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1 Verschijnt eiken Vrijdag avond

ABONNEER^ U OP
ADVERtEEjftT IN

« HET VISSCHERIJBLAD »

ABONNEMENTEN»
BINNENLAND: Een laar, 36 frank; 8 maanden, 27 frank} I
maanden, 18 frank; 3 maanden, 12 fr. BUITENLAND: 81 frank.

— De Opleiding van den Visscher

Wij zullen/ iUet opkl immen to t den
tijd töén dé tfèkwaamnëiasgetuigschrif-
ten van scnipper en a è " prevenen van
<porteur> t;er yisscnerij door . de Oos-
tendscne handëisJÊamer werden - afgele-
verd; -wij ziinen evenmin, teruggaai i tot
oen tijq waarin'"•' h e t Gemeenieeestuuf
van Üosteiide riet Init iatiet nar i r aihier
de eerste- sonoor voor toekomstige -visV
bcners te s t icnten, - in i t ia t ief d a t reeds
nei Volgend laar , door toedoen van den
heer Aalmoezenier Pas te r t y p e , gevolgd
werd door de plaatselijke Brpedeischooi,
waar de zeer verdienstelijke broeder
Norbertus yisscherij onderr icht gaf ; a an
tte oudste leerlingen der school.

Zooais bèKerid is;1 werden 'bok later in
verscnéidene kustgemeeritén, steeds door
toedoen v a n den. onvermpeibaren aa l -
moezenier vanVhet Zeewezen,avond-- en
Zondagiessen -voorv.toekomstige; én .ook
voor y^rënde v tóschérs ingèr ic l i t :

u i t aiies behoort to t h e t verleden, en
wij hebben h e t hier over toekomstplan-*
n e n . . - _ • • • - . • • ' ;- • • •*

kénci . ._
dat in de höoger vernoemde yisscriërij-;
scnolen Zondag- en avondlessen wo.rdt
verricht, h e t gebrek a a n arbeidskrach-
ten steecis voor onze yisschérijóndérrie-
mingen een groote struikelblok gebleven
is op den weg n a a r ui tbreiding en voor-
uitgang. . . ' !

Dit werd.duidel i jk aangetoond in he t
vervolg Man h e t ar t ikel «De .toestand
van onze visscherij ria dèn wereldoorlog^'
dat in ons n u m m e r van 2 J a n u a r i jl.
verschenen Is, waa r in >nL s t a a t : - «De
stoomvaartuigen hebben in 1931 meer
dan ooit te kampen g e h a d me t al de
moeilijkheden en al de nadee len dié on t -
staan uit een t raagzame en gebrekkige
samenstelling h u n n e r bemanningen .»

Hoe dikwijls moesten inderdaad deze
bemanningen n ie t worden aangevuld
met menschen die volstrekt n ie t voor de
zeevaart waren opgeleid; en welk nut t ig
werk k a n men verwachten van een m a -
troos of van een stoker die gansch dé
reis zeeziek i s i •• '

De zópgëzegdë leerbeurzen die aan dé
visschërsjbngèns en de pfemiën die aan
hunne schippers geschonken' werden
door 'Staat- Provincie én Gemeente hebr
ben 'geen groote verbeter ing; in" dézen
on beyredjgenden toes tand k u n n e n bren-
gen..: '•" ••-•• "' / . . ' • ' • ' • • . .."••;." '."".
De ïeërbeurzën: worden t rouwens slechts

toegekend n a d a t de yisschersjongens
reeds twee. óf drie j a a r de zee bevaren
hebben,;én van de opleiding die zij —
In t algemeen gesproken — van den
schipper pp zee ontvangen, wordt best
gezwegen; . V. ' -

De' verwacht ingen welke gevestigd
werden op de wet van 23 September
1931," waarbi j he t . aanmons te ren yari ëeri
scheepsjongen . verpl ichtend gemaakt
werd voor alle schepen die de diepzee-
visscherij bedrijven, zijn eveneens ver-
keerd uitgevallen. ,

Vooreerst was e r . op veel schepen die
tamelijk lange reizen m a a k t e n geen
slaapgelegenheid voor een scheepsjongen
voorzien. Vervolgens voorzag dé wet d a t
de scheepsjongens eene visscherijschool
moesten gevolgd hebben, terwijl de leer-
lingen die elk j a a r u i t de scholen t raden
volstrekt ontoereikend in getal zijn om
te kunnen voorzien in de behoeften on-
zer visscherijreederijen.

Daarbij komt datA sommige dezer leer-
lingen vroegtijdig a a n de visscherij vef-
za ken, hetzij d a t h e t vak h u n te ha rd
valt, hetzij d a t zij e r -n i e t voor geschikt
zijn, wegens kleurenbl indheid b.v.b.

Wanneer zelfs een leerling eener vis-
scherijschool volstrekt" geen zin heeft om
te gaan vafëri, of zijn ouders voor hem
een veiliger: ambach t verkiezen, is er na-
tuurlijk, geen wet ter. wereld die hem de
visscherij als dwangarbeid k a n opleggen.

Als men n a g a a t hoe h a r d he t vis-
schersleven is, en hoe gering h e t loon
van den gewonen vlsschersmaat totnog-
toe geweest is, staat men eerilgszihs ver-
baasd dat er nog • steeds menschen ge-
vonden wëf den. om .dit stieltje aan te'
gaan. • .

De meeste-Jongens die dóór hun ou-
ders naar 2ee gestuurd worden' hebben
in ' t vooruitzicht na enkele Jaren, zoo-
als vader of nonkel, schipper-eigenaar
te worden van een' garnaalscheepje of
schipper op éeh groote trellërf,waftt.voor
4e eenën en de anderen is dit'doorgaans
eene weliswaar"- harde, doeft: wérkelijk"
schoohë broodwinning: het geld verzoet
den arbeid! ' - ;; ' ' - ,1

Maar de visscherij behoeft niet alleen
schippers, docK.Vook 'ondergeschikte
scheepslieden,': en -'t. Is voörat .yöorlde
aanwerving en opleiding van de55e.la.at-
sten dat er voor de tóëkonïsV ïëls bëtergi
zal, moeten • gevonden worden • dan < wat
er tot nu toe hééft bestaan.

AANWERVING {

Aanwerving, niet te verwarren met
aanmonstermg, peteekerit hier eigenlijk
het aankweeken van de neiging naar de
zee in 't algemeen en naar de zeevis-
scherij in 't bijzonder. .'•.'..-',•
• D|ë werving, die totnogtoe nooit stel-

selmatig gedaan werd; zou best tijdens
de twee laatste jaren van deri school-
plicht gedaan worden, 't is te zeggen in
jvat men den 4den graad noemt.

Daar immers rnpeten de leerlingen die
zich niet tot' volledige 'middelbare stu-
diën bestemmen, benevens de voortzet-
ting van het algemeen onderwijs, on-
derricht ontvangen in zekere.vakken die
petrekking hebben óp • de yoprnaamste
bedrijven" yari de streek die zij bewonen.
; Dit althans is de opdracht van dit on-

derwijs, maar. het is eên openbaar ge-
heim dat in zeer veel sfhplen de 4ë graad
de, uitslagen 'niet heeft opgeleverd die
men er bij de stichting schijnt van ver-
wacht te hebben; en dat de lessen er
meestendeels eenvoudig besteed worden
aan de voortzetting van het gewoon
isiassiek onderwijs. . -, ;'':-
•r Het^sprëèkt'iVanzelf ^dat,„om_ speciaal
pndèrricfit7 *të~ kïinhëri^geven," de .f .iëer-:
krachten daarin zelf eenigszlns moeten"
gespecialiseerd zijn. •

Dat de, zeevisscherij een der bijzonder-
ste bedrijven prizer kust" uitmaakt, zal
wel door niemand worden betwist; de
onderwijzers die zich bekwaamd hebben
om onderricht in dit vak te geven zijn
5e talrijk voor de scholen waar dit on-
derricht thans bestaat, en lang niet tal-
rijk genoeg voor de scholen waar het
zou kunnen gegeven worden, 't is te zeg-
gen al de lagere scholen van dé kust-;
streek. . - , -

Om de vijf-zes jaar wordt iirimers door
het Bestuur van het Zeewezen een reeks
leergangen ingericht tpt het vormenvan
leerkrachtéri voor de yisscherijschpleri;
telkens hebben verscheidene onderwij-
zers zich de moeite getroost 'deze leer-
gangen'te volgen, alhoewel er luttel kans
bestond ooit eene plaats te "bekomen in
de eene openbare visscherijschool dié
op onze'kust bestaat. ' ""

Hieruit kan worden afgeleid dat zich
veel meer onderwijzers in het visschérij-
vak zouden bekwamen zoo zij meer kans
zagen als onderwijzer van die nieuw
verworven kennis .te kunnen gebruik
maken. .

pit zou het geval zijn zoo in den 4en
graad van alle lagere scholen der kust-
streek, al was hét maar een paar uren
in de week, elementair onderwijs in zee-
vaart ëri zeevisscherij gegeven werd. '

De specialisëering der onderwijzers
die. niet dif onderwijs zouden gelast •wor-
den,'zou trouwens niet zoo'ver moeten
gedreven worden dan die der leerkrach-
ten die zich voor een volledig visscherij-
onderwijs bestemmen.

• • • ... (Zie vervolg bladz. 2) . ,

De Scheepsbouw
voor de Visscherij na den

Oorlog"
IN DUITSCHLAND TREFT MEN TOE-

BEREIDSELEN VOOR HET ONTWER-
PEN VAN EEN DOELMATIG TRËl-
LER TYPjh • " V • • i-i>g
Het" is vanzelfsprekend, dat de oog-

merken der groote visscherijen reeds
thans gericht zijn op de periode na deri
oorlog. Bij den terugkeer van normale
toestanden mag worden aangenomen,
aan de visscherij in open zee nog veel
zwaardere eischën zullen .stellen, dan
dit ooit tevoren het geval was. De ui t
brëïding, dëf trèilëfvloot, kórht, zoo wordt
dienaangaande in het Deutsche Schif-
f ahrtszeitschrif t Hansa uiteengezet,
hierbij op den voorgrond te staan, want
de omvang der vloot alsmede de uitrus-
ting der schepen zal beslissend zijn in-
zake het'tempo waarmede de aanvoer
van zeëyisch weer tot op zijn yroegeren
stand kan wórden gebracht. De drin^
gendheid dër hiervoor noodzakelijke
toebereidselen reeds thans- te treffen,
wordt bij de bespreking dezer kwestie
door de reederijeh met nadruk onder-
streept. ;

Tot nog toe heeft dè praktijk steeds'
aangetoond, dat een voorspoedige ont-
wikkeling in den aanbouw van treilers
zonder het te baat nemen der ervarin-
gen van de visscherij in open zee zelf
niet mogelijk is. Hierbij dient'aangestipt
te worden, dat de exprërimênten met
treilermpdellen in het instituut voor
sche.epsb.puw; tg -jïarnÈurg^eyeneens ,tot
merkwaardige resultaten _ geleid-•hèbbén,'
waarmede men bij dé uitbreiding der
vloot zeker rekening zal moëtéri houden.
Méix kan zich"indenken, 'dat verdere
proefnemingen, deze resultaten nog aarn
zienlijk zullen verbeteren, zopdat men
er toe zal komen, een vorm van romp
te ontwikkelen, die beantwoordt aan de
eisenen gesteld op het gebied der renta-
biliteit, der snelheid, der zeewaardigheid
en,van het prestatievermogen en dit tot
op een .denkbaar hoog peil.

De laatste jaren vóór den oorlog heb?
ben ons met alle duidelijkheid doen in-
zien, dat het probleem der snelheid in
steeds grootere mate ook een probleem
der • vangstcapaciteit geworden is. Er
moet naar gestreefd worden, dat de tijd
dié de trawlers besteden om naar de
vischgronderi te varen, en er van weer
te keeren zoo sterk mogelijk Ingekort
wordt, ten einde aldus de tijd der wer-
kelijke vangst te kunnen uitbreiden en.
de vangstresultaten te verbeteren.

Aldus rijzen een menigte kwesties op,
welke men niet mag ter zijde schuiven
bij het ter hand nemen der uitbreiding
en verbetering der treilervloot. Derhalve
komt het wënschelijk voor, dat thans
reeds alle te dezer zake belanghebbende
kringen; reeders, werven, oorlogsmarine,
scheepsbouwkunde, en pok de organisa-
tie « Schönheit der Arbeit», met elkaar
in contact koir.en..ten einde de opvattin-
gen en ervaringen samen te brengen en
als resultaat hiervan het ontwerp van
een modern type van vlsschersboot in
twee & drie verschillende uitvoeringen
voor •.te bereiden. Hierdoor zou dan het
noodlge gedaan zijn, om in de eerste
jaren ria dèzèri oorlog hét üitbreidings-
programma betreffende de kottervloot
zonder dralen en op de meest efficiënte
manier te kunnen verwezenijken.

)' Om te genieten van
Oorlogsrisico moet men

verzekerd zijn
: tegen gewoon Risico

' boor reeders-visschers van Oostende
eit"Blankenberge werd beweerd, dat hen
dobr den vertegenwoordiger van de On-
derlinge Verzekering voori Oorlogsrisico"
gèrneld was bij het betalen der premie,
dat zij daarom niet moesten verzekerd
:5ljn tegen gewoon Risico. •

'pit een onderzoek door ons ingesteld,
blijkt thans dat zulks op een vergis-
sing berust.

'ïaderdaad men bericht ons dat, over-
eenkomstig art. 4 van de wet op het
oórtogsrisico, de visschersyaartuigen vol-
doende tegen gewoon zeerisico moeten
verzekerd zijn om te kunhen, bij onge-
val door oorlogsrisico overkomen, h ier -
van te genieten.

.-Anderzijds weet iedereen da t een ver-
mindering, van 25 t.h. premie toegestaan
wórdt van porlógsrisico als dé vaartuigen
yóor minstens" 75 t.h. der verzekerde
wö!ardë tégen öóflógsrisico verzekerd
z i j n . . . • ' , - .
" 'jAls een vaartuig' dus Voor honderd
duizend ' frank tegen oorlogsrisico ver-
zekerd is, dan moet he t minstens voor
vijf en zeventig duizend frank tegen
gewoon risico verzekerd zijn om 25 t.h.
i.ïn de premie betaald voor o'orlogsrisico

terug te. ontvangen.
hWe vraag werd ons gesteld of een vaar -
^ f e ^ k d ^ t e 4 r i it ^ g ï d a f e ¥ e ï ^ k e r d : ^ = t e g 4 p g 9

vööir: honderd^ duizend frank; zich tëgën
gewoon risico. yÓor méef mag" verzeke-
ren.

Er is geen enkel wettelijk besluit dat
zulks verbiedt,. alhoewel we meerien te
weten dat het technisch comité van de
V.O.Z.O.R. dergelijke handelwijze niet
toelaat.

Waarop dit comité zich steunt, hopen
v/e later wel te kunhen melden.

Opbrengsten der Visschersvaartuigen
in de haven van Grevelingen

tfr. van 29 Dec.
vaartuig-

O.30 2.520;—
O.78 6.800,—
Ö.126 ... ..:..:. ... —
O.174 .„ .„ 650,—
O.182 ... —
O.183 ... ... —
O.184 r -
Q.189 ... —
Ó.202 ... ..-. —
O.213 55.600,-^
O.221 ... ; . . ... ... —
O.252 . . . . . . ... ... 38.800,—
O.284 ... 46.400,—
O.313 . . . . . . . . . . . . —
0.319 ... ... :.. ... —
O350 ... ... ... ..; • 400,-^
N.9 .;;"... —
N . 3 5 ...•;.. ;;. ...
N.42 ... •;.. . . . . . .
N.53 . , . . . . . . . . . : 21.600,—
N.61 . . . ; . . . . . . . . 86.800,—
N.62 '•.'..' ... '-;.;•:.. 14.860,—
N.63 ... ;.. ... ... —
N.65 ... ... ... ..; —

S N . 6 6 „ . . . . . . . . •;•.'. • —
z.2 ... ; „ • . . . ... — •
Z.4 . . . / . . . . . . . . —^
Z.7 ... ..: ... .;; —
Z.Ö . . . . . . . . . . . .
Z . l l • • . ; • . ;;. . . . ;..
z.22'. . . . ; ; . . . ...
Z;31 . . / ; . . : ; . . ' ; . .
Z.33 ;.:.:.,:. ./..
Z.40 ... .„ ... ...
Z.42 ; ; . . . . •;„•;;.-
Z.43 \\.. .;' ... ,.j
Z.48 ... ... •
Z.52 ... ... ... ...

30 Dec'.

2.170,—

2.900,—

2.585,—
2.674,—
1.400,—
1.115,—

2.500,-
400,-

7.330,-

— . ' 4.376,-

47.370,—
28.020,—

1.490,—

4.930,—
3.160,—
3.790,—
6.680,—

•£•;< 2.040,^-

— 1.310,—
~ 28.820,—

— v 3.024,—
~ ••'•". 1.70Ó,—
— 3:880;—

31 Dec. 2 Jan . 3 Jan . 4 Jan .

280,—
1.400,—

46.160,—
1.620,—
6.160,—

13.700,—

2.560,i-
1.200,—

40.666,—
1.600,-^.

31.600,—
605,—

14.400,—

22,182,—
71.575,—
11.900,—

18.400,—'
4.680,—
2.620,—

. 1.45,6,—

1.280,-

880,-
876 -
448,-

6.407,-

441,-
450,-

2.935-
930,-

27.200,-
1.415,-

965-
2.485,-
6.275.-

190,-
2.442,-

18.960,-
5.140,-

18.000,-
25.855,-

1.050,-
1.600,-

13.760,-
5.080,-
8.000,-

19.360,-
800,-

7.530,-
1.287,-

6.570,—
2.000,—

16.000,—
1.760,—

880

4.2Tó,—
9.907,—

17.152,—
Ó

— 6.445,-
1.270,— 3.216,-
6.538,— 3.773,-

— 840,-
— 5.200,-

• ~ • 1.36Ö,"
9.777,_ . _
5.875,— 32.389,-

2.640,
77.012,

14.425,-
1.040,-

14.760,r
6.292,-
6.240,-
2.680,-

t.44*,-

660,-
1.346;-

1.625,-

4.880,-
264,-
505,-

«.000,-

4.300,-
16.360,-
25.290,-
24.000,-

26.240,-
10.800,-
22.215-

1^952,-
3.600-

1.099,-
23.525-
29.600,-
19.600,-
85.180,-

3.314,-
8.234,-

24.440,-

17.000,-
64.600-
24.920,-

16.520,-
4.880,-

19.400;-
40.000,-
18.760,-
38.880,-

3.200,-
44.320,-
SS2$5

Het vergaan van
visschersvaartuigen

Ooriogsschade & V.O.Z.O.R.
Het is ons allen bekend hoe moeilijk

het voor' onze visschers is, al de" maat-
regelen door V.O.Ü.O.R., ten rechte of
ten onreente genonfen, te volgen.

Verscnihende beslissingen maken
t h a n s . n e t voorwerp uit van hevige kri-
tieK, te meer da t het niet meer zetelen
van den Onderzoeksraad voor Scheep-
vaart, de taaK van V.O.Z.O.R. vergemak-
Kelijkt of in elk geval toch hieraan niet
meer onderhevig Is.

zoo . i s dit in talrijke gevallen gemak-
kelijk vast te stellen en zoo is dit eens
te meer gebleken voor he t vergaan van de
B.36 «O.L..V. v. Lourdes», toeoenoorende
aan een zekeren reeder, waarvan he t
vaartuig in de droeve oorlogsomstandig-
nedën vóór Mei 1940 beieeid, heel waar-
scnijnlijk door een oorlogsmijn in de
lücn t i s . ge vlogen en met man en muis
vergaan.

Moest de oorlog ondertusschen niet
zijn • uitgebroken, dan zou de Onder-
zoeksraad heel zeker deze kwestie reeds
behandeld hebben.

Voor he t n ie t uitbetalen van die ver-_
goéding schijnt V.O.Z.O.R. thans de ver-
jaring op te werpen, .<

Zoo di t vonnis door den Onderzoeks-
raad niet is geschied, iets waarop V.O.
Z.O.R. scheen te wachten, kon de schuld
hiervan ongetwijfeld niet ten laste van
den reeder gelegd worden.

De kwestie van de verjaring kan moei-
lijk in de huidige omstandigheden, die
niet normaal zijn, ingeroepen worden.

Want we stellen de vraag: Wat zal
V.O.Z.O.R. doen me t alle gevallen die
haar eerst bij he t einde van den oorlog
gullen voorgelegd worden ?

Veel reeders van de bij haa r vóór 10
Mei 1940 verplichte verzekerde vaa r tu i -
gen bevinden zich ofwel In he t bui ten-
land of gissen nog de reden van h e t
verdwijnen van hun vaartuig niet.

Zullen ook deze reeders, tengevolge
van h u n afwezigheid of bij gemis tijm'
zekerheid nopens he t lot, van h u n vaar-
tuig, ui t hoofde van verjaring al h y n
rechten op EEN DOOR DE WET VER-
PLICHTE VERZEKERING, verliezen?

Wat meer Is, de nabestaanden van he t
vergane vaartuig ontvingen van de '^n-
gevallenkas hun rechtmatig pensioen,
voortspruitend uit het feit, dat men het
vaartuig als vergaan beschouwt, temeer
dat het wettelijk termijn tusschen 1-et
vertrek van het vaartuig In de haven,
zijnde drie maanden, verstreken ,was.

In. die omstandigheden en met.de wet
op het oorlogsrlsïco In al haar breedheid
opgevat In de hand, zou dienen nage-
gaan of die verjaring kan Ingeroepen
worden ? • • •

Dat zij die de zaak dienen te behan-
delen, een kans hebben om hier de V.
O.Z.O.R. niet alleen op materleele maar
op zedelijke verplichtingen te wijzen,
hoeft geen, betoog.

Interessant zal het dan ook wezen te
weten wie gelijk heeft.

Maatregelen tot bescherming
van de Arbeiders

Zijn de visschers uitgesloten ?
In het Staatsblad van 8 Januari jl.

is een belangrijk besluit verschenen van
den Secretaris-Generaal van het - Mi-
nisterie van Sociale Voorzorg en het
Ministerie van Financien waarbij de be-
paiingen van de. samengeprdende wet-
ten betreffende de vergoedingen voort-
spruitende uit arbeidsongevallen van
toepassing gemaakt worden op de onge-
vallen die zich op den weg naar en v?.n
net werk voordoen.

De bijzonderste bepalingen van
dit besluit

BEGRENZING

Als weg: n a a r en van het werk dient
verstaan den door de arbeiders af te leg-
gen normalen afs tand om zich van zijn
verblijf of van de plaa ts waar hij gaat
eten n a a r de plaa ts waar hij •zijn werk
verricht, te begeven, en omgekeerd.

Daaronder dient ook begrepen de nur-
niale afstand cüe de arbeider moet a l -
leggen om zich n a a r de plaats te be-
geven waar de loonen worden uitbetaald
en om er van terug- te . këerën.

De vergoeding van de schade voort T
spruitende": ui t "net ongeval, dat . zich op
deri' normalen iweg~hfeëft ;-vöorgëdc>ani;
valt s lech ts . t en laste van he t bedfijis-
hoofd als het slachtoffer of zijn recht-
verkrijgenden bewijzen da t hé t ongeval
aan een met dien weg verbonden risico
is te wijten.. %•• '

Bijzondere, toestand der
havenarbeiders

Voor de arbeiders in dienst van de on-
dernemingen van laden, losser̂  en be-
handelen van waren in de havens, op de
losplaatsen, in de opslagplaatsen en de
stations, wordt als er vooraf geenerlei
arbeidscontract is afgesloten, de afstand
dien de arbeider moet afleggen om zich
van de aanwervingsplaats naar de plaats
waar het werk-dient uitgevoerd, te be-
geven, als de weg naar . het werk u-e-
schouwd.

- Is dit besluit op onze visschers
toepasselijk?

, Eerst dient ppgemerkt dat de zesüe-
den noch in de algemeene beschouw'n-
gen, noch in het! besluit zelve vermeld
worden. In het betoog der beweegrede-
nen, die het besluit voorafgaan wordt
verwenzen naar het Koninklijk Besluit
van 28 September 1931 houdende de sa-
menordening der wetten betreffende de
vergoeding der schade voortspruitende
uit arbeidsongevallen.

In laatst vermeld koninklijk besluit
wordt de wet vari 30 December 1929 c<p
de vergoedingen der schade voortsprui-
tende uit aroeiasongevuuen overKovuzn
aan zeelieden uitdrukkelijk vermeld:

We meenen • echter da t de wet van 30
December 1929 ten onrechte opgesomd
wordt in het Koninklijk. Besluit van 28
September 1931, d a a r in den ganschen
tekst verder geen gewag gemaakt wordt
van de bijzondere bepalingen opgeno^
men in de Bijzondere wetgeving op de
vergoedingen der schade voortspruiten-
de ui t arbeidsongevallen overkomen aan
zeelieden. Van een volledige coördinatie
van de gansene wetgeving op de arbeids-
ongevallen kwam bijgevolg niets in huis
en werd de bijzondere wet van 30 € e -
cember 1929, die in h a r e hoofdlijnen af-
wijkt van de algemeene wetgeving op de
arbeidsongevallen, in haa r geheel voort,
toegepast.

Hieruit leiden we af da t het in het
Staatsblad van 8 Janua r i 1942 versc-ie-
nen besluit n ie t op de zeelieden, in het
bijzonder op onze visschers, toepasse-
lijk is. Deze meening wordt nóg ver-
sterkt door he t feit da t he t Mlnlstóric
van Verkeerswezen aan den voet van
bedoeld besluit n ie t vermeld wordt. Dit
ministerie heeft anderzijds rechtstreeks
belang In de uitvoering der wet van 30
December 1929.

Onze visschers zouden ten
onrechte uitgesloten zijn

De algemeene beschouwingen, die het
besluit van 8 Januari 1942 voorafgaan,
zijn in groote lijnen toepasselijk op de
visscherij, zooals ze thans beoefend
wordt.

We merken onder ander op:
«In de huidige omstandigheden zijn de

arbeiders er toe genoodzaakt de meest
verschillende vervoermiddelen te ge-
bruiken om zich naar hun werkplaats
te begeven en er van terug te keeren.
Dikwijls moeten zij voor het aanbreken
van den dag hun verblijf verlaten om
slechts In de duisternis weer thuis te
komen. De lichtafsctnittlrig maakt het
verkeer gevaarlijk en vergroot het on-
gevallenrisico ».

Welnu, onze visschers moeten over hét
algemeen, aan boord zijn vóór het aan-
breken van den.dag. Somtijds bewonen
zij andere plaateen, dan waar hun .vaar-

tuig thuishoort; , zij moeten bijgevolg
verplaatsingen doen in de duisternis.

Hetzelfde verhoogde ongevallenrisico
bestaat voor hën evenveel als voor de
arbeiders die aan land werken.

Verdere beschouwingen zijn insgelijks
op he t verzekeringstatuut van den vis-
scher toepasselijk:

«Slechts in uitzonderlijke gevallen is
de vergoeding voor ongevallen, dïe zich
op den weg-naar of van h e t werk voor-
doen verzekerd. Dit geschiedt wanneer
de werkgever zelf. he t vervoer varf zijn
personeel heeft ingericht, alsmede w a n -
neer de af te leggen weg — als van de
uitvoering van he t arbeids- of he t bé-
diendencontract deel ui tmakend — l a n
beschouwd .worden. ' • • ' . .

Bij de tot dusver van krach t : zijnde
wetgeving, wordt a an den arbeider" alle
vergoeding geweigerd van h e t oogenblik
da t he t ongeval hem óp"'den weg .treit ,
terwijl he t niet meer onder h e t toezicht
of de leiding van he t bedrijfshoold
staat . Hét is echter yari belang dat , ten
bate van den arbeider die aan 'alle uit
den oorlog ontstane risico's is blootge-
steld,. een regeling wordt ' tagevoerd; ter
vergoeding van "de schade veroorzaakt
door alle ongevallen, dié zich op dën weg;
n a a r en van het werk voordoen,;des te
m e e r , omdat . thans ..meer ' d a n . pp | t h é t
•bestaanj-yan -den rarfeetder'.'én-yari^zijri
gezin.'•••'van zijn iodri.afhangt.» v:C-•••/"• ; •-••

Dè opsommingen", van - deze beschon-.
wingen doen ons duidelijk inzien, da t
ook de visschers van de eventqeele ver-:
goëding niet zouden mogen beroofd
worden, vermits ze worden toegekend,
aan arbeiders, te werk gesteld in"bedcij-\
ven die heel zeker niet grootere gevaren
kunnen opleveren. Het past bijgevolg
da t er voor de bescherming van> onze
zeelieden in dezelfde ma te gezorgd zóu
worden om niet voor toestanden ge-
plaats t te worden, waarvan onze vis-
schers eens te meer he t slachtoffer zou-
den kunnen zijn. " "..

Een- eventueele uitbreiding van he t
besluit vari 8 Januar i 1942 tot onze zee-
lieden dringt zich bijgevolg op, zoo m m
van hoogerhand Insgelijks oordeelt da t
hét genoemd besluit niet op hen toepas-
selijk is. In hé t tegenovergesteld geval
kan wellicht een duidelijke verklaring
afgelegd worden om alle mogelijke be-
twistingen uit den weg te ruimen.

De maximumlasten die voor het
bedrijf tot dekking van het nieuw

risico kunnen voortspruiten.
Elke vergrpoting van h e t door de ver-

zekering t? dekken risico sluit logischer-
wijze in zich een verhooging van de p re -
mie die moet dienen tot dekking van d i t
risico.

Indien he t . risico der ongevallen, die
zich op den weg n a a r en van he t werk
voordoen, voor onze visschers door dé
Gemeenschappelijk Kas voor de Zeevis-
scherij, die de vergoeding der schade,
voortspruitende ui t ongevallen overko-
men aan visschers vergoedt, moet gere-
geld worden, kan een verhooging van de
door de reeders te storten premie toege-
pas t worden.

Het Besluit van 8 Januait 1942 voor-
ziet echter dat de premie to t dekking
van he t bedoeld risico n ie t meer zal m o -
gen bedragen dan 0.20 t.h. op de grond-
slagsloonen. W, O.

Dè Visscherij
op dravelines

EEN GEVAARLIJKE TOESTAND

Het Is ons bekend hoe de O.30 een
paar weken geleden vergaan Is, tenge-
volge van een te groots lading.

Dé O.30 was een open boot, dus zon-
der dek.

Sedertdien hebben zich aldaar . op-
nieuw een paar ongevallen voorgedaan
met open booten, die, dank zij de ..hulp
van de Dultsche Kriegsmarlne, niet tot
erger leidden.

Het komt er in dié omstandigheden
op aan maatregelen te treffen welke
dergelijke rampen kunne"n vermijden.
- InderdaatJ: open booten zijn voor deze

visscherij niet bestemd, gezien het ge-
vaar daaraan verbonden.

Anderzijds zou het aan deze booten
moeten, verboden worden ladingen van
meer dan 3 duizend kg. binnen te bren-
gen,-op straffe van schorsing voor goed.
i Deze toestahd dient ook-"te Nieuw-'

poort dringend voor open booten-gere-
geld, wil men' geen plotselinge grootere
onheilen zien gebeuren. • v:••;."•••

Kan hier geen regeling getrófft» vol-
gens 4» grootte van «e tothf



« HET VISSCHERIJBLAD

I:

Toekomstplannen
• • • • • ' • • •

. (Vervolg van bladzijde 1)
Wanneer men bedenkt welke leven-

dige belangstelling de jeugd doorgaans
stelt in de zee en al wat niet dit ele-
ment gepaard, gaat, en hoeveel middelen
er op onze kust bestaan om dit onder-
wijs levendig Ten aanschouwelijk te ma-
ken, mag men overtuigd zijn dat het
de beste vruchten zdu afwerpen.

Wat die goede uitslagen merkelijk zou
bevorderen is het feit dat niet alleen de
leerlingen die de noodige bekwaamheid
zouden hebben om zich tot schipper in
de groote visscherij op te werken de
zekerheid zouden hebben later een loon
te gemeten zooais er in weinig ambach-
ten te verdienen is, maar dat 'ie minder
begaafde leerlingen, die de visscherij
willen bedrijven, in de ondergeschikte
bedieningen eveneens een gezonde en
behoorlijke broodwinning zouden vin-
den. •

Het is immers niet denkbaar dat onze
visschersmaats nog ooit zullen vervallen
in de zedelijke en stoffelijke ellende die
maar al te lang de belooning voor *.iun
zwaren arbeid geweest :s. '

De betere vooruitzichten v.:or de toe-
komst zouden aan de vjsso.horijteeraars
van den 4en graad de overtuiging ,ï«.-ven
dat met hun leerlingen den weg naar
de zee te wijzen, zij hun" een levens-
waardig bestaan, voorbereiden en de
openbare besturen, die eindelijk het
middel zouden gevonden hebben om aan
onze zeevisscherij de jonge werkkrach-
ten te verschaffen zonder dewelke het
bedrijf niet kan bloeien, zouden wellicht
niet aarzelen om de leerkrachten die
met hun elementair visscherijonderwijs
in den 4en graad de beste uitslagen be-
komen, naar verdiensten te beloonen.

(Wordt vervolgd).

;VV Voor
meer Vischaanvoer

Nog vaartuigen naar
Grevelingen en Nieuwpoort

Het is ons bekend dat de verdiensten
van de visschers van Oostende en dit
van de Oostkust zeer gering zijn, waar
te Nieuwpoort en te Gravelines een
grooten aanvoer aangebracht wórdt.

Ten einde raad werd door sommige
Oostendsche visschers bij de Corporatie
en de heeren Eberhardt en Vandenber-
ghe aangeklopt. Deze hebben zich bij de
Duitsche overheid begeven en bekomen
dat twaalf vaartuigen van Oostende,
twaalf van Zeebrugge en zes van Blan-
kenberge van uit de haven van Nieuw-
poort tijdelijk mogen gaan visschen.

Anderzijds zullen ook nog een tiental
vaartuigen naar Gravelines de. haring-
visscherij mogen beoefenen, zoodat de
aanvoer thans voor de verschillende ha-
vens op ongeveer een half millioen kg.
per dag mag geschat worden.

Het komt er nu op aan er voor te zor-
gen dat deze haring tijdig gelost worde
en niet blijft liggen zooals het Dinsdag
en Woensdag het geval was, bij gebrek
aan yervoer ter plaatse.

Kommandant Schneider eri bovenver-
melde heeren dienen bedankt voor hun
optreden, waardoor opnieuw veel ellende
;al kunnen gelenigd worden.

Het komt er ook nog op aan er voor
ie zorgen dat de volksklasse wat meer
verschen haring te eten krijgt in plaats
van de peperdure gerookten haring, die
aan onaannemelijke prijzen voor hen te
koop wordt gesteld.

«HET VISSCHERIJBLAD »
IS VERKRIJGBAAR
BIJ ALLE DAGBLADVERKOOPERS

BANK VAN BRUSSEL
— NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP —
B1JHUIS OOSTENDE : 3, WAPEN PLAATS

Agentschap Petit Paria, 76b, Torhoutsche Steanweg
Bewaring van Effecten — Verhuring van Brandkasten —
Bewaring van kostbare waarden, onder omslag, in pakket-

ten of verzegelde kisten.

BRIEVEN UIT HOLLAND

Sprekende cijfers
Dè eerste dagen van het nieuwe jaar

mogen dan al niet uitmunten door groo-
te bedrijvigheid'en groote aanvoeren, zij
leveren steeds, interessante gegevens om-
trent de machtige beteekenis van ons
oude nationale visscherij bedrij f voor het
vaderland. Zoo ook^nu ! Toen de afsla-
gen op 31 December jl .hun poorten slo-
tén,- konden 'de omzetcijfers worden
vastgesteld, die.altemaal uitdrukking ge-
ven: van het gunstige verloop in 1941.
Hef zijn sprekende, cijfers geworden,
waarvan we hieronder een uittreksel ge-
ven.

De Scheveriingsche afslag
De verkoop van. uit zee aangevoerde

visch bedroeg te Scheveningen in 1941:
f 1:626.139. Hiervoor kwamen aan de
markt: 947 motorloggers met f 115.724;
585 motorkotters met ƒ 100.182 en 13724
schokkers met f 1.410.233, totaal ƒ 1.626,
139. Voorts werd voor ƒ 200.809 visch van
elders aldaar aangevoerd. Zoodoende be-
draagt de geheele jaaromzet ƒ 1.826.948.

In 040 bedroeg-dé totale, vischyei-koop
te Scheveningen ƒ 824.966. De mot )rlog^
gers besomden toen in 711 reizen ƒ
172.65?; de -rhotprlcotters in ,1287 reizen
f 176.517 en 'de schokkers "in 4854 reizen
ƒ 271:093; terwijl consignatiezendingen
visch (visch van elders ten' verkoop ge-
zonden) in totaal ƒ 204.699 opbrachten

De totale vischverkoop in 1941 van
visch uit zee bedroeg ƒ 1.626.139, tegen
ƒ 620.2Ö7, of ƒ 1.005,872 meer dan in VJ40.

Totale vischomzet in 1941 (vers';tie ca
consignatievisch te zamen) ƒ 1.826.948,
tegen ƒ 824.966 of f 1.001.982 meer dan
in 1940.

Het gemiddelde van de motorloggers
komt dit jaar op ƒ 122 per reis, tegen
/ 303 in 1940 (gevolg van hét feit, dat
de schepen met sterke motoren alle te

IJmuiden marktten), dat van de motor-
kotters op ƒ 171, tegen verleden jaar op
ƒ 138 per reis. De schokkers besomden
gemiddeld f 102, tegen in '1940 ƒ 55.50
per reis.

De gamalenvisscherij werd, voor zoo-
ver het weer het toeliet, dagelijks uitge-
oefend De aanvoeren bestonden zoowel
uit levende als uit gekookte garnalen. De
vraag naar garnalen bleef het geheele
jaar aanhouden, waardoor de meeste
aanvoeren tegen de vastgestelde maxi-
mumprijzen werden verhandeld. De ge-
kookte garnalen werden aan de markt
gebracht door de visschers uit Schellen-
dam, terwijl de levende garnalen door
Scheveningsche en Katwijksche garna-
lenvisschers werden aangevoerd. j

De haringnetvisscherij in cijfers

In een vorig overzicht nebben wij kor-
telings het verloop van de harjngdrijf-
netvisseherij — de «groote» visscherij
in normalen tijd — aangestipt. Wij we-
zen er reeds op, dat deze visscherij
slechts kort ruime vangsten opleverde
én dat alleen de schepen, die er «direct»
bij waren, op prachtige besommingen
kunnen bogen. Een Katwijksche motor-
logger besomde in één reis, welke nog
geen etmaal duurde, het ongekend hoo-
ge bedrag van ruim ƒ 26.000. De haring-
drijfnetvisscherij werd in 1941 uitgeoe-
fend gedurende de laatste tien dagen
van Oct5ber, de geheele maand Novem-
ber en de eerste dagen van December,
met uitzondering van den motorlogger
IJm. 225, die in de maand Augustus en
in de eerste helft van October de haring-
visscherij heeft uitgeoefend. Op 18 Oc-
tober jl. is dit schip nabij Egmond ge-
strand. Deze teelt hebben alle deelgeno-
men schepen, daartoe door de bijzonde-
re omstandigheden genoodzaakt, te IJ-
muiden gemarkt.

Hieronder laten wij de opbrengst in
enkele duidelijke cijfers volgen:

Onze Kronieken
Oostende

I V. B. O.
Hebt U reeds kennis gemaakt met de

Vereeniging voor Beschaafde Omgangs-
taal (V.B.O.) ? Nee ! Waarom vraagt ü
dan niet eens een proefnummertje aan
van hun orgaan «Stijl en Volk». Het
kost U niets en het kan U van groot
nut zijn.

Een kaartje aan het V.B.O. secreta-
riaat, Dr Verhaeghestraat 105, Oostende
is voldoende.

INKOOP VAN
GOUD - ZILVER - BRILJANTEN

AAN HOOGSTE PRIJZEN •

. M A.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)

Een Zangnamiddag.
iri de groote dagbladen heeft men

kunnen vaststellen welk sukses de zang-
avonden kenden, die werden ingericht
in onze verschillende Vlaamsche steden
en jaarcp Willem Demeyer en Wiesken
Aerts, met hun Vlaamsche liedjes, de
aanwezigen wisten te begeesteren.

Thans vernemen wij dat Oostende
ook aan de beurt komt en wel op Zon-

'dag 25 Januari a.s. te 15 uur in de zaal
Schweizerhof, Van Iseghemlaan.. Willem
Demeyer en Wiesken Aerts zullen er

j optreden met het programma «Hoort al~
; legeer naer liedekens uit oude tijden».
'Volk en Kunst en het Vlaamsch Natio-
naal Zangverbond, afd. Oostende rich-
ten dezen namiddag in.'De toegangs-
prijs werd bepaald op 2 fr.

Pierre
LANNOYE-VANTYGHEM

ZEILMAKER
^c Ge(ast zich voor alle werk.:
zeilen, zonnestoors, bachen, enz.

Overvloedstraat, 76 - Oostende
Handelsregister 9390 : - '^

(251

• Gaston Duribreux spreekt;
Op Zondag 18 Januari, te 11 uur, wordt

in de bovenzalen van het Schweizerhof,
Van Iseghemlaan, op initiatief yan
«Volk en Kunst» afd. Oostende; een tenr
toonstelling geopend van werken van de
kunstschilders Gustaaf en Róbert yari-
heste. •

Te dezer gelegenheid zal de bekende
Oostendsche letterkundige Gaston Du-
ribreux, schrijver van de . romans
«Bruun» en «Derina» een voordracht
houden. Deze werken hebben alle be-
trekking op de zee en het visscherijbe-
drijf.

Daar de toegang kosteloos is eh een
bezoek heel zeker de moeite waard, ra-
den wij onze lezers aan de opening bij
te wonen. v

Vlaardin^en
Scheveningen
Katwijk aan Zee
IJmuiden
Den Helder
Totaal Eed. schepen

Aantal
schepen

7
43
21
13
1

85

Aantal
reizen

60
549
210

97
11 .

:?27

ƒ

t
ƒ

f

Totale
besomming

77447.65
947462.46
367705.18
178002.25

7664.00

1578281.54

Gemiddelde
besomming
per schip
ƒ 11063.95
ƒ 22034.01
/ 17509.29
f 13696.33
/ 7664.00

ƒ ,18568.02

Gemiddelde
besomming

per reis
ƒ 1290.79
ƒ 1725.61
ƒ 1750.98
f 1835.07
ƒ 696.73

f 1702.57

Voor de binnenvisschers
De Nederlandsche binnenvissscherij,

die, vooral tengevolge van enkele zeer
strenge Winters, met groote moeilijkhe-
den te kampen heeft, is aangenaam ver-
rast door de van overheidswege getrof-
fen maatregelen, die vooral de kleine
btnnenvisschers zeer beschermen. Be-
paald is o.a. de pachtprijs niet hooger
mag- worden vastgesteld, dan hij op 9
Mei 1940 was. Ter bevordering van de
continuïteit van de pachtovereenkomst
continuïteit van de pachtovef eenkomstne
is bepaald, dat de eigenaar van een
vischreeht de verplichting heeft, dit
vis(chrecht te blijven verachten/ Hij

heeft echter niet alleen de verplichting
tot verpachting, maar ook deze te doen
plaats inden aan denzelfden pachter,
die op 9 Mei 1940 van hem pachtte. In
de toekomst zijn bindende voorschriften
met betrekking tot de uitgifte en de uit-
oefening van het vischrecht te verwach-
ten. Bij al deze maatregelen zit uitslui-
tend voor de wensch om den kleinen be-
roepsvisseher tegen prijsopdrijving e.d.
te beschermen. De vraag naar geschikt
vischwater is thans uiteraard veel groo-
ter dan het aanbod én men wil op deze
wijze «overdrijving» van minder kapi-
taalkrachtige beroepsvisschers voorko-
men. Een maatregel van groote sociale
beteekenis !

Nu bent U. in de warme en vochtige at-
mosfeer van het v/aschhuis, dan v/eer in
de koude van buiten. Deze herhaalde
temperatuurveranderingen zijn verwek-
kers van rheumatiek en verkoudheden.

Daarom neemt een verstandige
huisvrouw hoor voorzorgen en
maakt steeds een Üjdig gebruik
der A s p i r i n e - tabletten.

HET P R O D U C T V A N V E R T R O U W E N

Tube me 120 Jabl.Fr.l 0.-, kleine verpakking,
fr. 3,75 Beid© verpakkingen dragen hef
$ kruis cis kenmerk van echtheid.

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 ClTRON

CROWN LIMONADE
CROWN ORANGE
•

Bijzondere prijzen voor voort-
verkooper8 —

(126)

• De anti-vrijmetselarij'
tentoonstelling.

Zondagnamiddag 18 dezer, te 14.30 u.
wordt in het kader van de anti-vrijmet-
seïaars-tentoonstelling, Casino-Imperal,
hoek Leopoldlaan en Van Iseghemlaan
een lezing gehouden door den letterkun-
dige Juüus Deman over het Bolsjewisme
en de wereldbeschouwing.

Boerenhulp.
Vrijdag laatst werden andermaal 25

Oostendsche jongens en meisjes door de
zorgen van «Koerenhulp-> bij boeren uit-
besteed. Dat zal wel de beste medicijn
zijn die men aan deze zwakke kinders
zal kunnen geven: een paar maanden
gezonde buitenlucht en de boerenkost
zullen de wangen weer rood en bollig
maken.

CINEMA'S
R I A L T O

1. Een dokumentalr.
2. Ufa aktualiteiten In 1ste week.
3. «Yvette» (Die Tochter einer Kurti-

sane* met Kete Dorsch en Johannes
Riëmann.
R I O

1. Een dokumentalr.
2. Ufa aktualiteiten In 1ste week.
3. «Trenck de Pandoer» met Hans Al-

bers en Sybille Schmidz.
ROXY

1. Een dokumentalr,
2. Aktualiteiten Ufa in ie week.
3. «Bel Aml» met WlUy Forst en Lyssl

Waldmuller.
PALACE

1. Aktualiteiten Ufa In Ie week.
2. Een dokumentalr.
3. «Erlka» met Karin Hardt en Paul

KHnger.
F O R U M

1. Aktualiteiten Ufa In Ie week.
2. Een dokumentalr.
3. «Zwersvolk» (Pahrendes Volk» met

Prancoise Rosay en Hans Albers.
C A M E O

1. Een dokumentalr.
2. Aktualiteiten Ufa in Ie week.
3. «Heldendood in de Bergen» (lm

Schatten des Berges», met Vlktorla von
Ballasko en Ottlla Horblger. I

• Luchtgevaar en . bescherming.
Aanstaande Zondag 18 Januari om 11

uur, in de Kazerne der Luchtbescher-
ming, St. Petersbrugstraat, Oostende,
zullen er proefnemingen plaats grijpen
tot blusschen van brand bij middel van
Pakar granaten.

Het publiek wordt uitgenoodigd deze
proefnemingen bij te wonen.

• Geslaagd
De heer Robert Calemyn, zoon van den

drukker, is geslaagd in zijn thesis voor
het bekomen van een plaats als licen-
ciaat in Wetenschappen en Mathesis.

Aan ouders en zoon, onze hartelijke
gelukweiïschen.

• Benoeming
De heer Armand Coulier, advokaat te

Oostende, werd tot plaatsvervangend
substituut van den heer Procureur des
Konings te Dendermondc benoemd.

Aan onzen stadgenoot onze beste ge-
lukwenschen.

Volgens ministerieel besluit
moeten er 1000 VRACHT-
WAGENS PER MAAND met
gasgeneratoren , . 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. De Clercq
15A, de Smet de Nayerlaan OOSTENDE

(384)• (384)

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Apotheekdienst.

Zondag 18 Januari zal
; • Voor de Weduwen.

de apotheek j De aanvragen der Weduwen krege;
den dag open zijn.

•»»•*•••••«•••••••••••••••%»•

Boonen, Nieuwpoortsteenweg 152, gansch bijna allen hun beslag voor de BurgeJ—' J " - jlijke Invaliditeitskómmissie te Iep
I (B.I.C.). Meer dan de helft werden ree
; uitbetaald, het achterstel inbegrepen el
: zullen nu ieder trimester (begin Jamiaif
| April, Juli en October) hun pensioel
ontvangen. De Weduwen hebben kunne!
vaststellen dat het pensioen enkel begij
van de maand waarin de aanvraag werl
ingediend en enkele twijfelaars hebbel
kunnen ondervinden dat niets en niel
mand het vastgesteld bedrag kan vel
anderen,-zelfs geen advocaat. Dit allé
hebben wij U in een artikel medege,
deeld. Bijna allen die ons raadpleegdei
en hunne papieren overmaakten, bel
spaarden we de reis naar leper; pe Wi
duwen die nog niet voor de BJ.C. tï
leper moesten verschijnen, moeten onl
zulks laten weten; waarop" wij zullen n J
vraag doen aan het Ministerie. =

Nadere kostelooze inlichtingen- N\
B.O.I., Plantenstr. 82, Oostende! Burd

Gustaaf MAREST
Aannemer in Bouwwerken
laat toeten aan zijn geacht klië7i-
teel dat hij thans gevestigd is:

FRËRE ORBANSTRAAT, 141
OOSTENDE

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

m—m

Studio Lionel
106, Nieuwpoortsteenweg, 10& ! ' i Maandag 26 Januari, nr 351 en volgende

' - •* • _ i ' nummers:

Specialiteit van KINfiER- en
HUWELIJKSPORTRETTEN

(452)

••••••«•••••••••••«••••••••••••••••••»•••••••

• Dubbele en bijkomende
rantsoenen.

Op het Bureau voor Ravitailleering
jzal het bijkomend en dubbel rantsoen
•gegeven, worden, telkens van 9.30 tot
|12.30 uur, op volgende dagen en volgens
jhet nummer van de melkkaart
I 1) voor de zwangere vrouwen: op Za-
terdag 24 Januari, van nr 1 tot 350; op

Taallessen.
Op • Zondag 25 Januari a:s. herbegin-

nen de taallessen (2e cursus), ingericht
door den Vlaamschen Toeristenbónd in
de school der Wittenonnenstraat.

Spaansch te 9 u. Duitsch te 10 u. En-
gelsch te 11 u.

Vooraf in te schrijven bij den plaatse-
lijken vertegenwoordiger A. Vervaeke,
Jozef II straat 50.
• Wordt lid van de V.T.B.

• Verloren hond.
Verleden week werd een verloren

hondje (fox) gevonden in de Leffinge-
straat. De eigenaar kan het komen op
eischen in de Jozef II straat 20, bij voor-
keur in den voormiddag. 2 x bellen. De
beschrijving van het dier wordt ver-
eischt. .

I De anti-Vrijmetselaars-
tentoonstelling.

In de bovenzalen van de Casino ïm-
périal, hoek Leopoldlaan en Van Jse-,
ghemlaan, wórdt thans een tentoon-
stelling gehouden, ingericht door de
«Volkswacht», over de werkzaamheden
der vrij metselaren in ons land. Talrijke
schetsen, foto's en teekeningen, rijke-
lijk met documenten geïllustreerd, ge-
ven een duidelijk beeld van den grooten
invloed die van deze secte uitging. Tal-
rijke namen van bekende politieke per-
sonen uit den tijd van vóór 10 Mei wor-
den er openbaar gemaakt en laten den
bezoeker toe er zich een oordeel over te
vellen. De geheele «mise-en-scène» van
de bijeenkomsten der vrij metselaren is
er aanwezig: van het doodsgeraamte
tot de lijkkist over de doodshoofden en
andere ceremoniestukken heen.

Deze tentoonstelling' blijft open tot
25 Januari.

IJZERWAREN •
QUINCAILLERIE

Jack DELANGHE
Nieuwpoortsche Steenweg, 34

ALLE HUISHOUDARTIKEL8
— . EN ALAAM —

nummers;
I j 2) voor de houders van een getuig-
• i schrift van het Dispensarium: op ÏDins-
!dag 27 Januari, van nr 1 tot 150; op
: Woensdag 28 Januari, van nr 151 tot
-300; op Donderdag 29 Januari, van nr
301 tot 450; op Vrijdag 30 Januari, van

jnr 451 tot 600; op Zaterdag 31 Januari,
nr 601 en volgende nummers.

De betrokken personen worden vrien-
delijk verzocht zich op de voor hen vast-
gestelde dagen en uren aan te bieden
voorzien van de vereischte stukken.

• Verloren op het Bureau voor
Ravitailleering. J

De personen welke hun handschoenen
hebben laten liggen op het Bureau voor
Ravitailleering kunnen ze terug komen
halen aan winket nr. 5.

H. R. 3673 Tel. 72.072
(27)

BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN

5 Jan. — Jeannine Puis van Henri en
Madeleine Lievens, Slüizenstraat, 196,
Breedene; Nora De Langhe van André
en Gisèle Jacobsen, Karel Vande Woe-
stynestraat, 38.

6. — Monique Depoorter van Gerard
en Emma Devriendt, Nieuwpoortsteen-
weg, 143; Christiane Goffings van Louis
en Adiana Boussy, Torhoutsteenweg, 372.

8 — Monique Rouzere van Serafijn
en Maria Dufait, Werkzaamheidstraat,
20.

9. — Fernand Deswelgh van Pieter
en Georgette Vanspeybrouck, Leffinge-
straat 125; Jean Broux van Lodewijk en
Jeanne Vandendriesschei, Nieuwpoort-
steenweg, 363.

STERFGEVALLEN
3 Jan. — Roger Gauderls, 7 j . , woont

te Gistel; Joannes. Vansteenkiste, 78 j . ,
echt. Stefanie Aneca, woont te Steene.

4. — Carolus Wallaert, 69 jaar, echt.
Vanstechelman Zulma, Wagenstraat, 1.

5. — Louis Vollemaere, 63 Jaar, ong.
Nleuwlandstraat, 6;

6 — Maria Sabbe, 9 maanden, Scha-
penstraat, 5.

7. — Adorina Van Cuyck, 86 j . , wed.
Louis Pottler, Warschaustraat, 15.

8. — Mathilde Ceuninck, 78 J. ongeh.
Leopoldlaan, 11; Leon Gilles, 60 J. echt.
Renilde Cerdobbel, Jozef II straat, 42;
Phllomena Robbens, 75 ]., ongeh. Wees
huisstraat. IS

9. — Ëvrard Maria, 80 j . ongeh. Veld-
straat, 30; Frans Stevelnck, 64 J. écht.
Coleta Verkemptnck, A. Liebaertstr., 45.

HUWELIJKEN
10 Jan, — August Beernaert, wed. El-

vira Decock en Emma Ketels, wed. Fe-
Jiciaan De Neve; Albertus Jamain en
Magdalena Cattelllon; Karel Dewulf en
Joseflna Willaert; Albert Aspeslagh en
Wfarla Jongbloet; Vlctor Dugardin en
Maria Vercruyce,

HUWELIJKSAFKONDIOINOEN
11. — Cobbaert Jan, gerant, Nieuw-

poortsteenweg 186 en Vanbesten Irene,
Nieuwpoortstw. 151; Groenvyncfc Danlel,
staatsbediende, Van Iseghemlaan 137 en
Claeys Marie, Plantenstr. 44.

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)

• Een toonêelopvoering
in Maart?

Naar de.h. Remi Ponjaert wist te ver-
tellen, hoopt hij zijn eerste tooneelvoórr
stelling in Maart a.s. te kunnen geven."
Met de herhaling zal eerlang aangevan4
gen worden. ;

B Hoe daaraan best verholpen?
Wij lezen in «Het Brugsch' Handels-

blad*':
Een lezer uit Nieuwpoort schrijft ons:
<< Voortgaande op een melding'in een

uwer nummers, der maand September 1.1.
waarin bekend gemaakt werd dat leer-
lingen van de Stedelijke Vakschool te
Oostende hun examen hadden afgelegd
als onderwijzeressen van het Beroeps-
onderwijs, en waarbij het bestuur de
hoop uitsprak, volgend jaar nogmaals
enkele flinke krachten naar de Jury te
kunnen sturen, heb ik mijne dochter
(die reeds voor den oorlog het 5eg t
jaar volgde), terug laten inschrijven.
Met nóg vier andere leerlingen werden
de kursusseh gevolgd.

Stel u mijn verbazing voor wanneer,
ter gelegenheid van het Kerstverlof aan
deze vijf meisjes gezegd werd dat het
5e studiejaar zonder meer afgeschaft
werd en dat zij thuis mochten blijven.
Geeft men zich er wel rekenschap van,
wat het beteekent een klas opheffen in
het midden van het .ilchooljaar?,.. ik
beken graag dat ik geen uitweg weet.
Moet ik mijn dochter bijv. naar Gent
zenden? Dat is praktisch onmogelijk,
gezien de voedselkwestle.

Ware het u. niet mogelijk, langs den
weg van uw blad, wat verderen uitleg
te vragen aan de betrokken Instanties?
Aldus zou wellicht de zaak kunnen op-
geklaard worden. >

Wij voldoen graag aan dit verzoek en
zijn er tevens van overtuigd dat de
nieuwe Schepen van Onderwijs niets zal
onverlet laten om een onderzoek in te
stellen naar de hierboven aangehaalde
feiten, teneinde er eventueel te kunnen
aan verhelpen.

Nota der Red.: Volledig eens, confra-
ter, 't Is niet tijdens het schooljaar dat
dergelijk besluit diende genomen, maar
wel voordien.

• Vrije Technische School.
Nieuwe Zondagleergang :
Radiolessen..

Vanaf Zondag 1 Februari. Inschrij-
virigskosten 50 fr. per leerling. Voor-
waarden: middelbaar onderwijs genoten
hebben ten minste van • den lageren
graad, of vakschooldiploma. Inzicht heb-
ben in de elementaire electriclteltsleer.

Het is aan niemand ontgaan, die de
laatste gebeurtenissen aandachtig volg-

'.de, hoe belangrijk het radiovraagstuk Is
i geworden In de ontwikkeling van het
ontspannlngs- en bedrijfsleven. De vis-
schers weten daarvan mee te spreken.
Tot zelfs dê krijgsultrustlng Is niet meer
denkbaar" zonder zeer talrijke en zeer.
goed ingerichte radioinstelllngen. Het
zal dan" ook begrijpelijk zijn voor
ledereen, dat menige jonge man zich een
toekomst kan scheppen in dit vak en
daarbij nog uitgebreide diensten bewij-
zen aan zijn land en. medeburgers.

Maak dus ruimschoots gebruik van de
gelegenheid die U in de Vrije Techni-
sche School geboden wordt. De lessen
zullen gegeven worden door den' heer
Gernaey, vroeger dlenstoverste bij de
T.S.F. Instellingen van den Staat te
Beernem. Met zijn acht jaren practijk
is hij de aangewezen man om doelma-
tig die lessen te geven.

Z d 1 F b i

Dinsdag en Vrijdag van 5 tot 7 u. Brief!
wisseling: zegel voor antwoord" bijvoe
gen. , • -•.-•:. v.^vVv.'

• Zand op het Stadhuis. •/..
Ten einde alle mogelijk brandgevaa

te vermijden, werden in de, afgeloopei
week in alle kantoren van't de .stads
diensten zakjes zand gepïaatst.'vSamei
met de handbluschtoestéllen Rodeo, za
het zand een goede brandblusschèr jgijn

«...

heid chronisch Wordt

tnaBeaooH«l«nm<lrog«riJen:6en1Öfsrtc

• Verplichte inlevering van non
ferro metalen.
Verlengingstermijn.

De Burgemeester der Stad Oostend
heeft de eer zijn medeburgers ter kenni
te brengen dat de personen, die aan hu:
verplichting tot inlevering van non
ferro metalen tot op heden nog niet vo!
daan hebben, nog gelegenheid wordt ver|
schaft om hieraan te voldoen. .

Dientengevolge is het de belanghefcj
benden toegelaten tot en met'Zatërda
24 Januari a.s.' telkens van 9 tot 12 e]
van 13.30 tot 17'u.,dezo metalen; in tj
leveren ' in de " stedelijke werkhuizen
Gistélsteenweg alhier.

Inlichtingen dienaangaande , kunnei
,op het Militiebureau, Stokholmstraat; be
komen worden. '

• «Meisjes in Uniform».
Zondagnamiddag had in den Stads

schouwburg 7de opvoering plaats va-
«Meisjes in UniformV door het gezel-
schap Ghys en Coucke. De voorstelling
die doorging ten voordeele van Winter
hulp, had een volle zaal gelokt; Beken
nen we maar rechtuit dat alle aanwc
zigen voldaan naar huis zullen terug-
gekeerd zijn.

Beschikt ons theater over omzeggei-
geen decors, meer, en was er'van dien
kant niet veel te verwachten, toch heef
het spel van de actricen (er komt geer
enkele mannenrol in voor) veel vergoed
Onwillekeurig wil men deze opvoering
vergelijken met de film van de jarei
1932-33, en juist dat mag niet.

De inhoud van het stuk is genoeg
zaam bekend, dat we hierop niet moe
ten terugk.eeren. .'•'•

De aandacht ging vooral naar de
hoofdrol, de fijngevoelige Manuela, ver-
tolkt door onze stadsgenoöte Mevrouw
Clemence Van Outryve. Zij heeft me
nigeen aangenaam verrast, èn het was
verdiend! De open doekjes waren er het
bewijs van. Daarna viel vooral TillJ'
Gryson op in de rol van Juffrouw Van
Bernburg, door haar beheerscht spel en
haar goede uitspraak. De' ovefigë rollen
waren eveneens in vaste handen, maat
wat meer kennis van de Nederlandsen*'
taal had aan sommige speelsters niet
geschaad!

Mej. Rita Coucke heeft in elk geval
een prachtdaad gesteld, zij heeft h
aangedurfd een tooneelvoorstelllng var
eersten rang te geven, daar waar al onz
Oostendsche liefhebbers in den hopl

blijven zitten, te wachten.op wat?... Wij
zijn ervan overtuigd dat het Oostend-
sche publiek graag Rita Coucke zal te-
rugzien. Mocht haar plan cm binnen-
kort met een lulmlg spel terug te ko-
men, gelukken; we vragen niets beters!

Winterhulp heeft er wel bij gevaren

J tb

Bandagen
Orthopaedie
BREUKBANDEN

naar maat en vol
gens geval.

BUIKBANDEN
voor hangbulk,

: zwangerschap, w
operatie.

ORTHOP/EDIE
APPARATEN|

voor ruggraat w
vorming, beender-|
ziekte.

KUNSTBEENEN
In licht metaal.

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

ONTVANaSTURBN: ieder werkdag,g ge .
Zondag 1 Februari: van 9.30 tot 11.30 9 tot 11 en van 2 lot 6 uur.

ure, H. Mis In de kapel van de school
te 8.45 u. •



c HET VISSCHERIJBLAD

liekinstrumedtenfabriek

WYNSBERGHE IVAN
Wettig gediplomeerd

cnmarkt, 30 - B R U G G E

e klasse fabrikatie ?r-Aller-
e herstelljngërv '••*-?, Gröpte
blaas-, snaarinstrumenten,

[cordeons, phono's. •
(132)

Heist
Lpothekersdienst.
[Zondag 18 Januari, zal apotheker
„noral,, Prins Albertstraat, den

waarnemen van 9.30 tot. 12 uur
16 tot 19 uur. -

,yerk van den Akker.I e P » bestuur van het «Werk van den
i r e e » , iaat weten dat de leden zich opien, A , van hun lidkaart kunnen laten

Jijven, voor wat den aankoop van
"sioeK betreft,, bij Aridré Depiey, lid van
unncBjgstüur, Conscietfcestraat,: en dit

londag 18 Januari. Éeri lijstje in-
yari. wat; met'begeert en orider-

nen. ' ,' •
§ nog iets van het «Werk van den

wil, kome zich aanmelden Pan-
?at 130.

Bedanking.
eigenaar van het vaartuig Z.39,
Van Torre, bedankt uit ganscher
al degenen die geholpen hebben

Ije Z.39' vlot te brengen;

|liv he t Slachthuis.
de maand December wer-
dieren geslacht in het ste-

slachthuis: 15 stieren, 37 ossen,
en vaarzen, ;7 kalvers, 48 var-

[en 3 schapen. Totaal: 202.

(Burgerlijke Stand.
Iwegirig vari de bevolking in 1941:
laelijken? 39. .
ibóorteri:^49 mannen en 49 vrouwen,
lerlijdénè': 51' mannen en 58 vrou-

Steene
• Burgerlijke Stand.
. Overlïjdens: Varidenbërghe Marie-

Louise, echtg. van Vanbelle Ludovicus;
Brackx Jules, échtg. van Kiht Zulma;
Lateste Henricus, echtg. v. Deckmyn
Ludovica. . .,-.- . .

Geboorten: Geènê.
Huwèlijksafkondiging: Steen Liyinus,

met Devriendt Marcelline.

• Winterhulp.
Het feest van Zondag laatst is uitge-

groeid tot eene apotheose. De bedeeling
aan de noodlijdende kinderen was waar-
lijk verrassend.

De omhalingen in de laatste dagen
gedaan leverden het bewijs dat onze be-
volking de betrachtingen van Winter-
hulp begrijpt, hunne milde bijdrage mag
èen flinke aanmoediging heétën en ons
in de toekomst nog veel goeds doen ver-
wachten.

•*•• ••••••••••••••*

ï werl
lebbel
ft nier

ï veil
t alle!
edege

O, ZS

tredingén binnen de gemeente,: 376;
iedingen: 378.
Ivolking op 31 December 1940: 6749.
Ivülking óp "3i December-1941: 6747.

I Beschrijving. .
I Zondag =-18'? Januari te i4.30 u., in
1 «Dageraad», Kursaalstraat, bij Ch.
|K: groote beschrijvïhg: Vooruit 7Q0
nleg 15 fr., terug 10 f r.

I Vinkeniersbond.
lp Zondag 18 Januari, om 15 üür,
Indelijksche vergadering in 't lpkaal
ÏFr. Knaeps, café «Derby Plage» (Pen-
JiMariette), Parkstraat 29.
lp Zondap 25 Januari, te 14 uur: vin-
|:entopnstelling voor de leden alleen,
icheidene prijzen.

Isolo-slïm. • " ' ' . • '
llo-slhn werd gespeeld in Café Derby
| e bij Fr. Knaeps door Leon Latruwe
1 10 klaveren van aas, hartenaas,
fenaas en sciióppenaas. Medespelers:

elanghe, Vandewalle R. en Th. La-

Bioscoop.
Jeze week in «Rpyal Ciné»: Benja^-
to Gigli in de film «Droommuziek».
ixïAy ae Üfa-aktüaliteiten, en" een kul-
irinm. De vertooningen gaan door als
jïr gewoonte.

Allerlei nieuwsjes.
}ïej. J. "Vandewalle kreeg een gevan-
lisstraf van .1. maand voor het ver-
dien van een «schein».
De genaamde Gunst, dié vóór en-

|e weken' bij een moto-ongeval tegen
paal botste en daarbij een hersen-

ludding opliep, komt nu aan de ge-
Ken van een hersenvliesontsteking,
Jnneer hij reeds buiten gevaar scheen
I bezwijken. .
1- De 97-jarige oud-Leopoldist Leo-
lid Huyghe, «NonkelVLee» genaamd en
Inende in da Visschersstraat,. heeft
Ih bij het warmen aan de kachel zoo
|?ig verbrand aan beenen en knieën,
| hij bij hoogdringendheid naar de
niek van Krxokke moest overgebracht

|rden. , •'
Daar er sinds gerüimen tijd te

list aan kansspelen werd gedaan, heeft
1 rechterlijke politie Zondag .1.1. plots
m inval gedaan in verscheidene her-
Irgen. In Hotel «Ma Campagne* kon-
|n de' spelers bijtijds, met hun mate-
lal uit de voeten.: In «Café Tour et

», Kursaalstraat, échter werden een
irtal personen opgeleid, waartegen
loces-verbaal werd opgemaakt. De
purpolitié zet zijn opzoekingen voort.
l_ De geriaamde V. d. B. , Valentine,
louw Frans De Koninck, deed wegens
" gibberigheid, zulk een ergen val dat
i zich daarbij een arm brak.

Erge zedenfeiten.
|De 81-jarige De Gr... L. uit de Mouffe-
taat, werd wegens aanranding op. de
ftbaarheid van minderjarigen aange-
uden en naar Brugge overgebracht.
or dergelijke feiten heeft hij.nauwe-

Iks enkelen tijd geleden een geyange-
fsstraf vari 1 jaar uitgeboet..

f Vergunning zuiyelprodukten.
|De houders van een vergunning 1941
IOT den verkoop van zuivelprodukten
lenen deze vergunning te behouden tot
ft hun de nieuwe vergunning 1942
[Wdt opgestuurd. Dit zou nog tot einde
fbruari kunnen rduren,

Winterhulpfeest.^.
|0p Zondag 25 JanuanV te 15 u., ver-
fst het volkstooneel «Excelslr» zijn tal-
like liefhebbers, voor de derde maal
eüs dezen Winter, op een prachtlgen
oneelavond welke doorgaat ten bate

Winterhulp. Wordt opgevoerd: het
Nchledkundlg blijspel «De Molen > van
Jtas-Souci» in 3 bedrijven van Otto
lartlng, '
Iwij willen aan de talrijke kljkgragen
fn raad geven: zorgt zoo gauw;moge-
tfc vpor üw 'plaatsen. Bespreekt. ze tlj-
flijk In het bureel van Winterhulp, bij
J- prppagandlsteri pf in de «Centrale
ppierhandeb, dan zult u niet varen

oals voorgaande maal als de talrijken
" geen plaats meer konden bemachtl5-
t.

Vrijwilligers L. B.
J t)e heer Burgemeester doet een óp-
l°ep tot alle Jongens boven de 17 Jaar
F» zich aan te melden als vrijwilligers
|oor de L. B. (Luehtbeschermingsdlenst).
^leningen en lesuren worden vergoed

|an 5 fr. per uiif. r '
_ Wij verhopen dat deze oproep vurig
1*1 beantwoord worden. Voor, deze Jón-
I«ns is het een eenlge gelegenheid om

" In te wijden In de beginselen van
jeneeskunde en verbandlngsleer; en
. ira het mocht noodlg blijken èn be-
l̂ ep op hen wordt gedaan, zullen zij

* aat staan óm de gemeente en hun
ieburgers dienst te bewijzen.

Blankenberge
I Apotheekdienst.
Zondag 18 Januari zal de apotheek

J. Segaert, hoek Visschers- en West-
straat, gansch den dag open zijn.

I Fonteiniersdienst.
Vanaf Zondag 18 tot en met Zaterdag

24 Januari zal . de fonteinier Van de
Püttë Marnix, 25 Karel Deswertlaan, den
dienst waarnemen.

Programma van Vrijdag 16 tot en met
Donderdag 22 Januari:

Cinema's.
COLISEE, Kerkstraat. — 1. Ufa-ak-

tualiteiten; 2. Documentaire film; 3. «De
Weg der Vrijheid», met Hans Stuwe en
Zarah Leander.

PALLADIUM, Kerkstraat. — Ufa-
aktualiteiten; 2. Wetenschappelijke film
3. «Erika», met Karin Hardt en Paul
K l i n g e r . • • • • _ • •

Zondagnamiddagvertooning te 3 ure;
avondvertoonirigen • te' .7.30 • ü.

1 Kon. Gild St. Sebastiaan.
Op Zondag 18 Januari, te 2 ure stipt,

groote"-schieting op twee wippen. Men
is niet verplicht op beide wippen te
schieten. .

1. Staande wip (overdekt), 500 fr. ge-
waarborgd, 2 spelen hooge; 15 frank in-
leg, terug 10 fr.

2 Liggende wip, 500 fr. gewaarborgd,
2 spelen hooge; 15 fr. inleg, terug 10 fr.

Beschrijvers: De Ketser Jos., Segaert
Juste (zoon) en Willems Pierre. .

De zaal zal goed verwarmd zijn en
iedereen is welkom.

• Ping Pong Blahkenberge.
Zondag laatst kwam de Ping-pongclub

«De Cirkel uit Heist de locale club Tip-
Top (A ploeg) in het Hotel Richmond
bezoeken om er een gewestelijke match
te spelen. De wedstrijd liep over een
tien enkel heerehspel en werd, bijna op
de gansche' lijn, schitterend door de
Blankenbergsche club mét 9 overwinnin-
gen tegen 1 gewonnen.

Hier volgen de.volledige uitslagen:
R (BC) p M t t 3

den in v'ien winkel Nukkerstraat 64; voor-
löopig wordt^er nog mè ar boter te. kpöp
geboden, doch binnen: afzienbarèn tijd
zullen óök melk en eieren volgen. Noch-
tans zou het best zijn de bevolking in
kennis te stellen wanneer Tiedpelde win-
kel geppend zal zijn, iets wat thans uit
het oog werd verloren. ;

— Wij hebben reeds het Invperen van
de yischkaart gemeld in onze gemeente,
wij hebben er zelfs bijgevoegd dat èr
wat meer versche in plaats van gerook-
te, visch zou moeten worden te koop ge-
steld. • :• • . •

Naar verluidt is het uitgesloten dat
Breedène versche haring zal ontvangen;
indien zulks met de werkelijkheid over-
eenstemt, verwachten wij dat het ge-
meentebestuur de 'noodige Voetstappen
zal aanwenden opdat ook aan onze be-
volking de kans zou worden gegeven
versche vischwaar te'koopen.

• Bericht aan de Ouders.
De ouders zouden goed doen hun kin-

deren eens terdege op het hart te druk-
ken alle briefjes of plakkaten die in. de
gemeente worden uitgehangen door het
Gemeentebestuur of gelijk welke dien-
sten, niet te beschadigen of af te ruk-
ken, gezien1 ze moeilijkheden op den hals

f

zullen* halen.
Onlangs hebben wij nog soortgelijk

geval vastgesteld in de Nukkerstraat, te
Slijkens waar een a.anplakbrief betref-
fende de identiteïtskaartenhernieuwing
voor de vreemdelingen door enkele ben-
gels moedwillig werd afgerukt. Wij wij-
zen hier op het feit dat, de ouders ver-
antwoordelijk zijn voor de daden van
hun kinderen.

Ook het onderwijzend personeel zou
tijdens >ie schooluren de kinderen op
het bestaande verbod kunnen wijzen.

• Voor onze Krijgsgevangenen.
Zondag 1.1. werd er ook in onze ge-

meente een omhaling gedaan voor de
krijgsgevangenen. Wij zijn er van over-
tuigd dat elk volksbewust persoon zijn
plicht zal vervuld hebben-tegenover on-
ze landgenooten die in krijgsgevangen-
schap vertoeven.

••••••••••••••«•••••••••••••••••••••••••••e*

Nieuwpoort
• Nazicht der Visschers-

yaartuigen.
We vestigen nogmaals de aandacht

der reeders dat binnenkort wordt over-
gegaan tot het jaarlijk&ch nazicht der
schepen.

De Zeevaartinspectie steunt er op dat
de vaartuigen aan een streng onderzoek
zullen onderworpen worden öf zij in den
verek-chten toestand vurkeeren om zee
te kiezen en of zij voldoen aan de be-
palingen van de wet.

• Niet-verzekerdë vaartuigen.

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

Ko3teloote opleiding. Op ver-
zoek koml inspecteur ten huize.

Verzekeringsmaatschappijen

MERCATOH
. ; Frankrijkloi. 33

Feiten van de Week

Het
DoJiderdag 8 Jamiari.

algemeen Japansch offensief
werd in Zuid-Malakk.a ingezet. Bij de
doorbraak van de stellingen van Kwala
Lumpur werden 14.000 Austrafters ge-
vangen genomen. Nederlandsch Indië is
besloteii haar petroleuminstallaties te
vernietigen. Voortdurend komen ' zware
luchtaanvallen op Malta heer. Men voor-
ziet dat dé Engelschen in Birma hetzelf-
de lot zullen ondergaan als. in Malakka.
Von Ribbentrop is te Budapest aangeko-
men.

: Vrijdag 9 Jariuari.
De Angelsaksische vloot is op verdedi-

ging teruggedrongen. Hetgeen er van de
Britsche Oosv-Aziëvloot is overgebleven
werd onder Amerikaansch commando
geplaatst. Het Amerikaansche moeder-
schip «Langley» zou tot zinken gebracht
zijn. Eden heeft verslag uitgebracht in
het Engelsche Lagerhuis over zijn be-
sprekingen te Moskou.

Zaterdag 10 Januari.
Kuala Lumpur werd door de Japan-

ners ingenomen. De Japansche troepen
rukken op naar, het voorterrein der ver-
dedigingsstellingen van Singapore. Ge-
neraal de Gaülle zou in ongenade ge-
vallen zijn. Duff Cooper werd terug naar
Londen geroepen. .

Zondag 11 Januari.
Er is groote misnoegdheid in het En-

gelsche Parlement. Australië is in twee
groote militaire commando's verdeeld.
De vrije Indiërs verklaren dat Engeland
zijn kansen op indië verspeeld heeft.

. ' Maandag 12 Januari,
Tüsschen Japan . en Nederlandsch-

Indië heerscht de oorlogstoestand. Ae
Japanners doen landingen op Noord-
Celebés en Tarakan. Olongapo op het
Bantaan werd bezet door de Japanners.
Twee Britsche destroyers werden tot
zinken gebracht door duikbooten. De
wol- èn pelsinzameling in Duitschland
heeft verrassende resultaten opgeleverd.

Dinsdag 13 Januari.
In Oost-Azië is de strijd uitgebreid:

Thailand en Birma liggen thans aan den
slag.' De toestand "van Singapore wordt

Notarissen

VAN GAILLIE
en

DE WYNTER

Wij melden reeds vroeger dat vanaf 1 siag, ue roestana van bmgapore worat
Januari, de vissehersvaartuigen die nietT steeds hachelijker. Op Celebes wordt de
tegen gewobn risico verzekerd zijn, niet Japansche opmarsch-voortgezet Aan t

e . g g
Van-Heeke R. (B.C.) -.— pe-Metter 3—0
Noël Henri (B.C.) — De Jonghe S. 3—0
Falleyn Th. (B.C.),— Grootaert 3—0
Vermoortele (BI.) — V-d.Kerckhóve 3—1
Van Tyghem (BI.) — De Wispelaere 3—0
Capiau G. ' (BI.) — Neyrinck 3—0
Blommaert R (BI-)— Schepens 3—0
De Brauwere F. (BI.) +- De Prmce 3—1
Segaert Eug- XBl.)^- De Métter C. 3—2
Vlietinck (H.) .— Claeys W;. (BI.) 3—1

• Burgerlijke Stand.
Geboorten: Minne Nicole, Vredelaan.
'Overlijdens: Roësséi Theophiel, 67 j . ,

wed. Sandelé Virginie (overleden te Uit-
kerke). •

Huwelijken: Westyn Albert met Ke-
tele Brigitta; Vanhaecke Germain, uit
Brugge mét Dekeyser Romanie alhier.
• Loop van den Burgerlijken

Stand gedurende 't jaar 1941.
190 kinderen werden geboren waarvan

94 jongens en 96- meisjes. De geboorten
zijn onderverdeeld als volgt:

Kinderen wier ouders te Blankenberge
hun wettig verblijf haddenf'60 jongens
en 57 'meisjes;

Kinderen wier ouders in andere ge-
meenten hun wettig verblijf hadden: 34
jongens en 39 meisjes.

Er werden 130 overlijdens 'ingeschre-
ven waarvan 73 van het mannelijk ge-
slacht en 58 van het vrouwelijk geslacht.
Zij zijn onderverdeeld als volgt:

Personen die hun verblijf te Blanken-
berge hadden: 50 mannen en 48 vrou-
wen; •

Personen die in een andere gemeente
gehuisvest waren: 15 mannen en 3 vrou-
wen;

14 inwoners van Blankenberge zijn in
een andere gemeente overleden, te we-
ten: 7 mannen.én 7 vrouwen.

49 huwelijken werden voltrokken en
3 echtscheidingen uitgesproken.

Breedène
• Burgerlijke Stand.

HuweVjksaffcondigingen : Dedoelder
André, metser en Van Hercke Alice, z.b.,
wpnende alhier.

Bericht.
Twee ïeden van de Cpmmlssie van

• Kontroleur ontvangt een
vuistslag.

Bij het haringlossen aan de kaai, had
visscher C... een zootje haring aan den
kraanman gegeven: Kontroleur V. die
het spel had gaande geslagen, trok op
den kraariman af en ontnam zijn visch,
waaróp' de visscher den toezichter een
vuistslag toebracht.- Klacht werd inge-
diend . . '

• Hebt U reeds genoteerd?
Op Zpndag , 1 Februari komt Dr. Jef

Van de Wiele naar Nieuwpoort.

• Kreiskommandantur.
De personen die voor aangelegenheden

zich naar het Kreiskoifmandantür van
leper moeten begeven, worden er op at-
tent gemaakt dat vanaf heden de bu-
reelen 's 'namiddags gesloten zijn.

De dagen voor het publiek zijn vast-
gesteld: iederen Maandag, Dinsdag,Don-
derdag en Vrijdag van 9 tot 12 uur.

• Voor onze Krijgsgevangenen.
In den schoot van de plaatselijke af-

deeling van het Ropde-Kruis werd een
afdeeling gesticht vpor Hulp aan krijgs-
gevangenen. Daar het vereenden voor
colli's aan de gevangenen onderworpen
is aan bepaalde modaliteiten, gelast
zich het plaatselijk komiteit met deze
taak. De standardprijs van een colli
voor de gevangenen is 20 fr. Men kan
adressen opgeven van krijgsgevangenen
wie men begeert een dergelijk colli te
sturen, bij den heer L. Van Hove, O. L.
Vrouwstraat, 37.

• Burgerlijke Stand.
Geboorten: Renier Nicole, van Arthur

en Byloow Elisabeth.
Sterfgevallen: t Jaëckx Maria, echt.

De Greef Basiel, 48 jaar.
Huwelijksafkondiglngen: Legeln Hen-

Openbaren Onderstand hebben ontslag d n £ , visscher met Verjeene Jeannine,
genomen, alsook hun plaatsvervanger. ?;• ,b- beiden alhier; Pottié Marcel, ar-

Deze personen moeten vervangen wor- beider met Aesaert Gerardina, z. b. bel-
den. Kandidaten worden aanvaard tot a e n a i"ier.
22 Januari 1942. Nadere inlichtingen te
bekomen op het bureel van den Open-
baren Onderstand,.. Dorpstraat, 113, te
Breedene-Dorp.

• Bevoorradingsnieuws.
Vanaf Maandag 26 tot en met Wpens-

dag 28 Januari 1942 zal er wórden over-'
gegaan tot de uitdeeling van de rant-'
soeneeringszegels in het Bureau voor
Bevoorrading, School Ibis, telkens van
9.30 tot 12 en van 14 tot 17 uur. j

De zegels zullen slechts worden afge-
leverd aan het hppfd van gezin of de
echtgenoote pp vertoon van zijn (haar)
Identiteitskaart en alle rantsoeneerlngs-'
kaarten van het gezin,

Opk de aardappelkaarten moeten wor- •
den voorgelegd vppr degenen die geen
voorraad hebben. I

— Vanaf Maandag 19 tot en met za- '
terdag 24 Januari 1942, telkens van 9.30
tot 12 uur, zal er worden overgegaan tot
de uitdeeling der melkkaarten voor de
kinderen van 6 tot 14 jaar In het bureel
van Bevoorrading tè Slijkens, !

Het hoofd van het gezin of de echt-
geriopte inpet zich persoonlijk aanbieden
voorzien van alle noodige stukken. j

Het Gemeentebestuur vestigt er drln- J
gend de aandacht op dat na de vastge-:
stelde dagen onder geen enkel vóór-;
wendsel melkkaarten zullen worden af-,
geleverd. Voor de eeuwige telaatkomers |
dus een waarschuwing!

— Een zuivelwlnkel zal opgericht wor-1

van Leningrad werden 22 bunkers

Marktberichten

tegen gewoon risico verzekerd zijn, niet
meer zullen mogen uitvaren. Thans wor- .. , . _ _ , , , . . ,
den maatregelen getroffen en zullen on- vernield. In Engeland werd een staal-
middellijk toegepast worden aan de niet e n uzerafvalinzamelmg bevolen.

Iverzekerde vaartuigen. De reeders heb-]
Iben dus alle belang zich onmiddellijk
bij hun onderlinge, verzekering «Hulp in
Nood» aan te sluiten.

Deze vereeniging is gewaarborgd van
den Staat en de reeders genieten daar-
enboven van talrijke voordeelen.

De heer Alfons Dumon, Kaaistraat 3,
fungeert^ als agent van de visschérsyer-,
zekering-, «Hulp in Nood».. Alle ..nadere
inlichtingen kunnen bij hem ingewon-
nen worden. . ;

De Vischaanvoer ter Kust
TIJDSTIP VAN 1 TOT 10 JANUARI 1942

,In;_onze verscheidene visscherijplaat-
seri~werd- e r ' aan de ' hopfdgroëpèèririg
«Visch èri Visscherijprodukteri» gédüfen-
de dé voormelde periode vpor 8.731.358,20
frank visscherijwaren afgeleverd.

Het. tptaal gewicht bedroeg 1.089.654
kgr. fiieronder was er 1.289 kg. garnaal,
7.613 tfg. sprot, 1.070.065 kg. ijle haring
en 10.687 kg. visch.

. De waarde van den aanvoer in de ver-
scheidene visscherijplaatsen wordt als
volgt opgegeven:
Oostende
Nieuwpoort
Blankênberge
Grevelingen
Blankenberge strand
Heist . . •
Middelkerke '
Koksijde
De Panne

te Oostende.

Den DINSDAG 20 JANUARI a.s., om
3 u. in de gehoorzaal van het Vredege-
recht, Gerechtshof, Hendrik Serruyslaan
te Oostende:

TOESLAG

van

STAD OOSTENDE

1, Een Woonhuis
met poort en magazijnen, Edith Cavell-
straat 6; groot 256 vm.

Ingesteld: 230.000 fr.

2. Een Café-Pension
«Au nouveau Petit Paris», Edmond La-
ponstraat, 1; groot 128 vm.

Ingesteld: 350.000 fr.

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

Ingesteld: 145.000 fr.

4. Een Gafé
Vooruitgangstraat, i2 (Hazegras), gropt
80 vm.

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

dag en Vrijdag van iedere week van 2
tot 4 uur.

Alle inlichtingen bij den notaris Van
Caïilie, 6, Kapucienenstraat en bij no-
taris De Wynter, Kerkstraat, 43, te Oos-
tende. • (641)

Kantoor van Notaris

J. GHYOOT
Koningstraat, 54, Oostende.

Bij Sterfgeval

Meubelveiling
Op DONDERDAG 22 JANUARI 1942

te 14 u.. stipt, ten sterfhuize

Torhoutsteenweg, nr. 134
. te Oostende
OPENBARE VERKOOPING van huis-
meubelen, winkelinrichting en getuig t
der uurwerkmakerij, uurwerken, wek-'
kers, lijfsieraden, radiotoestel,^bedde-
goed, linnen, keukengereedschap, enz... '•

Gereed geld en 16 % onkosten. i
Bezichtiging den dag der verkooping

tüsschen 10-12 u. (627)

Notaris

VAN CAILLIE
• te Oostende

fr. 633.763,—
5.126.041,—

7.984,—
2.950.533,—

681,—
1.064,—

• 576,-
4.281.45
6.435,75

- . fr. 8.371.538,20

NIEUWPOORT
VISCHAANVOER VAN DECEMBER 1941

Gedurende de maand December 1941
werd er aan de Aankoopcentrale afge-
leverd:

Garnalen: 8181 kg. voor 81.810 fr.
Visch: 46.823 kg. voor 551.371 fr. Haring:
734.347 kg. voor 5.882.583 fr. Sprot: 423
kg. voor 3384 fr.

Totale aanvoer van de maand: 789.774
kg. vpor een waarde van 6.519.148 fr.
VISCHTOEVOER VAN HET JAAR 1941

In het afgeloopen jaar werden te
Nieuwpoort aangevoerd:

Garnalen: 421.383 kg. voor een bedrag
van 5.129.135 fr. Sprot: 410.305 kg. voor
2.886.443 fr. Haring (vangsten begonnen
December): 734.347 kg. voor een bedrag
van 5.882.583 fr. Visch: 617.160 kg. voor
8.902.079 fr.

De totale aanvoer van het jaar be-
droeg: 2.243.195 kg. voor een waarde van
22.800.300 fr.

Tegen in het jaar 1939, boekte men
voor aanvoer van garnalen: 315.015 kg.
gemijnd voor 1.095.516 fr.

Visch: 1.180.404 kg. voor 4.126.326 fr.
Totale aanvoer: 1.495.419 kg. voor een

bedrag van 5.221.842 fr.
Aanwinst dit jaar: 747.776 kg. met een

meerwaarde van: 17.578.458 fr.

ZOEKLICHTJES

TE KOOP: Mazoutmotor, merk «Dela-
nay Bellerie», 10-13 P.K. met schroef, ge-
heel kompleet. Kan onmiddellijk ge-
plaatst worden in bopt. Zich wenden
bureel van 't blad pndet nr. 643.

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

(639)

VAST BENOEMDE ambtenaar wenscht
20.000 fr. te leenen in Ie hypotheek' vppr
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. Voorwiar-
den: Kaaistraat, 26, Oostende. (633)

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

OORLOGSSCHADE: Geteisterden kun-
nen kostelops alle inlichtingen bekpmen,
nppens expertisen en het indienen van
hun dossier, bij
ED. DE VLIEGER, Architect, Expert •
18, KON1NGINNELAAN, Oostende.

(629)

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

TE KOOP: Verschillende lpten bpuw-
grond. Voor inlichtingen te begeven:
18, KONINGINNELAAN, Oostende.

.(630)

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

Den MAANDAG 26 JANNARI a.s., om
3 u., in het café «Prins Boudewijn», St.
Sebastiaanstraat, 22, te Oostende:

TOESLAG

van
STAD OOSTENDE

EEN GERIEFLIJK

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

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

Ingesteld: 100.000 fr.

II

INSTEL

van

STAD-OOSTENDE

Een Woonhuis
Eendrachtstraat, 35; groot 188 v.m.

Te bezichtigen den Maandag, Woens-
dag en Vrijdag van 2 tot 4 uur. •

Alle inlichtingen ten kantore. (642)

StadNIEUWPOORT

s

A. B. C.
Diesel-
Motoren

S

Anglo - Belgian Cy

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

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

• Voorwaarden:
! a) Belg zijn, van gbéd gedrag en ze-
den en .voldaan hebben aan de wetten
pp de natipnale militie,

; b) gezpnd zijn en vrij van alle
f 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 vpor de oudstrijders van 1940,
35 jaar);

, d) de volledige leergangen van den
lageren graad van het middelbaar on-
derwijs gevolgd hebben of door een exa-
men bewezen hebben gelijkaardige ken-
nissen te bezitten;

i e) gedurende minstens drie maanden
werkzaam geweest zijn bij een dienst
vopr vpedselvpprzlenlng; pf door een
examen bewezen hebben de onderrich-
tingen op de voedselvoorziening te ken-
nen.

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

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) gebeürlljk de stukken die een vopr-

keurrecht bewijzen.
Wettelijke wedde.
Nieuwpeprt, 5 Januari 1942.

De Burgemeester,
Dr. A. Van Damme.

(631)

ZIELEMIS

Men verzpekt pns te melden dat
er op VRIJDAG 30 JANUARI^a.s.,
te 10 uur, in de kerk van SS. Pe-
trus en Paulus, een plechtige na-
dienst zal gëcelebreerd worden tPt
zielelafenis van

MIJNHEER
Theodoor VANDENBERGÏlE

en zijn werkmakkers
A r t h u r NIEUWENHUYSE

Albert GHYS
en

Marcel MAES
leden der bemanning van O.168
«Jpsèph-Marcel», varend uit de
haven van La Rochelle en vermoe-
delijk vergaan in den nacht van
Zondag op Maandag 14 December
1941.

Vrienden en kennissen worden
hierdpor tPt den dienst uitgehoo-
digd. (644)

Agence Ch. Seys
Rogierlaan, 21 Oostende.

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

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

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

stweg, Mariakerke-Northlaan. Prach-
tig onderhouden.

Kleine Villa, Opex, 90.000 fr.
Schoon Hèerenhuis, center van stad.
Schoone rapportvillas, Zeedijk bid Pal.

hotel. Alle confort. 300.000 fr.
Hotel-Pensioen, Zeedijk, 35 kamers.
2 Schoone Vïllas, Mariakèrke.
Burgershuis, Westende, gr. Baan.
Bouiogronden té Breedène, vanaf 20 fr.;

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

T E 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)

Belangrijke
Waarschuwing

Het Veld-Krijgsgerecht Brugge moest
in den laatsten tijd herhaaldelijk ge-
voelige straffen toepassen op de bewo-
ners van het kustgebied, omdat zij hun
toelating om het kustgebied te verlaten

j door verandering van den datum der
geldigheidsduur vervalscht hadden.

De bevolking wordt In eigen belang
gewaarschuwd tegen het bedrijven van
dergelijke strafbare feiten, die door de
Dültsché strafwet als vervalschïng van
wettelijke stukken aanzien wordt en bij-
gevolg met zware gevangenis bestraft
worden.

DE TIJD VLIEGT VOORBIJ !

Daar U, zooals Iedereen,
deel neemt aan de

Loterij Winterhulp
KOOPT UW BILJET NU!

Aldus, zult U,

MITS ENKELE FRANKEN,
de gelegenheid niet laten ontgaan

EEN FORTUIN TE WINNEN

OP ZATERDAG 31 JANUARI
(688)



c HET VISSCHERIJBLAD »

Svair onze Visscherij
Wereldoorlog

(Vervolg)
yOLLEDiGE UITWERKING DER
BESCHERMINGSMAATREGELEN

Dat dé economische toestand van on-
ze visscHerïj in i933 nog steeds afhanke-
lijk is van de beschermingsmaatregelen
te haren opzichte genomen, blijkt uit het
feit dat er in het begin van dit jaar
voornameljk nadruk gelegd werd op de
noodzakelijkheid en de middelen om het
toezicht op dè uitvoering der contingen-
teering te verscherpen. De wenschen van
den Hoogen Raad voor de Zeevisscherij,
die zich met deze aangelegenheid bezig
hield, werden in ruime mate in acht ge-
nomen. De hoofdbekommering bleef de
contingenteering der rondvisch, en het
duurde niet lang vooraleer zich een
nieuw offensief deed gelden, ditmaal
niet alleen tegen de beperking van de
rondviseh, maar ook tegen de algemeene

d i h i dan 040 muitsluiting der visch
lang.

Daarentegen kwam

min dan 0.40 m.

het actiecomité
der seevisscherij, steunend op den, eco-
nomischen nood van onze reederijen,
van zijn kant met radikaler voorstellen
voor den dag, namelijk: .

a) beperking tot het uiterste van den
invoer;

b) uitsluiting van den consignatlehan-
del; - •

c) heffing van een taks op de ver-
gunningen van vischinvoer van 1 frank
per kg. voor de gewone visch en 2,50 fr.
voor de fijnvïsch;

d) betaling aan de grens, eener taks
op het onderzoek der ingevoerde visch;
. e) invoerverbod van versche haring in
het trawlharingseizoen (Augustus-Sep-
tember);

f) afschaffing van de overdrachttaks
op dezeevisch;

, g) bijzondere en eenvormige tarieven
voor het vervoer van vischcolli aooals
voor zekere landbouwprodukten;

h) isothermische spoorwagens;
i) vermindering, der dokrechten;
j) bescherming der fabrikatie van on-

derprodukten der visscherij en van
vischconserven.

De vergunningstaks kwam aldus voor
de eerste maal in het programma der
bedrijfseischen der visscherij te voor-
schijn. De inwilliging zou eerst in 1934
bezegeld worden (0,50 fr. per kg. voor
gewone en 2 fr. per kg. voor flnvisch),
alsook die der uitvoering der moderne
spoorwagens voor het vervoer der zee-
visch.

Uit den wensen betreffende de dok-,
kaai- en mijnrechten ontstond een uit-
gebreide aktie bij de betrokken gemeen-
tebesturen; de uitslag was echter ont-
kennend.

• • • • •

Dat dergelijke eisenen in ruime mate
werden ingewilligd spijts bepaalde han-
delskringen in het binnenland er afzij-
dig, zooniet vijandig tegenover stonden,
werpt een schril licht op den wezenlijken
nood van sommige reederijen.

Ook wordt — en dit sinds jaren — een
achteruitgang vastgesteld in de samen-
stelling van onze visschersvloot. Deze
achteruitgang openbaart zich bijna in
alle reeksen van visschersvaartuigen.

Wat de stoomvaartuigen betreft is de
achteruitgang rampspoedig. Nog slechts
23 eenheden behooren toe aan drie ree-
derijen. De vermindering iri vergelijking
met 1932 (30 eenheden) bedraagt 7 of
23.t.h.

Daarenboven zijn nog 14 vaartuigen
buiten bedrijf en bijgevolg van geen be-
lang voor de nijverheid. Het zijn de
grootste stoomvaartuigen die de plaats
geruimd hebben: 2 van 60 tot 70 Ton;
2 van 80 tot 90 Ton en 1 van 90 tot 100
Ton en meer. Vermits de stoomvaartui-
gen een belangrijke factor zijn voor de
bevoorrading van de Belgische markt in
rondvisch, was het niet te verwonderen
dat vanwege de vischhandelkringen in
het binnenland een sterke actie uitging
die de afschaffing beoogde der contin-
genteering van rondvisch; afschaffing
die hen zou toelaten zich overvloediger
op de buitenlandsche markten, waar de
stoomvisscherij min of meer stand hield,
ie bevoorraden. .

De tonnemaat dèr stoomvaartuigen
slonk van 1.854 Ton in 1932 op 1.262 Ton
in het daaropvolgend jaar of ongeveer
met 32 t.h.
In het besproken jaar bedroeg het aan-

tal gedekte motorvaartuigen 446 tegen
452 in 1932; de vermindering bedraagt
bijgevolg 6 eenheden of ongeveer 2 t.h.
De tonnemaat dezer soort vaartuigen
was 6.864 tegen 7.035 in 1932 of een in-
krimping van ongeveer 3 t.h.

Terwijl in Blankenberge, Nieuwpoort
en Zeebrugge wij een aanwinst boeken
van wederzijds 1, 4 en 3 eenheden, wordt
te Oostende een achteruitgang vastge-
steld van 14 eenheden, wat opmerkens-
waardig is als men in acht neemt dat
de uitbreiding van onze vloot in deze ha-
ven in de laatste Jaren een sterken vorm
aannam.

De vergelijkende cijfers in de ver-
scheidene reeksen zijn de volgende:

— 10 P.K.
10— 59 P.K.
60—100 P.K.
101—150 P.K.
151—200 P.K. •
201—250 P.K.
2üO—600 P.K,

1932
19
207
102
55
52
15
2

1933
14
206
101
56
54
13
2

452 446
Men merkt op dat de achteruitgang

oi) twee uitzonderingen na, algemeen is.
De opene- of halfgedekte booten heb-

bin opnieuw dit jaar van hun aantal
. ingeboet; de telling op het einde van
1933 geeft op : 68 eenheden tegen 82
in het voorgaande jaar. Over het alge-
meen verdwijnen de eigenaars uit het
bedrijf. De opbrengst der kustvisscherij
laat niet toe hun uitbating in stand te
houden, ver van zich aan te passen aan
de vereischten van den tijd dien voor
dese visscherij steeds meer en meer
grootere vaartuigen vergt.

Kvenals de grootvlsscherJj maakt de
ku-stvlsscherij een crisisjaar door. Ter-
wijl de opbrengst van sprot- en haring-
seizoen ver van voldoende was, ontstaan
op gebied der garnaalvlsscherij even-
eens groote moeilijkheden die voorna-
melijk tot uiting kwamen in een geschil
ontstaan te Zeebrugge, tusschen gar-
naalvisschers en afkoopers. De bedoe-
ling van de bedrljfsvertegenwoordigers
was de beperking van den invoer van
gepelde en ongepeldè gafriaal.

Toen was de contingenteering van
den invoer van garnalen in Frankrijk
nog niet toegepast. De vrees voor even»
tueele tegenmaatregelen vanwege dit
land weerhield het Hooger Beheer
er van op deze begeerte in te gaan. De
noodzakelijkheid van doelmatige samen-
werking en propaganda vanwege de be-
langhebbenden werd aangenomen, als-
ook die van den verkoop van garnaal In
de mijn te Oostende, zooals te Nieuw-
poort, en te Zeebrugge, opdat de statis-
tiek verelscht voor de mogelijke contin-
genteering zou kunnen opgebouwd wor-
den.

Op het einde van 1933 werd door een
groothandelaar In garnaal uit Zéebrug-
ge de verklaring afgelegd dat de gar- '
naalhandel er geen bezwaar In vinden

zou dat het princiep der contingentee-rj
ring ook op de garnaal toegepast worde (
en dat een taks van 0.50 fr. op de ver-
gunningen van invoer in voege kome,
onder voorbehoud dat de doorvoer langs
België uit Holland naa: Frankrijk niet
belemmerd worde.

Wat onze Scheldevisscherij betreft,
wordt haar kwijnende toestand in 1933
bevestigd: men telt dit jaar nog 23
Scheldevisschersvaartuigen tegen 29 in
1932. In totaal zijn er nog 9 half gedekte
of open vaartuigen, die door een motor
voortbewogen worden. 14 zijn uitsluitend
met zeil voorzien; nog slechts 188 vis-
schers vinden daar een karig bestaan.

lyiet dit alles is onze zeevisschefijvloot
in het besproken jaar in totaal 37 een-
heden achteruitgegaan of ongeveer 6 t.
h. in vergelijking met 1932; de gezamen-
lijke tonnemaat viel van 8.889 Ton op
8.127 Ton, hetzij een vermindering van
9 t.h. De geweldige ineenstorting van
onze stoomvisschersvloot gaf hier den
doorslag.
(wordt voortgezet). W. C.

<De Oesterkweek in
Belgische cUOoteven

Echos

Besluiten
(vervolg)

Het komt ons niet toe deze kwestie
op te lossen. Deze twee dokken zijn ei-
gendom van den Staat. Het is bijgevolg
de Regeering die zal moeten beslissen
over hun bepaalde bestemming.

Maar zonder twijfel is het aan onze
commissie toegelaten nopens dit onder-
werp enkele feiten in herinnering te
brengen. ••••••-

De spuikom te Oostende wordt niet
gebruikt. Men schijnt bepaald tè verza-
ken aan het doel, waarvoor ze oorspron-
kelijk gebouwd werd.

Wij weten dat enkele jaren geleden
er sprake is geweest er een vrijhaven
aan te leggen. Maar andere plaatsen
zouden evengoed passen voor de moge-
lijke uitbreiding voor de.
handelshavei\. Anderzijds
heer Schepen van de Haven van Oosten-

d g
Oostendsche

oordeelt, de

De Biologie en de Visscherij
van den Haring

(Vervolg)

VIII. — Voedsel

De haring put zijn voedsel uit
het animale plankton en voedt
zich overwegend met schaaldier-
tjesj zooals aisgarnalen en roei-
sprietkreeftjês.

De 'voedseldiertjes worden met
het water langs de mondopening
naar binnen gezogen en het water
alleen, stroomt door de kieuwen
terug naar buiten, terwijl de
planktonwezens tusschen de kieu-
wen blijven hangen, zoodat de
kieuwen van den haring een ech-
te zeef uitmaken. Na een' zekeren
voorraad te hebben opgedaan wor-
den de voedseiresten van tusschen
de kieuwen naar de maag gevoerd.

Alleen de voedseiresten uit ani--
male oorsprong kunnen gemakke-
lijk van tusschen de kieuwen wor-
den ontruimd, terwijl het. vegeta-
tieve plankton, dat een geleiachti-
ge massa vormt, stevig tusschen
de kieuwen blijft plakken, waar-
door de kieuwenzeef verstopt, de
functie der kieuwen wordt ver-
hinderd én het le-ven van den ha-
ïing in 't gevaar komt te staan.

Bijgevolg kan de haring het
niet lang uithouden in wateren
waarin het vegetatieve plankton
overwegend voorkomt en is het
nutteloos den haring in deze wa-
teren na te jagen

Ten einde te voorkomen dat de
haringvaarders nutteloos hun net-
ten spannen en hun tijd verspelen
ware hei voor hen allernutcigst,
vooraleer hun netten* buiten boord
te zetten, te kunnen nagaan welk
soort plankton de bovenhand
heeft.

Hoe zouden nu de visschers, die
toch geen wetenschappelijke man-
nen zijn, het animaal- uit het
vegetatief plankton kunnen ver-
kennen ?

Professor Hardy, die een prak-
tisch wetenschappelijk mensch is,
heeft daaraan de gewenschte op-
lossing weten te geven, door het
vervaardigen van zijn «Plancton-
indicator».

De planktonaanwijzer werkt
eenvoudig, kan gemakkelijk door
den visscher worden benuttigd en
heeft aan de. Engelsche haring-
vaarders reeds groote diensten be-
wezen. Het apparaat bestaat uit
een metalen buis, waarvan de uit-
einden zijn yernauwd, tegenaan
het achterste uiteinde is een zeef
aangebracht, die men gemakkelijk
in en uit kan nemen, langs de on-
derzijde is het toestel bezwaard
met lood.

Hier volgt de werkwijze:
Op de visscherij aangekomen,

sleept men het apparaat buiten
boord, de vaart van het schip mag
de 6 zeemijlen niet te boven gaan,
zulks om te beletten dat het toe-
stel boven het water wipt. Na een
tiental minuten mag de indicator
terug binnen boord genomen wor-
den en de zeef worden uitgeno-
men. Zijn de planktonwezentjes,
die- aan de zeef kleven, rooskleu-
rig, dan heeft men te doen met
animaal plankton en belet niets
dat de • haring in dichte scholen
aanwezig zij.. Vormen de wezen-
tjes een bruine en geleiachtige
massa, dan heeft het vegetatief •
plankton de bovenhand en zulks
beteekent dat de haring daar on-
mogelijk kan tegenwoordig zijn en
men zijn netten verder moét gaan
spannen, t.t.z. in wateren waar
animale plankton de meerderheid
vormt.

Zulks zou dan geen op-goed-ge-
luk-af visscherij zijn, maar ge-
steund op de wetenschap waardoor
onze visschers veel tijd en geld
zouden winnen. .

IX, — Haringvisscherij
1. — VISCHTUIGEN.

Zooals gekend, wordt de haring
In de Noordzee, op twee verschil-
lende wijzen gevangen, met het
drijfnet of vleet en met den bór-
dentreil.

Het drijfnet of vleet Is een pas-
sief vlschtulg dat aan de opper-
vlakte van de zee wordt gespan-
nen, in de gebieden ,waar de ha-
ring vermoedelijk zijn doortocht
moet nemen. De vleet bestaat uit-
een reeks aaneen verbon den netten
die 1 tot 2 kilometer lang kan zijn,
aan de oppervlakte wordt het
drijfnet opgehouden door vaatjes
of rubberballons en de onderzijde
Is bezwaard met lood, zoodat het
net recht op en neer In zee hangt.
De afmetingen der mazen van dit
net zijn zoodanig aangepast, dat
de haring er alleen zijn scherpen
kop kan doorsteken, terwijl de
romp er onmogelijk door kan. Zoo-
dra de haring gewaar wordt dat
hij wordt tegengehouden, trekt hij
z ch terug, maar nu blijft hij met
zijn kleüwenvlekel tusschen de ma-
zen .hangen en kan. noch voor-
noch achteruit, zoodat hij gevan-
gen zit en moet wachten tot dat
de visscher hem uit zijn netellgen
toestand komt trekken, maar he-

laas in het vischruim zal terecht-

°Het haringnet is opgetuigd zoo-
als de gewone vischkor; de mazen
zijn Kleiner gebreid dan deze van
de gewone sieepüor. Bij de haring-
vangst dient sneller gekord, om te
beletten dat het loodzeil door den
bodem ploegt, want de haring
zwemt op weinigen afstand van
den bodem en moest men te traag
korren dan zou her net onder de
haringlaag visschen en in plaats
van haring, aodemvisschen van-
gen

Eigenaardig schijnt nu, dat be-
houdens enkela uitzonderingen,
niet met beide soorten vischtuig
gelijktijdig op dezelfde vangplaat-
sen met sukses kan worden ge-
vischt. Toen men over een veer-
tigtal jaren tot de ontdekking was
gekomen, dat het mogelijk .was
ook haring met het treilnet .te
vangen', gingen de trawlers de

-plaatsen opzoeken waar de vis-
scherij met drijf netten goede
vangsten opleverde, in de overtui-
ging, op die plaatsen, met > het
t-reunet insgelijks rijke vangsten
buit te maken. Deze zienswijze
werd echter teleurgesteld, daar de
trawlers daar niets vingen. •

Nu we meer afweten van de le-
vensgewoonten van den haring,
verwondert deze uitslag ons niet
meer. Tegenwoordig weten we dat
de haring een pelagisch visch is
én hij. zich in dé verschillende
waterlagen ophoudt, b.v. gediiren-
de de mestingsperiode vertoeft de
haring aan de oppervlakte en dat
is in de planktonlaag, waaruit hij
zijn voedsel put. Gedurende' dé
rJjpingsperiode die daarop volgt
neemt-de eetlust af en hoeft;hij
niet gedurig ;n dé planktonlaag.te
verblijven én lééft dè haring on-
verschillig/eens aan de opper-
vlakte of bij den bodem; alsdan
maakt men met beide vlschtüigen
goede vangsten. Nu volgt de. paai-
periode en verblijft de haring
overwegend bij déri bodem, waar-
op hij zijn geslachtsprodukten af-
strijkt. De haringvisscherij door
middel van drij/netten wordt hu
stopgezet en van nu af worden" de
beste viangsten buitgemaakt mét
het treilnet. '

, 2. — VANGSTPLAATSEN.
a) Voorjaarsharing.

In het vroege voorjaar, April-
Mei, vangt men den haring op de
VIkingbank, deze haring is ijl en
mager («Voorsild*).

Op de Reef wordt insgelijks in
het vroege jaar haring gevangen;
het is een maatjesharing, d.w.z.
in het begin van zijn mestlngs-
periode.

b) Herfslharing.
De eigenlijke Noordzee-haring-

visscherij begint einde Mei, ze
heeft de Schotsche haring voor
doel.. Van einde Mei tot Juli wordt
hij. aan de Shetlands gevangen.
Van Juni tot Augustus in de Firth
of Moray, op de Fladengrond en
in de omgeving van de Lingbank.
In September en October vangt
men haring op de Doggersbank en
haar omgeving.

'Tegen het midden van October
begint de groote haringvisscherij
op de Engelsche Wal en nu heeft
ze de Bankharing van de Zuidelij-
ke Noordzee voor doel. Deze vis-
scherij duurt tot December, eerst
bij Yarmouth, Lowestoft, Smlths
Knoll, Ruftingen, Sandetti, om te
eindigen in het Oostelijk gedeelte
van het Kanaal.

Van half December Is de Bank-
haring ijl en nu wordt hij druk-
nagejaagd op de Belgische en
Fransche kusten; maar meestal
van Grevelingen tot Boulogne. .

Deze ijle-harlngvlsscherij duurt
gewoonlijk tot einde Februari.Van
hier verdwijnt de haring spoorloos
en zijn visscherij wordt nu stop-
gezet. Gedurende 3 maanden zal
r nu in de Noordzee geen haring

worden ontmoet.
X. — Economische waarde

van den haring
In de Europeesche wateren wor-

den er jaarlijks gemiddeld 1 mil-
llard 500 millloen kg. haring buit-
gemaakt. Wetende dat er gemid-
deld 8 individus in één kg. gaan,
beteekent deze vangst een verdel-
ging van meer dan 12 mllllard In-
dividuen.

In de Noordzee bekleedt de ha-
ring, voor wat zijn vangst In ge?
wicht betreft, den eersten rang.
In 1936 bedroeg de haringvangst
In deze zee 1 mllllard 33 millloen
kg., die 1 milllard 130 mlllioen
frank opbrachten .

In België werden er dit jaar
10.644.000 kg. geland en de op-
brengst beliep 9.250.600 frank

De haring wordt op veelvuldige
manier den verbruiker aangebo-
den: versch, gerookt, gemarineerd
enz.

De haring is de koning dèr vis-
schen; het Is de eenlge vlschsoort
die zich mag roemen, zoowel den
Koning als den nederlgsten werk-
man te worden aangeboden. HIJ
maakt een goedkoop en voedzaam

ftdl uit.

de dat de oude opvatting van een vrije
haven niet meer beantwoordt aan de
vereischten .van den tegenwoordigën tijd.
De kom schijnt insgelijks voor net mi-
litair yliegwezen niet meer te kunnen
aangewend worden, want de loods voor
watervliegtuigen, heropgebouwd na den
oorlog aan het Oostelijk uiteinde van
de kom, werd nooit gebruikt.

In deze voorwaarden schijnt de ge-
dachte, de spuikom te Oostende aan te
wenden voor de oesterkweeki te verdie-
nen aan een nauwkeurig onderzoek on-
derworpen te worden, want buiten dat
deze nieuwe bestemming èen belangrijke
nijverheid zou doen ontstaan — de
voortbrengst van oesterbroed en hec
kwe'eken van jonge oesters — zou ze bo-
vendien de mogelijkheid bieden den
Staat inkomsten te verschaffen door de
verhuring van een dok dat tot nu toe
niets opbracht.

Voor net handelsdok te Nieuwpoort is
de toestand niet zoo eenvoudig.

Er is hier immers sprake van een dok
bestemd v.oor handelssphepen te ont-
vangen. Nochtans gedurende het tijd-
stip dat de haven van Nieuwpoort hét
toppunt van haar bedrijvigheid kende,
namelijk gedurende het tijdstip van den
heropbouw der verwoeste gewesten,
moest de scheepvaart het stellen zonder
deze kom, die slechts verscheidene jaren
na de vijandelijkheden kon gebruikt
worden.

De handel langs de zee schijnt niet te
veel geleden te hebben door dezen toe-
stand: de zeeschepen, die de haven van'
Nieuwpoort aandoen, schijnen de voor-
keur te geven aan de kaaien'van den
Yzer. Inderdaad, de diepte van de vaar-
geul is gering. Alleen kunnen de sche-

ipen met geringen diepgang er doorva-
jren. Aan de kaai worden ze gelost en
| geladen in een tijdspanne van enkele
iuren. Zij hebben er bijgevolg geen be-
lang bij hun verblijf te verlengen en den
tijd af te wachten van het openen van
een vlotkom en aldus hun kosten te ver-
hoogen door het binnen-"en buitenva-
ren. De bevestiging van dezen toestand

! spruit voort uit de vaststelling dat de
ikaaiinstellingen Van het handelsdok om
Izoo te zeggen van geen tel waren en in
! deze omstandigheden is het verkeer uit-
j gebleven. Deze toestand zal blijven be-
j staan, tenzij de Regeering geneigd is
'de groote en noodzakelijke uitgaven te
idoen om groote diepten in de vaargeul
| tot stand te brengen en te behouden.

De benuttiging van de kom schijnt
f slechts de belangstelling opgewekt te
,: hebben vanaf h-v. oogenblik dat onze
^Instelling tot oeiterkweekproeven over-
gegaan is.

i Er werd opgeworpen dat deze kom een
|scnuilplaats zoi bieden voor de kleine
iyachts, die de haven bezoeken geduren-
> de het badseizoen of die zouden weri-
'schen er te overwinteren. De yachting-
.' sport verdient heel zeker aanmoediging
•in België. Maar zelf voor déze bijzonde-
. re bestemming zou het hahdelsdok- van
Nieuwpoort, kom waarvan het getij af-
hangt van een sluis die het water te-
genhoudt, veranderingen moeten on-
dergaan. De bevoegde overheden die
rechtstreeks i belang stellen in yachting
achten dat dit dok niet aan een nood-
wendigheid beantwoordt. Deze toestan-
den zijn ten andere • goed gekend door
het Beheer van het Zeewezen en dit
van Bruggen en Wegen en het is niet
van belang ontbloot hier aan te stiPr
pen dat het vraagstuk insgelijks het Be-
heer, der Domeinen belang Inboezemt
ten aanzien-van de inkomsten, die er
in de toekomst aan de schatkist zouden
kunnen bezorgd worden door het in aan-
besteding geven van deze kom.

Tenslotte zijn wij er toe gekomen door
onze proefnemingen te vragen en aan te
bevelen dat de spuikom van Oostende en
het handelsdok te Nieüwpoort; na aan-
besteding, ter beschikking zou gesteld
worden van de oesterkweek.

We zijn er ten volle van bewust dat de
studie van deze kwestie, die verscheide-
ne departementen aanbelangt, met voor-
zichtigheid moet gedaan worden. Zij
biedt verscheidene uitzichten en werpt
princiepskwesties op. Men mag vreezen
dat ze niet zal voltrokken zijn voor het
in uitbating stellen in hel begin van
1936. Het is echter vanaf de maand Ja-
nuari, dat' een aanbesteder zich, in het
voorkomend geval, moet bezig houden
met- den aankoop van jonge oesters en
de oprichting van hetgeen noodzakelijk
is met het oog op de eesterteelt.

Om deze reden komt het ons voor dat
voor het handelsdok te Nieuwpoort een
overgangstijdstip moet. voorzien worden
waarvan de duur op één jaar kan ge-
steld worden.

Een andere reden brengt er ons toe
insgelijks voor te stellen voor de spui-
kom te Oostende de aanbesteding voor •!
een jaar te verdagen. Zooals we hooger
uiteengezet hebben is het slechts vanaf
dit jaar dat grondige proefnemingen
konden gedaan worden in de spuikom
te Oostende en indien men er toe geko- :
men is oesterbroed te oogsten In belang- '
rijke hoeveelheden, weten wij nog niet
hoe het staat niet de oogst van deze ,
geheel jonge oesters. Zij moeten hun '
eersten Winter doorbrengen in weinig
diep water. Het gevaar is zeer groot dat
de vorst er een groote hoeweelheid zal
vernietigen. De regen en de sneeuw
kunnen in de kom groote hoeveeheden <
zoet water aanvoeren. In andere woor- '
den kan de proefneming niet als vol-
trokken beschouwd worden. ' ;

Om deze reden stelt de commissie
voor de oesterkweekproeven in de spul-
kom te Oostende voort te zetten met de
samenwerking van de huidige uitbaters
mits de overeengekomen voorwaarden in
de vergadering van 13 April 1935 te Oos-
tende vastgelegd, namelijk:

«Er moet verstaan worden dat vanaf
het oogenblik dat'de spuikom mogelijk-
heid schijnt te bieden van een normaal,
handelsrendement, er zal overgegaan
worden tot de verhuring van loten toe-
gekend per aanbesteding en dat de hui-'
dlge genothebbers van de machtigingen j
geen aanspraak zullen kunnen maken op
eenlge vergoeding, noch overname van
materiaal of produkten, Indien de toe-
lating hun zal ontnomen worden».

Dit stelt voorop dat de Staat, in het
onderhavig geval vertegenwoordigd door
de bevoegde commissie, eenlg recht van
toezicht zou hebben op de rekenplichtlg-
heid van de uitbaters en het zou onge-
twijfeld nuttig zijn dit te hunner ken-
nis te brengen.

Wij zouden, willen te dier gelegenheid
vragen aan het Bestuur van het Zeewe-
zen, de mogelijkheid te willen onder-

zoeken aan de twee groepen uitbaters,
.toe te laten gebruik te maken van de
ongebruikte loods, dfe ten Oosten van de
kom opgetrokken is om èr over te gaan

; tot het losmaken, het kuischen en het
..kalken van de broedverzamelaars.
• Wanneer het vast staat dat de uitba-
ting der, kom de mogelijkheid biedt van
een handelsrendement, zou het billijk
zijn een vergoeding te doen betalen voor'
het bezetten van de loods waarvan spra-
ke, die aldus eenlg nut zal opleveren.

(Wordt vervolgd).
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het Provinciaal Bestuur; bereiken
den niét in aanmerking ' genomen'
; De ingezetenen van Brugge, Kori
Möeskroeh, Oostende en Röëselaret e n z i c h r e P n t s t r e e k s wenden tot
s g f v a n de s*d waar ze

Bij besluit van 11 Oktober 1941 wordt
aan den heer Aspeslagh A.-J.-J., direct
teur bij het bestuiuvvan het Zeewezen,
met ingang van :1- Januari 1942, eervol
ontslag uit zijn ambt v)êrleénd,. met
machtiging om aanspraak op. pensioen
te maken, tot het voeren van den eere-
titel vari zijn ambt en het dragen van
de ambtskleedij. - .

\ ' LOTERIJ WINTERHULP
Uitslag van de trekking van 10 Januari

1942 der 12e schijf van de Loterij Win-
terhulp:

Zijn betaalbaar met .100 fr.: de 20.000
biljetten waarvan het nummer eindigt
op 2.

Met 250 frank: de 2.000 biljetten waar-
van het nummer eindigt op 59.

Met 1.000 fr.: de 400 biljetten waar-
van het nummer eindigt op 594 en 348.

Met 5.0Ó0 fr.: de 40 biljetten waarvan
het nummer eindigt op 5182 en 5381.

Met 10.000 fr.: de 20 biljetten waar-
van het nummer eindigt op 4109. .

Met 25.000 fr.: de 12 biljetten waavran
hét nummer eindigt op 29596, 41401,
55010,-57898, 69564, 24577.

Met 50.000 fr.: de 8 biljetten waarvan
het nummer eindigt op 11073, 80966,
46412, 79894; . -

Met 100.000 fr.: de 5 biljetten dragen-
de de nummers 292584, 291298, 151002,
131675, 266416.

Is betaalbaar niet 1.000.000 fr.: het
biljet dragende het nummer 149185.

ARRONDISSEMENTSFONDSEN
VOOR MEESTBEGAAFDEN

De aanvragen om een studieleening
uit het Fonds der Meestbegaafden, voor
het schooljaar 1942-1943, moeten bij den
heer Gouverneur van de Provincie vóór
15 Maart 1942 ingestuurd worden^

De aanvragen welke na dien datum,

De v e r d i e n s t e n d e r Deen$c|
!.-•"• . visschers

GEMIDDELDE STIJGING : 12
, in het Deensche tijdschrift «
Fiskeritidende», werd> hét een ei.
ander-, medegedeeld over het inkl
van den Deenschen visscher.
i Wij öntleehen daaraan, dat er ,
visschers waren voor het belasting*
1940-1941 die met een totaal ink<
ivan 20.304.444-kronen waren belast
gemiddeld inkomen bedroeg alzoo
kronen.

153 visschers hadden geen ko
220 visschers hadden een inkomei
400" kr."; 5145 eeff inkomen van 41
1200 kf.; 4182 van 1200 tot 2000 kr
van 2000 tot 3000 kr.; 841 .van 30i
5000 kr.; 216 van 5000 tot 10.000. 2
10.000 tot 20.000 kr. én 4 visschers
den een inkomen van 20.000 tot
kronen. ' '

Naar de" mededeelingen van het
reau van de statistiek, is het gemi
inkomen gestegen van 1429 kronei
1601 of ongeveer 12 %.
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MEKANIEKE TOUW-, GAREN.]
EN NETTENFABRIEKEN

M. V. ,:
REEDERIjKAAI - OOSTENDE]

Alle benoodigdheden voor]
Zeevaart, Zeevisscherij enj
O p e n b a r e W e r k e n l
M a z o u t « P u r f i n a

DIESEL, MOTOREN « SULZER »i

(1

VI55GHER5!
VOOR UWE SCHftPSHERSrELLIHéEff EM
niEUWBOUW WEnpTiU TOT DE WERKHUIZEN

pi
S;A.

Btoommachienen - Motoren - Btoomketels

industrielle des Pêchéries
. • • : S a m e n w e r k e n d e V e n n o o t s c h a p . -'•- • - ' :< .
REEDERIJKAAI (rechtover de Sllpways)

ALLE MEKANIEKE YERMAKINGEN EN CONSTRUCTIES
AUe srnjds-i pjaat-, koper- en zinkwerk-voor scheper»
• Levering van alle Bsnoodigdheden •

Oliën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz,, enz
Tel. 71741 en 72781 Postcheók 90138 Handelsregister 95

• ' ' ' - : • • ; cs7^

K

V\ (/%*>*'• dat dank zij de

S^D.E, K O O R T S VVE R E N D E en
DE eigenschappen van .-...

dit het meest doelmatige
geneesmiddel (s tegen

Hoofdpijn, oververmoeienis of koorts zijn dikwijls het beqm
van griep. Houdt haar tegen met een Daar "WIT KRUISJES"

^en U zult m staat blijven uw dagelijksch werk te verrichten,
want indien U de ziekte haar gang laat gaan loopt U gevaar
een paar dagen in bed te moeten blijven. • - • • •

GRIEP - RHEUMATISCHE PIJNEN . STRAMHEID .
VERMOEIDHEID . HOOFD. EN TANDPIJN
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