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|Z 6.16
h 6.14
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1 v 6.03
Z 6.01
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|\V 5.52
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| V 5.47

5.45
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|M 5.41
I p 5.39
I \V 5.36
1D 5.34

V 5.32
Z 5.29
Z 5-27
M 5.25
D 5.23

17.22
17.24
17.26
17.28
17.29
17.31
17.33
17.34
17.36
17.38
17.39
17.41
17.43

•17.45
17.47
17.48
17.49
17.51
17.53
17.54
17.56
17.57
17.59
18.01
18.02
18.04
18.0G
18.07
18.09
18.11
18.12

Drukken) en Bureel: NIEUWPOORTSTEINWEC, 44, OOSTENDE
TELEFOON 72.558 Po»tcheckrek«ning ,1070.98

Verschijnt eiken Vrijdag avond

ABONNEERT|Ü OP
ADVERTEERT IN

« HET VISSCHEBIJBLAD »

ABONNEMENTEN t
BINNENLAND: Een laar. 38 frank; 8 maanden, 27

.maanden, 18 frank; 3 maanden, 12 fr. BUITENLAND: M frank.

De Toelating tot Bouwen
of Ombouwen

van Visschersvaartuigen
I in de laatste weken wordt hieromtrent
er veel herrie gemaakt en dit naar

(inleiding van een paar mededeelingen
•in den plaatseiyken visscherijdienst,
laaruït blijkt dat:
Jl) Aanvragen tot ombouwen van vaar-
digen, die niet voor de visscherij be-
jemd waren, tot visschersvaartuigen,
liet meer met gunstig advies aan de
pvoegde overheid. zullen worden over-
jemaakt.
J2) De aanvragen tot bouwen van
lieuwe visschersvaartuigen, ingediend
joor personen die in het visscherijbe-
Irijf niet waren vóór Mei 1940, enkel in
lijzondere omstandigheden in aanmer-
ling zullen genomen worden. <
| Anderzijds maakten we in «Het Vis-
bherijblad» van 20 Februari 1942 mel-
ling van een verordening d.d. 14 Januari
B42 verschenen in het Verordnungsblatt
lan 2 Februari 1942, dat de verordening
\m 27 Npyember 1940, waarbij zee- en
tnnerischepen'van om het even welken
"ard ten behoeve vaneden handel niet
ander vergunning mochten worden ge-
ouwd, met ingang van 1 November 1941

lis opgeheven dient beschouwd.

Aldus staan wij. hier voor - twee
tegenstrijdigheden, welke een woordje
fommenjtaar verdienen omdat ze van
iet grootste, belang zijn niét het oog óp

ie te voeren politiek in zake nieuwbouw
"au visschersvaartuigen. .

Dat punt één van het besluit van den
llaatselijken visscherijdienst, volledig
|erechtvaardigd is, hoeft geen betoog.

Immers, "herhaalde malen' werd vast-
testeld' hoe drijvende doodkisten, waar-
lan de zeewaardigheid voor de visscherij
In elk geval niet kan aangenomen wor-
pen of te wenschen overlaat, thans door
tisschers of gelegenheidspersonen aan
teer hoogë prijzen gekocht werden, met
|wt uitsluitelijk doel er een seizoahtje
nee te maken.
Terwijl onze scheepswerven hun kos-

.elijken tijd en materiaal hieraan he-
fteden/bleef de nieuwbouw achteruit en

in elk geval de visscherij. met het
og op de toekomst niet gediend.
Dat veel van die vaartuigen niet dé

fninste waarborgen van . deugdelijkheid
peden en oneconomisch zijn voor dë
hitbating van de .visscherij, kan door
piemand in twijfel getrokken worden.

Het is met het oog op de wering van
vergelijke booten,. dat' de verordening
|van 27 November -1940 uitgevaardigd
perd en dat dezes ombouw afhankelijk
Besteld werd van een vergunning van
jen «Schiffarts sachverstandige» te Ant-
|'.erpen.

Dergelijk bericht werd aan de reeders
perst op. 15 Juli 1941 kenbaar gemaakt
J;n op 12 September 1941 werd aan de
|3cheepsbouwers insgelijks de te volgen
procedure aangewezen.

Die maatregelen laten dus toe alle
de visscherij oneconomische rege-

lingen te weren.
De verordening van 27 November 1940,

lïaarop vorige besluiten gebaseerd wer-
den, is thans ingetrokken.

Dient de nieuwbouw aan
strenge reglementeering

onderworpen ?
Ons antwoord is JA, wanneer het de

|faartuigen zelf betreft.
Het is neen, wanneer het de personen

l^angaat.
Het bericht van den visscherijdienst

iat nochtans .de poort open voor toe-
gevingen, daar het onzes inziens an-
l^ers als economisch dient beschouwd

men aldus gansene kapitalen uit
vlschnijverheld zal weghouden, die er

|iu meer dan ooit zoo broodnoodlg zullen
|voor zijn.

We zijn overtuigd dat de gezonde rede
|van onze leiders echter zal doen inzien

dient verbod opgelegd,
i er. moet gezorgd worden de be-

Ischlkbare materialen te behouden voor
|de vaartuigen die voor de economie van
|<to vlsscherlj gunstig zijn, begrijpen we

n zijn we het mede eens;
dat met het oog on de bevoorrading

|van het land alle middelen er op gericht
| boeten zl.'n deze heropbouw ook met de
Iftoodlge technische snelheid uit te voe-
len, betwijfelt niemand; ^

dat ook dient vermeden dat de
|scheepsbouwwerven overrompeld worden

' den bouw van vaartuigen van kleï-
|ie af metingen, • waardoor deze vaartul-
leen veel eerder een last, dan een goed
I Jouden beteekënen, valt evenmin" te ont-
kennen. :

Waar we echter sceptisch staan te-
|8ehover een dergelijk besluit Is, dat men
|«aarmee ook wil betrachten, menschen

ie hun kapitalen ter beschikking van de
isscherlj stellen, te beletten dit te' doen.
Zonder twijfel ligt het In dt bedoellRf*

an de betrokken middens Je -traanten
|«e reederïj in'handen té houden •van
ivakmenschen, wat als een soort be-

scherming van het reedersvak of die van
vooruitstrevende visschers dient be-
schouwd. • •

Men wil waarschijnlijk daarmede ook
de wilde jacht naar Met goud, zooals
sommigen meenen het te móeten be-
stempelen, vermijden.

Daardoor zal men niet alleen het ka-
pitaal wegjagen naar andere nijverhe-
den, waar men hun belegging met open
armen zal aanvaarden, maar men zal de
visscherij beperken tot de enkele groote
reeders welke thans bestaan of in de
vooroorlog'sche;. vuilig[heid terugvallen,
waardoor vooruitstrevende en cok roe-
kelooze visschers, zonder geld of goed,
de, ïameliegelden zullen bijeenrapen,
voor de rest in handen zullen terecht
komen van banken of van een paar be-
s.taande kredietmaatschappijen, waar-
van het doel in 't geheel niet beant-
woordt aan dat in econonnsch en so-
ciaal opzicht nagestreefd.

Integendeel!
Alleen die banken met hun zware in-

tresten of alleen kredietinstellingen met
ai hun sluwe voorwaarden en verplich-
tingen, zullen e_ens te meer het -graf. w.°-?~

y^xi dèri weinig
derlegden' visscher. . • . - :_ ; . .;

Daarom is het van het grootste be-
lang, zij die thans hun kapitalen in de
scheepsbouw willen beproeven, niet te
beletten het te doen. Alhoewel velen on-
der hen van het bedrijf zelf niét veel
afweten, toch zullen ze in veel gevallen
op knappe én daarvoor ook goed be--
taalde stuurlui niogen rekenen.

Laat ons eerst het bedrijf • ordenen,
door het organiseeren van de visschers,
de reeders zelf, iets wat nog komen
moet!

Stichten we naast één sterke onder-
linge verzekeringskas, één sterke kre-
dietkas, waar kapitalen tegen uitsteken-
de voorwaarden aan vooruitstrevende
vissehers kunnen verschaft en laat ons
eens dit voliedig tot voldoening van het
bedrijf geordend, dan eerst beginnen
met de personen te weren, die zouden
kunnen aanzien als uitbaters van des
visschers goeder trouw.

Achten we óns ohdertusschen zeer ge-
lukkig thans nog kapitaalkrachtige men-
schen te vinden, waarvan velen het ern-
stig meenen met het visscherijbedrijf en
thans bereid wprderi gevonden hun ka-
pitalen in deze wispelturige nijverheid
te plaatsen.

Het zal yopr de nijverheid, de vloot,
de vischaanvoer een bron van welvaart
worden in de economie van het land,
van het oogenblik dat men de wijze les-
sen uit het verleden wil teri nutte maken
om het bedrijf te leiden met een vaste
hand, door één en hetzelfde organisme
en met het welbepaalde doel: het alge-
meen economisch volksbelang te dienen,
waar zulks in 't verleden en zelfs thans,
niettegenstaande de riike lessen uit het
verleden, nog niet het geval kan ge-
noemd worden.

Nu we onlangs getoond hebben door
de stichting van de onderlinge verzeke-
ringsmaatschappij «Hulp in Nood», dat
er met onze viss'chers-reeders wel iets
te bereiken valt als men hun vertrouwen
geniet, hopen we binnenkort een nieuwe
zet te kunnen plaatsen op dijt schaak-
bord, waarvan de inzet voor de visscherij
van niet 'minder groot belang zal zijn,
oens tte practische verwezenlijking er
van zal tot stand komen.

Daarom verzoeken wij U, het Beheer
van het Zeewézen en de Corporatielei-
ders dit besluit te willen toepassen in den
zin door ons bedoeld met het eenlge leid-
motief: de nijverheid in haar toekomst-
en bouwmogelijkheden niet te stremmen
en aldus eens te meer, het landsbelang
te dienen. .

In ons volgend nummer zullen we de
beweegredenen aanhalen die de Hooge-
re Overheid er toe geleld hebben deze
maatregelen te nemen.

Of ze gegrond zijn, zullen we daaruit
kunnen afleiden! *

P. Vandenberghe.

VI. — Visschersvaartuigen en Werven

Het is een feit dat verre het belang-
rijkste deel van de Belgische visschers-
vloot sedert Mei 1940 hejt land verlaten
heeft; met zekerheid weet men ook dat
verscheidene flinke vaartuigen reeds
vernield zijn; waar de andere zich be-
vinden en wat ze eigenlijk verrichten is
minder bekend, maar men kan vermoe-
den dat, wanneer eindelijk weer vrede
over 't land zal komen, de terugkeeren.de
groote en middelslaer treilers klein in
getal zullen zijn en tamelijk gehavend.

Dat de vraag naar nieuwe visschers-
vaartuigen groot zal zijn, kan men reeds
nu bespeuren: de schaarschte aan le-
vensmiddelen én het zoeken naar winst-
gevende geldbeleggingen dat daarmede
in verband staat, hebben voor gevolg dat
in de laatste maanden allerlei vaartui-
gen die maar eenigsziris op een zeeschip
trekken, voorzien van allerhande motors
of zelfs zonder motor, in de vaart ge-
bracht werden om in dë kustwateren de
vischvangst te bedrijyen. .

Wel kan men den durf bewonderen van
de kerels, heel dikwijls gelegenheidsvis-
schers, die me.t zoo'n ding naar zee
trekken, of de spitsyondigheid van hen
.dfe.&en;Ty4rs]fite^
tijden zelfs pp'het yasteUand zciu Worden
verwezen, -nog.in:.'een; vaartuig:"min of
meer in gangkunnen houden.

Het mag " ook wel een 'mirakel ge-
noemd worden, een soort «vermenigvul-
diging der broodjes», hoe onze scheeps-
bouwers met het beetje hout. dat ze nog
in voorraad hadden, maar steeds vaar-
tuigen kunnen herstellen, omvormen —7
er zijn gevallen waar van een oud. jacht
nog enkel de kiel kon herbruikt worden
™ en zelfs nieuwe bouwen.

Schilderachtig is heel zeker de vis-
schersvloot waarover wij thans beschik-
ken en die men met eèn glimlach — zoo
de omstandigheden niet zoo doodelijk
ernstig waren — onze oorlogsvloot zou
kunnen noemen.

X

Nuttig kan ze ook wel genoemd wor-
den, want al brengen te kleine of onge-
schikte vaartuigen,al geen groote vang-
sten aan, alle baten helpen en het is
ongetwijfeld daarom dat de officieele
dieiisten zich thans veel minder streng
toonen dan vroeger bij het keuren van
visschers en visschersvaartuigen.

Heit is ongelukkiglijk noch met die
schfepen, noch met dezen die ze nu be-
varen, dat onze vroeger zoo bloeiende
visècherijnijverheid zal kunnen herop-
gebeurd worden.

Andere, grootere schepen, door bekwa-
me; schippers en motoristen gevoerd, zul-
ient de plaats moeten komen innemen
ya& al den kleinen rommel die thans in
ónze kustwateren krioelt.

-^ij hebben reeds onder hoofdstuk IV
aangetoond hoezeer, de werving onzer
toekomstige visschers en de opleiding
dêr verantwoordelijke. schippers, machi-
nisten én motöristeri' zal moeten ver-
zojrgd, worden oni ze op dg, hoogte te
stellen van wat een moderne visscherljr
nijyerhèid vereischt. '
VEn wanneer aan de opleiding van. den

visscher zooveel ẑorg dient te worden

Bericht aan de
Geteistërden

De geteistërden die hun dossier van
oorlogsschade**bij de Kamer van Koop-
handel van Oostende hebben Ingediend,
zullen om beurt verwittigd worden om
aan de nieuwe formaliteiten te voldoen.

Het is dus onoodig zich zonder uit-
noodiging aan te bieden om nieuwe for-
mulieren te bekomen.

De geteistërden worden verzocht zich
van de volgende stukken te voorzien:

1) Getuigschrift van eigendom af te
leveren door den ontvanger der regis-
tratie (Christinastraat, 113) Alleen voor
schade aan1 onroerende goederen.

2) Drie afschriften van de verzeke-
ringspolissen door den verzekeraar af
te leveren en door hem voor eensluidend
verklaard.

3) Voor herstel van schade aan roeren-
de goederen of bedrijfsultrustingen: re-
kening ih origineel plus 2 afschriften.

De Belastingwet
op de uitzonderlijke

winsten
door Prof. Mr. Pr. THUYSBAERT

Laat hem niet voorbijgaan I
DE TWEEDE GELUKSDAG

VAN 1942
valt deze week op
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en stelt U In staat fortuin te maken.
Koopt dien zeldzamen dag tóch minstens

één biljet of een vijfde van de

Loterij Winterhulp
WIC WEET I

Laat het dus liefst niet bij één biljet,
want...
Uw kansen stonden nooit zoo schoon I
Eerstkomende trekking : ,21' MAART.

(712)

Uitgave: N. V. Standaard-Boekhandel,
Huidevettersstraat 59, Antwerpen - 1942.
Prjs: fr. 45.

Dit werk Is verschenen in de reeks
Leuvensche Bijdragen tot de Rechtswe-
tenschap, onder leiding van Prof. Mr. E.
Van Dievoet, Prof. Mr F. Van Goethem
en Prof. Mr. Pr. Thuysbaert.

Deze studie van de wet van 10 Januari
1940, houdende wijziging van de samen-
geordende wetten op de inkomstenbe-
lastingen en Invoering van een bijzon-
dere en tijdelijke belasting op de uit-
zonderlijke winsten, werd aangevat met
behulp der voorbereidende handelingen
en steunt op1 uitvoerige nota's en aan-
teekeningen, die insgelijks in den tekst
voorkomen. •

«TIn voetnota's wordt bij leder artikel
gegroepeerd, al wat uit de verslagen van
Kamer en Senaat en uit de besprekingen
van belang bleek voor de toelichting van
de wet. Niet alle debatten worden over-
gedrukt. Onder meer alle principieele de-
batten worden ter zijde gelaten, zooals
deze betreffende de referentiejaren. Al-
leen verklaringen die den tekst, zooals
hij uiteindelijk gestemd werd, toelichten,
werden met zorg opgezocht. Zooveel mo-
gelijk is vermeden deze verklaringen In
den tekst zelf over te drukken, ten einde
de systematische toelichting niet te ver-
hinderen. » *

Het opzet van den schrijver in deze
toelichting is allereerst de beteekenls
der wet te verduidelijken. Op het oogen-
blik dat het werk werd geschreven, was
nog niet veel materiaal voorhanden en
ook niet de onderrichtingen van het be-
stuur, die. echter inmiddels, bij aan-
schrijving d.d. 25-4-40 en d.d. 27-9-41,
zijn verschenen. Deze aanschrijvingen
werden als bijlage in het werk overge-
drukt en eerstvernoemde af en toe reeds
In den tekst aangevoerd.

Zooals in de inleiding aangegeven, is
er nog geen rechtspraak, zelfs nog geen
begin van toepassing, en staan wij al-
leen voor den bondlgen wettekst en voor
de 'voorbereidende handelingen.

Desniettegenstaande verdient het boek
allen lof, daar het ons aan de hand van
talrijke voorbeelden een klaren kijk
geeft over de beteekenls en draagwijdte
van bedoelde wet, en het Insgelijks, in
zeer duldell.'ken en bevattelijken vorm
Is opgesteld, zoodat de lezing zeer vlot
kan geschieden, ook voor niet geïnltleer-
den, waarvoor het een werkelijk vulga-
rlsatlewerkje Is.

Sommige aanhalingen uit de versla-
gen van Kamer en Senaat doen ons af
en toe wel eens terugdenken aan zekere
parlementaire discussies.

jtuig, vpöral"waar^het"éën zoo 'ingewik-
keld werktuig geldt als éeh vlsschers-
vaartuig, evenveel zorg zal vergen.

Wij .weten het, dë. vroegere generaties
vinden dat dit best kon worden over-
gelaten aan «de mannen van hefc vak»
zooals het eertijds ging.

Een scheepsbouwer weet wel,. zeggven
zij,'hoe hij een schip moet bouwen, en
eefi schipper weet best welke inrichtin-
gen en. tuig zijn schip noodig heeft om
goede vangsten te maken.

Ongetwijfeld heeft de praktische on-
dervinding zijn woord te zeggen bij de
nirichting van schip en tuig, maar zoo
men. zich daarvoor enkel moest verlaten
op denmannen van het vak», waaronder
men verstaat de varende zeelieden, dan
zou b.v.b. de koopvaardijvaart nooit die
verbazende moderniseering gekend heb-
ben die daarin sedert het begin dezer
eeuw eené wezenlijke omwenteling heeft
teweeggebracht: vormen, afmetingen,
drijfkracht, Inrichting, snelheid, werk-
methodes, veiligheid, rendeering, alles is
met reuzenschreden vooruitgegaan.

Niemand zal betwisten dat. vooral in
de laatste tien jaren — In feite sedert
de contingenteering van den visch-
invoer aan onze visscherijnijverheid
nieuwen moed heeft gegeven — een ze-
kere wedijver is ontstaan om nieuwe
treilers in de vaart te brengen wier
vormen, schroef en motor volgens weten-
schappelijke gegevens waren berekend
geweest en waarop moderne inrichtin-
gen zouden beproefd worden.
Wanneer dergelijke proefnemingen niet

ten volle slagen, bezorgt dit steeds een
onverholen leedvermaak aan de neopho-
ben of nieuwheidhaters, die zich echter
nooit afvragen of de mislukking niet te
wijten is aan eene wanverhouding tus-
schen de verscheidene kwaliteiten die
een visschersvaartuiK moet vereenigen,
wanverhouding die niet zelden hun oor-
zaak vinden in onvereenigbare eischen
door den reeder zelf aan de werf of aan
den scheepsboüwlngenieur gesteld.

Wanneer een reeder bij den bouw van
een middelmatig schip volstrekt ver-
eischt, dat het een groote snelheid zal
ontwikkelen om verafgelegen vlschgron-
den te kunnen bezoeken, is er veel kans
dat de motor te zwaar zal zijn in ver-
houding tot de romp die daardoor aan
vroegtijdig verval zal blootstaan, ter-
wijl de naar fijnheid strevende lijnen
van het schip er een slechte sleeper, 't is
te zeggen een minderwaardige treller
zullen van maken.

(Zie vervolg blz. 4).

Het Sociaal Statuut
van onze Visschers

Zaterdag had te Oostende een bezoek
plaats/waarvan het belang voor de
visscherij, met het oog op' het sociaal
statuut: van. onze .visschers,- niet - onop-
gemerkt kon voorbijgaan.

IrV het bureel van de Gemeenschap-
pelijke Kas en daarna op het stadhuis,
had een belangrijk onderhoud plaats,
waaraan de heéren Hoen, secretaris bij
het ministerie van Arbeid en Sociale
Voorzorg, Dr. Scharrenbroeck, ambte-
naar bij de Reichsversicherung te Ber-
lijn, de h. R. Verschelde. directeur van
het Zee wezen, V. Portier, schepen van
Financjes en der Oo^tendsche visschers-
haven en P. Vandenberghe, griffier van
de Gemeenschappelijke Kas voor Zee-
visscherij, deelnamen.-

De toestand zooals hij bestond vóór
den oorlog ten opzichte van de zieke en
oude visschers, de weduwen van vis-
schers, alsook bijrhet.oploppen.van een
ongeval, werd volledig onderzocht, aan
de hand van de interessante gegevens
door schepen Portier en den heer Van-
denberghe bezorgd.

Zal dit de voorbode zijn van de reeds
zoo lang beoogde hervormingen in zake
visscherspensioenen en de stichting van
een ziekenkas voor visschers. zooals die
bij de mijnwerkers bestaat ?

Hopen we het!

Hoog- en Laag water
te Oostende

7

8

9

10

11

12

13

Maart

Maart

Maart

Maart

Maart

Maart

" Maart

Hoog-
water
04.47
17.10
05.32
17.58
06.24
18.55/
07.28
20.07
08.47
21.38
10.23
23.09
11.40

• - —

Peiling Laag- Peiling

4.60
4.60
4.50
4.30 '
4.20
4.00
4.00
3.60
3.70
3.50
3.70i
3.60
4.00

• i—

MTatet-

11.31
23.49

12.13
00.35
13.02
81.30
14.04
0248
15.32

,04.10
'16.69
05.39
18.13

0.30
0.M

- .«.ir'..

8.10
«.20
0.10
«.50
e.4tt
t.ao
$.90
8.80
8.69
•.50
ff.4fi

Een Officieel* Lijst van
Vlsschersvaartuiflen

De Autobus te
Grevelingen

Talrijke klachten bereiken ons van
visschers, als zou die autobus dienen om
reeders, vrouwen en oude visschers, die
niets met de visscherij te maken hebben,
te vervoeren. Dezen toestand hebben we
zelf kunnen vaststellen. We dringen dan
ook bij de Waterschouten aan, die ter
plaatse vertoeven, er voor te zorgen, dat
deze dienst, Ingericht voor de visschers
en na hen voor het werkvolk van de Cor-
poratie, in dien zin geregeld zou worden.
Het is ons Inziens zoo moeilijk niet, er
voor te zorgen dat in een autobus, die
slechts éénmaal daags van ginder ver-r
trekt, dezen die er geen zaken hebben
of geen gemonsterde vlsschërs zijn, er
niet op toe te laten. .

Dergelijke tóestand Is onaanneembaar
en het.warebest, dat de Waterschouten
hier Ingrijpen.

Prijzen voor Haring
De leden der hoofdgroepeering «VIsch

en Visscherijprodukten» mogen de vol-
gende prijzen toepassen bij den verkoop
van haring:.

1, Versche haring
A. Verkoopprijs aan visscher: 8 frank

per kg.
B. Verkoopprijs van de groothande-

laars-verzenders, leden der Aankoopcen-
trale, voor levering: a) franco verdee-
lingsplaats van groothandelaar-verdee-
ler of magazijn verwerkers: 9 fr. 85 per
kg.; b) aan kleinhandelaars in het kust-
gebied af groothandelaar-verzender: 9fr.
40 per kg.

C. Verkoopprijs van groothandelaar :
11 fr. 55 per kg.

D. Verkoopprijs aan verbruiker: 15 fr.
per kg.

2. Gerookte zoete haring
A. Per kg. franco magazijn groothan-

delaar-verdeeler, taks Inbegrepen : -ge-
rookte bruine haring: 19 fr. 70; gerookte
witte haring: 17 fr. 70.

B. De groothandelaars-verdeelers wor-
den ertoe gemachtigd hun aankoopprijs
te verhoogen met een winstmarge van
5 t.h.

De aldus berekende prijs geldt franco
magazijn klelnhandelaar-verdeeler bin-
nen een straal van 12 km. rondom het
magazijn van den groothandelaar-ver-
deeler. Voor levering bulten deze straal
mogen de werkelijke vervoerkosten wor-
den bljgerekend.

C. De kleinhandelaars worden ertoe
gemachtigd hun verkoopprijs te bereke-
nen als volgt: verkoopprijs van groot-
handelaar-verdeeler verhoogd met een
winstmarge van 25 .t.h. plus gebeurlijke
vervoerkosten.

De aldus berekende prijs mag gebeur-
lljk afgerond worden op de hoogere
halve declem.

3. Ingelegde haring
voortkomende van de lnlandsche versche
haring per bokaal met netto inhoud ha-
ring van minimum:

250 gr. 500 gr.
Franco magazijn, groot-

handelaar • verdeeler,
- taks inbegrepen fr. 8.40 15.15
Franco magazijn, klein-

handelaar 9.— 16.60
Aan verbruiker 10.80 19.90

De kleinhandelaar Is er toe gehou-
den de verbruikers op zichtbare wijze,
door middel van plakbrleven, In te lich-
ten over den aard en den prijs, der te
koop, gestelde waar.

Volgende week verschijnt ter k
rij van «Het VIsscherüblad» de officieele
Lijst der Visschersvartulgen raet naam
en adres van den reedér.

Prijs: 15 frank.

De Belastingen

in de Visscherij
Op de vragen die ons gesteld werden

door visschers, nopens de belastingen
die moeten' betaald worden pp de loonen,
kunnen we heden het volgende ant-
woorden.

De beroepsbelasting, nationale crisis-
belasting en aanvullende, përsoneèle be-
lasting* diehen aan de bron afgehouden
te worden en gestort bij den Ontvanger
der Belastingen der plaats waar het
schip uitgebaat wordt. '

In andere woorden, de reeder Is ver-
plicht bij het uitbetalen der loonen aan
de bemanning, deze belastingen recht-
streeks af tè houden en te storten op
het bureel der belastingen.

Het is wel "te verstaan dat dit de be1-
rekening is van de loonen na een maand
gage ontvangen te hebbend Zij die ver-
schillende reizen on eëh maand doen,
tellen ze dus samen.

Hierna volgen thans de antwoorden op
vragen die ons gesteld werden:

G.rL., Nieuwpoort. —. Gehuwd, 3 kin-
ders. Loon 47.698 fr., te betalen belas-,
ting 14.003,70 fr.

Vader R., Nieuwpoort. — Gehuwd, 3
kinders. Loori 47.698 fr.. te betalen be-
lasting 14003,70 fr

Zoon R./Nieuwpoort. — Loon 15.899 fr.,
te betalen belasting 3946,85 fr.

M. M„ De Panne. —. Gehuwd, zonder
kinderen. Loon 23.000 fr., te betalen be-
lasting 5910,40 fr.

A. T., De Panne. —• Gehuwd, 2 kinde-
ren. Loon 11.000 fr., te betalen belasting
1745,50 fr.

V.F.P.C. —r Gehuwd, zonder kinderen.
Loon 48.000 fr., te betalen • belasting
15.971,45 fr.

Een kalant van «Het Visecherijblad».
— Gehuwd en 3 kinderen. Loon 9500 fr.,
te betalen belasting 1082,50 fr. Loon
39.000 fr., te betalen belasting 10.683,50.

T. D., De Panne — Gehuwd en 1 kind.
Loon 32.481 fr., te betalen belasting
8.410,20 fr.

H. P., Oostende. — Gehuwd, zonder
kinderen. Loon 22,000 fr., te betalen be-
lasting 5485 fr.

F. C. Idesbald. — Gehuwd en 2 kinde-
ren:
Loon 3.772 te betalen belasting 345.70
Loon 4.812 ld. • 489.40
Loon 6.392 id. 805.50
Loon 3.905 ld. 360.90
Loon 6.078 ld. 745.—
Loon 5.945 ld. 731,20
Loon 8.458 ld. 1.114,20
Loon 22.115 ld. •41867.75
Loon 50.000 ld, 15.087,50

Gebroedere C, Ooetdulnkerke.
Loon Te betalen belasting door

h. A, K.
(3 kind.) (2 kind.) (jongman)

7.591,40 822,10 990.90 1.253,90
19.572,20 3.900.— 4.100,— 5.160,—
15.539,40 2.429,-- 2.689,--! 3.394,50
6.458,50 676,10 817.60 1.031,30
6.910,— 732,20 .884,70 1.115,70
4.711,40 400,20 481,90 fll3,~
5.256,95 531,60 644,80 811,—
2.292,50 102,20 150,40- 198,60
4.468,— 352,— 427,10 547,30
5.039,90 417,40 503,70 839,20

14.593,40 2.223,~ 2.491,50 3.147,50
21.221,25 4.449,— 4,020,— 5.819,—
58.380,—N 18.105,— 18,205,— 22.206,—
18.794,— 2.985,— 3.300,— 4.063,—

Wil vestigen dus de aandacht van oniê
lezers er óp, dat geen enkele vraag atf
beantwoord worden, too niet vooraf tf«
som van 7,60 fr. gestort wordt op post-
heek 1070.M van « H s t ' " " '

1
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Bewaring van Effecten -V Verhuring van Brandkasten —
Bewaring van kostbare waarden, onder omslag, in pakket-

- ten of verzegelde kisten.

Onze Kronieken
Oostende

'El GIFTEN AAN WINTERHULP
Valcke Gebroeders 1000 fr.; Verbiest

Reimond 100 fr.; Vael Henri 100 fr. Bank
van Brussel;472 fr.; Ostend Stores 360
fr.; Cie Wagons LUs 178 fr.; Rijksmlddel-
bare meisjesschool 444 fr.; S. E. O. 530,50
fr.; I. C. I. 1009,50 fr.: Theersen Aug. 200
fr.; Gemeetebestuur Oostende 4833 fr.;
De Meester-Schoenmaker 250 fr.; Ver-
biest Henri 100 ir.; Bovyn Philemon 10C
fr.; Collecte ijsbaan 323,45 fr.; Ostend-
Stores and Ropeworks 164,50 fr.; Wau-
ters Francois 500 fr.; Vanden Bossche
500 fr.; De Vereenigde Magazijnen West-
straat 387 fr.; Naamlooze Maatschappij
van Buurtspoorwegen 2173,44 fr.; Ko-
ninklijk Atheneum 445 fr.; Tanghe Ro-
bert 135 fr.; Bank Société Générale de
Belgique Kortrijk 110 fr.; Hustin Henri,
vanwege een onbekende 200 fr.; Wybo
Camiel, 200 fr.; Hauchard. bestuurde!
school Vercamer 114 fr.; De Geytei
Pierre 151 fr.; Van Rolleghem-Ingel-
brecht 200 fr.; Legaey, kolen 1000 fr.;
Crédit Hypothecaire d'Ostende 116 fr.;
Alleman Karel'100 fri; Fontaine 100 fr.

• IN DE VRIJE TECHNISCHE
SCHOOL

Wij her inneren onze lezers er aan da t
op Zondag 8, 15 en 22 Maar t , telkens
van 9:30 tot 11.30 u. in de Vrije Tech-
nische Vakschool, Stuivers t raa t , een
cursus zal gegeven worden in he t on-
derhouden en bedienen van gasgenera-
toren (hout en kolen). De lesgever is de
h. J. Vileyn. Inschri jvingen vóór h e t be-
gin van de i e les; h e t inschrijivingsrecht
kost slechts 5' frl en geeft r ech t op ' e en
verkorten teks t .van he t gegeven onder-
richt. ; " • • " " '• •

• NOG DE KOLENBÉVOORRADING
'We meldden vorige week'de aankomst

van 154 Tön köïeh. Schepen Dekeyser
heeft thans een mededeelihg ontvangen
vah"de «Comptoir Beige de Charbons»
waarbij ze liet weten dat werd aange-
drongen' bij de exploitatie der kolenmij-
nen opdat dé Oostendscheè kolënhande-
laars regelmatiger hun kolen zouden
ontvangen; .• . , -; - : . :- •

Hopen we "het beste.

I Studio Lionel
106, .Nieuwpoortsteenweg, lï)ft

•Specialiteit van KINDER- en
HUWELIJKSPORTRETTEN

; : • • * $ - i : : • : : . . . , , . ( 4 5 2 ) -

BURGERLIJKE STAND
•<:-;-ï GEBOORTEN i ' •.

21 Feb. — Roger 'Bonny van Henri en
Margareta Vanden Broele, Nieuwpoort-
steenweg, 697; Danier .Verburgh van
Prosper : en Judith' Schramme, Broeder-
lijkheidstraat, 46; Anita Vanhee van
Mauritius, en Georgette Vanhooren.Tor-
houtsteenweg, 112.

22. — Holand Missiaen van Andreas
enRoset te Chaffart, Gerststraat, 132 -;
Ronald Gombert van Ferdinand en
Georgette Martinsen. P. Benoitstraat, 11.

23. Jenny Vergracht van John én
Maria Deswaef, wonende te Schore.

24. — Roger Bourgeois van Frans en
Marcellina Therry, Nieuwlandstraat, 10.

25. — Maurits Philips van Emiel en
Clara- Bauters, wonende te Breedene ;
Annie Verheyden van Joannes en Alice
Beye.rs, St. Sebastiaanstraat, 39.

26.— Aurelia Baeckelandt van Julius
en Irena Impines, Haverstraat, 2.

27. — Roger Pqppe van Alphonsus en
Germaine Vermeire, wonende te Bree-
dene; Jean Aercke van Polydorus en Ma-
deleine Wouters, Rogierlaan, 54; Jean-
nine Vanderstraeten van Arthur en Ger-
maine Dasseville, Platformstraat, 2; Ro-
land Cattoir van Raymond en Magdale-
na Cattrysse, Prof. Vercoulliestr., 57.

Wendt U bij STERFGEVAL tot

August Verburgh
Aannemer van Begrafenissen
OOSTSTRAAT, 30 — OOSTENDE

STERFGEVALLEN
20 Febr. — Emiel Paccou, 74 j . , echtg.

Silvia Bauders, woont te Adinkerke.
21, — dementia Bertens, 86 j . , wed.

Ferdinand Decoster, Toekomststraat 5;
Charlotte Fonteyne, 72 j . , gesch. echtg.
Eduard Depoorter, Koninginnelaan 56;

22. — Silvia Sandelé, 78 j . , wed. En-
gelbert Taecke, Pontonstraat.

25. — Carolus Adams, 74 j . , wed. Pau-
'na Mazyn en Melania Haegheman,
schdoornlaan 11; Cliristina Haeghe-

raan, 82 j . , wed. Michël Nieuwenhuyse,
Oesterbankstraat 15; Elvira Maes, 32 j - ,
echtg. August Lancsweert, Schipperstr.
34; Désiré Portier, 78 j„ echtg. Emma
Lauwagie, woont te Zevekote; Vital Sue-
naert, 72 j . , wed. Maria Vandermeersch,
echtg. Maria Vanbranteghem, woont te
Middelkerke.

26. — Alicia Vanwynsberghe, 68 Jaar,
echtg. Joannes Jansen, Veldstr, 87.

• 27. — Leonard Rysselmans, 43 Jaar,
echtg. Emüie Servajean-Denat, Ieper-
straat 30; Petrus Vandichele, 82 j . , wed.
Maria Demul^er, Hofstedestr. 36; Rosalla
Dumon, 85 j . , wed, Joannes Sanders,
Veldstraat 33; Karel Terwe, 40 J„ echtg.
Vandepoelé, woont tee Slype.

HUWELIJKEN
28 Febr. — Albert Coenye en Simona

Deprez; Emiel Heinderson en Margriet
Clibouw; Roger Boudery en Elisabeth
Maes; Ernst Van Cleemputte en Rolan-
da HIntJes. •

HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
1 Maart. — Warmoes Carolus, werk-

man, wed. v. Lucle Bogaert. Vereenlgïng-
straat 120 en Van Campo Alicia, wed. v.
Danfel Bens; Boterman Gllbert, Staats-
beambte, A. Pieterslaan 78 en Michlels
Irma, Vrijheldstr. 37; Hasenbroeckx Jean
handelaar en pivoy GIsèle, Muscarstr. 9;
Tratsaert Alphonsus, werkman en Naas-
sens Magdalena, Langestr. 83; Ghaye
Robertus, kleermaker, Kerkstraat 20 en
Smissaert Lydie, E. Beernaertstr. 53.

VOOR DE BEZITTERS VAN PAABT
DEN

De aandacht van de paarden- en veu-
lenbezitters wordt gevestigd op liet be-
sluit, verschenen in het Belgisch Staats-
blad van 1 Feb. 1.1., waarbij elke vei-
koop, overdracht, verhuring en schen-
king van paarden of veuleens aan een
machtiging is onderworpen.

Deze machtiging moet eveneens aan-
gevraagd worden wanneer de stand-
plaats van de paarden verandert, indien
de verwijdering meer dan drie dagen
bedraagt. "' .

Deze aanvraag moet schriftelijk tot
den heer A. Van Laere, burgemeester
der stad Oostende, gericht worden,

In dit schrijven moet de reden ver-
meld worden, want de machtiging kan
slechts in uitzonderlijke gevallen ver-
leend worden.

Strenge straffen zijn voorzien tegen
degenen die inbreuk plegen op dit be-
sluit.

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

E. Vanderstraeten
Metsersstraat, 18 — Oostende
Handelsregister Oostende 3040•
CROWN CITRON

CROWN LIMONADE
CROWN ORANGE
•

Bijzondere prijzen voor woort-
-r— verkoopera

(126)
TERECHTWIJZING

Onlangs werd gemeld dat een zekere
Bouvy Maurice, wonende te Middelkerke
aan het Kaaistation te Oostende werd ge-
vat door de kontrolediensteri wegens on-
wettig vervoer van kleerstukken en an-
dere koopwaren

Deze persoon mag als dusdanig niet
aanzien worden, daar hij de noodige be-
wijsstukken kon voorleggen waaruit vol-
doende bleek dat alles aan de vastge-
telde prijzen .werd .aangekocht, zoodat

de ihbeslag'gënomen waren werden terug
bezorgd en het proces-verbaal ingetrok-
ken. \' ':- - - :' ' • •'• '"-. ' *' '• '':• '

DIENST DER WERKZAAMHEDEN
VAN HET GEDEMOBILISEERD LE-
GER

In den laatsten tijd ziln er heel wat
berichten in de pers verschenen, be-
trekking hebbende op de D. • W. G. L.
(Dienst der [Werkzaamheden van het
Ge'demobiliséeérd Leger). ! ""'•

Deze dienst is gevestigd op de Wapën-
plaats, 3, 2e verdieping en staat onder
leiding van den heer Varitomme.

Ziehier de werkzaamheden van de
D. W. G. L.:

Overhandiging aan de militairen of
aan hun gezin van de in te. vullen vra-
genlijsten met he.t oog op het bekomen
van een betrekking, voor het indienen
van een aanvraag voor invrijheidstel-
ling, ook inlichtingen betreffende krijgs-
gevangenen (beroeps- öf reservemilitai-
ren), die nog in Duitschland vertoeven.

De militairen kunnen zich tot dezen
dienst insgelijks wenden voor de aan-
vragen voor het bekomen van een pen-
sioen, herstelveriovon, enz.

Aan de industrieeleri en handelaars die
aanvragen bij den Technischsn Dienst
van D.W.G.L. wenschen in te dienen voor
het opmaken van hun dossiers, worden
alle noodige inlichtingen gegeven.

De militairen en families worden door
dezen dienst bijgestaan om de teksten
van de verschillende verordeningen na-
der toe te lichten, hen te steunen, hulp
te verleenen, enz.

Het is dus onnoodig voor deze zaken
zich naar andere diensten te wenden.

Pierre
LANNOYE-VANTYGHEM

ZEILMAKER

jfc Gelast zich voor alle werk :
zeilen, zonnestoors, bachen, enz.

Overvloedstraat, 76 - Oostende
. Handelsregister 9390

(25)

MELKKAARTEN
Van 3 Maart 1942 af worden er" aan

de zwangere- en k'raamvrouwen meer
uitgebreide bijzondere eetwarenrantsoe-
nen toegekend mits voorlegging van een
geneeskundig getuigschrift door een
dokter of vroedvrouw afgeleverd, en te
beginnen me.t den aanvang van het be-
deelingstijidperk volgende op het indie-
nen van het getuigschrift of volgende op
de bevalling. •

Per bedeelingstijdperk beloopen deze
gunsten tot:

1) voor de zwangere vrouwen: a) ge-
durende de 4e, 5e en 6e maand van het
zwangerschap: 15 bijkomende broodze-
gels, 24 melkzegels; b) van de 7e maand
tot de bevalling: 15 bijkomende brood-
zegels, 15 bijkomende vleeschzegels, 30
melkzegels;

2) voor de kraamvrouwen: a) gedu-
rende de eerste twee maanden na de
bevalling: 15 bijkomende broodzegels. 30
melkzegels; b) gedurende de 3e maand
na de bevalling: 30 melkzegels; c) gedu-
rende de 4e, 5e en 6e maand na de be
valling: 12 melkzegels.

Daartoe zullen )de melkkaarten ver-
nieuwd worden op volgende dagen van
8.3 tot 12 u.:

1) Voor zwangere vrouwen: volgens de
nummers van de oude melkkaarten:
Maandag 9 Maart nrs 1 tot 400; Dinsdag
10 Maart, nrs 401 tot 500; Woensdag 11
Maart, nrs 501 en volgende;

2) voor de kraamvrouwen: volgens
den datum van de bevalling: Donderdag
12 Maart in September, October en No-
vember 1941; Vrijdag 13 Maart in De-
cember -1941 en Januari 1942.

De personen die de nieuwe melkkaar-
ten komen afhalen worden vriendelijk
doch dringend verzocht, benevens hun
eigen Identiteitskaart ook deze van de
belanghebbende alsmede dezer rantsoe-
neerlngs- en oude melkkaart mede te
brengen.

B ONTRUIMING OER STAD
Het .Gemeentebestuur van Oostende

houdt er van de bevolking mede té dee-
len dat sedert eenige dagen het gerucht
de ronde doet als zou de stad binnenkort
ontruimd worden, dan wanneer noch de
bezettende macht noch de Belgische au-
toriteiten hieromtrent het minste bericht
ontvingen. '.-.

Dit onzinnig nieuws wordt hierbij ten
stelligste gelogenstraft en de ingezetenen
worden er op attent gemaakt dat ze alle
verantwoordelijkheid nemen bij het ver-
spreiden van deze valsche geruchten.
• ADRESVERANDERING

Dokter J. Seurinck brengt ter kennis
van zijn geacht klienteel dat zijn adres
thans is Nieuwpoortsteenweg,, 103, Oos-
tende, en niet meer Sportstraat, 29.

(718)

IJZER WAREN -
QUINCAILLERIE

jack DELANGHE
Nieuwpoortsche Steenweg, 34

AT.T.Tg HUISHOÜDABTIKELS
— EN ALAAM —

H. R. 3673 Tel. 72.072
.(27)

GEMEENTELIJK VROUWELIJK
PERSONEEL

Het Schepencollege heeft beslist dat
het gemeentelijk ongehuwd vrouwelijk
personeel dat nog te benoemen valt, zijn
ambt zal moeten neerleggen vanaf den
In der maand volgende op hun huwe-
lijk.

Het organiek reglement werd aldus ge-
wijzigd. We noemen dit een goede maat-
regel.

TAXI
Gedurende de maand Maart 1942 zal

de taxidienst verzekerd worden door:
De Keteïaere Lücieri, Torhoutsteenweg,
29; Fontaine Jan, Oesterbankstraat, 1
en Panesi Pierre, Fortuinstraat, 2.

EEN DOODE DIE HET GOED STELT
Verleden week hadden wij, ons steu-

nend op een betrouwbaar persoon, het
overlijden gemeld van den heer Berden,
organist in de Si Jozefskerk. Wij . ver-
haasten onze lezers mede te deelen dat
hiervan niets is. Wel was de h. J. Ber-
den ernstig ziek maar thans is er reeds
volle beterschap !

Moge deze voorbarige overlijdensaan-
kondiging een lang leven beteekenen
voor den h. Jozef Berden, het is onze
innige wensch .

INKOOP VAN
GOUD - ZILVER - BRILJANTEN

AAN HOOGSTE PRIJZEN B

3, AÏf. Pieterslaan, 13 ï- Oostende
S c h a t t i n g k o s t e l o o s

(524)

• BETALING DER OPGEEISCHTE -
RIJWIELEN

Naar verluidt zal. de vergoeding voor
de fietsen, die gedurende de jaren 1939-
1940 op göëischt werden, eerstdaags op
beslissing van het Ministerie van Econo-
mische Zaken, door den bevoegden dienst
worden vereffend. Zoo zal op enkele uit-
zonderingen na, elkeen uitbetaald wor-
den. Wanneer men niet akkoord gaat met
de' toegekende • som •moet- men. het ' toch
aanvaarden en beschouwen als een voor-
schot. Vervolgens • moeten ze binnen de
15 dagen volgende op de uitbetaling, een
klacht indienen bij het Gemeentebestuur.
Deze klacht móet schriftelijk ingediend
worden en de reden vermelden van; de
weigering. > . . .

Deze zaak zal voor den Vrederechter
gebracht worden die uiteindelijk zal be-
slissen. ' ' •

PLAATSEN TE BEGEVEN
a) Twee plaatsen van adjunct-com-

missaris bij de stedelijke politie zijn te
begeven.

De aanvragen met de noodige bewijs-
stukken moeten bij het Gemeentebe-
stuur worden ingefliend vóór den 31
Maart a.s.

Alle verdere inlichtingen kunnen be-
komen worden op het stadhuis. 8e bu-
reau.

2) Een plaats van leeraar in lichame-
lijke opvoeding is te begeven in de Ste-
delijkje Vakschool; deze plaats is een
niet uitsluitende betrekking (12 lesuren
per week).

Minimum ouderdom 21 jaar en ver-
der de gewone voorwaarden.

Aanvragen moeten ingediend worden
bij het Gemeentbestuur vóór den 31
Maart 1942.

c) Een plaats van leeraar ad Interim
in de electriciteit is te begeven in de
Stedelijke Vakschool:

Gewone voorwaarden, minimum ou-
derdom 25 jaar, maximum 35 jaar. 28
lesuren per week. Aanvragen moeten bij
het Gemeentebestuur ingediend worden
vóór 15 Maart 1942.

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

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

EN BUREELMEUBELS
Zich wenden tot de Firrr.a
MECANOGRAPHIC-OFFICE

22, Alfons Pieterslaan, OOSTENDF-
Tel. 716.90

Men begeve zich ter plaatse

CINEMA'S
R I A L T O

1. Een dokumentair.
2. Ufa aktualiteiten in 1ste week.
3. Een Man op de Vlucht, met Ursula

Grabley en Paul Klinger,
R 10

1. Een dokumentair.
2. Ufa aktualiteiten In 1ste week.
3. De Laatste Ronde, met Attila Hor-

biger en Camilla Horn.
ROXY

1. Een dokumentair.
2. Aktualiteiten Ufa in ie week.
3. Monika, met Hansl Knoteck. Wolf

Albach-Retty.
PALACE

1. Aktualiteiten Ufa In Ie week.
2. Een dokumentair.
3. Napoleon, Detecüef, met Hans Mo-

ser,
F O R U M

1. Aktualiteiten Ufa In Ie week.
2. Een dokumentair.
3. Serenade, met Hilde Krahl en Al-

bert Matterstock.
CAMEO

1. Een dokumentair.
2. Aktualiteiten Ufa In ie week.
3. Wat wil Brigitte? met Lenl Maren-

bach.

B EEN GOEDE MAATREGEL
•'•": Hét stadspersorièèl1 diait ter beschikking
werd gesteld zal niet rriéer in diènsi gé?
nomen worden zonöër voorafgaandëlijikè:
toelating van het" Schepencollege dat"
eerst een onderzoek zal instellen of be-
doelde persoon in staat Is zijn werk-
zaamheden .te hervatten.

Men zal zich herinneren dat zulks
vroeger niet het geval was en het ter
beschikking gesteld personeel zonder
meer terug in dienst werd genomen zon-
der het Schepencollege te raadplegen.

Victorine Pincket verklaart hierbij dat
ze geen schulden gemaakt heeft en er
nooit geen zal maken. (710)

«••>«••••*••••••••••••••••••••«••*•
| ZONDAGAPOTHEEKDIENST
Zondag 8 Maart a.s. zal de apotheek-

dienst/ gansch den dag worden waarge-
nomen door den heer Apotheker Beuse-
linck, Nieuwpoortsteenweg, 2.

OVERLIJDEN
De genaamde Charlotte Fonteyn, echt-

genoote Eduard Depoorter, geboren te
Lede op 16 April 1869. werd dood in haar
leunstoel aangetroffen in haar woning
op de Koninginnelaan. De bijgeroepen
geneesheer schreef het overlijden toe
aan een hartaderbreuk.

I VOOR ONZE POLITIEAGENTEN
Dat men nooit te oud is om te leeren,

wordt andermaal bewezen en wel in ons
politiekorps. Lessen worden nl. aan onze
politieagenten gegeven door commissaris
Ameele en adj.-commissaris Beauprez en
omvatten alle zaken die van nut zijn
voor onze mannen van de wet.

Heeft men er ook aan gedacht: wel-
levendheid en het beschaafd spreken op
het programma te zetten?

CRENER School
STENO — DACTYLO — TALEN

COPIJWERKEN
2bis, Marie-Joscplaats - Oostende

'.' . ' • • ' • ' (boven Ribby)
(Men belt en gaat rechtstreeks naar

boven)
Snelle vordering verzekerd. Volledige

kennis in 3 of 0 maand.

DE MELKBEDEELING
Zaterdag 1.1. had er op het stadhuis

Gerechtshof een vergadering plaats van
aile mdlkhandelaars e)n -venters van
onze stad.

Op deze vergadering werd het woord
gevoerd door burgemeester A. Van Lae-
re, die een uiteenzetting gaf over de
nieuwe regeling inzake de melkbedeeling
die vanaf Dinsdag 3 Maart in voege zou
treden.

De bediening Het totnogtoe veel te
wenschen over. De reden hiervan mocht
gezocht worden in den onvolledigen aan-
voer. Het feit dat sommige grossiers hun
plichten maar niet konden begrijpen, dit
alles heeft het wachten voor de zuivel-
winkels voor gevolg. .

Onlangs werd er een inschrijving op-
genomen, wat reeds een eerste stap be-
teekende naar een betere regeling. De
verdeeling gebeurt thans van den gros-
sier naar den kleinhandelaar in ver-
houding jbot het 'aantal ingeschreven
rantsoenen, dat zal geschieden onder
de rechtstreeksche kontrool van het ge-
meentebestuur.

De heer Vanhee, toezlchter bij • • den
Gezondheidsdienst, werd als dusdanig
aangesteld.

Dagelijks zal de afgeroomde en ge-
beurlijk de karnemelk onder zijn toe-
zicht door de grossiers aan de melkhan-
delaars en -venters uitgereikt.worden.

De hielkyenters en -handelaars heb-
ben éen lijst in hun bezit, afgeleverd
door den gemeenteleijken Bevoorradings-
dienst,. waarop, de personen, voorkomen
die bij/ hen zijn ingeschreven, met aan r
duiding van adres, Nr Rantsoeneerings-
kaart, enz. •
uiteenzetting met een oproep tot volle-
dige samenwerking om aldus de be-
voofVading van onze stad in de hand te
werken. • • . .

MEKANIEKE TOUW-, GAREN-
EN NETTENFABRIEKEN

N, V.
REEDERIJKAAI ~

Alle benoodigdheden voor
Zeevaart, Zeevisscherij en
O p e n b a r e W e r k e n
M a z o u t ' « P u r f i n a »

DIESEL MOTOREN « SULZER »

(300)
• DIENSTUREN OP HET STADHUIS

Vanaf Maandag 9 Maart a.s. zullen de
gewone diensturen op het Stadhuis te-
rug in voege gebracht worden.

De bureelen zullen toegankelijk zijn
voor het publiek iederen werkdag van
8.30 tot 12 en van 14 tot 17.30 uur, uit-
gezonderd den Zaterdag van 8.30 tot
13 uur.

De bijzondere regelingen voor de bu-
reau's Motorbrandstofdistributie en Ra-
vitailleering blijven van kracht.

DIEFSTALLEN
Een afwezige eigenaar van een huis in

de Vanderstichelenstraat, had de bewa-
king van zijn huis toevertrouwd aan Ro-
ger Dyserinck, timmerman.

Op 28 Februari stelde de heer Dyse-
rinck vast dat alle looden darmen, ko-
peren krukken en sloten verdwenen wa-
ren. Klacht werd neergelegd.

— Een diefstal van lakens en dekens
had ook plaats in het huis van Jules
Luyens, in de Hertstraat.

Stoommachienen-Motoren-Stoomketels

Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap - •

REEDERIJKAAI (rechtover de Slipways)
ALLE MEKANIEKE VERMAKINGÉN EN CONSTRUCTIES

Alle smids-, plaat-, koper- en zinkwerk voor schepen
• Levering van alle Benoodigdheden È

Oliën, Verven. Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz., enz.
Tel. 71741 en 72781 x Postcheck 99136 Handelsregister sis

(37)

• KUNSTTENTOONSTELLING
JUFFROUW KLARA DORCHAIN

Op Zondag 15 Maart, óm 10.30 u., zal
in de zaal Schweizerhof, Van Iséghem-
laan, een kunsttentoonstelling worden
geopend* van juffrouw Klara Dorchain,
lid van het Vlaamsch Kunstenaarsgild.
Déze tentoonstelling zal iederen dag ge
opend blijven tot Zondag 29 Maart, tel-
kens van 10.30 tot 12.30 en van 15 tot
17.30 uur.

31 HET TREINTJE VOOR BRUGGE
Verschillende personen schijnen nog

niet te weten, da er eiken dag te 8.15 u.
een locale trein te Oostedé vertrekt met
als bestemming'Brugge en er te 8.50 u.
aankomt.

M VELODIEVEN
Verleden week werd aan het Hotel Urii-

versel de velo gestolen van Van Geluwe
August van Zandvoorde.

Maandag j.l. was hefe de beurt aan
Mommerency Germaine. welke rond 12 u.
haar fiets had laten staan aan het be-
lastingenbureel in de Christinastraat.

Bandagen
Orthopaedie
BREUKBANDEN

naar maat en vol-
gens geval.

BUIKBANDEN
voor hangbuik,
zwangerschap, na
operatie.

ORTHOPEDIE
APPARATEN

Voor ruggraat mis-
vorming, beender-
ziekte.

KUNSTBEENEN
in licht metaal.

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

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

B BOEKENVEILING
Verleden week had op de groote markt

een interessante boeken veiling plaats, die
echter maar weinig belangstellenden ge-
lokt had, uit reden van de slechte weers-
omstandigheden. De boeken die aange-
boden werden, waren afkomstig van een
boekhandel uit de Vlaanderenstraat.
B VALIEZEN GESTOLEN

Aan het Kaaistation was de Brugge-
ling O. D. op den tram naar Middelkerke
gestapt en plaatste zijn twee zware va-
liezen op het platform. Niet op zijn ge-
mak ging hij enkele oogenblikken later
na of zijn valiezen er nog stonden (de
tram was reeds in de Trponstraat), en
groot was zijn verwondering dat ze
spoorloos verdwenen waren. . .

Klacht werd neergelegd. . .
• NOG EEN FIETS
. Voor het «Quartierambt», Leopoldlaan,

werd de fiets van A. David uit de Lange-
straat gestolen door onbekenden.
• DE UN|E VAN HAND- EN

GEESTESARBEIDERS
Enkele weken geleden hadden wij in

onze kolommen de vraag gesteld of er
in stad ook een afdeeling bestond van
de Unie van Hand- en Geestesarbeiders.

Thans kunnen wij onze lezers mede-
deelen dat deze gevestigd is: Koning-
straat 9 en dat de h. A. Sénaeve de
plaatselijke vertegenwoordiger is.
• ZONDER BONTJES

Mechelaere Eug., van Zandvoorde, werd
ter school zijn kostbare overjas gestolen.
H' NOG DIEFSTAL

In de schuilplaats van den schouw-
burg werd vorige week ten nadeele van
Billiau Irene, Cirkelstraat 15A, een nieu-
we wollen deken gestolen in grijze kleur
en op de twee uiteinden drie blauwe
streepen voor tweeslapersbed. Deze deken
had een groote waarde.
• NOG FIETSDIEFSTALLEN

Uit den gang der kliniek H. Hart werd
vorige week ten nadeele van Van Hooren
Maria, wonende te Middelkerke, haar
vrouwenrijwiel «Salvator» gestolen.

Ook Vanduyfhuys Lucienne, wonende
Kroonlaa 29, werd aan het magazi.'n
S. E. O., Amsterdamstraat, haar rijwiel
merk Vanslembroeck, ontvreemd.

Depoorter Alois. wonende Aartshertog-
straat, zijn rijwiel merk «Plage» ge-
plaatst hebbende aan den gevel van de
herberg «Sonia», St. Jorisstraat, kreeg
van hetzelfde laken een broek.

I A . B. G.
• Diesel-
* Motoren

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

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

S

Steene
BURGERLIJKE STAND

Huwelijken: Saelens Valeer met Rn
zée Maria, beiden van Steene; Van Hyf
Robert, van Breedene, met Devrien
Marguerite, van Steene.

Huwelicksafkondiging: Fichefet Lou
met Billiauw Esther.

Overlijden: Devos Mathilde.
Lahgestraat 108.
BEVOORRADING i'

Gezien de bevolking niet voldoende <
de hoogte was gesteld, zal er mogelij
nog een dag worden voorbehouden wa-
op inschrijvingen tot het bekomen v<
afgeroomde melk worden aanvaard. Ee
dezen dag bepaald, zal geen enkel ve
zuim nog worden geduld.
TERUGGEVONDEN

De eigenaar van de 'gevonden fie
heeft tot groot genoegen zijn fiets ten
kunnen bekomen, alhoewel alle bijho
righeden verdwenen waren.
WINTERHULP

Door toedoen van den propagand<
leider kunnen wij dit jaar-weerom et
feest geven ten ba.te van de noodlijden<
kinderen. De omhaling- belooft schitti
rend én niet Paschen zullen wij de kit
deren kunnen Vergasten op een lekki
feestmaal.

heeichheid
de stem verlamt

lna8««»tt«!<enen*cg«rijen:6er.tO«9(* :

Nieuwpoort
VISCHAANVOER

Gedurende de week van Zondag 2
Februari tot Zaterdag 28 Februari wei
er niet uitgevaren en was in gemeld
week geen vischaanvoer.
DR. A. VAN DAMME ALS BURGE-
MEESTER AFGESTELD

Naar we vernemen .werd Dr. A. Va
Darrime als Burgemeester van Nïeu
poort afgesteld. Zijn opvolger is nog nii
gekend.
BIJ ONZE.VISSCHERS

De visschers die vischkorven aan boorl
hebben-.toebehoprende aan de Korporal
tie worden verzocht deze aan.de Aan]
koopcentrale terug te bezorgen. Dé n;
latigen zuilen moeilijkheden oplpppen.
WIT GEEL KRUIS M : ; v>

Binnen kort wordt een afdeeling N»
het Wit-Geel Kruis gesticht.

Wat is het doel én wat zijn; de werk
zaamheden van die organisatie?

Mits een kleine bijdrage per jaar ver
schaft ze aan de aangesloten gezinnen
kostelooze ziekenverpleging door gediplo
meerde verpleegsters. Iedereen is. vri
zijn eigen dokter te kiezen en deze zor
gen er voor dat de verpleegsters goe
werk verrichten. De verpleegsters moe
ten ook kosteloos, de instrumenten Ie
veren die bij sommige zieken önontbeer
lijk zijn en zoo meer.

Geregeld komt de verpleegster aai
huis. Wij houden u bij tijds op de hoogt
van de verplichtingen en de voordeelei
die het Wit-Geel Kruis u schenkt.
AARDAPPELVOORRAAD
EEN GOEDE RAAD

De ondervinding van twee jaar zal d
inwoners van onze goede stede. geleer<
hebben, dat voor wat de aardappelvoor
ziening betreft, ze maar'stief moederlij!
werden behandeld en het bestuur
leelijk heeft in den steek gelaten.

Terwijl al de omliggende gemeente!
van de. aardappelbedeeling konden ge
nieten, moesten de inwoners alhier, di<
geen voorraad hadden kunnen opdoen
vanaf November tot op heden zich .te
vreden stellen met 2 kilo's aardappelenB
We kunnen dus iedereen niet genoes i'èCvOet«
aanzetten om een kontrakt af .té sluitei ?
bï5 een landbouwer voor het leveren vai
120 kg. per lid van het gezin.

Dit op gevaar af .toekomend jaar, d(
smaak van aardappelen te verliezen.

Een mooie taak wordt hier ook weg
gelegd voor hoofden van bonden ei
maatschappijen, om hun invloed bi
landbouwers te doen gelden om zelf eei
gezamelijk kontrakt voor al de ledei
met hun gezin af te sluiten bij een o
meer landbouwers.

Moesten alle bonden, vereenigingen ei
besturen daarin lukken, dan zou de over
groote meerderheid der bevolking gere<
zijn, want wie is er gee.n lid van een o'
anderen bond? •
RIJWIELPLATEN 1942

We vestigen de aandacht van de fiet-
sers dat vanaf 1 Maart de rijwielplaal
1942 verplichtend is. Overtreders looper
gevaar met een procesverbaal begiftigt
te worden.
AANGIFTEN VAN OORLOGSSCHADE

Iederen Vrijdag zetelt ten stadhuiz*
een afgevaardigde van de Kommissie
van den Wederopbouw." De ontvangst-
uren zijn vastgesteld van 9 tot 12 en
van 14 tot 16 u.

We vestigen de aandacht der belang
hebbenden dat al de vroeger ingediendt
aanvragen niet als geldig kunnen aan
zien worden en nieuwe aanvragen vóór
30 Juni dienen opgemaakt.
^ Alle gewenschte Inlichtingen kunne»

hierover Ingewonnen worden op boven-
gemelden dag ten stadhuize, Ie verdiep-
AANBESTEDING

De aanbiedingen van de heraanbeste
d ing : , RuImlngsdWnst, reinigen dei
Marktplaats, stadsbeplantingen, oprui
men slachtafval en stalmest in het Ste
delijk Slachthuis, moeten onder gesloten
omslag aangeteekend aan het Stadsbe-
stuur worden Ingezonden vóór 12 Maart
1942.
BURGERLIJKE STAND

Geboorte: Jan Couller, z.v. Honoré en
Bertha Bongé.

Overlijden: Goemare Prüdentla, wed
van Catrysse Frans en Titelton H.„ 78 J
CINEMA'S :

NOVA, Marktplaats — «Het Vliegtuig
van Middernacht», met Jules Berry, An-
dré Luguet en Colette Darfeull. — Ufa
aktualiteiten. _

ZANNEKIN, Kokstraat. — «Roberjt en »ar, ecli
Bertram». — Kultuurf Hm. — Uf a-aktua
Htelten,
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herinneren 'er de belarighebben-
an dat de 'aanvragen?,moeten in-
d worden' bij den heer Goeverneur

•provincie vóór 15 Maart a.s. Na dien
Li komen geenerlei aanvragen meer
|jnmerking. .

PAASCHVERLOF?
_3r wij komen te vernemen zou er
•een Paaschverlóf voor de schoolkin-
|n niets in- huis komen. Gedurende
loude dagen 'werd er verlof gegeven,
| s t de verloren"tijd dient ingehaald,
f behoort tot de mogelijkheden dat
•liet zömerverlof zal ingekort worden.

[REDEN VAN DE DUINEN
«evolge deï jongste verordening is

["streng verboden zich in de duinen
\ ge ven, zoowel bij dag als bij nacht
Ier voorzien te zijn van een speciale
Tjtirig; Strenge straffen zijn voorzien
fn de overtreders.

I G E R L I J K E STAND
lerlijdeh: Vandewiele Clementina,
Ijar, overleden te Oostende,
liwelijksafkondigingen: Logghe Al-
l werkman, wonende te Bekegem en
frkheere Marguerite, z.b., wonende
Ier; Vandenbroucke Cyriel, werkman
Jjmave Albertine, z.b., beiden wonen-
lillüer.

koMENDE
NTSOENEERINGSZEGELS

bijvoeglijke rantsoeneeringszegels
• de werkgevers zullen uitgereikt wor

[ vanaf Dinsdag 10 tot en met Zater-
14 Maart, in het bureel van Beyoor-

Jing te SUjkens.
KON ZIJN MOND NIET HOUDEN!

•il zekere Lagraviere, woonachtig in
gemeente, had sektieleider der L. B.

;dmönd Vermote, in uitoefening van
ambt allerlei lieftallige bewoordin-

naar het hoofd geslingerd, waarmede
laatste geenszins akkoord bleek en

klacht indiende.
Rechtbank te Brugge kon de doen-

ie van-Lagrayière niet begrijpen die
wezen weijd tot 1 Jaar gevangenisstraf
rwaardelrjk plus 20 fr. boete.

Voïzekeringsmaalschappii
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POTHEKËRSDIENST
Zondag. 8 Maart zal de apotheek A.
bnsét, Gr'oote Markt, gansch den dag
ea zijn-. .,

NTEINIERSDIENST
|Vanaf Zondag 8 tot en met Zaterdag
Maart zal.de fonteinier Boute FL, 45,
nsciencestraat, den dienst waarnemen.

NEMA'S
Programma van Vrijdag 6 tot en met
nsdag 10 Maart:
COLISEE, Kerkstraat. — Ufa-week-
erzicht; Documentaire film; «Radiö-
litie seint», met Lola Muthel en Jas-
r von Oertzen.
PALLADIUM, Kerkstraat. — Ufa-ac-
aliteiteii! Kultuurfilm; «Tusschen twee
iren», "met Willy Fritsch en Jutta
e i b e . - '".•'-'
Avondvertoóningen te 19.30 uur. Zon-
gnamiddagvertooning te 15 ure.
)OD KRUISBERICHTEN
Zooals gansch het land door, wordt
n 22 tot 2? Maart e.k:. de Week van
t Roqde. Kruis, ingericht. Ter gelegen-
d van de week zal er door het plaats
ijk comité, op "29 Maart een geldinza-
:ling, ten yoördeele van onze krijgs-
vangenen, plaats.hebben.
Verder is een feest voor de kleinen en
n feest voor de grooten in het ver-
Met. Het bestuur heeft reeds de noo-
5e voetstappen gedaan om deze moge-
iheden te kunnen verwezenlijken.
Voor de kleine is het bijna zeker dat
een aangenamen namiddag, in het

ppentheater. zullen t kunnen doorbren-
en voor de liefhebbers van tooneél

rdt de mogelijkheid van een opvoering
n «Kabouters in de Stad» door onze
sterafdeeling van Knokke in 't voor
tzicht gesteld.
Mevr. Wed. Coene stond opnieuw dit
ar bereidwillig haar winkel af aan
«e afdeeling en er zal aldaar een
hoonen verkoopstand ingericht worden.
We weten dat de Blarikenbergsche be-
lking onze werking zeer genegen is en
t bestuur heeft dan ook de stellige

!
ertuiging dat de week van het Roode
mis 1942 nog een schdoner resultaat

opleveren dan verleden jaar," onze
ijgsgevangeneh ten bate.
Een bezoek aan het Lazareth Hotel
Hondt zal stellig héél zeker in den
naak der bevolking vallen.
AVITAILLEERINGSBERICHTEN
Er wordt ter kennis gebracht der be-
nghebbenden, dat de zwarte zegels
w bijrantsoenen iedere maand, tus-
hen den 10 en 15 afgeleverd worden.
2 werkgevers worden er nogmaals op
tent 'gemaakt dat, tegen den laatsten
m ledere maand de inventarisstaat, in
iplo, moet Ingediend zijn; degenen die
rzulmen deze staten in te dienen loo-
ft gevaar de volgende maand geen ze-
is te ontvangen. '
Er wordt nogmaals ter kennis gebracht
>n de bevolking dat de bureelen van
avitailleéfirig én Bevoorrading - slechts
«gankelijk zijn 's voormlddags van 9
111.45 u. Slechts gedurende de uitdee

st ste- ng van zegels zijn de bureelen 's na-
isioten iddags open.
adsbe?
Maart EVOORRADING KOLEN ,s.

De personen die nog geen kolenkaart
ïbben aangevraagd kunnen zich slechts
isschen.den in en d e n ö n van ledere
•aand laten Inschrijven In het bureel
>n bevoorrading.' Er dient opgemerkt
at de Inschrijving slechts recht geeft
> bevoorrading voor de volgende maand.
URGERLIJKE STAND
Geboorte: Fransoo Willy, Zulenkerke.
Overlijdehs: Oleque Givette, 24 jaar,

" Klemskerke; Laporte Pleter, 68

Studie van den Notaris

de GHELDERE
te Heist-aan-Zee

Bij Sterfgeval

TOESLAG
OP DINSDAG 17 MAART 1942, om 3.30

uur stipt namiddag in het «Café Dixy*
te Heist, Guido Gezellestraat. van :

Gemeente Heist, Pannestraat, Nr 75

EEN GERIEVIG EN WELGELEGEN

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

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

Kantoor van den Notaris

de GHELDERE
te Heist-aan-Zee.

Openbare Vrijwillige Verkooping
van

beste Zaailand
en

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

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

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

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

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

INSTEL MET PREMIE
DINSDAG 10 MAART 1942, om 15.30

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

(700)

Studie. van Mr

Maurice Sebrechts
notaris te Oostende, Leopoldlaan 7:

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

GEMEENTE STEENE

2EN GERIEVIG

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

Gelijkvloers: twee dóóreenloopende ka-
mers, keuken, achterkeuken, serre, bij-
gebouwen en W. C. V' . • • • ' • .
' Verdieping": drie mansardekamers.;, .,.
: Voorzien vari ."eiectriciteit..'''' " ' ' ' : '

Ingenottreding Üij yeilvporwaarderi be-
paald. . .

Té bezichtigen op Maandagen en Don-
derdagen tusschen 2 en 4 uur.

Zitdagen:
INSTEL: Maandag 9 Maart 1942
TpESLAG: Maandag 16 Maart 1942

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

'A % instelprëmie. ••'".
Voor alle inlichtingen zich wenden ter

studie van voornoemden notaris. (692)

, ; p ,
>ar, echtg. Marrannes Emma, Luikstr.

Kempener Ellse, 5 maanden,' Lissë-

Studie van Meester

Maurice Sebrechts
notaris te Oostende,

Leopoldlaan, 7.

Mr Maurice Sebrechts, notaris te Oos-
tende, zal op de beneden'vermelde zit-
dagen overgaan tot de vrijwillige open-
bare verkooping van:

STAD OOSTENDE ,
HET HOTELrOAFE

"La Cloche d'Or„
op en met grond en toebehoorten, ge-
staan en gelegen Kerkstraat, 6, groot
163 v.m.

Het exploitatiemateriaal bij inventaris
geschreven wordt medeverkocht.

Zitdagen:
INSTEL: Maandag 16 Maart 1942
TOESLAG: Maandag 30 Maart 1942

telkens om 3.30 u. namiddag, ter herberg
«Prins Boudewijn», St. Sebastiaanstraat
22, te Oostende.

'A % instelpremie.
Voor alle inlichtingen zich wenden ter

studie-van voornoemden notaris.
Ingenottreding op 15 April aanstaande.
Te bezichtigen op Maandagen, Woens-

dagen en Vrijdagen tusschen 2 en 3 uur.
(709)

Studiën der notarissen \

SEBREGHTS
en

GHYOOT
te Oostende

Mr Maurice SEBRECHTS. notaris te
Oostende zal, met tusschenkomst van
zijtv ambgenoot Mr Jacques GHYOOT,
notaris 'te Oostende, en ten overstaan
van den heer Vrederechter en. den heer
Griffier van het kanton Oostende, op de
beneden vermelde zitdagen overgaan tot
de

Vrijwillige openbare verkooping
van

STAD OOSTENDE (Opex)

Een handelshuis
op en met grond en aanhoorigheden, ge-
staan en gelegen Thomas Van Loostraat,
11, bekend ten kadaster sectie D nr 644/q,
groot 142 v. m. 22 v. m. en begrijpende:

Gelijkvloers: winkel, gang, drite ka^
mers, koer en W. C ; eerste .verdieping:
vier kamers en W. C ; tweede verdieping:
vier kamers en W. C ; hooger: zolder.

Onmiddellijke ingenottreding.
Alle gebeurlijke rechten pp schadever-

goeding hoofdens oorlogsschade worden
medeverkocht.

ZITDAGEN:
INSTEL : Dinsdag 17 Maart 19«
TOESLAG : Dinsdag 31 Maart 1942

telkens om 3 uur namiddag, in de ge-
hoorzaal van het vredegerecht, Gerechts-
hof, Henrl Serruyslaan, te Oostende.

Voor alle inlichtingen zich wenden ter
studie van voornoemden notaris Se-
brechts, Leopoldlaan, 7. te Oostende

. ; : (701)

Kantoor van Notaris

* J. GHYOOT
te Oostende, Koningstraat, 54.

TOEWIJZING
Op DINSDAG 17 MAART 1942. stipt te

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

BREEDENE-SAS SLIJKENS

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

Verhuurd fr. 225 per maand. Genot
1 April 1942.

Zichtbaar: Dinsdagen en Donderdagen
10-12 en 2-4 u. . • •

Ingesteld. 45.000 fr. .
• - (725)

•, ••••:•••• - .':-."-'.•; i i : 7 . ; : f / ,,':'".,:. •;''"::..

INSTEL met Vz % premie ''J:K

KOOP I.

Handelshuis
laatst uitgebaat als likeurhahdel, niet
3 verdiepingen boven het gelijkvloers,
hebbende ieder 3 kamers en W. C ; voor-
zien van regen-, put- en stadswater, gas
en ëlectriciteit/

Oostende-Oost, St. Pietersstraat, 2
Kadaster A, nr.774k, groot 90. y. -m. -

Huurpenningen birineii de maand. .Ver-
huurd per maand.

Zichtbaar: Dinsdag, Donderdag en Za-
terdag, van 2 tot 4 uur namiddag. (726)

KOOP I I .

Woonhuis
. met inrijpoort, magazijn en hofje

hebbende kelderkeukens, en halve ver-
dieping boven gelijkvloers; voorzien van
regenwater

Oostende-Meiboom, Beekstraat, 3
Kadaster C, rir 174d2. groot 110 v. m.

Verhuurd per maand mits 150 fr.
Zichtbaar: dagelijks op betamelijk

uren.
ZITDAGEN:

Studie van Mr

Maurice Sebrechts
notaris te Oostende, Leopoldlaan 7.

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

STAD OOSTENDE (West)

EEN GERIEVIG »

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

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

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

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

derdagen tusschen 2 en 4 uur.
. Zitdagen:

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

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

}i % Instelpremle.
Voor alle Inlichtingen zich wenden ter

studie van voornoemden notaris. (691)

Instel: DINSDAG 10 MAART
Toewijzing: DINSDAG 24 MAART 1042

telkens te 15 uur, ter herberg «Prins
Boudewijn», St. Sebastiaanstraat, 22, te
Oostende

Lastenkohier en inlichtiing bij den
Notaris. (727)

III

INSTEL met Vz% premie

Bouwgrond
567,75 m2, prachtig gelegen nabij het
strand, te OOSTENDE-West. Oostwaarts
van de Northlaan, aldaar breed 18,95 m.
(tusschen de 2 bestaande villas nabij de
Troonlaan).

Kadaster: A 89x21, groot 570 m2.
Geen bestratingskosten.
INSTEL: Dinsdag 10 Maart 1942
TOEWIJZING: Dinsdag 24 Maart 1942

ter herberg «Prins Boudewijn», zooals
hierboven.

Plan en Inlichtingen bij den Notaris.
(728)

Notaris

VAN CAILLIE
. te Oostende.

Den 16 MAART a.s., om 3 uur te Oos-
tende, in 't café «Prins Boudewijn», St.
Sebastiaanstraat, 22:

INSTEL MET GEWIN VAN 1/2%
van

STAD OOSTENDE

1) welgelegen Handelshuis
Dwarsstraat l

groot 60 v.m.

2) welgelegen Handelshuis
Dwarsstraat 1 bis

groot «5 v.m. .

3) schoon Woonhuis
Arsenaalstraat 8 (Meiboom)

groot 97 v.m. 79.
Te bezichtigen door de liefhebbers den

Maandag, Woensdag en Vrijdag van
Iedere week, van 2 tot 4 uur namiddag.

Zie verdere beschrijving op de plak-
brleven en alle inlichtingen ten kan-
tóore, KapucUnenstraafc 6. . : •::•• (715)

':'" Studie van den notaris .

Jean DE WYNTER
Kerkstraat, 43, te Oostende

OP DONDERDAG 12 MAART 1942, te
15 uur in het lokaal Prins Boudewijn,
St. Sebastiaanstraat. 22, te Oostende, ten
overstaan van den heer Vred3rechter
van het kanton Oostende

INSTEL. MET %%
van éen

PREMIE

schoon Burgershuis
Euphrosine Beernaertstraat. 69, te Oos-
tende

Oppervlakte; 170 v. m. Onmiddellijk
genot.

Bezoek: Dinsdag en Vrijdag vari'14'fSt'
16 uur. .

Alle nadere inlichtingen "té bekomen:
ter studie. • (704):

Studie van den Notaris " " '

Jean DE WYNTER
: Kerkstraat, 43, te Oostende

TOESLAG

Op DONDERDAG 19 MAART 1942, te
15 u. in het lokaal «Prins Boudewijn»,
St. Sebastiaanstraat, 22, te Oostende:

INSTEL met Vz % premie
van een

dubbel Handelshuis
Kapellestraat 74A en 74B

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

schade medeverkocht.
Gebruik: Verhuurd met pacht tot

1 April 1945.
Bezoek: Dinsdag en Vrijdag van 14

tot 16 u. (723)
Ingesteld: 272.000 fr.

=:•:=

Studie van den Notaris

Jean DE WYNTER
ste Oostende, Kerkstraat, •. 43.

Op DONDERDAG 19 MAART 1942, te
15 u. in het lokaal «Prins Boudewijn»,
St. Sebastiaanstraat, 22, te Oostende, ten
overstaan van den Heer Vrederechter
van het Kanton Oostende:

INSTEL MET 1/2% PREMIE

van

STAD OOSTENDE

1) Een Burgershuis
met poort en werkhuis

Stockholmstraat; 9. Oppervlakte 210 ni2.
. Onmiddellijk genot.
'. Bezoek:' zich bevragen ter studie.'

2) Een Handelshuis
St. Franciscusstraat 20. Oppervlakte 99
m2. .Verhuurd zonder geschreven pacht.

BezoekriDinsdag eh Vrijdag, van-2 tot
4 U ; / • . : • • • . • • ; . ; ; : . ; . , . - . • • : ; " ; • - • : • . • ; . •

f yoor alle-nadere'inlichtingen;-ziepiak--
brieven of zich bevragen ter studiei (724)

=>:= IKI =:-:=

.• . Studio -van den Notaris

Jeaiï DE WYNTER
Kerkstraat, 43, te Oostende.

R E C H T VAN OPBOD
gedurende 14 dagen te rekenen van 26
Februari 1942 op de toeslagprijs van
108.000 fr. van het

Handelshuis met
poort en werkhuis

Nieuwstraat, 25, te Oostende.
Het opbod móet ten minste van

10.800 fr. zijn.
Alle nadere inlichtingen te bekomen

ter studie. (717)

Studie van Meester

P. SIMPELAERE
Notaris te De Panne.

MAANDAG 9 MAART 1942, om 2 u.
namiddag ter herberg «Atlantic», bij Mr.
Maurice Tornay, Kasteelstraat, De Panne

INSTEL van

Bouwgrond
te De Panne, Ambachtstraat. Groot on-
geveer 217 m2.
<A% instelpremle. (726)

Studie van Meester

P. SIMPELAERE
Notaris te De Panne.

MAANDAG 9 MAART 1942, om 2 u.
namiddag ter herberg «Atlantic», bij Mr.
Maurice Tornay, Kasteelstraat, De Panne

, INSTEL van

Woonhuis
(tweewoonst) met afhangen te De Panne,
43, Maskenslaan. Gfoot: 345 m2 19 dm2.

V>c/c instelpremfe. (727)

Studie van Meester

PIERRE DENIS
Dokter In de rechten,
Notaris te Nieuwpoort,

UIT TER HAND TE KOOP

1. Een welgelegen woonhuis met inrij-
poort, gelegen te Nieuwpoort.

2. Eene opbrengsthuis, gelegen te
Coxyde Zeelaan.

3. Een Hotel Pension, te Nieuwpoort-
Bad.

4. Verscheidene perceelen welgelegen
bouwgrond.

5. Een villa met hof, groot 2461 'm2, ge-
legen te Westende. , ^

6. Een landeigendom, gelegen te Wes-
tende.

Voor alle Inlichtingen, zich wenden ter
studie van voornoemden notaris DENIS,
Kokstraat, 9, te Nieuwpoort. (719)

ZOEKLICHTJES
HUWELIJK : Weduwe, 28 jaar, met 2

kinderen, waarvan de twee uitbesteed,
kennis hebbende van alle boerenwerk,
zoekt kennismaking met landbouwer we-
duwnaar met of zonder kinderen. Schrij-
ven bur. v. blad, C. V. H., Oostende (711)

&VERLOREN in de buurt der Viaandercn-
straat, ARMBAND met plak dragende de letters
A. Al. en versierd met 4 briljanten. Terug te be-
zorgen tegen goede belooïiing Van Iseghemlaan,
39, Oostende. (728)

TE KOOP: een SLAAPKAMER, be-
staande uit een bed (twee slaper) in wit
hout en in aca;'ou geschilderd, een la-
vabo met marmer, een nachttafel, een
kleerkas en een KEUKENBUFFET. Adres
bureel van 't blad. (722)

Aankoop van oud Papier
en Afval

AFVAL — DECHETS

1a, VELDSTRAAT
Tel. 72197 — HR 2907

(713)

BIJVERDIENSTE: ernstig persoon ge-
vraagd 20-25 jaar oud, beschikkende
over vrijen Zondagnamiddag (2 a 5 uur)
goed op de hoogte van de Nederlandsche
taal. Schrijven bureel blad.. (721)

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

TE. KOOP: Verschillende loten bouw-
grond Voor inlichtingen te begeven:
18, KON1NGINNELAAN, Oostende.

(630)

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

TE HUUR: Winkel met ruime stapel-
plaatsen, zoo noodig met gemeubelde
woonkamers, goede ligging. Voorwaar-
den: Kaaistraat, 26, Oostende. (533;

OORLOGSSCHADE: Getèisterden kun-
nen kosteloos alle inlichtingen bekomen,
nopens expertisen en het indienen van
hun dossier, bij
ED DE VLIEGER, Architect, Expert
18, KONINGINNELAAN, Oos t ende .

• . •, . ( 6 2 9 )

BEN ERNSTIG KOOPER van NET
BURGERSHUISJE of SCHOON
WERKMANSHUISJE — ongeveer
175 a 200 m2 groot — met hofje.
Maximumprijs: 75.000 fr. Schrijven
J. Verbrugghe, Guldenvlieslaan,
nr. 75, Brugge (bij Ezelpoort).

(716)

Agence Ch. Seys
Bogierlaan, 21 Oostende

T E K O O P :
Schoon heerênhuis, alle confort, Center.
. Kan dienen als handelshuis/
Prachtige villa, bij center yah Zeedijk.
' 3 appart., 2 ba'dk., str.' water. 300.000.
Rappórtvilia, de Smet de Nayérlaari.
Schóone villa, Velodroomstr. Occasie.
Schoon handelshuis, Langestraat.
Schoone villa, Peter Benoitstraat.
Rapportvilla, Kemmelbergstraat.
Bürgerhuis, Blauwkasteelstraat.
Huis,' Schipperstraat.
Kleine villa, Opex, 90.000 fr.
Kleine villa, 11 pi., Breedene-a-zee.
Bouwgronden:

Bij de Elisabethlaan van af 120 fr.
Op de Opex yan af 80 fr. de n>2.
Breedene-Hypodroom vanaf 20 fr. de mJ

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

en klein, in en buiten stad. (693)

Stad Nieuwpoort
Er is eeri plaats te begeven van lijk-

drager bij den stedelijken begrafenis-
dienst. "

Inlichtingen te bekomen aan winket
nr 2. Aanvragen in te dienen vóór 12
Maart 1942.

Nieuwpoort, 23 Februari 1942.
De Burgemeester,

Dr. A. VAN DAMME.
(703)

Stad Nieuwpoort
De Burgemeester maakt bekend dat er

zal overgegaan worden tot de heraan-
besteding van volgende openbare dien-
sten : -

a) ruimingsdienst.
b) reinigen marktplaats, stadsbeplan-

tingen, enz.
c) opruimen slachtafval en stalmest in

het stedelijk slachthuis.
De lastenboeken zijn te verkrijgen op

het stadssecretariaat. Prijs: 5 tv. per
lastenboek.

De aanbiedingen moeten onder geslo-
ten omslag aangeteekend aan den Bur-
gemeester gestuurd worden. Zij moeten
ten laatste op Donderdag 12 Maart 1942
ter bestemming zijn.

Nieuwpoort, 23 Februari 1942.
De Secretaris, De Burgemeester,

H. VAN HECKE. . Dr. A. VAN DAMME.
(702)

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

« L'HYDRO »
. Zeedijk, 250, Oostende

Handelsregister Oostende nr. 500

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

DAGORDE
1. Verslag van den Raad van Beheer

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

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

3. Allerlei.
Overeenkomstig art. 37 der standrege-

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

De Raad van Beheer.
(698)

VERVOERGEMEENSCHAP VOOR HET

ARRONDISSEMENT OOSTENDE

V.A.R.O.
34, Koningstraat Oostende

Op Maandag 2 Maart jl. had de eerste
statutaire algemeerie vergadering van dé
V.A.R.O. plaats. De beheerraad legde hét
volgende verslag over de werkzaamheden
in het verloopen jaar voor:

Het is thans veertien maanden gele-
den dat onze vereeniging hier gesticht
werd. Heden houden wij onze eerste al-
gemeene wettelijke vergadering en de
Beheerraad heeft de eer U een kort over-
zicht te geven van de werking dezer ver- .
voergemeenschap.

De oprichting was het gevolg van den
oproep van het Centraal Nijverheidsko-
miteit, Volgens onderrichtingen van het
Ministerie van Verkeerswezen.

Dit gebeurde in nauwe samenwerking
met de Vereeniging der Handelskamer
van België. De Handelskamer van Oos-
tende met haar bereidwilligen algemeen
secretaris, den heer Vandendrlessche,
nam het initiatief. De Vervoerleider van
Oostende, de heer De Meulenaere, gaf
den technischen uitleg, en op 31 Decem-
ber 1940 kwam tot stand de Samenwer-
kende Maatschappij Vervoergemeén-
schap van het Arrondissement Oostende
V.A.R.O. Het was der eerste vervoerge-
meenschappen van het land.

U kent allen het doel: ter beschikking
stellen der leden die geen eigen vervoer-
middel meer bezitten, de vrachtwagens
Jer andere leden.

Bij de stichting telde de maatschappij
40 leden, en de zaken waren kalm in het
begin. Stilaan echter werd onze hulp
meer en meer ingeroepen om aan onze
leden het ontbrekend vervoermiddel te
bezorgen.

Thans tellen, wiji 140 leden en beschik-
ken, wij over 100 vrachtwagens.

Onze afgevaardigden volgden regelma-
tig de studievergaderingen te Brussel.
Door hun tusschenkomst werden merke-
lijke voordeelen bekomen voor de leden,
zooals bijvoorbeeld de toelating dranken .
te mogen vervoeren met gasgeneratoren,
buiten den omtrek van 25 Km.; visch te
vervoeren met wagens niet toebehooren-.
de aan de Vischcorporatie.

Niettegenstaande de geringe werking
der eerste maanden, werden er in het
verloopen jaar voor onze leden 1980 rei-
zen gedaan, ongeveer 6.080.000 kg. ver-
voerd en 478.000 Km. afgelegd.

Wij denken dus dat wij ten volle het
doel bereikt hebben waartoe onze ver-,
eeniging gesticht werd.

Wij nemen deze gelegenheid te baat
om hulde te brengen aan de dlenstyaar^
digheid van den h. De Meulenaere, lei-
der van het Vérvoerbureau, Oostende.

Over korten tijd werd uit ons midden
weggerukt, in den vollen bloei des levens,
de heer Michei Janssens. Het was een
onverwacht en pijnlijk verlies in onzen
Beheerraad.

Vanaf het eerste uur had hij vol toe-
wijding, met den heer Deridder. het da-
gelijksch bestuur in handen genomen..
Zijn aandenken zal in ons midden voort- .
leven. . .

De Beheerraad vestigde met algemee-;
rie • stemmen zijn keus óp den heer Van-
dendriessche om de openstaade plaats,
van Beheerder tei bekleedeen. De heer
Vandendriessche was immers de stille,
werker van het eerste uur. Wij zijn er.
van overtuigd dat deze keus Uw volle-
goedkeuring zal'wegdragen.

De eerste wettelijke algemeene verga-
dering verliep in de beste stemming en.
het bestfe wordt voor dé toekomst ver-
wacht. -.-> •••- (720)

Heist
APOTHEEKDIENST

Zondag 8 Maart is apotheker J. La-
moral, Prins Albertstraat van dienst van
9.30 tot 12 en van 16 tot 19 uur.

BIOSCOOP
Op het programma van «Royal Ciné»

deze week, Heinz Ruhmann" in «De Fi-
nanciën van den Hertog». Daarbij de
Ufa-actualiteiten en een kultuurfilm. De
vertooningen gaan door als naar ge-
woonte.

VINKENIERSBOND
Op Zondag 8 Maart om 14.30 u. maan-

delijksche vergadering voor de Strand-
en Duinzangers in het lokaal «Café Der-
by-Plage» (Pension Mariette) Parkstraat
29, bij Frans Knaeps.

Betaling der bijdrage 1942 en uitrei-
king der tabellen- speelseizoen 1942.

ZEEPKAARTEN
Dè nieuwe zeepkaarten brachten een

paar wijzigingen. Tot 1 Mei 1942 is'zegel
S van de zeepkaarten A waardeloos.

Tot verder bericht zijn de zegels S. D
van de zeepkaarten A. B en C eveneens
waardeloos.

Iedereen weze op zijn hoede en vooral
de winkeliers daar voor deze zegels geen
machtigingen kunnen opgemaakt wor:
deri.

FIETSPLATEN
Fietsplaten 1942 kunnen bekomen wor-

den In het kantoor der belastingen (stad-
huis) iederen dag van 9 tot 13 uur, den
Donderdag en Zaterdag uitgezonderd.

PING PONG
Voor de komende dagen hebben wij

weer enkele voorname ontmoetingen.
Zaterdag avond speelt «P. P. Polo Club»
Heist te Duinbergen in «Café du Centre»
tegen, de locale ploeg en Zondag namid-
dag bekampen zij in Café «Cap Nord»,
Van Bunnenplaats te Knokke, de ploeg'
van «De Snoeks». Het geldt hier een
terugwedstrijd.

«De Cirkel» Heist speelt Zondag in
eigen lokaal «Café Piccolo», Statieplein,
tegen Olmpic Knokke. Begin 14.30 u. De
jongens hebben er moed op.

Wat de gespeelde wedstrijden betreft:
«De Cirkel» behaalde een schitterende
8-2 overwinning (28 sets voor 12) tegen
«De Snoeks» Knokke, terwijl «P. P. Polo
Club» Helst Zondag in eigen lokaal te-
gen dezelfde ploeg een davering van be-
lang opliep: 2-8 overwinningen en 14
sets voor 26.

PËTËRMANN IS ER TEGEN !
De Vlag zet haar werking voort. Deze

maand ' krijgen we twee prachtfilms:
«Petermann» den 11 Maart, en «Unser
Kleine Jungen» den 25en, telkens te
19.30 u. in de zaal Royal.

«Petermann» Is, zooals velen onder
onze menschen, OP alle manieren tegen
het natlonaalsoclaisme en zijn verwezen'
lijkingen gekant, tot hij op zekeren dag
het geluk heeft de reis te kunnen mee-
maken met een Kraft durch Freude-boot
naar Madeira. Op deze reis leert hij een
van de vele werkelijkheden In het na-
tlonaalsociallsme kennen.

Arbeiders, en ook gij nlet-arbeiders,
leert ook, zooals Petermann, zien wat het
nationaalsoclalisme u zal aanbrengen.

Bestelt tijdig uw kaarten op het se-
kretarïaat van De Vlag: Leopoldlaan 2,
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Boksen
ROBENSIJN HEEFT TEGEN ZANETTI
DE VERRICHTING VAN SYS OVER-

TROFFEN !

Wiji weten allemaal dat de Westvla-
ming Maurits Robensijn een geducht
knokker is. Het feit dat hli biina al zijn
wedstrijden vóór de limiet won, is daar
een afdoend bewijs van. Echter was men
eenigszins sceptisch gestemd voor den
wedstrijd van verleiden Zondag tegen
den Henegouwer Zanetii, die er zich
mag op roemen den vollen afstand te-
gen Sys gebokst te hebben. Wat Karel
niet vermocht, zou ook Robensijn niet
kunnen! Dit stond bij velen als een paal
boven water! Evenwel werden deze be-
weringen in de war gestuurd, want de
jonge Oostendenaar heeft na een schit-
terende ontmoeting zi3n tegenstander in
de vierde ronde tot opgave gedwongen.
Verdienstelijke prestatie die dus deze
van Sys overtreft en gerust dubbel en
dwars mag onderlijnd. Evenwel wil dit
niet beduiden dat Robensijn voor den
oogenblik beter is dan Sys. Zoover gaan
onze beweringen niet. maar langs een
andere zijde staat het niettemin vast
dat de poulain van Meetje D'Haenens
een hoopvolle toekomst vóór zich heeft.

Aangaande den kamp zelf, valt wei-
nig te schrijven. De Oostendenaar stak
verwoed van wal, teisterde den bezoeker
door forsige stooten tegen kin. en lijf.
Zanetti beet kranig door, om tijdens de
tweede ronde van streek gebracht te
worden door een zwaren dubbelslag op
kin en maag. De derde ronde zag Za-
netti voorzichtig in lijf aan lijf gaan, in
de hoop aan de klem van Robensijn te
ontsnappen. Deze zette echter zijn ver-
nielingswerk voort en wanneer Zanetti
tijdens de vierde hard op de korte rib
geraakt werd, was het voor hem hoog
tijd dat hij de hand iri de hoogte stak!

Ook Firmin Asseloos verraste in den
aangenamen zin van 't woord. Wij weten
nu heel goed dat Buddy die hem te vuist
stond, precies geen crack is, maar de
Brusselaar stond toch vier ronden tegen
Wimme te Brugge! Zondag hield hij het
geen volle minuut uit tegen Asseloos die
hem tweemaal tereke met linkerhoek-
slagen naar het vilt zond voor zes tellen,
de tweede maal gaf Buddy het op! Wei-
nig opvallende verrichting van den Brus-
selaar, maar hét dient onderlijnd dat
Asseloos er flink op vooruitgaat!

Van Eenoo wierp een schaduwzijde op
dezen voor Oostendsehe boksers geluk-
ten dag. De Oostendenaar legde in zijn
ontmoeting tegen Verbist weinig geest-
drift en uithoudingsvermogen aan den
dag, zoodat hij het tijdens de zevende
ronde liet steken. Aanvankelijk had het
er nochtans den schiin van dat Van
Eenoo kip-kap zou maken van zijn tegen-
stander, die heel wat zware slagen op
de kin door te bijten had. Daar was
echter- de gevoelige plaats van den Brus-
selaar niet, maar wel de maag die door
Van Eenoo verwaarloosd werd. En het
gevolg ervan .was dat de locale vuist-
schermer zich vruchteloos afbeulde op
een iet te vermurwen tegenstrever die
zelf aan ademvoorraad .tekort schoot,
zoodat na vier ronden strijd beide bok-
sers letterlijk op de knieën zaten en er
nog slechts van duwen en - aanklampen
langs weerszijden sprake was. Ontgoo-
chelende match, maar vooral miezerige
prestatie van Van Eenoo. die veel beter
schijnt te boksen op verplaatsing -dan
.thuis!

Hier de uitslagen dezer bijeenkomst:
Liefhebbers 4x2 minuten:
Nachtegaal (Oostende) wint door uit-

sluiting in de tweede ronde van De Greef
(Brussel).

Aspeslagh (Oostende) wint door uit-
sluiting in de eerste ronde van Willems
(Brussel).

Desmet (Oostende) en Verbaandert
(Brussel) boksen onbeslist.

Van Durme (Brussel) slaat Ferier
(Oostende) k.o. in de vierde ronde.

Beroepsboksers 10x2 minuten:
F. Asseloos (Oostende) dwingt Buddy

(Brussel) tot opgave in de eerste ronde.
Verbist (Brussel) dwingt Van Eenoo

(Oostende) tot opgave in de zevende
ronde.

Beroepsboksers 10x3 minuten:
Robensijn (Oostende) dwingt Zanetti

(Charleroi) tot opgave in de 4e ronde.

Op Zondag 8 Maart te Oostende
te 14.30 ure in het Sportpaleis
OOSTENDENAARS VOOR ZWARE

WEDSTRIJDEN !

Het Is een onloochenbaar feit dat de
locale vuistschermers aanstaanden Zon-
dag voor een zware • opgave geplaatst
worden tijdens de vijf beroepskampen,
die ter gelegenheid van een buitenge-
woon volksfeest in het Sportpaleis af-
gewerkt worden. Moeten wij een oogen-
blik aan den overgrooten bijval twijfe-
len dien deze bijeenkomst te gemoet
gaat? Het feit dat de Oostendsehe bok-
sers ditmaal hard op de tanden zullen
moeten bijten om hun tegenstrevers den
nek .te doen buigen, is alleen op zichzelf
voldoende om een groote belangstelling
aan te lokken.

Maurits Vanhaverbeke, die op 14 De-
cember na een vrij lange afwezigheid
terug op de ring kwam en zegevierend
debuteerde tegen Masselus, om nader-
hand Santerre met de punten te over-
winnen, neemt het ditmaal op tegen Mi-
chiels, uit Halle, een vuistschermer die
niet te versmaden is en die overwinnin-
gen bevocht op Herman, Van Overloop
en onlangs tijdens de lichtgewichtcom-
petitie te Antwerpen tegen den Veurne-
naar Piet Van Loo. Hier krijgt de Oos-
tendenaar een beproefden tegenstrever
uit den weg te ruimen en de vraag luidt
indien hij hierin wel zal slagen.

Firmin Asseloos, die verleden Zondag
ledereen door een vrij snelle zege ver-
blufte, ontmoet vast den Brusselaar
Santerre, die verleden Zondag belet was.
Santerre is geen Buddy en Asseloos weet
dan derhalve ook waaraan zich te hou-
den. Na een spannende ontmoeting, kan
de man van Flandrla een lichte over-
winning verwerven.

Willems staat voor een bovenmensche-
lijke taak tegen den Brusselaar Jackle
Deneef, voor ons geen onbekende, ver-
mits hij spannende gevechten leverde
met Declercq en Wimme. Wij gelooven
niet dat de Oostendenaar bekwaam Is
dïen tegenstrever van het lijf te hou-
den, houden het dan ook voor een zege
van Deneef. Tenware Willems Iedereen
zou verbazen, lijk Asseloos komt te ver-
wezenlijken !

Maiiy staat tegen Verket. die op pun-
ten verloor van Asseloos en verleden
Zaterdag van Wimme te Brugge. Op het
papier heeft de Waal de beste winnende
kansen en het ware een groote verras-
sing — die wij hopen te zien gebeuren
•— moest de jonge Oostendenaar zege-
vierend uit den voor hem" zwaren strijd
te voorschijn komen.

Tenslotte hebben wtf het debuut In
de beroepsklasse van Aspeslagh, die on-
langs heroptrad en de overwinningen
opstapelde. De Oostendenaar, In flinke
conditie, ontmoet den Brusselaar Van
Hoorenweder, die voor opkomelingen

steeds een struikelsteen is. Aspeslagh
zal derhalve beroep moeten doen op zijn
beste krachten om het er zegevierend
af te brengen.

Dit zijn in korte woorden de vijf even-
wichtige beroepswedstrijden die het pulk
programma dezer volksmeeting uitma-
ken. Zij zullen het bekijken waard zijn
en geen twijfel of ze zullen aanleiding
geven tot gezdnd en spannend sport-
vertoon dat iederen toeschouwer volko-
men zal tevreden stellen.

Plaatsbewijzen op voorhand te beko-
men in het Hotel Central. Wapenplaats
of in het Café «Den Anker», bij Fernand
Bockhodt. Petit Paris.

Hieronder volgt het volledig program-
ma:

Liefhebbers 4x2 minuten:
Vandecasteele (Oostende) tegen Cal-

meyn (Veurne).
Nachtegael (Oostende) tegen Myny

feufnei^
Beroepskampen 8x2 minuten:
Aspeslagh (Oostende) tegen Van Hoo-

renweder (Brussel).
Marly (Oostende) tegen Verket (Char-

leroi).
Beroepskampen 6x3 minuten:
Willems (Oostende) tegen Jackie De-

leef (Brussel).
Beroepskampen 10x2 minuten:
Firmin Asseloos (Oostende) tegen San-

terre (Charleroi). -
Maurice Vanhaverbeke (Oostende) te-

jen Michiels (Halle).
Gewone lokatiebureelen en prijzen der

ulaatsen'.
Eerste gongslag stipt te 14.30 uur.

Voetbal
GEEN DERBY OP 22 MAART

Destijds werd melding gemaakt van
het feit dat de Oostendsehe derby zou
gespeeld worden op Zondag 22 Maart.
Echter is deze dag niet vrij voor A. S.
Oostende, die op bezoek moet bij Club
Ronse, zoodat beslist werd slechts in de
maand Juni deze ontmoeting te laten
betwisten.
SERSTE AFDEELING- EN PROMOTIE-
CLUBS VERGADEREN TE BRUSSEL

Onder voorzitterschap van den heer
Houben had Zaterdag avond te Brussel
een belangrijke vergadering plaats der
clubs van eerste afdeeling en van be-
vordering, opvolgenlijk ten getalle van
16 en 17.

Om te beginnen stelt de vergadering
voor aan den B.V.B, te vragen, de ver-
gadering in de toekomst niet meer voor
1 Maart te laten plaats grijpen, doch
wel in de maand Juni en voor de volgen-
:de jaren na de heenmatchen.

Enkele veranderingen aan de statuten
zullen voorgesteld worden, aangaande
de bijdragen en het stemmenaantal.

Voorgesteld wordt 4 categorieën ' te
maken in plaats van 3, en wel deze der
kleinen, kadetten, scholieren en juniors.
De juniors zullen tot den ouderdom van
!21 Jaar in plaats van 17 jaar in deze
categorie mogen blijven.:

Een belangrijk voorstel bestond hierin
!dat de scheidsrechters in de toekomst
niet meer aan de sportrubrieken zouden
mogen medewerken als sportjournalis-
ten.

De vergadering gaat accoord om het
?etal op 16 clubs In • iedere reeks te
brengen.

Aangaande de overgangen wordt voor-
gesteld dat er slechts" 4 vreemde spelers
oer ploeg zullen mogen fungeeren. Voor
de tegenwoordige ploegen nochtans mag
het statu-quo behouden blijven.

Verder wordt voorgesteld dat 35 t.h.
der ontvangsten aan de bezoekende
ploeg zullen toekomen.

De vergadering is tegen de samensmel-
ting gekant en staat het statu-quo der
spelers voor.

Ten slotte oppert de vergadering den
wensch dat de clubs der eere-afdeeling
met deze der eerste- en bevorderings-
afdeeling zouden accoord gaan.

Schaken
SCHAAKTOBNOOI TE OOSTENDE
Wedstrijden voor Zondag 8 dezer, te

16 u. in «Café Unie», Klein-Parijs:
Groep A: A. Van Lierde — C. Van-

tuyne; J. Blomme — F. Dhondt; F. Tee-
taert — A. Dubois; O. Simoehs vrij.

Groep B: M. Vermeire — R. Haghe-
baert; G. Debuf — H. Degheselle; A.
Boudery — L. Hurrelbrinck: T. Panne-
coucke — J. Debeuckere; Mw. Dubois —
H. Broutin; F. Pannecqucke — W. Van
Gijseghem; E. Vanderbëke vrij.

VRAAGSTUK Nr 12
Sleutel D b4 d2

als e5 x f4 2Dd2d8 mat
als b4 b5 2Dd2 x b4
als Ta6 x a5 2Dd2d6

VRAAGSTUK Nr. 13
van R .Gevers, Antwerpen

Wit speelt en geeft mat in twee zetten

Prijskampen en
Vermakelijkheden

BILJART
Op Zondag 15 Maart, biljartprijskamp

bij Oscar Vandeklnderen, café Oud-Bree-
dene, Dorpstraat, 160, BreedenerDorp,
met 300 fr. prijzen gewaarborgd, 20 fr.
voor de hoogste reeks in de eerste ronde.
1 flesch wijn voor de hoogste reeks In de
tweede ronde. Inleg 5 fr. per man. In-
schrijving om 1 uur. Begin om 1.30 uur.

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

SCHIETING

Zondag 8 Maart, beschrijving op de
liggende pers, bij Frans Eyland, «Café
•Derby», Nleuwpoortsteenweg 246. Een
hoogvogel 175 fr.; 2 zijvogels van 80 fr.,
2 kallen van 40 fr. Inleg 20 fr., terug 15.

FONDS DER MEESTBEGAAFOEN
De aanvragen voor het Fonds der

Meestbegaafden moeten vóór 15 > Maart
bij den heer Goeverneur toekomen, daar
na dezen datum onder geen voorwendsel
nog anvragen in aanmerking komen.

De aanvragen moeten vergezeld zijn
van een uittreksel van de geboorteakte,
getuigsenriften van de schoolhoofden
van de verschillende scholen welke wer-
den bezocht en een uittreksel van het
gezondheidsboekje. Inlichtingen op het
stadssekretariaat.
BIJKOMENDE LICHTE MAALTIJDEN

Het Centraal Uitvoerend Comité van
Winterhulp heeft besloten zijn werking
ten voordeeïe van de schooljeugd nog te
versterken.

Tot op heden werden er in de onder-
wijsinstellingen (universiteiten niet in-
begrepen) in de gemeenten van meer
dan 10.000 inwoners aan de ondervoede
kinderen drie bijkomende maaltijden
verstrekt. Die collaties waren voorbehou-
den voor ten hoogste 20 tih. van die
schoolbevolking van "elke instelling

Voortaan zullen die maaltijden vijf
maal per week uitgedeeld worden aan
dezelfde rechthebbenden, liefst te 16 u.
alle dagen, behalve 's Zaterdags en
's Zondags.

De jonge lieden van 14 tot 18 jaar, die
de school niet meer bezoeken, waren
reeds gerechtigd die collaties te genieten.
Ze dienden zich daartoe te wenden tot
hun plaatselijk comité, dat ze op de rol
van de schooluitdeelingen liet inschrij-

ven. Desbetreffend heeft het Centraal
Uitvoerend Comité onlangs beslist dat
die Jongelingen de .uitdeelingen moch-
ten bijwonen in de Goedkoope Spijshui-
zen van Winterhulp, alsmede ïn de Te-
huizen Leopold III. Om dat voordeel te
genieten, nioeten ze- zich tot hun plaat-
selijk Comité richten.

De zwangere vrouwen en de zoogende
moeders kunnen eveneens die voordeden
genieten, op vertoon van hun inschrij-
vingskaart van Winterhulp en van hun
kaart van het Nationaal Werk voor Kin-
derwelzljn.

DE WINTER DUURT LANG

Veel te lang duurt de winter dit jaar
en iedereen verlangt naar de zonnige
dagen. Vooral de toeristen, die hunkeren
naar de eerste zonnestralen om zich aan
hun geliefkoosde, ontspanning te kunnen
overleveren. Toch zal de Lente hen nog
onvoorbereid verrassen, indien zij niet
tijdig de noodige voorzorgen hebben ge-
troffen. Het voornaamste is wel zich bij
een degelijke toeristische vereeniging te
laten aansluiten.

Voor Vlaamsche toeristen bestaat
slechts een dergelijke vereeniging: de
Vlaamsche Toeristenbond. waarvan het
hoofdsekretariaat gevestigd is Sint-
Jacobsmarkt 45, Antwerpen.

Wie totnogtoe verzuimde zijn bijdrage
te betalen, storte ze onverwijld op de
postrekening nr 936.27 van den bond:
18 fr. voor hoofdleden. 5 fr. voor gezins-
leden.

Ü hebt succes met een Advertentie
in «HET VISSCHERIJBLAD»
het meest verspreide en meest

gelezen weekblad van de Kust.

l

VI5SCHER5!
VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLINGEN EN
NIEUWBOUW WENDT U TOT DE WERKHUIZEN

BELIADD.QIGHTOn&C
Toekomstplannen

(Vervolg van bladzijde l)
Onze groote reederljen of welstellende

privaateigenaars die over verstrekkende
middelen beschikken, zullen wellicht den
ingeslagen weg volgen èn van de groote
scheepswerven waar zij hun besteliüigen
plaatsen eisenen, dat de nieuwe groote
treilers volgens de jongste bevindingen
van wetenschap en techniek gebouwd
worden.

Dit zal hun des te gemakkelijker val-
len daar de groote diepzeevisscherij aan
al de schepen die ze bedrijven dezelfde
eischen stelt en dat ér in de landen dïè
ons omringen, scheepstypen bestaan dié
door' zeer kundige schéëpsbpuwingèT
nieurs ontworpen, uitmuntend voor'deze
verre visscherij. toegerust 'zijn^en.reeds
merkwaardige uitslagen ' hebbén -opge-
leverd. ' ' . ' . ' , ' ' - '

Wij hebben trouwens. in een vroeger
hoofdstuk aangewezen hóe de Staats-
dienst, die met het toezicht op dé zëë-
visscherij gelast is, daarin behulpzaam
kan zijn.

Met de kleine diepzeevisscherij, en
vooral met de kus.tvisscherij, is het
gansch anders gesteld:.vóór het uitbre-
ken van den oorlog bedroegen de vaar-
tuigjes met min dan 100 P.K., in getal,
meer dan 3/5 van onze visschersvloot

De. meeste dezer- scheepjes behoorden
tot weinig kapitaalkrachtige- eigenaars
en werden vervaardigd door scheepsbou-
wers die zeker goede ambachtslieden
zijn, maar die nooit gelegenheid g^had
hebben eene technische opleiding té ge-
nieten die hun ïn staat zou stellen hun
vak volgens wetenschappelijke gegevens
ui t te oefenen.

Het gaat er natuurlijk niet om van al
onze scheepstimmerlieden een diploma
van scheepsbouwingenieur te vergen,
maar wel om hun de noodige technische
ontwikkeling te geven om wetenschap-
pelijke gegevens en richtlijnen te kun-
nen ten uitvoer leggen. •'..-'

Het is vermakelijk om zien hoe zij
soms te werk gaan om aan hun mo-
dellen eene verandering aan te brengen
die ih het oog springt of moet doen ver-
onderstellen, dat er een werkelijke ver-
betering mede gemoeid is.

Zoo ziet men door de eenen een lood-
rechte, door de anderen een overhan-
gende steven verkiezen; hier is het ach-
terschip vierkant met min of meer
schuine spiegel, daar is het integendeel
rond gebouwd.

Vraag den scheepsbouwer het waarom
daarvan, hij zal u ofwel schouderopha-
lend zeggen: «Wat weet ik het. de ree-
der verlangt het zoo» ofwel hij zal u
met veel omslag weten te vertellen dat
het zóó beter is, zonder nochtans het
waarom daarvan te kunnen uiteendoen.
Dring dan maar liever niet aan, want...
dat zijn «stielgeheimen»!

Potsierlijke wijzigingen ziet men ook
aanbrengen, wanneer een schipper het
in zijn hoofd steekt te doen gelijk de
groote, en op het voorschip van zi.y;n
vaartuigje een dnorme bak doet aan-
brengen, of de voor zijn stuurhuisje aan-
gebrachte uitlaatpijp van zijn motor
doet veranderen In een dikke schouw,
die volstrekt geen nut heeft maar in-
tegendeel merkelijk het zicht van een
stuurman zal beletten.

Erger Is het nog wanneer een schipper
een romp laat bouwen zonder nog te
weten welke motor hij daarin zal plaat-
sen. Intusschen laat hij zich overpraten
door den motorleverancler, of, om niet
onder te doen voor e"en anderen schip-
per zal hij dan een motor In zijn schip
doen plaatsen die bulten verhouding is
met de romp, en misschien ook nog een
«occasie schroef» koopen dat noch voor
zijn schip noch voor zi.'n motor past.

Dat de eigenaar met zulke praktijken
meer last dan voorspoed zal hebben,
spreekt van zelf, en dat de vlsscherlj-
nljverhetd er eVenmin zal mede gediend
zijn, is even duidelijk.

Maar hoe zal daar ooit verandering
aan komen zoo niet van overheidswege
een helpende hand wordt toegestoken.

In andere landen w.ordt reeds dïè
weg opgegaan en wordt een scheeps-
type bestudeerd dat aan de behoeften
der eigen kustvlsscherlj beantwoordt.

In elk land stellen zich Immers voor
de visscherij in de kustwateren en de
daarbij gelegen gronden bijzondere pro-
blemen.

Benevens de garnaalvangst en de puf-
visscherlj, die onze Noorderburen ;nog
steeds stelselmatig In en bulten hun
kustwateren bedrijven, beoefenen zij er

ook b.v.b. nog een vrij groote visscherij
op ansjovis, spiering en levende garnaal
voor de Amsterdamsche markt, zonder
te gewageii van hun gewichtige oester-
en mosselvisscherij.

Dit alles vereischt speciale schepen en
tuig, evenals de • Deensche snurrevaad-
visscherij die ook reeds in Nederland
veel beoefenaars begint te tellen; we-
gens de talrijke hindernissen die na den
oorlog de sleepnetvisscherij zullen be-
lemmeren, schijnt de snurrevaadvis-
scherij thans meer dan ooit de bijzon-
dere aandacht waard te zijn.

Onze» Zuiderburen -bedrijven nog met
voorliefde de hoekvisscherij, die trou-
wens op rotsachtige en oneven bodems
de voorkeur verdient.

Onze kustvisseherij heeft meer dan
een pijl voor haar boog: de haringvis-
scherij, de garnaalvangst, de platvisch-
vangst, de wijtingvisscherij en de sprot-
vangst zijn zooveel seizoenvisscherijen,
die elkaar tamelijk goed opvolgen, waar-
bij men nog de mosselzaad'visscherij kan
voegen, die gedurende de zes winter-
maanden mag bedreven worden en die
ruim 1.000.000 kg. prima mosselzaad kan
opleveren, dat door de nabijgelegen mos
selkweekers van West- en Oosterschelde
zeer gewaardeerd wordt.

Haring, sprot en mosselzaad zijn
massavangsten die in wrak geladen wor-
den, wat bijzondere voorzorgen vraagt,
wil men ongelukken vermijden, terwijl
bij de garnaal-, schol- en wijtingvis-
scherij niejfc genoeg zorg kan besteed
worden aan de uitlezing en verpakking.

Speciale schepen bouwen voor elk de-
zer visscherijen zou geen zin hebben,
maar het zou wellicht voor een bekwaam
en praktisch aangelegd scheepsbouw-
ingenieur niet moeilijk zijn een type te
ontwerpen, dat voor die verscheidene
visscherijen de grootst mogeli'fee ge-
schiktheid biedt.

Het hoeft geen betoog dat daarvoor
een grondige studie zou moeten gemaakt
worden, niet alleen van romp en drijf-
kracht, maar ook van het beste tuig en
de werkmethode.

Het zou ons te ver leiden de verschei-
dene gevallen aan te halen die bewijzen
dat .daaraan bij ons wel wat te verbe-
teren is. Trouwens ook in de ons omrin-
gende landen moet men vaststellen dat
stelselmatige onderzoekingen, proefne-
mingen, vergelijkingen in de visscherij-
techniek totnogtoe achterwege zijn ge-
bleven.

« Niet alleen de aanwending van het
» vischtuig bij het aanslagen, uitzetten,
»slepen en hieven der netten» schreef-
nog onlangs een voornaam visscherij -
tijdschrift, «maar ook het sorteeren,
» slachten, wasschen, enz., der vangsten,
» zijn voor verbeteringen vatbaar die de
»rendeering van een visschersvaartuig
«•kunnen verhoogen. »

In bewust vakschrift Is in de laatste
maanden eene heele reeks technische
en door teekeningen verduidelijkte ar-
tikels verschenen waarin bewezen wordt
wat er al aan het thans gebruikte tuig
en werkwijzen kan veranderd worden.

Het openbaar bestuur dat de techni-
sche voorlichting der visscherij in zijne
bevoegdheid heeft, "staat hier dus voor
een taak die niet alleen de kennis van
een knap scheepsbouwingenieur, maar
ook de praktische medewerking van een
schrander zeeman vereischt.

De opbeuring onzer visscherijnijver-
heid is dat wel waard, en wij kunnen
enkel de hoop uitdrukken dat belde mo-
gen gevonden en aan het werk gesteld
worden, en dat een vurige ijver om hun-
ne opdracht tot een goed einde te bren-
gen ze moge bezielen.

Wat nu de werven betreft, wanneer de
bouwers van klejne en middelslag vls-
schersvaar.tuigen aldus zullen zijn voor-
gelicht en In goede banen geleld, zullen
zij onder elkaar kuntien wedijveren om
de beste zorgen te besteden aan de stipte
uitvoering van de voorgelegde plannen.

Maar om goed werk te kunnen leveren
moeten hun werven modern Ingericht
zijn, wat thans wellicht van geen enkele
werf voor houten scheepsbouw op onze
kusjt kan gezegd worden en bljzonderlljk
niet van de beklagenswaardige scheeps-
bouwers die zich meer dan ooit In het
nauw bevinden In het oude derde han-
delsdok, alwaar zij zich totaal in de on-
mogelijkheid bevinden hun uitrusting
eenigszins te modernlseeren.

Wij zullen de gelegenheid hebban daar-
op in het hoofdstuk «Onze Visschers-
havens» terug te komen.

. VEBITAS..

(Vervolg)
HOOFDSTUK I I I

Zonder het uitbreken van den oorlog
ware het jaar 1940 een-bijzondere mijl-
paal geweest in het bestaan der Com-
missie voor Zeevisch- en Mosselteelt;
immers de geldigheidsduur van het man-
daat van al de leden der Commissie was
in den loop van 1939 verstreken en de
secretaris, die In de vergadering van 28
December om gezondheidsredenen zijn
ontslag had ingediend, was verzocht ge-
weest zijn onbezoldigd ambt nog verder
te willen vervullen totdat het Bestuur
de gelegenheid zou hebben een plaats-
vervanger of assistent te vinden.

Dat die opvolger of helper geen sine-
cuur zou overnemen moge blifken uit
volgend werkplan dat door den uittre-
denden secretaris reeds was opgemaakt
geworden om aan de goedkeuring der
toekomstige Commissie te worden voor-
gelegd, werkplan dat de gansche zeekust
aanbelangt. ; "' :C . .

NIEUWPOORT
1. De mogelijkheid onderzoeken 'om de

verwaarloosde lage staatsgronden die
ten Oosten van de havengeul merkelijk
beneden het hoogwaterpeil gelegen zijn,
niet gedeeltelijk zouden kunnen dienstig
gemaakt worden voor het kweeken van
oesterbroed.

OOSTENDE
2. De mogelijkheid -onderzoeken:
a) om het opperwafcer der Noord Eede

over te pompen in de Brugsche vaart en
haar aldus beschikbaar wordende mon-
ding tusschen de Nukkerbrug en de Ibis-
school dienstig te maken voor den oes-
fccrk.w66k *

b) om'het oude visscherstijdok, zoo
het voor geen ander doel wordt aange-
wend, ter beschikking te stellen van den
oesterkweek.

BLANKENBERGE
3. De mogelijkheid onderzoeken om:
a) den oesterput die ten Westen der

havengeul op Staatsgrond gelegen is,
door uitbreiding levensvatbaar te maken,
en de daarnaastgelegen spuikom als
waterveryerscher te doen dienen;

b) de uitgestrekte diepe putten die
beoosten de stad, op ongeveer 100 meter
van de zee in de duinen gelegen zijn, als
oester- of kreeftenperk in te richten.

ZEEBRUGGE
4. De mogelijkheid onderzoeken om op

of naast de Pier de mosselkweek in
«rozenkrans» te bedrijven, zooals dit se-
dert ettelijke Jaren met veel bijval te
Toulon gedaan wordt.

HEIST
5. De mogelijkheid onderzoeken om het

Noordelijkste uiteinde van het Leopolds-
kanaal, waar geen scheepvaart is, of de
daarnaast gelegen lage gronden, dien-
stig te maken voor mossel- of oester-
kweek.

KNOKKE
6. De mogelijkheid onderzoeken om in

de oude monding van het Zwijn de oes-
terkweek te beproeven in ondiepe put-
ten, «claires», zooals dit vooral te Ma-
rennes en andere plaatsen in Frankrijk
op groote schaal gedaan wordt.

Daar de op onze.kust ge.vestigde fir-
ma's, die den stelselmatigen oester- en
mosselkweek bedrijven, nauwelijks een
half dozijn in getal, zijn, moet. elk hun-
ner in de liopger. aangehaalde punten
zijn gading kunnen vinden, onafgezien
van de proefnemingen of uitbreidingen
waarvan zij zelf het initiatief zouden
wenschen te nemen.

Nu zij in eene bedrijfsgroepeering zijn
aaneengesloten is het te hopen dat zij

daadwerkelijk én eensgezind zullen
treden om hun bedrijf te ontwikkele
te moderniseeren, van zoohaast de
standigheden zulks zullen toelaten

Dat hun vakbroeders in de nabi
landen over uitgestrekte watervla
beschikken om hun oesters en mos
volgens de traditioneèle manier i
vrije te zaaien en te mesten, is volst
geen reden om te denken dat er
voor hen geen toekomst is.

De onzekerheid die de teelt in de
natuur kenmerkt en de geweldige
goochelingen en verliezen die daarn
zeer dikwijls gepaard gaan, hebben
leerden van verscheidene landen er
aangespoord den oesterteelt in gesl
ruimten te beproeven.

Uitgebreide en herhaalde labo
rium-experimenten hebben reeds
aanmoedigende uitslagen opgeleverd
het moet ook niet meer bewezen wor
dat de groei der oesters kunstmatig
bevorderd worden net als de graan-
vruchtenteelt door aanwending van
paste meststoffen wordt" bevorderd.

Het verslag der Subcommissie tot
vordering van Mossel- en Oesterkw
dat wij in ons eerste hoofdstuk heb
overgedrukt, levert het bewijs dat er
onze Kust waterbekkens bestaan die
stekend voor oesterkweek geschikt z
Het werkplan dat in het derde hpofds
wordt ontvouwd doet vermoeden dat
verscheidene andere" plaatsen op t
Kust voor mossel- of oesterkweek zom
kunnen worden dienstig gemaakt.

Over de al dan niet dringende w
schelijkheid dit werkplan ten uitvoer
zien leggen mogen de meeningen v
schillen, doch al wie het met de opf
bare gezondheid goed meent, moet v
oordeel zijn dat . het zoo gewicht
vraagstuk der oesterzuivèrïng zon<
verder uitstel zou dienen te worden
gelost.

In de drie ons omringende lam
waar de oesterkweek" óp groote sch
wordt beoefend,' hl. Nederland. Engela
en Frankrijk, heeft dit vraagstuk sed
lang eene oplossing ontvangen, en, j
door sommigen beweerd wordt dat \
aldaar bestaande gezondheidstoezïi,
aan den,verbruiker nog geen volstre!
waarborg geeft, staat het niettemin vj
dat de oësterkweekers dier. landen
de voorgeschreven gezondheïdsmaatrq
len naleven, een officieel getüigscln
bekomen dat hun oesters.— óf moss
— als onschadelijk voor dé gezondh
dienen aanschouwd te wórden.

De toestanden die bij oris op dit \
bied bestaan zouden in de boven
melde landen geen dag langer gedi
worden. . • • ' • • ' -

:Uit.de bestuurlijke jaarverslagen
door het' Zeewezen werden gepublicee
kan worden opgemaakt dat de aandac
der betrokken diensten sedert lang
dit zeer kiésch vraagstuk werd gev<
tigd. Het verslag over 1937 spreekt u
voerig over oesterzuiveringsproev
waaraan zoowel de Dienst voor zui\
ring van afvalwater als het Bestuur v
Openbare Gezondheid hadden deel
nomen.

Het zijn ontegensprekelijk deze bei
instancies die ter zake bevoegd zijn,
nu ze beide bij.het Ministerie van B
nenlandsche Zaken en Openbare (
zondheid zijn ondergebracht, mag w
den gehoopt dat het Hoofd van dit I
partement hei daarheen -zal weten <
leiden dat ons land niet langer bij
naburige landen ten achter p'lijve
zake toezicht op de onschadelijkheid \
de in ons land verbruikte oesters
mosselen.

December 1941

heeft geen ziekte, heeft geen enkel ongemak ooit de
frischheid van haar tint verslenst.
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