toestand van dè stoomvlssche-
rij ongeveer vast blijft, biedt de motor-
visscherij daarentegen nog steeds de
ken teekenen, van een uiterlijken wel-
vaart. Het getal ondernemingen is im-
mers gestegen van 414 in 1931 tot 433 of
ongeveer 5 t.h.; het aantal vaartuigen
van 433 op 452 of 5 t.h. en de tonnemaat
van 6.846 op 7.045 Ton of ongeveer 3 t.h.
Deze stijging, hoe gering ook heeft haar
beteekenis, vermits ze tot stand gebracht
werd in een voor de zeevisscherij over
het algemeen ongunstig tijdstip. De
reeks van 1 tot 10 Ton boekt een winst
van 19 eenheden wat voor deze kleine
soort vaartuigen in elk geval verrassend
is als men in acht neemt dat sedert 1930
zij onophoudend en sterk hebben afge-
nomen; daarentegen is er een verminde-
ring van 13 eenheden waar te nemen in
de. reeks vaartuigen met motor van 10
tot 59 P.K., terwijl de motorvaartuigen
der reeks van 60 tot 100 P.K. in aantal
onveranderd blijven is er in de cate-
gorie van 100 tot 250 P.K. een aanwinst
van 13 eenheden.

Stippen we terloops aan dat in den
loop van 1932 verscheidene openbare
verplichte verkooplrigen van vlsschers-
vaartuigen werden waargenomen; de
vaartuigen gingen over het algemeen
over In handen van de hypothecaire
schuldeischers, die zich aldus de aan-
zienlijke kredieten dekten die door hen
ter beschikking werden gesteld.

In de reeks der opene- of halfgedekte
vaartuigen gaat de Inkrimping haar

.gang. in 1931 werden nog 88 dergelijke
vaartuigen bij de telling opgenomen ;
hun aantal bedraagt thans 82; verschei-
dene eenheden z|jn daarenboven uit de

rij beteekende.
Op de Westerschelde groeide de

scliersvloot van één eenheid aan: we
telden in 1932: 29 vaartuigen" tegen 28

dagelijksche behoeften 4350 lit. bedroe-
vis- gen. Dit is voor de eigen behoeften een

tekort van 850 lit. per dag, zonder iri
aanmerking te nemen-dat van de aan-

in 1931. Het aantal opvarenden (67) is gebrachte hoeveelheden ongeveer per dag
ingelijks daaromtrent ongewijzigd ge- ïooo lit. moeten afgestaan worden aan
bleven. Bouchaute blijft het centrum de randgemeenten,
der Belgische Scheldevisscherij. s . . ] f h p t p p k p n f „=« m nM
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£nnU™e^^^is bijgevolg daaromtrent stationair.

(Wordt vervolgd).

p g e g d dat
v e r w i j l d d i e n t ingegrepen te worden.

De eigen productie va'n de stad be-
| draagt op het oogenbiik ongeveer 700 lit.

De Biologie en de Visscherij
n
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IS IN ALLE BOEKWINKELS

DER KUST VERKRIJGBAAR I

(Vervolg)

De «vaarsild» trekt, na de paat-
periode, die de visch zeer verma-
gerd heeft, gedeeltelijk de fjorden
in («fed»- of «sommersild») (wan-
neer daar rijkelijk voedsel te. vin-
den is), maar de hoofdmassa be-
geeft zich. naar de open zee, waar
zij in crustaceeën, en wel schizo-
poden of aargarnalen en copepo-
den of roeisprietkreeftjes, weder
het middel vinden om de krachten
te bekomen. De zuidelijke vleugel
van deze naar volle zee trekkende
scholen strekt haar zwerftocht
westwaarts tot ver voorbij de ge-
noemde Vikingbank tusschen Noor-
wegen en de Schetlands, uit; ja,
zelfs bij de Faroër-eilanden wordt
nog wel van deze «vaarsild» ge-
vangen. Zij trekken evenwel ook
verder noordelijk en verspreiden
zich in den loop van zomer en
herfst over een groot deel der
Noorweegsche zee. Wanneer nu de
paaitijd nadert, vereenigen de ha-
ringen zich verder tot geweldige
scholen, die zich naar de kusten
begeven; zij worden dan eerst als,
«storsild» van September tot Ja-
nuari meer noordelijk (bij Roms-
dal voornamelijk) waargenomen,
daarna als «vaarsild» in de zuide-
lijker gelegen gebieden, waar zij
hun geslachtsprodukten op de ban-
ken langs de kust afzetten en,
wat later in den tijd, waarschijn-
lijk ook wel op de veel verder in
zee gelegen Vikingbank.

Zoo is men, dank zij ook de on-
derzoekingen van Paul Bjerkan, in
Bergen, langzamerhand tot het
inzicht gekomen in het eerst vrij-
wel onoplosbare vraagstuk van de
biologie der Noorweegsche harin-
gen, die zich tot één gemeenschap-
pelljker stam laten terugbrengen.

IV. — Trekken.
• De periodische bewegingen van
den haring worden in belangrijke
mate door twee oorzaken be-
heerscht: de voeding en de voort-
planting. Evenwel ..moeten -we een
passieven trek waarnemen van de
larven, die door de stroomen wor-
den vervoerd.

Gezien de geographische ligging
onzer kust worden, in onze streek,
de larven meestal, door de getij-
strooming, landwaarts gedreven
en zoo komt het dat vanaf Maart
massa's larven op onze kust aan-
spoelen, die hoogstwaarschijnlijk
in het Oostelijk gedeelte van het
Kanaal of ook in de paaistreek
Sandettïe-Ruytingen, geboren wer-
den. Deze larven verblijven op
onze kust tot op ongeveer één-
jarigen ouderdom, ze meten dan
8 tot 10 cm. en gaan nu op zoek
naar de voederweiden van hun
oudjes. Waar deze weiden gelegen
zijn, heeft de wetenschap tot nu
toe niet weten te verklaren; enkel
weten we dat het éénjarig harink-
je, na twee jaar afwezigheid, dus
op driejarigen ouderdom, als ge-
slachtsrijp individu, naar zijn ge-
boorteplaats terugkeert, waar het
op zijn beurt en voor de eerste
maal, deelneemt aan de voort-
planting van zijn ras.

Bij de volwassen haring worden
jaarlijks twee trekken of verhui-
zingen waargenomen, te weten:
een trek om voedsel en een trek
om paaien.

1. De trek om voedsel.
Deze gaat uit van de paaigron-

den, naar streken die voor den ha-
ring het geliefkoosd voedsel aan-
bieden, en toelaten in een korten
tijd de krachten die hij aan de
voortplanting besteedde terug te
winnen. Gedurende de mestlngs-
periode, die 3 tot 4 maanden duurt,
wordt buitengewoon veel gegeten.
Na deze periode vangt de rijpings-
perlode aan, die 6 tot 7 maanden
aanhoudt, waarin het.dier voort-
gaat met eten, alhoewel met lang-
zaam afnemehden eetlust, terwijl
de geslachtsorganen rijpen onder
reductie van vet.

2. De trek om paaien.
Nu vangt voor» den haring een

nieuwe periode aan, de paaitijd,
die twee maanden duurt, waarin
de haring geen voedsel meer. op-
neemt en de voortplantlngsdrift
alles overheerscht. De teelt ver-
oorzaakt jaarlijks een massabijeen-
komst van geslachtsrijpe indivi-
duen, die zich groepeeren om, op
het gepaste oogenblik, dicht ge-
schaard naar de paaigronden te
trekken. Als nu het werk der voort-
planting is verricht en zoodra de
eetlust herneemt, zal de haring de
terugtocht naar de voederwelden
aanvangen.

V, — Voortplanting.
De haring, herkomstig uit de

Vlaamsche Zee, Is op driejarigen
ouderdom voor de eerste maal ge-
slachtsrijp. in andere zeegebieden
Is hij gewoonlijk een jaar ouder,
vooraleer hij deelneemt aan de
voortplanting.

Het individu paait waarschijn-
lijk, slechts éénmaal per jaar; en
elke groep heeft zijn eigen, vaste,
jaarlljksche paaiplaats.

Geslachtsrijpe individuen wor-
den In de volgende gebieden van
de. Noordzee ontmoet:

Januari tot Maart, in de nabij-
heid van de Firth of Forth. r

Mei en Juni, aan de Northum-
berlandkust.

Juli en Augustus, in de omge-
ving van de Doggersbank;

October en December, op de
Norfolkkust tot aan de Theems.

November en December, in de
Vlaamsche Zee en Oostelijk Ka-
naal. . .

Januari en Februari, midden en
Westelijk gedeelte van het Kanaal.

De paaibodems van den haring
zijn hard, ze bestaan uit steen- of
zandachtige bezinksels, nooit uit
slijk. De kuit kleeft aan deze harde
voorwerpen en wordt zoodra, door
het hom vocht- van 'den hommer-
tjesharing bevrucht. De haring die
zich van zijn geslachtsprodukten
komt te ontlasten heet ijle haring
op onze kust noemt men de ijle
haring «scheen».

VI. — Ontwikkeling van ei
tot visch.

Het haringwijfje legt gemiddeld
30.000 eitjes, die 1 tot 1,5 mm.
doorsnede hebben. De temperatuur
heeft een aanzienlijken invloed op
het uitbroeden en hoe warmer het
water hoe sneller het broed ont-
kiemt: bij 14° (centigraden). zijn
er slechts 6 dagen noodig, bij 10°
tot 12° 8 dagen en bij ongeveer 1°
zal het broed maar na een vijftig-
tal dagen verschijnen.

De pas uitgebroede larve of kiem
is 7 tot 8 mm. lang, zij is kleurloos;
de larvenstadium duurt 8 tot 10
maanden.

Bij larven, 'herkomstig uit \ de
paaigebieden van het Engelsen
Kanaal en de Vlaamsche Zee,:dpet
de ontwikkeling zich als volgt
voor: . '•.',.

Deze in December geboren larven
worden door dé getijstrooihing
landwaarts gevoerd, in onze kust-
wateren verschijnen ze vanaf dé
maand Maart, ze zijn' dan onge-
veer 4 maanden oud, gemiddeld
30 mm. lang en doorschijnend. ïn
April, dus op vijf maanden ouder-
dom, meten ze gemiddeld 37 mm.
en de schubben beginnen zich aan
te passen. In Mei zijn ze gemid-
deld 50 mm. lang en bekleed mét ^
schubben, nu beginnen ze aan hun 1
oudjes te gelijken. Vervolgens me- £
ten ze: in Juni 63 mm., In Juli
80 -mm. Vanaf September neemt
de maandelïjksche groei af zoodat
ze einde December^ gemiddeld 90
inm. meten.

Nu is de jonge haring één jaar
oud en hij verlaat nu onze kust
en gaat op zoek naar de voeder-
weiden van zijn ras. v

VIL — Snelheid bij den groei, (j
Wat de groei der volwassen in- J

dividuen betreft, heeft men kun-
nen vaststellen dat hij In alle zee-
gebieden niet gelijk is en hij af-
hangt van de rijkheid en van de
planktonvormen die daar in zijn
bereik zijn. ,

In den open oceaan, waar het
dierenplankton overwegend uit
groote planktonvormen, voorname;:
lijk uit schizopoden, is samenge-
steld, groeit de haring het snelst
en bereikt hij de grootste gestalte.
Ir. streken waar het dierenplank-
ton meestal uit copepoden is sa-
mengesteld, groeit hij trager en
bereikt zijn gemiddelde gestalte
nooit deze van den open oceaan-
haring.

Het zoutgehalte heeft ook een
grooten invloed op den groei en als
algemeene regel mogen we zeggen
dat hoe hooger het zoutgehalte hoe
sneller en hoe grooter de haring
groeit. Als treffend voorbeeld heb-
ben we de haringgestalte van de
Klondycke (Noord Ierland) die 42
cm. bereikt en deze van de Balti-
sche zee waar de haring nauwe-
lijks tot 22 cm. groeit. In de uerste
streek hebben de wateren een zout-
gehalte van 35,5 p.d., in de tweede
15 p.d. .

Hier volgt een opgave van den
jaarlijkschen groei vastgesteld bij
haringen herkomstig uit de Zuide-
lijke Noordzee: op éénjarigen ou-
derdom bereiken ze gemiddeld 9
tot 10 cm.; op
18 cm.; driejarigen,
jarigen, 23 ei
cm.; zesjarigen, 25,5 cm.; zeven-
jarigen, 26 cm.; achtjarigen, 26,5
cm.; negenjarigen, 27 cm.

Vanaf tienjarigen ouderdom be-
rtlkt de jaarlijksche groei nog
slechts 1 tot 2 mm.

Het oudste Individu door ons on-
derzocht was 16 jaar oud. Te Lo-
westoft ontmoette men een haring-
die 22 jaar oud was.

Het is door middel van de schub-
ben, dat men bij den haring er
het, gemakkelijkst toe komt dèn
ouderdom te bepalen. De haring-
schubben vertoonen groei- of zo-
merzornen en wlnterrlngen. Öe
groeizomen vormen zich geduren-
de het warme seizoen, wanneer de
haring veel voedsel Inneemt en hij
snel groeit, de wlnterrlngen wor-
den gevormd In het koude seizoen,
waar de haring zich onthoudt van
alle voedsel en de groei stopzet."

Iedere wlnterrïng verbeeldt een
levensjaar. '•"-

per dag, maar dit blijkt.nog niet vol-
doende om de behoeften te dekken. {

De melkerij van Leke beloofde een ver-
meerdering in toevoer voor Oostende'
van 400 lit. per dag; dit zal een merke-;
lijke verbetering beteekenen, maar ver
van voldoende zijn om de integrale be-
voorrading te verzekeren. Het is inder-
daad een bekend feit dat veel bewoners
van de stad bij buitenlieden zegels voor
melk opkoopen.of gratis-verkrijgen. De
boeren kunnen immers gemakkelijk ze-
gels voor melk missen, gezien zij ofwel
zelf oVer' melk beschikken ofwel die
waar zonder zegels kunnen verkrijgen.
Zij staan dus zonder bezwaar hun eigen
zegels voor melk aan de stedelingen af;
zoodoende wordt naar Oostende een groot
getal zegels gekanaliseerd en zoo komt
net dat er niet voldoende melk voorhan-
den kan. zijn om de vraag van de ver-
bruikers te voldoen. Gezien er reeds niet
voldoende melk is om aan de gewone
rantsoeneering te voldoen, is het meer
dan begrijpelijk dat aan de meerdere
vraag niet kan voldaan worden. Er dient
hier immers onderscheid gemaakt tus-
schen vraag en behoeften.

Van de 3500 lit. die ons dagelijks van
de'melkerijen toekomen, moeten per dag
1000 lit. afgestaan worden aan de rand-
gemeenten Stèene en Breedene.

Een klein bilan toont aan welk werke-
lijk tekort, wat betreft volle melk, wij
voor de komende dagen zullen boeken.

Te ontvangen:
Melkerijen 3500 lit.
Eigen productie :.. 700 lit.
Vermeerdering toegezegd door

melkerij van Leke 400 lit.

Totaal: 4600 lit.
Uit te geven:

Voor Breedene en Steene 1000 lit.
Eigen behoeften 4350 lit.

k

' k• 1

Totaal: 5350 lit.
Dus een tekort van 750 lit.
Wat betreft de afgeroomde melk, is

de bevoorrading beter. Van 9 tot en met
24 December 1941 kwamen ons gemiddeld
per dag 7800 lit. afgeroomde melk toe.

De behoeften beloopen per dag, pro
rata van .1/6 lit. per persoon en per dag,
alsmede' voor het bijzonder rantsoen van
1/4 lit. voor de jonge lieden tusschen 14
in 18 jaar, 6500 lit."

Van de ons toegestane hoeveelheden
werden dagelijks ongeveer 1500 lit. ge-
leverd voor de randgemeenten Breedene I
en Steene. In dien gedachtengang is er
slechts een tekort van 200 lit. i

En toch moeten de verbruikers op rij
staan voor de zuivelwinkels en zijn velen •
;onder hun rantsoen. Dit komt door hét';

feit dat veel kleinhandelaars en venters
hun taak van eerlijke verdeeler maar
niet willen begrijpen. De • vrienden en
kennissen, de vroegere klanten, enz...
krijgen meer dan 1/6 lit. en de anderen
moeten het dan maar zonder doen.

Het Schepencollege, dat zijn uiterste
krachten inspant om aan alle burger;
;onder onderscheid een eerlijk en gelijk

rantsoen melk te bezorgen, kan niet an
ders dan dergelijke praktijken ten zeer-

[ ste afkeuren. Het dringt er bijgevolg op
aan dat alle handelaars hun verantwoor-

! delijkheid zouden opnemen en een eef-
' lijke verdeeling nastreven,
j .Karnemelk wordt minder èn minder
aangebracht. De toevoer is ongeveer
140Ö lit. om de acht dagen, en wanneer
dit gebeurt, wordt een gelijk aantal lit.

j afgeroomde melk minder toegestaan.
' Gezien de practische onmogelijkheid
j om te gelijk melkventers en winkels van
! karnemelk te voorzien, wordt dit om
beurten gedaan. ^

Ook technische moeilijkheden, zooals
het gebrek aan kruiken, doen zich voor.
Niettegenstaande alle bemoeiingen kon
er geen verbetering op dit-gebied beko-
men worden. .

Het Schepencollege Is niet bij de pak-
ken blijven zitten en er werd bij de
Hoofdgroepeering aangedrongen opdat
de passende maatregelen zouden worden
getroffen ten einde een eerlijke verdee-
ling onder de verbruikers te verzekeren

! en den aanvoer van volle melk derwijze
, op te voeren dat ieder rechthebbende
i zijn wettelijk rantsoen verzekerd weze.

I

Handelsberichten

Vfilcke Frères, Naaml. Vennootschap
Oostende

Bilan op 31 October 1940:
Aktief en passief:' 31.972,794 fr.
Bruto winst: 4.354.939 fr.
Netto winst: 1.300.503 fr.

«The Nieuport Navigation en
Stevedoring Co»

Naaml. Vennootschap Nieuwpoort
Bilan op 31 December 1941.

Aktief en passief: 372.366 fr.
Verlies 3.254 fr. .

In de algemeene vergadering van 25
October 1.1. werd het ontslag aanvaard
van de heeren O. G. Dangez, Joseph Le-
gaey en Edm. Puylaert, als beheerders en
van Louis Van Landschoote en Hugo
Filiaert als toezlchters.

Werden benoemd als beheerders tot
1942 in voleindiging der vacant gewor-
den mandaten: Heer Pierre Vandaele,
nijveraar Knokke, Heer Robert Mayeur,
rekenplichtige St. Agatha Berchem.

Rechtbanken

RECHTBANK TE BRUGGE

I

(Wordt vervolgd).

EEN EIGENAARDIGE LUITENANT. —
Jozef Hambourg was tijdens den oor-

log luitenant bij de1 batterle «Duitsch-
land». Na de bombardementen van Oos-

.,.(tende waar de beschuldigde aanwezig
| ]was , vond hij niets beter dan een bezoek
" te brengen aan den wijnkelder van Mau-

' rlce Vandermeulen, waar hij 13 flesschen
wijn voor zich nam. Na de kapitulatle
stal hij een auto. Bij andere personen
ontvreemdde hij een radio en nog ver-
scheidene andere voorwerpen. Jozef
Hambourg, die voortvluchtig, is, werd
veroordeeld tot 3 jaar en 6 maanden ge-
vangenisstraf.

AARDAPPELDIEVEN. — Twee jeugdi-
ge kerels, Roger Paye en Albert Gezelle,

.beiden Van Hélst, gingen bij een land-
bouwer 30 kg. aardappelen ontvreemden.
Ze werden beiden veroordeeld tot 350 f r.

.boete, 3 jaar voorwaardelijk.

! DIEFSTALLEN, — Om verschillende
diefstallen gepleegd te hebben werd de
genaamde Billlet van Breedene.veropr-
deeld tot 354 fr. beete en 15 dagen, ón-
der inachtneming van verzachtende om-
standigheden wordt de straf gedurende
3 jaar geschorst.

DIEFSTAL VAN EEN SOM GELD. —
Uit hoofde van diefstal van een som
geld werd vrouw Marie Bouaert, wonende
te Oostende, veroordeeld tot 350 fr. boe-

. te en èen gevangenisstraf van 15 dagen.

VOOR UWE SCHKPSHERSTELLINGErTRi
niEUW5OUW WENDT U TOT DE WÉpKIÏUiZEfi lil

Wendt U bij STERFGEVAL tot

August Verburgh
Aannemer van Begrafenissen
OOST8TRAAT, M — OOSTENDE

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

E. Vanderstraeten
Metsersstraat, 18 — Oostende
Handelsregister Oostende 3040

- •
CROWN GTRON

CROWN LIMONADE
.. CROWN ORANCE

•
Bijzondere prijzen voor voort-

r ^ — v e r k o o p e r e •••• :—r
(126)

Muziek instrumenten f abrJ

WYNSBERGHE IVAN
Wettig gediplomeerd

Garenmarkt, 30 — BRUCcJ

Eerste klasse fabrikatie ~ Alleri
hande herstellingen — Crooti
keus blaas-, snaarinstrumenten]
accordeons, phono's.

^ _ — ; : (132)1

Bandagen

MEKANIEKE TOUW-, GAREN-
EN NETTENFABRIEKEN

Ostend Stores & Ropework^
N. V.

REEDERIJKAAI - OOSTENDE

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

DIESEL MOTOREN « SULZER »

Orthopaed
BREUKBANDEN

naar maat en v
gens geval.

BUIKBANDEN
voor hangbuik,
zwangerschap,
operatie.

ORTHOP/EDIE
APPARAT

voor rüggraat
vorihlngi beend]
ziekte. r;

KUNSTBEENEN
In licht metaal.
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(300)

7, H. Serruyslaan
0 0 S T E N D

ONTVANGSTUREN: ieder werkdag, ij
9 tot 11 en van 2 tot 6 uur.

(1

Stoommachienen - Motoren - Stoomketels

Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap

REEDERIJKAAI (rechtover de Slipways)

ALLE MEKANIEKE VERMAKINGEN EN CONSTRUCTIES
Alle sniids-, plaat-, koper- en zjnkwerk voor schepen
• Levering van allé Benoódigdheden •

OHën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz., enz.
Tel. 71741 en 72781 Postcheck 89138 Handelsregister 85
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