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|IV* — De Opleiding van den Visscher

(vervolg)

De Provincie beschikt over het noo-
dige gezag en de noodige middelen, haar
bestuur zou de eenvormigheid van het
onderwijs in de drie visscherijvakscholen
verzekeren, ;alsook een. eenvormige be-
oordeeling bij hét afnemen der examens
voor de kustvisscherij. •
• Zij zou keurleeraars kunnen aanwer-
ven die beurtelings, in de drie visscherij-
vakscholen onzer kust, zoowel aan het
toekomstig dek, als machinepersoneel
een grondig onderricht zouden verstrek-
ten, in. hunne specialiteit.
' Zij zou ten slotte ons visscherijonder-
wijs zekere'uitingen kunnen besparen
van afgunst en van naijver die in den
grond niets te maken hebben met het
vakonderwijs en waarbij dit laatste ook
niets te winnen, heeft.

De huidige' toestanden . zijri gunstig
voor.een herinrichting van ons yissche-
rijonderwijs volgens nieuwe richtlijnen
en de ervaring van het verleden is daar
om aan te toonen welke wegen in de
toekomst moeten worden opgegaan.

' / ' - ' " " • • ' • ' ' • * " • • : .

De opleiding tot de groote diepzee-
visscfeèrif ïStelt 'natuurlijk' andere en
zwaardere eischen dan déze t o tdé kust-
visscherij: schepen die straks 12 tot 15
knoopen en. meer zullen loopen, die in
't Noorden bij IJsland, Groenland en de
Beren Eilanden, in 't ' Zuiden bij Portu-
gal, Marokko en misschien Mauretania
zullen moeten yisschen, die groote kaJ

pitalen vertegenwoordigen en hooge loo-,
jiien aan hun gezagvoerders verzekeren,
vergen in het stuurhuis en. in de ma-
chine- pf motorkamer vaklieden die eene
grondige technische Opleiding genoten
hebben. . . • • "

Deze opleiding zou moeten gegeven
worden in eerie centrale vakschool, met
een beperkt aantal : leerlingen in ver-
houding met de economische nopdwen-
dighedén van onze zeevisscherlj, die
jaarlijks bij middel van een ingangs-
examen . zouden worden aangenomen,
voor elke afdeeling van de school: dek,
machine, radio-frigo en reederijbestuur.

Het spreekt van zelf dat de leerlingen
die in den 4en graad hunner school het
meest nut uit de zeeyaartlessen zouden
getrokken hebben, pok het meest kans
zouden hebben om in de centrale vak-
school voor de diépzëevisscherij te wor-
den opgenomen.

De leerlingen die een jaar met goed
gevolg eene der drie hooger beschreven
provinciale vakscholen voor de kustvis-
scherij zouden gevolgd hebben, zouden
eveneens op het ingangsexamen kunnen
worden toegelaten.

Ook hier zou het grondig theoretisch
onderricht, dat twee jaren zou beslaan,
moeten kunnen samengaan met eene de-
gelijke praktische opleiding, en wel op
het domein waar het vak later zou moe-
ten uitgeoefend worden, 't is te zeggen
op de ver afgelegen vischgronden.

Er kan geen-sprake van wezen deze
opleiding toe te vertrouwen aan de
schippers, machinisten of motoristen die
de diépzëevisscherij bedrijven: zelfs in
de veronderstelling dat zij daarvoor de
noodige bekwaamheid in het vak zouden
bezitten,. ontbreekt hun daarvoor niet
alleen den noodlgen tijd maar ook de
onmisbare vorming en voorbereiding.

Die praktische opleiding voor de diép-
zëevisscherij zou moeten kunnen gebeu-
ren aan boord van een paar modeltrei-
lers van het meest moderne type, een
met stoom voor de vlsscherij in het
hooge Noorden en een met motor voor
de vlsscherij hv.de Westelijke en Zuide-
lijke wateren.

De gezagvoerders van die trellers, zoo-
wel op dek als In 't machlen, zouden
niet alleen moeten keürelementen zijn
In hun vak, maar zouden zich tevens
moeten op de hoogte houden van alle
nieuwigheden die zich In dè zeevisscherlj
voordoen en alle verbeteringen bestu-
deeren die daaraan kunnen worden aan-
gebracht.

Aan het opzoeken en beproeven van
verbeteringen of nieuwigheden is dik-
wijls zooveel tijdverlies verbonden, dat
dé ree'derljen die doorgaans noch tijd
noch geld te verliezen, hebben, wat voor
hen hetzelfde Is, liefst het oude hekken
aan den ouden stijl laten hangen. En
wanneer zij het dan toch wagen iets
nieuws te beproeven, dan zal dit gë-r
woonlljk in het grootste geheim gebeu-
ren, eenerzljds uit vrees van bespot te
worden zop.de proef niet lukt, ander-
zijds'om er alleen het voordeel te kun^
nen van genieten wanneer zij'gelukt.

Zoo de nieuwigheden ën verbeteringen
konden beproefd worden op de hooger
vermelde schooltrellers, zou zulks menig-
vuldige voordeelen opleveren: de proef-
nemingen zouden op kosten van het
algemeen gebeuren, maar zouden ook
aah de gemeenschap ten goede komen;
ze zouden grondig VoórbêreW-en uitge-
voerd worden in tegenwoordigheid van
toekomstige schippers dle«er dus dad*
lijk de ïjehandellng en *d# vöordeèTen:

zouden leeren van kennen en ten slotte
zou al wie eene ernstige verbetering of
nieuwigheid meent te kunnen voorstel-
len, zulks door eèn der schooltreilers
kunnen laten op de proef stellen, en
aldus zou menig eenvoudig werkman de
verdienste van zijne uitvinding kunnen
genieten, terwijl' het nu heel dikwijls de
baas is die ze opstrijkt.' "•

We zeiden hooger dat de centrale vak-
school voor de groote diépzëevisscherij
enkel zou toegankelijk zijn voor een be-
perkt aantal leerlingen die, bij een ern-
stig ingangsexamen, het vereischte ge-
tal punten zouden behaald hebben.
. Opdat aldus de begaafde kinderen van
onvermogende families niet uit de vis-
scherij zouden, geweerd worden, zouden
schoolbeurzen ter beschikking van deze
keurelementen moeten ' gesteld worden.

Dit bestaat trouwens reeds in drie
staatsinstellingen, die allen ten behoeve
van de koopvaardij gesticht werden, nl.
de Hoogere Zeevaartschool en de Ma-
trozen- en Scheepskokschool te Antwer-
pen, en de Rijksmarineschool te Oos-
tende die evenveel zeelieden levert aan
de handelsscheepvaart als aan het
Staatszeewezen; .-.••••

De Staat schijnt dan-ook^volkomen..te.
zijn aangewezen om, ten yoordeele on-
zer groote diépzëevisscherij, eene cen-
trale vakschool met een paar school-
treilers op te richten, des te meer dat
zulks met weinig of geen onkosten zou
kunnen gedaan worden.

Over een twaalftal jaren heeft de
Staat besloten hier te Oostende eene
Rijksmarineschool op te richten tot vor-
ming van het ondergeschikt personeel
ier Staatsschepen, omdat er in Kamer
en Senaat klachten waren opgegaan te-
gen het feit dat de Staat, na toelagen
te hebben verleend aan de visscherij-
sch'olen voor de opleiding van visschers.
later deze elementen terug uit de vis-
scherij wegtrok om er Staatsmatrozen
en stokers van te maken.

Deze praktijken waren toen vooral ge-
voelig voor de visscherij, omdat, zooals
wij hooger betoonden^ de door de vis-
scherij scholen gevormde leerlingen die
werkelijk gingen varen steeds totaal on-
toereikend geweest zijn om in de be-
hoeften onzer visscherij te voorzien.

Met het hooger omlijnde stelsel van
werving en praktische opleiding van
scheepsjongens in de kustvisscherij, zou
er volstrekt geen bezwaar meer bestaan
dat de Staat in dien voorraad ging put-
ten om de leemten in de bemanningen
der Staatsschepen aan te vullen.

Aldus zou de bestaande Rijksmarine-
school kunnen omvormd worden in eene
Centrale Vakschool voor de groote diép-
zëevisscherij. Hét lokaal leent er zich
uitstekend toe, gelegen in onze 'grootste
vlsschërshaven en geschikt om de leer-
lingen te herbergen die van eehë school-
bp.urs zouden genieten of ('ie niet . te
Oostende bij hunne familie zouden in-
wonen.

De school beschikt bovendien over een
volledig stel leeraars en onderrichters
zoowel voor dek als voor de machine; de
leerlingen zouden de theoretische lessen
over zeevaart kunnen volgen op de
plaatselijke zeevaartschool, terwijl de
theorie over zeevisscherij op de vak-
school zelf zou gegeven worden, in af-
wisseling met praktische oefeningen aah
boord van de schooltrellers.

Die twee vaartuigen zouden uiterst
goed geschikt zijn om de rol van vis-
scherijwachtschip te vervullen, niet al-
leen in het vrij beperkte gebied van de
Noordzee waarover de Overeenkomst van
Den Haag.zich uitstrekt, maar in alle
zeeën waar onze schepen de vlsscherij
beoefenen,

(Zie vervolg blz. 4).

In de Haven van
Nieuwpoort

Thans heerscht er ïn de Nleuwpoort-
sche haven eeri bedrijvigheid van onze
vtsschers, zooals deze haven nog niet
gekerfd heeft, zpodat zij als de eerste
visschershavën van onze kust mag aan-
zien worden.

De waterschout Is er dan ook over-
last en beschikt bljlangc niet over het
noodige personeel om zijn zwaar ambt
In al zijn omvang en stiptheid te ver-
vullen. ••••;•'•'

Reeds werd hem voor enkele dagen in
de week een goede' ambtenaar toege-
voegd.

We meenen echter dat dit nog veel te
gering is, .daar waar we vaststellen dat*
Vooral te Oostende veef personeel be-
schikbaar Is voor een haven- waarvan
de bedrijvigheid thans betrekkelijk ge-
ring Isiten opzichte,van Nieuwpoort. ,

Een goede verbetering ware hier .niet
alleen wenschèltjk, maar is • noodzake-
lijk: - ; \ " ";•• ••• •- '•:' •'" '' - •-

Treurige Teraardebestelling
Maandag jl. had te Oostduinkerke,

onder een grooten volkstoeloop, de
plechtige uitvaart plaats van André Ver-
banck, matroos op het Nieuwpoortsche
vissehersvaartuig N.5 «St. Pierre», dat
verleden week op een 300 m. van het
havenhoofd door een Engelschen vlieger
aangevallen werd en waarbij de jonge
matroos door het schröotvuur van den
aanvaller.dpodelijk getroffen werd.

Een groote menigte vrienden en ken-
nissen waren opgekomen aan zijn wo-
ning te Oostduinkerke om het lijk te
groeten. Al de reeders en visschers van
Nieuwpoort, Oostduinkerke, De Panne,
hadden er aan gehouden een laatste
hulde te brengen aan den jongen vis-
scher, die plotseling uit het leven ge-
rukt werd.

Onder de talrijke aanwezige persona-
liteiten merkten wij verschillende ge-
meenteoverheden, afgevaardigden van
de Kriegsmarine, afgevaardigden van
de Aankoopcentrale van Nieuwpoort, het
voltallig bestuur van de Kustvisscherij-
centrale, de hh. Pecceu en Constandt,
leeraars aan de Vrije Visschersschool,
de h. Lehoucq, Waterschout der haven
van Nieuwpoort.

Talrijke kronen werden neergelegd,
o.m. een krans van de Kustvisscherij-
centrale, van de Aankoopcentrale, van
de Reederij A. Verbanck en van de be-
manning van 'het vaartuig.

Na den plechtigen dienst werd het
stoffelijk overschot naar het gemeente-
kerkhof overgebracht. ' t_ .... ..-.i__,

diepbedroefde ouders en familie zijn in-
nige deelneming in het smartelijk ver-
lies dat hen getroffen, heeft.

Maritieme Polissen
Van verschillende zijden wordt ons

gevraagd hoe iemand die voor tien jaar
eèn polis onderschreven heeft op een
vaartuig, daarvan kan verlost worden.

Ons antwoord luidt, dat maritieme
polissen slechts kunnen geldig zijn voor
ëéii jaar eh dat alwie dergelijke ver-
plichtingen wil verbreken, eenvoudig
het opzegtermijn van drie of zes maan-
den dient in acht te nemen, zonder
meer, tenware hij bij diezelfde maat-
schappij eèn leening heeft aangegaan,
welke nog niet geheel werd afbetaald.

Zij die hieromtrent in twijfel verkee-
rèn, mogen ons hun polis toesturen; we
zullen hen de noodige inlichtingen ver-
schaffen. .

Omgebouwde
Vaartuigen

De heer Directeur van den Zèevis-
scherijdienst der Kust laat ons weten,
dat er geen gevolg meer zal gegeven
worden aan de vraag voor herbouw of
het ombouwen van om. het even welke
schepen'en visschersvaartuigen.

Veel van deze schepen zijn riiet alleen
een bestendig gevaar voor de men'schen-
léyens aan boord ervan, maar beletten
tevens de scheepswerven de nieuwbouw
bënoorlijk uit te voeren.

T.llt mogen_we-ween.-jHMMift--riïiaAfc!"'i'K»'-.
ïïc&Miv''.aaar we na den oorlog anders
Wét"'eèii 100-tal drijvende doodskisten
zouden staan, welke voor de scheepvaart
en de menschenlëvens een groot gevaar
blijven opleveren.

De Onderzoeksraad voor
Scheepvaart noodzakelijk

Tijdens de laatste weken van deze
maand hebben we niet alleen verschil-
lende dagen guur weder gekend, maar
hebben we daarenboven op kalme oogen-
blikken- verschillende aanvaringen en
strandingen in de haven van Nieuw-
poort beleefd, die op het eerste zicht als
een gevolg van dit gure weder werden
aanzien.

Dit is echter niet het geval en noch
het zinken van de N.44 in de haven,
noch dat van de N.75 bij den ingang
van diezelfde haven, noch de aanvaring
tusschen de O.33 en de O.37, zijn te Wij-
ten aan het ijs, de sneeuwstormen of
woelige zee.

Integendeel!
Al deze averijen en groote ongelukken

zijn alleen het gevolg van de groote
wanorde, xde jacht naar geld en de on-
behendigheid en roekeloosheid waar-
mede sommige stuurlui te werk gaan, nu
er iets të verdienen valt.

Typisch is het ten andere hoe Don-
derdagriamiddag, op een oogenblik dat
er volstrekt geen water genoeg meer
sto7id, een vaartuig nog met 3.000 kg.
haring de haven wou uitvaren, om er
nog wat bij te gaan vangen, alsof het
resultaat thans reeds geboekt nog niet
beviel.

Gevolg: het vaartuig strandde nog
vóór het de haven uit was op een zand-
bank, met als. slot dat de dikke ijslaag
van den Zaterdag en de zware West- en
Noord-Oosterwinden welke we tot Dins-
dag kenden, oorzaak waren dat het
schip, dat nog millioenen had kunnen
opbrengen, als reddeloos verloren dient
aanschouwd, met zich slepend nog 3000
kg. verschen haring welke den reeder
nog 24 duizend fr. had kunnen opbren-
gen, had men naar wijzen raad van er-
varen schippers vóór het uitvaren ge-
luisterd.
' Twee andere vaartuigen kwamen door

onvoorzichtigheid In de haven met
elkaar In botsing en een derde zonk aan
de aanlègplaats met een lading van een
6.000 kg. haring.

Hoe kwam dit?
Het vaartuig was 's avonds rond 6 uur

binnengeloopen. De Corporatie loste den
haring niet meer, zoodat men tot den
anderen dag moest wachten.

De bemanning vond niet beter dan het
schip aan zijn lot over te laten ën
slechts 's anderendaags terug te keeren.

Wat te voorzien was, gebeurde: het
vaartuig was door zijn zware lading bij
laag water in het slijk blijven steken,
In.zooverre dat, toen het water hoogde,
het bleef plakken en daarna onder de
reellng van het daarnevens liggend
schip, dat Inmiddels verhoogd was met
den vloed, terecht kwam.

Daarmede ging gepaard het Verloren
gaan van een mooie vangst en veel kos-
ten voor het terug vlot brengen.

Nog verschillende andere' staaltjes
zouden In die paar weken. in dit blad
kunnen aangehaald, maar we willen ons
slechts tot hlerbovenvermelde beperken.

Roekeloosheid, onachtzaamheid, nala-
tigheid en dé zucht naar steeds grootere
opbrengsten, zijn hiervan de oorzaak.

ZIJ brengen daardoor niet alleen de
regelmatige scheepvaart In 't gedrang,
maar zijn tevens een gevaar voor het

verlies van soms onschuldige menschen-
lëvens.

In Holland werd met dit doel de wer-
king van den Onderzoeksraad niet on-
derbroken en'reeds nuttig werk verricht.

Nu de visscherij bij ons steeds inten-
siever wordt bedreven, nu de jacht naar
het vischjë of liever naar de centen die
't opbrengt steeds aanlokkelijker wordt,
nu ongeluk, op ongeluk zich voordoet, is
het oogenblik er niet, om bij de pakken
te blijven zitten.

De Onderzoeksraad, onder de zoo wijze
leiding van voorzitter Julien Poll, heeft
in 't verleden groote diensten aan onze
visscherij bewezen.

Waarom zou ze thans niet opnieuw
bijeengeroepen worden om te oordeelen
en te veroordeelen, daar waar gebrek-
kige zeemanschap, nalatigheid en ver-
antwoordelijkheden dienen vastgesteld.

Zijn niet alle leden van vóór den oor-
log hier nog aanwezig, toch zijn de voor-
zitter, de rljkskommissaris met hun
groote bevoegdheid en ondervinding, en
enkele leden daar, om regelmatig te
zetelen.

Het is niemand en in de eerste plaats
ons niet ontgaan, hoe allerlei schlpjes
heinde en verre weiden aangekocht door
menschen van de kust die geld gewon-
nen hebben of bezitten en er niet weten
wat mee aanvangen.

STRENGER TOEZICHT OP HET
AANWERVEN VAN VAARTUIGEN

Nu er sprake is van groot geld winnen
is het heel natuurlijk dat men reeder
wordt en men, dank zij enkele herstel-
lingen, verbreeden of vernauwen van
die drijvende doodskisten, een visschers-
vaartuig er van maakt.

Sprot- en haringtijd zijn daar om er
het noodige mee te verdienen en dan
het oude kraam te verkoopen aan nieu-
we liefhebbers om zichzelf een nieuw te
laten bouwen. Ondertusschen kan reeds
veel gebeuren.

Het verwondert ons derhalve niet, dat
de inspectie heeft moeten Ingrijpen en
dat ze bij een nauwkeurig toezicht zoo-
wel hier als op de Scheldemondlng, er
nog veel naar het schepenkerkhof zal
moeten sturen, niettegenstaande de vele
Invloeden welke men soms tracht te doen
werken om de2e heeren van hun terecht
juist Ingenomen standpunt te doen af-
wijken.

Wij hebben echter onzen jongen in-
specteur aan het werk gezien en we
mogen zeggen dat, alhoewel hij ten volle
bewust Is van wat onze visschers toe-
komt en In een zeer breeden geest op-
treedt, hij niets onverlet zal laten om
aan den door de omstandigheden ge-
schapen toestand een einde te stellen.

Ook de Zeevlsscherljdlenst houdt van
nu af een oogje In 't zeil.

Dit en wat we In het eerste gedeelte
van ons artikel aanhaalden, bewijzen
meer dan ooit de noodzakelijkheid van
het herzetelen van een onderzoeksraad,
die thans zulke nuttige diensten zóu
kunnen bewijzen.

Wij zijn overtulgd.dat het Zeewezen
onze' zienswijze zal dëelen in 't belang
van de reeders, de vlsscherij en zij die
thans op zee hun leven voor de voeding
van de bevolking wagen.'

Hypotheekleningen Hoogwater te
OostendeDe vraag werd ons gesteld of de afbe-

taling van een hypotheek volstaat om
zich ten opzichte van een vroeger aan-
gegane verbintenis, waarbij deze hypo-
theek vermeld werd, als vrij te aanzien.

De belanghebbenden dienen niet uit
het oog te ' verliezen dat, wanneer ze
een hypotheek volledig afbetalen, ze
daarenboven de^ afschrijving er van bij
den hypotheekhouder te Antwerpen die-
nen kenbaar te maken, waar deze hy-
potheek dient afgeschreven.

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

Zich wenden bureel van 't blad.

Gezonken
maar gered

De N.88 «Omer». verleden week nog
gekend onder den naam van «Angèle»
O.166, maar thans verkocht aan.Ryssen
Georges te Nieuwpoprt, is Dinsdag 27
dezer in de haven van Nieuwpoort-ge-:

. De schipper wou 's morgens de kaal
verlaten om zich naar het sas jte be-
geven en van daaruit de haven aan te
doen.

Toen het vaartuig in het sas aange-
komen was, stelde de schipper vast dat
er veel water in de boot kwam.

Aanstonds sloeg hij achteruit en liep
terug naar de kraan, waar hij zich vast-
maakte aan de Z.62.

De hulp van de pompiers der stad
werd ingeroepen, die het vaartuig leeg-
pompten.

Stroppen werden onder de boot ge-
bracht en het vaartuig werd pp het
droge gezet, waar vastgesteld werd dat!
er een gat was aan stuurboordzijde, die
veroorzaakt zou zijn door het ijs. •

De Inrichting van
een Reddingdienst
Het staat ons allen nog versch voor

het geheugen, hoe vóór den oorlog, dank
zij ons beheer van Zeewezen, aan onze
kust een zeer modern ingerichte redding-
dienst bestond.

Van dit alles is thans, niettegenstaan-
de de soms zeer gevaarlijke oogenblik-
ken welke we beleven, geen sprake.

Waarom zou daarin opnieuw niet kun-
nen voorzien ?

Al was het maar in havens zooals
Nieuwpoort, waar thans een honderdtal
visschersvaartuigen de visscherij bedrij-
ven en niets voorhanden is om redding
te brengen, wanneer de noodzakelijk-
heid er van zich voordoet.

Vorige week scheelde het weinig of
we hadden het vergaan van vier men-
schenlëvens te betreuren en het mag
een toeval genoemd dat ze gespaard
bleven.. .

Een behoorlijk ingerichte reddings-
dienst zou zulks verhinderen.

Neemt het Zeewezen, welke destijds
over zoo'n prachtig ingerlchten dienst
beschikte, thans opnieuw het initiatief?

We hopen het.

Vragen en Antwoorden
van onze Lezers

D. L. te Oostende. — Vraag. — Heb Ik,
als restauratiehouder, het recht een el-
gen voorraad aardappelen aan te leggen?

Antwoord: Ja, als particulier, voor U
en uw huisgezin, doch deze voorraad
moet aangelegd worden In een plaats,
welke van uw spijshuls duidelijk afge-
scheiden is. De vermelding «Persoonlij-
ke reserve» moet er op duidelijke wijze
op aangebracht worden.

L. V. — Vraagt ons of personen die
lijden aan suikerziekte, recht hebben op
bijrantsoenen ?

Dit te beoordeelen ligt niet In onze
bevoegdheid. Stel U In verbinding met
het Ministerie van Volksgezondheid,
Dienst der Voedselvoorziening voor Zie-
ken, Turljnstraat 13, te Brussel. Voeg bij
uw schrijven: a) een medisch • getuig-
schrift; b) een niet gezegelde omslag
met naam en adres.

A. D. H. A. — Vraag. — Was vóór den
oorlog vlschhandelaar. Nu ontvangt hij
geen vlsch meer. Vraagt ons wat hij doen
moet om bevoorraad te worden ?

De Hoofdgroepeerlng «Visch en Vls-
scherljproducten» deelt ons mede dat,
gezien de schaarschte aan visch. alleen
de gemeenten van' meer dan 10.000 in-
woners zullen bevoorraad worden.

31 Januari
1 Februari

Februari
Februari
Februari
Februari
Februari
Februari

1.48
2.31
3.40
4.41
5.35
6.34
7.19
8

14.01
15.04
16.06
17.05
18.01
18.50
19i33
20.12

De verzekerde
waarde der

visschersvaartuigen
. _ _ — • —

In verband met het opleggen van groo-
te lasten aan de reeders voor oorlogs-
winsten, zijn er 'reeders die er aan ge-
dacht hebben een revaluatie van hun
vaartuig eenerzijds aan te vragen, maar
die anderzijds hun vaartuigen verzeke-
ren tegen een bedrag welke, daarmee in
't geheel niet overeenkomt.

Wij kunnen nu al de reeders er, op
wijzen dat, -met het oog op de vaststel-
ling van hun winsten' voor het jaar, de
verzekerde waarde van hun schip.alleen
zal in aanmerking komen en zij bijge-
volg er alle belang bij hebben de werke-
lijkheid in ̂  te zien.
melden5in* verband met de^lage-bedragen
waarvoor sommige rèedërs hun vaartui-
gen willen verzekeren.

De Gevolgen van
Mosselvergiftiging

in 1938
Het Ministerie van Binnenlandsche

Zaken en Volksgezondheid deelt mede:
Voor eenige jaren — het was in 1938

— werd het land in opschudding ge-
bracht dóór gevallen van vergiftiging
door mosselen, waarvan vier met doode-
lijken afloop. Deze zaak gaf aanleiding
tot een geding, dat voor eenige dagen
uitliep op ontslag van rechtsvervolging.

Hieraan worden nu kommentaxen
vastgeknoopt waarbij én het gerecht én.
het departement van Binnenlandsche
Zaken en Volksgezondheid betrokken
worden.

Laatstgenoemd departement geeft hier-
omtrent de volgende nadere inlichtingen.

Van meet af heeft de kwestie der
mosselvergiftiging de zeer bijzondere
aandacht van de Rijksgezondheidsdien-
sten gaande gehouden. Herhaaldelijk
heeft de bestendige kommissie voor zee-
visch en mosselteelt hierover beraad-
slaagd: hetgeen echter ook van meet af
gedaan werd door het • ministerie van
Volksgezondheid is het belasten van een
professor-specialist, den h. Koch, van de
universiteit te Leuven, met een grondig
onderzoek naar de oorzaken der mosse-
len-vergiftiging in het kanaal van Zee-
brugge.

Het gaat hier inderdaad over een vol-
strekt nieuwsoortige vergiftiging, waar-
van niemand den aard noch zelfs het
bestaan vermoedde.

Het gaat dan ook niet op de verant-
woordelijkheid voor de vergiftlglngsge-
vallen op den rug der openbare machten
te schuiven. Deze hebben de zaak weten-
schappelijk onderzocht en zijn er nog
mee bezig. In 1941 werd ï r voor het la-
boratorium van bovengenoemden pro-
fessor een krediet van 60.000 fr. ter be-
schikking gesteld voor het aankoopen
van de noodige toestellen en het bekos-
tigen van de werkzaamheden noodig ,
voor de verdere studie.

Van den anderen kant werden admi-
nistratieve maatregelen genomen, ten
einde te voorkomen dat nog andere per-
sonen door het eten van mosselen zouden
vergiftigd geraken. Daarom werd verbod
uitgevaardigd gedurende bepaalde perlo-
den en op bepaalde plaatsen te vlsschen,
konsumptlemosselen en zelfs mosselzaad
te trekken.

Bij de toepassing dezer maatregelen
werd nochtans ook in de mate van het
mogelijke, rekening gehouden met de
belangen der visscherij en van den mos-
selhandel, dit met het oog op de be-
voorrading van de bevolking. Het is
echter begrijpelijk dat men geen te ver-
regaande vrijheid mag gevert, juist-te'r-
wllle van het beschermen der openbare
gezondheid.

Ten slotte moet nog opgemerkt dat
het niet alleen in het kanaal van Zee-
brugge Is dat de mosselverglftlglng zich
voordoet. In gansch Europa en ook in
de Vereenlgde Staten hebben eigenaar-
dige verschijnselen zich voorgedaan ën
Is het vraagstuk in studie, zonder tot-
nogtoe tot een afdoende oplossing geko-
men te zijn.

Het departement van Volksgezondheid
heeft dus geenszins de spons- gehaald
over het drama van 1938. Het kan even-
min aansprakelijk gesteld worden voor
de burgerlijke gevolgen der vroegere
sterfgevallen.
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VAN BRUSSEL
— NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP •—

v BIJHUIS OOSTENDE : 3, WAPENPLAATS
•" Agentschap Petit Paris, 76b, Torhouteche Steenweg
Bewaring van Effecten -̂ - Verhuring van Brandkasten —
Bewaring van kostbare waarden, onder omslag, In pakket-

' I ten of verzegelde kisten. "

Onze Kronieken

Transportvöérders Volgens ministerieel besluit
moeten er 1000 VRACHT-
WAGENS PER MAAND met
gasgèneratoren uitgerust
worden. AARZEL NIET EN
VERSCHAF U EEN

Oostende

GOHIN - Poulenc
(Kolen geleverd per contract) ' -

HET IS DE EENIGE MANIER OM TE BLIJVEN RIJDEN.

ALGEMEENE VERDEELER :

Garage Maritime * Enn De Clercq
15A, de Smet de Nayerïaan OOSTENDE

--- (384)
• • • • • • • • • • • • • * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• TENTOONSTELLING
Kunstschilder Alfons Blomme. die be-

stuurder is van de Vlaamsche Academie,
stelt op dit oogenblik ten toon in de
zaal «San Salvador» te Brugge. Naar het
schijnt heeft zijn werk sukses bij de be-
zoekers.

• BEROEPSORIENTATJE
Verleden week hebbén wij de stichting

medegedeeld van een commissie voor
Beroepsorientatie. naar onze conirater
van" het «Brugsch Handelsblad» weet
mede te deelen, zal de heer Xarol Cly-;
bouw van de gemeenteschool te Bre.^de-
ne als plaatselijk adviseur optreden.

Karel Clybouw is een jonge kracht, vol
initiatief en deed zijn studies ter Rijks-
normaalschool van Biankenbc-rge.

De • Beroepsorientatie zal in hem een
uiterst flinken kracht vinden.

=:%=

Ik zoek VS KOOPEN: klein huisje met
hoi. iv.n:;iiJtumprijs 75.000 fr. Aanbod
doea &ü.ii c&gence Havas», Brussel, on-
der cio beginletters J. V. (645)

Ü HüüGER TECHNISCH INSTITUUT
Openstaande betrekking. ~ Er wordt

gezocht naar een lesgever in het indus-
trieel teekenen in de werkplaatstechniek
voor.de metaalconstructie: vijf tot tien
lesuren per week. Voorwaarde: univer-
sitair diploma en practijk. Schrijven aan
den Eerw. Heer Rector, Otuiverstraat.
108.

m OE WOCHENSCHAU
Gemeld was geworden dat er den Zon-

dagvoormiddag in een onzer cinema's de
volledige actualiteiten zou vertoond wor-
den samen met een of meer kultüurfïl-
men tegen een lagen prijs.Dus een genre
«Studiac» die voor den oorlog zoo'n suk-
ses kende. .

Voor wanneer? mogen wij de inrich-
ters" vragen. :

• EEN GENIAAL SYSTEEM
In het stadhuis is er een gang die

leidt van de Meisjesberoepsschool naar
hjet Gerechtshof. Vele menschen den-
ken dat zij zich in een kerk bevinden
en de deuren mogen open laten, want
niemand dacht er ook maar aan die deur
te sluiten en alzoo zorg te dragen dat
de warmte binnenbleef. Thans heeft eeri
vindingrijk iemand een systeem aan de
bewuste deur geplaatst waardoor ze tel1

TOELAGEN i
DE LUCHTALARM-SIRENE

Een locaal blad had enkele maanden
VELOBANDEN

Naar het schijnt krijgen de geneeshee-
„ , , , • c.c-leden medegedeeld dat de alarmtoe- ren geen voorrang bij het

De Secretaris-Generaal voor s Lands «bellen terug in werking zouden gesteld van een nieuwen veloband.
aanvragen

Wederopbouw heeft aan onze stad een w (>rden. Tot op heden mochten wij ech- > Alhoewel de bevoorradingsreglementen
-om van 2.460 fr. toegestaan voor het l e r n o g n j e t s hooren alhoewel het reeds; peen dergelijke uitzonderingen toelaten,
onderhoud van den weg nr. 34 gedaan in had kunnen gebeuren. Dit alarmsignaal | ÜOU men moeten begrijpen, dat een ge-
iPt innr iösö-4fi i s i n l l e t v e r i e c i e n v a n weinig practisch * neesheer een sociale en liefdadige rol

' "• vervult welke hem i dijt i h t
iet jaar 1939-40.

.3 ONZE POLITIEAGENTEN

Aan «Petit-Paris» staat midden in een
vaar .trekgat. waar de winden van de

i belang gebleken en jaagt de menschen
iuog meer den schrik op hejt lijf.

g
vervult, welke hem in dijt opzicht zou
:aoeten toelaten, deze voorrang te heb-
b ó ó hf i IN ONZE CINEMA'S

Tengevolge van de gebrekkige ver- £§
in een paar j

ben-vóór om het even wie

CP DE TRAM
paar jonge kerels zijn er. op uit

.uan en terecht. Vrijdag en Zaterdag
.1. mochten we opmerken dat hij niet
neer in het midden van «Petit-Parls»
•tond maar wel tegen den muur die hem

,-tnnrt pn inpt enpfl
b t o n ( i e n m e t g o e c l

LEVENSVERZEKERING

ORLOQ;
R I S I C O

BURGERS

[MERCATOR 33. Fiaaktllkl.li
ANTWERPEN!

ONZE SCHUILPLAATSEN
VERWARMD

(652)

DIENEN

• HET GASVERBRUIK BEPERKT
Ingevolge het besluit van 23 J h

1942 en de verordening nr. 5 van de
drijfsgroepeering Gas, houdende regc
lihg van hét- gasverbrulk, heeft het Col)
lege van Burgemeester en Schepenen &
eer volgende schikkingen aan de bevol
king bekend, te maken : t .„.

1) Tot nadere onderrichtingen m&
er geen gas meer verbruikt worden voo'
verwarming iri de voor het publiek toe.

Jgankelijke instellingen,.nl.: caité'p, spijs
i huizen, hotels; magazijnen, verkoop- e,
| uitstallingszalen, musea, openbare b
1 hliotheken; kerken, eerèdlenstgeboüvve
! scholen en alle inrichtingen van oricie
v/ijs; . "' . . ••••:"

\ 2) Voor alle andere verbruikers za
normale druk gegeven worden geduren

< de de volgende uren: van 7.30 tot 8.30 u
van 11 tot 14 u.; van 18.30 tot 20.30 ui
ziekenhuizen en klinieken zijn begrepei
bij deze verbruikers;: •

3) Geen enkel verbruiker zal een com
pressor in werking stellen buiten, de

iriode van 11 tot 14 u. Het toestel
Wij brachten deze dagen een bezoek ? totaal buiten dienst gesteld worden in L

aan onze schuilplaatsen van Mariaker-; dien vastgesteld wordt dat. de druk u
ke, Opex en het Zuiveririgsgesticht.waar • «6 gasleiding beneden de 5 mm. z0,
i:et niet alleen ongezond slapen is,maar'dalen;
daarenboven bij gebrek aan vuur, bitter' 4) Deze maatregelen zullen iri voeg
koud en vochtig, wat voor de vele kleine gebracht worden vari heden af.1
cUitsen, die er in de huidige barre koude • .",„.„, .„„. , e ^ . i . «
heen moeten, geen aanmoediging betee-. ö KAARTPRIJSKAIVIP
kent en ver van gezond is. i Op Zondag 8 Februari, kaartprijs

OVERLIJDEN
, In den ouderdom van 89 jaar overleed t

jenigszins kon beschutten van de Noor- a in ier de weduwe Irma Rayée-Dupire.:
denwinden. Alle gakken brengten hun i,e .afgestorvene was de moeder van den

om gratis met den tram mee te rijden:
ze hebben doodeenvoudig geen geld ->p
sak. Vergeten zeggen ze. Het spreekt van j
zelf dat de kaartjesknipper ze dan ook I
onmiddellijk van de tram jaagt!

óm-2.30 uur.

ongemakken mede.

m BETREDEN VAN DEN ZEEDIJK

Aan de bevolking wordt hierbij be-
kend gemaakt dat de Duitsche overheid

NOG EEN SOLO-SLIM
In de «Versleten Pomerancie» werd

jh. Jozef Rayée, voorzitter van de Koop-f een solo-slim gespeeld door Frans Pols;
handelsrechtbank. j medespelers waren Lievens, Valcke en

De begrafenis had Donderdag te 11.15: Mares en als getuigen traden op': Fëys
uur plaats in de St. Jozefskerk. I E., en A. Schoovaerts. Er werd 10 fr. ge-

mededeelt dat gedurende de maand Fe- m i l i ? Rayée zijn innige deelneming aan.
öruari 1942 het betredln van den Zee- j a a n -

«Het Visscherijblad» biedt aan de fa-' schonken ten voordeele van Winterhulp.

dijk, de Albert I Promenade, de Vis-;
scherskaai en de duinen verboden is .
tusschen 6.30 u. 's avonds en 8.30 u. '
's morgens.

a VERWARMDE PLAATSEN

HARING AAN OVERDREVEN PRIJ
ZEN

GEVALLEN
De sneeuw en het ijs hebben vele per-" proces-verbaal opmaken wegens het ver

op een onzachte manier laten koopen van haring aan overdreven

Zou het Schepencollege en de-L. B. ' kamp met, 75 fr. vooruit en het inleg
olize gegronde klacht niet kunnen on- geld, bij Oscar Vanmassenhove. caf
cierzoeken en er aan verhelpen ? *'t Klein Postje», hoek Steenbakkerst

Wij zijn overtuigd, dat onze wensch en K. Vande Woestijnestr. Inleg 5 f
en die van ónze minbedeelden, spoedig 1 er man. Inschrijving om 2 uur. Begi
zal ingewilligd worden. -... ~ —

ES EEN STUDIEDAG VOOR HET ON-
DERWIJZEND PERSONEEL

Onder, voorzitterschap van den heer
M. Nenquin, Inspecteur bij het Onder-,
v-ijs, had Zaterdagnamiddag in den
schouwburg een vergadering plaats van
het onderwijzend personeel uit de can-
tons Oostende, Blankenberge eri,Gistel,
waarop de h. Willem Demeyer, Inspec-
teur van het zangonderwijs in Vlaande-
ren en Wlésken Aerts optraden.

Voor een goedgevulde zaal (waaronder

_'leghem e.a. herkenden)

Studio Lionei
106, Nieuwpoortsteeriweg, 106

I kennis maken met den grond. Onder de zen. Voor onze leurster zullen de gèvoï- .llLe^er e n w *
! personen die alzoo kwamen te vallen, gen waarschijnlijk veel erger zijn, dan

SOLO-SLIM

moeten wij de naam noemen van Dr G. ze wel kon vermoeden.
Voor de arme .en minbedeelde men-' Lefèvre, oud-leeraar aan het. atheneum

ichen staat het stadhuis thans volop in en voorzitter van «Volk en Kunst». Ge-

oen er gelegenheid om hun stramme Ie- kend.
dematen te verwarmen bij de goedwarm-
te-gevende centrale verwarming. En of

*£%£

O W »•«><•»<»

kens automatisch sluit na geopend
zijn geworden. . . . . -

te

L I M O N A D E FA BR I E K
« C R O W N »

E. Vanderstraeten
Metsersstraat, 18 — Oostende
Handelsregister Oostende 3040

•" . '• . ' • . • • •

CRÓWN CITRON
CRÖNA/N LIMONADE

CROWN ORANGE
m

Bijzondere prijzen voor voort-
— verkoopers —

- (126)

g
ao er van genieten, de sukkelaars. !

Zou het stadsbestuur niet een paar
lokalen in openbare gebouwen kunnen
voorbehouden voor deze menschen in 't
bijzonder op de koudste dagen ? Ge-
beurlijk zou misschien een lijst in de
bladen kunnen gepubliceerd worden,
waar een dergelijke plaats voorhanden
is.

Voor onze minbedeelden danken wij
het stadsbestuur om de eventueele maat1

regelen. ' :

INKOOP VAN

IJZER WAREN - • .
QUINCAILLERIE

Jack DELANGHE
Nicuwpoorrsche Steenweg, 34

ALLE HUISHOUDARTIKELS
— EN ALAAM —

H. R. 3673 • Tel. 72.072
(27)

| vuugb uiliiiiuucuija. aan IIICI, ecu A.VJLU&

•.inleiding waarin hij het Vlaamsche volk
i aanspoort tot zingen, en hierin kan het

.... den schuilkelder van de Conscien-' onderwijzend personeel reuzenwerk ver-
ceschool werd deze week een solo-sliin richten. Er moet meer gezongen wórden
gespeeld door Karel Debruyne, met een op school! Zoo leert. W. Demeyer do
vijfde van schoppen aas, 8, 5, 4, 3, 2, kla- aanwezigen het mooie lied «Mijn Vlaan-
ver aas en heer en ruiten aas. Medespe- deren heb ik hartelijk lief». Na een kor-.
Iers waren O. Mathys, Oscar Meulemees- te uiteenzetting over zijn manier van
ter en Hendrik Verbeke. handelen, geeft Willem Demeyer en obk

. Er werd 5 fr. gestort voor Winterhulp. Wiesken Aeirts een paar oud-Vlaamsche
'. liedjes ten beste. • •• •'•
H DE SCHOLEN | To.t slot deelde de heer Demeyer mede

Gezien de nijpende koude en de ko- dat er ieder jaar eenige liedjes aan onze
lenschaarschte werd de sluiting van de jeugd zouden moeten aangeleerd wór-
seholen met acht dagen verlengd, d. \ den, want: een zingend volk is een
tot Maandag 2 Februari a.s. groot volk. En dat wordt gevormd van

in de jeugd. De school kan en moet veel
helpen.-Hij geeft enkele prachtige voor-
beelden uit andere landen en waarom'
zouden wij achterwege blijven ?

DER TIJDELIJKE
BEDIENDEN

geschiedt telkens wat laat.
Zou daaraan niet kunnen verholpen . D e heer Nenquin dankte gepast

GOUD - ZILVER - BRILJANTEN j
1 AAN HOOGSTE PRIJZEN

BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN

worden ?

j DE ZANGNAMIDDAG
i Zooals aangekondigd, had er Zondag-
namiddag in de zaal Schweizerhof een

Demeyer en W. Aerts in naam van dé
vergadering. . .

• TENTOONSTELLING '•
De groote tentoonstelling van. wërkeriI GEBOORTEN : namiddag in de zaal Schweizerhof een t D e g r o o t e tentoonstelling van werkeri

18 Jan. — René Stemgee van Georgius groot .zangfeest:plaats; waarop de popu- Van de kunstschilders Gustaaf en Ro:
en van Esther Vanslembrouck, Spaar- laire zangers Willem Demeyer en Wies- b e r t Vanheste leden van het Vlaamsch

;zaamheidstraat, 54; Erna Caroen tvan ken Aerts optraden.. ! K i h d V l k
D i d I T T h t t e Spijts het on

„ ^ ? . \ , ,„ _, ̂  . , ; p . ! Kunstenaarsgild ingericht door «Volk
13, Alf. Pieterslaan, 13 - Oostende David en van Irma Top, Torhoutsteen- Spijts het ongure weder was de zaal e n Kunst» in de zaal Schweizerhof Ie
S. 1.1. i n sr ._k.-O.s.t..e..l. P_q_s

Ml VRIJE TECHNISCHE SCHOOL

RADIOLESSEN. — Ondanks het gure

weg, 121. „ .. g ° e d Y,01 Beloopen. In de zaal bemerkte. vc . rd i eping, kent een overgroot sukses:
^ l e d e n v a n De tentoonstellers mochten •, tot heden

tftiten uit onze "locale"kunstwereld"a]'"r:*00»: ^«"-"««-«iooijn schilderije-ri'yër-:

• WILLEMSFONDS
: Bestaat deze vereeniging nog in onze

stad ?
Wij hooren toch zoo weinig over haar

bedrijvigheid. Komaan mannen, het is
hu de tijd niet om bij de pakken te zit-
ten. Vooruit: een goede spreker met een
interessant onderwerp en uw zaal zal
vol zitten.

Wat andere steden kunnen, moet Oos-
tende spijts alles ook kunnen.

• VOETGANGERS
Hinder het verkeer niet door op straat

te blijven staan; let op en steek de
straat over langs den kortst mogelijken
v.eg en op

• plaatsen.
de daarvoor aangeduide

• UNIE DER HAND- EN GEESTESAR-
BEIDERS

. Personen hebben onze redactie het
adres gevraagd van de locale afdeeling
van de «Unie der Hand- en Geestesarbei-
ders» en wie er de plaatselijke vertegen-
woordiger van was.

Tot onze spijt moesten wij het ant-
woord schuldig blijven.

Kan een onzer lezers ons misschien
nader inlichten.

winterweder blijft de inschrijvingsdatum ' 19.
voor den nieuw in te richten leergang | 21. — Freddy Vyane van Pierre en van
in de radiotechiniek vastgesteld op Zon -
dag 1 Februari, te 9.30 u. Zij alleen, die
minimum middelbaar onderwijs genoten
hebben van den lageren graad of drie
jaar dagvakschool volgden zullen wor-
den toegelaten. Daarbij is het noodig
de elementaire begrippen te bezitten in
de natuurkunde e n d e electriciteitsleer,
die maar vluchtig zullen herhaald wor-
den. Bi) de inschrijving is er 50 fr. te . . _ . . . - —
betalen voor de lessen, die zullen gege- ongeh. woont te Steene.

7 1- _ . - tftiten uit onze locale kunstwereld
20. — Freddy Dewulf van Etienne en Verschillende oud-Vla'amsche liederen. „,,

van Juhana Claeys, Blauw Kasteelstraat werden aangeleerd en door de menigte !

80: Franciscus Deturckvan Josephus en geestdriftig meegezongen nadat Willem'
v. Eugenie Brysse, Eschdoornelaan 19. Demeyer (die begeleide) of

r:*00»: ^«"-"««-«iooijn schilderije-riyër-:
k??p e2' w a t ? e n f l«*e Prestatie is, die

l T d d e n ° ° r l o g 1 9 4 0 n i^t dikwijls bp-|2 ?
den . ° ° r l o g 1940K u n t u ""sschien geen schilderij koo?

n ? G f - d e n kunstenaars dan toch uw> Aerts ze gloedvol hadden voorgedragen' i ̂ " : , . ^ c e i l i e u kunstenaars aan toe
In de DRUZP. t.rart h^. r. TSr,h,,i««VT;! medelijken steun door hun expositieIn de pauze trad het C. Dubuisson- eens

Margareta Decoo, Oostendsche Haard- koor op met een Daar liedei-pn t-u wn*r . , ̂  „ •- •
straat, 9; Paulette Janssens van Oscar in Mej EmilienneBee e als soliste on s o p e n f l t o f c z<>ndag 8 Februari.as.,; eiken
en van Elisabeth Bentein, Steensche trad Dif koor staat onder S• leiding d a g V a n 1 0" 3 0 t o t 1 2 3 0 e n v a n 1S t o t 1 7 ui

" te bezoeken. De tentoonstelling blijft ge4

en van Elisabeth Bentein,
Dijk, 61.

22. — Rita Bens van Edmondus en v. \ dooren. Na de "paüzcTwas""het* de**beurt i

Steensche trad. Dit koor staat onder de leiding i'
Vanden- I

Margareta
I VLAMINGEN IN FRANKRIJK
Op Zondag 22 Februari

17 Jan.
wed. Leopold Van Iseghem,

y . Na de pauzeTwas het dé beurt pp :Zondag^ Februtó ^ s ^ 1
Ghesen^Plantenstr., 40. aan Zuid-Afrikaarische liedjes waarop!Gantots/ff i iëf en uftgever van

SlfïS ! ÏÏ^ÏÏgS&t * ̂ ^ ** ̂ ^ i Snwïcïter? ë™ec ̂ S t, 70 j , !
Torhout-'

? 2

Z H
hft

vin

ven worden tot einde Juni. De volledige.? 19- — Isidoor Opsomer 82 jaar, wed. • «Komaan», muziek van Ivo Mortelmans en ml'in fani

Tot slot sprak Dr. Vandenbulckê een'
w a ? .^ n k ^Y^rmelden wij'Verder onze stad een spreekbeurt houden over
^ ' ^ ^ S ^ J ^ ^ L / * l p » e d het onderwerp _: «Hoe vond ik mijn Volk

Specialiteit van KINDER- en
HUWELIJKSPORTRETTE|^

B MOEDIGE DAAD
Het kolengespan, toebehoorende aai

zekeren Boffel, sloeg in de Dr. Verhaegt
straat "óp de-vlucht; het hollend paar
verbrijzelde een melkkar. Dé genaamd
Höllebëke Leon zag de gevaarlijke,&< ader dei
stand in. bedacht zich geen oogenbl
en wierp zich op het hollend paard, da
hij tot staan.wist te brengen.
. Deze kranige daad dient onderlijnd t

wórden, daarer verdere ongelukken vei
nieden werden.

• BOERENHULP AAN STADSKINDE
• " • B E N . • • - • . • ' : . - - • ' . : . v , - . : • •

Behoeftige zwakke kinderen worde
nog steeds bij de boeren opgenpmer
waar ze van een gezonde tbuitenluch
volledige rust en kloeke voeding kunnei
genieten.

Wie graag zijn kinderen laat vertrek
ken, geve ze aan. bij het locaal epmitd
«Lucht en Leven» waarvan het secreta|
riaat gevestigd is: Gentstraat, ,4. De 1
den van Winterhulp mogen.zich daarh
rechtstreeks wenden tot hun wijkméesl
ter. Dê andere belanghebbenden kunl
nen schriftelijk hun. aanvratig: doen meT
vermelding van riaanii adres, beroep, sa
menstelling van het hulsgezin, aan hè
secretariaat Gentstraat, 4, te Obstend^

• EERLIJKE VINDER
A. Hoenraet, Gerststraat, 113, vond eeJ

v. e) gevulde geldbeugel toebehoorend!
aan den koetsier Paul Cremer, Fr.
banstf'aat," éri' bezorgde deze aan' -i
eigenaar terug. '-."*•.• .=••..:
; Dergelijke,.eerlijke daden, vallen-.te lo|

v e n ! '..*..• " _ ; . '•"'-. ;

É DE TOONEELKAMER
Béèds'verschillende malen hebben wi

rf.edegëdeeld hóe de h. Ponjaert zich in
spande om een -tooneelkamer op te rich
ten. • Dat !s thans een voldphgen fei
geworden. Hij 'wordt voorzitter, tèrwij
de heer Vermeire secretaris wordt. He
eerste; stuk waarmede -ze zullen optre
den, is het overbekende «Jeugd». Mevr
Madeleine Verbeke-Vans.teenkisté zal i
dr vrouwelijke hoofdrol In vervullen.

P L.B. EN BRANDWEER
Op initiatief van den heer, Demey zul

j len een. twintigtal leden van de Lucht
•! bescherming opgeleid worden tot pom

kunnen hooren spreken overhebbers zich bij de opening van den cur 20. — Helena Naesen, 82 jaar, echt.
ï

, jaar, echt
sus Zondag a.s. zoucien aanbieden. Het Raphaël Hubrechsen, Christïnastr.. 137.
kan gebeuren dat de les, wegens het 2 1- — Rosalia Moreno, 90 jaar, ongeh.,
vriësweer nog een Zondag moet worden Maria Theresiastraat, 14.
uitgesteld. Dit geldt ten andere ook voor' 22- ~ Henri Barbé. 77 jaar, ongeh.,
al de overige Zondaglessen. De inschrij- Pontonstraat; Jacqueline Geselle, 4 d.,
ving gaat in alle geval door.

AUTOLESSEN voor '.bestuurders van
voertuigen met' gasgenerator (kolen of
hout). — De eerste en tweede Zondag
van Maart zullen er van 9.30 tot 11 :it'
uur bijzondere lessen gegeven worden
door heer Julien Vileyn, technisch inger
nieur .leeraar in de motorwerktuigkuii-
de, over he.t gebruik en onderhoud van
een gasgeneratorinstallatie op motor-
voertuigen. Zij, die vroeger de autoles-
sén gevolgd hebben en alle andere be-
langstellenden worden tot die lessen uit-
genoodigd. Men hoeft zich niet aan te
melden vóór den eersten Zondag van
Maart te 9.30 uur H. Mis op de school
te 8.45 uur.

Ooststraat, 67; Theodorus Smitselaer,
72 jaar, wed. Maria Bunnemeyer, Euphr.
Beernaertstraat, 41; Ludovicus Halle-
meersch, 64 jaar, echtg. Sidonie Rorii-
melaere, woont te Steene.

23. — Willy Ryckewaert, 3 m Sint.
Paulusstraat, 69; Minnie Wing, 55 jaar,
echt. Oscar Sweetlove, Nieuwlandstraat
78. -

24. —- Adolf Callewaert, 88 jaa'r, wed.
Charlotte Lanoye, Kairostraat, 49; Her-
mania Tournay, 80 jaar, wed. Fran^Bor-

myn, 2 m., Schipperstraat, 31*
HUWELIJKEN

24 Jan. — Jan Cobbaerten Irena Van-
besien.

HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
25 Jan. — Camiel Decoster, hotelbe-

de verspreiding
volkslied.

van het Vlaamsche

B OVER BUREELUREN y Huisvrouw Madeleine Pieters^ Oost
AT = ' straat, 60 heeft Donderdae 22 Januari
Naar we vernemen worden te Brugge tusschen het park en de Wittenonner-

de kantooruren op het stadhuis gewij- straat, haar zegeltjes verloren
ntfri»rhrDJ?n Zin- d a t d e „ b u r e e l e n zonder De eerlijke vinder wordt verzocht haar
onderbreking zijn van 9 tot 15 uur, dus dit terug te bezorgen
ook over den middag; dit uit reden van 6 *" ' "

UITREIKING DER KLEEDERKAAR

volksaard,trachten tè Vrij-r Van Maandag" 2 Februari af tot <>r
waren tegen alle vreemde inmenging. : ,me%

 n
1 2 F^bruali 1942 S n m a l ? val

WIE BEZORGT DE ZEGELS TERUG £!°WJP£j%?™ï*U& " ; & 5 l J 1

id
kclenschaarschte. GOUDEN BRUILOFT

S; d f ? E %NiET ^ « w S S ï ï S ï S e j ^
den ouderdom van 72 jaar, is de den bruiloft gevierd.
Jules Vandaele plots overleden n a :

heer Jules Vandaele plots overleden na
een heelkundige bewerking in de kliniek I
te Oostende, tengevolge van een lucht- !
bombardement, te hebben ondergaan! '

WAT IS BESCHAAFD SPREKEN ?
Beschaafd spreken beteekent niet

letter, gemaakt en stijf spreken.

deelneming aan.

M BIJ ONZE HAARKAPPERS
^ . A ̂ .h?n-,s, l s o n d e r leiding van den heer

« M t- ^ - Fernande Andre Verbeke, die aangesteld werd tot
H„C n i ' f

V e l d , s t r a a t ' 4 ° : Fernan- arrondissementsleider voor Oostende »n
s f . n S i l ' f h 6 1 " ; Overvloedstraat c«n)iggende gemeden, ook al efa"
3 L f F

1
e , r n ^ n d a pobert, z. b. St. Joris- Vlaamsche Haarkappersgilde tofc stand

straat, 13; Augustus Janssens, werkman gekomen.
Maagdengang, 12 en Maria Bruers, fa-
briekswerkster, Antwerpen; Herman Mu-
sin, arbeidsdienstleider, Antwerpen en
Vilia Van Laere, Dr. Verhaeghestr., 20.

Aan de familie Vandaele en Lingier' Beschaafd spreken beteekent .wel: uw
biedt «Het Visscherijblad » zijn innige' uitspraak verzorgen en uw gedachten in

' - - een keurige, vlotte en ongedwongen taal

Aspirine,
ons aller vriend . * *

Moeder neemt het bij hoofdpijn, Vader ala
rheumatick hem kwelt, broers en zusjes bij
tnndpijn, do hcele familie bif verkoudheid on
griep. Want Aspirine is volkomen zuiver en
onschadelijk. Het is een echt fnmiliegeneea-
middel dat eenieders vertrouwen waardig is.

Werkzaam en onschadelijk
een voortreffelijk geneesmiddel

HET PRODUCT VAN VEITtOUWBH

CINEMA'S
R I A L T O

1. Eén dokumentair.
2. Ufa aktualiteiten In 1ste week.
3. De Roode Storm, met V. InkljinofJt

en Friedrlch Kaykler.
R 10

1. Een dokumentair.
2. Ufa aktualiteiten In 1ste week.
3. Geheime Zending, met Oustav Froh-

lich en Camllla Hom.
ROXY

1. Een dokumentair.
2. Aktualiteiten Ufa In 4e week,
3. Sherlock Holmes wordt gearresteerd

met Heinz Ruhmann en Hans Albers.
PALACE :

1. Aktualiteiten Ufa in Ie week.
2. Een dokumentair.
3. De Vroolijke Echtgenoot met Heinv!

Ruhmann.
FORUM

1. Aktualiteiten Ufa in Ie week.
2. Een dokumentair.
3. Kora Terry,,met Marlka Rokk.

CAM EO
1. Een dokumentair.
2. Aktualltelten Ufa In ie week.
&•?* Brwldegom uit Brazilië, -met

Oustl Huber en Wolf Albach-Retty.

Bandagen
Orthopaedie
BREUKBANDEN

naar maat en vol-
gens geval. '

BUIKBANDEN
voor hangbulk,
zwangerschap, na
operatie.

ORTHOPEDIE
APPARATEN

voor ruggraat mis-
vorming, beender-
zlekte.

KUNSTBEENEN ,
in licht metaal.

, n gedwongen taal
uitdrukken. Tot de verbetering van de
omgangstaal is dus niet slechts een
meer verzorgde uitspraak van noode,
maar bovendien woreft hejt vermijdjen
van gallicismen, het juiste gebruik van
de voorzetsels, de kennis van het juiste
v,oord en de geijkte termen, het ge-
bruik van afwisselende zegswijzen en
van den passenden zinsbouw vereischt.

Daarom sluit U aan bij V. B. O. Se-
cretariaat: Dr. Verhaeghestraat, 105.

3, zal er overgegaan' worden tot dé uit
reiking der kleederkaarten A.B.'p; D. E
volgens de. hieronder aangeduide num
niers der rantsoeneeringskaarten: -
Maandag 2 Feb.
Dinsdag 3 Feb.
Wosnsdag 4 Feb.
Donderdag 5 Feb.
Vrijdag 6 Feb..
Zaterdag .7 Feb.
Maandag 9 Feb.
Dinsdag 10 Feb.g
Woensdag 11 Feb.
Donderdag 12 Feb.

704.000 tot .707.001
707.001 tot 711.001
711.001 tot 715.0W
715.001 tot 719.00'
719.001 tot 723.00!
723.001 tót 725.001
725.001 tot 729.001
729.001 tot 733.001
733.001 tot 737.005
737.001 en volgendf

• " . • . t nummers
De kleederkaarten zullen • alleen afge

leverd worden aan het hoofd van hel
gezin (of zijn, echtgènoóte) .op vertoon
van de rantsoeneeringskaarten van a
do leden van het huisgezin.

De inwoners worden hierbij dringend
verzocht zich op de voor hen vastgesteld
data aan te bieden., ,

N, B. — De voorrang wordt verleend
aan zwangere vrouwen, ziekelijke per-
sonen, invalieden met ten minste 60 t.h.
invaliditeit en aan de hoofden va»
kroos.trijke gezinnen.

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

ONTVANGSTUREN: ieder werkdag, van
9 tot 11 en van 2 tot € uur. •

| A B G
• Die se I-
S Motoren
t • •• • •

Anglo - Belgian Cy

Nljverheldskaal, 39, GENT © Tel. 53265-53277

Voor alle inlichtingen zich wenden tot den heer
BOYDENS,Velodroomstraat,4,OOSTENDÈ
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de bpvnMricht door. Winterhulp hebben ge-

e v o W,„, heeft he t Comité doen besluiten
feeks van zes feesten in t e richten,

itonder; bonte avonden.' en tooneel-
inées. Een buitenkansje dus.

bedeelirig van kolen voor de recht-
„v>nden ingeschreven bij Winterhulp
"deze week gedaan worden voor de

d Februari. De nieuwe inschrij-
«n bij Winterhulp zullen gedaan
ien aans taande Maandag. Dinsdag
Woensdag! 2, 3 en 4 Februari .

BEVOORRADING
bureelhoofd van bevoorrading

mede voor de laa ts te maal , da t
Lis, aardappelkaar tën enz., niet kun-
, afgeleverd worden aan Iemand die
ttnd is-aan he t gezin, indien deze niet

fnet bezit is van .een machtiging per-
laHjk geteekend door den belangheo-
t i d e . ' . • " • • • • ' - . '

BURGERLIJKE STAND
jeboorten: Vancoillie Annie-Jeanne,
fhter v. Andreas en Goes Luciana.
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VRIJWILLIGERS GEVRAAGD
Iren einde onze Heistsche bevolking
listand te kunnen verleenen In de h u i -

oorlogsomstandigheden, bij moge-
[ke Bom- "en gasaanvallen, ' Wordt de
aatselijke Luchtbescherminggroep yer-

lerkjt. p e heer Burgemeester doét een
larinen oproep tot alle jongelingen bo-
jen de 17 j a a r om zich vrijwillig tè laten

iwerven en opgeleid té worden in he t
jader der L. B. - >
[Het is- tevens een eenige gelegenheid

zich in té wijden in de beginselen
\m geneeskunde ên' de verbandleer.
Alle oefeningen en lessen, die door de

Jfijwilligers bijgewoond worden, worden
letaald tegen 5 fr. per uur."
J Ieder lid wordt in he t bezit gesteld van
lm gasmasker, een helm en een nach t -
las. Aanwerving, 'geschiedt bij den ad-
pdant "der Brandweer,- Leoppld Saveis,

het bureel van den Waterdienst ten
(ladhüfae; '-' "-

«DE VLAG »
J Een plaatselijke cel van «De Vlag» is
Ipgérlcht'om hét de inwoners mogelijk

iriaken in nog grootere ma te de vele
loordeëlen te genieten die «De Vlag» aan
paar leden aanbiedt.

Welke, deze yoordeelen zijn en welke
loorwaarden er aan' vast zijn, alsook
file inlichtingen over l idmaatschap en
werking"- van .«De Vlag», k an ieder be^
lingstellénde vernemen" op he t sêcreta-
piaat: Leopoldslaan 2.

ZWARTE ZEGELS
De zwarte zegels (bijrantsöen vleesch;

jijrood en margarine) voorzien voor .ie
werklieden volgens besluit van 4 No-

|vember 1940,. worden,afgegeven op 3 en
Vebruari 1942. ..." • .; , . . . .- .-:

! MAALBEWIJZEN
Maalbe wijzen .voor . de maand -Fe-

[truari zullen slechts afgegeven worden
laan de producenten; van tarwe op Ma'ari-
Idag, Dinsdag en Woensdag 2, 3 en 4 Fe^
|bruari 1942. . . .

! OORSCHTERMIJN
Het dorschtermijn van 15-1-42 waarop

[alle broodgraangewasseh moesten ultgè-
dorschen wordenj werd verlengd tot 15

iFebruari 1942. J :

• OUDE BIJZONDERE ZEGELS
De p^jde bijzondere zegels (oude type)

zijn vóór de arbeiders nqg geldig to t 31
Januari, Na dézen datum zijn zij ver-
vallen. ' ": ;

De winkeliers kunnen ze ten s tad-
huize indragen to t 8 'Februar i .

61 APOTHEEK DIENST.
Zondag 1 Februari J s apotheker G.

D'Hooghe, hoek Kursaa l - en Vlaming-
straat, van dienst. Uren: 9.30 tot 12 en
16 tot 19 u.

B I O S C O O P . : • ' • • • . • .

Deze week s t a a t - p p het programma
van «Royal Cirié» een boks-" en sensatie-
film: «Dé laats te Ronde». Daarbij de
üfa-aktualiteiten en een kultuurfilm. De
vertooningeri gaan "door als n a a r ge-
woonte.

| i | KINDERFEEST
Zaterdag 1.1. had in h e t «Hotel des

ISports» bij M. Verf aillie, opnieuw een
noenmaal p laa ts vóór t en groot getnl
behoeftige kinderen. Een gezellig samen-
zijn volgde. Toekomende week meer daar
o v e r . • • ; • • . • ' . . • • "

[ • WlNTERHUi-PFEEST
Zondag 1.1. voerde Volkstooneel «Ex-

celsior», onder de kundige regie van den
h. O. Grosnart, «De Molen'van Sans-
Souci»' op. Laat het óns volmondig be-,
kennen, dit nog' jonge gezelschap heeft
ons ten' zeerste verrast/Fijne pareltjes
van tooneelkunst hebben wij kunnen be-
wonderen. Wij moeten ronduit beken-
nen dat wij nog maar zelden in Heist
zulk een homogeen spel hebben gezien.
Dit hebbén wij het bestuur van Winter-
hulp te danken, dat niets on verlet, laat
om deze jonge groep te steunen en Jri
alles bij te staan.

Wanneer krijgen wij opnieuw zulk een
mooie opvoering?

• PINGPONG
In de plng-pong ontmoeting tusschen

P. P. C. Dulnbergen en de « Snoeks »
Knokke heeft eerstgenoemde eén spre-
kende zege behaald met 6 overwinnin-
gen tegen 3 en 21 sets voor 10, .

•KLEEDERKAARTEN
Aan de bevolking wordt bekend ge-

maakt dat de uitdeellrig der 2e kleeder-
kaart zal geschieden op de hlernavol-
gèiiaê darên .telkens vah »30 tot 12
en van 14 tot Ï6.30 u.:

Maandag 2 Februari, voor de blauwe
nummers 1 tot 2000; Dinsdag 3 Febr.:
voor de blauwe nummers 20'01 tot 4000;
Woensdag 4 Febr.: voor de blauwe num-
mers 4001 tot 6000; Donderdag 5 Febr.:
voor de .blauwe nummers 6001 tot 6300
en'de achterblijvers,

De rantsoenkaarten dienen voorgelegd
te worden. ••' • •

Voor de wintermantels, speciaal aan
te vragen, beschikt de gemeente over 67
machtigingen,

• KOLEN ••
Aan de kolenhandelaars wordt bevel

gegeven maandelijks aangifte te komen
doen op den bevoorradlngsdtenst, van
den ontvangen voorraad kolen en de
venteeling «rvan.

Blankenberge
• APOTHEEKDIENST.

Zondag 1 Februari zal de apotheek O.
Vogels, hoek Bakker- en Nieuwstraat,
"gansch den dag open zijn.

BI fONTEINIERSDIENST '
Vanaf Zondag 1 tot en met Zaterdag

7 Februari zal de fonteinier Boute Flp-
rimorid, 45. Consciehcéstraat, den dienst
waarnemen.

• CINEMA'S
Programma van Vrijdag 30 Januar i

tot en met Donderdag 5 Feb rua r i :
COLISEE, Kerkstraat . — 1. Ufa-actua-

liteiten; 2. Cultuurfilm; 3. «De Laatste
Ronde» met Camilla Höm en Attila Hor-
biger.

PALLADIUM, Kerkstraat . 1. Ufa-week-
overzicht; 2. Wetenschappelijke film; 3.
«Wie kust Madeleihe» met Magda Schnei
der en Albert Matterstock.

Zondagnamiddagvertooning te 3 uur.
Avondvertooningen te 7.30 uur.

Wegens gebrek aan brandstof Woens-
dag en Donderdag geen vertooning.

• BEVOLKING
Naar ui t de statistieken van den bur-

gerlijken s tand blijkt, bedraagt de be-
volking van de stad Blankenberge 7.689
inwoners.

• VERBOND VAN HET BLANKEN-
BÈRGSCH HOTELBEDRIJF

Het Verbond van he t Hotelbedrijf,
komt een treffend bewijs te geven van
h a a r solidariteitsgeest.

Onlangs werd een omzendbrief aan <J«
leden gezonden met betrekking to t het
afstaan van een zeker procent op de
som geïnd bij de bezetting van hun hui -
zen. Velen hebben a.an dien oproep ge-
volg gegeven en beantwoord en hun vri j-
gevigheid betoond ten voordeele van d--*
plaatselijke kas van Winterhulp.

Die milde giften vanwege de hotel-
houders dienen vermeld te worden en
zullen voor de lijdenden in deze koude
dagen, reeds te pas' zijn gekomen.

• BURGERLIJKE STAND
Geboorten: Konings Dènise, Limburg

StijTumstr. 26; Maenhoüdt Cecile, 159,
Wcststraaf; De Busschere Maria, Con-
sciencestraat, 41.

Overlijdens: Vanden Berghe Leontine
78 jaar , wed. Hacke. Petrus, Luikstraat.
19; Tarasse Victoria, 68 jaar, echt. Si-
maeys Frans , Mametstraat , 5; Claeys
I.aurëht, 34 jaar, echt. Grandsard Del-
phine, K. De Swertlaan, 29 (overleden
te Calais); Jacxsens Bertha, 57 }., echt.
D'houd.t Güstaaf, Limburg Stirumstr., c

• AANGESLAGEN
Zekere J. K. vervoerde onwettig groene

erwten .Hij werd door,de kontroledien-
'sten tot s taan gebracht. De \yaar
in beslag genomen. :

HET IS MORGEN REEDS

31 JANUARI

T R E K K I N G

VAN DE EERSTE SCHIJF 1942

der

toterij Wintefhulp
22.460 loten van 100 fr. tot 10.000 fr

twaalf loten van 25.000 fr.
acht loten van 50.000 fr.

- :-vijf" groote. loten .van 100.000 fr;
Super groot lot: EEN MILLIOEN ^

LAAT DEES NIEUW GELEGENHEID
NIET ONTSNAPPEN:

WAAGT UW KANS !
. . . 1664)

Nieuwpoort
H DE NIEUWE KLEEDERKAARTEN

Het uitreiken der kleederkaart zal
plaats vinden op , -

Dinsdag 3 Februari aan.de gezins-
h'öofdeh wier naam begint met de -letr
térs A, B, C, E, F, G..

Woensdag 4 Februari, voor de letters
D.'H. I, J, K.

Donderdag 5 Februari, voor de letters
L tot S. . .

Vrijdag 6 Februari, voor de letters T
tot z.

Telkens van 9 tot 12,en van 14 tot 17 u.
Met de rantsoeneeririgskaarten moeten

tevens de stróoken van de oude kleeder-
kaar ten voorgelegd worden.

• BEVOORRADINGSDIENST KLACH-
TEN

Gevolg op klachten die bij den Ravi-
tailleeringsdienst neergelegd werden en
waarvan het onderzoek heeft uitgewe-
zen da t ze op een misverstand berusten,
wordt he t publiek hiermede herinnerd
dat bij hèt ontvangen der zegels en
vooraleer het winket te verlaten, goed
dient nagegaan of het volledig recht be-
komen werd. Klachten nadien ingediend
kunnen niet iii aanmerking genomen
worden.

fM OPGELET- Dr. JEF VAN DE WIELE
KOMT NAAR NIEUWPOORT

.Op Zondag 1 Februari komt Dr. Van
de Wiele naa r Nieuwpoort. Hij zal in de
.vergaderzaal van het stadhuis om 18.30
uur een groote rede houden, omlijst door
muziek en voordracht, die dezen avond
tot een echt volksfeest zullen maken.

b a a r hij hier levensvraagstukken in
verband met de groote sociale strooming
die- op dit oogenblik Europa beheerscht,
zal ui.tdüejpen en voor .den gewonen
mensch bevattelijk maken, wil hij zich
vooral to t de arbeiders richten "en zij
zijn he t dan ook die to t dezen avond
in he t bijzonder uitgenoodigd worden. '

Spreekbeurten zullen nog gehouden
worden door de hh. Lod. Meyus, plaat-
selijke cellelder van de «Vlag» en Son-
derführer Brouwers, Toegang vrij,

• RADIOUITZENDINGEN
De NIeuwpoortenaars stemmen op 6

Februari om 18.15 u. af op Vlaamsch
Brussel, Radiomontage van onzen stad-
genopt Fred. Germonprez : Robert De
Vries, Markgraaf van Vlaahderen;

• BURGERLIJKE STAND
Geboorten: Adam Jaak, van Frans en

Moeyaert Maria; Devos Maria-Antolnejt-
te, van Gaspar en Raedeman Jullen.

Overlijdens: Verbanck Ahdré, 16 Jaar
Oostdüinkerke,

Huwelijken: Pottle Marcel, arbeider,
met Aesaert Gerardlne, z. b. belden te
Nieuwpoort. . ,

• ONZE KINO'S .
NOVA, — «Mademolselle Ma Mère>.

Kultuurfilm en U.F.A. Aktualitelten.
ZANNEKIN. — «Glerwally» met Hel-

demarie Hatheyér. U. F. A. Actualiteiten.

• MOTORBOOT OP HET STRAND GE-
WORPEN V

Op het strand van Nierwpoort-Bad Is
een ledige motorboot van Briwche na-
tionaliteit aangespoeld.

Breedene
H ZWAAR WERKONGEVAL

's Avonds omstreeks 17.30 uur heeft er
zich in de fabriek Union Chimique Beige
t« Zartdvoorde een vreeselijk ongeval
voorgedaan, da't. het leven heeft gekost
aan een arbeider.

Een zekere Leon.Vervey, oud 47 jaar .
gehuwd en vader van zeven kinderen,
wonende te Gistel, was werkzaam aari
de cokesoveh.

Bij liet souteeren der cokes werd hij
waarschijnlijk gegrepen door een drijf-
riem, waardoor hij met het hoofd oo de
rollen terechtkwam. * • .

De ongelukkige werd met geweld weg-
geslingerd en op slag gedood.

Niemand was getuige van het vreese-
lijk ongeval, da t zooals begrijpelijk,
groote opschudding verwekte in de werk-
huizen waar Jri korten tijd twee ongeval-
len met doodelijken afloop te melden

Het parket s tapte reeds ter plaatse a i
en deed het gebruikelijk onderzoek.

De familie werd met alle omzichtig-
heid van het vreeselijk gebeuren in ken-
nis gesteld.
U SLUIKHANDELAAR GEVAT

J. R., wonende Nukkerstraat te Sas-
Slykens, verkocht toiletzeep 'aan te
moderne prijzen. Dat zal hem duur te
s taan komen. .
M SCHIELIJK OVERLIJDEN.

De genaamde Oscar Vandenberghe.
wonende te Brèedene-dorp, Duinenstraat,
ongehuwd en 36 j a a r oud, is in de afge-
loopen week schielijk overleden. De dood
is toe te schrijven aan een natuurlijke
oorzaak. i
• LICHT VERWOND

Kamiel Vanremoortele, 33 jaa r oud,
gehuwd en vader van een. kind, wonen-
de Vaarts t raat , t e Slykens, was werk -
zaam in de Cheinische fabriek te Zand-
voorde, toen hij een zwaven ijzeren staaf
op het hoofd kreeg.

Als bij toeval liep hij slechts opper-
vlakkige verwondingen op. Na verpleegd
te zijn geweest in het verbandhuJs van
de fabriek, kon hij het werk hervatten.
• KROOSTRIJKE GEZINNEN

Voor de ouders van kroostrijke gezin-
nen die niet in he t bezit zijn van een
kaar t van Winterhulp, zal voor de be-
deelingen die op de school gebeuren
maar de helft gevraagd worden van de
bijdrage die andere menschen dienen te
storten.

Kroostrijke gezinnen worden hier ver-
staan, diegene waar minstens vier kin-
deren onder de 21 j aa r ten laste zijn
(werkloos), of waar drie kinderen zijn
onder de 21 jaar , indien de moeder se-
dert drie maanden in zwangeren toe-
stand verkeert.

Voor verdere inlichtingen kan men
zich wenden tot het plaatselijk Winter-
hulpbureel, Kerkstraat , te Breedene.
• BURGERLIJKE STAND

Huwelijken: Dedoelder André en.Van-
hereke Alice, • beiden wonende te Bree-
dene. : . * -

Geboorten: Jacqueloot Albert, zoon v.
Alfons en Blomme Frances.

Overlijdens: Vandenberghe Oscar, on-
gehuwd, 36 jaa r ; Boudengen Gerard, ?
maanden; Decroos Maria, 76 j . , wed. v.
Gielen Henri; Boviet Victor, 56 j . , echtg.
van Marchand Octavie.

Wij herinneren ër aan dat het bureel
van den Burgerlijken Stand slechts ger
opend blijft iederen dag van 9.30 tot 12 u,
m KOSTELOOZE KOEPOKINENTING

Het Gemeentebestuur brengt ter ken-
nis van de bevolking dat op de hierna-
volgende dagen en uren zal overgegaan
worden tot de kostelooze koepokinenr
t i n g . . . .'.. • ' . . - • " • • - • . . - ' • - :* .-• •••-: —•• '..". — - •

, Voor Breedene-dorp en baden:- op
Maandag 1 Februari 1942, in de zaal-van
het Kindervvelzijn van 11 tot 12 u.

Voor Sas-Slijkens: op Dinsdag .3 Fe-
bruari, in he t lokaal der Kinderweging,
van 11 tot 12 uur. - • • . - . . .

Wij herinneren er de ouders aan dat
de koepokinenting verplichtend is voor
de kinderen tusschen de derde en achtste
leverismaand, ingevolge een besluit van
hoogerhand verschenen in het Staats-
blad, van October 1940. ; . . ' . - '
B BEVOORRADINGSNIEUWS -

— De rantsoeneeringszégels yoqr de
landbouwers en de personen die een
hüisslachting gedaan hebben, zullen
worden uitgereikt heden Vrijdag 30 J a -
nuari, van 9.30 to.t »12 en van 14 tot 17
uur, in het Bevoorradingsbureel, School
Ibis te Slijkens. • *-..

De belanghebbenden moeten zich voor-
zien van alle noodige stukken; wis niet
In regel is .wordt onder geen enkel voor-
wendsel bediend.

— De inschrijving voor de kolenbe-
voorrading zal geschieden vanaf Maan-
dag 2 tot en met Woensdag 10 Februari
1942. in het Bevoorradingsbureel te SHj-
kens, Dienst der Niet-Eetbare produc-
ten. - ,

Degenen die in de maanden October,
November, December of Januar i deze
formaliteit hebben vervuld, moeten zich
thans niet meer aanbieden; slechts de
gezinshoofden wier bestaande voorraad
het tpelaat kunnen zich laten inschri j-
ven. •

Muziek instrumentenfabriek
WYNSBERGHE IVAN

Wettig gediplomeerd
Carenmarkt, 30 — BRUGGE

Eerste klasse fabrikafïe— Aller-
hande herstellingen ~r~ Croote
keus blaas-, snaarinstrumenten,
accordeons, phono's. ' - •

(132)

Marktberichten

NIEUWPOORT
VISCHTOEVOER

Gedurende de week van Zondag 18 tot
Zaterdag 24 Januar i , kon m a a r twee da -
gen uitgevaren worden en werden aan
dö Aankoopcentrale afgeleverd: , :

Woensdag 21 Januari . — Door Nieuw-
poortsche vaartuigen: 210.550 kg. haring
voor een bedrag van 1.684.400 fr. De
Oostendsche vaartuigen voerden aan :
40.850 kg. har ing voor 398.800 fr. De Zee-
brugsche vaartuigen: 143.863 kg, haring
voor 1.159.904 fr. De totale aanvoer van
den dag bedroeg': 404.263 kg. haring,
voor een bedrag van 3.234.104 fr.

Donderdag 22 Januari , -— Door de
Nleuwpoortsche vaartuigen: 120.075 kg,
har ing voor 960.600 fr. 1650 kg. sprot,
voor 13.200 fr. Totaal : 973.800 fr, De
Oostendsche schepen voerden a a n ' •
20.600 kg, har ing voor 164.800 fr.

Totale aanvoer van den dag: ; 140.673
kg. har ing voor een bedrag van 1.125.400
fr., meer voor 13.200 fr. sprot. Totaal1

voor. 1.138.600 fr. •
De totale aanvoer van de twee dagen

vaart , bedroeg: 544.938 kg. haring voor
een waarde van 4.359.504 fr. Meer 1650
kg, voor 13,200 fr. sprot. Totaal 4.372,704
k '

Notaris

VAN GAILLIE
te Oostende

Den MAANDAG 9 FEBRUARI a.s.; om
3 U:, in het café «Prins Boudewljn», St.
Sebastiaanstraat, 22, te Oostende:

TOESLAG
; van een

S cho on Wo onhuis
te Oostende, Eendrachtstraat , 35; groot
188 vm.

ingesteld: 70.00.0 fr.
Tè bezichtigen den Maandag, Woens-

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

cijnénstraat, 6, te Oostende. (653)

Studie van den Notaris

VAN CAILLIE
te Oostende.

A. Den MAANDAG 2 FEBRUARI aan-
staande, om 3 uur namiddag ter herberg
«Prins Boudewijn», s t . Sebastiaanstraat,
22, te Oostende:

INSTEL met y2 % premie

van
STAD OOSTENDE

(Mariakerke)

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

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

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

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

-Door de liefhebbers te bezichtigen den
Maandag, Woensdag en Vrijdag van 2
tot 4 uur. .• .-'.

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

INSTEL met l/z % premie
' van '

STAD OOSTENDE

Een eigendom
staande Louisastraat, 8, «Hotel. Melbour-
ne», groot.289 vm.-me.t alle meubels en
mobilaire, voorwerpen, onroerend .bij bc-̂
stemming. ; • •; ;

Door de liefhebbers te bezichtigen den
Dinsdag, Woensdag én Vrijdag van 2 tot
4 uur namiddag.

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

Studie van den Notaris

Jean DE WYNTER
.. Kerkstraat , 43, te Oostende

Op DONDERDAG 5 FEBRUARI 1942,
om 3'u. 's namiddags in het lokaal «Prins
Boudewijn», St. Sebastiaanstraat, 22, te
Oostende: . '

INSTEL met % % premie
van

EEN GERIEVIG

perceel bouwgrond
te Oostende, Blamvkasteelstraat. Fagade
6 m. Oppervlakte 229,65 m2.

Alle nadere inlichtingen te bekomen
ter studie. (651)

Studie van den Notaris

Jean DE WYNTER
te Oostende, Kerkstraat, 43.

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

INSTEL MET % % PREMIE
van

een Handelshuis
met poort;, Pakhuis $n achterhuis

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

gen zich bevragen ter studie. (654)

Pierre
LANNOYE-VANTYOHEM

ZEILMAKER

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

Overvloedstraat, 76 - Oostende
Handelsregister 9390

(26)
•Üü

UIT HET sr

VISCHMIJNBEBRIJF
— door H. BRYS —

IS IN ALLE BOEKWINKELS

DER KUST VERKRIJGBAAR

ZOEKLICHTJES

• UURWERKER vraagt 2 goede werk-
mannen gosd loon. Zich te bevragen •
Christ inastraat 55, Oostende. (668)

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

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

TE KOOP: Twee gamaalkorren, waar-
van èèn in zeer goeden s taat en een
tweede reparatie vergt. Zich wenden
bureel van 't blad. (656)

TE KOOP: een groote Menagère, als-
ook een groote Orchestrion. Zich wen-
den: «Grottes d'Ostende» (Palace Hotel)

(666)

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

VISSCHERSBOOT TE KOOPEN: ijzeren
boot, 9.50 m. lang, 2.10 m. breed. Motor
met winch, stroopnet en 2 garnaalnetten,
alles in s taa t van nieuw. Gereed .om de
zee te bevaren. Zich wenden: 50, Konin-
ginnelaan. (648)

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

TE HUUR: Winkel met ruïme stapel-
plaatsen, zoo noodig met gemeubelde
woonkamers, goede ligging. Voorwaar-
den: Kaaistraat, 26, Oostende. (G33>

OORLOGSSCHADE: Geteisterden kun-
nen kosteloos alle inlichtingen bekomen,
nopens expertisen en het indienen van
hun dossier, bij " L

ED. DE VLIEGER, Architect, Expert
18, KONINGINNELAAN, Oostende.

(629)

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

TE KOOP: Verschillende loten bouw-
grond. Voor inlichtingen • te begeven :
i8, KONINGINNELAAN, Oostende.

(630)

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

Agence Ch. Seys
Rogierlaan, 21 Oostende

1 T E K O O V t -\
Schoon Heerenhuis, center van stad.

•Alle confort, occasie.
Rapportvilla, de Smet de Nayerlaan.
Schoon handelshuis, Lahgestraat.
Schoon Huis met garage te Breedene-

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

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

stweg, Mariakerke-Northlaanr Prach-
tig onderhouden.
Kleine Villa, Opex,

Schoone rapportvillas, Zeedijk big Pal.
hotel. Alle confort. 300.000 fr.

Hotel-Pensioen, Zeedijk, 35 kamers.
2 Schooiie Villas, Mariakerke.
Burgershuis, Westende, gr. Baan.
Bouwgronden te Breedene, vanaf 20 fr.;

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

Schoon e bouwgronden op 100 m. van de
Elisabethlaan, vanaf 120 fr. de m2.

TE KOOP GEVRAAGD
Handelshuizen, burgershuizen, enz.,

groot en klein, in en bulten stad.
(665)

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)

••••••>•••»•*«•«•«

Rouwberichten

Men verzoekt ons het overlijden
te melden van den heer

PIETER DENTANT
Weduwnaar van

Mevrouw Mathilde Dudal
in leven gepensioeneerde bootsman

(Staatswezen)
geboren te Oostende, den 26 Augus-
tus 1856 en overleden te Aartrijke,
den 13 Januari 1942.

De begrafenis had plaats te Aar-
trijke den 17 Januari il. in familie-
kring.

Dit bericht geldt als eenige ken-
nisgeving.

Veidstraafc, 42, Oostende. (683)

Men verzoekt ons het overlijden
t» melden van

MEVROUW
IVlaria-Francisca-Elisabeth

CLAES,
Weduwe van

Mijnheer August Vanhauter
geboren te Mechelen, den 17 Au-
gustus 1890 en aldaar godvruchtig
in den Heer ontslapen den 22 Ja-
nuari :942.

De plechtige lijkdienst had plaats
op Maandag 26 Januari 1942

Vrienden en kennissen die, bij
vergetelheid, geen rouwbrief zou-
den ontvangen hebben, worden
verzocht dit bericht als dusdanig
te aanzien.

Vischmarkt. 2, Mechelen. (660)

Men bericht ons het overlijden
van .

. MIJNHEER "" 7
Joseph-August SAMYN

Visscher
Echtgenoot van

Mevrouw MatJeleïne Devocht
geboren te Milford (Engeland) den
19 October 1915 en verongelukt op
zee, vóór Grevelingen (Frankrijk)
den 4 Januari 1942 aan boord van
O.30 «Marcelle».

Een plechtige dienst ter nage-
dachtenis van den overledene had
plaats op Woensdag 28 Januari 1.1.

Dit bericht geldt als eenige ken-
nisgeving.

Leffingestraat, 70, Oostende.
(659)

Men meldt óns het overlijden
van

MIJNHEER
Jules-Julien-Arthur

VANDAELE
Weduwnaar van

Mevrouw Emma Janssens
geboren te Stalhille den 10 Maart
1870"en overleden te Oostende den
24 Januari 1942, ten gevolge van
oen luchtbombardement op 16 De-
cember 1941, versterkt door de HH.
Sacramenten der Stervenden.

De begrafenis had plaats op Don-
derdag 29 Januari jl.

Vrienden en kennissen, die bij
vergetelheid geen rouwbrief zouden
ontvangen ~ nevven', 'wuraen "ver-
zocht dit bericht als dusdanig te
aanzien.

Oostende, Sportstraat, 7. (658)

Men meldt het overlijden van
MEVROUW

Minnie-AHee WING
Echtgenoot van

Mijnheer Oscar Sweetlove
geboren te S.toke Newington (Lon-
den) den 7 Maart 1886 en over-
leden na een langdurige en pijn-
lijke ziekte, den 23 .Januar i 1942,
in de Kliniek van het H. Har t te
Oostende.

De lijkdienst had plaats op Dins-
dag 27 Januar i jl.

Vrienden en kennissen, die bij
vergetelheid geen rouwberlcht
ontvangen hebben, worden ver-
zocht dit als dusdanig te aanzien.

Nleuwlandstraat. 78, Oostende.
• (657)

BEDANKING

De familie VANDENBERGHE-
SCHALANDRYN, diep getroffen
door de blijken van deelneming
h a a r betoond ter gelegenheid van
het afsterven van

MEVROUW
Elodie-Marie SCHALANDRYN
overleden te Oostende, den 12 De-

cember 1941.
bedanken vrienden en kennissen,

Muntstraat, 25, Conterdstm
Steene. ' (661)

Opbrengst der Visschersvaartuigen te Grevelingen
12 Jan. 13 Jan.

O.78
O.126
O.169
O.174
O.182
O.183
0.184
O.189
O.202
O.213
O.22I
O.252
O.284
O.313
O.319
O.350
N.9
N.35
N.42
N.53
N.61
N:62
N.63
N.65
N.6Ö
Z.2
Z.4
Z.7
Z.8
Z.ll
Z.22
Z.31
Z.33
Z.40
Z.42
Z.43
Z.48
Z.52

3.970

13.564

18.000
12.339

2.859
6.200
5.098

13.575
21.090
8.028

6.907

7.741

8.881
1,286

26.000
4.060

9.700
10.400
4.400
2.920

14.000
19.600

10.400
3.600
6.800

12.000
45.600

50.652
41.513
66.150
10.360

2.120
19.634
34.920

79.200
2.471

480

68.822
20.900

37.195

14 Jan .
592

4.800

4.400

3.167

4.376

5.520
1.024
2.489

160

3.960
920

1.994
3.724
6.599

5.950
3.357

560
4.250

15 Jan.
382
640

6.000
5.600

400

1.600
1.600

6.000
1.261

472

2.953
3.315

10.400

1.605
515

800
3.600
3.760
1.320
1.835

840

6.796
3.960

26.240
1.201
2.280

il.600
3.600
7.880
1.071

16 Jan .

66.000

21.200
28.800
7.600

3160
8.000

45.200

10800
11.200
34.800

5.280
2.800

30.800

800

2.400

35.200
6 652

50.000
18.000
14.800
15.400
17.440
19.600
1.960

29.600
24.000
n.eoo
36.000

1.196

17 Jan.
. 1.343
• 800

360

360

1.000

2.400
2.800

440

3.042'

746
400

2.120

1.080
3.096
1.600
4.160

720

'M\

1
ïill

[f.

1

Op 18 Januari werd niet uitgevaren.



«HET VISSCHERIJBLAD »

I

1
!

VjSSCHERlJ
wetenswaardigheden

Geen visehaanvoeren te Lissabon
Als gevolg van de ongunstige weers-

gesteldheid en van het tekort aan brand-
stof, is in den jongsten tijd te Lissabon
nauwelijks nog versche zeevlsch op de
markt gekomen. Zelfs sardinen, welke
in Portugal een volksvoedsel en zeer
goedkoop zijn, konden niet op de markt
gebracht worden, hoewel het juist thans
de vangsttijd is voor dezen visch.

Bekomen van pootaal in 1942
De Duitsche visscherij corporatie heeft

maatregelen getroffen opdat in de Lente
1942 pootaal zou ter beschikking zijn om
de Duitsche waters te bevolken. Het
spreekt vanzelf dat een juiste datum
van aflevering niet kan bepaald worden.
Langs den anderen kant houdt de cor-
poratie zich het recht voor de hoeveel-
heden rechtmatig te4verdedigen.

Kabel j auwskuit
In Duitschland werden, maatregelen

getroffen om den handel in kabeljauws-
kuit (Dorschrogen) te beschermen. Sa-
men met de haringsaiado en de zee-
vischpastei behoort de kabeljauwskuit
dus niet meer tot de vrije niet geordende
artikelen.

T e IVIeckleiiburg

Ook te Mecklenburg (Duitschland)

Toekomstplannen

(Vervolg van bladzijde 1)

Waar groote landen, zooals Engeland,
sedert verscneidene jaren de rol van

.. visscnerij\vacntscnip hebben toever-
ti-üuAü aan groote treiters met de nieuw-
SUÖ uicvuicuugen. toegerust zooals ieder-
een tijtwiis riunne afsvisseiende bezoe-

• kcü -a-a.u onze naven heeft kunnen op-
xjieüïca, zai het zeker voor ons klein
ifmdt^e niet noodig zijn daarvoor een
V'̂ et groocer scnip te gebruiken zooals
touiogcoe het geval geweest is.

£,eu paar modeitreiiers zouden niet
meer Kosten aan bouw, onderhoud en
bemanning, maar zouden van een an-

, aeien a u t veel meer nut bewijzen aan
. Oxize-visscncrij dan de thans verdwenen
«£uima» ooit heeft opgeleverd gedu-
rende de ongeveer twintig jaar da t̂ dit
vautaug aan onze haven is gehecht ge-

• weest.
UQ dekofficieren — vier in getal — de

macniueofiïcieren, marconisten, aalmoe-
zeniers, kwartiermeesters, stewards, ma-
trozen en stokers — zonder van den
doütoor te spreken — die de bemanning
uitmaakten "van dit eene visscherij-
wacntscnip, dat niet veel meer dan zes
maanden per jaar in zee was, zouden
meer dan voldoende zijn om twee school-
treilers te bemannen.

Er zou echter • dienen voor gezorgd te
worden dat de officieren dier school-
treilers, niet gedurig zouden verwisseld

-warütiu aooais thans op net visscnerij-
wachtschip het geval is, maar zouden
uitgekozen worden om hunne bekwaam-
heid om alle technische verbeteringen
op visscherijgebied op te sporen en aan
de jongere geslachten aan te leeren.

Totnogtoe is inderdaad geen voldoen-
de onderscheid gemaakt tusschen de op-
leiding van een koopvaardijofficier en
deze van een schipper ter visscherij. Hij
die bevel voert over een groote treiler
die de vischgronden van het hooge
Noorden of het verre Zuiden opzoekt,

• moet evengoed als een kapitein ter kust-
vaart op de hoogte zijn van al wat de

. eigenlijke navigatie betreft. Maar zijn
bijzonderste werk, zijn eigenlijke stiel
begint pas wanneer hij op de vischgrond
gekomen is, die hij trouwens doorgaans
zelf moet uitkiezen en. opzoeken. Daar
komt het er op aan de beste wetenschap-
pelijke en technische methoden toe te
passen bij het uitzetten, het sleepen en
hieven der netten, verrichtingen die op
de verschillende vischgronden, bij de af-
wisselende weersomstandigheden en voor
de verscheidene visscherijen allerlei vak-
kennis yereischen die thans in geen en-
kele onzer vakscholen grondig wordt
aangeleerd.

Wel heeft men b.v.b. reeds getracht
het stelselmatig gebruik van tuimel-
thermometers of andere wetenschappe-
lijke toestellen aan te leeren aan de
kinderen die op 14-jarigen ouderdom als
scheepsjongen op een grooten treiler in-
schepen. Maar men moet heel weinig
kennen van de mentaliteit onzer oude
schippers om ook maar een oogenblik
te denken, dat zij lessen van hun
scheepsjongen zullen willen ontvangen.

De officieren en andere specialisten
die aan boord der twee schooltreilers de
toekomstige schippers in het vak zou-
den opleiden, zouden er tevens voor zor-
gen dat de beste vischmethoden op alle
schepen onzer visschersvloot in de volle
maat van het mogelijke zouden worden
toegepast.

Br zou op dit gebied, zoo de zaak aan
goede handen wordt toevertrouwd, eene
Innige en vruchtbare samenwerking ont-
staan tusschen visschende treilers en
schooltreilers.

Wij meenen aldus bewezen te hebben
dat de Staat over al de middelen be-
schikt — lokaal, personeel en schepen
— om zonder buitengewone onkosten
eene centrale vakschool op te richten
voor de vorming van een keurkorps toe-
komstige schippers voor de groote diep-
zeevisscherij.

Wat het leerprogramma betreft dat In
de verscheidene visscherijvakscholen zou
dienen gevolgd te worden, het zal den
Staat wellicht ook niet moeilijk zijn dit,
mits raadpleging van ervaren personen,
vast te leggen.

Voor de kustvlsscherij zou men na-
tuurlijk niet te veeleischend moeten
zijn, en b.v.b. nagaan wat In de nabu-
rige landen gevergd wordt van de schip-
pers die ongeveer dezelfde vischgronden
bewerken als onze eigen kustvisschers.

Voor dé groote dlepzeevisscherlj moe-
ten Integendeel hoogere eisenen gesteld,
in verhouding met de zwaro taak en de
groote verantwoordelijkheid die een
schipper van een grooten treiler ten deel
vallen en ook met het hooge loon dat
aan zijn werk verbonden is

De huidige omstandigheden, hoe droe-
vig en hard zij ook mogen wezen, schij-
nen eene gunstige gelegenheid te zijn
voor de bestudeering en voorbereiding
der beste middelen om onze visscherij-
nijverheid herop te beuren.

De zee zal, na den oorlog, steeds voor
onze deur liggen en de visch zal over-
vloediger zijn dan ooit te voren.

Mochten de bevoegde" Instanties er
voor zorgen dat wij niet ten achter zijn
bij de ons omringende landen.

werd een centralisatie doorgevoerd in
den vischhandel. Aldaar werd nl. slechts
qen enkele vereeniging opgericht ïn wel
te Rostock, dicht bij het hoofdstatiou.
Tot marktleider werd kapitein Rogge,
van de bijafdeeling Hamburg, bencemd.

Het bewaren van gezouten haring
in ijskasten

De Rijkskommissaris voor Prijzen in
Duitschland heeft een besluit uitgevaar-
digd waarbij het bedrag vastgesteld werd
,vaarmee de kostende prijs van in koel-
auizen bewaarde ingelegde gezouten ha-
ring mag verhoogd worden. Dit bedrag
werd berekend volgens den betaalden
muirprijs en de onkosten die werden
/eroorzaakt bij het in- en uitbrengen
•/an de waren in de koelinstallaties.

Nieuw visschersvaartuig in Spanje
Een nieuw visschersvaartuig, bestemd

voor de stokvischvangst, werd op de
«Pisbes-werf, .te Bilbao, te water ge-
laten. De waterverplaatsing bedraagt
2.630 ton en de boot kan een snelheid
/an 10,5 zeemijlen per uur bereiken. Een
dezer dagen zal men een aanvang ma-
.cen met den bouw van een ander vis-
jchersvaartuig, hetwelk een waterver-
plaatsing van 8.000 ton zal hebben. Voor
de maanden Februari en Maart mag
jovengenoemde maatschappij zich nog
verwachten aan een nieuwe bestelling
/an drie andere visschersvaartuigen.

BRIEF UIT HOLLAND

Onze Visscherij
De aanvoer van visch uit zee was deze

week vrij groot. Hij bestond voorname-
lijk uit: tarfoot, tong, schol, schar, bot,
wijting, poon en kabeljauw. Dank zij de
aooge prijzen die, als gevolg van de
groote vraag, worden betaald, maken de
schepen veelal zeer loönende besommin-
gen.

«Vlak onder het walletje», worden
thans vrijwel uitsluitend scharren ge-
vangen. Andere visehsoorten komen daar
bijna niet voor. Sprot en zeebliek zijn
tot nu toe aan de kust haast nog niet
gevangen. De sprot is thans zeer druk
gevraagd en wordt veel gegeten. De
vraag naar gestoomde schar is daardoor
sterk verminderd. De sprot is echter een
snel voorbijgaand seizoenartikel, in te-
genstelling tot de schar, die hier prac-
tisch het geheele jaar door wordt ge-
vangen en aangevoerd.

Hoe zeer de groote vraag naar visch
tot ongewenschte practijken kan aan-
leiding geven en hoe Krachtdadig de
overheid daartegen optreedt, is dezer
dagen weder gebleken. Een vischhande-
laar te Rotterdam had snoekbaars voor
kabeljauw verkocht en zich daardoor
schuldig gemaakt . aan prijsopdrijving
van niet minder dan een guiden per
pond. Eon. Haagnchc vioeïvhtuidolaivr, die
toevallig den Rotterdamschen winkel
passeerde, constateerde het bedrog. De
politie mengde zich in deze zaak en,
hoewel door den winkelbediende aan-
vankelijk werd volgehouden dat hot kar
beljauw was, bleek weldra deze bewering
zóó onhoudbaar, dat toen opeens sprake
was van een vergissing. De vischwinke-
lier werd voor f 500 boete veroordeeld
en de sluiting van zijn zaak v>erd ge-
durende veertien -"lagen gelast.

Na het afsluiten van de Zuiderzee is
de omzet aan 'den vischafslag te Lem-
mer nimmer zoo hoog geweest als in
het afgeloopen jaar. In 1939 bedroeg de
omzet nog geen f 67.000, in 1940 steeg
de omzet tot f 127.453 en in 1941 was
zij drie a viermaal zoo hoog als die van
1040 (namelijk niet minder dan 402.393).

De IJsselmeervisscherij beleeft weer
een van haar hoogtepunten, hetgeen
juist in de huidige tijdsomstandigheden
van zeer groot belang is. Vooral de aal-
visscherij heeft in het afgeloopen jaar
dt: stoutste verwachtingen overtroffen.
Br is te Lemmer driemaal zooveel aan-
gevoerd als in 1940 en de besomming
voor al deze aal is alleen al hooger dan
de geheele besomming van alle te Lem-
mer aangevoerde visch in 1940. Daarbij
neme men in aanmerking dat 1940 het
snoekbaarsjaar was; niettemin was de
aanvoer in 1941 in kilogrammen nog an-
derhalf maal zoo groot. Nieuwe con-
sumptieartikelen, welke in 1941 opgang
maakten, waren gerookte voorn en ge-
rookte pos. Al met al mag men 1941 een
r;jk visscherijjaar noemen. Ook voor
1!)42 heeft men weer hooggespannen ver-
wachtingen, want de vischstand in het
IJsselmeer geeft reden tot volle tevre-
denheid.

Zoo ook de noordoostpolder! Deze
zorgde in de afgeloopen dagen voor een
verrassing. Toen een der visschers de
kanalen van den polder met zijn zegen
afvischte op snoekbaars, ving hij in den
tijd van een half uur zooveel pos, dat
hij er wel 300 manden mee kon vullen.
Een meevallertje, want een mand pos
brengt een gulden op. Op het bericht
van dit fortuintje voeren ook de andere
visschers uit en ook zij vingen een rijken
buit aan pos.

De beroepsvisschers in Zeeuwsch-
Vlaanderen hebben over het algemeen
in 1941 slechte vangsten gemaakt, wat
ten deele moet .worden toegeschreven
aan den sterken achteruitgang van den
vischstand in de groote kreken. Dit ver-
schijnsel openbaarde zich ook bij de
taJlooze sportvlsschers, die ook al geen
reden tot juichen hadden over de vang-
sten.

Slechts kleine visehsoorten worden
nog ruim voldoende aangetroffen in de
vischwateren, doch groote, zooals kar-
per en snoek, waaraan de kreken vroe-
ger zoo rijk waren, zijn zeldzaam ge-
worden. .*• ...

In tej^/slolling met vroeger Jaren is
er het afgeloopen jaar nogal wat snoek-
baars gevangen in sommige kreken. Deze
vischsoort kwam tot nu toe niet voor in
do Zeeuwsch-Vlaamsche kreken en lei-
dingen.

De garnalenvlsscherij Is momenteel
van heel weinig beteekenis. Het kust- en
binnenwater Is te koud voor de garnaal.
Geen wonder behoeft het dan ook te
verwekken, dat de vraag thans aanmer-
kelijk grooter is dan het aanbod. De
garnalen die nog aangevoerd worden
gaan grif voor de vastgestelde maximum-
prijzen weg.

Indien de thans Ingevallen vorstpe-
riode aanhoudt, zal dit, evenals voor-
gaande Jaren, de binnen visscherij ge-
heel stüleggen. Mogelijk zal dan echter
spoedig op het IJsselmeer het typische
wlntervisscherijbedrljf: de IJs-splerlng-
vlsschertj herleven. Deze gaf verleden
winter aan velen arbeid, brood en visch l

EchoS
2000 NIEUWE LEDEN

Twee duizend vier en dertig nieuwe
„euen neten zien voor 1942 reeas bij den
thaamschen ToeristenDond inschrijven.

wie hun vooroeeid voigen wil, storte
de oudrage u « ir. voor hoofdleden, met
tiüonnemeut op net bondsorgaan «Toe-
risme», 5 ir. voor inwonenae leden) op
de postrekening nr. 936.27 van den V.T.B.
rfint-JacobsmarKt 45, Antwerpen.

BEROKPSORIENTEERING

Door het «Centrum voor Beroepsorien-
oeering en Beroepsopvoeding» wordt nu
ook te Oostende een cursus ingerient tot
vorming tot Assistent-Adviseur en Tech-
uicus mzaKe beroepsoriënteering.

De leergangen zulten aanvangen op
<J Keoruari e.K. en gegeven woraen iede-
.en zondagvoormiddag.

Kunnen aan dezen leergang deelne-
.nen: leerkrachten; houders van diplo-
.na's van hooger middelbaar onderwijs,
afgevaardigden van nijverheids-, jeuga-
jn sociale organisaties.

Alle inschrijvingen te sturen aan hei
Algemeen Secretariaat van het «Cen-
«rum», Kapucijnersstr. 3, Gent.

EEN REGELING VOOR HET
UASVERBRUIK

Het Ministerie van Ekonomische Za-
<cen deeit mede:

De buitengewoon strenge Winter ver-
oorzaakt heel wat moeilijkheden, inzake
iet vervoer der kolen bestemd voor de
;asfabrieken.
Het Ministerie van Ekonomische Za-

*en ziet zich dan ook verplicht in het
dtaatsblad van 25 Januari 1942 een be-
sluit te publiceeren, dat het gasverbruik
m de huidige buitengewone omstandig-
neden regelt. Dit besluit verzekert de
prioriteit van levering van gas, bestemd
voor huishoudelijk verbruik.
• De bepalingen van dit besluit zijn van
louter voorbijgaanden aard en zullen
door beperkingen of zelfs door een al-
geheel verbod opgelegd aan de groote
verbruikers, toelaten het onontbeerlijke
gas te leveren aan hen voor wie dit het
eenige middel is voor het bereiden hun-
ner voeding.

De sekretaris-generaal bij het Minis-
terie van Ekonomische Zaken zet de ver-
oruikers aan de grootste zuinigheid in
net verbruik te willen in acht nemen,
en tevens geduld te willen uitoefenen,
zoolang het normale regiem nie t her-
steld is.

Er zal zorg voor gedragen worden, dat
de nadeelige gevolgen van de getroffen
maatregelen strikt beperkt blijven, zoo-
wel wat den omvang en den duur betreft
en dit tijdens de volstrekt noodzakelijke
periode.

Verder werden bijzondere maatrege-
len getroffen, opdat de noodmaatregelen
waardoor de industrieele verbruikers van
gas getroffen worden, voorzoover de om-
standigheden het toelaten, ingetrokken
worden. Daar tijdens'deze moeilijke pe-
riode de druk van het gas ieder oogen-
blik kan opgeheven of hersteld worden,
is het geraden geen enkel toestel of
gaspitje te laten branden tenzij onder
een voortdurend en aandachtig toezicht.

Wanneer er geen gastoevoer zou plaats
hebben, moeten onmiddellijk alle gas-
kranen gesloten worden.

VOOR DE LEURDERS
Er wordt hierbij ter kennis gebracht

van de leurders, marktkramers, enz., dat
ze dienen te zorgen voor de hernieuwing
van hun kaart. Daartoe moeten zij zich
ten stadhuize wenden voorzien van hun
kaart van het jaar 1941, het bewijs van
forfaitaire taxe over het jaar 1942 en
een zegel van 6 fr.

VERKOOP VAN GEZONKEN
VAARTUIGEN

Het Staatsblad d.d. 17 Januari 1942 be-
vat een wijziging aan het reglement,
betreffende de politie en de scheepvaart
der bevaarbare waterwegen onder het
beheer van den Staat.

Ziehier wat wij in art. 1 van dit be-
sluit d.d. 31 December 1941 lezen:

« Art. 1. Ohverminderd.de bij de ar-
tikels 49, 50 en 51 van het reglement
betreffende de politie en de scheepvaart
der bevaarbare waterwegen onder b'e-
heer van den Staat voorziene maatrege-
len, kan het Bestuur van Bruggen en
Wegen door het ambt van den ontvan-
ger der domeinen laten overgaan tot
den verkoop van elk in 's Iands waterr
wegen gezonken vaartuig, wanneer de
eigenaar van het vaartuig om het even
om welke reden weigert of in de onmoge-
lijkheid verkeert hetzelve weder vlot te
maken of opnieuw in bezit te nemen. »

FONDS DER MEESTBEGAAFDEN

Wij brengen onze lezers in kennis dat
ingevolge art. 20 van het Kon. Besluit
van 25 Juni 1927 de aanvragen om een
studieleening uit het Fonds der Meest-
begaafden, elk jaar, vóór 15 Maart bij
den heer Gouverneur der Provincie te
Brugge moeten ingestuurd worden.

Derhalve moeten de aanvragen voor
een studiebeurs voor het schooljaar
1942-43 voor 15 Maart 1942 ingediend
worden. De aanvragen die na dien da-
tum het Provinciaal Bestuur bereiken,
worden niet in aanmerking genomen.

De aanvraag moet uitgaan van het
gezinshoofd of van den persoon met de
zorg over het kind belast; ze moet ver-
melden: naam, voornaam, beroep en
juist adres van den aanvrager, alsook
de onderwijsinrichting waar het kind de
lessen volgen zal.

De aanvraag dient velrgezeld van:
1. Uittreksel op ongezegeld papier, uit

de akte van geboorte van het kind;
2. Getuigschriften afgeleverd door de

hoofden van de gedurende de laatste
drie jaar bezochte onderwijsinrichtin-
gen;

3. Een getuigschrift van het gezond-
heidsboekje voorgeschreven door het re-
glement op het geneeskundig schooltoe-
zicht.

HOOFDGROEPEERING
TUSSCIIENHANDEI,

De leider der hoofdgroepeerlng Tus-
schenhandel deelt mede*

1) De Hoofdgroepeering Tusschenhan-
del Is gevestigd te Brussel, Stefanie-
plein, 16.

2) De betrokkenen worden verzocht
hun briefwisseling uitsluitend te richten
tot voormeld adres: Stefanieplein 16.

3) De aansluiting bij de Hoofdgroepee-
rlng gebeurt Ingevolge de verklaringen
op de tellingformulieren van September
1941. Geen andere formaliteiten zijn
voor het oogenblik te vervullen.

DE NIEUWE OFFICIEELE UIT-
GAVE VAN DE NAT. LANDBOUW-

EN VOEDINGSCORPORATIE
Het eerste nummer van den «Monlteur

der Bevoorrading waarin opgenomen de
Offlcleele Berichten van de N.1/.V.O.> Is
verschenen.

Reeds verleden jaar had het «Officieel
orgaan» groote belangstelling gewekt, én
omwille van de degelijke artikels die er
in verschenen én om de kostbare gege-
vens die er in te vinden waren.

Dit jaar werd een nieuwe methode
aangewend. De redactie achtte het in-
derdaad beter den «Moniteur der Be-
voorrading» en de «Officieele Berichten
van de N.L.V.C.» in. één band samen te
brengen.

Ontegensprekelijk zal dit tijdschrift,
vooral nu de huidige wetgeving zoo in-
gewikkeld is, een bron'zijn voor zeer
nuttige inlichtingen.

Uitgegeven in samenwerking met het
Ministerie van Landbouw en Voedsel-
voorziening zullen in dit tijdschrift ar-
tikels verschijnen die de besluiten en
de verordeningen Inzake voedselvoorzie-
ning zullen commenteeren.
. Verder zal men er in kunnen vinden
officieele interpretaties van deze beslui-
ten en verordeningen, de vonnissen van
de Scheidsrechterlijke Commissies, als-
mede sommige vonnissen van de ge-
wone rechtbanken en de administratieve
rechtbanken, die van juridisch stand-
punt uit belangrijk kunnen zijn.

Daarbuiten is een rubriek voorbehou-
den voor den buitenlandschen handel,
rubriek die eens verleden jaar zeer
groote belangstelling we«te. Eindelijk zal
het gedeelte «Officieele Berichten van
de N.L.V.C.» de verordeningen publicee-
ren door de Corporatie -.itgevaardigd.

Uit den inhoud van het eerste num-
mer vernoemen we een studie over de
natuur der machten aan de Scheids-
rechterlijke Commissies toevertrouwd,
sen commentaar op het besluit hande-
lend over den- doorloopenden inventaris
van den varkensstapel, een kroniek van
den buitenlandschen handel, officieele
interpretaties van de wetgeving inzake
ravitailleering en eindelijk officieele be-
richten der N.L.V.C.

Gezien de degelijkheid van den inhoud
en de zorg die aan de redactie van het
tijdschrift wordt besteed zal dit orgaan
zeker van niet te onderschatten waarde
zijn.

Uitgever: Huis Perd. Larcier N. V.,
Miniemenstraat 26-28, Brussel. Postreke-
ning 423.75. Prijs van het abonnement:
100 fr.

OVERLIJDEN

Te Mechelen is in den ouderdom van
52 jaar Mevrouw Maria Vanhauter-Claes
overleden, In leven vischhandelaarster
en in alle vischhandelskringen van het
land goed gekend voor haar rondborstig
en eerlijk karakter.

«Het Visscherijblad» biedt aan de fa-
milie Vanhauter-Claes haar innige deel-
neming aan.

LAATTIJDIG BESTELLEN DER
DAGBLADEN

Veel klachten gaan in de laatste we-
ken op omtrent het veel te laat of niet
ontvangen van dag- en weekbladen.

We wenschen er onze abonnenten op
te wijzen dat dit niet aan het beheer
lijdt, maar wel aan de weergesteltenis
en lie.t moeilijk verkeersproblema welke
er uit voortspruit.

WINTERHULP EN DE J E U G D

Het vraagstuk der jeugd neemt vormen
aan die een steeds dringender hulp ver-
eischen. Winterhlup bestrijdt met al de
middelen waarover ze beschikt de moei-
lijkheden die onze kinderen thans door-
maken.

Thans besloot ze aan de kinderen van
3 tot 18 jaar een aanvullend licht maal
te geven.waarvoor geen rantsoeneerings-
zegels moeten ingeleverd worden.

Anderzijds zullen de kinderen van 3
tot 6 jaar eiken dag een koffielepel le-
vertraan ontvangen; de kinderen van t
tot 18 jaar een dragee vitaminen C en D
en de kleinsten, van 3 maand tot 3 jaar
gedurende 6 maand, vitaminen D.

Tevens wordt er aan herinnerd dat de
zwangere vrouwen recht hebben'op ge-
vitamineerde en ook op zekere pharma-
ceutische producten, die .hun verstrekt
worden door bemiddeling van het N. W.
K.

Rechtbanken

RECHTBANK VAN BRUGGE

TE VEEL VARKENSVLEESCH. — De
landbouwer V. D. B. Victor, wonende té
Breedene werd door de Rechtbank van
Brugge veroordeeld tot 1 jaar gevange-
nisstraf .wegens onwettig bezit van var-
kensvleesch. -

NAKLANK VAN EEN VERDWENEN
AUTO VAN DS PASSIEVE LUCHTBE-
SCHERMING. — Op Vrijdag 23 Januari
1.1. werd door de boetstraffeiljke recht-
bank van Brugge uitspraak gedaan in-
zake het wegnemen, tijdens de beroerde
Meidagen in 1940, van een vrachtwagen,
toebehonrende aan de firma Hoflack en
opgeëischt voor de diensten van de
toenmalige Passieve Luchtbescherming
van Oostende.

De beschuldigde, een zekere C. M.. ,
haarkapper van beroep uit onze stad,
werd voor de verschillende te zijnen las-
te gelegde zware feiten (o. a. overrijden
van een kinri, besturen in dronken toe-
stand van een auto, enz.), veroordeeld
tot een gezamenlijke straf van 7 1/2
maand gevangenis en een paar groote
geldboeten vermenigvuldigd met 7. Te-
gen hejt vonnis werd beroep aangetee-
kend, maar de vrachtwagen is en blijft
verdwenen. .

DIEFSTAL VAN GRAAN. — Uit hoofde
van diefstal van -250 kg. graan werden
Emeric Feyt en August Caloen, beiden
uit Klemskerke, veroordeeld tot 5 maan-
den gevangenisstraf en 700 fr. boete of
1 maand voorwaardelijk 3 jaar.

VISSCHEN ZONDER VERLOF. — Hol-
voet Pieter, wonende te Breedene, ver-
scheen voor de Rechtbank om paling-
fuiken te hebben gelegd zonder toela-
ting, en andermans fuik te hebben ge-
stolen. Hij werd veroordeeld tot 350 fr.
boete of 15 dagen gevangenisstraf. Ge-
zien zijn góéd verleden werd de straf
3 jaar voorwaardelijk geschorst.

ONTUCHTHUIS. — Grombez Margue-
rite en De Moor E. verschenen voor de
rechtbank uit hoofde van hejfc houden
van een ontuchthuls te Oostende, en om
zich te hebben pllchtlg gemaakt aan
zedensdhennende feiten. Ze werden ver-
dedigd door Mr Matthys en Mr Carton.
De straf-was bijzonder zwaar. Qrombez
werd veroordeeld tot 2 jaar gevangenis-
straf met onmiddellijke aanhouding. De
Moor kreeg 15 dagen zonder schorsing,

GRAANDIEFSTAL. — De genaamden
Monte Edward en René, van Uttkerke,
hadden zich plichtig gemaakt aan dief-
stal van korenwaren ten nadeele van
landbouwer Vandamme, eveneens van
Uitkerke, ze werden veroordeeld tot 350
fr. geldboete of 15 dagen. De straf werd
3 jaar voorwaardelijk geschorst.

Feiten van de Week
• Donderdag 22 Januari.

De Birmaweg wordt door Japansche
strijdkrachten bedreigd. Bij Mulmein
werden 40.000 Engelschen teruggeslagen.
Verder wordt bij Yohore de opmarsch
voortgezet. Op de Molukken worden zwa-
re luchtaanvallen gemeld. Verder zijn
Japansche versterkingen op Borneo ont
scheept. Singapore wordt nu ook van de
zee uit, bedreigd. Op de Krim werden
Sovjet-aanvalleri afgeslagen. De Zuid-
Amerikaansche Staten zouden afbreken
met de spilmogendheden. Dr. Schacht
werd heden 65 jaar oud. Een Engelsch
vliegtuig stortte in Spanje neer. Ar-
beidsofde heeft haar werking gestaakt
en is toegetreden tot de Unie van Hand-
en Geestesarbeiders.

Vrijdag 23 Januari.
Japansche troepenafdeelingen zijn ge-,

land op den Bismarck-Archipel en de
Salomons eilanden. De Amerikanen heb-
ben een zware nederlaag geleden op de
Filippijnen. De Japanners zitten reeds
op 70 Km. van Rangopn. In het Britsche
tagerhuis zal de vertrouwenskwestie
vorden gesteld Generaalveldmaarschalk
von Réichenau werd ten grave gedragen.
In het middenvak van het Oostfront de-
den de Duitsche troepen een geslaagde
tegenaanval.

Zaterdag 24 Januari.
In de Noord-Amerikaansche wateren,

meldt men dat Duitsche onderzeeërs een
twintigtal vijandelijke schepen getorpe-
deerd hebben met een gezamenlijke ton-
nemaat van 125.000 B.R.T. Hieronder
bevinden zich tank- en andere bevoor-
radingsschepen. De Duitsche troepen
maken in Noord-Afrika terug vooruit-
gang: ze veroverden Agedabla en hun
opmarsch gaat verder. In het verre Oos-
ten staat de oorlog thans aan de poor-
ten van Australië. Twee eilanden van
den Bismarck-Afchipel werden door de
Japanners bezet. In Cyrenaika hadden
verdere doelmatige aanvallen plaats.

Zondag 25 Januari.
Thailand (het vroegere Siam) heeft

den oorlog verklaard aan Engeland en

Amerika. Thailandsche troepen I
Birma .binnengecukt, waardoor eenl
we phase in den strijd in Birma I
ingeluid. Andermaal zijn JapaJ
troepen geland op Borneo en Celebl
Noord-Afrika hebben de Duitsch
liaansche troepen een suksesrijkenl
val ingezet, waarbij ze Agedabla f
veroverden en den vijand in NoordJ
telijke richting achteruitdreven .

Maandag 26 Janu|
Steeds nieuwe Japansche pntsch

gen hebben plaats op Borneo, Ce
en Nieuw-Guinea. In Malakka gaa
Engelschen meer en meer achteruil
bedreiging van Australië verscherp!
Duitsch-Italiaansche krachten
hun opmarsch voort in Noord-.;
41,5 t.h. der wereldtinproductie b
zich .thans in Japansche handen, i
Golf van Bengalen werden twee
vaardljschepen getorpedeerd.

Dinsdag 27 «lanua
Voor de Noord-Amerikaansche

werden andermaal 12 schepen, met
samen 103.000 BRT.,.in den grond
boord. Het Britsche- vlooteskader
Benghasi werd aangevallen. Malta v.
bestendig gebombardeerd. Troepenal
lingen van de Vereenigde Staten [
in Noord-Ierland geland. Japan
troepen staan vóór Johore Bahru.l
het Engelsch Lagerhuis heeft Chur
over den politleken toestand gesprd
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Dit is het toorrecht van al|en die, bij het minste voorteeken van ver-
koudheid, hun toevlucht nemen tot een paar " WIT KRUjSJES "

Het "Wit Kruis" is het aangewezen geneesmiddel in geval van GRIEP.
Door zijn kaimeerende, prikkelende en koortsverdrijvende eigen-
schappen bestrijdt hel de pijn, de neerslachtigheid en de koorts.
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